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ÖZET 
 

 
151 NUMARALI (M. 1882-1884/ H. 1299-1301) AYNTAB ŞER‛İYYE 

SİCİLİ’NİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRMESİ 
 
 

Faruk YILMAZ 
Yüksek Lisans Tezi; Tarih ABD 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celal PEKDOĞAN 
Mart 2007, 542 sayfa 

 
 

Hicri 1299-1301 (M. 1882 -1884) tarihli, 151 Nolu Ayntab Şer´iyye Sicili 
toplam 228 sayfadan oluşmaktadır. Sicildeki belgeler Nâib Hacı Halil Efendizâde 
Mehmet Sait Efendi ve kaza kaymakamı Bedri Efendizâde İsmail Galib dönemine 
aittir. Toplam 337 belgeden oluşan defter Hicri 1 Rebiü’l-evvel 1299/16 Ramazan 
1301 tarihleri arasındaki davaları kapsamaktadır. Bu davalarda müslümanlarla ilgili 
müderris, imam atamaları, ayrıca hem müslüman hem de gayri müslimlere ait tereke; 
miras; boşanma; vakfiye; nafaka; vekalet ve vasi tayini gibi konular ele alınmıştır. 
İşte bu tez çalışması söz konusu davaların transkripsiyonunu ve değerlendirilmesini 
içermektedir.  
 
 
Anahtar kelimeler: Ayntab, Şer‛iyye Sicili, Hüccet, İlâm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 
TRANSCRIPTION AND ANALYSIS OF AYNTAB JUDICIAL RECORD NU: 

151 ( LC. 1299- 1301 / 1882- 1884 AD. ) 
 
 

Faruk YILMAZ 
Master’s Thesis; Department of History 

Supervisor: Asst. Prof. Dr. Celal PEKDOĞAN 
 March 2007, 542 pages 

 
 

Aintab Judical Record number 151, dated Hicri 1299-1301 (after Chiristy 
1882-1884) has been composed of 228 pages. The documents in this register belong 
to Naib Hacı Halil Efendizâde Mehmet Sait Efendi and Kaimakam Bedri Efendizâde 
İsmail Galib’s period. The judical record is composed of 337 documents which 
consists of trials the  İslamic calender 1 Rebiü’l-evvel 1299/16 Ramazan 1301. İn 
this trials, giving duties for müderris and imam besides, müslim and non-müslims’ 
tereke, heritage, charter of waqf, alimony, proxy and guardian subject are discused. 
This thesis consists of this trials  transcription and evaluation.  

 
 

Key words: Ayntab, Judicial Records, Hüccet, İlâm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÖNSÖZ 
 

Osmanlı Devleti tarihin görebildiği en büyük devletlerden bir olma özelliği 
ile dünya siyasi tarihinde önemli bir yer tutar. Ancak bu büyüklük sadece 
yüzölçümünün büyüklüğü veya ordularının büyüklüğü ile sınırlı kalmamış, siyasi, 
ikitsadi, içtimai ve kültürel azamet olarak da kendini göstermiştir. Her alandaki 
muazzam kurumlarıyla yüzyıllar boyu ayakta kalmayı başarmış olan bu cihan devleti 
yıkılırken de, ardında araştırılmayı ve incelenmeyi bekleyen arşivler ve kütüphaneler 
dolusu kültürel bir miras bırakmıştır. Osmanlı Devleti’ni geniş anlamda ise bir 
Avrupa tarihinin, hatta bir dünyanın tarihininin daha iyi anlaşılması ve 
yorumlanabilmesi, ancak bu mirasın iyi tetkik edilmesiyle mümkün olabilecektir.  

İşte buradaki incelememiz; Osmanlı Devleti’ni anlamamızda önemli bir yer 
tuttuğu şüphe götürmeyen ve Osmanlı arşivlerinin önemli bir parçasını oluşturan 
şer´iyye sicilleri ile ilgilidir. Buradaki özel çalışmada 151 Nolu Ayntab Şer´iyye 
Sicili konu alınmış ve Hicri 1299-1301 (M. 1882-1884) yıllarını kapsayan defterin 
transkripsiyonu ve değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Bu çalışmayı yaparken başta, her aşamada yardım ve görüşlerini 
esirgemeyen, aynı zamanda tez danışmanım olan saygıdeğer hocam Yrd. Doç. Dr. 
Celâl PEKDOĞAN’a, yine görüş ve önerilerinden dolayı Gaziantep Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü hocalarına, Gaziantep Üniversitesi Kilis Fen-
Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü Arş. Gör. Mehmet Ali YILDIRIM’a teşekkürlerimi 
sunmayı bir borç bilirim.  

Tüm bu zaman zarfında gösterdiği her türlü fedakarlık ve desteklerinden  
dolayı da eşim Merve’ye ve ihmal ettiğim oğlum Emirhan’a da ayrıca teşekkür 
etmem lazım.  
 
Mart 2007                                                                                          
Gaziantep          Faruk YILMAZ 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
GİRİŞ 

 

 
1. 1. GİRİŞ 

Bir devletin tarihini sadece o devletin yaptığı savaşlar ve seferlerden ibaret 

saymak yanlış olur. Devletler siyasi tarihleri ile olduğu kadar idari, sosyal, ekonomik 

ve kültürel tarihleriyle de vardırlar. İşte Osmanlı Devleti, siyasi tarih alanındaki  

zenginliğini, sosyal, kültürel ve ekonomik tarih alanındaki zenginliği ile de 

sürdürmesini başarabilmiş ender devletlerden biridir. Hemen her alanda Osmanlı 

Devleti’nden günümüze ulaşan mimari yapıtların yanı sıra, bugün büyük çoğunluğu 

ülkemizde olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki arşivler dolusu belgeler bunun en 

güzel kanıtıdır.  

 Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik tarihini anlayabilmek açısından 

günümüze ulaşabilmiş belgelerin önemli bir kısmını da şer´iyye sicilleri 

oluşturmaktadır. XIX. yüzyıl sonlarına kadar çok fazla değişikliklere uğramadan 

düzenli olarak tutulan bu defterler içerdikleri bilgiler sebebiyle Osmanlı Tarihi 

açısından son derece önem arz etmektedirler.  

 Ayntab şer´iyye sicillerinin XVI. yüzyıl başlarından itibaren düzenli olarak 

tutulmuş olması, sayılarının çok oluşu ve pek fazla tahribata uğramamış olması, bu 

belgelerin kıymetini daha da artırmaktadır. Kaldı ki, Ayntab şer´iyye sicilleri içerik 

olarak da bölge ve şehir tarihçiliği açısından çok büyük öneme sahiptirler. Bu 

belgelerde yer alan nafaka, vakıf, evlenme, boşanma, miras, vekalet ve vasi tayini, 

ev, arsa, tarla, eşya alım-satımı, borç, kadı, müezzin, imam ve müderris atamaları 

gibi konulara bakıldığında ve bu bilgilerin bir şehrin tüm çevresi ile ilgili olduğu 

düşünüldüğünde Ayntab şer´iyye sicillerinin önemi daha da iyi anlaşılır.  

 İşte bizim bu çerçevede ele almaya çalıştığımız 151 Nolu Ayntab Şer´iyye 

Sicili Hicri 1299-1301 (M. 1882 – 1884) yıllarını kapsamakta olup, defter 228 

sayfadan oluşmaktadır. Defterde toplam 337 adet belge tespit edilmiştir. 
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Çalışmamızın ana konusu belgelerin transkripsiyonu ve değerlendirilmesidir. Söz 

konusu belgelerde ağırlık olarak miras, emlak alım-satımı, nafaka, vasi tayini, vakıf  

şartnamesi, müderris ataması gibi konular ele alınmıştır.  

Söz konusu belgelerin Antep’in hemen her mahalle ve köyünü içine alacak 

kadar geniş ve çeşitli olması dönemin Ayntab’ı hakkında önemli ve ilginç bilgilere 

ulaşmamızı sağlamaktadır. İşte çalışmamızın dördüncü bölümünde de söz konusu 

belgelerden yola çıkarak bazı sonuçlara ve bulgulara varılmaya çalışılmıştır.  

 Ancak gerek Gaziantep gerekse bölge tarihi açısından daha genel geçerli 

yargılara ulaşmak şüphesiz ki, çok daha kapsamlı araştırmaları gerektirmektedir. 151 

Nolu Ayntab Şer´iyye Sicilinin transkiripsiyonunu ve değerlendirmesini kapsayan 

buradaki çalışmamızın, bu uzun yolda küçük bir adım olarak düşünmekteyiz. 



 

İKİNCİ BÖLÜM 
LİTERATÜR ÖZETİ VE TRANSKRİPSİYON 

 

 

2. 1. ŞER´İYYE SİCİLLERİ 

Osmanlı Devleti ülkeyi çeşitli idari kısımlara ayırarak idare etmiştir. Kuruluşun 

ilk yıllarından itibaren illere kadîlar atanarak, buralarda yaşayan ahalinin hukuki 

meseleleri ile ilgilenmek üzere mahkemeler kurulmuştur. Bu mahkemeler uzun bir 

müddet kazaskerliğe bağlı olarak varlığını devam ettirmiş, Tanzimat’tan sonra ise 

Anadolu ve Rumeli Kazaskerlikleri ile beraber İstanbul kadîlığının da Bab-ı Meşihat’a 

nakledilmesiyle Şeyhü’lislâmlık kurumuna bağlanmışlardır. XX. yy. başlarında Şer´i 

Mahkemeler konusunda bir değişikliğe gidilmiş, çıkarılan bir kanunla, kazaskerlik, 

muhalefât ve evkâf mahkemeler dahil olmak üzere bütün Şer´iyye Mahkemeleri Adliye 

Nezâretine bağlanmış ve Mahkeme-yi Temyiz’de “Şer´iyye” adıyla yeni bir daire teşkil 

olunmuştur. Bir ara tekrar Şeyhü’lislâmlığa bağlanan bu mahkemeler 1924 yılında 

çıkarılan bir kanunla ortadan kaldırılmışlardır.  

Yukarıda çok kısa bir şekilde tarihi gelişimini ele aldığımız bu mahkemelerde 

görülen davalar ise Şer´iyye Sicillerine kaydedilmiştir. Sicil; sözlükte okumak, 

kaydetmek ve karar vermek anlamına gelir. Kavram olarak ise Şer´iyye Sicili;  

kadîların verdikleri karar suretleri, hüccetler ve yargıyı ilgilendiren çeşitli yazıları 

ihtiva eden defterlere verilen addır1,2. Bu defterler genellikle “Sicillat-ı Şer´iyye”, 

“Defatir-i Şer´iyye”, “Kadı Sicilleri” ve “Sicillat-ı Mahkeme” adıyla anılmakta, en 

aygın olarak da “Şer´iyye Sicilleri” tabiri kullanılmaktadır. Bu siciller XV. yüzyılın 

son senelerinden başlayarak XIX. yüzyıl sonlarına kadar en aşağı dört asırlık Türk 

tarihinin tüm içtimai hayatını, iktisat ve siyaset hayatını toplamış olmaları itibarıyla 

Türk tarihinin ana kaynaklarındandır3.   

                                                 
1 A. Himmet Berki. (1978). Açıklamalı Mecelle, Hikmet Yayınları, İstanbul, s.413.  
2 Ö. Nasuhi Bilmen. (1985). Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye KamusuI, İrşad Yayınevi,  

İstanbul, s.205. 
3 İ. Hakkı Uzunçarşılı. (1935). Şer´i Mahkeme Sicilleri V, Ülkü Mecmuası, Ankara, s.29. 
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Merkezle gerçekleştirilen yazışmalar, halk dilekleri, fermanların, 

kanunnamelerin ve hüccetlerin geçirildiği bu sicil defterleri incelenmeden; Osmanlı 

Devleti’nin idari ve içtimai tarihini hakkıyla meydana çıkarmak imkansızdır. Şer´iyye 

sicillerinin bu denli önem arz etmesi araştırmacıların bu önemli kaynağa dikkat 

çekmesine neden olmuş ve şer´iyye sicillerinin önemini vurgulayan katalog 

çalışmaları ile bu konuyla ilgilenen araştırmacılara da yol gösterilmiştir4,5,6.  

Şer´iyye mahkemelerinde görev alan kişiler sırasıyla; “Kadı”, “Na´ib”, 

“Muhzır”, “Çavuşlar”, “Mübaşirler”, “Müşavirler”, “Katipler”, “Kasamlar”,  

“Mukayyidler” ve “Şuhûdü’l-hâl” dir. Bunları kısaca tanımak gerekirse ; 

 

2. 2. ŞER´İYYE MAHKEMELERİNDEKİ GÖREVLİLER 
2. 2. 1. Kadî  

Şer´iyye Mahkemelerinin en yetkili görevlisi olan kadî, kelime olarak hüküm, 

karar, hakimlik manalarım ifâde eden kaza kelimesinin ism-i faili olup “hâkim” 

demektir7. Kadî dava ve niza´larda bulunduğu mezhebin şer´î hükümlerine uygun 

olarak sultan adına hüküm vermekle vazifelidir. Bu vazifelerin yanı sıra vakıf tescili 

ve tanzimi, mirasın taksimi, nikâh akdi, boşanma, mukâtaaların işlenmesi, yol ve 

beldelerde asayişlin sağlanması, ordunun iaşesi, esnaf teşkilatının kontrolü 

merkezden gelen emirlerin tatbiki naiblerin tayini, yetimlerin ve mallarının 

muhafazası, vasi tayini, vekâlet, borçlanma vs. pek çok idari ve hukuki vazifeyi 

deruhte etmekteydi8.  

 

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 

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

(28-29), ss.123-167. 
5 Ahmet Akgündüz. (1988). Şer’iyye Sicilleri Mahiyeti, Toplu Kataloğu ve Seçme Hükümler. c. I,  T. 

 D. A. V. Yayınları, İstanbul,  ss.168-217. 
6 Yusuf Oğuzoğlu. (1981). Şer´iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru. D. T. C. F. Dergisi,  

XIV(25), ss.343-361. 
7 Ebu'l Ula Mardin. (İ961). Kadı, İslam Ânsiklopedisi VI, MEB Yayınları, İstanbul, s.42. 
8 Uzunçarşılı, a.g.e., s.83. 
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verme yetkisine de sahip değillerdi. Bununla beraber yargı yetkisine sahip naibler de 

bulunmaktaydı9.  

Vazifelerine göre naibler üçe ayrılır: 

Kaza Nâibleri: Kadî adına, kadînın kendine bağlı nahiyelerde naib adıyla şer'i 

işleri yürüten kişiler.  

Mevâli Nâibleri: Mevâli denilen büyük kadıların yerlerine veya sadece esnafı 

kontrole vazifelendirilen naibierdir.  

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

yapmak üzere görevlendirilen naiblerdir10.  

 

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, kesinleşen nakdi 

ve bedeni cezaların infazı gibi günümüzde icra memurları, kısmen emniyet 

görevlileri ve savcının vazifelerini ifâ eden memurlardır.  

 

2. 2. 5. Mübaşirler   

Mahkemelerde celb ve tebliğ vazifesi yanı sıra devlet adına soruşturma veya bir 

işi yapmakla vazifeli memurlardır.  

 

2. 2. 6. Müşavirler   

Kadîların icâbı halinde fetva istedikleri ve danıştıkları ulemâdır.  

 

2. 2. 7. Katipler  

Kâtipler, tarafların iddia ve savunmalarını ve şahitlerin beyanlarını doğru olarak 

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

işlerini yapan kimselerdir.  

                                                 
9 Abdülaziz Bayındır. (1986). İslam Muhakeme Hukuku, İslami İlimler Araştırma Vakfı Yayınları, C I,  

İstanbul, s.99. 
10 Akgündüz, a.g.e., s.72.  
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2. 2. 8. Kassâmlar   

Vefat etmiş olan kişilerin terekelerini mirasçıları arasında taksim eden şer´i 

memurlardır. Askerî sınıfın kassâmlığını kazaskerler yaparlar.  

 

2. 2. 9. Mukayyid   

Katiplik müessesesinin teşekkülünden önce bu vazifeyi yapan yardımcı 

memurlardır11.  

 

2. 2. 10. Şühûdü’l-hâl   

Mahkemedeki yargılamayı bir tür gözlemci sıfatı ile izleyen görevlilere 

şühûdü’l-hal denirdi. Böylece yargının güvenilirliği, hem de yargı bağımsızlığı 

sağlanmış olunurdu. Ayrıca mahkemeye dışarıdan yapılacak bir müdahale de 

şühûdü’l-hâl vasıtasıyla önlenmiş olunurdu12.  

 

2. 3. ŞER´İYYE SİCİLLERİNDE BULUNAN BELGE ÇEŞİTLERİ 
2. 31. İlâm   

İ´lâm, kelime olarak bildirme, anlatma, ifhâm13 manasına gelir. Kadîların 

hükmünü içeren ve kadînın yargının bir unsuru olarak sonuçlandırdığı meselenin 

halline dair tanzim edip sicile yazdığı yazıya i´lâm denir14,15. İ´lâm, davacının davasını, 

dayandığı delilleri, davalının cevabı ve eğer müdâfaada bulunmuşsa dayandığı deliller 

ve sonuç bölümünde de gerekçeli olarak kadînın hükmünü ihtiva eder16. İstenirse bu 

i ĺamın bir nüshası da taraflara verilmektedir17.  

 

2. 3. 2. Hüccet  

Hüccet kelimesi; delil, burhan manasına gelir. Kadînın, hükmünü ihtiva etmeyen, 

tarafların birinin ikrarıyla diğerinin tasdikini içerip, kadînın devletin resmî tasdik 

organı görevini yaparak tescil edip sicile yazdığı; bu yazdığının birer nüshasını da 

taraflara istekleri doğrultusunda verdiği ve sonradan çıkacak bir anlaşmazlıkta delil 

                                                 
11 Akgündüz, a.g.e., ss.72-73 . 
12 Hasan T. Fendoğlu. (1999). Osmanlı’da kadılık kurumu ve yargının bağımsızlığı, Osmanlı Teşkilatı,  

Yeni Türkiye Yayınları VI, Ankara, s.465. 
13 Şemsettin Sami. (1989). İlâm, Kamus-i Türki, İstanbul, s.132. 
14 Bayındır, a.g.e., s.3. 
15 İ. Hakkı Uzunçarşılı. (1988). İlmiye Teşkilatı, TTK Yayınları, Ankara, s.108-109. 
16 Bayındır, a.g.e., s.3. 
17 Akgündüz, a. g.e., s.29. 
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olarak kullanılacak evrağa hüccet denir. Şayet bu hüccet bir üst makama lüzumu 

halinde arz edilirse i´lâm olur18.  

Hüccetlerde önemli olan bir hususta şudur, ikrarda bulunan taraf, karşı tarafa ibra 

ettiği konunun tekrar dava ve çekişme konusu yapılmayacağını kuvvetlendirerek belirtir. 

Lehine ikrar yapılan tarafın da ikrar beyânı tasdik edilince, talep üzerine durumun sicile 

kaydedildiği zikredilir. Sicillerdeki hüccet çeşitleri ise bey´, nafaka, vasiyet, vekâlet, 

ikrar, istidâne, sulh, vâsi ve kayyım tayini, ferâğ-ı kati, ferağ bi'1-vefâ, fekk-i vefa, ikâle, 

icâre, kefalet, havale-i deyn, hibe ve teslim, tahmîl-i şehâdet, isbât-ı rüşd, ibra, akd-i 

muzâraa, akd-i musâkât, mudârebe, muhalaa, tatlîk, gedik mubâyaası, ihtida başta 

olmak üzere daha bir çok meselede hüccetler tanzim edilmiştir. Bunlar gerektiğinde 

birer vesika olarak kullanılmaktadır19.  

 

2. 3. 3. Maruzlar  

Kelime olarak; sunma manasına gelmekle beraber ıstılahî olarak astın üste sözlü 

ve yazılı olarak meselesini ifade etmesidir20. “Halk tarafından mahkemelere çeşitli 

konularda yapılan şikayetler, kadînın emriyle görevliler tarafından yapılan keşif ve 

tahkikat raporları ve nâiblerin, daha çok ceza konularında yürüttükleri soruşturma ve 

kadînın tasvibine bağlı olarak verdikleri hükümler ve kadîların, bir üstlerine arz ettikleri 

konular hep maruz başlığı altında sicil defterlerine kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Muhakemenin safhalarıyla ilgili daha geniş bilgi, kaza dahilinde işlenen suçlar ve 

yapılan gayri meşru davranışlar ancak bu maruzların incelenmesiyle tespit edilebilir. 

Cezaların derhal infaz olunması ve bu konuda çoğunlukla taraflara bir vesika 

düzenlenip verilmemesi sebebiyle tarafların sulh olmaları dışında cezalarla ilgili kayda, 

hüccet ve i´lamların arasında rastlamak çok zordur”21.  

Maruz çeşitleri; Halkın şikayet ve dilekçeleri, naâiblerin keşif ve tahkikat 

raporları, nâibler tarafından verilmiş sulh dilekçelerinin kadıya arzı, nâiblerin ceza 

davalarıyla ilgili olarak tuttukları ilk soruşturma tutanakları vb. maruzlardan 

oluşmaktadır 22.  

 

 

                                                 
18 M. Zeki Pakalın. (1983). Hüccet, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü  I, MEB Yayınları,  

İstanbul, s.  
19 Bayındır, a.g.e., s.12 vd. 
20 Şemsettin Sami. (1989). Ma'ruz, Kamus-i Türki, İstanbul, s.1256 
21 Bayındır, a.g.e., s.18.  
22 Bayındır, a.g.e., s.19.  
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2. 3. 4. Müraseleler  

Kelime olarak, mektuplaşmak, haberleşmek manasına gelir. İstılahı olarak 

kadîlar tarafından bir husus hakkında yazılan resmî kağıtlara mesela, merkezden 

gelen bir ferman veya buyruldu üzerine, herhangi bir sanığın yakalanması için 

mahallin voyvodasına veya kethüdasına resmî bir yazıyla herhangi bir naibe 

devredebilirler. İşte sicillerde yer alan ve kadînın kendisine denk veya daha aşağı 

rütbedeki şahıs yahut makamlara hitaben kaleme aldığı yazılı belgelere “mürâsele” 

veya “mürâselât” adı verilmektedir. Müraseleler genellikle ya sanığın mahkemeye 

celbi isteğini havi müraseleler veya değişik konulara dair müraseleler olabilirler23.  

 

2. 3. 5. Emr-i Şerîf ve Fermanlar  

Padişahın umûmi olduğu gibi husûsi şahısları ilgilendiren ve vazife tevcihi, tımar 

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

gönderilen emirlerdir.  

Memleket dahilinde meydana gelen bazı aksaklıkları giderme ve yeniden düzen 

kurma yönünde sadır olan kanunnâmelerin suretleri ile padişahların, şehzadelere 

yazdıkları siyâsetnâmeler ve mektup suretlerine de sicil defterlerinde rastlanmaktadır.  

 

2. 3. 6. Buyuruldular  

Sadrazamlann padişah adına bazı hususları kadılara hatırlattığı buyurulduları, 

ayrıca vezir, beylerbeyi, kaptan-ı derya ve kadîaskerler de verebilir24.  

 

2. 3. 7. Tezkereler  

Tezkireciler doğrudan doğruya sadrazama bağlı olup, Anadolu ve Rumeli 

defterdarlığına bağlı mâli kalemleri bulunurdu. Bu kalemlerin verdiği tezkerelerin bir 

suretine sicillerde rastlanılmaktadır25.  

 

2. 3. 8. Temessükler ve Diğer Kayıtlar  

Temessük, mîri arazide ve gayr-i sahih vakıflarda tasarruf hakkı sahiplerine yetkili 

makam veya şahıslar tarafından verilen belge demektir. Yani tasarruf vesikası demektir 

                                                 
23M. Zeki Pakalın. (1983). Mürasele, Osmanlı tarih deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I, MEB Yayınları,  

İstanbul, s.865. 
24 Akgündüz, a.g.e., s.37. 
25 Mithat Sert oğlu, (1982), Osmanlı Tarih Lügati, Enderun Yayınevi, İstanbul, s.337 vd. 
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ki, sonraları tapu tabiri bunun yerine geçmiştir26. Bütün bu tür belgeler dışında şer´iye 

sicillerinde şahıslara ait perakende hesap kayıtları müsvedde cinsinden tutulmuş kısa 

kayıtlar da bulunmaktadır.  

 

2. 4. ŞER´İYYE SİCİLLERİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR 

İ. Hakkı Uzunçarşılı. (1935). Şer´i Mahkeme Sicilleri. Ülkü Mecmuası. 5:23-

29 

Halil İnalcık. (1943). Osmanlı Tarihi Hakkında Mühim Bir Kaynak. Ankara 

Üniversitesi Dil Ttarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi. 1(2): 89-96 

Osman Ersoy. (1964). Şer´iyye Sicillerinin Toplu Katoloğuna Doğru. Ankara 

Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi. XIX(3-

4): 33-65 

Mücteba İlgürel. (1975). Şer´iyye Sicillerinin Toplu Katoloğuna Doğru. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi. 28-29: 123-161 

Atilla Çetin. (1979). Başbakanlık Arşivi Kılavuzu. İstanbul 

Zahit Aksu. (1979). Osmanlı Rejimi ve Kanun Tatbikatı Üzerine Bir Kaç Söz. 

Atatürk Üniversitesi İslami İlimlerFakültesi Dergisi. 3 

Yücel Özkaya. (1979-1980). Sofya’daki Milli Kütüphane’deki Şer´iye 

Sicilleri. Ankara Üniversitesi Dil Ttarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi. XIII(24):21-

29 

Yusuf Oğuzoğlu. (1981-1982). Şer´iyye Sicillerinin Toplu Katoloğuna Doğru. 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi. 

XIV(25): 343-360 

Ahmet Akgündüz. (1988). Şer´iyye Sicilleri. Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı. İstanbul.  

Mustafa Gülcan. (1995). Osmanlı Şer´iyye Sicillerine göre Kimsesiz 

Çocuklar. Türk Dünyası Tarih Dergisi. 99: 17-20 

Abdüllaziz Bayındır. (1996). İslam Muhakeme Hukuku Osmanlı Devri 

Uygulaması. İstanbul 

İbrahim Yılmazçelik. (1998). Şer´iyye Sicillerinin Bir Merkezde Toplanması 

Üzerine Bazı Mülahazalar. T. C. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-

                                                 
26 Akgündüz, a.g.e., s.48. 
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Tartışmalar). T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayın No: 12 

Ankara. s.160 

Kenan Z. Taş. (1998). Mahalli Arşivlerin Kurulması. T. C. Başbakanlık I. 

Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-Tartışmalar). T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü Yayın No: 12 Ankara. ss.175-185 

Nasiş Aslan. (1998). Milli arşivlerimiz İçerisinde Şer´iyye Sicilleri Eğitim ve 

Terminoloji Problemleri. T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

Yayın No: 12 Ankara. ss.187-194 

Orhan Avcı. (1998). Kültür Tarihi Kaynağı Olan Şer´iyye Sicillerinin Türk 

Milli Arşivciliğine Katılması. T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

Yayın No: 12 Ankara. ss.195-209 

 

2. 5. GAZİANTEP’İN KISA TARİHİ 

Gaziantep ili Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birleştiği 

yerdedir. Başka bir deyişle ilin kapladığı alan büyük kısmı Güneydoğu Anadolu’nun 

batısında bulunmaktadır. Fırat nehrine 55, Halep şehrine ise 100 km. mesafededir.  

Halep  şehrinin  kuzeyinden itibaren gittikçe yükselerek devam eden yaylanın 

(Antep Yaylası) merkezi bir mevkiinde deniz seviyesinden ortalama 900 m. 

yükseklikte, engebeli bir arazide tepeler üzerine kurulmuştur. Antep şehri ve 

bölgesi, en eski devirlerden beri, iklim ve mevkiinin iyi hususiyetleri ile, iskana çok 

uygun yerler olarak bilinmektedir.  

Umumiyetle ilk çağa ait belli başlı kaynak ve tetkiklerde Antep ismi yer 

almamakla beraber, Antep’in 12 km. kuzeyinde, Antep-Maraş yolu üzerindeki 

Dülük’ün ismine sık sık tesadüf edilmektedir. Zira, antik devirlerde iktisadi ve siyasi 

bütün faaliyetlerin kesif bir şekilde devam ettiği bilinen kuzey Suriye ile 

Mezopotamya’yı orta Anadolu’ya bağlayan yolların geçtiği yerler o devirlerde 

Dülük bölgesi idi. bugünde aynı adla anılmakta olan bölgeye Asurlular, Romalılar 

ve Bizanslıların yerleştiği bilinmektedir27. Gaziantep'in siyasi tarihine de özetle 

bakacak olursak;  

M. Ö. 1800-1200 yılları ve devamında Hitit Devleti ve Hitit Şehir 

devletlerinin egemenliği altında kalan Dülük bölgesi daha sonra Asurluların 

                                                 
27 Hüseyin Özdeğer. (1996). Gaziantep, İslam Ansiklopedisi XIII, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,  

İstanbul, ss.466-469 
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egemenliği altına girmiş ve Medlerin Asurlulara son vermeleriylede uzun süre 

İranlıların nüfuz bölgesi altında kalmıştır.  

M. Ö. 334 yılında İskender’in Asya Seferi sırasında İskender İmparatorluğuna 

bağlanan Dülük bölgesi, M. S. 395’ten itibaren Bizans hakimiyeti altına girmiş ve 

bu tarihten sonrada Araplarla Bizanslılar arasında mücadelerin geçtiği bir sınır 

bölgesi konumunu almıştır. Yermuk Savaşı’nı müslümanların kazanmasının 

ardından İlyas bin Ganm bu bölgeleri islam topraklarına katmış, böylece Dülük ve 

çevresinde İslam hakimiyeti dönemi başlamıştır. Şehre Ayntab adının 

verilmesininde bu tarihten sonra olduğu tahmin edilmektedir.  

Şehir bir ara Haçlıların eline geçmişse de Türkiye Selçuklu Sultanı 

Kılıçarslan’ın muhasarasıyla bu defa da Türk hakimiyeti altına girmiş, kısa süren bir 

Moğol hakimiyetinin ardından Memlûklülerin eline geçmiştir28. Daha sonraları 

Dulkadirli, Akkoyunlu ve tekrar Memlüklü egemenliklerini görmüş olan şehir 

Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin ardından Osmanlı ve Türk hakimiyeti altına 

girmiştir. Yavuz döneminde kısa bir süreliğine Halep Vilayeti’ne, Kanuni 

döneminin ilk yıllarında Şam Eyaleti’ne bağlı olan şehir, 1531’den 1818’e kadar 

sancak statüsünde Dulkadir (Maraş) Eyaleti’ne bağlı kalmış ve 1818 yıllarına doğru 

Dulkadir Eyaletinden ayrılrak kaza statüsünde Halep Vilayeti’ne bağlanmıştır29.  

 

2. 6. AYNTAB HAKKINDA ÇALIŞILMIŞ ŞER´İYYE SİCİLLERİ 

Gaziantep’e ait çok sayıdaki şer´iyye sicil defteri, tasnif edilerek toplam 174 

defter haline getirilmiştir. Yine bu defterler, Gaziantep Müzesi’nde iken  katalog 

çalışmaları da tamamlanmıştır. Buna göre; Gaziantep’e ait ilk  sicil belgeleri;  H. 

938/M. 1531-1532 tarihinde ve 1 numaralı defterde, son sicil belgeleri ise 

1327/1909-1910 tarihinde ve 160 numaralı defterde kayda alınmıştır. Bugün diğer 

illere ait defterlerle beraber Ankara’da Milli Kütüphane’de muhafaza edilen 

Gaziantep Şer´iyye Sicilleri, mikrofilm olarak araştırmacıların hizmetine 

sunulmaktadır.  

Gaziantep Şer´i Mahkeme Sicilleri ile üniversiteler dışında, C. Cahit Güzelbey 

gibi bazı gönüllü araştırmacılarında yaptıkları pek çok çalışmalar mevcuttur30.  

                                                 
28 Osman Turan. (1994). Selçuklular Zamanında Türkiye, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, s.575. 
29 Celâl Pekdoğan. (1999). Gaziantep Ticaret Odasının 100. Yılı:1898-1998, GTO Kültür Yayınları,  

Gaziantep, ss.11-14. 
30 C. Cahit Güzelbey. (1966). Gaziantep Şer´i Mahkeme Sicilleri (cilt: 144-152). Fasikül:2, G. K. D.   
           Yayınları, Gaziantep, ss.113-125. 
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Cahit Güzelbey. (1966). Gaziantep Şer´i Mahkeme Sicilleri. M. 1886-1909. C 

153-160. Fasikül 1. Gaziantep. 

C. Cahit Güzelbey. (1966). Gaziantep Şer´i Mahkeme Sicilleri. M. 1841-1886. 

C 144-152. Fasikül 2. Gaziantep. 

C. Cahit Güzelbey. (1966). Gaziantep Şer´i Mahkeme Sicilleri. M. 1828-1838. 

C 142-143. Fasikül 3. Gaziantep. 

C. Cahit Güzelbey-Hulusi Yetkin. (1970). Gaziantep Şer´i Mahkeme 

Sicillerinden Örnekler. M. 1729-1825.   Gaziantep. 

Hüseyin Çınar. (2000). 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayntab Şehri’nin Sosyal ve 

Ekonomik Durumu. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü. 

İstanbul. 

Zeynel Özlü. (2002). Kassâm Defterlerine Göre 18. Yüzyılın İkinci Yarısında 

Gaziantep. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü. Ankara. 

Galip Eken. (1988). 113 Antep Şer´iyye Sicili: Trankripsiyon ve 

Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü. 
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2. 7. 151 NOLU AYNTAB ŞER´İYYE SİCİLİ 

Yüksek Lisans tezi olarak  çalıştığımız 151 Numaralı Ayntab Şer´iyye Sicili, 

Hicri 1299-1301 / Miladi 1882-1884 tarihleri arasında Halep vilâyetine bağlı Ayntab 

şehrinde tutulan Şer´i Mahkeme belgeleridir. Bu belgeler, düzenli bir biçimde ve 

Osmanlıca olarak kayda alınmış, defter şeklinde tertip edilmiştir. Defter,  

paleografik olarak incelendiğinde ise genel olarak okunaklı ve düzgün bir talik 

yazısı kullanıldığı görülmektedir. 151 Nolu Ayntab Şer´iyye sicilinin orjinal 

nüshaları Ankara’daki Milli Kütüphanede olup, elimizdeki çalışma bu orjinal 

nüshalardan çekilen fotokopiler yoluyla yapılmıştır.  

Antep tarihi bakımından önemli bilgiler içeren bu sicil 116 varak ve 228 

sayafadan ibaret olup, 19x47 ebatlarındadır. Transkripsiyon yapılırken belgelerin ait 

olduğu dönemin orjinal diline sadık kalınmaya çalışılmış, her sayfaya bir sayfa 

numarası ve her davaya ise bir belge numarası verilerek araştırmamız açısından 

kolaylık sağlanmıştır. 151 Nolu Ayntab Şer´iyye Sicili’nde bizim 

numaralandırmamızla 337 belge bulunmaktadır. Defterin orjinalinde 30 ve 64 

numaralı sayfanın tamamı ve 220 numaralı sayfanın üst kısmı battal çekilerek boş 

bırakıldığından bu sayfaların transkripsiyonu yapılmıyarak boş bırakılmıştır. Bu 

durum transkripsiyonda ayrıca belirtilmiştir.  
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2. 8. 151 NOLU AYNTAB ŞER´İYYE SİCİLİNDEKİ BELGE ÖZETLERİ 
[Belge No: 1] 

Ayntab Kazası Mutasarrıfı Bedri Efendizâde İsmail Galib’in kazâya naib 

olarak tayin olunan Hacı Halilzâde Mehmet Said’in göreve başlaması ile ilgili 

görüşleri hakkında.  

 

[Belge No: 2] 

Dahil-i Asitâne-yi askeriye olanların evlenme için mahalli hükümetlerine 

müracaat eylediklerinden durumlarının redif birliklerine havale ile alacakları 

kızların mahrem-i muayyeni olmadıkça evlenmelerine ruhsat verilmemesi ve  

içlerinden muayenesi bulunanların evlenmeye mecbur, muayenesiz olanların ise 

mağdur edilmemeleri ve bunun önüne geçilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 3] 

Suret-i bâlâda muharrer olan ve Beşinci Kol Ordu Hümayunı Müşireyet-i 

Celilesinden gönderilmiş olan emre uygun davranılması hakkında.  

 

[Belge No: 4] 

 İran teba´sından bazılarının Der-i Saadet ve Memalik-i Mahruse-yi Şahanenin 

diğer taraflarından Devlet-i Aliyeden olan kadınlarla hilaf-ı memnûiyyet üzere 

evlenerek onları İrana götürmeleri  ve ekserisini orada hal-i sefalet ve perişaniyetde 

olarak terk etmekleri üzerine vilayet ve müstakil  mutasarrıflıklara gönderilen emirle 

gerekenin yapılması hakkında.  

 

[Belge No: 5] 

Dahiliye Nezaret-i Celilesinin yukarıda gönderilen yazısına binaen gerekene 

dikkat edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 6] 

Eytam Sandıkları Muamelatının hüsn-i cerayanıyla müderrislerinin erbâb-ı 

ehliyet ve emniyetden olmalarına önem verilmemesi ve bu yüzden yetim mallarının 

mahv ve telef olmasının çeşitli mahallerden gelen ihbar ve şikayetlerle anlaşılmış 

olması üzerine bu konuyla ilgili tedbirlerin alınması hakkında.  
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[Belge No: 7] 

Yukarıda gönderilmiş olunan emrin icaplarına itina ve dikkat edilmesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 8] 

 Emlak ve akarın satılmasında ve bey´inde vekâlet hücceti miktarının 

düzenlenerek mutasarrıflıklara gönderilmiş olması ve bu konuda gerekenin yapılması 

hakkında.  

 

[Belge No: 9] 

 Silah altında iken vefat eden askerlerin miraslarının damga resminden muâf 

olması ve ona göre muamele edilmesinin vilayet ve müstakil mutasarrıflıklara 

bildirildiği ve gerekenin yapılması hakkında.  

 

[Belge No: 10] 

 Üstte gönderilen Maliye Nezaret-i Celilesinin  suret-i balada muharrer olan 

hükümlerine uyularak, gerekenin yapılması hakkında.  

 

[Belge No: 11] 

 Silah altına alınan Asakir-i Şahane efradından ismine kur´a isabet etmezden 

evvel memleketinde nişanlanmış olan delikanlıların kur´ası isabetiyle ne kadar 

müddet devletçe silah altında tutuluyorsa memleketlerindeki nişanlılarının dahi o 

kadar müddet sabredip, fakat askerliği bitip de evine dönmeyen ve kayıp durumunda 

olanların nişanlılarının bekleyip beklememelerinin kendilerinin ve velilerinin isteğine 

bırakılması ve bunlardan kur´ası çıktıktan sonra askere gidenlerin yaptıkları 

nişanların itibara alınmayıp, kızların evlilik konusunda serbest bırakılmaları 

hakkında.  

 

[Belge No: 12] 

Yukarıdaki emir içeriğine uygun hareket olunması hakkında.  

 

[Belge No: 13] 

Mustafa Fazlı Paşa merhumun vekil-i harcı Osman Ağa eytamının akçesinden 

nakib-ı sabık müteveffâ Tahsin Bey’in kızkardeşi Nazire Hanım’a borç verilmiş olan 
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dört yüz Osmanlı altınının biriken on bir bin kuruş faizinin verilmesindemuhalefet 

olduğu, Şura-yı Devlet’e havale olunan tezkere üzerine emvâl-i eytama borçlu 

olanların borçlarının ne yolda tahsil olunduğunun ve bu gibi borçların ait olduğu 

mahkeme-yi şer´iyeden verilecek hükm üzerine icrâ memurları tarafından tahsil 

edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 14] 

 Yukarıdaki emir içeriğine uygun muamele olunması hakkında.  

  

[Belge No: 15] 

 Hristiyan terekeleri hakkında yayınlanan emirnamede münderic kaideye uygun 

tertip edilmiş olan vasîyetname hükümlerinin icrâsına münhasır oldığı gibi alakadar 

olan tarafın itiraz ve itidası vuku´unda red ile kafil hukuk-u umumiye olan 

muhâkeme müracaatından men´ olunmaları kâtiyen uygun olmayacağından, bu 

konuda itiraz ve dilekçe olması halinde genel mahkemelerde görüşülmesinin uygun 

görülmüş olması ve bu konuda gerekenin yapılması hakkında.  

 

[Belge No: 16] 

İbn-i Kör Mahallesi ahalisinden müteveffâ Gülli Çelebi ibni Hafız Hüseyin 

Efendi’nin Ayşe ve Zennub ve Ayyuş adındaki varislerinin, babalarından, vefat eden 

anne ve kardeşlerinden kalan her türlü tereke üzerindeki haklarını, kardeşlerine her 

biri için beşer yüz kuruşdan üçüne toplam bin beş yüz kuruş ödenmek üzere sulh 

yoluyla bırakmaları hakkında.  

 

[Belge No: 17] 

İbn-i Kör Mahallesi ahalisinden müteveffâ Gülli Çelebi ibni Hafız Hüseyin 

Efendi’nin kızı Hatice’nin birbiri ardına vefat eden babası, annesi ve kardeşlerinden  

kendisine kalan her türlü mirası kardeşi Mahmud Ağa’ya bin iki yüz kuruş 

karşılığında bırakması hakkında.  

 

[Belge No: 18] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Telbaşar Köyü sakinlerinden ve Benu Asid 

Aşiretinden dilekçe sahibi Mehmet bin Gerçek Ahmet adlı kimsenin hanesinden 

çalınan merkebini medine-yi mezbûreye tabi´ Hacer Köyü sakinlerinden Ali bin Aşer 
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adlı kimse yedinde bulması ve mahkemeden merkebini yeniden talep etmesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 19] 

Medine-yi Ayntab Kazâsı mahallelerinden Tışlaki Mahallesi sakinlerinden 

Mehmet ve Fatma adlı kimselere ve valideleri müteveffiye Emine binti 

Abdurrahman’dan kalan tarlaları satmak için Osman bin Mehmet adlı kimseyi vekil 

nasb ve tayin etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 20] 

Medine-yi Ayntab Kazâsı mahallelerinden Delbes Mahallesi sakinelerinden 

Neffus Hatun binti Kara Mehmet Ağa adlı kimsenin müstakilen mülki olup medine-

yi mezbûrede Arasa mevkindeki attar dükkanında olan yarı hissesini, aynı dükkanda 

hissesi bulunan Fatma Hatun’a satması konusunda zevci Mehmet Ali Ağa bin Ali 

Ağa adlı kimseyi vekil nasb ve tayin etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 21] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Keleş Hanesi Mahallesi sakinelerinden 

Ayşe binti Hacı Mehmet adlı Hatun’un mülki olup kazâ-yı mezbûreye tabi´ Babilge 

Köyü’nde bulunan şeftali ve elma bahçesindeki iki sehm yarı hissesini iki bin yüz 

kuruşa bahçenin diğer ortağı olan Söylemezzâde Mehmet Said Ağa’ya satmak için 

kardeşi Süleyman Efendi ibni merkum Hacı Mehmet  Ağa’yı vekil nasb ve tayin 

etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 22] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Keleş Hanesi Mahallesi sakinlerinden 

olup vefat etmiş olan Tereklizâde Hacı Ahmet Ağa bin Mehmet Ağa’nın 

varislerinden olan Ayşe Hatunun kocası Süleyman vekaletiyle mahkemeye müracaat 

ederek kendisine babasından kalan ve Babilge Köyünde bulunan şeftali ve elma 

bahçesinin yirmi yıldır kardeşleri Mehmet ve Mustafa tarafından tasarruf edildiğini, 

kardeşlerinin bu tasarruftan men´ edilmeleri ve bahçenin tapu kaydının kendi üzerine 

yapılmasını istemesi hakkında.  
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[Belge No: 23] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kürtünciyan Mahallesi sakinlerinden 

Çerkeszâde Osman Ağa bin Hacı Osman ile Tevbe Mahallesi ahalisinden 

Mumcızâde Mustafa Ağa bin Ali Ağa arasında, Osman Ağa’ya zevcesi Ayyuş Hatun 

tarafından hibe edilen ve Osman Ağa’nın emaneten kullanmak üzere tekrar zevcesine 

bıraktığı dört adet hilyata, karısının ölümü üzerine karısının kardeşi Mustafa Ağa 

tarafından el konulması üzerine mahkemeye başvurması mahkemenin mezkur 

hilyatları Mustafa’ya bırakması hakkında.  

 

[Belge No: 24] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Cevizlice Mahallesi sakinlerinden  olup 

mühtediye Ayuş binti Abdullah adlı hatunun kendisini telak-ı selase ile boşayan 

Mehmet Ali ibni Hacı Hüseyin adlı kimseden bin beş yüz kuruş mihr-i müeccel 

alacağı olan hakkını mahkemeden talep etmesi ve mahkemenin söz konusu mihrin 

ödenmesine karar vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 25] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kebkeb Mahallesi sakinlerinden  olup 

Hadduc binti Mehmet Salih adlı kimse babası Mehmet Salih  vekaletiyle mahkemeye 

başvurak, zevci dahli  olan Mısdık bin Ahmet  adlı kimesnin borcu olan otuz adet 

memduhiyyesini hala teslim etmediğini söyleyerek alacağını talep etmesi ve 

mahkemenin Mısdık bin Ahmet nam kimsenin borcunu  Hadduc Hatun adına babası 

Mehmet Salih’e vermesi kararı hakkında.  

 

[Belge No: 26] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tevbe Mahallesi sakinlerinden  iken 

bundan  daha önce   vefat eden Ayuş binti Ali bin Mehmet’in miraslarının 

gözetimine annesi, çocukları adına babaları  ve velileri olan merkum Osman Ağa’nın 

vasi tayin olması ve müteveffiyenin geride bıraktığı mirasının tespiti ve  taksimi 

hakkında.  

 

[Belge No: 27] 

Medine-i Ayntab mahallelerinden  Musullu Mahallesi sakinelerinden iken 

daha önce  ölen Adile binti Hacı Mehmet’in varisleri zevc-i dahli Ökkeş ile babası 
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merkum Hacı Mehmet ve validesi Hatice ve küçük oğlu İsmail iken müteveffiyenin 

mirasının tespit, tevzi´ ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 28] 

Medine-i Ayntab köylerinden Arıl Köyü sakinlerinden iken vefat eden 

Mehmet bin Osman bin Eyüb’ün varisleri geride bıraktığı eşi Hatice binti Hüseyin ile 

validesi Asiye Hatun, küçük kızı Ayşe ve kardeşleri Mustafa, Ahmet, Ali ve kız 

kardeşleri Hatice ve Hüsna iken, küçük Ayşe’nin mirasının gözetimine validesi 

Hatice Hatun’un vasi tayin edilmesi ve müteveffanın mirasının tespit, tevzi´ ve 

taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 29] 

Medine-i Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Atik Mahallesi sakinelerinden 

Güldane binti Ahmet Ağaadlı kadının aynı mahalledeki  evini iki yüz adet yüzlük 

osmani altını karşılığında Battalzâde Süleyman Beg Efendi kerimesi Zeliha Hanım 

binti Mehmet’e satması ve söz konusu parayı da hibe etmesi hususunda Bakkal 

Mehmet Ali bin Ahmet nam kimseyi vekil tayin etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 30] 

Halep Vilayet-i Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallelerinden Tevbe 

Mahallesi sakinlerinden iken vefat eden Mumcuzâde Mehmet Ali Ağa bin Ali 

Ağa’nın varisleri geride bıraktığı eşi Hatice binti Mehmet Emin ile validesi Hatice 

binti Şeyh Ağa, küçük oğlu Mahmut ve küçük kızı Şakire iken, küçüklerin 

miraslarının gözetimine valideleri Hatice Hatun’un vasî tayin edilmesi ve 

müteveffanın mirasının tespit, tevzi´ ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 31] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden  Kazaz Bölüğü Mahallesi’nde vâki´ 

Çamurcı Mescid-i Şerif ve medresesine mütevelli nasb ve tayin olunan Arslanzâde 

Mehmet Necâti Efendi ibn Hacı Ali Ağa adlı kimsenin mahkemeye müracaatla 

babası  bedestan şeyhi El-Hâc Mehmet Efendi bin  El Hac Hasan Efendi bin El Hac 

Mehmet Efendi’nin caminin tamiri ve termimine vasiyet ettiği iki bin kuruş 

hakkında,  vefatından evvel babasının vasiyetinden rücu´ ettiği iddiası ve bu paranın 
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kendisine verilmesini talep etmesi ve ikibin yüz kuruşun mahkemece kendisine 

verilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 32] 

Medine-i Ayntab mahallelerinden Şıhcan Mahallesi sakinelerinden sahibe-i 

arzuhâl Mevlüde Hanım binti Hasan Ağa adlı kimse adına vekaleten El Hac Mehmet 

Arif Efendi bin Hüseyin Efendi adlı kimse, mahkemeye müracaatla müvekkilesine 

ait eve, bila varis vefat edenlerin terekesine emaneten  vaziyet eden fütüvetlü Musa 

Efendi ibn-i Azer tarafından bi gayr-i vechi şer´i müdahale edilmesi ve 

müdahalesinin men´i ile evin mezbure Mevlüde Hanım’a verilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 33]  

Medine-i Ayntab mahallelerinden Şıh Can Mahallesi sakinlerinden iken daha 

önce  ölen mühtedi Mehmet Hakkı Ağa  ibni Abdullah ibni Abdullah adlı kimsenin 

eşi Mevlüde Hanım binti Hasan Ağa adlı kimseye bıraktığı mirasına bi gayri vech-i 

şer´i müdahale eden  müdür Musa Efendi ibn-i Azer’in mahkemece müdahaleden 

men´ olunması hakkında.  

 

[Belge No: 34] 

Medine-i Ayntab mahallelerinden Keleş Mahallesi sakinlerinden Hatice binti 

Ahmet Efendi adlı hatunun bâ-tapu intikal malı olan Ayntab’a tabi´ Babilge 

Köyü’ndeki bir kıt´a tarlada olan üç rub´ hissesinin satışı için Hacı Hüseyin bin 

Mehmet adlı kimseyi vekil tayin etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 35] 

Medine-yi Ayntab köylerinden Dülük Köyü sakinelerinden Hatice Hatun 

binti Mehmet bin Halil adlı kimsenin, vakfına mütevelli seçtiği ve sonra azlini şart 

eylediği Debbağ Hacı Hüseyin Ağa İbni Ahmet adlı kimse  huzurunda, Dülük 

Köyü’ndeki bağının mütevelli eliyle değerlendirilmesi ve gelirinin nerelere 

harcanacağı hakkında.  

 

[Belge No: 36] 

Halep Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallelerinden Gülbeşe 

Hanesi Mahallesi sakinlerinden Hacı Mehmet İbni Hacı Ali   İbni Molla Mustafa adlı 
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kimsenin, vakfına mütevelli seçtiği ve sonra azlini şart  eylediği Turanzâde El Hac 

Mehmet Habib  Efendi İbni Hafız Mehmet Efendi huzurunda Nurane Köyü’ndeki 

mallarını vakfetmesi ve vakfının tevliyeti hakkında.  

 

[Belge No: 37] 

Tışlaki  Mahallesi’nde kain Keçehane Cami-i Şerifi Vakfının mütevellisi olan 

Bayramzâde  Mehmet Rahmi Efendi Bin Mustafa Efendi’nin, cami vakfına ait olan 

bir dükkanın, kiracısı Arakliyin oğlu Eyu tarafından başkalarına satıldığı ve dükkanın 

tekrar vakfa iadesi iddasıyla mahkemeye müracaatı ve mahkemenin dükkanı vakfa 

iadesi hakkında.  

 

[Belge No: 38] 

Medine-yi Ayntab’a tabi´ Cartıl Köyü sakinlerinden iken daha önce  ölen 

İbrâhim bin Hacı İbo’nun küçük kızı Ayşe’nin mirasının gözetimine mahkeme 

tarafından Hamo Kahya ibni Hamo nam kimsenin, küçük kız büyüyünceye kadar 

vasi tayin olunması ve küçük kıza nafaka tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 39] 

Medine-i Ayntab mahallelerinden Sefer Paşa Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce  ölen Mehmet Ağa bin Ali’nin veraseti geride bıraktığı eşi Adile binti 

Mehmet ile bundan önceki zevcesi Hatice’den kızları Hatice ve Ayşe ve zevce-yi 

mezbûreden dünyaya gelen oğulları Süleyman  ve Hüseyin ve kızları Amine ve 

Gürciye  kız kardeşleri Emine’nin vasî nasb ve tayin olunup, mirasının tespiti ve 

taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 40] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Şeyh Süleyman Mahallesi sakinelerinden 

iken daha önce  ölen Hatice binti Hacı Mustafa’nın, nikahlı zevci Mehmet bin 

Mehmet ile babası merkum Hacı Mustafa ile validesi Hatice binti Mısto ve küçük  

kızı Nuriye’ye düşen mirasının tespiti ve taksimi hakkında.  
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[Belge No: 41] 

Medine-yi Ayntab’a tabi´ Kızılhisar Köyü ahalisinden sahib-i arzuhâl 

Mehmet Ali ibni Hacı Tahir’in kendi hanesinden çalınan merkebini Keş Köyünden 

İso yedinde bulması ve yeneden talep etmesi, mahkemenin merkebi Mehmet Ali’ye 

iadesi hakkında.  

 

[Belge No: 42] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Delbes Mahallesi sakinlerinden iken daha 

önce  ölen Hatice binti  Çolak Mehmet’in varisleri kızları Zeyneb, Fatma ve Ayşe ve 

kız kardeşi Zeyneb Hatun iken, Zeyneb’in kocası Mehmet Emin bin Mehmet 

vekaletiyle kendilerine kardeşinden kalan tarlanın Ayşe tarafından tasarruf edilmesi 

hakkında mahkemeye müracatı ve kendi payının iadesi hakkında.  

 

[Belge No: 43] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla Çadır Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce  ölen Tuzcu Mısdık bin Nalcı Mısdık’ın varisleri zevcesi Zeliha binti 

Mehmet Sadık ile kızları Fatma ve Ayşe ve Afife ve validesi Fatma binti Hacı Halil 

ve oğlu Mehmet Arif ve Maya ve Emine iken, Zeliha’nın müteveffadan kalan eve tek 

başına müdahale etmesi üzerine diğer müvekkillerin mahkemeye müracaatla 

müdahalenin men´ini talep etmeleri ve Zeliha’nın müdahaleden men´ olunması 

hakkında.  

 

[Belge No: 44] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kozanlı Mahallesi sakinelerinden Fatma 

binti Ali ile İbrâhimli Köyü sakinlerinden Köse’nin oğlu Memik bin Hüso arasında, 

Fatma’nın kendisine Memik’in babasından mihr-i mukaddemi olarak kalan bağların 

Memik tarafından tasarruf olunması üzerine, bağların kendisine verilmesi için 

mahkemeye müracaatı ve mahkemenin de bağları Fatma’ya vermesi hakkında.   

 

[Belge No: 45] 

Medine-yi Ayntab’da Behisni Mahallesi sakinlerinden olup vefat eden Kab 

Kabçı esnafından Yılanoğlu Abdullah bin Abdullah’tan ve zevce-yi menkûha-yı 

metrukesi Fatma’dan kızları Ayşe ve Hatice’ye düşen eve, kardeşleri Musa ve 

Abdullah’ın müdahalesi ve Ayşe ve Hatice’nin bu sebepten mahkemeye müracatla 
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hisselerinin kendilerine verilmesini talep etmeleri, mahkemenin de hisselerini Ayşe 

ve Hatice’ye vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 46] 

Medine-yi Ayntab  mahallelerinden Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinlerinden 

Asakir-i Şahane efradından iken vefat eden  Hasan bin Berber İmam Hüseyin’in 

varisi ve babası merkum Berber İmam Hüseyin’in oğluna annesinden kalan miras 

hakkında Beharoğlu Muhsin bin Hacı Ali ile sulh yoluna giderek mahkeme 

huzurunda anlaşması hakkında.  

 

[Belge No: 47] 

Medine-yi Ayntab’da Cevizlice Mahallesi’nde sakinlerinden El Şeyh El Hac 

İsmail Efendi bin Şeyh Feyzah Efendi’nin mallarını vakfetmesi, vakfiye ve vakıf 

şartnamesi hakkında.  

 

[Belge No: 48] 

Medine-yi Ayntab’a tabi´ Şehme Köyü ahalisinden Meho bin Veli’nin kendi 

hanesinden çalınan merkebini, Arabdar Köyü ahalisinden Mehmet bin Halil yedinde 

bulması ve yeniden talep etmesi, mahkemenin merkebi Meho bin Veli’ye iadesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 49] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Kozanlı Mahallesi sakinlerinden 

sahib-i arzuhâl Halil bin Hüseyin’in çalınan merkebini, Birecik Kazâsı ahalisinden 

Neccar Kadiroğlu Şiho bin Kadir yedinde bulması ve yeniden talep etmesi, 

mahkemenin merkebi Halil’e teslimi hakkında.  

 

[Belge No: 50] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Musûllu Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce  vefat eden Mehmet bin İsmail’in, varisleri olan oğlu Halil ve kızları Ayşe, 

Fatma, Şems ve Emine’ye kalan miras mallarının tespiti ve taksimi hakkında.  
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[Belge No: 51] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Seng-i Hoşkadim Mahallesi sakinlerinden 

iken daha önce  vefat eden Hüsrev oğlu Ali bin Hamo’nun,  küçük oğlu Ahmet’in 

mirasının gözetimine vasisi olan annesi Zeyneb binti Yusuf’un, hiçbir malı ve parası 

olmaması hasebiyle oğlunun babasından miras kalan ve aynı mahallede bulunan 

hanedeki hissesini Karabet’e satmak için mahkemeden izin istemesi hakkında.  

 

[Belge No: 52] 

Ayntab mahallelerinden Kelleş Mahallesi sakinlerinden iken vefat eden 

Tereklizâde Hacı Ahmet Ağa bin Mehmet Ağa’nın varisleri olan eşleri Ayşe ile 

kendinden önce vefat eden zevcesi Ayşe, oğlu Mahmud ve kızları Adile ve Ayşe’ye 

ve diğer (kendinden önce vefat eden) zevcesi Ayşe’den doğan kızları İsmihan, Hatice 

ve Meriş’e ve hala zevcesi olan Ayşe’den doğan Mehmet ve küçük oğlu Mustafa ve 

kızları Rebişe  ve Nazife’ye bıraktığı mirasının tevzi´ ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 53] 

Medine-yi Ayntab köylerinden Çaprun Köyünde vâki´ Şeyh Ahmet Şeyh 

Osman vakfının tevliyetine mutasarruf olan evlad-ı vakıfdan Şeyh Ahmet Halife ibni 

Mehmet’in vefat etmesi üzerine, onun yerine oğlu Şeyh Mehmet Sadık’ın mütevelli 

tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 54] 

Halep Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı 

Cedid Mahallesi sakinlerinden iken vefat eden Tuzcu Mısdık bin Mısdık’ın varisleri 

olan eski karısı Zeliha ile validesi Fatma, kızları Fatma, Ayşe ve Afife’ye, vefat eden 

oğlu Mustafa’nın oğlu Mehmet Arif ve kızları Maye ve Emine’ye kalan mallarının 

tespiti, tevzi´ ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 55] 

Medine-yi Ayntab köylerinden Uruş Köyü sakinlerinden iken vefat eden İlyas  

bin Bekdaş’ın, varisleri eski karısı Fatma ve Zeliha ve Ayşe ile mezbûre Fatma’dan 

doğmuş olan oğlu Ali ve kızları Elif ve Leyla ve  mezbûre  Zeliha’dan doğmuş olan 

oğulları Yusuf ve Ahmet ve kızları Fatum ve Badadiye  ve Fetva ve mezbûre 

Ayşe’den doğmuş olan oğulları Mehmet ve Abbas iken, amcaları İbrâhim bin 
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Begdaş’ın vasî nasb ve tayin edilmesi, müteveffanın kalan mallarının tespit, tevzi´ ve 

taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 56] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Seng-i Hoşkadim Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Muhsinzâde El Hac Hüseyin Beg ibni Mehmet Ağa’nın varisleri 

geride bıraktığı eşi Zeynep Hatun  ve kardeşleri Ömer ve Mehmet Beyler iken, 

mezbure Zeynep Hatun’un kocasının terekesinden hilyât ve mebusat bahası olarak 

alacağı olan yedi bin beş yüz kuruşu Ömer ve Mehmet beylerden talebi hakkında.  

 

[Belge No: 57] 

Medine-yi Ayntab köylerinden Güreniz Köyü sakinlerinden iken bundan altı 

sene önce vefat eden Cennet Hatun binti Hamo ibni Abdullah’ın varisleri olan kızları 

Emine ve Fatma’ya bıraktığı aynı köydeki fıstık tarlasına Mehmet bin Ali’nin 

müdahalesinin men´i hakkında.  

 

[Belge No: 58] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı âtik Mahallesi sakinelerinden 

önce vefat eden Asiye binti Ali bin İsmail’in varisleri kocası Mehmet ile validesi 

Fatma ve kızı Hümâ ve amcası oğlu Mehmet iken Hümâ´nın mirasının gözetimine 

babası Mehmet’in ve amcası oğlu Mehmet’in mirasının gözetimine validesi Ayyuş 

binti Hacı Hüseyin’in vasî nasb ve tayin olunup, terekesinin tespiti, tevzi´ ve taksimi 

hakkında.  

 

[Belge No: 59] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Haik-i  Müsliman Mahallesi sakinlerinden 

İbrahim Efendi ibni Hasan Efendi’nin, Natık Efendi’yi vekil tayin ederek daha önce 

üç bin kuruşa satın aldığı evi, Mehmet Efendi ibni Hasan Efendi’nin varislerinden 

talep etmesi ve evin İbrahim Efendi’ye verilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 60] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Çukur Mahallesi sakinlerinden iken vefat 

eden teba-yı Devleti Aliye’den Ebucan bin Muhis Kivorg bin Asdor’un  

varislerinden geride bıraktığı eşi Enek Hatun’un kendisine eski kocasından kalan 
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tarla hisselerinin ve satılan mallarındaki hisselerinin, eski eşinin babası Muhis 

Kivorg tarafından teslim edilmediği iddiasıyla mahkemeye başvurması hakkında.  

 

[Belge No: 61] 

 Tarla-yı Âtik Mahallesi’nde Attarzâde Ahmet Efendi’nin zevcesi Emine 

Hatun’un kendisine kocasından kalan Halep’teki ev hissesi hakkında, Halep 

Mahekemesi’nde görüşülecek olan davaya Attarzade İbrahim Efendi’yi vekil nasb ve 

tayin etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 62] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Eskicioğlu Hacı Mehmet bin İsmail’in oğlu Mehmet ve kızları 

Minüre ve Gülistan’ın  tesviye-yi umûrlarına vasi tayi edilen Ayuş  Hatun’un 

çocuklarına  babalarından kalan Tarla-yı Atik Mahallesi’ndeki evin satışı için 

kendisine izin verilmesini istemesi hakkında.  

 

[Belge No: 63] 

Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden iken daha önce  ölen Eskicioğlu Hacı 

Mehmet bin İsmailin varisleri adına vasileri Ayuş Hatun’un, varislere müteveffadan 

miras kalan aynı mahalledeki evin, Kelişoğlu kerimesi Hurek ve Boyacı Gregor adlı 

kimselere satışı için Azazzâde Mehmet Ağa ibni Abdülkadir adlı kimseye vekalet 

vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 64] 

 Medine-yi Ayntab’ın Seng-i  Hoşkadim Mahallesi’nde oturan Esma Hatun 

binti Ömer Ağa’nın zevc-i mutlakı Ayntab redif-i sınıfı mukaddem Yüzbaşı Yusuf 

Ağa ibni Yusuf Ağa’dan olma oğlu Mehmet Zekeriya ve kızı Ayşe ve kendisi için 

şer´an lazım gelen nafaka-yı iddet ve meunet -i sekenesini  talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 65] 

 Medine-yi Ayntab mahallelerinden Karacalı  Bölüğü Mahallesi sakinlerinden 

Attar Hüseyin bin Ahmet’in, Ahmet Ağa için yaşlı ve bakıma muhtaç olması 

sebebiyle mahkemeden nafaka talepi ve mahkemenin nafaka tayini hakkında.  
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[Belge No: 66] 

Medine-yi Ayntab Kazâsı köylerinden Tul Aba Köyü civarında Haymeniş 

Kızkapanlı Aşiretinden Mustafa’nın oğlu Oruç’un çalınan öküzünü medine-yi 

mezbûreye tabi´ Hamurkesen  Köyü sakinlerinden Mehmet bin Bekir’in yedinde 

bulması ve mahkemeye müracaatla öküzünü talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 67] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Eblehan Mahallesi sakinlerinden iken 

vefat eden Kahveci Mustafa bin Abdullah’ın varisi olmadığı için beytü’l mala kalan 

mallarından, müteveffanın geride kalan eşi olduğunu iddia eden Hatice binti Ali adlı 

hatunun müteveffadan medhul bahası olarak alacağı olan iki bin kuruş ve yine 

müteveffanın malındaki dörtte bir hissesinin kendisine verilmesini talebi hakkında.  

 

[Belge No: 68] 

 Medine-yi Ayntab’ın Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden iken vefat eden 

Attarzâde Ahmet Efendi’nin varisleri olan zevcesi Emine, kızı Esma adına oğlu 

İbrahim’in babalarından kendilerine kalan Halep’teki bir bab evin, alımı, icare 

verilmesi ve bedelinin kendilerine gönderilmesi hususunda Halep’te mukim 

Attarzâde Ömer Efendi ibni Emin Efendi’yi vekil tayin etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 69] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Hamam Hanesi mahallesi sakinelerinden 

Hafife Hatun binti Hamdi Efendi’nin mallarını vakfetmesi, vakfiyesi ve tevliyeti 

hakkında.  

 

[Belge No: 70] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Hamam Hanesi mahallesi sakinelerinden 

Hafife Hatun binti Hamdi Efendi’nin mallarını vakfetmesi, vakfiye ve tevliyeti 

hakkında.  

 

[Belge No: 71] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kılınçoğlu Mahallesi sakinlerinden iken 

tarihden yirmi iki gün önce ölen Karaca Mehmet bin Yusuf bin Ali’nin varisi 

olduğunu iddia eden Hacı Ökkeş ibni Süleyman’ın, müteveffadan kendisine kalan 
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aynı mahalledeki bir bab çulka dükkanının tamamının kendisine bırakılmasını  ve bu 

suretle dükkana müdâhale eden İsmail’in müdahalesinin men´ini talebi hakkında.  

 

[Belge No: 72] 

 Tarla-yı Âtik  Mahallesi sakinlerinden iken  vefat eden Hacı Hindioğlu Şerif 

Ağa ibni Hacı Ahmet’in, küçük oğlu Recep’in mirasının gözetimine vasisi olan 

kardeşi Ahmet Ağa bin Şerif’in, kardeşinin nafaka ve bakıma muhtaç olması 

sebebiyle babasından ona kalan Arasa Çarşısı’ndaki dükkanlar üzerindeki hissesini, 

iki bin yedi yüz kuruşa Hacı Molla Ağa’ya satmak için mahkemeden kendisine izin 

verilmesini istemesi hakkında.  

 

[Belge No: 73] 

 Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden iken 

bundan önce vefat eden Bayramzâde Ahmet Hüsni Efendi’nin varisleri, geride 

bıraktığı eşi Melek Hanım ile oğlu Zeynelabidin Rıfat Molla iken, müteveffadan 

kendilerine kalan ev ve selamlığa vaziyeti sabit olan Bayramzâde Mehmet Rahmi 

Efendi’den mezkur ev ve selamlıktaki hisselerini talep etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 74] 

Medine-yi Kilis Kazâsı köylerinden Telfar  Köyü ahalisinden Ali bin Mehmet 

bin Yusuf’un üç gün önce harman yerinden çalınan atını, Medine-yi Ayntab 

mahallelerinden Haik-i Zımmiyan Mahallesi sakinlerinden Kabumhi  Menasoğlu 

Kivorg  yedinde  bulması ve atını yeniden talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 75] 

Medine-yi Ayıtab ahalisinden olup Trablusgarb’da daha önce  vefat eden 

Bayramzâde Ahmet Hüsni Efendi ibni Mustafa Rıfat Efendi’nin oğlu Zeynelabidin 

Rıfat’a babasından kalan malları için, annesi Fatma Melek binti Abdullah’ın 

mahkemece vasi tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 76] 

 Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Kayacık  Mahallesi sakinlerinden 

Recep Ağazâde Hacı Mehmet Ağa ibni Recep’in, medine-yi mezbure kenarındaki 
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hırdavat bostanını yüz adet  yüzlük Osmani Altını karşılığında Hacı Nikogus Ağa’ya 

sattığı ve mezkur bostanda hiçbir hak ve alakasının kalmadığının ikrarı hakkında.  

 

[Belge No: 77] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Debbağhane Mahallesi sakinlerinden 

Kasab Hacı Fakıoğlu Şeyhmân bin Hacı Bego’nun ve yine Bostancı Mahallesi 

sakinlerinden Hacı Süleymanzâde Mehmet Ali Ağa’nın Medine-yi mezburede 

Neffah muhitinde Habhablı nam mahalde olan hırdavat bostanlarını, altmış yedi ve 

dörtte bir Osmanlı Altını karşılığında Beg Mahallesi sakinlerinden Hacı Nikogus 

Ağa’ya sattıkları ve mezkur bostanda hiçbir hak ve alakalarının kalmadığının ikrarı 

hakkında.  

 

[Belge No: 78] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Kayacık Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Kılıçoğlu Gregor  bin İvanis  bin Etım adlı kimsenin varisleri geride 

bıraktığı eşi Yakut, kızları Gürci  ve Lebâbe ve  li ebeveyn kız karındaşları Maryem  

ve Düşkune iken, Maryem ve Düşkune’nin kardeşlerinin miraslarından on sehm 

hissenin daha kendilerine verilmesini talepleri hakkında.  

 

[Belge No: 79] 

Medine-yi Ayntab’da misafir Mekke-yi Mükerreme ahalisinden Şeyh Es-

Seyyid Ahmet bin Abdullah’ın yedi ay önce Şam-ı Şerif tarafında  elinden  zorla 

alınarak çalınan devesini, Alaca Köyü civarında Heymenişin Veli bin Bektaş’ın 

yedinde bulmasıyla yeniden talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 80] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Kayacık  Mahallesi sakinlerinden 

Kara Haikyan Nersez  Ağa ibni Haik’in aynı mahallede kain tarafları bir bab evin 

tamamının daha önce Sırma Bıyık adlı kimseye ait olduğu halde bu mülkünü 

zevcesine sattığını ikrarı hakkında.  

 

[Belge No: 81] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Seng-i Tavil Mahallesi sakinlerinden hala 

Şam-ı Şerifde hizmet-i askeriyede müstahdem tekaüd-i Ayntab redif  kâtibi Mehmet 
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Efendi’nin oğlu Mehmet İşrak Efendi ibni Mehmet Efendi’nin, pederinden kendisine 

kalan bir bab evde olan altmış dört sehmde on dört sehm hissesini iki bin üç yüz 

altmış iki  buçuk kuruş karşılığında Dalakyan Ağya Ağa’ya satmak için kardeşi 

Mehmet Sadık Efendi ibni Mehmed Efendi’yi vekil tayin etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 82] 

Vilâyet-i Halep mahallelerinden Mankusa Mahallesi sakinelerinden Ayşe 

Sıdıka binti Mehmed Efendi ibni Abdullah adlı hatunun kendisine babasından kalan 

Seng-i Tavil Mahallesi’ndeki bir bab evde olan altmış dört sehmde yedi sehm 

hissesini bin yüz seksan bir kuruş karşılığında Dalakyan Ağya Ağa’ya satmak için 

Mehmet Sadık Efendi ibni Mehmet Efendi’yi vekil tayin etmesi hakkında.  

 

 [Belge No: 83] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Seng-i Tavil Mahallesi sakinlerinden iken 

ölen tabur kâtibi Mehmet Efendi ibni Abdullah adlı kimsenin oğlu Abdülkadir ve 

kızı Fatma’nın miraslarının gözetimine vasî olan Mehmet Sadık Efendi ibni Mehmet 

Efendi’nin   müvekillerinin Seng-i Tavil Mahallesi’ndeki bir bab evde olan 

hisselerini üç bin beş yüz kırk üç kuruş otuz paraya işbu Dalakyan Ağya’ya satması 

hakkında.  

 

[Belge No: 84] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Seng-i Tavil Mahallesi sakinlerinden 

Ayşe Hatun binti Abdullah’ın, eşi Ayntab tabur kâtibi tekaüd Mehmet Efendi’den 

aynı mahallede kendisine kalan bir bab mülkteki hissesini satmak için Hacı Osman 

Bey’i vekil tayin etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 85] 

Hicri 1299 senesinin yevm-i arafe ve kurban bayramının hangi ay ve günlere 

isabet ettiği hakkında.  

 

[Belge No: 86] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Fare Mahallesi sakinlerinden Zeyneb 

Hanım binti El Hac Arif Ağa ve Fatma Hanım binti El Hac Sadık Beg adlı kimselerin 

valideleri Hamika Hatun binti Şerif Efendi’den kendilerine kalan Kurb-ı Zincirli 
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Mahallesi’nde müşterek oldukları hanelerini, sekizyüz kırk sekiz adet sim-i halis-i 

mecdi karşılığında ? Ağa’ya satması hususunda Kethüdazâde İbrâhim Efendi ibni 

Mehmet Tahir Efendi’ye vekalet vermeleri hakkında.  

 

[Belge No: 87] 

Halep Vilâyeti Celilesi dahilinde Nıfs-ı Halep’e tabi´ Kefr-i Abid Köyü 

sakinlerinden Şahir Aşireti’nden Şerif ibni Ahmet ibni Ali’nin, Halep’de Canbaz 

Hamed bin Ameş’den bin iki yüz kuruş karşılığında aldığı devesini,  onbeş gün önce 

aynı köyde kaybetmesi ve Ayntab’da Kozanlı Mahallesi’nden Hacı Bekir bin Hacı 

Musa yedinde bulmasıyla bi hak devesini talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 88] 

Halep Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı 

Cedid Mahallesi sakinlerinden iken bundan önce vefat eden Fatma binti Hacı Osman 

bin Hamza’nın vasisi olduğunu iddia eden Seng-i Tavil Mahallesi sakinlerinden Es 

Seyyid Abdulkadir ibni El Hac Ahmet’in, mezburenin vasiyeti gereği Arasa 

Çarşısı’ndaki dükkanın satılarak geliriyle mezbure adına hacc olunmasını, 

mezburenin vasiyeti gereği yerine getirilmesini talebi hakkında.  

 

[Belge No: 89] 

Halep Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallelerinden Eblehan 

Mahallesi sakinlerinden iken vefat eden Kahveci Mustafa bin Ali bin Abdulah’ın 

üçte bir terekesinin vasisi olduğunu iddia eden Yalnız Hane Mahallesi sakinlerinden 

Emincizâde Hacı Mustafa Ağa ibni Ahmet’in, müteveffanın  Beytü’l Mala aktarılan 

terekesinden üçte birinin, vasiyeti gereği Değirmiçem yakınlarındaki köprünün 

tamirinde kullanılmak üzere kendisine verilmesini talebi hakkında.  

 

[Belge No: 90] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Musûllı Mahallesi sakinlerinden iken 

bundan önce vefat eden Rüstem bin Eyyuboğlu Mehmet ve kızı Hadduc’un 

miraslarının gözetimine vasîleri olan valideleri Fatma binti Kara Mehmet’in 

küçüklere babalarından kalan aynı mahalledeki bir bab evin tamamında olan 

hisselerinin bir kısmını, çocuklarının bakım ve ihtiyacı için satmak hususunda 

mahkemeden izin istemesi hakkında.  
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[Belge No: 91] 

Halep Vilâyeti Celilesi dahilinde Liva-yı Maraşa tabi´ Pazarcık Kasabasına 

Mizakhane Köyü ahalisinden Kılınçlı Mehmet bin Ali’nin  yirmibeş gün önce kazaen 

kaybettiği devesini, Medine-yi mezbûre mal müdürü Musa Efendi yedinde 

bulmasıyla yeniden talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 92] 

Halep Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallelerinden Behisni 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan önce vefat eden, Yılanoğlu Abdullah bin 

Abdullah’ın varislerinden olan kızları Ayşe ve Hatice’nin aynı mahallede olan ve 

babalarından kendilerine miras kalan evdeki hisselerinin kardeşleri Musa ve 

Abdullah taraflarından hile ile ellerinden alındığı iddaasıyla mahkemeye 

müracaatları ve hisselerinin mahkemece tekrar kendilerine verilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 93] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kelleş Hanesi   Mahallesi sakinelerinden 

olan Meriş ve Rebiş ve Lâtife binnat Tereklizâde Hacı Ahmet Ağa adlı hatunlara 

babaları merkum Hacı Ahmet Ağa’dan kalan, Nurane  Köyü’nde vâki´ Kalaylı Pınar 

civarındaki tarlada olan  hisselerini satmak için Daizâde Emin Ağa ibni Hacı Emin 

Beg adlı kimseyi vekil nasb ve tayin etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 94] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Eblehan Mahallesi sakinlerinden iken 

bundan önce vefat eden Mehmetcikoğlu Seyyid Mehmet  Bey’in   oğlu Memik bin 

Seyyid Mehmet’in, Beg Mahallesi sakinlerinden Mehmet Sinan Ağa bin 

Abdullah’tan babasının alacağı olan yüz kuruştan kendi hissesine düşen yarı parayı 

talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 95] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Nergis Hanesi Mahallesi sakinlerinden 

iken bundan önce vefat eden Ali bin Ali’nin, küçük oğlu Ahmet’in mirasının 

gözetimine amcası Arpacı Mehli Ağa bin Ali’nin vekil tayin edilmesi ve küçük 

Ahmet’e nafaka tayini hakkında.  
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[Belge No: 96] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Musûllızâde Mahallesi  sakinlerinden 

Beşinci Ordu-yı Hümayun-u Nizâmiye Otuzyedinci Alayın Dördünci Tabur 

mülazım-ı sanisi iken vefat eden Rüstem Ağa bin İbrâhim bin Mehmet adlı kimsenin 

varisi olduğunu iddia eden zevcesi Fatma binti Kara Mehmet, müteveffânın küçük 

oğlu Mehmet ve küçük kızı Hatice’nin miraslarının gözetimine vasi olması 

hasebiyle, kocasının Beg Mahallesi sakinlerinden Mehmet Sinan Ağa bin Abdullah 

Efendi’den alacağı olan yüz kuruşu talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 97] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Keleş Mahallesi sakinelerinden Meriş 

binti El Hac Ahmet Ağa adlı hatun’ın pederinden müntakil ve mevrus müstakilen 

malı olup Battal Köyü’ndeki bir kıt´a fıstıklığın arzını iki yüz kuruşa ve eşcarını dört 

bin beş yüz kuruşa Ayntab tüccarlarından Cascıyan Cerci Ağa bin Muhsi Kara adlı 

kimseye satmak için dâizâde Emin Ağa bin El Hac Emin Beg adlı kimseyi vekil nasb 

ve tayin eylediği hakkında.  

 

[Belge No: 98] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Eblehan Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce  vefat eden Kahveci Mustafa bin Ali bin Abdulah’ın, zevcesi Hatice binti 

Ali’den başka varisinin olmayıp, bütün terekesinin dörtte birinin zevcesine ve dörtte 

üçünün ise beytü’l mala ait olması sebebiyle terekesinin tespiti, tevzi’ ve taksimi 

hakkında.  

 

[Belge No: 99] 

Medine-yi Ayntab köylerinden Dülük Köyü sakinlerinden iken bundan önce 

vefat eden Mustafa bin Ahmet ‘in, varisleri olan  küçük oğulları Memik, Süleyman, 

Ali ve Mehmet ve kızı Esma’nın miraslarının gözetimine valideleri Emiş binti 

Ahmet’in vasî tayin edilmesi ve çocuklarına sarf edilmek üzere nafaka tayini 

hakkında.  

 

[Belge No: 100] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kelleş Mahallesi sakinelerinden Fatma 

Hatun binti El Hac Mehmet Sadık Beg ve Çınarlı Mahallesi sakinelerinden Zennub 
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Hatun binti El Hac Arif adlı kimselerin Arıl Köyü’nde olan tarlarındaki hisselerini, 

on altı bin sekiz yüz kuruş karşılığında Arıl Karyeli Abuş Ağa’ya satmak için Hacı 

Hüseyin bin Mehmet adlı kimseyi vekil nasb ve tayin etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 101] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Fare Mahallesi sakinelerinden Fatma 

Hatun binti El Hac Mehmet Sadık Beg ve Çınarlı Mahallesi sakinlerinden Zennub 

Hatun binti El Hac Arif adlı kimselerin Arıl Köyü’nde olan tarlarındaki hisselerini, 

otuz bir bin üç yüz kuruş karşılığında aynı köylü Hacı Yahya Ağa oğlu Halil Ağa’ya 

satmak için Hacı Hüseyin bin Mehmet adlı kimseyi vekil tayin etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 102] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Fare Mahallesi sakinelerinden Fatma 

Hatun binti El Hac Mehmet Sadık Beg ve Çınarlı Mahallesi sakinlerinden Zennub 

Hatun binti El Hac Arif adlı kimselerin Arıl Köyü’nde olan tarlarındaki hisselerini, 

sekiz bin kuruş karşılığında aynı köylü Hacı Yahya Ağa oğlu Mustafa Ağa’ya 

satmak için Fermanlızâde Hacı Hüseyin Ağa’yı  adlı kimseyi vekil tayin etmeleri 

hakkında.  

 

[Belge No: 103] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Fare Mahallesi sakinelerinden Fatma 

Hatun binti El Hac Mehmet Sadık Beg ve Çınarlı Mahallesi sakinlerinden Zennub 

Hatun binti El Hac Arif adlı kimselerin Arıl Köyü’nde olan tarlarındaki hisselerini, 

üçbin beş yüz Kuruş bedel karşılığında aynı köylü Köse Mustafaoğlu Hüseyin’e 

satmak için Fermanlızâde Hacı Hüseyin Ağa ibni Mehmet  adlı kimseyi vekil tayin 

etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 104] 

Medine-yi Ayntab köylerinden Külli Köyü sakinlerinden iken bundan sekiz 

sene önce vefat Hine Mehmet bin Mehmet’in varisleri olan çocukları ve geride 

bıraktığı eşi Emine binti Abdullah’ın, müteveffanın terekesine vaziyeti sabit olan ibni 

merkum Mehmet ile dokuz yüz kuruş karşılığında sulhe gitmesi hakkında.  
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[Belge No: 105] 

Medine-yi Ayntab’da Muzaffereddin adlı vakfın hususunu rüyet ve tesviyeye 

evlad-ı vakıfdan vakfın şartlarını devam ettirecek olan Hacı Ali bin Mustafa’nın 

vakfı rüyet ve tesviyeye nasb ve tayin buyurulması hakkında.  

 

[Belge No: 106] 

Medine-yi Ayntab’da Muzaffereddin adlı vakfının bundan önce vefat eden 

mütevellisi Mustafa bin Mehmet’in yerine büyük oğlu Mustafa Halife’ye tevliyet 

verilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 107] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Hacı Halil Hanesi Mahallesi 

sakinelerinden Ümmühan binti El Hac adlı kimsenin mahkemeye müracatla, zevc-i 

mutlakası Kara Kadıkcıoğlu Ökkeş Ağa ibni Mustafa Ağa’dan olma iki yaşında 

küçük kızı Mevlüde’nin masraf ve bakımı için nafaka talepi ve mahkemece günlük 

elli para nafaka bağlanması hakkında.  

 

[Belge No: 108] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Delbes Mahallesi sakinlerinden iken 

bundan önce vefat eden  Bacaksızzâde Ali Ağa ibni Hacı Mehmet adlı kimsenin 

küçük kızı Hamide’nin mirasının gözetimine vasî olan Fatma binti Hacı Mehmet adlı 

kimsenin, kocasının Ayntab tüccarından Kürkcioğlu Akob Ağa’ya iki yüzden 

mütecaviz yüzlük Osmani Altını  borcu olduğunu belirtmesi ve bu borcun ödenmesi 

için kocasından kendilerine kalan dükkan ve dükkan hisselerinin satışı konusunda 

kendisine izin verilmesini talebi hakkında.  

 

[Belge No: 109] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden  İbni Eyyub Mahallesi sakinelerinden iken 

bundan önce vefat eden Kivorg bin Kivorg’un küçük kızları Satenk ve ? ve 

Mehsune’nin miraslarının gözetimine, Yakut binti Sahs  Gregor adlı kimsenin vasi 

tayin edilmesi ve küçük kızlara günlük iki kuruş nafaka tayini hakkında.  

 

 

 



36 

[Belge No: 110] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden  Kara  Höyük Mahallesi ahalisinden işbu 

Mehmet bin Kara Mustafa, Oğrıca Köylü Hatice binti Mehli ile aynı köylü Ömer 

Kahya bin Abdullah adlı kimse vekâletiyle iki yüz kuruş mihr-i muahher ve üç yüz 

kuruş mihr-i mukaddem karşılığında evlenmiş olmasına rağmen hala mezburenin 

nefsini merkum Mehmet’e teslim etmemesi hakkında.  

 

[Belge No: 111] 

Ayntab Kazâsında vâki´ Gerciğin Köyü ahalilerinin topluca mahkemeye 

müracaatla kış aylarında ve bayramlarda başka yerlere namaza gitmenin zorluğu 

sebebiyle köylerindeki mescide Cuma ve bayram namazlarını kıldırmak için layık ve 

müstahak birinin imam tayin edilmesini istemeleri hakkında.  

 

[Belge No: 112] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden  İbni Eyyub Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce  ölen Türbecizâde Ahmet Ağa ibni Mehmet Ağa’nın veraseti geride 

bıraktığı eşi Ümmühan ile validesi Hatice binti Hafız ve eşinden olma küçük oğlu 

Mehmet’e, zevce-yi mutlakası Şakire’den olma küçük kızı Hamide’ye kalmışken, 

müteveffadan kalan aynı mahalledeki eve mezbure Hatice’nin tek başına vaziyet 

ediyor olması üzerine, Ümmühan’ın kendi hissesinin tarafına teslimini istemesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 113] 

Evkaf Nezareti’ne dahil evkafdan olup Ayntab’da vâki´ Arab Alioğlu 

Mehmet ve Zekeriya ve Halil adlı vakıfların  tevliyetine, evlad-ı vakıfdan Ahmet 

Halife’nin vefatı üzerine müteveffanın soyundan Halil uhdesine tevliyet verilmesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 114] 

Medine-yi Ayntab’a tabi´ Semâvin Köyü ahalisinden iken bundan önce arka 

arkaya vefat eden Çavuş Mehmet bin Hüseyin ile zevcesi Asiye binti Hasan’ın 

çocukları Mehmet ve Hüseyin’e anne ve babalarından kalan menkul ve gayr-i 

menkul miraslarını gözetmek üzere vasi olarak Mehmet bin Hacı Ali adlı kimsenin 

tayini hakkında.  
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[Belge No: 115] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Şıhcan Mahallesi sakinelerinden  ve 

Ayntab Sınıf-ı Mukaddem Taburı Sol Kol Ağası iken vefat eden Mehmet Efendi ibni 

Mahmut ibni Ahmet adlı kimsenin varislerinden oldıklarını iddia eden, geride 

bıraktığı eşi Hatice binti Halil ve büyük oğulları İbrâhim, Ahmet Efendiler ve büyük 

kızları Zeliha ve Fatma’nın, Beg Mahallesi sakinlerinden Mehmet Sinan Ağa ibni 

Ahmet adlı kimseden babalarının alacağı olan yüz kuruşu talep etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 116] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Akyol Mahallesi sakinlerinden  Hacı 

Mehmet bin İbrâhim adlı kimsenin kendisine amcasından kalan aynı mahalledeki 

evin tamamının Mustafa Efendi tarafından kullanılması üzerine mahkemeye 

müracaat etmesi ve daha sonra üç yüz kuruş karşılığında bedel-i sulh olması 

hakkında.  

 

[Belge No: 117] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Şıh Süleyman Mahallesi sakinelerinden 

Şakire Hatun binti  Hacı Kara Mustafa Ağa adlı kimsenin  mülki arisi olup medine-yi 

mezbûreye tabi´ Büyük Kızılhisar Köyü turabında Ayntab Yolu adlı mahalde dörtte 

bir kıt´a tarlasını kırk adet yüzlük Osmani lira karşılığında, Torunzâde Mehmet 

Efendi ibni İbrâhim Efendi adlı kimseye satmak için oğlu Mustafa bin Ali adlı 

kimseyi vekil tayin etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 118] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kepenek Mahallesi sakinelerinden Rukiye 

Hatun binti Halil bin Abdullah adlı kimsenin malını vakf etmesi, vakfının şartnamesi 

ve tevliyeti hakkında.  

 

[Belge No: 119] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden  İbni Eyyub Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce  ölen Talibzâde Mehmet Ağa ibni Seyyid Talip adlı kimsenin varisleri, 

geride bıraktığı karısı Hatice binti Süleyman Ağa ile büyük kızları Nasves, Ayuş, 

Nazife, Minure, Kerime ve oğlu Mehmet Talip’e miras kalan mallarının tespit, tevzi´ 

ve taksimi hakkında.  
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[Belge No: 120] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Hacı Baki Mahallesi dahilinde Bayrak 

Bölüğü Mahallesi sakinelerinden Zeyneb binti Hasan’a önceki kocasından kalan eve, 

şimdiki kocası Abacı Mehmet bin  adlı kimsenin müdahale etmesi üzerine, 

müdahalesinin önlenmesi için mahkemeye müracaatı ve mezbur Mehmet’in 

müdahaleden men´ olunması hakkında.  

 

[Belge No: 121] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Şıhcan Mahallesi sakinelerinden iken 

daha önce  ölen Yummi binti Karayet adlı kimsenin, küçük oğlu Karayet ve küçük 

kızları Usane ve Reşil’e annelerinden kalan Şıhcan Mahallesi’ndeki iki bab 

dükkandaki hisselerini babalarının, çocuklarının ihtiyaç ve bakımı için Tarla-yı Âtik 

Mahallesi sakinlerinden Camciyan Cerci Efendi’ye satmak için izin istemesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 122] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Şıhcan Mahallesi sakinelerinden iken 

daha önce  ölen Yummi binti Karayet adlı kimseden oğulları Mukır ve Hüseyin’e 

miras kalan Şıhcan Mahallesi’ndeki iki bab dükkandaki hisselerini, Tarla-yı Âtik 

Mahallesi sakinlerinden Camciyan Cerci Efendi’ye satmak için babaları İbrahim bin 

Karayet’in vekil nasb ve tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 123] 

Medine-yi Ayntab’a tabi´ Battal Höyük Köyü sakinelerinden Safiye binti 

Hacı Ali Osman’ın, zevcesi müteveffâ-yı merkum Çolak Hasan’ın yedi yüz kuruşa 

satın aldığı bir kıt´a incir tarlasına oğlu ve müteveffanın varislerinden  ibni merkum 

Ali’nin  müdahale etmesi ve müdahalesinin men´i hakkında.  

 

[Belge No: 124] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Çukur Mahallesi sakinlerinden Ubrizâde 

Es-Seyyid Ahmet Ağa’nın, Medine-yi Ayntab’a tabi´ Battal Höyük Köyü 

sakinlerinden iken vefat eden Çolak Hasan bin Kör Ali bin Abdullah’tan alacağı olan 

on üç bin seksen kuruşu, müteveffanın terekesine vasi olan oğlu Ali’den, 

mütevaffanın terekesinden olmak üzere ödenmesini talepi hakkında.  
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[Belge No: 125] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Zincirli Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Arpacı Bekir Efendi ibni Çapar Ahmet ibni Abdullah’ta, yirmi adet 

sim-i mecidi ile yedi kuruş otuz para ve yirmi dört adet Fransız lirası alacağı olan 

Kayacık Mahallesi sakinlerinden teba-yı Osmaniyeden Nasum Efendi ibni Cira 

İntaki’nin, kalan alacağını müteveffanın terekesine vesayet eden  Mehmet İzzet 

Ağa’dan talepi hakkında.  

 

[Belge No: 126] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinelerinden 

Zeynep Hatun binti Hacı İsa Ağa’nın, kendi mülki olan medine-yi mezbûreye tabi´ 

Tebnet Köyü’nde olan tarlalarını, Tenbet Karyeli Şiho’nun oğulları Süleyman, 

Mehmet ve Mehmet Ali ve biraderzâdeleri Mehmet adlı kimselere satmak için, oğlu  

Abdülkadir Efendi ibni Hacı Abdullah Efendi adlı kimseyi vekil tayin etmesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 127] 

Medine-yi Ayntab köylerinden Arıl Köyü sakinlerinden iken daha önce vefat 

eden Köse Mustafa bin Mustafa bin Abdullah’ın varislerinden kızı Fatma’nın kocası 

ve çocuklarıyla mahkemeye müracaat ederek, kardeşi Muhsin’in babalarının 

mirasından kendisine düşen payı vermediği iddiası ve hissesine düşeni talebi, 

mahkemeninde yeniden mirasın taksimine karar vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 128] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Hacı Baki Mahallesi dahilinde Bayrak 

Bölüğü Mahallesi sakinelerinden Zeynep binti Hasan’ın, vefat eden kocası Ali 

Osman’dan kendisine kalan aynı mahalledeki evde, şimdiki kocası Abacı Mehmet’in 

verdiği mehir karşılığında hak iddia etmesi ve eve müdahale etmesi üzerine 

mahkemeye müracaatla müdahalesinin men´ini istemesi hakkında.  

 
[Belge No: 129] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden 

iken daha önce  ölen  Abdurrahman Hakkı Efendi ibni Vehbi Efendi adlı kimsenin 

küçük kızları Ayşe, Fatma ve Firdevs’in miraslarının gözetimine vasîleri olan 
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anneleri Hanife binti Abdullah’ın, çocuklarına kocasından kalan  Melek Köyü’ndeki 

ve Haremeyn Mezrası’ndaki tarlalarda olan hisselerini taksim ve tefrik etmek için 

biraderleri Abdülkadir Efendi’yi vekil etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 130] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kozanlı Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce  ölen  Ohanis ibni Berber Arab adlı kimsenin küçük oğulları Nezrit ve 

Aram ve küçük kızı İse adlı kimselerin miraslarının gözetimine, valideleri Nazlı’nın 

vasi tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 131] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kayacık Mahallesi sakinlerinden iken 

bundan önce vefat eden Muhsi Karabet bin Alıcı Simon adlı kimsenin küçük oğlu 

Karabet ve küçük kızı Usuane adlı kimselerin miraslarının gözetimine valideleri 

Menuş binti Hamal Kara Kivorg’un vasi tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 132] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Eblehan Mahallesi sakinlerinden iken 

bundan bundan önce vefat eden Mahmud bin Hacı Mustafa adlı kimsenin, küçük 

oğlu Ökkeş’in mirasının gözetimine validesi Cennet binti Hacı Mehmet adlı hatunun 

vasi tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 133] 

Vilâyet-i Halepe tabi´ Medine-yi Ayntab’da vâki´ Suk Mahallesi Mescid-i 

Şerifi Vakfının mütevellisi olan Cekimzâde Ali Efendi ibni Abdullah Efendi’nin oğlu 

Mehmet Efendi ibni Ali Efendi’ye tevliyet tayini hakkında.  

 

[Belge No: 134] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Zincirli Mahallesi’nde sakin 

Mahmud bin Ahmet adlı kimsenin, yanında büyüttüğü  bir yaşındaki kimsesiz Safiye 

binti Abdullah’ın ihtiyaç ve bakımı için mahkemeden nafaka talepi hakkında.  
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[Belge No: 135] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinelerinden 

Meryem binti Şerbetci Ali, Hatice binti Şerif ve Asiye binti Abacı Hacı Mehmet adlı 

kimselerin Suk-i Tavil, Seng-i Tavil Mahallesi’nde ve Tarla-yı Âtik Mahallesi’nde 

olan mülklerinin, dörtte üç hissesini beş bin kuruş karşılığında Helvacı Mehmet’in 

oğluları Mehmet, Mustafa ve Arif adlı kimselere satmak için Helvacı Kel Ahmet bin 

Hacı Mamo adlı kimseye vekalet vermeleri hakkında.  

 

[Belge No: 136] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tevbe Mahallesi sakinelerinden iken daha 

önce  ölen Şakire binti Mehmet adlı kimsenin, kocası Memik ibni Hacı Osman ile 

küçük oğlu Mehmet, küçük kızları Feride ve Hamide’ye ve validesi Ayşe’ye kalan 

mallarının tespit, tevzi ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 137] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kazâz Bölügi Mahallesi sakinelerinden 

Şeyh Hüseyin Efendi ibni Hüseyin adlı kimsenin Hüblü Bekir zevcesi Zeyneb binti 

Abdullah’tan satın aldığı  Sam Köyündeki tarlaya, Tevbe Mahallesi sakinlerinden 

Helvacı esnafından Mustafa bin Hüblü Mehmet’in şer´e aykırı müdahale etmesiyle 

müdahalesinin men´ini talebi, ancak mahkemenin tarlayı Mustafa yedine bırakması 

hakkında.  

 

[Belge No: 138] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Boyacı Mahallesi sakinelerinden  Fatma 

binti Musatafa adlı hatunun, yanında baktığı torunu Afife’nin bakımı için annesinden 

kalan malından veyahud mahkemeden nafaka talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 139] 

Evkaf Nezareti’ne dahil evkafdan olup Ayntab’da vâki Yaycı Mescid-i Şerifi 

Vakfının tevliyetine mutasarruf olan Abdullah ibni Mehmet adlı kimsenin vefatı 

üzerine, evkaf muhasebecisi vekili Mehmet Emin Bey ibni El Hac Sadık Bey 

huzurunda yapılan imtihanda, imtihanı kazanan müteveffâ-ı mümaileyhin oğlu 

Abdullah İsmet Efendi’ye tevliyet verilmesi hakkında.  
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[Belge No: 140] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kebkeb Mahallesi sakinelerinden Hatice 

binti Hacı Yusuf adlı kimsenin mülkü olup, Haremeyn Vakfında kain tarlasını on altı 

adet yüzlik Osmani altını karşılığında, Bostancı Arab’ın oğlu Hüseyin Ağa’ya 

satmak için zevci Mehmet bin Bozo  adlı kimseyi vekil tayin etmesi hakkında.  

 
[Belge No: 141] 

Halep Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı 

Kayacık Mahallesi sakinlerinden iken daha önce  ölen Köylizâde Mehmet Sabit 

Efendi ibni Osman Efendi adlı kimsenin küçük oğlu Mehmet Said ve küçük kızı 

Hatice adlı kimselere kalan miraslarının gözetimine valideleri Hatice Hatun binti El 

Hac Nuh Efendi’nin vasî tayin edilmesi ve küçüklere nafaka bağlanması hakkında.  

 
[Belge No: 142] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Kayacık Mahallesi sakinlerinden 

iken bundan önce vefat eden Köylizâde Sabit Efendi ibni Osman Efendi adlı 

kimsenin mirasının, geride bıraktığı karısı Hatice binti El Hac Nuh Efendi ile  küçük 

oğlu Mehmet Sait ve küçük kızı Hatice’ye kalması, validelerinin vasi tayin olunması 

ile müteveffanın geride kalan mallarının tespit, tevzi´ ve taksimi hakkında.  

 
[Belge No: 143] 

 Halep Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallelerinden Nergis 

Hanesi Mahallesi sakinelerinden Adile binti Tereklizâde Hacı Ahmet Ağa adlı 

kimsenin mülkü olan, Nurane Köyü’nde Sebkeci adlı mahaldeki bir kıt´a tarlada olan 

on iki sehmde altı sehm hissesini, otuz adet yüzlük Osmani altını karşılığında Hacı 

Nuh Efendi kerimesi Fatma Hatun’a satmak için kocası Arpacı Mehlo Ağa bin 

Ali’ye vekalet vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 144] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik  Mahallesi sakinelerinden 

Asiye Hatun binti Yakub Efendi adlı kimsenin mülkü olan Arasa Çarşısı’ndaki 

dükkanını, elli adet yüzlük Osmani altını karşılığında Ubrizâde Es Seyyid Ahmet 

Ağa’ya, yine Arasa’da Pazar Yerinde Tuz Hanı’ndaki dükkanda olan hissesini, elli 

adet yüzlik Osmani Altını karşılığında kerimesi Emine Hatun binti Mehmet Battal 

Bey Efendi’ye satmak için damadı El Hac Osman Bey bin Osman Bey’e vekalet 

vermesi hakkında.  
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[Belge No: 145] 
Medine-yi Ayntab mahallelerinden Hacı Halil Hanesi Mahallesi sakinlerinden 

iken bundan önce vefat eden Bazzâde Mustafa Efendi ibni Abdurrahim Efendi adlı 

kimsenin geride kalan karısı Fatma binti El Hac Nuh Efendi ve Asiye binti Mehmet 

Efendi ile küçük oğlu Abdülkadir ve küçük kızı Zekiye’ye kalan mirasının 

gözetimine, küçük kızı için Halil Fazılzâde Mehmet Efendi ve küçük oğlu  

Abdülkadir’in mirasının gözetimine Amcası Bazzâde Hacı Ali Efendi’nin vasî tayin 

edilmesi ve müteveffanın geride kalan mallarının tespit, tevzi´ ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 146] 

Konya Vilâyet-i Celilesine tabi Niğde Sancağı dahilinde Arabsun Köyü 

sakinlerinden Osman bin Ahmet’in, Kilis civarında Amik Nahiyesinde Kara Su 

geçidinde elinden çaldırdığı merkebini, Medine-yi Ayntab mahallelerinden İbni Kör 

Mahallesi sakinlerinden Esit bin Artin adlı kimse yedinde bulması ve yeniden talep 

etmesi hakkında.  

 
[Belge No: 147] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kelleş Hanesi Mahallesi sakinlerinden 

iken daha önce vefat eden İbrâhim bin Hacı Ahmet Ağa’nın kızı ve mirasçısı Ayyuş 

için babasından kalan mirasını gözetmek üzere  amcası Mahmud Ağa bin Hacı 

Ahmet Ağa’nın vasi tayin edilmesi ve kendisine babasının mirasından günlük altmış 

para nafaka bağlanması hakkında.  

 
[Belge No: 148] 

Halep Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallelerinden Hacı 

Halil Hanesi Mahallesi sakinlerinden iken daha önce vefat eden Bazzâde Mustafa 

Efendi ibni Abdurrahim Efendi adlı kimsenin küçük kızı Zekiyye’nin mirasının 

gözetimine Halil Fazlızâde Mehmet Efendi’nin vasi tayin edilmesi ve küçüğe günlük 

iki kuruş nafaka bağlanması hakkında.  

 
[Belge No: 149] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Seng-i Tavil Mahallesi sakinelerinden 

Binti Leyar Evanis adlı kimsenin mülkü olan, aynı mahallede kain bir bab evdeki 

hissesini, toplam otuz adet yüzlük Osmani Altını karşılığında Ubrizâde Ahmet Ağa 

ve Tases Makdis Agobyan Nersez ve Yakubyan Serges ve ve Aşcıyan Pedros 

Ağalara satması hakkında.  
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[Belge No: 150] 

Medine-yi Ayntab’a tabi´ Battal Höyük Köyü sakinlerinden iken bundan önce 

vefat eden Çolak Hasan bin Kör Ali  adlı kimsenin küçük oğlu Hasan ve küçük 

kızları Ayyuş ve Hatice adlı kimselerin miraslarının gözetimine kardeşleri Ali bin 

Çolak Hasan’ın vasi tayin edilmesi hakkında.  

 
[Belge No: 151] 

Medine-yi Ayntab’a tabi´ Battal Höyük Köyü sakinlerinden iken daha önce  

ölen Çolak Hasan bin Kör Ali  adlı kimsenin küçük oğlu Hasan ve küçük kızları 

Ayyuş ve Hattuc adlı kimselerin miraslarının gözetimine vasi olan Ali bin Çolak 

Hasan’ın, babalarının Çukur Mahallesi sakinlerinden Tüccar Ubrizâde Es Seyid 

Ahmet Ağa’ya olan borcunu ödemek için aynı köyde olan miras bağını satmak için 

mahkemeden izin istemesi hakında.  

 

[Belge No: 152] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Şarkiyan Mahallesi sakinlerinden 

Hazinedâr binti Emin Beg Hatun, aynı mahalle sakinlerinden zevci Ali Çavuş bin 

Mehmet’in münâzaa´ esnasında kendisinin  din ve imanına küfrettiğini, bu suretle 

merkumdan boş olduğunu ancak Ali Çavuş’un hala izdivac muamelesi talepinde 

bulunduğunu belirterek, müdahalesinin men´ini istemesi ancak mahkemenin 

mezbure Hazinedâr’ın kocasına itaat ve inkıyadına karar vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 153] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden İbn-i Eyyub Mahallesi sakinlerinden 

Tüccar Nersez ibni Sargez adlı kimse ile Karuh ve Evadin ebna Evadis adlı kardeşler 

arasında - babalarından kendilerine kalan ve ortaklaşa kullanılan bir evin avlusunda 

yapılacak- tadilat konusundaki anlaşmazlık hakkında.  

 
[Belge No: 154] 

Medine-yi Ayntab köylerinden Büyük Arabdar Köyü sakinlerinden iken daha 

önce vefat eden Mircan Ali bin Tuz Mustafa adlı kimsenin varisleri, büyük oğulları 

Osman, Kadir, Mustafa Ökkeş ve büyük kızları Hatice, Ayşe, Emine ve Meryem adlı 

kimseler iken, Hatice ve Ayşe mahkemeye müracaatla kardeşleri olan Kadir’in 

kendilerine babalarından kalan mallardaki hisselerini hala teslim etmediğini ve 

teslimini talep etmeleri ve mahkemenin ise Kadir lehine karar vermesi hakkında.  



45 

[Belge No: 155] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Zincirli Mahallesi sakinelerinden 

Sultan Hatun binti Ahmet Ağa adlı hatunun Maraş Sancağına tabi´ Bertebiz Nâhiyesi 

dahilinde Efkar-ı Kara adlı mevki´de olan bir kıt´a bağını satmaya ve dilediği yerden 

akar ve emlak almaya kocası Hakkı Efendi ibni Ahmet Necib Efendi’ye vekalet 

vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 156] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden İbn-i Eyyub Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce vefat eden Evadis bin Sargez bin Evadis’in adlı kimsenin varisleri olan 

geride kalan eşi Nusiye binti Abacı Köse, küçük oğlu Karuc ve Evadın ve büyük 

kızları  Ene, Zeherd ve Menuse’in mahkemeye müracaatla kendilerine babalarından 

kalan ve amcaları Tüccar Nersez bin Sargez’le müşterek kullanılan aynı mahalledeki 

dükkanın arsası üzerine, amcaları Nersez’in kendilerinin izni ve icazeti olmadan bir 

uncu dükkanı dikmesi ve bu dükkanda olan hisselerini istemeleri, ancak daha sonra 

beş yüz kuruş karşılığında sulh olmaları hakkında.  

 

[Belge No: 157] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tevbe Mahallesi sakinlerinden iken daha 

önce öldürülerek vefat eden Mustafa bin Hacı Memik bin Mehmet adlı kimsenin 

varislerinin katil tarafdan alınacak diyet-i şer´iye için maktulün annesi Emine Hace 

binti Mehmet Ağa’ya vekalet vermeleri hakkında.  

 

[Belge No: 158] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden 

iken daha önce vefat El Hac Abdurrahman Haki Efendi İbni Vehbi Efendi adlı 

kimsenin varisleri geride kalan eşleri Hanife binti Abdullah ve Zeynep binti diğer 

Abdullah ile büyük oğlu Mehmet Sabit ve küçük kızları Ayşe, Fatma ve Firdevs iken 

ve küçüklerin mirasının gözetimine anneleri Hanife Hatun vasî tayin edilmişken, 

büyük oğul Mehmet Sabit’in mahkemeye müracaatla babalarından kendilerine kalan 

mallardan hissesinin verilmediğini iddia ederek, söz konusu mallara kıymet takdir 

olunarak hissesini talep etmesi ve mahkemece miras taksiminin gerçekleştirilmesi 

hakında.  

 



46 

[Belge No: 159] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Şıhcan Mahallesi sakinlerinden Mehmet 

Necâti Efendi  ibni El Hac Taha Efendi, Hace Ümmun, Asiye ve Firdevs binnat El 

Hac Taha Efendi ve Seng-i Tavil Mahallesi sakinelerinden Hatice Hatun binti El Hac 

Arif Ağa adlı kimselerin mülkleri olan ve Harar Köyü Karman Değirmeni denilen iki 

göz su değirmenindeki hisselerini, yüz adet Fransız lirası karşılığında Ayntab 

Bidayet Mahkemesi azasından Kendirciyan Useb Efendi’ye Hacı Arif Ağazâde 

Mehmet Arif Efendi’yi vekil tayin etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 160] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden 

iken bundan önce vefat eden Abdülğani bin Mehmo’nun küçük oğulları Mehmet ve 

Ahmet’in miraslarının gözetimine valideleri Ümmihan binti Mehmet’in vasi tayin 

edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 161] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kazâz Bölüğü Mahallesi sakinelerinden 

Fatma binti İmamzâde Mehmet Efendi adlı kimsenin pederinden kalan mülkü olan 

Medine-yi Ayntab’a tabi´ Sazğın Köyü’ndeki dört kıt´a tarlada olan hisselerini, iki 

bin kuruş bedel akçe karşılığında Kafadarın oğulları Hacı Hüseyin ve Ali Ağalara 

satmak için Hacı Abdülmennan Efendi ibni Hafız Mehmet Efendi’ye vekalet vermesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 162] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Çukur Mahallesi sakinlerinden ve 

tüccarlarından Kürkciyan Akob’un, Ehl-i Cefa Mahallesi sakinlerinden iken bundan 

önce vefat eden Türbezâde Ahmet Ağa’dan otuz adet yüzlük Osmani altını alacağını 

müteveffanın mirasının vasisi ve kardeşi olan Mustafa Ağa bin Ahmet’ten 

müteveffanın mirasından alınarak ödenmesini istemesi hakkında.  

 

[Belge No: 163] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinelerinden 

Ümmihan binti Hacı Mehmet bin Hacı Ahmet nam hatunun, kocası olan müteveffa 

Türbeci Ahmet Ağa’dan alacağı olan mehirini, müteveffanın mirasının vasisi ve 
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kardeşi olan Mustafa Ağa bin Ahmet’ten müteveffanın mirasından alınarak 

ödenmesini istemesi hakkında.  

 

[Belge No: 164] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden 

iken bundan beş sene önce ölen Usane binti Artin’in, babası Arutin ibni Eyyub 

kendisine kızından kalma Kozanlı Mahallesi’ndeki evde hissesi olmasına rağmen 

İbn-i Eyyub Mahallesi sakinlerinden Selahoğlu Astur Ağa’nın evin tamamına vaziyet 

ederek hissesini teslim etmediği hakkında.  

 

[Belge No: 165] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden 

Selahoğlu Astur Ağa bin Haçer’in  Balyozoğlu Nersez’den satın aldığı dükkandaki 

kiracı Kozanlı Mahallesi sakinlerinden Akob bin Akob’un kira süresinin dolmasına 

rağmen dükkanı kendisine teslim etmediği ve mahkemenin de dükkanın Astur 

Ağa’ya teslimine karar vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 166] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Kayacık  Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Göbeklizâde Mehmet Sabit ibni Osman Efendi’nin küçük oğlu 

Mehmet Sait ve küçük kızı Hatice’nin miraslarının gözetimine vasi olan valideleri 

Hatice binti El Hac Nuh Efendi adlı hatunun çocuklarının bakım ve ihtiyaçları için 

kendilerine  kocasından kalan Tarla-yı Âtik Mahallesi’ndeki şarılğan ma´sarasındaki 

hisselerini yedi yüz seksen yedi buçuk kuruş karşılığında merkum Sargez Ağa’ya 

satmak için izin istemesi hakkında.  

 

[Belge No: 167] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Düğmeci Bölüğü Mahallesi sakinlerinden 

Hacı Halil Ağazâde Refetlü Halil Efendi ibni Hacı Halil Ağa ibni Halil Ağa’nın mal 

ve emlakını vakfetmesi ve bu vakfın şartnamesi hakkında.  

 

[Belge No: 168] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden ve 

Musevi milletinden  Cırakyan ibni Musa ibni Cıra adlı kimsenin aynı mahallede olan 
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evini, on yedi bin kuruş karşılığında Musevi milletinden Rahil binti Yusuf adlı 

kimseye satmak için Harun bin Yusuf’a vekalet vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 169] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Zincirli Mahallesi sakinlerinden 

iken bundan önce vefat eden Abdurrahman Ağa ibni Hacı Ahmet’in geride bıraktığı 

eşi Nazife binti Hüseyin ile validesi Safiye binti Molla Mehmet’e, küçük oğlu 

Mehmet ve Mahmuta ve büyük kızları  kızları Neffus, Emine ve küçük kızı 

Naime’ye kalan mirasının tespit, tevzi´ ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 170] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden İbni Eyyub Mahallesi sakinlerinden iken 

vefat eden Kivorg bin Evanes’in, geride kalan eşi Yakut binti Gregor ile büyük kızı 

Balum ve küçük kızları  Yesez, Hedrem Semun ve Sâtike ve kardeşi Vartuar’a düşen 

mirasının tespit, tevzi´ ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 171] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Zincirli Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden İmamzâde Abdurrahman Ağa bin Hacı Ahmet’in varisleri Mehmet, 

Mahmut ve küçük kızı Naime’nin miraslarının gözetimine anneleri Nazife binti 

Hüseyin Ağa nam hatunun vasî tayin edilmesi ve çocukların her birine günlük ellişer 

paradan toplam üç kuruş otuz para nafaka bağlanması hakkında.  

 

[Belge No: 172] 

Medine-yi Ayntab’da oturan Ali Koca bin Mehmet adlı kimsenin Kara Yusuf  

Değirmanı civarında elinden çalınan merkebini, Seng-i Hoşkadim Mahallesi 

sakinlerinden ve teba´yı Osmaniyeden Kefşeker Evanes bin Artin adlı kimse yedinde 

bulması ve yeniden talep etmesi, buna mukabil mahkemenin merkebin, Evanes’in 

yedinde kalmasına karar vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 173] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kaysere  Mahallesi sakinelerinden Hatice 

ve Fatma binti Hacı Şakir Ağa adlı kimselerin farklı yer ve mahallerde bulunan 

toplam otuz iki kıt´a tarlada olan yarı hisselerini dört bin iki yüz kuruş bedel 
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karşılığında kardeşleri Hacı şakir Ağazâde Hacı Mehmet ve Mustafa Ağalara satmak 

için Hacı Mehmet Ağa’ya vekalet vermeleri hakkında.  

 

[Belge No: 174] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden 

Medine-yi mezbûre ulemasından iken vefat eden Hacı Nuh Efendi ibni Küçük 

Mustafa Hafız Efendi adlı kimsenin mirasının, geride kalan ve boşadığı eşleri ile bu 

eşlerinden olma çocukları arasında taksimi ve tevzi´i hakkında.  

 

[Belge No: 175] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden İbn-i Şükür Mahallesi sakinelerinden 

Hatice binti Seyyid Mehmet Efendi adlı hatunun mallarını vakfetmesi ve vakıf 

şartnamesi hakkında.  

 

[Belge No: 176] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Bostancı Mahallesi sakinlerinden 

Hacı Emin Baba bin Mehmet ibni Hamza adlı kimsenin malını vakfetmesi ve vakıf 

şartnamesi hakkında.  

 

[Belge No: 177] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Subkaz Köyü sakinlerinden Boz Alioğlu 

Mehmet’in iki yıl önce çalınan merkebini, Nizib Kasabası sakinlerinden Merkebci 

Mehmet bin İbrâhim adlı kimse yedinde bulması ve yeniden talep etmesi üzerine 

mahkemenin merkebi kendisine iadesi hakkında.  

 

[Belge No: 178] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden İbn-i Eyyub Mahallesi sakinlerinden 

Ağya bin Esib’in, aynı mahallede kardeşi Pedros bin Esib adlı kimse ile yarı yarıya 

ortak malları olan bir eve kardeşinin tek başına vaziyet etmesi üzerine mahkemeye 

müracaat etmesi ve hissesinin tarafına teslimini istemesi, mahkemenin de bu 

doğrultuda karar vermesi hakkında.  
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[Belge No: 179] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Ehl-i Cefa Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce vefat eden Bakkal Ahmet bin Mehmet’in küçük oğlu Mehmet’in vasisi 

olan annesi Ümmihan binti Hacı Mehmet Ağa nam hatunun, kendilerine kocasından 

kalan ve halen kocasının kardeşi Mustafa’da bulunan tay ve kısrak üzerindeki 

hisselerinin kendilerine verilmediği, hisselerinin taraflarına teslimini istemeleri 

hakkında.  

 

[Belge No: 180] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Akyol Mahallesi sakinlerinden Abacı 

Musa bin Ali adlı kimsenin,  Safiye binti Hacı Yusuf  nam Hatun’dan iki bin üç yüz 

yirmi kuruş alacağını talep etmesi ve mahkemenin Musa lehine karar vermesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 181] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden İbn-i Eyyub Mahallesi sakinlerinden ve 

Taşcı esnafından Artin bin Kesbar adlı kimsenin, Alacacı Ubli ibni Uzhun Nersez’in 

aynı mahallede bir bab evdeki hisselerinin bir kısmını, beş yüz kuruş karşılığında 

kendisine sattığını, ancak Ubli’nin hala söz konusu hisseye müdâhale ettiğini 

belirterek mahkemeye başvurması ve müdahalesinin önlenmesini istemesi hakkında.  

 

[Belge No: 182] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Taşlakı Mahallesi sakinlerinden Mustafa 

ve Mehmet ibni Hacı Hasan ve Emine ve Ayuş binti Hacı Hasan adlı kimselerin 

Keçehane Çarşısı’ndaki  dükkanlarını vakf etmeleri ve vakıf şartnamesi hakkında.  

 

[Belge No: 183] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Gercigin Köyü sakinlerinden iken vefat eden 

Osman Kethüda ibni Osman’ın, varisleri geride kalan eşi Fatma binti Hamza ile 

büyük oğulları Mehmed, Hamza ve küçük oğlu Osman ve büyük kızları Meryem, 

Emine ve küçük kızı Hatice olmak üzere, küçük çocukların miraslarına kardeşleri 

Mehmed’in vasî tayin olmak kaydıyla, müteveffanın mallarının tespit, tevzi´ ve 

taksimi hakkında.  
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[Belge No: 184] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden İbn-i Şükr Mahallesi sakinlerinden iken 

vefat eden Oturakcı Hacı Mehmet Ağa bin Ömer’in varisleri geride kalan eşi Ayşe 

binti Ali ile büyük oğulları Emin, Mehmet ve küçük oğulları Sadettin, Mustafa ve 

küçük kızı Hatice olmak üzere, küçük çocukların miraslarına anneleri Ayşe Hatun’un 

vasî tayin edilerek, müteveffanın mallarının tespit, tevzi´ ve taksimi hakkında.  

 
[Belge No: 185] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Telfar Köyü sakinlerinden Kara Gülleoğlu 

Mehmet’in oğulları Kara Mehmet, Mustafa ve kız kardeşleri Fatma adlı kimseler ile 

Ayşe Fatma binti İbrahim Kahya adlı kimse arasında Ayntab’a bağlı Ağcakend 

Köyü’ndeki bir kıt´a fıstıklığın paylaşımı hususundaki anlaşmazlık hakkında.  

 

[Belge No: 186] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Cabi Mahallesi sakinelerinden Emine 

binti Luğcı Ahmet adlı kimsenin, kocasının tartışma sırasında kendisinin din ve 

imanına sövmesi üzerine, kocasından boş olarak baba evine dönmesi ve kocasına 

tecdid-i iman ettirilmesi, ancak karısıyla yeniden nikah hususunun karısının isteğine 

bırakılması hakkında.  

 

[Belge No: 187] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Yahni Mahallesi sakinlerinden iken daha 

önce  ölen Mehmet bin Mehmet’in varisleri geride kalan eşi Emine binti Mehmet ile 

büyük oğlu Ahmet, büyük kızları Ayşe, Hatice, Emine ve küçük kızı Zahide olmak 

üzere, küçük kızın mirasına anneleri Emine Hatun’un vasî tayin edilerek, 

müteveffanın mallarının tespit, tevzi´ ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 188] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden İbn-i Eyyub Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce ölen Kolancı Kesbar bin Artin adlı kimsenin küçük kızları ? ve Maryem’in 

mirasının gözetimine vasi olan kardeşleri Artin bin Kesbar ile aynı mahalle 

sakinelerinden Alacacı Ubli bin Nersez adlı kimse arasında, aynı mahalde dört üç 

hissesi Kesbar’da olan bir evin ve bu evdeki odaların ne şekilde kullanılacağına 

mahkemenin karara vermesi hakkında.  
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[Belge No: 189] 

Hicri 1300 Senesi’nin arefe ve bayram günlerinin duyurulması hakkında.  

 

[Belge No: 190] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Eblehan Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce  ölen Kilim Efendizâde Mehmet Hamdi Ağa ibni Mehmet Efendi’den 

Neffus Hanım’a kalan Ayntab’a tabi´ İsbâtırın Köyü’ndeki bağa Diklan Mehmet bin 

Mehmet’in şer´e aykırı olarak müdahale etmesi ve müdahalesinin önlenmesi isteği 

hakkında.  

 

[Belge No: 191] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Küçük Masara Köyü  sakinlerinden daha önce 

vefat eden Ahmet bin Ahmet’in varisleri geride bıraktığı eşi Hatice binti Mehmet ile 

vefat eden zevcesi Zeynep’den olma büyük oğulları Ahmet, Mehmet ve küçük oğlu 

Hasan ve büyük  kızları Safiye, Fatma ve küçük kızı Emine ve boşadığı eşinden 

doğma küçük kızı Elif, zevcesi Hatice’nin karnında olan ve validesi Hatun olmak 

üzere, küçük çocukların mirasına kardeşleri Ahmet vasî tayin edilerek, müteveffanın 

mallarının tespit, tevzi´ ve taksimi hakkında.  

 
[Belge No: 192] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Bayrak Bölüğü Mahallesi sakinelerinden 

iken bir ay evvel ölen Zeynep binti Kadiroğlu Ahmet’in varislerinden  Mehmet  ve 

Ümmühan’ın, kendilerine annelerinden kalan evde hisseleri bulunmasına rağmen 

kardeşleri Mustafa, Asiye, Zeynep ve Fatma’nın evin tamamına vaziyet ederek 

kendilerine hisselerini vermedikleri iddiasıyla mahkemeye müracaatları ve 

mahkemenin hisselerin Mehmet ve Ümmühana teslimine karar vermesi hakkında.  

 
[Belge No: 193] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Karacalı Bölüğü Mahallesi sakinelerinden 

Hatice, Ayşe, Fatma ve Zeyneb binnat Mustafa bin Mustafa adlı kimselerin, Kilis 

Kazâsına bağlı Babcı Köyü’nde sekiz kıt´a tarlada olan hisselerini satmak üzere 

İbrâhim Halil Apa’ya vekalet vermeleri hakkında.  
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[Belge No: 194] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kepenek Mahallesi sakinlerinden iken 

bundan önce vefat eden Ali bin Ömer’in varisleri, geride kalan eşi Elif binti  Mehmet 

ile büyük oğulları Mehmet Ali ve Musa olmak üzere Mehmet Ali’nin talebiyle 

müteveffanın mirasının tespit, tevzi´ ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 195] 

Diyarbekir Vilâyeti Celilesi Behisni Kazâsı köylerinden Suvarlı Köyü 

sakinlerinden Hasan bin Seydo’nun üç sene önce kaybettiği merkebini Yazı 

Köyü’nde sakin Savcılı Aşiretinden Veli bin Mehmet yedinde bulmasıyla yeniden 

talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 196] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Şarkiyan Mahallesi sakinelerinden Fatma 

binti Hacı İbrâhim ibni Halil adlı hatunun akl-i dengesini yitirmesi üzerine eşya ve 

mallarını gözetmek üzere kardeşi Mehmet ibni merkum Hacı İbrâhim nam kimsenin 

vasi tayin edilmesi ve Fatma’nın ihtiyaçları için günlük altı kuruş nafaka bağlanması 

hakkında.  

 

[Belge No: 197] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Şarkiyan Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce  ölen Mehmet bin Abdullah ibni Abdullah’ın, ardından zevcesi Fatma binti 

Kara Mehmet ve onun ardından oğulları Mustafa’nın miras taksiminden önce vefat 

etmeleriyle bunların varisleri ile müteveffanın oğullarından Hüseyin arasında 

Beglerbegi Köyü’ndeki bir kıt´a bağ üzerindeki anlaşmazlık hakkında.  

 

[Belge No: 198] 

Medine-yi Ayntab Kazâsına bağlı Karaca Burc Köyü’nden Elif binti Hüseyin 

adlı hatunun aynı köylü zevci Selman ibni Hüseyin’den mihrine karşılık Güçke 

Köyünde bir kıt´a tarla ve yüz kuruş nakden para karşılığında sulh yoluyla boşanması 

hakkında.  
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[Belge No: 199] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden  Hamam Hanesi Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Şuayibzâde Mehmet Emin Efendi ibni Mehmet Efendi ibni Mehmet 

Emin Efendi’nin varisi olduklarını iddia eden oğlu Ahmet Efendi, diğer oğulları 

Mehmet ve Ali Efendiler ile büyük kızı Hatice Hatun’un babalarının miraslarından 

kalan bin beş yüz otuz kuruş altı para malikane bedeli haklarını beytü’l mal müdürü 

Musa bni Azra Efendi’den talep etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 200] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Karacalı Bölüğü Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden İbrâhim Halil Baba Ahmet’in varisleri, geride kalan  hanımları Fatma 

binti Osman ve Güldane binti Mehmo adlı hatunlar ile büyük oğulları Mahmut ve 

Ahmet, Güldane’den doğma küçük oğulları Mehmet, Mehmet Safi ve büyük kızı 

Zemzem olmak üzere, küçük çocuklara Güldane’nin vasi tayin edilmesi ve 

müteveffanın mirasının tespit ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 201] 

Medine-yi Ayntab Kazâsına bağlı Hıyam Köyü sakinlerinden Mehmet Ali bin 

Hüseyin ibni Ahmet adlı kimsenin daha önce medine-yi mezbûre mahallelerinden 

Kozanlı Mahallesi sakinlerinden İbrâhim Beşeoğlu İbrâhim Ağa bin İbrâhim’e yirmi 

yıl önce sattığı fıstıklığı, İbrahim Ağa’nın vefatı üzerine  tekrar talep etmesi ancak 

daha sonra davasından dönüp söz konusu fıstıklıkta hiç hakkının bulunmadığını ikrar 

etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 202] 

Evkaf Nezareti’ne dahil evkafdan olup kastel ve Ayntab’da Dolu Mescid-i 

Şerifi Vakfı’nın tevliyetine mutasarruf olan Es Seyyid Yakub Necib Efendi ibni 

Mehmet Arif Efendi, yerine İbrâhim Hakkı ve İshak Rafet adlı kimseleri terk 

eylediği halde onlarında ölümü üzerine vakfın tevliyetine oğlu Kozanlı 

Mahallesi’nden Es Seyyid Yakub Necib Efendi ibni İbrâhim Hakkı Efendi’nin 

getirilmesi hakkında.  
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[Belge No: 203] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Musûllı Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce  ölen Ahmet bin Bektaş adlı kimsenin varisleri, geride kalan karısı Rakibe 

binti Ahmet, büyük oğulları Muslı ve Mehmet Ali, büyük kızı Ayyuş aynı eşinden 

olma küçük oğlu Bektaş  iken, Bektaş’ın vasiliğine kardeşi Muslı’nın tayini ve 

müteveffanın mirasının  tespit ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 204] 

Medine-i Ayntab mahallelerinden  Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden 

Battal Beg merhumun oğlu Mehmet Tahir Beg’in medine-yi mezburede kendi mülki 

olan dükkanlarını otuz bin kuruş karşılığında aynı mahalleden Mehmet Nuri Beg 

Efendi’ye satmak için Mehmet Hafız Efendi’yi vekil tayin etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 205] 

Medine-i Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat  eden Ali bin Mustafa bin Mehmet’in küçük oğlu Mustafa’nın 

büyüyünceye kadar babasından kalan mirasını gözetmeye Mehmet bin Mustafa adlı 

kimsenin vekil tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 206] 

Medine-i Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Leblebici İsmail bin Mehmet’in  varisleri, hanımı Elif binti Mehmet 

ile annesi Emine Aliye, küçük kızları Afife, Ayyuş ve küçük oğlu Şıh Mehmet iken, 

küçük çocukların vasiliği de amcaları Mahmud Ağa’ya verilmişken, hanımı Elif’in 

kocasından hayatta iken alamadığı iki bin kuruş mehirinin ödenmesini Mahmut 

Ağa’dan talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 207] 

Medine-i Ayntab mahallelerinden Kayacık Mahallesi sakinlerinden yüz yaşını 

aşmış olan Mahsi Altın binti Mahsi Karabet adlı kimsenin mirasının tesviyesine 

oğlunın oğlu Nazrit bin Ador Ağa nam kimsenin vekil tayin edilmesi hakında.  
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[Belge No: 208] 

Medine-i Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden Hacı 

Emine binti El Hac Osman Efendi ve Asiye Hatun binti Mehmet Battal Beg adlı 

kimselerin, müteveffâ Battal Beg’den kalan mülkleri olup Haik Baba 

Mahallesi’ndeki bir kıt´a arsa ile arsa içindeki altı kapı mağarada olan hisselerini, 

Ayntab tüccarından Kara Matukyan Karuç Efendi ibni Gregor adlı kimseye bin 

yetmiş altı buçuk kuruş karşılığında satmak için Abbaszâde Hafız Mehmet Hilmi 

Efendi adlı kimseyi vekil tayin etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 209] 

Tarla-yı Âtik Mahallesi’nden müteveffa Battal Beg’in kerimesi Münire binti 

Battal Beg adlı hatunun kendisine babasından kalan Haik Baba Mahallesi’ndeki bir 

kıt´a arsa ile arsa içinde altı mağarada olan hissesini yedi yüz yirmi dokuz kuruş 

karşılığında Kara Matukyan Karuç Efendi bin Gregor Ağa’ya satmak için zevci 

Mehmet Arif Efendi bin Mustafa Ağa adlı kimseyi vekil tayin eylediği hakkında.   

 

[Belge No: 210] 

Tarla-yı Âtik Mahallesi’nden müteveffa Battal Beg’in oğlu Süleyman Beg 

adlı kimse ve yine aynı mahalle sakinelerinden Asiye Hatun, Hatice ve Fatma 

hatunların kendilerine müteveffadan kalan Haik Baba Mahallesi’ndeki bir kıt´a arsa 

ile arsa içinde altı bab mağarada olan hisselerini beş bin yetmiş kuruş karşılığında 

Karuç Efendi’ye satmak için biraderleri Mehmet Battal Beg Efendi ibni Mehmet 

Battal Beg nam kimseye vekalet vermeleri hakkında.  

 

[Belge No: 211] 

Medine-i Ayntab mahallelerinden Tesci Mahallesi sakinelerinden olan Hafize 

binti Karcıoğlu Hüseyin’in, eski kocası Tüccar Mustafa bin Hacı Hafız Mehmet 

Efendi’den doğma küçük kızı Fatma’nın ihtiyac ve bakımına harcamak üzere nafaka 

talebi ve mahkemenin günlük bir kuruş nafaka tayini hakkında.  

 

[Belge No: 212] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Kozanlı Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Hacı Musa’nın varisleri, karısı Fatma binti Hüseyin ile büyük kızları 

Ayşe, Safiye, küçük oğlu Ökkeş ve küçük kızı Gülistan iken ve küçüklerin 
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miraslarının gözetimine Hacı Mehmet bin Hacı Musa’nın tayin edilmesi ve 

müteveffanın mirasının tespit ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 213] 

           Medine-yi Ayntab mahallelerinden Yahni Mahallesi sakinlerinden vefat 

Habhabcı Mehmet bin Mehmet’in küçük kızı Zahide’nin validesi ve vasisi olan 

Emine binti Mehmet adlı hatunun kızı için nafaka talebi ve mahkemenin günlük bir 

kuruş nafaka tayini hakkında.  

 

[Belge No: 214] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Abdülvahab Hanesi  Mahallesi 

sakinlerinden iken vefat eden Mehmet bin Hacı Mehmet’in varisleri karısı Şems binti 

Ali ile validesi Emiş binti Mustafa ve kendinden önce vefat eden zevcesi Hatice’den 

doğma büyük oğulları Yusuf, İbrâhim, Ahmet ve ortada olmayan Mehmet Ali ve 

boşadığı eşi Emine’den doğma küçük oğlu Abdülkadir ve Şems’den doğma küçük 

oğlu Şıh Mehmet ve küçük kızı Nazife iken, küçüklerin vasiliğine de kardeşleri 

Yusuf tayin edilerek, müteveffanın mirasının tespit ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 215] 

Medine-yi Ayntab mahallelelerinden Koca Oğlan Hanesi  Mahallesi 

sakinlerinden iken vefat eden Mehmet bin Hasan’ın varisleri geride bıraktığı karısı 

Hatice ile küçük oğlu Mehmet Ali ve küçük kızı Ayşe olmak üzere, küçüklerin 

vasiliğine valideleri Hatice tayin edilerek, müteveffanın mirasının tespit ve taksimi 

hakkında.  

 

[Belge No: 216] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Hacı Abdulvahab Mahallesi 

sakinelerinden olan Şemsi  binti Ali adlı hatun, ölen Mehmet ibni Hacı Ahmet’ten 

olan küçük çocuklarının bakım ve ihtiyaçları için çocuklarının amcaları Kebabcı 

Yusuf Ağa’nın vesayetinde olan mirasından nafak talebi ve ikisi için aylık altı kuruş 

nafaka bağlanması hakkında.  
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[Belge No: 217] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Çukur Mahallesi sakinelerinden iken daha 

önce  ölen Nusiye binti Segu adlı kimsenin küçük oğulları Musa ve Yakub’un 

miraslarının tesviyesine amcaları Abuc bin Agob’un tayini ve müntakil mirasın 

çocuklar ve baba Uncı Karabet bin Akob arasında taksimi.  

 

[Belge No: 218] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Şarkiyan Mahallesi’nde sakine Ümmihan 

binti Ömer adlı hatuna kocasından kalan miras payını oğlu Mustafa Talat Efendi’nin 

vermemesi ancak daha sonra tarafların beş yüz elli kuruş karşılığında sulha varıp 

anlaşmaları hakkında.  

 

[Belge No: 219] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden  Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinelerinden 

Elif binti Mehmet adlı hatunun ölen zevci Leblebici İsmail bin Mehmet’ten olan 

çocukları Şıh Mehmet, Afife ve Ayyuş’un bakım ve ihtiyaçları için babalarının 

mirasından nafaka talebinde bulunması ve mahkemenin üçü için günlük üç kuruş 

nafaka bağlaması hakkında.  

 

[Belge No: 220] 

Medine-yi  Ayntab köylerinden Öyyüm Söğüd Köyü sakinlerinden Mustafa 

Ağa ibni Hacı Mehmet adlı kimsenin aynı köyde bir kıt´a altı dönüm tarlasını yüz 

adet sim-i mecidi karşılığında Ayntablı Mehmet Şerif Ağazâde Arif  Ağa’ya satmak 

için, Öyyüm Söğüdlü Selli Alioğlu Mehmet adlı kimseyi vekil tayin eylemesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 221] 

Medine-yi  Ayntab mahallelerinden  Akyol Mahallesi sakinelerinden Zeyneb 

binti Şerif bin Mustafa adlı hatunun, babasından kalan Sam Köyündeki tarlada olan 

hissesini on iki buçuk Osmani lira altını karşılığında, Kazgancı Şami’in oğlu 

Kivorg’a satmak için kardeşi Mustafa ibni Şerif adlı kimseyi vekil tayin etmesi 

hakkında.  
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[Belge No: 222] 

Medine-yi  Ayntab mahallelerinden  Çukur  Mahallesi sakinlerinden 

Istırabzâde Abdullah Efendi ibni Mustafa Efendi’nin, Evkaf Nezaretine bağlı 

Basmacızâde Hacı Ömer Efendi Vakfına ait olan ve kırk yıldır kendileri tarafından 

kiralık olarak kullanılan arsanın, kullanımının meclis beldesi reisi ve heyet azaları 

tarafından engellenmeye çalışıldığı iddiasıyla mahkemeye müracaatı hakkında.  

 

[Belge No: 223] 

Aslen Harputlu olup Maraş Sancağı’ndan taşınarak Ayntab’da ikamet 

ederken vefat eden Abdullah Tosun Paşa Hazretlerinin varisleri, geride bıraktığı 

karısı Sıdıka Hanım binti El Hac Eşref Efendi ile mezbureden olma büyük oğlu 

Mehmet Sedat Bey ve küçük kızı Sahiye Hanım ve İstanbul’da bulunan karısı Afife 

binti Abdullah ile bundan doğma büyük oğlu Ali Rıza Bey ve büyük kızları Faika ve 

Fethiye  hanımlar ve vefat eden eşi Cemile Hanım’dan doğma büyük oğlu Tevfik 

Bey iken, küçük kıza annesinin vasi tayin edilerek müteveffanın mirasının tespit ve 

taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 224] 

Aslen Harputlu olup Maraş Sancağı’ndan taşınarak Ayntab’da ikamet 

ederken vefat eden Abdullah Tosun Paşa Hazretlerinin azad ettiği cariyesi 

Çerakisden  Didever adlı Hafize binti Yenuh ibni Abdullah adlı hatuna, müteveffanın 

zevcelerinden Sıdıka Hanım binti El Hac Eşref Efendi’nin şer´e aykırı olarak ve 

mahkemenin Didever Hatun’un hür olduğuna karar vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 225] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Yahni Mahallesi sakinlerinden Sadrettin 

Kasım’ın kendisine babasından kaldığını iddia ettiği Arasa mevkı´nde ? Pazarında 

olan dükkandaki hissesine, amcasının şer´e aykırı olarak müdahale etmesi ve 

müdahalesinin önlenmesi isteği hakkında.  

 

[Belge No: 226] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Bikirli Elçi Köyü sakinlerinden Fatma binti 

Mehmet adlı Hatun’un zevci Mehmet’in tartışma esnasında karısının din ve imanına 

sövmesi üzerine, mezbure Fatma Hatun’un eşinden boş olması ve mahkemenin de 
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merkum Mehmet’e tecdid-i iman ettirilip, eşiyle nikahının ise karısının rızasına 

bırakılmasına karar vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 227] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı ibni Şeker Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Köylizâde Mustafa Efendi ibni Osman Efendi’nin küçük çocukları 

Mehmet Ali, Mehmet Raşit ve Siti Hanım’ın miraslarının tesviyesine Çopur Ali bin 

Süleyman adlı kimsenin vasi tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 228] 

Ayntab mahallelerinden Kurb-ı İbni Şeker Mahallesi sakinlerinden iken vefat 

eden Köylizâde Mustafa Efendi ibni Osman Efendi’nin küçük oğlu Osman’ın 

mirasını büyüyünceye kadar gözetmek için annesinin vasi tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 229] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Hamam Hanesi Mahallesi sakinelerinden 

Hamide binti Mustafa Ağa’nın büluğuna yakın, amcası tarafından amcazadesi 

Abdülkadir’le evlendirilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 230] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Cevizlice Mahallesi sakinelerinden Ayyuş 

Hatun binti Mustafa Efendi ve yine Çukur Mahallesi sakinelerinden Afife binti 

Hamdi Hatun’un Eblehan Mahallesi’ndeki ev ve bitişiğindeki selamlık dairesinde 

olan hisselerini sekiz bin dört yüz kırk iki kuruş karşılığında, Balyozyan Akob 

Ağa’ya satmak için Dervişoğlu Mehmet Ağa ibni Mustafa Ağa’yı vekil tayin  

eylemeleri hakkında.  

 

[Belge No: 231] 

Medine-yi  Ayntab mahallelerinden  Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinelerinden 

Nazife binti Kellim Efendi ve yine aynı mahalle sakinelerinden Neffus Hatun binti 

Hamdi Ağa adlı hatunların Eblehan Mahallesi’ndeki ev ve bitişiğindeki selamlık 

dâirelerinde olan hiselerini on bir bin beş yüz elli sekiz kuruş karşılığında Balyozyan 

Akob Ağa’ya satmak için Hacı Ahmet Ağa adlı kimseyi vekil tayin etmeleri 

hakkında.  
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[Belge No: 232] 

Medine-yi  Ayntab mahallelerinden  Kurb-ı Kayacık Mahallesi’nde sakine 

Fatma binti Abdullah adlı hatun kocası müteveffâ Bekdaş ibni İbrâhim’den kendisine 

kalan aynı mahallede olan selamlıktaki hissesini Boyacıyan Yusuf Ağa’ya satmak 

için Mehmet Ağa’yı  vekil tayin etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 233] 

Medine-yi  Ayntab köylerinden Kızılhisar Köyü sakinlerinden Muhsin’in 

oğlu Mehmet adlı kimsenin aynı köyden olup vefat eden Timur bin Arif Ali bin 

Uzun Ali’nin mallarına, tarla ve eşyalarına kendisinin varis olduğunu belirtip 

müteveffanın mirasına aynı köy sakinlerinden Uzun Ali bin Mehmet Ali bin Uzun 

Ali  nam kimsenin vaziyet ediyor olması ve mirasın kendisine teslimi hakkında.  

 

[Belge No: 234] 

Medine-yi  Ayntab mahallelerinden Taracıl Zekağı Mahallesi sakinelerinden  

Ayşe binti Hacı Hüseyin Efendi  adlı hatunun, babası Hacı Hüseyi Efendi’den kalmış 

olan Babilge Köyü bir dönüm yarım bir kıt´a sulu tarladaki hissesini, tarla ortağı ve 

kız kardeşi Fatma binti Hacı Hüseyin Efendi nam hatuna satmak üzere kocası Ali bin 

Ali adlı kimseyi vekil tayin etmesi hakında.  

 

[Belge No: 235] 

Ayntab Kazâsı mahallelerinden Şıhcan Mahallesi sakinelerinden Hatice binti  

adlı hatuna validesi müteveffiye Fatma’dan kalan İbni Eyyub Mahallesi’ndeki evin 

üçte bir hissesini bin yedi yüz elli kuruş karşılığında Feride binti Cebra adlı hatuna 

satmak için kocası Hacı Abdullah bin Abdullah adlı kimseyi vekil tayini hakkında.  

 

[Belge No: 236] 

Evkaf Nezaretine bağlı Urum Kala´ Kazâsı köylerinden Kahyalı Köyü’nde 

Şeyh Şerafettin Vakfı’nın hissedarların biri olduğunu söyleyen Ayntab Kazâsı 

mahallelerinden Kara Sakal Mahallesi sakinelerinden Ayşe binti Ali bin Ali nam 

hatunun, vakfın son dört yıldaki gelirlerinden kendi üzerine düşeni almak için oğlu 

Hacı Mehmet Emin Ağa ibni Meho Ağa nam kimseyi vekil tayin etmesi hakkında.  
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[Belge No: 237] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Arıl Köyü sakinlerinden iken vefât eden Köse 

Mustafa ibni Mustafa bin Abdullah’ın varislerinden kızı Ayşe’nin de miras 

taksiminden önce ölmesi üzerine kocası Hırsakoğlu Mustafa ve çocuklarının, 

müteveffâ Köse Mustafa’nın terekesine vaziyet eden Muhsin’den anneleri hissesine 

düşen mirası talep etmeleri ve bin beş yüz kuruş nakit ile bir kıt´a fıstık bağçesi ve 

bir kıt´a bin tiyek dımışkı bağ üzerine merkum Muhsin ile sulh olmaları hakkında.  

 

[Belge No: 238] 

Medine-yi  Ayntab mahallelerinden İbni Şükr Mahallesi sakinlerinden 

Haliloğlu Mehmet Ağa ibni Abdurrahman Ağa’nın Kaysere Mahallesi sakinlerinden 

Tenekeci Mehmet bin Abdullah’tan alacağı olan kırk dörd adet sim-i mecidiyi 

Tenekeci Mehmet’in  ölümü üzerine alacağını, müteveffanın terekesine vaziyet eden 

büyük oğlu Osman’dan talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 239] 

Medine-yi  Ayntab mahallelerinden Cevizlice Mahallesi sakinlerinden iken 

vefat eden Bakkal Hacı Mustafa’nın küçük çocukları Mehmet Sait ve Mehmet 

Şakir’in miraslarının gözetimine amcaları İbrahim Ağa Hacı Mustafa’nın mutemed 

olarak tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 240] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Zemge Köylü Hasan bin Deli Mehmet’in 

mahkemeye müracaatla Paçura Mahallesi sakinelerinden zevcesi Fatma’nın evden 

ayrılarak pederi Osman hanesinde ikamet eylediğini iddia ederek, karısının kendisine 

itaat ve inkıyadını talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 241] 

Medine-yi  Ayntab mahallelerinden İbni Şükr Mahallesi ahalisinden 

Beyazoğlu Mustafa adlı kimse ile medine-yi mezbûreye bağlı Çakal Köyü 

sakinelerinden  ve zikredilen bağa şer´e aykırı olarak  vaziyet ettiği ileri sürülen Sitey 

binti Yusuf Hatun arasında, bağın kimin olduğu konusundaki anlaşmazlık hakkında.  
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[Belge No: 242] 

Medine-yi  Ayntab mahallelerinden Cevizlice Mahallesi sakinlerinden iken 

vefat eden Bakkal Hacı Mustafa bin Hacı Mustafa’nın küçük çocukları Mustafa, 

Şakir ve Münire’nin büyüyünceye kadar miraslarını gözetmek üzere amcaları Küçük 

Ali ibni Hacı Mehmet’in vasî tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 243] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Seng-i Hoşkadim Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Kilisli Arap bin Ali bin Abdullah’ın, geride kalan hanımı Nazife binti 

Külah ile büyük kızı Hatice’ye ve kardeşi müteveffâ Osman’ın küçük oğulları Ali ve 

Ahmet’e kalan dükkan ve kahvehanedeki hisselerine büyük kızı Hatice’nin vaziyet 

etmesi üzerine karısı Nazife’nin küçüklerin hissesini talep etmesi ve mahkemenin 

Nazife lehine karar vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 244] 

Medine-yi  Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Zincirli Mahallesi sakinelerinden 

iken vefat Adile binti Mehmet adlı hatunun varislerinin, müteveffiyeye 1284 

tarihinde ölen kocası İbrâhim Güllezâde Hacı Mehmet Ağa’nın miras hisselerini, 

Adile Hatun’unda ölümü üzerine İbrâhim Güllezâde Hacı Mehmet Ağa’nın kerimesi 

Zeyneb Hatun’unzapt ettiğini, kendilerine düşen hisselerini vermediğini söyleyerek 

hisselerini talep etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 245] 

Medine-yi  Ayntab köylerinden Ulu Masara Köyü sakinlerinden iken vefat 

eden Cafer bin Halil bin Mehmet’in küçük oğlu Mustafa’ya babası müteveffâdan 

kalan miras mallarını büyüyünceye kadar gözetmeye amcası Ali ibni merkum Halil 

adlı kimsenin vasî tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 246] 

Evkaf Nezaretine bağlı Ayntab Kazâsında vâki´ Darendevi merhum El Hac 

Hüseyin Paşa Evkafı’nın tevliyetine  mutasarrıf olan Abdullah Beg bin Memiş Beg 

bin Abdullah Bey’in, vakıf dükkanlarından birini kiralamış olan Ehl-i Cefa Mahallesi 

sakinlerinden Güzelzâde Ali Beg ibni Mustafa Bey’in, söz konusu dükkanda emsal 

dükkanlara göre düşük kira ile oturduğunu iddia etmesi ve mahkemenin de ya 
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dükkan kirasının artırılmasına veyahut da dükkanın vakfa teslimine karar vermesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 247] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Hacı Abdulvahab Mahallesi sakinlerinden iken 

vefat eden Kefşeker Hüseyin bin Mustafa’nın varisleri, karısı Adile binti Yakub ile 

annesi Sultan ve küçük kızları Hatice, Emiş ve kızkardeşi diğer Hatice iken, 

küçüklerin vasiliğine anneleri Adile Hatun’un vasî tayin olması ve müteveffanın 

mirasının tespit ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 248] 

 Ayntab Kazâsı mahallelerinden Düğmeci Bölüğü Mahallesi ahalisinden 

İmamzâde Mehmet Ref´et ve Abdülmenan Efendi, Emiş Yevme, Neffus Bennu, 

Hafız Mehmet Efendi ve aynı mahalle sakinelerinden Fatma binti Mehmet Efendi ve 

Kurb-ı Bostancı Mahallesi sakinelerinden Hatice binti Süleyman’ın ortak malları  

olan Dülük Köyü’ndeki iki kıt´a tarlada olan hisselerini dört yüz elli kuruş bedel 

karşılığında Söylemezzâde Mehmet Said Ağa’ya satmak için Ahmet Efendi ibni Hacı 

Süleyman’ı vekil  tayin etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 249] 

Ayntab Kazâsı mahalelerinden Delbes Mahallesi sakinelerinden Emine binti 

binti Mustafa adlı hatunun eski kocası Üzümci Faki’nin oğlu Mehmet bin 

Mehmet’ten olma ve kendi yanında bulunan ve üç yaşındaki oğlu Mehmet Ali’nin 

bakım ve ihtiyacı için nafaka talep etmesi ve mahkemenin  küçük çocuk için günlük 

birer kuruşdan aylık  otuz kuruş nafaka takdir etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 250] 

            Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Müftizâde El Hac Nuh Efendi ibni Hafız Mustafa Efendi adlı 

kimsenin küçük oğulları Mustafa ve Ahmet efendilere bıraktığı on iki bin kuruş 

değerindeki eve müteveffanın büyük oğulları Mehmet Emin, Süleyman,  Mehmet ve 

Sadettin’in şer´e aykırı olarak vaziyet etmeleri ve küçük çocukların vasisi anneleri 

Zeliha binti Abdullah’ın çocuklarının hissesini talepi hakkında.  
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[Belge No: 251] 

Ayntab mahallelerinden Sefer Paşa Mahallesi sakinelerinden Emine binti 

Süleyman adlı hatunun, kocasının kendisini ve küçük kızı Ayşe’yi yedi seneden beri 

nafakasız olarak oğlu Ahmet hanesine terkkettiğini ve bakıma muhtaç olduklarını 

belirterek nafaka istemesi üzerine, mahkemenin de Emine için bir kuruş ve Ayşe için 

de yirmi para nafaka tayin etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 252] 

Medine-yi Ayntab dahilinde Cevizlice Mahallesi sakinlerinden iken vefat 

eden Bakkal Hacı Mustafa bin Mustafa’nın varisleri, geride kalan karısı Asiye ile 

annesi Ümmihan binti Mehmet Emin ve küçük oğulları Mustafa, Şakir ve büyük kızı 

Münir’e iken küçüklere valideleri Asiye’nin vasî tayin olunması ve müteveffanın 

mirasının tespit ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 253] 

Medine-yi Ayntab Mahallelerinden Yalnız Hane Mahallesi sakinlerinden iken 

vefat eden Berber Hüseyin oğlu Mustafa bin Hüseyin adlı kimsenin küçük oğlu 

Mustafa’nın mirasının tesviyesi ve gözetilmesine annesi Fatma binti Abbas bin 

Ali’nin vasi tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 254] 

Haik-i Müselman Mahallesi sakinelerinden Üski binti Mukaddes Asdur adlı 

kimsenin, Ayntab’a bağlı Bulanık Kasabası köylerinden Hasan Begli Köyü’nde 

Kömbenin oğlu Hasan Ağa ile ortak olduğu bir kıt´a tarladaki yarı hissesini satmaya 

zevci merkum Karabet’i vekil tayin etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 255] 

Medine-yi Ayntab köylerinden Beşgöz Köyü sakinlerinden iken vefat eden 

Kürdoğlu Mustafa’nın küçük oğlu Abdülmecit ve küçük kızı Zeliha’nın  miraslarını 

gözetmeye küçükler büyüyünceye kadar akrabalarından Hallo bin Kör Alo’nun vasi 

tayin edilmesi ve küçüklere günlük otuz paradan her biri içün altmış para nafaka 

bağlanması hakkında.  
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[Belge No: 256] 

Medine-yi Ayntab köylerinden Beşgöz Köyü sakinlerinden iken vefat eden 

Kürdoğlu Mustafa’nın varisleri, zevcesi Fatma binti Arab ile küçük oğlu Abdülmecit 

ve küçük kızı Zeliha iken, küçüklere Hallo bin Kör Alo’nun vasi tayin edilmesi ve 

müteveffanın mirasının tespit ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 257] 

Medine-yi Ayntab kazâsına bağlı Ceded Köyü sakinlerinden ve teba-yı 

Devlet-i Aliye-yi Osmani’den iken vefat eden Köse Hüseyin bin Hüseyin bin 

Abdullah’ın karısına bıraktığı aynı köydeki üzüm bağı ve zeytin bahçesinin yarı 

hissesini tasaarufa, müteveffanın varislerinden Ayşe’nin mani olması hakkında.  

 

[Belge No: 258] 

Medine-yi Ayntab kazâsına bağlı Ceded Köyü sakinlerinden iken vefat eden 

Köse Hüseyin bin Hüseyin bin Abdullah’ın mirası hakkında karısı ve varislerinden 

Ayşe’nin miras düzeltme davaları hakkında.  

 

[Belge No: 259] 

Ayntab mahallelerinden Beg mahallesi sakinlerinden İran Devlet-i Behiyyesi 

şehbenderi Nazır Beg ve yine aynı mahalle sakinelerinden Zümrüd binti Gregor Ağa 

bin Arab adlı hatunun mülkleri olan menkul ve gayr-i menkullerini vakf eylemeleri 

ve vakıf şartnameleri hakkında.  

 

[Belge No: 260] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden 

Kalmakzâde Hacı Abdurrahman Efendi ile Kozanlı Mahallesi sakinelerinden Mürde 

Hatun binti El Hac Şakir Efendi adlı kimselerin, mülkleri olan Dülük Köyü’ndeki 

toplam üç kıt´a tarlalarını Söylemezzâde Mehmet Sait Ağa’ya satmak için Hacı 

Hüseyin Ağa bin Mustafa adlı kimseyi vekil tayin eylemeleri hakkında.  

 

[Belge No: 261] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Kara Çomak Köyü ahalisinden Ahmet bin Hasan 

adlı kimsenin iki yıl önce kaybettiği merkebini Fare Mahallesi sakinlerinden ve 
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teba´-yı Osmaniyeden Musevi Merduh adlı kimse yedinde bulması ve yeniden talep 

etmesi üzerine, mahkemenin merkebin teslimine karar vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 262] 

Medine-yi Ayntab köylerinden Kerteşe Köyü sakinlerinden iken vefat eden 

Fatma Elifoğlu Mehmet’in varisleri annesi Fatma binti Alo ile küçük oğlu Hasan 

iken ve Hasan’a amcası İbrâhim bin Mustafa adlı kimsenin vasî tayin olunmasıyla 

müteveffiyenin mirasının tespit ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 263] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Cağıd Köyü  sakinlerinden iken daha önce  ölen 

Ali Bey bin Mustafa bin Ali Tosun Ağa adlı kimsenin varisleri geride kalan karısı 

Rabia binti Mehmet Ağa ile kendinden evvel ölen zevcesi Fatma binti Ali’den 

doğma oğlu Bozan ve beldede olmayan Ahmet ve büyük kızları Emine ve Hatice ve 

Ayşe ve Rabia’dan doğma büyük oğlu Cuma, küçük oğulları Nahsen, Ali ve büyük 

kızı Sitiy iken, küçüklere anneleri vasi olmak üzere müteveffanın mirasının tespit ve  

taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 264] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Cabi Mahallesi sakinlerinden iken vefat 

eden Hasan bin Mahmut’un varislerinden küçük olanlara Memik bin İbrahim vasi 

olmak üzere, müteveffanın mirasının tespit ve taksimihakkında.  

 

[Belge No: 265] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Cevizlice Mahallesi sakinelerinden Fatma 

binti Şıh Mehmet adlı hatunun Orul Köyü’nde üçte bir hissesini satın aldığı 

zeytinlikdeki hissesine, Orul Köyü ahalisinden Bedroğlu Hamza bin Mustafa’nın 

şer´e aykırı olarak müdahale etmesi ve müdahalesinin men´ talebi, mahkemenin de 

Fatma lehine karar vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 266] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden  İbni Eyyub  Mahallesi sakinlerinden iken 

vefat eden Gürcioğlu Osman bin Hacı Osman adlı kimsenin varislerinden, aynı 

mahalle sakinelerinden Emine binti İsmail Mehmet ve yine aynı mahalleden annesi 
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Emiş Hatun binti Kara Mehmet ve kız karıdeşi Ayşe binti Hasan adlı hanımların 

müteveffanın mirası hakkında, müteveffanın kardeşi Gürcioğlu Mehmet ile sulhe 

vararak anlaşmaları ve haklarını çekmeleri konusunda.  

 

[Belge No: 267] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Karacalı Bölüğü Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Sinan Şeyhizâde Hacı Hasan Efendi ibni Hacı Mehmet Efendi’nin 

küçük kızları Münire ve İmiş’in babalarından kalan miraslarını gözetmeye valideleri 

Rakibe binti Hafız Ali Hoca’nın vasi tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 268] 

Halep Vilâyet-i Celilesi Osmaniye Kazâsı köylerinden İnce Yer Köyü 

sakinlerinden Ömer bin Ahmet adlı kimsenin kaybettiği devesini Savcılı aşiretinden 

Şıhman bin Hacı Mustafa yedinde bularak yeniden talebi üzerine mahkemenin 

devenin Ömer’e iadesine karar vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 269] 

Medine-yi Ayntabköylerinden Boynuk Oba Köyü sakinlerinden iken vefat 

eden Hüseyin bin Kul Ali adlı kimsenin küçük oğulları Ahmet ve Mehmet’in 

miraslarının gözetimine valideleri Asiye binti Oso Hatun’un vasî tayin edilmesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 270] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kayacık Mahallesi sakinlerinden Kasab 

Hasan Ağa ibni Mehmet Ağa’nın, kasab esnafından Ali bin Mustafa’da alacağı olan 

beş yüz kuruş hakkını  talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 271] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Seng-i Hoşkadim Mahallesi sakinlerinden 

iken daha önce  ölen Kilisli Arap bin Ali ‘nin varisleri, geride kalan eşi Arap binti 

Külah Ahmet ile büyük kızı Hatice ve diğer varislerden Nazife binti El Hac Şerif 

arasındaki miras anlaşmazlığı hakkında.  
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[Belge No: 272] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Eblehan Mahallesi sakinlerinden iken 

vefat eden Sergez bin Evanis adlı kimsenin küçük oğlu Kivorg’un mirasının 

gözetimine Karabet bin Sargez vasî tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 273] 

Evkaf Nezaretine bağlı evkafdan Ayntab’da Timur Bazargani olarak bilinen 

El Hac Süleyman ibni Mehmet bin Süleyman adlı vakfın tevliyetine mutasarruf olan 

Çolak Yusuf bin Mehmet adlı kimsenin ihtiyarlığı sebebiyle tevliyeti bırakması 

üzerine,  evlad-ı vakıftan Yusuf bin Kebabcı Mehmet’e tevliyet verilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 274] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kazâz Bölüğü Mahallesi’nde sakin 

İmamzâde Ahmet, Mehmet Sani, Mahmut ve Zeynep binti Mehmet Efendi, Hatice 

binti Süleyman Efendi ve Süleyman Efendi’nin hafidesi Fatma binti diğer Mehmet 

Efendi adlı kimselerin tapulu malları Dülük Köyü’ndeki  bir kıt´a sulu tarladaki 

hisselerini dokuz yüz kuruş bedel karşılığında Mehmet Said Ağa’ya satmak için 

amcaları İmamzâde Ahmet Sani Efendi ibni Süleyman Efendi adlı kimseyi vekil 

tayin etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 275] 

Aslen Çerkez muhacirlerinden olan Halep Vilâyet-i Celilesi dahilinde 

Rumkala´ Kazâsı köylerinden Bedran Köyü sakinelerinden Devlethan binti Hacı 

Bilal ibni Aşık Ali adlı hatunun vefat eden zevcesinden alacağı olan  beş bin kuruş 

mehirini, müteveffâ-yı merkumın terekesine vaziyet eden kız kardeşi Şerife 

Hanım’dan almak üzere Ali Ağa’yı vekil tâyin etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 276] 

Halep Vilâyet-i Celilesi dahilinde Cebel-i Sam´an Nahiyesi köylerinden 

Tartire Köyü sakinlerinden Boyacıoğlu Ahmet bin Mustafa adlı kimsenin üç yıl önce 

kaybettiği katırını Malatya Sancağı köylerinden Kadir Uşağı Köyü sakinlerinden 

Kara Bekir bin Mehmet yedinde bulmasıyla yeniden talep etmesi hakkında.  
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[Belge No: 277] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Hacı Halil Hanesi Mahallesi sakinlerinden 

Hacı Hüseyin Ağa ibni Hacı Mehmet adlı kimsenin menkul mülkü olan mallarını 

vakfetmesi ve vakıf şartnamesi hakkında.  

 

[Belge No: 278] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Hacı Halil Hanesi Mahallesi’nde sakine 

iken vefat eden Asiye binti Hacı Hüseyin Ağa ibni Hacı Mehmet Ağa adlı kimsenin 

vasîsi olan pederleri merkum El Hac Hüseyin Ağa tarafından mütevefiyenin 

mallarının vakfedilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 279] 

Medine-yi Ayntab köylerinden Cağıd Köyü sakinlerinden iken bundan üç 

sene önce vefat Oso Keru ibni Hallo adlı kimsenin varisleri, karısı Zeliha binti Alo 

ile büyük kızı Güzeli ve kendinden önce ölen büyük oğlu Mehmet’in oğlu Ahmet 

iken, müteveffadan kendilerine kalan fıstıklığa, müteveffanın kardeşi Hüseyin ibni 

Hallo’nun vaziyet etmesi üzerine, müdahalesinin men´i ve mahsulatı olan beş batman 

fıstığın taraflarına teslimini istemeleri hakkında.  

 

[Belge No: 280] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Ehl-i Cefa Mahallesi sakinlerinden Sırac 

Receb bin Ahmet’in İbrâhim Şehr Köyü’nde satın aldığı fıstıklığın üçte bir hissesine 

ve otuz iki batman hasılatına, aynı köyden Mustafa bin Mehmet’in müdahalesi ve 

müdahalesinin men´i hakkında.  

 

[Belge No: 281] 

Vakıf şartnamesi ile ilgili.  

 

[Belge No: 282] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Maşlakı Mahallesi sakinelerinden iken 

vefat eden Cemile binti Hamamcı Abdullah adlı kimsenin varisleri oğlu İsmail, 

Hasan ve kızları Hatice, Emine ve Leyla olup, ardından oğulları İsmail ve Hasan’ın 

da vefat etmesi üzerine onların varislerinin mahkemeye müracaatla, müteveffiyeden 
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varislerine kalan menzildeki hisslerinin Hatice binti Musatafa ve çocukları tarafından 

kendilerine verilmediği iddiaları hakkında.  

 

[Belge No: 283] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Leblebici İsmail ibni Mehmet’in varisleri, karısı Elif binti Mehmet 

ile validesi Zeynep binti Ali ve küçük oğlu Şıh Mehmet ve küçük kızları Afife ve 

Ayyuş iken, küçük çocukların vasiliğine annelerinin getirilirek müteveffanın 

mirasının tespit ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 284] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Seng-i Nakkaş Mahallesi sakinlerinden 

Ali bin Ali’nin mahkemeye müracatla, kendilerine anneleri Ayşe binti Ali’den kalan 

arsa üzerine kardeşi Ahmet’in daha annesinin sağlığında iken bina ihdas etdiğini ve 

kendisine düşen hissesini vermediğini söylemesi, mahkemenin ise Ahmet lehine 

karar vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 285] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Düğmeci Bölüğü Mahallesi 

sakinelerinden Hatice binti Hacı Mehmet bin Hacı Ahmet’in, kardeşi Ahmet’ten 

satın aldığı bağın tamamına Kurb-ı Zincirli Mahallesi sakinlerinden Sofizâde 

Mehmet Efendi ibni İbrâhim Efendi adlı kimsenin vaziyeti üzerine, mezburenin 

şikayetçi olması ve daha sonra dörtte bir hisse karşılığında sulhe varmaları hakkında.  

 
[Belge No: 286] 

Medine-yi Ayntab Kazâsı mahallelerinden Tarla-yı Cedid Mahallesi 

sakinelerinden Şakire ve Ayşe binti Hacı Mehmet Ali adlı hatunların Hacar 

Köyü’ndeki tarlada olan hisselerini beş yüz kuruş karşılığında Simitci Ahmet bin 

Mustafa’ya satmak için İbrâhim bin Hacı Ali adlı kimseyi vekil tayin etmeleri 

hakkında.  

 

[Belge No: 287] 

Aslen Filibe Sancağı dahilinde Tatar Bazarcığı Kazâsı mahallelerinden Ökçe 

Basan Mahallesi ahalisinden olup, Medine-yi Ayntab mahallelerinden İbn-i Şeker 
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Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Efendi ibni Feyzah ibni Hüseyin’in Rus İstilası 

üzerine göç etmesiyle orada bulunan mallarını satmak için hala Pazarcık Kazâsında 

ve aynı mahallede sakin olan biraderi Nalband Ömer’in oğlu Ahmet Ağa’ya vekalet 

vermesi hakkında.  

 

[Belge No: 288] 

Medine-yi Ayntab Kazâsı mahallelerinden Haik-i Müsliman Mahallesi 

sakinlerinden iken vefat eden Levanoğlu Sudur bin Vartan’ın varisleri karısı İva binti 

Murat ile kendinden önce ölen karısı Mayerk’den olma büyük oğulları Sargez, 

Abraham, Evanis ve büyük kızları Ena ve Nursiye ve hala zevcesi İva’dan olma 

küçük oğlu Usib ve küçük kızları Menuş ve Raile iken, küçüklerin vasiliğine 

kardeşleri Sargez’in vasî tayin olunarak, müteveffanın mirasının tespit ve taksimi 

hakkında.  

 

[Belge No: 289] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Haik-i Müsliman Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Levanoğlu Sudur bin Vartanın, küçük oğlu Usib ve küçük kızları 

Menuş ve Rail’in miraslarının tesviyesine ve gözetimine vasi olarak kardeşleri 

Sargez’in tayin olunması, küçüklerin ihtiyaç ve bakımı için günlük bir kuruşdan üç 

kuruş nafaka bağlanması hakkında.  

 

[Belge No: 290] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kozanlı Mahallesi sakinlerinden Ali 

Efendizâde Yakub Necip Efendi ibni İbrâhim Efendi ve Fatma binti İbrâhim’in 

Ayıntab’a bağlı Orul Nahiyesi dahilinde Keret Köyü’nde kendilerinin olan bir kıt´a 

tarlayı sekiz adet yüzlik Osmani altını bedel karşılığında Mısırlızâde Hamza Efendi 

ve Ömer Efendi’ye satmak Hacı Hüseyin Ağa ibni Mehmet adlı kimseyi vekil tayin 

eyledikleri hakkında.  

 

[Belge No: 291] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Zincirli Mahallesi sakinelerinden 

Safiye ve Hatice binti Memik Baba adlı kimselerin pederlerinden miras mülkleri olan 

ve aynı mahalledeki menzilde olan yarı hisselerini altmış adet yüzlik Osmani lirası 
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karşılığında Bedestancı Kırk Beşoğlu Nersez’e satmak için Naccar Hacı Bekiroğlu 

Hacı Abdullah adlı kimseyi vekil tayin eylemeleri hakkında.  

 

[Belge No: 292] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Yalnız Hane Mahallesi ahalisinden ve 

daha önce Plevne muhasarasında şehit olarak vefat eden Mustafa bin Berber Hacı 

Hüseyin bin Mustafa’nın küçük oğlu Mustafa’ya vasiyeten bırakılan mallara kardeşi 

Molla Mehmet ibni merkum Berber Hacı Hüseyin vaziyet etmesi ve Küçük 

Mustafa’ya düşen malların vasisi annesine teslimi hakkında.  

 

[Belge No: 293] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tesci Mahallesi sakinelerinden Zeynep 

binti Mustafa adlı kimsenin, Sofizâde Abdullah Efendi’nin sağlığında vakfettiği ve 

mevrus olarak kendisine kalan, halen medine-yi mezbûre mahallelerinden Keleş 

Hanesi Mahallesi sakinlerinden Kahveci Mehmet Ali bin Veli adlı kimsenin vaziyet 

ettiği evin tarafına verilmesini talebi hakkında.  

 

[Belge No: 294] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Suya Batmaz Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Leblebici İsmail bin Mehmet’in varisleri, karısı Elif binti Mehmet ile 

küçük çocukları Şıh Mehmet, Afife, Ayyuş ve validesi Zeynep iken, merhum 

İsmail’in kardeşi Mahmut’un küçüklere ait olan hisseleri vermemesi ve daha sonra 

aralarında sulhe  varmaları hakkında.  

 

[Belge No: 295] 

            Medine-yi Ayntab mahallelerinden Suya Batmaz Mahallesi sakinlerinden Şıh 

Mehmet bin Mustafa Ağa’nın Balıklı Çarşısı’nda Mehmet Sabit tarafından 

oldürülmesi ve daha sonra Mehmet Sabit’in Halep Hapishanesi’ndeyken eceliyle 

vefat etmesi üzerine, terekesine vasilik eden zevcesinden, Ökkeş bin Mustafa 

Ağa’nın kardeşinin diyetini talep etmesi ve mahkemenin kısasın sakıt olduğunu 

belirterek diyet ödenmeyeceğine karar vermesi hakkında.  
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[Belge No: 296] 

Evkaf Nezaretine bağlı evkafdan Medine-yi Ayntab’da olan Senkoğlu 

Vakfı’nın mütevellisi ve evlad-ı vakıfdan Hamza bin Hamza adlı kimsenin üzerine 

yine evlad-ı vakıftan müteveffanın kardeşi Mustafa’ya tevliyet verilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 297] 

Evkaf Nezaretine bağlı evkafdan Medine-yi Ayntab Kazâsında olan 

Eyyuboğlu Cami´-i Şerifi Vakfı’na tevliyet eden Es Seyyid Hafız Mehmet ibni 

Şerefeddin’in yerine oğlu Seyyid Mehmet Şakir Efendi’yi terk eyleyerek vefat 

etmesi üzerine, oğlu Seyyid Mehmet Şakir Efendi’ye tevliyet verilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 298] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Kayacık Mahallesi sakinlerinden 

iken  vefat eden Köylizâde Ahmet Efendi ibni Mustafa Efendi’nin hanımı Hamide 

Hanım’ın, vefat eden kocasından mihr-i müeccel olarak alacağı beş bin kuruşu olan 

ve kocasının terekesine vaziyet eden Kal´a Ağasızâde Mahmud Ağa ibni Emin 

Ağa’dan talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 299] 

Evkaf Nezaretine bağlı evkafdan Medine-yi Ayntab Kazâsında vâki´ Çamurcı 

Mescidi ve Medresesi Vakfı’nın tevliyetine mutasarruf olan El Hac Mehmet Efendi 

ibni Hacı Efendi’nin vefatı  üzerine, müteveffânın ammizâdesi Şeyh Hüseyin Efendi 

ibni Mahmud’a tevliyet verilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 300] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tışlaki Mahallesi’nde olan Keçe Hane 

Çarşısı’nda umuma mahsus Keçe Hane Kasteli su kuyusu vakfının mütevellisi olan 

İliklizâde Abdülkadir Ağa’nın mahkemeye müracaatla kastel yakınına bir kahvehane 

yaptırırken kastel duvarına zarar veren Hacı Ağazâde Mehmet Ağa’dan şikayetçi 

olması ve mahkemenin kastel duvarının tamirine ve zararın karşılanmasına karar 

vermesi hakkında.  
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[Belge No: 301] 

Medine-yi Ayntab Kazâsında olan Çamurcı Mescid ve Medresesi’nin imamet 

ve öğretiminin uzun süredir boş kalması üzerine medreseye Şeyhzâde Es Seyyid 

Mehmet Hilmi Efendi ibni Mustafa Efendi’nin tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 302] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Ehl-i Cefa Mahallesi sakinlerinden iken  

vefat eden Temurzâde Hacı Mehmet Ali Ağa ibni Mehmet Ağa’nın varisleri, karısı 

Fatma Hatun binti Hacı Mehmet ile kendinden önce vefat eden karısı Ümmihani’den 

doğma büyük kızı Zeliha ve diğer vefat eden karısı Leyla Hatun’dan doğma büyük 

kızı Münire ve diğer vefat eden karısı Şakire’den doğma büyük kızı Hatice ve karısı 

Fatma Hatun’dan doğma küçük oğulları Mehmet, Bekir, Ökkeş ve küçük kızı Naime 

iken, küçüklere anneleri vasi tayin edilmek üzere, müteveffanın mirasının tespit ve 

taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 303] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Ehl-i Cefa  Mahallesi sakinlerinden iken 

vefat eden Ömerzâde Hacı Mehmet Ali Ağa ibni Mustafa’nın küçük oğulları 

Mehmet, Bekir, Ökkeş ve küçük kızı Naime’nin miraslarının tesviyesine ve 

miraslarını büyüyünceye kadar gözetmeye âmcazâdeleri Halil bin Mustafa adlı 

kimsenin  vasi tayin edilmesi hakkında.  

 

[Belge No: 304] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Karacalı Mahallesi sakinlerinden Hüseyin 

Ağaoğlu Mehmet Ağa’nın, Haik-i Müsliman Mahallesi’nde sakin Teba´-yı Devlet-i 

Aliyye’den Battanoğlu Evadis’ten ortaklık bedelinden kalan beş yüz kuruş ile dört 

timin hınta ve bir timin mercimek alacağını talep etmesi hakknda.  

 

[Belge No: 305] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı Kayacık Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Köylizâde Ahmet Efendi bin Mustafa Efendi’nin varisleri, geride 

kalan hanımı Hamide binti El Hac Osman Bey ile kendinden önce vefat eden 

hanımından doğma Ahmet ve küçük kızı Zeliha iken, küçük oğlu Ahmet’in mirasının 

tesviyesine dedesi Mahmut Ağa ve küçük  kızı Zeliha’nın dahi mirasının tesviyesine 
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annesi Hamide Hatun’un vasî tayin edilerek, müteveffanın mirasının tespit ve taksimi 

hakkında.  

 

[Belge No: 306] 

Medine-yi Ayntab Mahallelerinden Kurb-ı Kayacık Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Köylizâde Ahmet Efendi bin Mustafa’nın küçük oğlu Ahmet’in 

mirasının  tesviyesine  dedesi Kal´a Ağasızâde Mahmud Ağa bin Emin’in vasî tayin 

olunması hakkında.  

 

[Belge No: 307] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı İsbâtırın Mezrası sakinlerinden iken vefat eden 

Gazioğlu Osman bin Memik’in varisleri, karısı Ayşe binti Ali ile kendinden önce 

ölen karısı Hatice’den olma büyük oğlu Mehmet ve büyük kızları Ayşe, Elif ve karısı 

Ayşe’den olma oğulları beldede olmayan Ahmet, Mehmet, Küçük Memik ve büyük 

kızları Hatice, Döndü, Fatma ve Meryem iken, beldede olmayan Ahmet’in vasiliğine 

annesi Ayşe tayin edilerek müteveffanın mirasının tespit ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 308] 

Medine-yi Ayntab Mahallelerinden Abdülvehab Mahallesi sakinlerinden iken 

daha önce  ölen Kebapcı Mehmet bin Ahmet’in varislerinden oğlu İbrâhim’in, 

babasından dükkan kirası olarak alacağı yedi yüz yirmi kuruşu, babasının terekesine 

vasi olan Yusuf’tan talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 309] 

Medine-yi Ayntab Mahallelerinden Abdülvehab Mahallesi sakinlerinden iken 

vefat eden Mehmet Ali ibni Kebapcı Mehmet adlı kimsenin oğlu Yusuf bin Kebapcı 

Mehmet’in, babası müteveffadan bin iki yüz elli kuruş alacağını müteveffanın 

mirasına vasi olan İbrâhim bin Mehmet’ten talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 310] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kozanlı Mahallesi sakinlerinden Ali 

Efendizâde Yakub Efendi ibni İbrâhim Efendi ibni Yakub Efendi ile ? Çarşısı’ndaki 

dükkana vaziyet eden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinelerinden Şakire Hatun binti 
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Mehmet Selim Efendi ibni Mehmet Faik Efendi zikr-i âti dükkanın Kozanlı 

Medresesi Vafkı’nın  malı olup olmadığı hususundaki anlaşmazlık hakkında 

 

[Belge No: 311] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Hezik Köyü sakinlerinden Topal Mustafa bin 

Mehmet, aynı köylü İbrahim bin Bekir’in kardeşi Mehmet’in, kız kardeşi Fatma’yı 

kendisine nikahlamak üzere on beş sene önce kendisinden bin kuruş aldığını ancak 

kardeşini nikahlamadan gurbet eldeyken vefat ettiğini, bu sebeble müteveffanın 

mirasına vaziyet eden İbrahim’den alacağının ödenmesinin talebi hakkında.  

 

[Belge No: 312] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Cekde Köyü sakinlerinden iken vefat eden Memik 

Dede ibni Mehmet’in küçük kızı Emine’nin büyüyünceye kadar mirasının 

tesviyesine annesi Fatma binti Hacı Mehmet adlı hatunun vasî  tayin olması ve küçük 

Emine’nin bakım masrafı için günlük elli para nafaka bağlanması hakkında.  

 

[Belge No: 313] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Cekde Köyü sakinlerinden iken vefat eden Memik 

Dede ibni Mehmet’in varisleri hanımı Meryem binti Abdullah, Ayşe binti Ali ve 

Fatma binti Hacı Mehmet ile küçük kızları Esma, Meryem ve Emine iken Emine’nin 

mirasının tesviyesine validesi Fatma Hatun’un vasî tayin olunarak, müteveffanın 

mirasının tespit ve taksimi hakkında.   

 

[Belge No: 314] 

Evkaf Nezaretine bağlı evkafdan Ayntab Kazâsında Darendevi merhum El 

Hacı Hüseyin Paşa Vakfı’nın mütevellisi Halit Bey ibni Abdullah Bey’in, vakıf 

dükkanlarından birinde kiracı olan, Kurb-ı İbn-i Şükür  Mahallesi sakinlerinden 

Teba´-yı Osmaniye’den Bostan’ın oğlu Akob’un dükkan kirasını emsal dükanlar 

oranında vermeye razı olmadığı ve dükkanın tahliye ile vakfa teslimini talep etmesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 315] 

Evkaf Nezaretine bağlı evkafdan Ayntab Kazâsında Darendevi merhum El 

Hacı Hüseyin Paşa Vakfı’nın mütevellisi Halit Bey ibni Abdullah Bey’in, vakıf 
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dükkanlarından ikisini kiralayan İbn-i Eyyub Mahallesi sakinlerinden Leklekyan 

Nersez Ağa’nın dükkanların kirasını emsal dükanlar oranında vermeye razı olmadığı 

ve dükkanın tahliye ile vakfa teslimini talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 316] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Arapdar Köyü sakinelerinden Meryem binti 

Hasan’ın, eski kocası, aynı köylü Yusuf adlı kimseden olma kızı Münişe’nin bakım 

ve masrafları için nafaka talebi ve mahkemenin günlük bir kuruş nafaka bağlaması 

hakkında.  

 

[Belge No: 317] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Basmacızâde Mehmet Şerif bin Seyyid Efendi’nin varisleri, geride 

bıraktığı eşi Fatma binti Mehmet ile mezbûreden olma küçük oğlu Mehmet, küçük 

kızı Hatice ve ayrıldığı eşinden büyük  oğlu Mehmet Akif, küçük oğlu Necâti ve 

büyük kızları Fatma, Neffus, Münire ve Feride iken, küçük Mehmet ve Hatice’nin 

miras işlerine valideleri Fatma ve küçük Necâtinin miras işlerine kardeşi Mehmet 

Akif’in vasî tayin olunarak, müteveffanın mirasının tespit ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 318] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Beg Mahallesi sakinlerinden vefat eden 

Artin bin Akob adlı kimsenin küçük oğulları Nazır ve Akob’un miras işlerine Sufin  

binti ? oğlu Artin adlı kimsenin vasî tayin edilip, küçüklerin bakım ve ihtiyacı için 

günlük iki kuruş nafaka bağlanması hakkında.  

 

[Belge No: 319] 

Beşinci Ordu-yı Hümayun Redif-i Tali Yüzkırkıncı Alayın İkinci Ayntab 

Tabur Kâtibi iken vefat eden Attarzâde Ömer Efendi ibni Emin Efendi’nin varisleri 

karısı ile validesi Besime Hanım ve küçük oğlu Ahmet Behçet Efendi iken, Ahmet 

Behçet’e annesinin vasi tayin edilerek müteveffanın mirasının tespit ve taksimi 

hakkında.  
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[Belge No: 320] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Koca Oğlan Mahallesi sakinelerinden 

Fatma binti Memik ile oğlu küçük Memik’in, ortak malları olan Kurb-ı Zincirli 

Mahallesi’ndeki evde olan yarı hisselerini, hanenin diğer ortağı Bedestancı Kırk 

Beşoğlu Nersez’e satmak için babası merkum Hafız Memik Efendi’yi vekil tayin 

eylemesi hakkında.  

 

[Belge No: 321] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Koca Oğlan Mahallesi sakinelerinden 

Fatma binti Memik’in, oğlu Memik’e babasından kalan Kurb-ı Zincirli 

Mahallesi’ndeki evde olan yarı hisseni, hanenin diğer ortağı olan Bedestancı Kırk 

Beşoğlu Nersez’e oğlunun bakım ve ihtiyaçlarına binaen satmak için izin istemesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 322] 

Evkaf Nezareti’ne bağlı evkafdan olup Medine-yi Ayntab’da vâki´ Araboğlu 

Mehmet ve Zekerriya ve Halil adlı vakıfların tevliyetine mutasarruf olan Mehmet bin 

Süleyman’ın yerine, evlad-ı vakıftan Mehmet bin Hacı Süleyman’a tevliyet verilmesi 

hakkında.  

 

[Belge No: 323] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Kefercil Köyü sakinlerinden Tacir Topaloğlu Kara 

Mehmet ve kızları Elif, Zeynep, Ayşe, Fatu, Emine ve Hatice adlı kimselerin mülkü 

olup İbrâhim Şehr Köyü’nde olan bir kıt´a fıstıklığı otuz adet Fransız Lirası 

karşılığında Istırabzâde Ahmet Hamdi Efendi’ye satmak için Kefercil Karyeli Cerci 

Ahmet bin Süleyman Bayrakdar’ı vekil tayin etmeleri hakkında.  

 

[Belge No: 324] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Arıl Köyü sakinlerinden iken vefat eden Mamo bin 

Aso’nun küçük oğlu Mamo’nun, babasından kalan mirasının tesviyesine ve 

gözetimine büyüyünceye kadar ninesi Fatma binti Ali Hatun’un vasi tayin edilmesi 

ve küçük Mamo’ya bakım ve masrafları için günlük bir kuruş nafaka bağlanması 

hakkında.  
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[Belge No: 325] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Cevizlice Mahallesi sakinlerinden 

Müftizâde Ömer Efendi ibni Hasan Efendi’nin kendi mal, emlak, bostan ve 

dükkanlarını vakfetmesi ve vakıf şartnamesi hakkında.  

 

[Belge No: 326] 

Hicri 1301 Senesi Ramazan Ayı’nın başlangıcının ilanı hakkında.  
 

[Belge No: 327] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Suya Batmaz Mahallesi sakinlerinden 

Bazzâde Hasan Efendi ibni Mustafa Efendi’nin Kurb-ı Kayacık Mahallesi 

sakinlerinden iken vefat eden Köylizâde Ahmet Efendi ibni Mustafa Efendi’den satın 

aldığı Arasa mevkindeki kasap dükkanında olan hisselerine, müteveffanın küçük 

oğlu Ahmet’in vasisi Kala´ Ağasızâde Mahmud Ağa ibni Emin Ağa’nın 

müdahalesinin önlenmesini istemesi hakkında.  

 

[Belge No: 328] 

Kilis Kazâsı köylerinden İskender Köyü sakinlerinden Seydo bin Hamo’nun 

iki buçuk ay önce elinden çaldırdığı tayını, Ayntab mahallelerinden İbn-i Eyyub 

Mahallesi sakinlerinden Kel Hacının oğlu Kasab Osman yedinde bulmasıyla yeniden 

talep etmesi hakkında.  

 

[Belge No: 329] 

Halep Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi sakinlerinden iken bundan vefat eden Samlıoğlu Ökkeş bin Osman 

adlı kimsenin küçük kızı Ayyuş’ın vasisi olan Çıbıkcı Hüseyin Ağa ibni Abdullah’ın, 

Ayyuş’a babasından kalan ve aynı mahallede bulunan evin hisselerini satarak 

mezburenin masraflarına kullanmak için, hisselerin Arutin bin Astur adlı kimseye 

yirmi bir adet yüzlik Osmani Altını ile seksan bir kuruş otuz paraya satılması 

hususunda izin istemesi hakkında.  

 

[Belge No: 330] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden İbn-i Eyyub Mahallesi sakinlerinden 

Ereksin oğlu Bakdasar ibni Nersez’in mahkemeye müracaatla, aynı mahalle 
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sakinlerinden Hacı Hazıroğlu Şakir bin Hacı Mehmet’in yol sahiplerinin rızası 

olmadan evinin duvarı üzerine ağaçtan sundurma yapmasını şikayet etmesi ve bunun 

meşru olmadığını beyanla sundurmanın kaldırılmasını istemesi hakkında.  

 

[Belge No: 331] 

Medine-yi Ayntab’a bağlı Cağdığın Köyü sakinlerinden ve Teba-yı 

Osmaniye’den Ayvaz Kahya ile Hacı Abdullah Ağa’nın aynı köyde olan içinde fıstık 

olan erik ve şeftali bahçesini yeniden taksimleri hakkında.  

 

[Belge No: 332] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Boyacı Mahallesi’nde oturan Çerkez 

muhacirlerinin Neffas Kabilesi’nden Ayşe binti Dedu nam hatun, aynı mahalle 

sakinlerinden Ali Çavuş bin İsa’yı sekiz yüz kuruş karşılığında boşamışken, Ali’nin 

Ayşe’nin başka biriyle evlenmesine müdahale etmesi üzerine, Ali Çavuş’un 

müdahalesinin men´i hakkında.  

 

[Belge No: 333] 

Medine-yi Ayımtab mahallelerinden Kara Maraş Mahallesi sakinlerinden 

iken vefat eden Hüseyin bin Hüseyin bin Bekir’in, küçük oğulları Ali ve Hüseyin’e 

babalarından kalan miraslarını gözetmek için Çapar Mehmet bin Mustafa’nın vasi 

tayin edilmesi, küçüklerin bakım ve ihtiyaçları için kendilerine günlük her biri için 

otuz paradan altmış para nafaka bağlanması hakkında.  

 

[Belge No: 334] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Kara Maraş Mahallesi sakinlerinden iken 

vefat eden Hüseyin bin Hüseyin bin Bekir’in varisleri, geride bıraktığı hanımı Emine 

binti Kara Baba ile kendinden önce ölen hanımından doğma küçük oğulları Ali ve 

Hüseyin iken, küçük çocuklara Çapar Mehmet bin Mustafa’nın vasi tayin edilmesi ve 

müteveffanın mirasının tespit ve taksimi hakkında.  

 

[Belge No: 335] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden Akyol Mahallesi sakinlerinden Hacı 

Topal Mustafa bin Ali Bali’nin, aynı mahalle sakinlerinden Abacı Musa bin Ali adlı 

kimseden alacağının tahsil edilmesi talebi hakkında.  
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[Belge No: 336] 

Medine-yi Ayntab mahallelerinden İbn-i Şükr Mahallesi sakinlerinden 

Tahtani İmamzâde Ahmet Efendi bin Mehmet Efendi adlı kimsenin aynı mahalledeki 

ev ve şehir dışındaki bostanını vakfetmesi ve vakıf şartnamesi hakkında.  

 

Belge No: 337 

Medine-yi Ayntab Kurb-ı Zincirli Mahallesi sakinlerinden Hacı Abbas 

Ağazâde Abdülkadir Efendi ibni Mehmet Ağa ile Ehl-i Cefa Mahallesi sakinlerinden 

Mehmet bin Mustafa arasında aynı mahalledeki bir evin yarı hissesi üzerindeki 

anlaşmazlık hakkında.  
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2. 9. 151 NOLU AYNTAB ŞER´İYYE SİCİLİNDEKİ BELGELERİN 
TRANSKRİPSİYONU  
[[[[Sayfa No]]]]: 1 
[Belge No: 1] 

Bismillahirrahmanirrahim 

Elhamdülillahillezi ceala ahkâmü’ş-şer´iate mizanü’l-adalete beyne’l-ibâd 

ve´s-salavatü ve´s-selâmü alâ ? hülasatü’l-imkân ve neticetü’l-emcâd ve alâ alihi ve 

eshâbi’l-emcâdü’l-müctehdin fi hidayetü’l-en´am alâ tarikü’ş-şühûd ve bade ? 

heze’l-mehârikü’l-kaydü’l-hücce ve’l-vesâikü’l-vâkı´ate lede’l-müftefir ale’l-isme 

hâlik Hacı Halil Efendizâde Mehmet Said el-nâibü’l-mahkemete Ayntab heze 

yenbu′ü’l-fâzıl-ı metbu′ü’l-efzâl iftiharü’l-ulemaü’l-muhakkikin fahtarü’l-fazilâdü’l-

medkıfin müdâise-i te′alâ ömrühü hükümet-i bitevfika ve lütfe emin tahriren fi’l-

yevmi’l-evvel min şehr-i Rebi′ü’l-evvel li sene tis′a ve tis′in ve miete ve elf/ 20 Ocak  

1882.  

İzzet maab şer´iat´üssab devriye müderrislerinden mükerremetlü Mehmed 

Said Efendi dâme mukazâ-yı bi’l-hayr bade tahiyyeti´i-vafiyye inha olınır ki Haleb 

Vilâyeti dahilinde ber-vech-i mevliyet mutassarıf olduğum Ayntab Kazâsının umûr-ı 

ahkâm-ı şer´iyyesi işbu bin iki yüz doksan dokuz senesi Saferü’l-hayr selhinden 

itibaren zat-ı hazret-i fetevâ penahinin intihab ve tercih buyurdıklarına binaen 

tarafımızdan cenâb-ı şeriflerine ihale ve tefviz olınmışdır gerekdir ki kazâ-yı mezkûrı 

selh-i mezbûrdan itibaren bi´n-niyâbe zabt idub beyne’l-ahali icrâ-yı ahkâm-ı şer´i 

âliye sa´y ve gayret ve vuku´âya feth olan muhallefat-ı mevtâ-yı askeriyenin muceb-i 

tahrir olanlarının tahrir ve terkim ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer´iyye taksimi 

hususında ihtimam ve dikkat birle her halde şer´iat-ı Ahmediyeden sermedü’l-hurafe 

meyl ve cevaz göstermeyesin ve´s-selâm.   

Bedri Efendizâde İsmail Galib  

El Mutasarrıf-ı Kazâ-yı Mezbûr  

 

[Belge No: 2] 

Dahil-i Asitâne-yi askeriye olanlar te´hil içün mahall-i hükümetlerine 

müracaat eylediklerinden keyfiyet-i redif birliklerine havale ile alacakları kızların 

mahrem-i muayyeni olmadıkça te´hil itmelerine ruhsat virilmemekde ve asla 

içlerinden muayyeni bulunanlar te´hile mecbur muayenesiz olanlar mağdur 

idilmekde oldığı kemal-i ? haber alındığına ve şu suret ise Asitâne erbabından bir 
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takım kimesnelerin emr-i meşru´ tezvicden mahrumiyetleri muceb ve kaziye-yi 

mühime-yi tenasile nefise ira-yı  muceb olacağı gibi şer´-i şerif ve kanun-ı münife 

dahi mugayir görindiğine mebni bade izzehu karar ve iş´ar-ı sabık vecihle Asitâne-yi 

Askeriye erbabının tehiriyle böyle gayr-i meşru´ sedler çekilmesi ve çünki Asitâne 

erbabı kur´asının ilanına kadar kanunen te´hir mezun ve muhtar olub o misüllülere 

işlemiyerek nizâmının  gösterdiği suretde muamele edilmesi hususlarına redif 

zabitânı taraflarından hepsine dikkat itina ve öyle nizâm-ı mahsus haricinde kimesne 

hakkında muamele-yi gayr-i layıka vuku´a getirlmesinden bi gayat ve mücanebet ve 

ittika olınması esbabının istimali lazım geleceği Harbiye Nezaret-i Celilesi’nden bu 

kere serfürud iden emirnâmede iş´ar buyurılmakda keyfiyet-i sâire icâb idenlere de 

inba kılınmış olmağla ber muceb iş´ar-ı sâbık ifâsı muktezası. Fi 3 Cemaziye’l-evvel 

sene 99  /  23 Mart 1882  

  

[Belge No: 3] 

Ayntab Kaimakamlığına  

İzzetlu Efendi 

Suret-i bâlâda muharrer Beşinci Kol Ordu Hümayunı Müşireyet-i 

Celilesinden tahrirât-ı aliyesi hükmine tevfik muamele olınmasını siyâkına. Fi 4 

Cemaziye’l-ahir sene 99  /  Fi 10 Nisan Sene 98  /  23 Nisan 1882 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 2 
[Belge No: 4] 

Teba´-yı İraniden bazıları Der-i Saadet ve Memalik-i Mahruse-yi Şahanenin 

sâir tarafından Devlet-i Aliyeden olan nisavanı hilaf-ı memnûiyyet akd ve izvâc ile 

Memalik-i İraniyeye götürmekde  ve ekserisini orada hal-i sefalet ve perişaniyetde 

olarak terk itmekde oldıkları beyanıyla icrâ-yı icâbı Tahran Sefaret-i Seniyyesinin 

Hariciye Nezaret-i Celilesine  meb´us tahrirâtında iş´ar olınmış ve mugayir-i 

memnua´ya böyle hallerin vuku´una ve bir takım aceze-yi nisvanın dûçar-ı felaket 

olmalarına eimme ve muhtaranın sebeb olabilecekleri derkar bunun cidden ve 

kuvveyen men´i lazımeden  oldığından bu babda Der-i Saadetce tedâbir ve muamele-

yi mukteziye icrâ olındığı gibi tefhimen vilâyet ile müstakil mutasarrıflıkara ba irade-

yi aliyye vekâlet penahi ifâ-yı tebligat edilmiş olmağla oraca da iktizâ-yı halin bi’l-

icrâ ba´de zire böyle ahval vuku´ bulması esbabının istimaline himmet olması 

siyâkında. Fi 21 Cemaziye’l-evvel sene 99 / 10 Nisan 1882                          Umum 96  
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[Belge No: 5] 

Ayntab Kaimakamlığına   

İzzetlu Efendi Dahiliye Nezaret-i Celilesinin suret-i balada muharrer tahrirât-ı 

aliyyesi mucebince iktizâ-yı halin icrâsına dikkat olması siyâkında terkim-i ibtidâr 

kılındı. Fi 29 Cemaziye’l-ahir sene 99  /  Fi 6 Mayıs sene 98 / 18 Mayıs 1882 

 

[Belge No: 6] 

Eytam Sandıkları Muamelatının hüsn-i cerayanıyla müderrislerinin erbâb-ı 

ehliyet ve emniyetden olmalarına ihtimam kılınmamakda oldığı gibi bazı ahkâm-ı 

şer´in dahi bu babdaki vazifeleri nazar-ı intıbâya alma mekrinden edânanın bir takım 

kudretsiz kimesneler kefaletiyle akdidilmesinden dolayı emvâl-i eytam mahv ve telef 

olmakda bulındığı bazı mahalden vuku´ bulan ihbârât ve şikâyâtdan anlaşılmış 

olmasıyla eytam müdirlerinden memuriyetleri iki seneyi tecavüz itmiş olanların 

yerlerine evsâf-ı matlubeyi hâiz zevât-ı münasebenin usûl-ü dâiresinde tayin ve 

muhasebelerinin nizâm-ı vecihle rü´yet olınması ve salcedvellerinin mukaddemce 

gönderilen numuneye tevfikân sene nihayetinde tanzim ve irsâl ile müddet-i devri 

münkazi´ olan edânanın serian devr-i şer´ilerinin tecdid ve icrâ ve henüz eytam 

sandığı teşkil olunmayan mahallerde dahi eytam sandıkları te´sisi  lazımeden oldığı 

cihetle iktizâ-yı halin müsâraaten ifâ kılınması ve tekâsül vuku´ bulan memurların 

taht ve mes´uliyete alınacaklarını taraflarının ihtarıyla bunlardan hasıl olacak 

netayicin ba mazbata bildirilmesi hususlarının tamamen vilâyet-i azam  ve müstakil 

bulınan mutasarrıfeyn-i kirama tavsiye ve izbârı zımmında keyfiyetin canib-i esami 

vekâlet penahiye iş´arı ve bu babda taraf-ı mucebden dahi bil umum merakiz-i 

vilâyet ve elviye tevab-ı kirama ve saye-yi müverrete ifâsı meclis idare-yi emvâl-i 

eytamdan ifâde olınarak icâb-ı icrâ kılınmış olmağla oraca dahi ber minvâl-i mebsuta 

ifâ-yı muameleye bezl-i ceml-i himmet ve mülhak kazâlar nevabete dahi tebligat 

seriyyen ifâsına mübaderet eylemeleri siyâkında şukkâ-yı mühimmi terkim olındı. Fi  

27 Rebiül-evvel Sene 299  /  Fi 4 Şubat Sene 98 / 16 Şubat 1882 

 

[Belge No: 7] 

Ayntab Niyabet-i Şer´iyesine 

Mükerremetlu Efendi 

Balada muharrer emirnâme-yi sami hazret-i meşihat penahinin suretleri bi’l-

ihrac bi’l-cümle elviye ve kazâlara irsâl oldığı gibi suret-i emirnâmenin bir nüshası 
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ile matbu´ bir kıt´a eytam cedveli tarik-i şeriflerinize irsâl  kılınmış olmağla icâbının 

icrâsına itina ve dikkat eylemeleri zeylinde şukkâ-yı mühimmi terkim kılındı. Naib-i 

merkez. Fi  12 Receb Sene 98 /  Fi 18 Mayıs Sene 98 / 10 Haziran 1881 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 3 
[Belge No: 8] 

Mükerremetlü Efendim Hazretleri 

Emlak ve akarın bey´ ve şirasında vekâlet hücceti i´tâsının muhâkeme-yi 

şer´iyeye hasrıyle kıymetlerine bakılmayarak maktuan kırk guruş istifâsı hakkında 

Adliye Nezaret-i Celilesinin umum tahrirât aliyesine zeylen on dokuz numaralı 15 

Mayıs 98 tarihiyle yazılmış idi Bu kere muhâkeme-yi şer´iye nizâmnâmesinin otuz 

sekizinci maddesi makamına kaim olmak üzere ta´dilen kaleme alınan madde-yi 

nizâmnâmenin nüsh-ı matbua nezaret-i müşarünileyha cenâb-ı sâmisinden irsâl 

buyurılmış ve taraf-ı behiyyelerine aid bir nüsha leffen gönderilmiş olmağla ifâ-yı 

muktezasını himmet buyurılması siyâkında şukkâ-yı mucebi terkim kılındı efendim. 

Fi  15 Şevval Sene 98/ Fi 17 Ağustos Sene 98 / 10Eylül 1881 

 

[Belge No: 9] 

Silah altında vefat iden efrad-ı askeriye veresesinin sübût-ı verasetlerini hâvi 

olan alamat-ı şer´iyenin damga resminden muâfiyyeti resm-i damga nizâmnâmesinde 

sarâhat bu gayede bunlardan resm istihsâline dâir kayd ve işaret dahi 

bulınmadığından muâfiyyet-i mezkûrenin nizâmnâmeye tezyili lüzum görülmeyub 

teamülin muhafazası kafi oldığından ol vecihle muamele olınması taraf-ı senaviden 

vuku´ bulan istidan  üzerine Şur´a-yı Devlet Nizâmat Dâiresince tezekkür kılındığı 

beyan-ı aliyesiyle mucebince icrâ-yı icâbı şerefvârid olan 24 Teşrin-i Sani 98 tarihli 

ve bin yüz yirmi dokuz numaralı tezkere-yi sâmide irade ve iş´ar buyurılmış ve 

keyfiyet vilâyet-i sâire ile müstakilde bulınan mutasarrıflıklara ve devanir-i 

mukteziyeye tamimen bildirilmiş olmağla vilâyet behiyyelerince de ber minvâl-i 

muharrer ifâ-yı muktezâsı hususının savb-ı vâlâlarına izbârı vâridât-ı idare-yi 

umûmiyesinden ifâde kılınmağın ol babda.                                                 Umum 287 

 

[Belge No: 10] 

Ayntab Kaimakamlığına  

Refetlü Efendi  
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Maliye Nezaret-i Celilesinin  suret-i balada muharrer tahrirât-ı aliyyesi 

ahkâmına tevfikan icâbının icrâsı siyâkında terkim-i zeyl ibtidar kılındı. Es-Seyyid 

Mehmed Hilmi. Fi 14 Rebiü’l-evvel Sene 300/ Fi 11 Kanun-ı Sani Sene 98/ 23 Ocak 

1883 

 

[Belge No: 11] 

Silah altında bulınan asakir-i şahane efradının memleketlerine avdetlerine 

kadar nişanlularının ahere verilmemesi hakkındaki irade-yi aliye ahkâmının  

muhafazasına itina kılınmakda ise de tezvic vaadiyle bi´r rıza aheri tarafından bikr-i 

izale edilen bu makbu kızların izale-yi bikrine tasaddi iden adamlara tevzici 

zımmında muhakim-i şer´iyece izinnâme i´tâsından ve eimmenin dahi akd ve 

tenkihden mücanebet edildikleri ve bu hal ise fuhşuyata mütecasir olanların cür´etini 

artırdığı gibi o misülli kızları asakir-i şahane efradının kabul itmeyecekleri dahi 

bedihi olmasıyla bu makule irtikab-ı zina iden kızların bikrini izale iden eşhasa 

tevzici hususının usûl-ü ittihazı bazı tarafdan iş´ar olınması üzerine Harbiye Nezaret-

i Celilesiyle bi’l-muhabere alınan cevabda bu misüllü efrad-ı askeriyeye resmen 

nişanlu olan kızların hizmet-i askeriyede bulınan nâmzedlerin müddet-i nizâmiyesini  

tekmil idinceye kadar ahere tezvic olınmayub sabr eylemeleri zımmında kendilerini 

ve velilerini terğibat ve teşvikat-ı lazıme ile irza itmek mümkünatdan olmasıyla o 

yolda ifâ-yı muameleyi lazımeye ve fakat bazen nişanlu bulınan asker müddet-i 

nizâmye tekmil olubda ruhsat virdikden sonra memleketine avdet itmez ve yahud 

gaib hükminde bulınır ise bu makulelerin mensub oldığı tabur zabitânıyla hükümet-i 

mahalliye beyninde bi’l-muhabere ruhsat-ı resmiyesini memleketine gitmemiş oldığı 

anlaşılıyorsa o halde nişanlusı olan kızın bekleyub beklememesi kendisinin ve 

velisinin yed ve ihtiyarına bırakılması hususının mütezâmmun 22 Muharrem sene 88 

tarihinde tamimen vilâyete muharrerat-ı samiye tastir buyurılmış  ve bu gibi asker 

nişanlularının irade-yi aliye hükmine tevfikan ahere tevzic olınmaması hakkındaki 

memnuatın devamı lazımeden oldığı gibi bunlardan böyle fuhşiyata meyl ve inhak 

idenlerin evvel emirde esaib vakı´alarının askerde olan  nişanlularına ildirilmeyerek 

anlar tarafından beyan-ı olındıkdan sonra kime isterler ise varabilmelerine müsaade 

kılınmış  muktezi oldıklarından  bade ma ismine kur´a isabet itmezdan evvel 

memleketinde nişanlanmış olan delikanlıların kurası isabetiyle ne kadar müddet 

devletce silah altında tutuluyorsa memleketlerindeki nişanluların dahi o kadar 

müddet sabredub fakat  müddet-i askeriyesi tekmil olub asakir-i nizâmiye 
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mesleğinden  çıktıkdan sonra memleketine avdet  

  

 [[[[Sayfa No]]]]: 4 

itmeyen ve kayıb hükminde bulınanların irade-i aliye-i mezkûre hükmine tatbikan 

oldıkları redif taburları zabi´tânıyla hükümet-i mahalliye beyninde bil muhabere 

nişanluları olan kızların bekleyub beklememelerinin kendülerinin ve velilerinin 

ihtiyarlarına bırakılması ve fakat  bunlardan kur´ası isabetinden sonrası askere sevk 

beyninde nişanlananların bu nişan-ı resmiyelerinin muteber tutılmayub bunların 

nişanlularının izdivac hususında muhtara olmalarıyla beraber Asitâne-yi askeriye 

erbabının kur´ası isabet itdikden sonra memleketlerine dönünce nişanlanmamışsa 

dahi dikkat olınmak lazıme-yi halden oldığının lazım gelenlere tavsiye inbası iş´ar 

olınub keyfiyet tamimen vilâyet-i adliye müfettişliklerine izbâr ve işbu tahrirâtın 

nush-ı matbua-yı kafesi umûr-u cezaiye müdirinin ifâdesiyle leffen tesyar kılınmış   

olmağla ol vecihle ifâ-yı muameleye itina ve dikkat olınması siyâkında       Umum 54                       

                                                                                                                                            

[Belge No: 12] 

Ayntab Bidayet Mahkemesi Riyasetine  

Mükerremetlu Efendim 

Suret-i münifesi balaya nakl olan 17 Mart 300  ve 15 Kanun-ı Sani 93 ve 218 

numeru emirnâme cenâb-ı nezaretpenahi ahkâm-ı mündericesine tevfik muamele 

buyurılması siyâkında terkim ibtidar olınmuşdır. Fi 9 Cemaziyel ahir Sene 300/ Fi 5 

Mayıs Sene 98/ 17 Nisan 1883 

 

[Belge No: 13] 

Mustafa Fazlı Paşa merhumın vekil-i harcı Osman Ağa eytamının akçesinden 

nakib-ı sabık müteveffâ Tahsin Beg kerimesi Nazire Hanım’a edâne edilmiş olan 

dört yüz Osmanlı altunının terakim iden on bir bin guruş nemasının i´tâsında 

muhalefet olındığı icrâ memurları kanunen i´lâmat-ı hukukiyenin icrâsına me´zun 

olub idane cem´iyetiyle müsbet olan deynin tahsiline selahiyetleri olmadığı beyanıyla 

istizan-ı muameleye dâir dâire-i adliyeden yazılub Şura-yı Devlet’e havale olınan 

tezkere üzerine emvâl-i eytam emvâl-i eytama medyun olanların deyni ne yolda 

tahsil olındığının ve bu makululeler deynin ait oldığı mahkeme-yi şer´iyeden 

verilecek hükm üzerine icrâ memurları tarafından tahsili hususında vâki´ olacak 

müte´alanın bildirilmesi hakkında taraf-ı vâlâ-yı meşihatpenahi ile cereyan iden 
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muhabere cevabında asla ? tahsili lazım gelen emvâl-i eytam hakkında vasî ve 

memurları marifetiyle evvel  emirde hüccet-i şer´iye ve kuuda bi’l-müracaa´ 

mahkeme-yi şer´iyeden medyuna hitâben bir mürasele gönderilub borcını bir 

haftadan nihayet bir aya kadar tayin kılınacak müddet zarfında mahalli-yi idane olan 

dâireye gelubde usûlü ve cihetiyle ifâ itmez ise heman borcının kendüsinden veya 

kefilinden tahsili veyahud rehinin satılması içün taraf-ı şer´iden icrâ memurlarına 

i´lâm olınacağının tahrir ve tebliğ olınması ve müddet-i muâyenede medyun edâ-yı 

deyn itmez ise yetimin vasî veya velisi hazır bulundığı halde ait oldığı mahkeme-yi 

şer´iyeden memuriyet-i mezkûreye i´lâm kılınması ve bu i´lâmın bila te´hir icrâ 

hükmine icrâ memurları tarafından tesbit idilmesi meclis-i tedkikat-ı şer´iyece 

kararlaştırıldığı gösterilmesine ve emvâl-i eytamın cüz´i ve külli zarara ve hasar 

düçar idilmeyerek vaat ve zamanıyla istihsal-i idaresi şer´an ve kanunen mültezim ve 

cari olan muamelenin bir faide-yi salime tahtına alınması ehemm ve elzem olub 

emvâl-i eytamın suret-i hasıliyesi hakkında meclis-i tedkikat-ı şer´iyece 

kararlaşdırılmış olan usûl-ü muharrere husûl-ü maksada kafi görinmesine mebni bade 

zire emvâl-i eytam hakkında ol vecihle muamele olınmasının dâire-yi adliyeye 

havalesiyle taraf-ı vâlâ-yı fetvapenahiye malumat verilmesi dahiliye dâiresinden ba 

mazbata ifâde ve meşihat-ı müşarünileyheye tebliğ-i keyfiyet buyurıldığı beyan-ı 

aliyyesinin iktizasının icrâsı makam-ı sami-yi cenâb-ı vekâletpenahiden şeref varid 

olan tezkere-yi samiyede emr ve iş´ar buyurılmuş ve mucebince icrâ-yı icabı 

hususının savb-ı şeriflerine tamimen iş´arı umum hukukiye müdiriyetinden ifâde ve 

işbu tahrirâtın nüsh-u matbuasından yirmi beş kıt´a leffen irsâl kılınmış olmağla ifâ-

yı muktezası                                                                                                   Umum 48 

 

[Belge No: 14] 

Ayntab Bidayet Mahkemesi Riyasetine   

Mükerremetlu Efendim suret-i münifesi balaya nakl olan 7 Cemaziye’l-ahir  

300 ve 28 Şubat tarihli ve 248 numerulu emirnâme cenâb-ı nezaretpenahi ahkâm-ı 

mündericesine tevfik muamele buyurılması siyâkında terkim zeyle ibtidar 

olınmuşdır. Fi  9 Cemaziye’l-ahir Sene 130/ 17 Nisan  1883 
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[[[[Sayfa No]]]]: 5 
[Belge No: 15] 

Rum Patrikhanesi Nizâmnâmesi’nin meclis-i muhtelite dâir olan faslının 

üçünci ve on ikinci maddeleriyle Hristiyan terekelerinin suret-i tahriri hakkında 

düsturda münderic 7 Safer sene 78 tarihli tahrirât-ı umumiyenin tefsir ahkâmı 

hakkında vuku´ bulan iş´ar üzerine Şura-yı Devlet Tanzimat Dâiresinden tanzim 

kılınan mazbata meclis-i vükelada lede’l-müte´ala hülasa-yı mealinden müsteban 

olındığı üzere tefsir-i nizâmı muceb olan aile vasîyetnâmeleri hakkında meclis-i 

muhtelit tarafından verilen karara alakadar olan taraf itiraz ile keyfiyetin muhakim-i 

umumiyede rü´yet ve tedkikini taleb ve istida eylediği halde icrâsı lazım gelen 

muamele-yi nizâmiyenin tayini maddesi oldığına ve vasîyet nâmelerin tenfiz ve 

icrâsı ve bu dâir da´vanın rüyeti hülasiyeti mesail-i mezhebiye sırasında tutılarak 

meclis-i muhtelite bırakılmış bulındığına binaen böyle bir istidada bulınacakların 

yine Patrikhanece iade-yi muhakameyi istida itmesi lazım geleceği ekseriyetle 

tezekkür kılınmış ise de ekalliyet tarafından dermeyan idilmiş oldığı üzere 

vasîyetnâmelerin tenfiz ve icrâsı ve bundan  münba´s münâzaanın tedkik ve tesviyesi 

içün meclis-i mezkûre bırakılan vazife Hristiyan terekeleri hakkında tasdir olınan o 

emirnâmede münderic kaideye tevfikan tertib idilmiş olan vasîyetnâmeler ahkâmının 

tenfiz ve icrâsına münhasır oldığı gibi kavaid-i umumiyeye muvafık olmıyan ve 

Nizâmat-ı Umumiye-yi Mülkiye’ye dokınan mevadın muhâkeme-yi umumiyece 

rüyeti dahi yine hükm ile tekyid idilmiş olmasına nazaran meclis-i mezkûrca rüyet ve 

hükm olınan vasîyetnâmelerin ahkâmı kavain-i umumiyeye muvafık omadığına dâir 

alakadar olan tarafın itiraz ve itidası vuku´unda redd ile kafil hukuk-u umumiye olan 

muhâkeme müracaatından men´ olınmaları kâtien caiz olmıyacağından bade ma bu 

gibi itiraz ve istida vuku´ buldığı halde muhakim-i umumiyede rüyet ve tedkik-i 

mesele olınmasının usûl-ü ittihazı tensib idilmiş olmağla ber minvâl-i muharrer 

icâbının icrâsı Makam-ı Samiyi Cenâb-ı Sadaretpenahi’den şeref varid olan tezkere-

yi samiyede emr ve iş´ar buyırılmış ve mucebince suret-i halin muhâkeme tebliği 

hususının savb-ı izbârı umûr-ı hukukiye müdiriyetinden ifâde ve işbu tahrirâtın nush-

ı matbuasından yirmi beş kıt´a leffen firistade kılınmış olmağın ol vecihle ifâ-yı 

muktezası 
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[[[[Sayfa No]]]]: 6 
[Belge No: 16] 

Husus-u âtiü’l-beyanın  mahallinde istima´ ile ketb ve tahrir iltimas olınmağın 

kıbel-i şer´i şerifden irsâl ve tayin olınan Kâtib Mehmed Zühdi Efendi dâileri Haleb 

Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından İbn-i Kör Mahallesi 

ahalisinden müteveffâ Gülli Çelebi ibni Hafız Hüseyin Efendi’nin menziline varub 

zeyl-i rakımda mektubü’l-esami-yi müslimin hazır oldığı akd-i meclis-i şer´i âli 

eyledikde zeyl-i hüccetde muharrer hazirun-ı merkumunlardan lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri Molla Yusuf ibni Hafız Abdülkadir Efendi ve Timuroğlı 

Mehmed bin Mehmed Sadık nâm kimesneler tarifleriyle maruf olan Aişe ve Zennub 

ve Ayyuş binnat merkum Gülli Çelebi bin mezbûr Hüseyin Efendi nâm hatunlar 

meclis-i ma´kûd-u mezkûrda müteâkıben vefat iden mevrusları terekesi tamamlarına 

bi’l-verese müstakilen vaz´ül yedi şahidan-ı merkuman şehadetleriyle sabit ve 

mütehakkık olan li ebeveyn er karındaşları işbu bâisü’l-vesika merkum Mehmed 

Gülli Çelebi’nin oğlı Mahmud muhzırında her biri bi’l-verase ikrâr-ı tam ve takrir-i 

kelam idub birbirini müteâkıben vefat iden mevrusımız ve li ebeveyn erkarındaşımız 

Mustafa’ya babası müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Gülli Çelebi’den müntakil ve 

mevrus ve kezâlik mevrusemiz Safiye binti Mustafa’ya zevci merkum Mehmed Gülli 

Çelebi ile sadr oğlıları mezbûr Mustafa ve Mehmed ve validesi Üveyş binti Hacı 

Mehmed nâm kimesnelerden müntakil ve mevrus olan bilcümle terekesi ancak nukud 

ve menkul ve aruz ve akar olmağla binaen aleyh mecmu´ terekeden hisse-yi irsiye-yi 

malumemiz mukabilinde şerait-i sıhhat-i sulhi havi ale’t-tarikü’l-teharic şer´i 

merkum Mehmed Ağa hisse-yi irsiyelerimizden eziyed ve avfer olan her birimiz içün 

beşer yüz guruşdan üçimizi cem´an bin beş yüz guruş üzerine tarafeynden bi’l-itiraz 

musaliha oldığımızdan sonra merkum Mahmud bedel-i sulh olan meblağ-ı mezkûrı 

tamamen bizlere başka başka def´ ve teslim itdikde bizler dahi yekan yekan yedinden 

kamilen ahz ve kabz idub ol vecihle müteveffiyun-ı merkum ile ? Mecid vefat idub 

ve terekesi beyne’l-verese iktisam ile hisse sahiblerimizi ahz ve kabz ile işbu tarih-i 

sulhden akdem kezâlik her birimiz istifâ-yı hak itmiş oldığımız babamız müteveffâ-

yı merkum Gülli Çelebi’nin dahi tereke-yi zahire ve gayr-i zahirelerinden husus-u 

miraslarına müteallik âmme-yi da´va ve mütaliban ve kaffe-yi iman ve 

muhasematdan la da´valı min kabl-i filan  mefhumınca merkum Mahmud’ın kabulini 

havi zimmetini ibrâ-yı âmm ve sahih-i şer´i ile her birimiz bi’l-verase ibrâ ve istifâ-yı 

hak itdiğimizden sonra meclis-i mezkûrın tebeddüli ile husus-u mezbûrlara dâir 
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cem´i da´vadan ibrânın ibrâ-yı  sahih-i şer´iyen gayr-i dahl tahte’l-sulh mazmunı 

üzere ale’t-tarikü’l-istinaf merkum Mahmud’ın zimmetini tekrar ibrâ-yı sahih-i şer´i 

ile her birimiz bi’t-tav ve´r rıza iskat-ı hak itdik didiklerinde gabbe´s tasdikü’ş-şer´i 

vuku´´hali kâtib-i mümaileyh mahallinde istima´ ile ketb ve  tahrir ve muabese 

olınan emna-yı şer´le huzûr-u şer´e gelub ali vuku´a inha ve takrir etmeğin ma vâki´ 

bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-hadi aşer min şehr-i Cemaziye’l-

evvel li sene tis´a ve tis´ın ve miete ve elf /  6 Nisan 1882 

Şühûdü’l-hâl  

Fıtırzâde Ahmed Efendi, Istırabzâde Mustafa Efendi, Hafız Abdulkadir Efendi, 

Temuroğlı Mehmed, Güceklizâde Abdülkadir Efendi, Bakkal Mehmed Ali, 

Âmmizâdeleri Molla Yusuf, Attar Mehmed Şerif, Küçük Bakkalın oğlı Ahmed, 

Karındaşı Mustafa, Kökci Ali Ağa, Hakkızâde Zühdi Efendi, Helvacı Ahmed Ağa, 

Behisni Bakkal Emin Ağa ve gayrihüm.  

 

[Belge No: 17] 

Hususü’l-âtiü’l-beyanın mahallinde müsemma ve istima´ ile ketb ve tahriri 

iltimas olmağın kıbel-i şer´-i şerif-i enverden tayin ve irsâl olınan Kâtib Mehmed 

Zühdi Efendi dâileri Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından İbn-i Kör Mahallesi ahalisinden mukaddema Kebabcı Gülli Çelebi 

dimekle maruf Mehmed ibni Hafız Hüseyin Efendi’nin menziline varub zeyl-i 

rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin hazır oldığı halde akd-i meclis-i şer´i âli 

eyledikde Hafız Hüseyin Efendi Molla Yusuf ibni Hafız Abdülkadir Efendi ve 

Timuroğlı Mehmed bin Mehmed Sadık nâm kimesneleri hazır merkumında lede’t-

tezkiye adl ve makbulü’ş-şehade iddükleri ihbâr oldığına binaen mezbûratın 

tarifleriyle maruf olan Hadice binti merkum Mehmed Gülli Çelebi ibni merkum 

Hafız Hüseyin Efendi nâm hatun meclis-i ma´kûd-ı mezkûrda müteakiban vefat iden 

varisleri terekesi tamamlarına bi’l-verase müstakilan vaz´ül yedi şahidan-ı merkuman 

şehadetleriyle sabit ve mütehakkık olan li ebeveyn erkarındaşı işbu bâisü’l-vesika 

Mahmud Ağa ibni merkum Mehmed Gülli Çelebi muhzırında  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 7 

bi’l-verase ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub birbirini müteâkıben vefat iden babamız 

ve mevrusımız Mehmed Gülli Çelebi ve li-ebeveyn erkarındaşımız Mustafa ve 

Mehmed ve validemiz Safiye binti Mustafa nâm kimesnelerden bana ve varis-i 
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sâiresine müntakil ve mevrus olan bil-cümle terekeleri ancak nukud ve aruz ve 

menkul ve akar olmağla mecmu tereke hisse-yi irsiye-yi malumam mukabilinde 

şeraite sıhhat-i sulhı  havi ale’t-tarik´üt teharicü’ş-şer´i merkum Mahmud Ağa hisse-

yi irsiye ezyed ve evfer olan bin iki yüz guruş üzerine tarafeynden bi’t-terazi 

müsalaha oldığımızdan sonra merkum Mahmud Ağa bedel-i sulh olan meblağ-ı 

mezbûrı tamamen bana def´ ve teslim itdikde ben dahi kamilen yedinden ahz ve kabz 

idub ol vecihle müteveffiyun-ı merkumunın tereke-yi zahire ve gayr-i zahirelerinden 

husus-ı miraslara mutlaka-yı âmme-yi deavi ve mütalibandan ve kaffe-yi iman ve 

muhasematdan la da´valı min kabl-i galanın mefhumınca karındaşım Mahmud 

Ağa’nın kabulini havi zimmetini ibrâ-yı âmm ve sahih-i şer´i ile ibrâ ve istifâ-yı hak 

itdiğimden sonra meclis-i mezkûrın kaydıyla husus-ı mezbûre dâir cem´i da´vadan 

ibrâ-yı âmme-yi sahih-i şer´iyye gayr-i dahil tahte’l-sulh mezmunu üzere ale’t-

tarik´üs istinaf merkum Mahmud Ağa’nın kabulini havi zimmetini tekrar ibrâ-yı 

sahih-i şer´i ile bi’t-tav´ ve´r rıza ibrâ ve iskata hak itdim didikde gıbbe’t-tasdikü’ş-

şer´i vuku´ hali kâtib-i mümaileyh mahallinde istima´ ketb ve tahrir ve mübâne 

olınan emna-yı şer´le huzûr-u şer´e gelub ali vuku´a inha ve takrir etmeğin  ma vâki´ 

bi’t-taleb ketb ve imla olındı  tahriren fi’l-yevmü’l-hadi aşer min şehr-i Cemaziye’l-

evvel sene tis´a ve tis´ın ve miete ve elf / 6 Nisan 1882 

Şühûdü’l-hâl  

Anberzâde Ahmed Efendi, Istırabzâde Mustafa Behcet Efendi, Hafız Hüseyinzâde 

Hafız Abdulkadir Efendi ve Oğlı Molla Yusuf, Külekçi Ali Ağa ibni Bekir, Helvacı 

Ahmed bin Hacı Memo ve Mezbûre Hatice’nin zevci Ali bin Mısdık ve Timuroğlı 

Mehmed bin Mehmed Sadık, Küçük Bakkaloğlı Ahmed, Bazarbaşızâde Mehmed 

Efendi, Mündaniye İmamı Mehmed Efendi, Şihnezâde Ökkeş Ağa, Hacı 

Çekirdekzâde Mehmed Efendi ve gayrihüm 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 8 
[Belge No: 18] 

Ma´rûzu Dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Telbaşar Karyesi 

sakinlerinden ve Benu Asid Aşireti’nden sahib-i arzuhâl Mehmed bin Gerçek Ahmed 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve 

meclis-i şer´i âli ukudda medine-yi mezbûreye tabi´ Hacer Karyesi sakinlerinden Ali 

bin Aşer nâm kimesne muvâcehesinde merkum Ali’nin yedinde olub Hükümet-i 
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Seniyye Konağı havalisinde muâyene olınan siyah renkli ve ağzı beyaz bir re´s erkek 

merkeb benim yedimde şer´an malım iken tarih-i i´lâmdan on sekiz mah akdem 

karye-yi mezbûrede kendi mülkim olan hanemden sirkat olınub el halet´-i 

hezihimerkeb-i mevsûf-ı mezkûrı işbu merkum Ali Ağa yedinde bulmamla bi’l-

istihkak hala taleb iderim deyu bade´d da´va ve’l-istintak merkum Ali Ağa cevabında 

ben merkeb-i mezkûrı tarih-i i´lâmdan beş mah akdem Nefah Karyeli gaib-i an´il 

meclis Çolak Maho nâm kimesneden medfu´ ve makbuz olan iki yüz seksan guruş 

mukabilinde iştirâ ve kabz idub ol vecihle benim dahi şer´an malım olmağın 

bihakkın vaz´ül yed iderum lakin müddeî-yi merkumın ber minvâl-i muharrer malı 

oldığını bilmam dedikde suret-i mürafaaları fetva-yı şerife lede’l-havale husus-u 

mezkûrda haric beyyinesi oldığına binaen müddeî-yi merkum Mehmed bervechi 

meşruh merkeb-i mevsûf-ı mezkûr şer´an mülki oldığını bervechi şer´i isbât ider ise 

bade’l-hilaf merkeb-i mezkûrı zabt ider  deyu cevaben ifta ve iş´ar oldığına binaen 

müddeî-yi merkum Mehmed ber minvâl-i muharrer müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına 

tevfikan mensub oldıkları Telbaşar Karyesi ahalilerinden ve zir-i mestureye vaz´-ı 

mühr ve imza iden İmam Mehmed Efendi ve Kahraman bin Ali nâm kimresnelerden 

evvela sıra ve bade tarafeyn hazır oldıkları halde Muhiddin Mustafa ve Hüseyin bin 

Ali nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr 

olınan Telbeşar Karyeli Memik ibni Ahmed ve Ahmed bin Kasın mam kimesneler 

şehadetleriyle bil muvâcehe ber nehc-i şer´i şerif-i âli bade’l-isbât ve’l-hilaf ve’l-

hükm mucebince merkeb-i mevsûf-ı mezkûrı müddeî-yi merkum Mehmed’e def´ ve 

teslime müddeî-yi aleyh merkum Ali’ye tenbih olındığı bi’t-tescil i´lâm olındı. Fi 3 

Rebiü’l-evvel Sene 1299/ 23 Ocak 1882 

 

[Belge No: 19] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

Kazâsı mahallatından Tışlaki Mahallesi sakinlerinden Mehmed ve marifetü’l-zat 

Fatma nâm kimesnelere ve valideleri müteveffiye Emine binti Abdurrahman nâm 

hatundan müntakil olub kazâ-yı mezbûreye tabi´ Sam Karyesi turabında vâki´ Çakal 

Çağı ve Kara Depe  nâm mahalde kain tarafları ve Kerime’nin oğlı Ali ve Çınaroğlı 

Ahmed ve İyyadoğlı Hüseyin ve Hadice binti Abdurrahman ve Kâtibzâde Halil 

Efendi ve Cemooğlı Ahmed ve su ve Mustafa  Kahya tarlaları ile mahdud on timin 

bider mestuğab iki kıt´a gayr-i musakka tarlaları bin beş yüz guruş bedel 

mukabilinde nizâm-ı vecihle meclis idare-yi kazâ memurı huzûrında karye-yi 
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mezbûre ahalisinden Ökkeş bin Osman nâm kimesneye bâ-sahihete ve ahd-ı ferağ 

muteber-i kat´ile ferağa ve ber vech-i muharrer ferağ-ı mezkûrı ve kabz-ı bedel ile 

istifâ-yı haklarını taraflarından ikrâr ve takrire işbu bâisü’l-i´lâm Osman bin Mehmed 

nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabul 

eylediği her biri usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden ba 

varaka-yı mesture evvela sıra ve ceride-yi şer´iyede mesturü’l-esami kimesnelerden 

dahi bade alene lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Mustafa bin Hacı Emin ve Ökkaş bin Mustafa nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır-

ı hasm-ı hacetde ber nehc-i şer´i sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı 

bi’t-tescil i´lâm olındı. Fi  7 Rebiü’l-evvel Sene 1299/ 27 Ocak 1882 

 

[Belge No: 20] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

Kazâsı mahallatından Delbes Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Neffus Hatun 

binti Kara Mehmed Ağa nâm kimesnenin müstakilen mülki olub medine-yi 

mezbûrede Arasa mevki´inde kain tarafları Habeşoğlu Ökkaş ve vakıf dükkanları ve 

târik-i âmm ile mahdud bir bab Attar dükkanında olan nısf hisse-yi şâyiasını dükkan-

ı mezkûrda i ve diğer nısf hissenin sahibesi bulınan Abdülnafi Efendi kerimesi Fatma 

Hatun yedinden makbuzı olan otuz aded 

 

[[[[Sayfa No]]]]:9 

yüzlik Osmani altunı mukabilinde bedel-i cari müşteriye-yi mümaileyhaya ait olmak 

üzere ale’t-tarikü’l-bey´-i bi’l-vefa mümaileyha Fatma Hatun’a bey´ ve teslime ve 

bey´-i mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis idare kazâ ve memurı huzûrında ikrâr 

vetakrire tarafından işbu bâisü’l-i´lâm zevci Mehmed Ali Ağa bin Ali Ağa nâm 

kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eylediğini ol dahi ber minvâl-i 

muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği usûlü mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkları mahalerinden mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve 

makbuü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Fermanlızâde Hacı Hüseyin Ağa ibni 

Mehmed ve Arif bin Arpacı Mehmed nâm kimesneler şehadtleriyl muhzır-ı hasm-ı 

hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı huzûr-u âlilerine i´lâm 

olındı. Fi 8 Rebiü’l-evvel Sene 1299/ 28 Ocak 1882 
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[Belge No: 21] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Keleş Hanesi Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Aişe binti Hacı 

Mehmed nâm hatunın bi’l-irsü’s-şer´i mülki olub kazâ-yı mezbûreye tabi´ Babilge 

Karyesi’nde vâki´ Yamac nâm mahalde kain kıbleten nehr-i sacur şarken karye-yi 

mezbûreli Hacı Ahmedoğlu Ömer ile Evliya Hocazâde Ali bağçeleri şimâlen 

mümaleyh hocanın zevcesi Mısırlı Aişe hatun tarlası garben değirmen harkı ile 

mahdud bir kıt´a mülk şeftalu ve alma bağçesinin tamamı yedi sehm itibariyle iki 

sehm hisse-yi şâyiasını iki bin yüz guruş semen-i medfu´ ve makbuz mukabilinde 

nizâm-i vecihle meclis idare-yi kazâ memurı huzûrında bağçe-yi mezkûr müştereki 

ve diğer beş sehm eshâbı olan Söylemezzâde Mehmed Said Ağa’ya bey´-i bat-ı 

sahih-i şer´i ile bey´ ve temlik ve teslim ve ber vech-i meşruh bey´-i mezkûrı  ve 

kabz-ı semen ile istifâ-yı hakkını tarafından ikrâr ve takrire er karındaşı işbu bâis’ül 

i´lâm Süleyman Efendi ibni merkum Hacı Mehmed  Ağa’yı vekil ve naib-i menab 

nasb ve tayin ol dahi bervechi muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği zat-ı 

mezbûre-yi arifân ve her biri usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden ba varaka-yı mesture evvela sıra ve ceride-yi şer´iyede masturü’l-

esami kimesnelerden dahi bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet 

iddükleri ihbâr olınan Mehmed Ağa ibni Şerif Ağa Şeyh Mehmed ibni Şakir Hoca 

nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde ber nehc-i şer´i sabit ve sübut 

vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı bi’t-tescil i´lâm olındı. Fi 11 Rebiü’l-evvel 

Sene 1299/ 31 Ocak 1882 

 

[Belge No: 22] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Keleş Hanesi Mahallesi sakinlerinden bundan akdem fevt olan 

Tereklizâde Hacı Ahmed Ağa bin Mehmed Ağa’nın veraseti zevce-yi menkûha-yı 

metrukesi Aişe binti Hacı Mehmed ile mezbûre Aişe’den  mütevellidun sulb-i kebir 

oğlu Mehmed ve sağir oğlu Mustafa ve sulbiye-yi kebire kızları Raşide ve Nazife ve 

müteveffâ-yı mezbûrdan akdem vefat iden zevcesi Aişe binti Hacı Selo’dan 

mütevelidun sulb-i kebir oğlu Mahmud ve sulbiye-yi kebire kızları Adile ve Aişe’ye 

ve yine müteveffâ-yı merkumdan evvel fevt olan diğer zevcesi Aişe’den mütevellidat 

sulbiye-yi kebire kızları İsmihan ve Hadice ve Merişe’ye inhisârı lede’l-şer´i ül enver 

zahir ve aşikar oldıkdan sonra verese-yi merkumından zevce-yi mezbûre Aişe Hatun 
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tarafından zikr-i âti husus da´vaya vekâleti zat-ı mezbûre-yi arifân ve lede’t-tezkiye 

adl ve makbulü’ş-şehade iddükleri ihbâr olınan Mehmed Efendi bin Hacı Mehmed ve 

Mustafa bin Hüseyin nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine 

hükmü’ş-şer´i ül hak olan bâisü’l-i´lâm Süleyman Efendi ibni Hacı Mehmed Ağa 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd 

meclis-i şer´de müteveffâ-yı merkumın varislerinden olub zikr-i âti bağçenin iki 

sehm hissesine nefsinden asaleten ve karındaşı sağir-i merkum Mustafa’nın dahi 

tesviye-yi umûrına müteâkıben vasî-yi mensubı olmağın vesâyeten müdâhale iden 

İbni merkum Mehmed Ağa muvâcehesinde bil vekâleten üzerine da´va ve takrir-i 

kelam idub müvekkilem mezbûre Aişe Hatun’ın pederi Hacı Mehmed Ağa’dan 

mevrus müstakilen mülki olub Medine-yi mezbûreye tabi´ Babilge Karyesi turabında 

vâki´ Yamac nâm mahalde kain tarafları Nehr-i Sacur ve değirmen harkı ve Evliya 

Hoca zevcesi ve Mısırlı Aişe Hatun tarlası ve Hacı Ahmed’in oğlı Ömer ve Evliya 

Hocazâde Ali bağçesi ile mahdud ve mümtaz birkıt´a şeftalu ve alma bağçemde olan 

yedi sehmde iki sehm hisse-yi şâyiasına müvekkilem mezbûre Aişe Hatun pederi 

vefatından beru yirmi seneyi mütecaviz mülkiyet üzere mutasarrıf olmakda iken ve 

bundan akdem emlak tahririnde salefü’z zikr iki sehm hisse bağçe hissesi 

müvekkilemm mezburenin zevci müteveffâ-yı merkum Hacı Ahmed Ağa ismine 

olarak  sehven kayd olındığına binaen hisse-yi mezkûrda müteveffâ-yı merkum Hacı 

Ahmed  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 10 

Ağa’nın mülki olmak zeamiyle verese-yi merkumundan vasîsi oldığı sağir-i 

merkuma ve kendüsine mevrus olmışdır deyu asaleten vesâyeten merkum Mehmed 

Ağa bi gayr-i hak müdâhale itmesiyle suâl olınub müdâhale-yi vakı´asının men´ 

olınması bil vekâle matlubımdır didikde asil ve vasî-yi merkum Mehmed Ağa 

cevabında bağçe-yi mezkurda salefü’l-beyan iki sehm hisse babamız ve mevrusımız 

müteveffâ-yı merkum Hacı Ahmed Ağa’nın mülki olub bade vefat kendüsine ve 

vasîsi bulındığı sağir-i merkum Mustafa ile verese-yi sâiresine re´sen intikal itmekle 

bi hakk müdâhale iderim deyü vekil-i merkum Süleyman Efendi’nin müddeâsını 

inkar idecek müddeî-yi merkum Süleyman Efendi ber minvâl-i muharrer müddeâsını 

ve müvekkile-yi mezbûrenin ber vech-i meşruh mülk-i mevrus ve yirmi seneyi 

mütecaviz mutasarrıf oldığını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Seng-i Tavil Mahallesi’nden 
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İmam Mehmed Efendi bin Mehmed ve ve Muhtar Ahmed bin Hüseyin nâm 

kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Mehmed Emin ve Ahmed bana Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle bil 

muvâcehe ber nehc-i şer´i isbât etmeğin mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i asil ve 

vasî-yi merkum Mehmed Ağa bağçe-yi mezkûrda olan iki sehm hisse-yi mezkûreye 

vâki´ müdâhalesinden men´e bade’t-tenbih kayd-ı mezkûrın dahi mezbûre Aişe 

Hatun ismine olarak tashih olınmak iktiza eylediği bi’t-tescil i´lâm olındı. Fi 9 

Rebiü’l-evvel Sene 1299/ 29 Ocak 1882 

 

[Belge No: 23] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Kürtünciyan Mahallesi sakinlerinden Çerkeszâde Osman Ağa bin 

Hacı Osman  nâm kimesne Medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda Tevbe Mahallesi ahalisinden Mumcızâde 

Mustafa Ağa bin Ali Ağa nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da´va ve takrir-i 

kelam idub işbu meclis-i şer´de muâyene olınan yirmi aded memduhı ve üzerinde bir 

aded memduhi altunı merbut altun zincirli hadak tabir olınur hali ve yirmi üç bademli 

gümüş kemer ve ayağı otuz üç aded rabiye askılı ve otuz baftalu altun fistan cem´an 

dört kalem hilyat merkum Mustafa Ağa’nın kız karındaşı ve benim zevce-yi medhûl 

baham müteveffiye Ayyuş salefü’z zikr hilyat-ı mezkûreleri vefatından akdem hal-i 

hayatında ve kemal-i akl-ı sıhhâtinde güzeran iden bin iki yüz doksan iksenesi 

hilalinde  bana hibe-yi sahih-i şer´iye ile hibe ve bahş ve teslim ve ben dahi ittihâb ve 

kabul eyledikden sonra hilyat-ı mezkûreleri li ecl-i şer´ ben zevcem mezbûre Ayyuş 

Hatun’a arine def´ ve teslim idub mümaileyha emaneten tasarruf itmekde iken 

mezbûre Ayyuş tarih-i i´lâmdan üç mah akdem fevt olmağla karındaşı merkum 

Mustafa mezkûr hilyatı bi gayr-i vech-i şer´i fuzulen zabt ile bana teslim 

itmediğinden suâl olınub muceb-i şer´i bi’l-icrâ hilyat-ı mezkûrelerin tarafıma teslimi 

matlubımdır deyu bade’d da´va ve’s suâl merkum Mustafa cevabında işbu muâyene 

olınan hilyat-ı mezkûreleri filhakika kız karındaşım Ayyuş Hatun’ın mukaddema 

mülki oldığı halde mezbûre Ayyuş Hatun hal-i hayat ve kemal-i akl-i sıhhâtinde 

güzeran den bin ikiyüz toksan sekiz senesi Şaban-ı Şerifi’nin on ikinci güni bana 

hibe-yi sahihe-yi şer´iye ile hibe ve bat ve ben dahi ittihâb ve teslim ve kabul idub ol 

vecihle hilyat-ı mezkûre benim mülk-i mevhubem olmağla bihak vaz´ül yed ve zabt 

iderim deyu altı sene akdem vâki´ olan hibe da´vasını inkar ile def´e tasaddi itdikde 
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suret-i mürafaaları fetva-yı şerife lede’l-havale müddeî-yi merkum Osman Ağa hibe 

ve bahş eylediğini tarih-i mukaddem ile hibe ve mezkûrenin vuku´unı isbât ider ise 

hilyat-ı mezkûreleri merkum Mustafa’nın yedinden ahz ve zabta kadar olur isbât 

idemediği halde merkum Mustafa hibe-yi sabıkanın adem-i vuku´una badel hilaf 

merkum Mustafa Ağa müddeâsını isbât itmek lazım gelur isbât eylediği halde 

yedinde ibka olınur bu dahi isbât idemediği halde 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 11 

beyne’l-verese iktisam olınur deyu cevaben ifta ve iş´ar olındığına binaen evvela 

müddeî-yi merkum Osman Ağa’dan ber minvâl-i muharrer müddeâ-yı meşruhasına 

muvafık beyine taleb olınub bade’l-ihmal ve ale’l-istimhâl etyan-ı beyyineden izhâr-ı 

aczle bi’l-taleb merkum Mustafa’ya yemin-i billahi aliyyü’l-ala virdikden sonra 

merkum Mustafa ber minvâl-i muharrer hibe-yi mezkûre müddeâsını usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve 

imza iden Ali bin Hacı Osman  ve Mehmed Efendi bin Mehmed nâm kimesnelerden 

evvela sıra ve bade müterafian hazır oldıkları halde Mehmed ve Memik ebna Hacı 

Osman ve Ahmed bin Mehmed nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihar olınan Abdülkadir bin Hacı Mustafa ve Hasan 

Efendi ibni Ahmed Ağa nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i 

şer´i meşruha ve mufassalan isbât etmeğin mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i hilliyat-ı 

mezkûreler merkum Mustafa yedinde ibka kılınmak iktiza ve müddeî-yi merkum 

Osman Ağa dahi da´va-yı mezkûresiyle merkum Mustafa Ağa’ya  ber vech şer´i 

muârazadan men´ olındığı bi’t-tescil i´lâm olındı. Fi  15 Rebiü’l-evvel Sene 1299 / 4 

Şubat 1882 

 

[Belge No: 24] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Cevizlice Mahallesi sakinlerinden  olub zatı tarif-i şer´le muarref olan 

işbu bâisü’l-i´lâm mühtediye Ayuş binti Abdullah nâm hatun medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´imizde zevc-i mutlakı 

Mehmedoğlu Mehmed Ali ibni Hacı Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde işbu 

merkum Mehmed Ali zevc-i dahlim olub tarih-i i´lâmdan sekiz mah akdem beni 

talâk-ı selase ile tatlik idub tarih-i mezkûreden beru nefsimi dahi merkum Mehmed 

Ali’ye teslim itmemekle hala zevciyet muamelesi dahi vuku´u bulmadığına mebni 
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zimmetinde mütekarrar ve ma´kûd-u aleyh olan bin beş yüz guruş mihr-i müeccel 

alacağım olan hakkımı merkumdan taleb iderum suâl olınub meblağ-ı mezkûrı bana 

edâya merkum Mehmed Ali’ye tenbih-i şer´i buyurılmak matlubımdır deyu bade´d 

da´va ve’s suâl merkum Mehmed Ali dahi cevabında müddeî-yi mezbûre Ayyuş 

Hatun içün beş yüz guruş mihr-i müeccel ile zevce-yi menkûha-yı medhûl bahası 

olub adem-i i´tââtinden naşi sekiz mahdan beru başka mahalde sakine oldığını ikrâr 

lakin ziyade müddeâsıyla bervechi muharrer tatlikini inkar itmeğle müddei-yi 

mezbûre Ayyuşdan müddeâ-yı meşruhalarına muvafık beyine taleb olındıkda her biri 

usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden ba varaka-yı mesture 

mekteb-i rüştiye muallimleri Mustafa Efendi ve Abdullah Efendi ibni Mustafa Efendi 

ve Mehmed Mahzar Efendi ibnü’l-Hacı Mustafa nâm kimesnelerden evvela sıra ve 

ceride-yi şer´iyede mesturü’l-esami kimesnelerden dahi müterafian hazır oldıkları 

halde bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehade iddükleri ihbâr olınan Molla 

Mehmed ibni Hacı Ömer  ve Feyzullah Ağa ibni Emri Mehmed  nâm kimesnler li 

eclü’ş-şehade meclis-i şer´e hazıran olub işhad olındıklarında filhakika merkum 

Mehmed Ali tarih-i i´lâmdan sekiz mahakdem zevcesi işbu müddeîye-yi mezbûre 

Ayyuş Hatun’ı bizim huzûrumızda talâk-ı selase ile tatlik idub tarih-i mezkûreden 

şimdiye kadar muayanelerinde zevciyat muamelesi dahi vuku´ bulmayarak başka 

hanede sakin olduğına bizler şahitleriz ve şehadet dahi  ideriz deyu her bir edâ-yı 

şehadet-i şer´iye itmeleriyle şehadetleri hiz-i kabulde olmağın mucebiyle talâk-ı 

selasenin vuku´una bade’l-hükmü’ş-şer´i  ziyade müddeâsı olan meblağ-ı mezkûr bin 

guruşun zevc-i merkumın inkarına mukaren müddeîye-yi mezbûreden beyine taleb 

olındıkda etyan-ı beyyineden izhâr-ı aczile yemine dahi taleb olmadığından ziyade 

da´vasından mezbûre Ayyuş men´ile ancak merkum Mehmed Ali’nin ali muceb 

ikrâra meblağ-ı mezkûr beş yüz guruş mihr-i müecceli müddeiye-yi mezbûre Ayuşa 

edâ ve teslimine merkum Mehmed Ali ilzâm olındığı bi’t-tescil i´lâm olındı. Fi 15  

Rebiü’l-evvel Sene 1299 / 4 Şubat 1882 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 12 
[Belge No: 25] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Kebkeb Mahallesi sakinlerinden  olub zatı tarif-i şer´le maruf olan 

Hadduc binti Mehmed Salih nâm kimesne tarafından zikri âti da´vaya husus-u 

vekâleti zat-ı mezbûreyi arifâne ve lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehade ihbâr 
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olınan Hafız Ahmed Efendi ibni Mehmed Efendi ve Bekir bin Mehmed nâm 

kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ü’l-hak olan babası 

merkum Mehmed Salih  nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine 

mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda İbn-i Şeker Mahallesi sakinlerinden 

müvekkile-yi mezbûrenin zevci dahli Mısdık bin Ahmed nâm kimesne 

muvâcehesinde müvekkile-yi mezbûrenin yed ve malından olarak ahz ve kabzı ile 

umûrına sarfla istihlak eylediği cihet-i karzı şer´iden merkum Mısdık zimmetinde 

otuz aded memduhiye vacibü’l-edâ alacak hakkı olub hala meblağ-ı mezbûrı 

müvekkilem mezbûreye teslim itmediğinden suâl olınub  meblağ-ı mezbûrın tarafıma 

teslimi bi’l-vekâle talebi derim deyu bade´d da´va ve’s suâl olınub ol dahi cevabında 

meblağ-ı mezbûr otuz aded memduhı cihet-i mezbûreden müvekkilem mezbûre 

Hadduc  Hatun’a zimmetinde deyni ve borcı oldığını bit tav´ ikrâr  ve itiraf etmeğin 

ali muceb-i ikrâra meblağ-ı mezbûr otuz aded memduhı müvekkile-yi mezbûre 

Hadduc Hatun’a izâfetle vekil-i merkum Mehmed Salih Ağa’ya teslime merkum 

Mısdık ilzâm olındığı i´lâm olındı. Fi 19 Rebiü’l-evvel Sene 1299/ 8 Şubat 1882 

 

[Belge No: 26] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab mahallatından Tevbe Mahallesi sakinlerinden  iken bundan  müteveffiye olan 

Ayuş binti Ali bin Mehmed’in veraset-i zevci nakihi Osman bin Hacı Osman ile  

validesi Hadice binti Şeyh Ağa’ya ve sadr-ı sağir oğlıları Abdülkadir ve Mehmed’e 

münhasıran ve tashih-i mesele-yi mirasları yirmi dört sehmden olub altı sehmi zevc-i 

merkuma ve dört sehmi ümm-i mezbûreye ve yedişer sehmden on dört sehmi ebnan-ı 

merkumana isabeti tahakkukü’ş-şer´i sağiran-ı mezbûranın tesviye-yi umûrlarına  

kıbel-i şer´´iden babaları  ve velileri merkum Osman Ağa vasî nasb ve tayin oldığı 

ber vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi bade’l-kabul vasî-yi merkum taleb ve 

marifeti ve marifet-i şer´le  tahrir ve terkime ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye 

tevzi´ ve taksim defteridir ki bervechi âti zikr ve beyan olınur.  

Fi 17 Rebiü’l-evvel Sene 1299/ 6 Şubat 1882 

Yatak kat (2): 500 Guruş 

Abdes ibriği ve kil legeni: 30 Guruş 

Sarı sini ve el legeni (2): 80 Guruş 

Kahve tebsisi (2): 5 Guruş 

Tütün tablası (2) ve cam tas (1): 8 Guruş 
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Acem´ boğçasında hamam takımı (5) ve nâmazlığı: 60 Guruş 

Cüdane ve döşek çarşeb (1): 10 Guruş 

Çuka balto (1) ve köhne sevay zubun (1) ve sâire: 100 Guruş 

Bakır (4) parça (26): 210 Guruş 

Yünli basma hırka(1) ve Haleb çarşebi (1): 45 Guruş 

Kırmızı meşefe (1) ma beyaz ihram (3): 40 Guruş 

Diyarbekir çarşebi ma´ bağ: 100 Guruş 

Fistan entari (1): 35 Guruş 

Çit entari (1):25 Guruş 

Melis peşkir (1): 25 Guruş 

Melis don (1): 15 Guruş 

Canfes  don: 20 Guruş 

 Gömlek (3): 15 Guruş 

El yağlığı (2): 6 Guruş 

Âtik çit boğça (2): 2 Guruş 

Sandık-ı kebir ve sagir (2): 70 Guruş 

İyne (1): 50 Guruş 

Çekme kutnı: 25 Guruş 

Mihr-i muahhar zimmet-i zevc: 1250 Guruş 

Def´a çit yüzli yorgan: 75 Guruş 

Yasdık (1):  20 Guruş 

Yekün: 2828 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât 

Vesâyet-i selas müsbet bi’l-i´lâm: 942, 625 Guruş 

Resm-i kısmet: 47, 25 Guruş 

 Kaydiye: 4, 25 

 Varaka baha:  3                             

Yekün: 997, 125 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 1831 

Hisse-yi zevc-i merkum: 457, 625 Guruş 

Hisse-yi ümm-i mezbûre: 305 

Hisse-yi bn-i merkum  Abdülkadir: 534, 125 Guruş 

Hisse-yi ibn-i merkum Mehmed: 534, 125 Guruş 
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[[[[Sayfa No]]]]: 13 
[Belge No: 27] 

Bâdı-i defter-i kassam oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallatından  Musullu 

Mahallesi sakinelerinden iken bundan akdem fevt olan Adile binti Hacı Mehmed’in 

veraseti zevc-i dahl-i Ökkeş ile babası merkum Hacı Mehmed’e ve ve validesi 

Hatice’ye ve sadr-ı sağir oğlu İsmail’e münhasır olduktan sonramütevefiyye-yi 

mezbure terekesi marifet-i şer´le ve veli-yi merkum Ökkeş marifetiyle tahrir ve 

beyne’l-verese ve bi’l-farizatü’l-şer´iyye tevzi´ ve taksim olunan tereke defteridir ki 

ber vechi şer´i zikr ve beyan olunur.  

Fi 17 Rebiü’l-evvel Sene 1299 / 6 Şubat 1882 

Yatak kat (2), Mindal (2): 600 Guruş 

Hasır yasdık (3), yüz yasdığı (1): 60 Guruş 

Altın küpecik (1): 90 Guruş 

Sahan lengeri, su tası (8): 50 Guruş 

Çini ve çanak (14): 10 Guruş 

Ayna (1): 40 Guruş 

Sarı cins entari (1): 40 Guruş 

Çınari entari (1): 60 Guruş 

Çuka Panto (1): 60 Guruş 

Çit entari (3): 25 Guruş 

Yüklü basma entari (1): 30 Guruş 

Müsta´mel ferman (1), meşefe (1), harar (1): 60 Guruş 

İbrik (1):20 Guruş 

Sini (1): 40 Guruş 

Altın yüzük ve ?: 80 Guruş 

Sandık (1): 20 Guruş 

Şak kuşak (1): 30 Guruş 

Yazma (10): 20 Guruş 

Gümüş kemer ve altın febtan: 585 Guruş 

Mihr-i muahher der zimmet: 700 Guruş 

Hurda eşyalar:    180 Guruş 

Yekûn: 2800 Guruş 

Minhaü’l-İhracat  
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Resm-i kısmet: 70 Guruş 

Kaydiye: 4 Guruş 

Varaka baha:2 Guruş 

Fark-ı akçe: 15 Guruş 

Yekûn: 91 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 2729 Guruş 

Hisse-yi zevc-i merkum: 682, 25 Guruş 

Hisse-yi ebb-i merkum: 454, 75 Guruş 3 Para 

Hisse-yi ümm-i mezbure: 454, 75 Guruş 3 Para 

Hisse-yi sağir-i ibni merkum: 1137 

                            

[Belge No: 28] 

Bâdı-i defter-i kassam oldur ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-i 

Ayntab kurasından Arıl Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt eden 

Mehmed bin Osman bin Eyüb’ün veraseti zevce-yi nemkuha-yı metrukesi Hatice 

binti Hüseyin ile validesi Asiye Hatun’a sulb-i sağir kızı Ayşe’ye ve li-ebeveyn er 

karındaşları Mustafa ve Ahmed ve Ali’ye ve kezalik kızkarındaşları Hadice ve 

Hüsna’ya münhasır olduktan sonra sağire-yi mezbure Ayşe’nin tesviye-yi umurına 

valide ve hazanesi mezbure Hadice Hatun kıbel-i şer´den vasi nasb ve tayin olunup 

ol dahi ber vechi muharrer vesayeti mezkureyi kabul edip vasiye-yi mezbure talep ve 

marifeti ve marifet-i şer´le tahrir ve beynel verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ ve 

taksim olunan müteveffa-yı merkumun terekesi defteridir ki ber vechi ati zikr ve 

beyan olunur. Fi 17 Rebiü’l-evvel Sene 1299/ 6 Şubat 1882 

Karye-yi mezburede altı sehmde bir sehm menzil-i hisse: 330 Guruş 

Karye-yi mezbure turabında Karaca nam mahalde iki kıt´a dımışkı bağda  

keza hissesi:250 Guruş 

Boz yerde karalık bağdan keza hissesi: 75 Guruş 

Üç Taş nam mahalde dımışkı bağdan keza hissesi: 165 Guruş 

Höyük Ardı nam mahalde ağlık ve zeytun eşcarı keza hissesi: 220 Guruş 

Bakırca’da fıstıklık keza hissesi: 500 Guruş 

Kilise Üstü nam mahalde hayirlik hissesi keza: 75 Guruş 

Kırma’da Muzahhar Efendi’yle müşterek fıstıklık hissesi keza: 850 Guruş 

Yine mahal-i mezkurda karalık bağın südüs hissesi: 100 Guruş 

Boz yerde fıstıklık hissesi keza: 50 Guruş 
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Tepe Tarla’da hayirlik hissesi keza: 50 Guruş 

Merkep nısfı ve deve nısfı ve keçi (1): 200 Guruş 

Bakır parça (3), kilim (1), çuval (2), metil yorgan (2), yasdık (1): 100 Guruş 

Hınta (6): 65 Guruş 

Darı (5): 40 Guruş 

Emlak hasılatı: 150 Guruş 

Hırdavat-ı hane: 30 Guruş 

Yekûn: 2395 Guruş 

Minhaü’l-ihracat: 

Resm-i kısmet: 62, 375 Guruş 

Kaydiye: 3, 625 Guruş 

Varaka baha: 2 Guruş 

Yekûn: 68 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 2426, 875 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 14 

Hisse-yi zevce-yi mezbure Hadice:  303, 125 Guruş 

Hisse-yi ümm-i mezbure Asiye: 404 

Hisse-yi binti sağire-yi mezbure Ayşe: 1213 Guruş 18 para 

Hisse-yi ahh-i merkum Mustafa: 126 Guruş 18 para 

Hisse-yi ahh-i merkum Ahmet: 126 Guruş 18 para 

Hisse-yi aht-i mezbure Hadice: 63 Guruş 9 para 

Hisse-yi aht-i mezbure Hüsna: 63 Guruş 9 para 

 

[Belge No: 29] 

Maruzu daileridir ki 

Haleb Vilayet-i Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Atik Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Güldane binti Ahmet Ağa nam hatunun 

müstakilen mülkü olup mahalle-yi mezburede kain tarafları tarik-i aâm ve garben 

tarik-i has ve şimalen Kadir Ağa hanesi şarken Zahdercioğlu Kara Mustafa hanesi 

mahdud bir bab mülkü menzilini cai-yi hukuk-u mürafık ve levahık ile şuruta 

mübtela ve müfsideden ari gabb ve ta´yirden hali iki yüz adet yüzlük Osmani altını 

mukabilinde Battalzâde Süleyman Beg Efendi helilesi Zeliha Hanım binti Mehmet 

Ali Cideder Efendi nam hatuna bey´-i ve teslim ve semeni olan meblağ-ı mezburu 
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mümaileyhaya hibe ve sahih-i şer´le hibe ve bahş eylediğinden ol vecihle bey-i 

mezkurı nizam-ı vecihle meclis idare kaza ve memuru hzurunda ikrar ve takrire 

tarafından işbu baisü’l-ilâm Bakkal Mehmet Ali bin Ahmed nam kimesneyi vekil ve 

naib-i menab nasb ve tayin ol dahi ber minval-i muharrer vekalet-i mezkureyi kabul 

eylediği usul-ü mevzuasına tevfikan mensup oldukları mahallerden zir-i mestureye 

vaz-ı mühr ve imza eden Mehmed Efendi ibni Ahmed ve Ali Ağa bin Mehmed ve 

Abdülkadir bin Ahmed nam kimesnelerden evvela sıra ve bade alena lede’t-tezkiye 

adl ve makbulü’ş-şehadet ettikleri ihbar olunan Bayramzade Ahmed Efendi ibni Hacı 

Mustafa Efendi ve Mehmet Mazlum Efendi ibni Emin Efendi nam kimesneler 

şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacede sabit ve sübut vekaletine hükmü’ş-şer´iü’l-hak 

olduğu bi’t-tescil huzur-u alilerine i´lâm olundu. Fi 1 Rebiü’l-sani Sene 1299/ 20 

Şubat 1882       

 

[Belge No: 30] 

Bâdi-i defter-i kassam oldur ki Haleb Vilayet-i Celilesi dahilinde Medine-i 

Ayntab mahallatından Tevbe sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Mumcuzâde Mehmed Ali Ağa bin Ali Ağa’nın veraseti zevce-i menkûha-yı 

metrukesi Hadice binti Mehmed Emin ile validesi Hadice binti Şeyh Ağa ile sulbi 

sağir oğlu Mahmud’a ve sağire kızı Şakire’ye inhisârı şer´an  zahir ve ve aşikar 

olduktan sonra sağiran-ı merkumatın tesviye-yi umûrlarına valideleri mezbûre 

Hadice Hatun vasî nasb ve tayin olunub olduğu ber minvâl muharrer vesâyet-i 

mezkûreyi kabul eyledikten sonra müteveffâ-yı merkumun terekesi muareft-i şerle 

vasî-yi merkum marifetiyle tahrir ve beyne’l-verese tevzi ve taksim defteridir ki ber 

vech zikr ve beyan olunur. Fi 10 Rebiülahir  Sene 1299/ 1 Mart 1882 

Menzildar mahalle-i mezbûre: 2000 Guruş 

Cedid göbegli kilim (1): 100 Guruş  

Siyahlı kerkid kilim (1): 40 Guruş 

Ayntab kari kilim (1): 30 Guruş     

Şaka kilim (1):  10 Guruş      

Yatak kat (1): 150 Guruş               

Bakır batman (4): 130 Guruş             

Zahire anbarı: 60 Guruş 

Dükkanda sarraciye eşya: 1000 Guruş  

Dükkandan zuhur iden nakdiye: 2150 Guruş 
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Mehmed şakirde olan desmal: 2247 Guruş    

Tecemmülat-ı  hane: 50 Guruş 

Yekûn: 7877 Guruş 

Minhaü’l-ihrâcât: 

Tecehhüz ve tekfin: 136 Guruş 

Zevce-yi mezbûrenin mihr-i muahheri: 2000 Guruş 

Zevce-yi mezbûrenin alacağı: 1000 Guruş 

Resm-i kısmet: 121 Guruş    

Kaydiye: 7 Guruş   

Varaka-yı baha: 4 Guruş     

Akçe farkı: 24 Guruş 

Yekûn: 3294 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 4285 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre: 575, 50 Guruş 

Hisse-yi valideyi mezbûre: 780, 675 Guruş 

Hisse-yi ibni sağir Mahmud: 2212 

Hisse-yi binti Şakire: 1106 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 15 
[Belge No: 31]]]] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından  Kazaz 

Bölüğü Mahallesi’nde vâki´ Çamurcı Mescid-i Şerif ve Medresesi’ne mütevelli nasb 

ve tayin ve taraf-ı şerden dahi husumeti rey´i olunan Arslanzâde Mehmed Necâti 

Efendi ibn Hacı Ali Ağa nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine 

mahsus odada meclis-i şer-i ali ukudda mahalle-yi mezbûre sakinlerinden iken 

bundan akdem fevt olan bedestan şeyhi El-Hâc Mehmed Efendi bin  El-Hac Hasan 

Efendi bin El-Hac Mehmed Efendi nâm kimesnenin varislerinden olub müteveffâ-yı 

merkumun terekesine vaz´ül yedi sabit olan sulbi kebir oğlu Mehmed bin merhum 

Hacı Mehmed Efendi muvâcehesinde müteveffâ-yı merkum kable’l-vefat merzi 

mevtinde bi-emrillahi te´ala vefat eyledikde vasîyetüm üzere tecehhüz-i tekfinim 

görülüb  düyûn-ı müsbetim zuhur ider ise bade’l-edâ-yı baki terekemden iki bin yüz 

guruş ifraz ve tayin olunub meblağ-ı mezbûr ile mescid-i şerif-i mezbûr tamir ve 

termim oluna  deyu vasîyet idub ve musırrân alâ-izâe fevt olub müsaid terekesine 
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oğlu işbu merkum Mehmed bi’l-verese vaz´ül yed olmağın hala meblağ-ı mezbûr iki 

bin yüz guruşu  bi hükmü’l-mütevelliye taleb iderim deyu bade’d-da´va ve’s suâl 

ibni merkum Mehmed cevabında babası müteveffâ-yı mümaileyhin maada vasîyet 

meblağ-ı mezbûr mevsibe müsaid terekesine vaz´ül yedini ikrâr ancak müddeî 

mütevelli mümaileyhin maada vasîyet-i müddeâsını külliyen inkar idecek müddeî-i 

mümaileyhe ber vechi muharrer müddeâlıyı usûlü mevzu´âsına tevfikan mensup 

oldukları mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden Mehmed Efendi bin 

Hüseyin ve Ahmed bin Ali nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade lede’t-tezkiye adl 

ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olunan Şeyh Hüseyin Efendi bin Hüseyin 

Mündâniye Cami-i Şerifi İmamı Mehmed Efendi bin Molla Mustafa nâm kimesneler 

şehadetleriyle bil muvâcehe ber nehc-i şer-´i meşruha ve mufassıla isbât idiltikten 

sonra müddeî-i aleyhi merkum Mehmet babam müteveffâ-yı merkum fi’l-hakika 

meblağ-ı mezbûru vefatından yedi gün akdem ber minvâl-i muharrer vasîyet iddiği 

malumum olmuştur. Ancak Babam vefatından üç gün akdem vasîyet-i 

mezkûresinden rücu idmüşdür deyu tasaddi eylediği def´i meşruhunı bade’l-imhal ve 

istihmâl ve etyân-ı beyyineden izhâr-ı acz etmeğin mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i 

müteveffâ-yı müddeî-i aleyhin müsaid terekesinden olmak üzere meblağ-ı mevsibe 

iki bin yüz guruş müddeî mütevelli mumaileyh Mehmed Necâti Efendi’ye teslime 

merkum Mehmed’e tenbih olundığı huzûru alilerine i´lâm olundı. Fi 7 Rebiülahir 

Sene 1299/ 26 Şubat 1882 

 

[Belge No: 32]]]] 

Ma´rûzu dâileridir ki  Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab 

mahallatından Şıhcan Mahallesi sakinelerinden sahibe-i arzuhâl ve bâisü’l-i´lâm 

Mevlüde Hanım binti Hasan Ağa nâm kimesne tarafından zikr-i âti hususu da´vaya 

vekâleti zat-ı mezbûreyi ve lede’l-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr 

olunan Begmezci Bekrizâde Mustafa Efendi, Sipahi Hacı Ahmed Ağa bin Mehmed 

nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´iü’l-hak olan El 

Hac Mehmed Arif Efendi bin Hüseyin Efendi nâm kimesne medine-i mezbûre 

mahkeme-i şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda hala medine-i 

mezbûrede mal müdiri bila varis vefat idenlerin terekesine bi’l-emâne  vaz´ül yedi 

tahkik iden fütüvetlü Musa Efendi ibn-i Azer muvâcehesinde üzerine da´va ve takrir-

i kelam idüb mahalle-i mezbûrede kain tarafları Nuri Paşa Cami´-i Şerifi ve Hadice 

Hatun kavaklığı ve ve Battal Beg ve Hacı Paşa haneleri ve dehliz ile mahdud ve 
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mümtaz bir bab menzilin  tamamını müvekkilem mezbûre kendi taksiminden Şerife 

Hanım binti Abdülaziz nâm kimesneden sekiz bin guruşa iştirâ ve bade kendi mülki 

olan akçesiyle hane-i mahdud-ı mezkûrı tamir ve termime ve derunına bir bab mülk 

küçük selamlık bina ve tesis ile mutasarrıfe olub bu vecihle menzil-i mezkûr ve 

selamlık Mehmet ve mezkûr müvekkilem mezbûrenin mülki müşterası olub hatta 

müvekkilem mezbûrenin zevci mühtedi Mehmed Hakkı Ağa ibn Abdullah ibn 

Abdullah nâm kimesne menzil-i mahdud-u mezkûr müvekkilem mezbûrenin şer´an 

mülki olub kendüsinin hak ve alakası olmadığını hayatında bi’t-tav´ü’s-saf meclis 

müteaddide kerraren ikrâr ve itiraf itmişken işbu sene-i mübarekede vefat etmekle 

varis yokdur ze´amıyla menzili-i mahdud-ı mezkûr ve selamlık-ı mezbûreden üç rub´ 

hissesi beytülmale aid ve râci´dir deyu bi-gayr-ı vech-i şer´i müdir-i mümaileyhe  

müdâhale ider olmağla  müdâhale vakı´asının men´i bi’l-vekâle  matlubumdur 

dedikte müdir-i mümaileyhe cevabında menzil-i mahdud-ı mezkûr  müteveffâ-yı 

merkum Mehmed Hakkı Ağa ibn Abdullah ibn Abdullah nâm kimesnenin ale’l-vefat 

yedinde mülki oldığı halde bila varis zevcesi mezbûre Mevlüde Hanım’ı terk iderek 

vefat itmekle menzil-i mahdud-ı mezkûr ve selamlık-ı meburun bir rebi hissesi 

zevcesi mezbûreye üçrub´  hissesi dahi canib-i beytül male aid ve 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 16 

ve râci olmağla bihak müdâhale iderim ber minvâl-i muharrer menzil-i mahdud-ı 

mezkûru müvekkile-i mezbûre iştirâ eylediğini ve selamlık-ı mezbûru müahhiran 

kendüsi bina ve inşa eylediğini ve müteveffâ-yı merkumun ber minvâl-i muharrer ve 

müddeâ ikrâr eylediğini bilmem dedikte vekil-i mümaileyhe Mehmed Arif Efendi 

ber vech-i meşruh müddeâlarını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahalerinden zir-i mestureye va´z-ı mühr ve imza iden İmam İsmail Behmi Eendi 

ibni Hüseyin Ağa ve Ahmed Ağa ibni Hacı Efendi  nâm kimesnelerden evvela ve 

bade İbrâhim Efendizâde Arif Ağa ve Musa ibni Mustafa nâm kimesnelerden lede’t-

tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olunan Hacı Paşa Ağa bin Mustafa 

Ağa ve Muhiddin İsmail nâm kimesneler şehadetleriyle bil muvâcehe ber nehc-i  

şer´i meşruha ve mufassıla sebat etmeğin mucebince badelhükmü’ş-şer´i menzil-i 

mezkûr ve selamlık-ı mezbûrun tamamları  müvekkile-i mezbûre Mevlüde Hanım 

yedinde ibka ve müdir-i mümaileyhin dahi müdâhaleden men olundığını huzûr-u 

âlilerine i´lâm olındı. Fi 7 Rebiül ahir Sene 1299/ 26 Şubat 1882 
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[Belge No: 33]]]] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyeti  Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallatından Şıh Can 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan mühtedi Mehmed Hakkı Ağa  

ibni Abdullah ibni Abdullah nâm kimesnenin zevce-i menkûha-yı medhûl behası  

olub zatı muarefe Mevlüde Hanım binti Hasan Ağa nâm kimesne tarafından zikr-i âti 

husus-u da´vaya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân ve her biri mukteza-yı idare-i seneye 

mensub oldukları mahallerinden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri  

ihbâr olunan Pekmezci Bekirzâde Müezzin Hafız Mustafa Efendi ve Sipahi Hacı 

Ahmed bin Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine 

hükmü’ş-şerü’l-hak olan El Hac Mehmed Arif Efendi ibni Hüseyin Efendi nâm 

kimesne medine-i mezbûre mahkeme-i şer´iyesine mahsus odada ma´kûd huzûr-u 

şer´iat hala medine-i mezbûrede mal müdiri olub bila  varis vefat iden idenlerin  

terekesine bil eman  vaz´ül yedi sabit ve taraf-ı dâ´iden dahi husumeti  rey   olan 

fütüvetli Musa Efendi ibni Azra  nâm kimesne muvâcehesinde polis onbaşısı müdde-

i umumu makamında bulunan Osman Efendi dahi hazır bulunduğu halde müteveffâ-

yı merkum hayatında ben bi emrihi te´ala   vefat eddiğimde evvela terekemden senet  

sene üzere tecehhüz ve tekfinim görülüb badehu düyûn müsbetem zühur ider ise 

bade’l-edâ baki kalan terekemden zevcem Mevlüde Hanım’ın rub´ hissesi kendüye 

virdikden sonra varisim olmağla üç rub´ dahi zevcem Mevlüde Hanım’a virile deyü 

vasîyet Bazzâde Aliü’s-sâlis  tarik üzere müvekkilem mezbûre Mevlüde Hanım’a 

vasîyet ve mezbûreyi dahi vasî-yi muhtar nasb ve tayin idub ve hasırren alâ-izâe 

vefat itmekle müteveffâ-yı merkumun varis olmamak zeamiyle  terekesinden olub 

bi’l-müzayede fürüht olan bin sekiz yüz yetmiş guruş muhallefatı  Osmanine müdir-i 

mümaileyhe bigayr-i vech-i şer´i müdahale ider olmağla müdâhale-i vakı´asının 

men´i bi’l-vükela matlubumdur deyü bir kıt´a fetvayı şerif ibrâz idüb mazmun 

münifinde cümle malını zevcesi hinde vasîyet ittikten sonra musırren fevt olub 

zevcesi hinden gayr-ı varis olmasa Zeyd´in vasîyeti sahih olmağla Hindi Zeyd´in 

cümle malını ahza kadre olur mu el cevabullah -i subhane ve teale’l-âlim olur ? yani 

sümme vâris ahz-ı tahsisü’l-vasîyyete dârü’l-muhtar bu surette emin-i beytü’l-mal ol-

makla müdâhaleye kadir olur mu Allah-u sübhane ve teale âlim olmaz en ahdü´z-

zevceyn azâ evsi be-sâhibe be-mâle el-fâzıl min sehm-i zelikü’l-vâris yekün ba´de 

sehmle muhakimü’l-vasîye ve lâ dahil-i beytü’l-mâl lânü’l-müvessile Bazzâde 

Aliü’s-salis   mukaddem aleyhe  suretü’l-fetaviden nakl-i şerif ibrâz buyurulmağla 
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ber muceb-i fetva-yı şerif dav ittikde müdir-i mümaileyh cevabında müteveffâ-yı 

merkumun terekesinden ber minvâl-i muharrer bin sekiz yüz yetmiş guruş 

muhallefatı osmanine beytü’l-mal tarafından müdâhale eylediğini ikrâr lakin maada 

vasîyet-i mezkûre müddeâlarını külliyen inkar idecek vekil-i mümaileyh El Hac 

Mehmed Arif Efendi ber minvâl-i muharrer vasîyet-i müddeâsını usül-ü mevzu´âsına 

tevfikan mensub oldıkarı mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden 

Vâizzâde Es-Seyyid Mehmed Salih Efendi ve Göçeklizâde Es-Seyyid Mehmed 

Efendi ve Müftizâde  Nizâmeddin Efendi ve Mehmed Emin Beg nâm kimesnelerden 

evvela sıra ve bade ve Ahmed Ağa bin Hüseyin ve Mehmed ibni Ahmed ve Hüseyin 

bin Mehmet nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbülü’ş-şehadet 

iddükleri ihbâr Taşıcızâde İsmail Efendi ibni Hüseyin Ağa ve Mehmed Mazlum 

Efendi ibni Emin Efendi nâm kimesneler le eclü’ş-şehade   meclis-i şer´i hazırn  olub 

eserü’l-istişhâd defiü’l-akika müteveffâ-yı merkum Mehmed Hakkı Ağa bin 

Abdullah bin Abdullah nâm  

 

[Sayfa No]: 17 

kimesne hayatında benim varisim olmadığından vefatımdan sonra her ne malım 

zuhur ider ise evvela senet sene üzere mücehhez ve tekfinim görülüb düyûn-ı 

müsbetem zuhur ider ise bade’l-edâ-yı  baki terekemden zevcem Mevlüde Hanım 

binti Hasan Ağa’ya rub’ hisse-yi meşruhası verilüb baki ücreti dahi zevcem Mevlüde 

Hanım’a verile deyü vasîyet-i mezbûreyi vasî-i muhtar nasb ve tayin eylediğine 

bizler şahidleriz ve şehadet dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şehadet-i şer´iye 

eylediklerinde şehadetleri hiz-i kabulde olmağın mucebince lede’l-hükmü’ş-şer´i 

müdir-i mümaileyh müvekkile-yi mezbûre Mevlüde Hanım’a bigayr-ı vech-i  şer´i 

müdâhaleden men´olundığı huzûr-u âlilerine i´lâm olundı. Fi 18 Rebiü’l-ahir Sene 

1299/ 9 Mart 1882       

 

[Belge No: 34]]]] 

Ma´rûz-u Dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi  dahilinde Medine-i Ayntab mahallatından Keleş 

Mahallesi sakinelerinden marifetü´z-zat Hadice binti Ahmed Efendi nâm hatunun bâ-

tapu intikal adile malı olub kazâ-yı mezbûreye tabi´ Babilge Karyesi turabında vâki´ 

Torunoğlı yeri dimekle maruf nâm mahalde kain tarafları Sacur ve değirman harkı ve 

Hacı Mustafa ve Molla Bekir tarlalarıyla mahdud bir kıt´a tarla tamamından üç rub´ 
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hissesini karye-yi mezbûreli Ali Osman bin Aloş’a ve bir rub´ hissesini merkumun 

zevcesi Fatma binti Hacı Mehmed nâm hatuna arazisi bin guruş bedel mukabilinde 

ferağa ve etrafında olan eşcarı dahi merkumuna kezâlik eslâsen bey´e ve nizâm-ı 

vecihle meclis-i idare-i kazâ memuru huzûrunda ber vech-i muharrer iki bin 

mukabilinde vech-i meşruh üzere mezbûrana bey´-i bât ve ferağ-ı muteber  ile bey´ 

ve ferağa ve bey´-i ferağ-ı mezkûru ikrâr ve takrire tarafından işbu bâisü’l-i´lâm Hacı 

Hüseyin bin Mehmed nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin olduğu ber 

vech-i muharrer vekâlet -i mezkûreyi kabul eylediği zat-ı mezbûreyi arifâne  ve her 

biri usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldukları mahallerinden evvela  sıra ve 

ceride-i  şer´iyede masturü’l-esami kimesnelerden dahi bade alena  lede’t-tezkiye adl 

ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olunan Mehmed Sarraf Efendi İbni Hacı Emin 

Beg ve Torunzâde Molla Ahmed bin Ahmed hakem-i şerü’l-hak oldığı huzûr-u 

âlilerine i´lâm olundu. Fi 9 Cemaziye’l-evvel Sene 1299/ 29 Mart 1882 

 

[Belge No: 35]]]] 

Bismillahirrahmanirrahim  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab kurasından Dülük 

Karyesi sakinelerinden sahibü’l-hayrat ve’l-hasenat  ve râifetü’l-müberrât Hadice 

Hatun binti Mehmed bin Halil nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-i 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda Debbağhane Mahallesi 

sakinlerinden zikr-i âti vakfına li-ecli’t-tescil mütevelli ve badehû azlini şart eylediği 

Debbağ Hacı Hüseyin Ağa İbni Ahmed nâm kimesne  mahzarında ikrâr-ı tam ve 

takrir-i kelam idub bu gülşen-i dünyanın hazanı ve bize zârının meclis-i fani olmağla 

eşcâr-ı na-payidar ve eşcar-ı bi-karar oldığını mülahaza kılub bülbül-ü hazandide 

ruhı  kafes tenden teyeran ve riyâz-ı canandan isyan tutmadan el-sadıkate ? yevm-i 

yühezâ bi´n-nevâsi mefhumuna âlime olub eşcar-ı hayratın semeratı dâima  ve bahar-

ı hasenatın izhâr-ı bakiye  olmağla Hulus bint-i Sadıka ve sıfâ-yı tevbet-i halise ile 

taht-ı mülkümde malike ve veraset-i tasarufumda olan Dülük Karyesi’nde Kesik 

Köprü nâm mahalde kain tarafları hark ve Kara Hacızâde Hafız Efendi ve Mehmed 

Şerif bağları ve tarik-i has ile mahdud ve mümtaz sekiz yüz tik gürumı havi bir kıt´a 

beyaz mülk bağı hasbetullâhü’l-mülk vakf-ı sahih-i müebbed habs ve sarih muhalled 

ile vakf ve habs idub şöyle şart ve tayin eyledim ki evvela salefü’z zikr bağı mahdud 

mezkûr mütevelli yediyle istiğlal olunub evvela gallesinden bağ-ı mahdud-u 

mezkûrun tımar ve imar-ı masarif bade’l-ihraç fazla gallesinden dahi karye-yi 
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mezbûra tariki üzerinde vâki´ Uzun  Yokuş Depesinde kain su hayratının tamir ve 

termim ve derununda terakim etmiş olan çamurı ilka olundıktan sonra fazla ğalle her 

ne kalur ise mütevelli olan kendi umûrına harç ve sarf ide ve ben hayatda oldukça 

vakf-ı mezkûre mütevelliye olub kendim bi-nefsihâ icrâ-yı şürût idem bâde vefatı 

karındaşımoğlu Halil müteveli olub şer´i mezkûremi  icrâ ve vakfımı ihya ide  bade 

vefât evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı zikûrunnın sinnen ekberi batnen bade batn karnen bade 

karn mütevelli olub icrâ-yı şürût ideler deyu hatm-i kelâm ve ferağen ani´ş-şevâğil 

mütevelli-yi merkuma teslim eyledikten sonra vakf-ı mümaileyhe Hadice Hatun 

kelâmı semt-i ahire atf idub vakf-ı mezbûrdan rücu ve ibtal-i hayra  şüru idub  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 18 

arzi miri üzerine gars olunan eşcar hükm-i menkulatta olub ve menkul kısmının 

vakfını haiz olmadığına binaen kale’l-evvel bağ-ı mezkûrı mülkime idhal iderim 

didikde mütevelli-yi merkum dahi cevaben mütesaddi olub fi’l-vâki´ zikr olunan 

eşcar-ı hükm-ü menkulde olduğı cay-i eşkal değildir lakin menkul-ı mütearefede örf 

dahi umum üzre der hakkı mahzar-ı inayat-ı bigâyât-ı rahmani imam-ı salis Mehmed 

bin Hasanü’ş-Şeybani indinde menkulun vakfı teslimü’l-mütevelli  ile  ve İmam 

Yusuf katında mücerred vakfiyet dimekle vakf-ı sahih ve lazım olmağla asla rücu-ı 

mecal-i mehal ve mütemenni´ü’l-ale’l-ihtimâldir deyu teslimat-ı imtanâ´ ile her biri 

müterafian olduklarında hükm-i müddeî-yi  ale’l-kitâb tubâlehû hüsnümaab efendi 

hazretleri dahi mübtel-i hayr olmakdan hazer idub min baad âlimen bi’l-hilâfü’l-câri 

beyne’l-eimmetü’l-eslâf vakf-ı mezkûrun sıhhat ve lüzumuyla hükmedib min baad 

naks ve tahvili ve mahal ve tabi´r ve tebdili ademü’l-ihtimal oldı min bedele ba´de 

mâ-sem´a fânimâ isme ale’l-lezine ? inellahe semiü’l-alim ve icrâ´l vefik ale’l-

hakkü’l-kerim hayrı zelik-i sırar fi yevmü’l-salis min Cemaziye’l-evvel sene-i tis´a 

ve tis´in ve miete ve elf / 23 Mart 1882 

Şühûdü’l-hâl  

Hacı Battalzâde Hacı Osman Beg Efendi, Kâtib Şevket Efendi, Kebkebzâde Şakir 

Efendi Hacı Hüseyin oğlu Abdülkadir, Kasaboğlı Mehmed Ali, Kâtib-i Mahkeme 

Hafız Mehmed Hilmi ve İzzet Ağa ve gayrihüm.  

 

[Belge No: 36]]]] 

Hamd-i mevfur ve şükrinen mahsur-ı evvel vâkıf-ı umûr-ı cumhur-ı tenzih-i 

zâta ani’l-acz ve’l-kasur hazretlerinin dergâh-ı kuds ve badgâh-ı mukaddeslerine 
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olsun ki nev´ini edmi tarik-i müstakîm irşâd ve hidâyet iyledi ve salavât-ı 

mütevelliyêt ve tahiyyat-ı bi-gâyat evveli beni zişân ve müftehir-i âlimeyân olan 

resûlü’l-sakaleyn ve imâmü’l-harameyn efendimiz hazretlerine olsun ki ümmet-i 

merhûmesini sin-i seniyye Mustafa ve saye-yi tergib ile çâre-i şer´iat mutahhire 

beyân ve ishâr ve imtisâl emreden kâffe-i mülükâfını şefâat-ı âmmesi ile tebşir iyledi 

ve çıhâr-ı yâr ? ve al ve evlâd ev eshâb ? Resûlullâhü te´ala aleyhim ecma´in 

hazerâtına olsun ki cümlesi tarik-i müstakîmde necm-i Hüdâ oldular âmâ ba´ad  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Gülbeşe Hanesi 

Mahallesi sakinlerinden sahibü’l-hayrat ve hasenat rağıbü’l-sadakat  ve’l-hayrat Hacı 

Mehmed İbni Hacı Ali İbni Molla Mustafa nâm kimesne medine-i mezbûre 

mahkemesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i maali ukuda zikri âti  vakfına 

li-ecli’t-tescil mütevelli nasb ve bade azlini şart  eylediği Turanzâde El Hac Mehmed 

Habib Efendi İbni Hafız Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam 

idub zikr-i âti vakfın suduruna değin silk-i mülkümde münselik verâseti tasarrufunda 

münâsemed olan medine-yi mezbûreye tabi´ Nurane  Karyesi turabında Sekbecen 

nâm mahalde vâki´ tarafları ma-i cari  ve Hacı Emin Beg ve Fatma binti El Hac 

Osman Efendi bağçeleri ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a şeftalu bağçesinin tamamen  

ve yine Küfr-i Cebel  Karyesi’nde Ebnehân nâm mahalde kain tarafları cebel ve vadi 

ve Mustafa Kahya fıstıklıkı ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a fıstık bağçesinin 

tamamından olan üç rub´ hisse-yi şâyiamı  ve Bineced  Karyesi turabında kain 

tarafları Hacı Nuh Efendi bağları ve vadi ve tarik-i aâm ile mahdud bir kıt´a dımışkı 

bağımın tamamından olan nısf-ı hisse-yi şâyiamı kendi mülkinden ihraç ve 

habetillahi’l-l mülkül müteal vakf ve habs idub şöyle şart ve tayin eylediği  salefü’l-

zikr-i bağçe ve fıstıklık ve bağ evvela mütevelli yediyle istiğlal  olunub gallesinden 

tekalif-i örfiye ve şer´iyesi bade’l-ihraç fazla-ı galleden her ne kalur ise o fazlanın 

nısfı ücret-i növbet olarak vakf-ı mezbûre mütevelli olan ahz idub kendi umûruna 

harc ve sarf ide ve baki kalan nısf-ı fazla-yı gallenin nısfı ile yevmi arefede bir re´s 

kurban iştirâ  olunub zebh ile mahdumı beyne’l-fukara  iktisam oluna ve fazlasından 

dahi otuz guruşluk ekmek ve helva iştirâ olunub kezâlik fukaraya taksim oluna  ve 

nıf-ı galleden dahi her kaç guruş kalur ise kezâlik nakden beyne’l-fukaraya taksim 

oluna ve ben hayatda oldukça vakf-ı mezkûra mütevelli olub icrâ-yı şart idem bade 

vefalı  sulbiyeyi sağire kızım Hadice Hatun mütevelliye olub ber vech-i meşruh icrâ-

yı şart eyliye  ol dahi veft eyledikde mezbûrenin sadrı  oğullarının ekber ve erşedi 

vakf-ı mezkûra ber minvâl-i muharrer icrâ-yı şürût eyleye bade vefat evlad-ı evlad ve 
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evlad-ı evlad ve evlad-ı evladının zükurunun  ekber ve erşedi batna bade batn ve 

karna bade karn mütevelli olub icrâ-yı şürût eyleye  evlad-ı zükürı külliyen münkariz 

olur ise Beşinci Mescid-i Şerifi’nin mütevelliyi vakf-ı mezkûruma mütevelli 

tamamen Galleş  Mescid-i Şerif-i mezkûrun kadim gallesine zam ve ilave ile mescid-

i şerif-i mezkûra harc vesarf ide deyu hatm-i kelam ve fârigan ani´ş-şevâğil 

mümaileyhe teslim eyledikden sonra ğabbe’l-tasdikü’l-şer´i vakf-ı merkum Hacı 

Mehmed Ağa mahalle-yi min semt   

    

[[[[Sayfa No]]]]: 19 

ahere atf ve ebtal hayra  şürü´ idub arz-ı miri üzerinde gars olunan eşcar hükm-i 

menkulatında olub ve menkul ve muavvel kısmının vakfını caiz sahih oldığı kütüb-ü 

fıkhiyede mestur olmağın binaen mütevelli-yi mümaileyhe eşcar-ı mezkûreden 

kifâyed edub bana teslim almayun dedikte mütevelli-yi mümaileyh dahi 

mütezaddiyen  cevab olub fil vâki´ zikr olunan eşcar hükm-i menkulde oldığı cay-ı 

eşkal  değildirlakin menkul mutasarrıfda örf dahi umum üzredir hatta mütebahhir-i  

inayat bi gayat-ı  rahmeti imam  Mehmed İbn Hasan Şeybanizâde  minberlerinde 

menkul mutasarrıfın teslim-i ale’l-mütevelli ile İmam-ı Yusuf Hazretleri katında 

vakf-ı mücerred vakf dimekle vakf-ı sahih ve lazım olmağla asla rücu -ı mahal ve 

istirdada ihtimal yokdur deyu red ve teslimden imtinâ´ ve husumet ve niza olunub 

hakem-i mevkı-i sadr-ı kitâb tubıileyh ve haşmetmeab efendi hazretleri  huzûrunda 

müterafian ve fazl ve hisseme taliban oldıklarında hakem-i mümaileyh hazretleri 

cedl-i hısımına nazır ve mübtel  hayr olmaktan hazer idub âlimen bi’l-hilâfü’l-câri 

beyne’l-imameyn vakf-ı mezbûrın sıhhat ve lüzumuyla hükm-i sahih-i şer´i kazâ-yı 

sarih-i mer´i edub min baad vakf-ı mezbûr-ı sahih ve lazı olub nakz ve tahvil-i 

mecal-i mahal ve tabi´r ve tebdili mümteniü’l-ihtimal oldı femen bedele ba´de sem´a 

kanimen isme ale’l-lezine yübedduline innalahe semi´un alim cerizelik hurriren fi’l-

yevmü’s-sâbi´ min Cemaziye’l-evvel li-sene tis´a ve tis´in ve miete ve elf / 27 Mart 

1882 

Şühûdü’l-hâl   

Şevket Efendi, Hacı Osman Beg, Hacı Hindizâde Mehmed Efendi, Attar Mehmed, 

Attar Molla Halim, Kirbitçi Memik, Berber Mahmud, Kâtib Zühdi Efendi, Kâtib 

Haız Efendi, Muhzır İzzet ve gayrihüm.  
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[Belge No: 37]]]] 

Ma´rûz-u Dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab’da vâki´ Nezaret-i Celile-

yi Evkaf-ı Hümayun-u mülûkâneye mülhak evkafdan olub medine-yi mezbûrenin 

Tışlaki Mahallesi’nde kain Keçehane Cami-i Şerifi’nin ba berat-ı şerif-i âlişan  

mütevelliyi Bayramzâde Mehmed Rahmi Efendi Bin Mustafa Efendi medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd huzûr-ı şer´i maali ukudda 

mahalle-yi mezbûre sakinlerinden ve zikri âti hane  vaz´ül yedleri sabit olan Keçeçi 

Hacı Hasanoğlu Bekir ve Memunoğlı Süleyman ve Mısdık  ebna Hacı Mehmed nâm 

kimesneler taraflarından husumet  ve redd-i cevaba vekil-i müseccel  şer´ileri da´va 

vekili Kütahyan Menas Efendi nâm kimesne muvâcehesinde bi’l-tevliye üzerine 

da´va ve takrir-i kelam idub cami-i şerif-i mezbûrun civarında Keçehane Çarşısı’nda 

kain tarafları cami-i şerif-i mezbûrun vakf-ı dükkanı ve Hacı Hanifizâde Hacı 

Abdurrahman Efendi ma´seresi ve iki tarafdan tarik-i aam ile mahdud ve mümtaz bir 

bab Köşker dükkanının arsa ve binası mütevellisi oldığım cami-i şerif-i mezbûrun 

müsekkafatından  vakf olub vakf-ı mezbûre bundan mukaddem mütevelli olan 

pederim müteveffâ Mustafa Efendi’den ve pederim vefatından sonra bundan senevi 

yüz yirmi kuruş bedel ile bil isticâr iden müste´ciri  Arakliyin oğlı Eyu  nâm kimesne 

dükkan-ı mahdud-ı mezkûrun tamamı cami-i şerif-i mezbûrun vakfı oldığını ve arsa 

ve binasında  kendüsünin hak ve alakasının bulunmadığını bi’t-tav´ ikrâr ve itiraf 

iderek dükkan-ı mezkûrda bi icare sakin olmışken merkum Eyu dükkan-ı mahdud-ı 

mezkûrı mülki olmak zeamiyle bundan çend gün mukaddem işbu vekil-i 

mümaileyhin müvekkilleri merkumun Bekir ve Süleyman ve Mısdık’a iki bin guruşa 

bey´ ve teslim eylediği cihetle vakf-ı mezkûrun dükkanını icare bey´ etmek meşru 

olmamakla hala dükkan-ı mezkûrdan kifâyedleriyle canib-i vakfa teslim olunması 

bi’t-tevliye murad  iddükde  vekil-i mümaileyh Menas Efendi cevabında dükkan-ı 

mahdud-ı mezkûrun binası müvekkillerimin bayi´-yi merkum Eyu´un ve arsası dahi 

şehriye  on guruş sükr-i zemin ile cami-i şerif-i mezbûrun vakfı olub bay´i -i merkum 

Eyu dükkan-ı mezkûrun binasına mülkiyet üzre ve arsasına vakfiyet üzre elli seneyi 

mütecaviz mutasarrıf oldığı halde binasını tarhden çend gün mukaddem 

müvekkilerim merkumdan iki bin guruş bey´ ve teslim ve merkuma dahi ber minvâl-i 

muharrer iştirâ ve kabul idub ol vecihle dükkan-ı mahdud-ı mezkûrun binası 

müvekkillerim merkumunun mülk-i müşteraları  ve arsası dahi şehriye on guruş sükr-

i zemin ile cami-i şerifin vakfı olmağın binasına mülk-i müşteraları olmak üzre bihak 
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ve bey´ iderük dedikde mütevelli-yi mümaileyh da´va-yı meşruhasını müebbed kıt´a 

fetva-yı şerif ibrâz idub  feth ve ferâfehet olundıkta zid zide sakin oldığı bir bab 

dükkanın arsa ve binası kalan mescidin vakfı oldığını ikrâr ve dükkan-ı mezkûrun 

tamamını müstecir-i  mezbûrun mütevelli-yi ömrüden  beş  sene bedel malumeye 

isticâr ve bedel icaresini ömürde verdikden sonra zide  dükkan-ı mezkûrun binası 

kablü’l-ikrâr ve’l-isticâr mülkimdir deyu da´va eylese mesmu  olur mı el cevab’ullah 

subhane ve te´ala ilm olmaz el iştirâ ve’l-istihab ve’l-istida´ ve’l-isticâr yemini´ 

da´va-yı mülkü’l-talib li-en kelâmünhâ bân-ı zelik ? mülk lede’l-yed fikûnü’t-talib 

ba´dehû tenâfizen deyu devirden bu surette zidegân-ı mezkûrun binasını mülkimdir 

deyu sonra semen-i maluma bey´ ve teslim eylese ömrü mütevelli-yi zeydin ber 

vech-i meşruh kablü’l-bey´i dükkan-ı 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 20 

mezkûrun arsa ve binası mescid-i mezbûrun vakfı oldığı ikrâr ve bedel-i malum 

isticârını Bekir’in muvacehesinde isbât idecek dükan-ı mezkûrı Bekir’den ahza ve 

vakf içün zabta kadir olur mı el-cevabullah  subhane ve teale’l-ilm  olur ve âzâ-yı 

sahhü’l-vakf ve ? mâ ahz-ı bi-gayr-ı hak yüsterid min- ahzühû deyu minhâü’l-fezâr 

ve yedâyeden nükul-ı şerif irâd buyrulmuş olmağın ber mantuk fetva-yı şerif müddeî 

mütevelli mümaileyhden ber minvâl-i muharrer müddeâ-yı meşruhalarına muvafık 

beyyine taleb olundıkda mümaileyh ber minvâl-i muharer müddeâsını usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkarı mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve 

imza iden Hacı Mehmed bin Hacı Şakir bin Ali nâm kimesnelerden alena lede’t-

tezkiye  adl ve makbülü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olunan Abacı Karanın oğlı Mustafa 

ve Debbağ Türkman Ağa nâm kimesneler şehadetleriyle bil muvâcehe ber tehc  şer´i 

âli meşruha ve mufassıla  ikamet etmeğin mucebince led´el hükmü’ş-şer´i 

müvekkilun  merkumuna izâfetle vekil-i mümaileyh Menas Efendi dükkan-ı 

mahdud-ı mezkûra müdâhaleden men´iyle mütevelli-yi mümaileyhe dükkan-ı 

mezkûrı teslim olınması lazım geldiği i´lâm olındı tahriran  fi el yevmü’l-hamse min 

Cemaziye’l-evvel li sene tis´a ve tis´in ve miete ve elf / 25 Mart 1882 

 

[Belge No: 38]]]] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Cartıl Karyesi 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan İbrâhim bin Hacı İbo’nun sulbiye-yi 

sağire kızı Aişe’nin tesviye-yi umûruna kıbel-i şer´iden bir müstakîmü’l-etvar 
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kimesnenin vasî nasb ve tayin olınması lazım ve labudd olmağın emanet ile maruf ve 

istikamet ile mevsûf ve her vecihle ve sabit  gelmeğe kadir ittüğü zeyl-i kitâbda 

muharrer ü’l-esami-yi müslimin ihbâr ve şehadetleriyle sabit ve mütehakkik olan 

sağire-yi mezbûrenin hali işbu bâisü’l-kitâb Hamo Kahya ibni Hamo nâm kimesneyi 

hakim-i mevki sadr-ı  kitâb tubâlehû hüsnümaab efendi hazretleri dahi sağire-yi 

mezbûre vakt ve rüşd-i sedâdına ve tesviye-yi umûruna vasî nasb ve tayin olunub ol 

dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merâkimin kemâ yenbaği 

edâya taahhüd ve iltizam eyledikten sonra vasî-yi merkumun talebiyle hakim-i 

mümaileyh hazretleri işbu tarih-i küttabdan itibaren sağire-yi mezbûrenin ve 

kisvebeha vesâir levazım-ı zauriyesi içün yevmi otuz para farz ve takdir buyurub 

meblağ-ı mağruz-ı mezkûrı sağire-yi mezbûrenin lazım olan zaruriyesine harc ve 

sarfa ve lede’l-hâce istidaneye ve inde´z-zafer malına veyahud min muceb-i 

nafakatahüm aleyh üzerine rücû´a  vasî-yi merkum Hamo Kahya´ya izin vermeğin 

mâ vakı´a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. Fi 5 Cemaziye’l-ahir Sene 1299 / 24 Nisan 

1882 

 

[Belge No: 39]]]] 

Bâdı-i defter-i kassam oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallatıdan Sefer Paşa 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed Ağa bin Ali’nin 

veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Adile binti Mehmed ile kendüden 

mukaddem zevcesi Hadice’den mütevellidân sulbiye-yi kebire kızları Hadice ve Aişe 

ve zevce-yi mezbûreden mütevellidun sulb-i sağir oğulları Süleyman  ve Hüseyin ve 

sulbiye-yi kebire kızı Amine ve Gürci’ye  inhisârı şer´an zahir ve aşikar olduktan 

sonra sağiran merkumanın  tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den li ebeveyn  kız 

karındaşları Amine vasî nasb ve tayin olunub ol dahi bervechi muharrer ve sabit 

mezkûreyi kabul eyledikten sonra müteveffâ-yı merkumın terekesi vasî-yi merkume 

marifeti ve marifet-i şerle tahrir ve beyne’l-verese bil farizatü’l-şer´iye taksim 

defteridir ki ber vechi ati zikr ve beyan olunur. Fi 11 Cemaziye’l-ahir Sene 1299 / 30 

Nisan 1882 

Menzil-i der mahalle-yi mezbure sülüs hisse: 4000 Guruş 

Hekim dükkanında hegdan (1): 1000 Guruş 

Debbağhanede debbağ odası: 600 Guruş 

Dülük Karyesi’nde ağlık bağ (1): 100 Guruş 
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Karye-yi mezbure turabında kırcık bağ (1): 400 Guruş 

Ağca BurçKaryesi’nde karalık bağ: 100 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 21 

Karye-yi mezbûre turabında ağlık bağ (1): 200            

Kızıl kolda sumak piçliği: 20 Guruş 

Ham öküz gönü: 700 Guruş 

Ham keçi veoğlak derisi (61): 300 Guruş         

Abişde kazganı (3): 660 Guruş        

Boya Teşti (2): 100 Guruş 

Sâir ufak bakır (13): 400 Guruş 

Halı (1): 100 Guruş 

Ber tak tabanca: 40 Guruş  

Köhne saat: 20 Guruş 

Tüfenk (1): 60 Guruş 

Âtik kilim (1): 15 Guruş 

Yorkan (1): 70 Guruş 

Tenur yorkanı (1): 30 Guruş  

Meşleh (1): 40 Guruş 

Sumak yaprağı (6) kantar: 700 Guruş 

Attar okunda sumaklık (1): 140 Guruş 

Hırda´vat-ı menzil: 35 Guruş 

Yekûn: 10005 Guruş 

Minhâ’ül ihrâcât 

Mücehhez ve tekfin: 100 Guruş 

Zevce-yi mezbûre Adilenin mihr-i muahharı: 1 / 5, 125 Guruş  

Vasîyet: 300 Guruş 

Resm-i kısmet: 221, 50 Guruş 

Kaydiye: 13, 50 Guruş 

Yekûn: 1390 Guruş 

Sahhü’t-Taksim Beyne’l-Verese: 2615 Guruş 

Zevce-yi mezbûre hissesi: 1076, 875 Guruş 

Hisse-yi bi nti Hadice: 942, 25 Guruş 

Hisse-yi binti Aişe: 942, 25 Guruş 



120 

Hisse-yi binti Amine: 942, 25 Guruş 

Hisse-yi binti Gürci: 942, 25 Guruş 

Hisse-yi ibni sağir Süleyman: 1884, 50 Guruş 

Hisse-yi ibni sağir Hüseyin: 1884, 50 Guruş 

 

[Belge No: 40]]]] 

 Bâdı-i defter-i kassam oldur ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-

yi Ayntab mahallatından Şeyh Süleyman Mahallesi sakinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Hadice binti Hacı Mustafa’nın zevci nakihi  Mehmed bin Mehmed 

ile babası merkum Hacı Mustafa ile validesi Hadice binti Mısto ve sadriye-i sağire 

Nuriye kızına münhasıran  ve tashih mesele-yi mirasları on üç sehm itibariyle üç 

sehmi zevci merkum Mehmed’e ve iki sehmi eb-i merkuma ve iki sehmi ümm-i  

mezbûreye ve altı sehmi binti mezbûreye isabeti bade’l-tahkikü’ş-şer´i sağire-yi 

mezbûrenin tesviye-yi umûruna ve emvâl-i mevrusunı ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i 

şer´iden babası ve velisi merkum Mehmed vasî nasb ve tayin olunub ol dahi ber 

vech-i muharrer sabit mezkûre bade’l-kabül vasî-yi merkum taleb marifeti ve 

marifetü’l-şer´le tahrir ve terkime beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi ve 

taksim olunan müteveffiye-yi mezbûrenin terekesi defteridir ki bervechi âti zikr ve 

beyan olunur. Fi 17 Cemaziye’l-ahir Sene 1299 / 6 Mayıs 1882 

Yatak kat (1 ) valide üzerinde: 18 Guruş   

Yasdık (2) keza: 25 Guruş 

Gümüş kemer keza: 150 Guruş 

Sandık (1) keza: 15 Guruş 

Muhlis kemer (1) keza: 13 Guruş   

Çit don (1) keza: 6 Guruş 

Çit entari (1) keza: 14 Guruş 

4 boğça (1) babasında: 23 Guruş 

Kase ve çanak (5) ve kahve ve tütün tebsileri (4) babası üzerinde: 24 Guruş 

Kemik tarak (1) ve  cam tası (1) keza babası: 11 Guruş                           

Bez çarşeb (1) çit don (1) keza: 9 Guruş                                                                                                                                                       

Boyun bağı (3) ve yazma (3) keza: 18 Guruş 

Çit entari (1) ve yükli basma entari (1) keza: 130 Guruş 

Bakır parça (11) babası üzerinde: 93 Guruş                                                                     
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Hasır yasdık (6) keza: 20 Guruş 

Döşek yüzü (1) zevci üzerinde: 15 Guruş                 

Diyarbekir çarşebi (1) keza: 130 Guruş 

Döşek (2) yorgan (1) zevci keza: 200 Guruş  

Beyaz çarşeb (1): 10 Guruş 

Çoka Pantu ve hâre ve canfes entari: 395 Guruş 

Çit entari (1) ve burmacık (1) keza: 13 Guruş 

Ayna (1) keza: 15 Guruş 

Acem hararı (1)  canfes  don (1) keza zevcede: 20 Guruş 

Sarı çizme ve kundura çift (2) keza: 25 Guruş 

Zevci def´a mihr-i muahhar: 1000 Guruş 

Yekûn: 2161 Guruş 

Minhâ’ül ihrâcât 

Meyyit masarıfı: 75 

Düyûn-ı müteferrika: 95 

Resm-i kısmet: 49, 75 Guruş 

Kaydiye: 3, 25 Guruş 

Varaka Baha: 2 Guruş     

Akçe Farkı: 11 

Yekûn :  236 Guruş 

Sahhü’t-Taksim Beyne’l-Verese: 1925 Guruş 

Hisse-yi zevci merkum Mehmed: 444, 25 Guruş     

Hisse-yi Ab-ı merkum Hacı Mustafa: 296 Guruş 6 para                             

Hisse-yi Ümm-i mezbûre: 296 Guruş 6 para 

Hisse-yi binti  mezbûre-yi sağire Nuriye: 888 Guruş 18 para 

 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 22 
[Belge No: 41]]]] 

 M aruz-u Dâileridir ki 

 Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Kızılhisar Karyesi 

ahalisinden sahib-i arzuhâl Mehmed Ali ibni Hacı Tahir nâm kimesne medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´de Reşi  

Nahiyesinde vâki´ Keş nâm karyeli İso bin Seydo nâm kimesne muvâcehesinde 
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Çartak Karyeli Hasan bin Hüseyin nâm kimesne hazır olduğu halde işbu hükümet 

konağı havlusunda  muâyene olunan kırmızıya mail boz renkli erkek bir re´s merkeb 

kendü malım olan merkebimden doğma netâcen malım iken tarihden beş sene akdem 

kendi hanemden sirkat  ve zayi olub el-haletü hezihi  merkeb-i mezkûru İso yedinde 

bulmağla bil istihkak hala taleb ederim deyu badel da´va ve suâl cevabında ben 

merkeb-i mezkûru tarihden sekiz mah akdem hazır merkum Hasan’dan bir re´s 

merkebi ile yüz guruş mukabilinde iştirâ ve kabz etdim ol vecihle merkeb-i mezkûr 

şer´an yedimde malım olmağın bihakk vaz´ül yed ederim lakin müddeî-yi merkumun 

ber vech-i muharrer malı olduğını bilmem dedikde hazır merkuman suâl olındıkta ol 

dahi cevabında müddeâya olan merkebi gaib-i ani’l-mecli-i ali kahyaoğlu Geco’dan 

iştirâ etdim ol vecihle şer´an yedimde malım iken bundan sekiz mah akdem merkum 

İso´ya ber-vech-i meşruh bey´ini tasdik etmekle husus-ı mezkûrda netâci beyyinesi 

şer´an öli oldığından merkum Mehmed Ali’den müddeâ-yı meşruhuna muvafık 

beyyine taleb olundıkta usûl-ü mevzu´âsına tevfikan ba varaka-i mesture mensub 

oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden meyyid Mehmed bin 

Mesto ve Mehmed Ali bin Mehmed ve Mustafa bin Mehmed nâm kimesne şehadet 

iddükleri ihbâr olunan Mahsen bin Mahsen ve Süleyman bin Ali nâm kimesneler 

şehadetleriyle bil muvâcehe ber nehc-i şer´i badel isbât vel hilafü’l-hükm mucebiyle 

müddeâya olan merkeb-i mezkûrı müddeî-yi merkum Mehmed Ali’ye def´ ve teslime 

ve mezbûr İso´ya tenbih olındığı bi’t-tescil i´lâm olındı tahriren fi’l-yevmi’t-tâsi´ 

aşer min Cemaziye’l-ahir  li sene tis´a ve tis´in ve miete ve elf / 8 Mayıs 1882 

 

[Belge No: 42]]]] 

 Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi Medine-yi Ayntab mahallatından 

Delbes Mahallesi sakinelerinden iken bundan akdem fevt olan Hadice binti  Çolak 

Mehmed nâm kimesnenin veraseti sadriyeyi kebire kızları Zeyneb  ve Fatma ve Aişe 

ve’l-ebeveyn kız karındaşı Zeyneb Hatun’a inhisârı bi’l-beyyinetü’ş-şer´iye sabit 

oldıktan sonra verasetine merkumelerden benatan-ı mezbûratandan  maruf merkume 

Zeyneb tarafından zikr-i âti husus-u da´vaya vekil müseccel şer´isi  zevci Mehmed 

Emin bin Mehmed nâm kimesneler medine-yi mezbûre  mahkeme-yi şer´isine 

mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´ide müteveffiye-yi mezbûrenin varislerinden olub 

zikri âti sabr  bağçesine vaz´ül yedi âtiü’l-zikr şahidan şehadetleriyle sabit olan binti 

mezbure Aişe tarafından husumet  ve redd-i cevab vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân 

İsmail bin Ali ve Ali bin Ali nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine 
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hükm-i şerü’l-hakk olan zevci Kara Ahmed bin Ahmed nâm kimesne muvâcehesinde 

Körkin Karyesi turabında Çekdemli nâm mahalde kain tarafları Kenan ve Meho 

Kahya’nın oğlı Hasan ve Zeyneb hayirlikleri  ve cebel ile mahdud ve mümtaz bir 

kıt´a hayirlik tamamı ile yine mahal-i mezkûrda kain tarafları Hacı Ali ve Haylazoğlı 

Mehmed ve Kenan ve Zeyneb Hatun hayirlikleri ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a 

hayirlik cem´an iki kıt´a hayirlik müteveffiye-yi mezbûrenin ale’l-vefat yedinde 

mülki olub fevtiyle ber minvâl-i muharrer veresesine mevrus olmışken hala 

müvekkile-yi mezbûre Aişe Hatun tamamına vasîyetü’l-yed  olmağın mezkûr 

hayirliklerden hisse-yi mevhibe-i meşru´amızı bi’l-vekâle taleb ideriz deyu da´va 

itdiklerinde vekil-i merkum Kara Ahmed cevabında filhakika salifü’l-zikr hayirlik-i 

mahdud-ı mezkûrlar mukeddema müteveffiye-yi mezbûre Hadice Hatun’un mülki 

iken mezbûre Hadice Hatun hal-i hayatında güzeran iden bin iki yüz doksan altı 

senesini Mah-ı Şaban-ı Şerifi’nin Salı Güni bin guruş mukabilinde kızı müvekkilem 

mezbûre Aişe Hatun’a bey´i bat sahih-i şerle bey ve teslim ol dahi ber minvâl-i 

muharrer ü’l-iştirâ ve kabz ve kabul idub ve semen olan meblağ-ı mezbûrı dahi 

müvekkilem mezbûreye hibe-yi sahih-i şer´iye ile hibe ve bahş idub ol dahi ittihâb ve 

kabul itmişdir ol vecihle benim müvekkilem mezbûrenin mülki müştirası oldığından 

ve bi-hak men´i yed itmişdir deyu müddeîyen-ı merkuman inkarlarına mukarren 

def´a tasaddi itdikde müddeî-i vekil-i merkum Kara Ahmed ber minvâl-i muharer 

defi meşruhını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerden zir-i 

mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Hüseyin Ağa bin Mehmed ve Ahmed bin 

Hüseyin nâm kimesnelerden sıra ve bade Mustafa bin Abdullah ve Ali bin Mehmed 

nâm kimesnelerden alene lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr 

olunan Tütüncü Ali Efendi Ali bin Ali ve Kanberoğlı Mustafa bin Ahmed nâm 

kimesneler şehadetleriyle bil vech-ibernehc-i şer´i badel isbât vel hükm mucebince 

müddeîyan-ı vekilan-ı merkuman müvekkillerine izâfetle da´va-yı 

mezkûrelerindenmen oldıkları bit tescil i´lâm olındı. Fi 18 Cemaziye’l-ahir Sene 

1299/ 7 Mayıs 1882 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 23 
[Belge No: 43]]]] 

 Ma´rûz-ı Dâileridir ki 

 Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla Çadır 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Tuzcu Mısdık bin Nalcı 
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Mısdık nâm kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı medhûl bahası Zeliha binti 

Mehmed Sadık ile sulbiye-yi kebire kızları Fatma ve Aişe ve Afife’ye ve validesi 

Fatma binti Hacı Halil ve ibni ala ibni sağir Mehmed Arif’e ve binti ala binti 

sağireler olan  Maya ve Amine’ye inhisârı şer´an zahir ve aşikar oldıktan sonra 

sağirûn-ı merkumunın tesviyeyi umûrlarına muvakkaten vasi-yi mensubları Çolak 

Ali Osmanoğlı Mehmed Ali  Ağa vasîyet ve ism-i mezbûre Fatma Hatun tarafından 

zikr-i husus-u da´vaya vekil müseccel-i şer´iyesi olmağın  ve kezâlik benatan-ı 

mezbûratandan mezbûre Aişe tarafından zikr-i âti husus-u da´vaya vekil müseccel-i 

şer´iyesi Berber Mahmud ve binti Fatma tarafından kezâlik zikr-i âti  husus-u 

da´vaya vekil  müsecceli şer´isi Memik Ağa bin Mehmed nâm kimesneler medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şari ali ukudda 

zevce-yi menkûha-yı medhûl bahası olub zikr-i âti menzile vaz´ül yedi âti zikr 

müzekkilerden lede’t-tezkiye câibü’l-ism ism-i şahidan şehadetleriyle sabit ve sübut 

olan mezbûre Zeliha Hatun tarafından husumet ve redd-i cevaba vekâlet-i zat-ı 

mezbûreyi arifân Rüstem ve Mehmed bin Mehmed nâm kimesne şehadetleriyle sabit 

ve sübut vekâletine hükmül şer´iü’l-hakk olan Istırabzâde Mustafa Efendi 

muvâcehesinde müteveffâ-yı merkumun ale’l-vefat yedinde mülki olub mahalle-yi 

mezbûrede kain tarafları Arıcı Mısdıkoğlı ve Tokatlızâde Hacı Mustafa Ağa ve 

Kakeci Hacı Ali ve Arif Ağa haneleri ve dehliz ile mahdud  ve mümtaz bir bab 

menzili vuku´-ı vefatıyla müvekkillerimiz mezbûrat ile sağirden merkumdan mevrus 

olmışken hala müvekkile-yi mezbûre Zeliha Hatun menzil-i mezkûrun tamamına bi 

gayr-i vech-i şer´i müdahele ve vaz´ül yed ider olmağla müdâhale-yi vakı´asının 

meni  matlubumdır deyü badel deavi ve’s suâl vekil-i mümaileyh Mustafa Efendi 

cevabında filhakika  menzil-i mahdud-ı mezkûrın tamamı mukeddema müteveffâ-yı 

merkum Mısdık Ağa’nın mülki olub ancak müteveffâ-yı merkum kablel vefat hal-i 

hayatında ve kemal-i akl-ı sıhhâtinde bin ikiyüz doksan dokuz senesi mah-ı Rebiü’l-

evvelinin nısfında menzil-i mahdud-ı mezkûrı mücemmiletü’l-tevâbi´ ve’l-edâ-yı hak 

ve kâffetü’l-mürâfık şürûta mübtela ve müfsideden ari ve gayr  ve tağyirden hali dört 

bin guruş müvekilem mezbûre Zeliha Hatun’a bey-i bât sehih-i şer´le bey ve teslim 

ve merkuma dahi bade’l-iştirâ vel lafz vel kabul-i semen olan meblağ-ı mezbûrı dahi 

müvekkilem mezbûre Zeliha Hatun hibe ve bahş idub ishab  ve kabul itmişdir ol 

vecihle menzil-i mahdud-ı mezkûrın tamamı müvekkilem mezbûrenin mülki 

müştirası olmağın bihakk va´z itmişdir deyü müddeî-i vekil ve vasî-yi merkumların 

inkarlarına mukarren def´a tasaddi ve ber minvâl-i muharrer def-i meşruhı  usûl-ü 
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mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye va´z -ı 

muharrer ve imza iden Külekçi Hacı Mahalli ve Tokatlızâde Mustafa ve Mehmed bin 

Ahmed nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Hüseyin bin Mehmed’e ve Ahmed 

bin Mustafa nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet 

iddükleri ihbâr olunan Tütüncü Ali Efendi bin Ali ve Külekçi Mustafa ibni Mehmed 

Efendi nâm kimesneler şehadetleriyle bil muvâcehe ber nehç-i şer´i şer´i şerif-i âli 

isbât etmeğin mucebince badel hükmü’ş-şer müddeî vasî ve vekil merkum Mehmed 

Ali ve vekilan-ı merkuman Berber Mahmud ve Memik Ağalar da´va-yı 

mezkûreleriyle müddeî-yi aleyha müvekkilem mezbûre Zeliha Hatun’a izâfetle vekil-

i mümaileyh Mustafa Efendi’ye bi vechi şer´ muarefeden men olındıkları huzûr-u 

âlilerine i´lâm olındı. Fi 28 Cemaziye’l-ahir Sene 1299/ 17 Mayıs 1882 

 

[Belge No: 44]]]] 

 Ma´rûzu Dâileridir ki 

 Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kozanlı 

Mahallesi sakinelerinden marifetü’z zat Fatma binti Ali nâm kimesne tarafından zikr-

i âti husus-u da´vaya vekil müseccel-i şer´isi Solağın oğlı Mehmed Ağa ibni İsmail 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd 

meclis-i şer´i maali ukudda medine-yi mezbûreye tabi´ İbrâhimli Karyesi 

sakinlerinden Kösenin oğlı Memik bin Hüso muvâcehesinde müteveffâ-yı merkum 

hayatında tarihden dört sene akdem müvekkilem mezbûreyi tezviç eylemek efkarında 

oldığı cihetle kendi malından  Arabkir Mezrası’nda Battal Öyük civarında kain 

tarafları tarik-i aâm ve Bakkal  Emin ve Bostancı Şeyhoğlı bağları ile mahdud bir 

kıt´a karalık bağını müvekkilem mezbûrenin mihr-i mukaddemine mahsuban i´tâ ve 

teslim ile müvekkilem mezbûre dahi nefsini iş bu bağ mukabilinde merkum Memikin 

babası merkum Hüsoya akd ve tezvic idüb ol vecihle bağ-ı mahdud-ı mezkûrın 

tamamı müvekkilem mezbûrenin müstakilen mülki oldığı halde merkum Hüso 

muvecehesinde bağ-ı mezkûra mutasarrıf oldığı halde merkum tarihden bir sene 

akdem fevt olub olmağla yine tarih-i mezkûrda müvekilem mezbûrenin müteveffâ-yı 

merkum terekesinden hissesine isabet iden sekiz sehmden bir sehm hissesi 

mukabilinde verilüb müvekkilem yedine teslim kılınan Arabkir mezrası turabında 

kain tarafları Tüfenkçi Karanın oğlı ve Bişircioğlı bağları ile ve sumak bahçeliği ile 

mahdud ve mümtaz karalık bağ ile yine mezra-yı mezbûre turabında Beglik nâm 

mahalde kain tarafları Muhtarın oğlı Memik ve Kendirci Şiho bağları ve tarik ve 
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çayır ile mahdud bir kıt´a beyaz bağ ki cem´an iki kıt´a bağ mezkûrlara beş bin guruş 

kıymet takdir olunarak müteveffâ-yı merkumun bilcümle kırk bin guruşlık  tereke-yi 

mevcudesinden müvekkilem hissesine isabet iden beş bin guruş mukabilinde  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 24 

müvekkilem mezbûreye bade’l-taksim i´tâ idüb her biri kısmet-i mezbûreye bade´r 

rıza hala beldemiz müftisi faziletlü Mehmed Bahaddin Efendi kısmet-i mezkûreye 

mutlaka-yı âmme deaviden ve kaffe-yi iman muhasematdan  müvekkilem 

mezbûrenin kabülini havi zimmetini ibrâ-yı âmme-yi sahih-i şerle ibrâ ve ıskat-ı 

hakk itmişken el halete hezihi işbu merkum Memik salefü’z zikr üç kıt´a bağa bi 

gayr-i vech-i şer´i müdâhale ider olmağla müdâhale-yi vakasının men´i bil vekâle 

matlubumdır dedikde ol dahi cevabında babam müteveffâ-yı merkum Battal Öyük 

civarında olan salefü’z zikr karalık bağı müvekkile-yi mezbûrenin mihr-i 

mukaddemine mahsuban def´ ve teslim eylediğini bilmem ancak mezkûr iki kıt´a 

diğer bağları müvekkile-yi mezbûrenin hisse-yi irsiyesine mahsuban tarih-i 

mezbûrede virilmişdir deyü bi´tâv´ ikrâr eyledikden sonra mümaileyh müfti Efendi 

huzûrunda dahi tarih-i mezkûrda vâki´ olan ibrâyı dahi ikrâr ve itiraf etmeğin 

mucebince bade’l-ibrâ merkum Memik Battal Eyük civarında civarında olan bağ 

üzerine oldığı inkar şer´an muteber olmadığından merkum Memik Ali cevabında 

ikrâra müvekkile-yi mezbûreye müdâhaleden men´iyle ilzâm olındığı i´lâm olındı. Fi 

28 Cemaziye’l-ahir Sene 1299/ 17 Mayıs 1882 

 

[Belge No: 45]]]] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi’ne tabi´ Medine-yi Ayntab’da 

vâki´ Behisni Mahallesi sakinlerinden bundan akdem güzeran iden bin iki yüz 

doksan iki senesi hilalinde vefat iden Kab Kabçı esnafından Yılanoğlı Abdullah bin 

Abdullah’ın varidatı zevce-yi menkûha-yı metrukesi Fatma binti Musa ile sulbiye-yi 

kebire kızları Aişe ve Hadice’ye ve sulbi oğılları Musa ve Abdullah’a münhasıran 

olub kable’l-taksim zevce-yi mezbûre Fatma dahi mütakiben vefat edub veraseti 

kızları mezbûrtan  Aişe ve Hadice’ye  sadrı oğılları merkuman Musa ve Abdullah’a 

inhisârı indi’ş-şer´ zahir ve aşikar oldıktan sonra verese-yi merkumundan bintan Aişe 

ve Hadice hatunlar taraflarından zikri âti husus-u taleb-i da´vaya vekâleti zat-ı 

mezbûrtan-ı arifân ve her biri usuü mevzu´âsına tevfikan sıra ve alena lede’t-tezkiye 

adl ve makbulüş şehade iddükleri ihbâr olunan Ehl-i Cefa Mahallesi ahalisinden 
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Şerbetçi Ömer ibni Hacı Mehmed ve Memik bin İbrâhim  nâm kimesneler 

şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hakk Tarla-yı Âtik Mahallesi 

sakinlerinden Memik Ağa ibni Mehmed nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-

yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali ukudda verase-yi 

merkumeden olub zikri âti menzilin tamamına vaz´ül yedleri beyine-yi şer´iye ile 

sabit ve mütehakkık olan işbu bâisü’l-i´lâm ebnan-ı merkuman Musa ve Abdullah 

muvâcehelerinde bi’l-vekâle da´va ve takrir-i kelam idub mahalle-yi mezbûrede kain 

tarafları Hacı Ömer Ağa ve Kilislioğlı Mustafa ve Yörük Osman menzilleri ve tarik-i 

aam ile mahdud ve mümtaz malumü’l-müştemilat bir bab menzilin tamamı 

müvekkilelerim mezbûrtan Aişe ve Hadice işbu Musa ve Abdullah’ın babaları ve 

mevrusları merkum Yılanoğlı Abdullah’ın ale’l-vefat yedinde mülki olub merkumun 

bundan akdem altı sene mukaddem fevtiyle zevcesi Fatma dahi mütakiben vefatıyla 

menzil-i mahdud-ı mezkûr bi’l-münâsiha verese-yi merkume Aişe ve Hadice ve 

Musa ve Abdullah mevrus olmağla tarihden üç sene akdem menzil-i mezkûru 

müvekkilelerim mezbertan ile  işbu Musa ve Abdullah meyanlarında iktisam itmişler 

iken hala merkuman Musa ve Abdullah menzil-i mezkûrın tamamına vaz´ül yeddirler 

müvekkiltan-ı  mezbûrtanın hisselerini teslim itmediklerinden suâl olunıb muceb-i 

şer´iyesi bil icrâ menzil-i mezkûrdan müvekkilelerim mezbûrtanın hisselerini 

taraflarına teslimine tenbih-i şer´i  olınmak bil vekâle matlubumdır dedikde gabbe´s 

suâl merkuman Musa ve Abdullah cevablarında fi’l-hakika menzil-i mahdud-ı 

mezkûrın tamamı mukeddema babamız müteveffâ-ı merkum Abdullah’ın mülki olub 

tarih-i i´lâmdan dokuz sene akdem ve vefatından üç sene akdem merkum hal-i 

hayatında vekemal-i akl-ı sihhâtinde menzil-i mezkûrın müştemilatından canib-i 

garbisinde  vâki´ kezâlik şimâline nazır fevkani bir mesken ma´ hazine ve tahtında  

kain bir bodrum ve bir matbah ve beir-i mâlüme ve beir-i mâ ve havlı-yı muâyeneyi 

ifraz ve tahdid birle  bizlerden işbu Abdullah ve canib-i şarkisinde vâki´ kezâlik 

şimâle nazır tahtani bir mesken ve mahazına diğer bir matbah ve havuz ma ve 

havluyı dahi ifzaz ve tahdid ile  işbu Musa´ya hal-i sağirlerimizde hibe ve temlik ve 

yine merkum vilâyete ittihâb ve temellük ve kabul itdükden sonra menzil-i mezkûr-ı 

mahdud sağir oğıllarım Abdullah ve Musa’nın mülk-i sahih-i şer´iyeleridirbenim asla 

hakkım ve alakam yokdır deyü ikrâr ve işhad itmiş oldığından menzil-i mahdud-ı 

mezkûr ber vech-i meşruh mülkimiz olub ancak husus-ı mezkûr bizlerin hal-i 

sağirlerimizde vuku´ bulduğuna binaen husus-ı mezkûre malumatımız olmadığı 

cihetle menzil-i mezbûr meyanımızda akdemce iktisama konmış idi muahhiran 
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husus-ı mezkûra malumatı olan şahidler vuku´´u halibizlerin ihbâr itdüklerinde ol 

vâki´t gallemiz la hakk olub menzil-i mezkûr müştemilatında ber vech-i meşruh 

başka başka bizlerin mülkimiz olmağla kız karındaşlarımız müvekkiltan-ı mezbûrtan 

Aişe ve Hadice’nin menzil-i mezkûrda hakları olmağla menzil-i mezkûrın tamamına 

bi hakk vaz´ül yed ideriz deyü her biri bade’l-def´  ve’l-inkar suret-i mürafaaları 

fetva-yı şerife lede’l-havale merkuman Musa ve Abdullah müddeâ-yı meşruhaları 

vecihle hal-i sağirlerinde babaları merkum Abdullah’ın menzil-i mezkûrın tamamı 

merkumanın mülk-i mevhubeleri olır müvekkiltan-ı mezbûrenın menzil-i mezkûrda 

hakları  kalmaz 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 25 

 ve bu suretde menzil-i mezkûrun mukaddemce beyne’l-verese-yi iktisam konulması 

muahhiran merkumanın da´va-yı mezkûrlarına men´ ve münakız olmaz ve 

müvekkiltan da´vaları mündefi´ olur deyü cevaben ifta veiş´ar olunmağla müddeî-yi 

aleyha merkuman Musa ve Abdullah’dan ref´i meşruhalarına muvafık beyyine taleb 

olındıkta her biri usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinde 

bavaraka  mesture Ahmed Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi ve Hacı Ali Beg bin 

Ahmed ve Molla Mehmed bin Hüseyin nâm kimesnelerden evvela ve Ali Efendi bin 

Hüseyin  ve Mehmed Said ibni Hacı Said nâm kimesnelerden bade alena lede’t-

tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olunan Hacı İbrâhim bin Mehmed 

ve Abdülkadir bin Şerif nâm kimesneler şehadetleriyle bil muvâcehe ber nehc-i şer´i 

bade’l-isbât ve’l-hükm mucebiyle müddeî-yi vekil merkum Memik Ağa 

müvekkiltan-ı mezbûrtan Aişe ve Hadice’ye izâfetle müddeâ olan menzil-i 

mezkûrdan ber vech-i meşruh hisse-yi irsiyesine mütalebe ve iddiasıyla merkuman 

Musa ve Abdullah’a bi vech-i şer´i masarıfadan men´ olındığı bi’t-tescil i´lâm olındı. 

Fi 21 Saferü’l-hayr Sene 1299/ 12 Ocak 1882 

 

[Belge No: 46] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab  mahallatından Tarla-yı 

Cedid Mahallesi sakinlerinden Asakir-i Şahane efradından iken bundan akdem fevt 

olan Hasan bin Berber İmam Hüseyin bin Devriş Ahmed nâm kimesnenin hisserân 

varisi ve babası merkum Berber İmam Hüseyin nâm kimesne medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada meclis-i şer´i maali ukudda medine-yi 

mezbûre mahallatından Kurb-ı Tarla-yı Cedid mahallesi sakinlerinden Beharoğlı 
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Muhsin bin Hacı Ali nâm kimesne muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam 

iduboğlım müteveffâ-yı merkum Hasan’ın validesi  binti Hacı Ali işbu merkum 

Muhsin’in li ebeveyn kız karındaşı olub mezbûre karındaşı Muhsin ile babaları 

merkum Hacı Ali’nin metrukat ve muhallefat-ı mevcudesini kable’l-taksim vefat 

etmekle mezbûrenin hisse-yi meşruası benimoğlum merkum Hasan’a mevrus olub 

badeoğlum merkum Hasan dahi vefat etmekle anın dahi hissesi bana mevrus olmağla 

hala merkum Hasan’ın sakin oldığı mahalle-yi mezbûrede vâki´ malumatü’l-mahdud 

ve’l-ceyran bir bab mülk menzil ile yine Suk-ı Tavil´de vâki´ bir bab attar ve bir bab 

dükkanının dokuz senelik bedel-i icaresindenoğlum merkum Hasan hissesine isabet 

iden beş yüz altmış guruş talebi derim deyü tasaddi iylediğim da´vamdan 

meyanımızda muslihun tavasutıyla iki bin guruşa sulh ve razı oldığımda ol dahi ber 

minvâl-i muharrer sulh-ı mezbûru bade’l-kabul bedel-i sulh olan meblağ-ı  

mezbûrdan üç yüz guruşunu peşinen karındaşım Berber Halil Ağa’dan ahz ve kabz 

idub baki kalan bin yedi yüz guruş dahi tamamen ve kamilen meclis-i ukudda ahz 

eyledikten husus-ı mezkûre ve miras-ı mezbûre vesâire mutlaka-yı  aâm-ı deavi 

vükkafına iman-ı muhasematdan merkum Muhsin’in kabulini havi zimmetini ibrâ-yı 

âmm katıü’l-niza´ ile ibrâ iskat-ı hakk eyledim vech-i mine’l-vücûh ve sebeben 

mine’l-esbab merkum Muhsin kablinde asla bir da´vam ve mütalebem yokdır 

dedikde merkum Muhsin mukarreren merkum Berber İmam Hüseyin’i bi’l-cümle 

kelimat-ı meşruhasında tasdik eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı 

tahriren fi’l-yevmü’l-hams min Recebü’l-ferd  lisene tis´a ve tis´in ve miete ve elf / 

23 Mayıs 1882 

Şühûdü’l-hâl   

Kara Külekçizâde Ökkeş Ağa, Berber Halil Baba, Kahveci Mecid Ağa, Külekçi 

Mehmedin oğlı Ökkeş Ağa, Abbaszâde Hafız Hilmi Efendi, Muhzır İzzet Ağa ve 

İbrâhim  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 26 
[Belge No: 47]]]] 

Hamd-i mevfur ve şükrinen mahsur-ı evvel vâkıf-ı umûr-ı cumhur-ı tenzih-i 

zâta ani’l-acz ve’l-kasur hazretlerinin dergâh-ı kuds ve badgâh-ı mukaddeslerine 

olsun ki arsa-yı kâinat anın vakf-ı âmmı ve kâffe-i mahlukat-ı vazife-hur in´âm ve 

ihsanıdır ve ukuddur ve âmme’l-vurud-ı evvel sahib-i makam-ı mahmud ve misbah 

bezme-gâh ve çod ve müftah zıra´in-i sahha habib-i hûda resul-i kibriya Muhâmmed 
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Mustafa Ahmed ? aleyhi ve alâ ile eftalü’s-salevâd ve ekmelü’t-tahiyyâd 

hazretlerinin riyaz-ı müşahede-i âliyye ve hadayık-ı muragat-ı celîleleri cânibine 

olsun ki  nizâm-ı beni adem anların şer´i´atı ile sâbit ve dâimdir ve dahi eshâb ve 

evlâd ve ahbabları üzerlerine olsun ki her biri tarîk-i hakka hadî sayl-ı tevfika 

münadilerdir rıdvanullahi aleyhim ecmain âmma ba´de işbu vakfiye-i celilü’ş-şan ve 

ceride-yi bediü’l-ünvanının tahrir ve inşasına ve tesdir ve imlâsına sebeb-i dâi  oldur 

ki Vilayet-i Haleb’e tabi´ Medine-yi Ayntab’da vaki´ Cevizlice Mahallesi’nde sakin 

ve mahalle-yi mezburede kain dergah-ı hazret-i Mevlana kuddusi sirruhu mesned-i 

meşihatde sadr-ı nişin ve mütemekkin sahibü’l-hayrat ve’l-hasenat ve rağba’t-ü’s 

sadakat ve’l-mübarat ve umdetü’r arifin ve zübdetü’l-salikin reşadetlü El Şeyh El 

Hac İsmail Efendi bin Şeyh Feyzah Efendi meclis-i şer´i şerif şamihü’l-imad ve 

mahfiliddin mübeyyinü’l-rasihü’l-evtada zikr-i ati vakfının li eclü’t-tescil vela 

tamamü’l-emrü’l-vakf ve tekmil mütevelli nasb ve tayin ve bade azlini şart eylediği 

Bezir-i Ali Kadiri Şeyhi Mehmed Münib Efendi bin Feyzah Efendi muhzırında ikrar-

ı sahih-i şer´i ve itiraf-ı sahih-i mer´i edip vakf-ı caibü’l-beyanın süduruna değin silk-

i mülkimde münselik mahalle-yi mezburede vaki´ tehdid ve ta´rizden müstağni Eski  

Hamam demekle maruf ve benim hamamda olan rub´ hisse-yi şayiamı ve yine 

hamam-ı mezkur civarında kain kıbleten Hacı Mehmed zevcesi Zeyneb Hatun 

menzili şarken ve şimalen kendi mülkim ibna ve garben tarik-i aâm ile mahdud ve 

mümtaz birbirine muttasıl ve müstakil üç bab nalband ve uncu ve semerci 

dükkanlarımın tamamlarını ve yine mahalleyi mezburede karib Uzun Pazarı’nda kain 

kıbleten kendi mülküm ahur uzası şarken Mehmed Ali menzili şimalen kastel ve 

Kara tarla Camii Vakfı dükkanı garben tarik-i aâm ile mahdud ve mümtaz bir bab 

dükkanımın tamamını ve yine Arasa Çarşısı civarında Sabancı Pazarı’nda kain 

kıbleten tarik-i aâm şarken demirci dükkanı şimalen Mevlevihane Vakfı bostanı 

garben kezalik yine Mevlevihane Vakfı dükkanı ile mahdud ve mümtaz bir bab 

ekmekçi dükkanında olan nısf hisse-yi şayiamı ve yine Sabancı Pazarı civarında vaki 

Mecidiye Bedesteni demekle maruf bedesten dahilinde kain Sabancı Pazarı canibinde 

kapudan duhul olundukda sol tarafdan lede’l-tadad dokuzuncu dükkan add olunan bir 

bab dükkanımın tamamını ve yine medine-yi mezbure fenasında Besli Savanı nam 

mevkide kıbleten Sülükçü Yeri dimekle maruf bostan şarken tarik-i aâm şimalen 

Muhyizade Hacı Mehmed Ağa vereseleri ve Fazlızade Halil Efendi vereseleri bostanı 

garben kendi mülküm bostan ile mahdud ve mümtaz takriben yüz meşara itibar 

olunur bir kıta hırdavat bostanımın tamamı ve yine Besli Savanı nam mahalde vaki 
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kıbleten tarik-i aâm şarken Kepenek Mahallesi Vakfı bostanı şimalen tarik-i aâm 

garben Kahyazade İskenderzade bostanları mahdud ve mümtaz takriben üç yüz 

meşara itibar olunur bir kıta bostanda kendi mülküm olan  mezkur tamamından sülüs 

hisse hırdavat bostanımın tamamını ve yine altı cild tefsir-i kebir İmamı Fahreddin 

eseri dört cild tefsir-i şeyhzade Ma tefsiri Kadı Beyzavi on cild şerh-i hadis-i sahih-i 

camiü’l-behari-yi kastalani bir cild şifa-yı şerif tercümesi ve bir cild şerh-i şemail-i 

şerif ve bir cild şerh-i delail-i hayrat Kara Davud ve bir cild saltekü’l-hayr ve iki 

menkubat-ı şerif-i imam Rabbani ve bir cild marifet-i İbrahim Hakkı ve bir cild şerh-

i Muhammediye-yi İsmail Hakkı ve üç cild tercüme-yi kamus-u okyanus ve bir cild 

tercime-yi şerif-i ket´i tübyan tacı ve bir cild minhacü’l-fukara kitablarımı 

hasbetullahü’l-mülkü’l-müsta´al talibatü’l-merzane fi küllü’l-ahval mülkimden ihraç 

ile vakf vakf-ı sahih-i şer´i müeyyed ve habs ve sarih-i mer´i muhallad ile vakf ve 

habs edib şöyle şart ve tayin eyledim ki salefü’l-beyan hamam ve dükkan ve bostan 

bil cümle beher sene mütevelli marifetiyle icar ve istiğlal olunub hasıl olan rub´ 

gallesinden müsakafat ve müstakilat-ı mezkurenin tamirat ve termimat şer´iye ve 

tekalif-i örfiyeleri ve küttab-ı mezburenin teclid ve tamir-i mer´iyye vesaire masarıfı 

ihraç olundukdan sonra fazla gallesinden beher sene şehr-i receb-i şerifde it’am-ı 

ta´am-ı fukara olunmak üzere kadim-i maruf ve müsta´mel olan bin dirhemden ibaret 

olunan batman ile yirmi batman pirinç ve on batman lahm ve iki batman sade yağ ve 

elli batman soğan ve lüzumı 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 27 

ve lüzumu miktar tuz ve biber ve uskur ve nohut ve satb ve yirmi batman nan-ı aziz 

iştira ve pirinç pilavı ve behti olarak iki kuv´a taam tabahası it´am-ı fukara ve tabahın 

ücreti ita oluna ve afiyet-i tamda tilavet-i Kur´an-ı Azimü Şan ve dua olunub 

cümlesinin sevabı ruhuma ve validemin ruhlarına ihda oluna ve beher hafta yevm-i 

Cum´ada mezkur bin dirhemden ibaret batman ile beş batman nan-ı aziz iştira ve 

fukaraya tasadduk ve ita ve sevabı ruhuma ihda oluna ve beher sene iyd-i ezhada 

kurbanlık için alasından bir aded koyun iştira ve zebh ile fukaraya taksim ve ita ve 

sevabı ruhuma ihda oluna ve Cevizlice Mahallesi’nde vaki Kozluca Kasteli demekle 

maruf kastel derinine beher akşam bir adet kandil ikad oluna ve ikad kandili için 

beher sene lazım olan kandil ve ve bir kandil ikadına kafi şiruğı veyahut sairler iştira 

her gece akşamdan sabaha değin kasdel-i mezkirun derininde ikat oluna ve ikat eden 

kimesneye şehriye onbeş kuruş vazife ita oluna ve külli yevm bir cüz-i şerif Kuran-ı 
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Kerim latif Kuran oluna ve her hitam-ı şehr de bir hatim dua olunmakla raiyet oluna 

tiavet eden kimesne hafız-ı Kuran ve mecur-u fasihul insan ve salih ? ola ve tilavet-i 

Kuran-ı Kerim ve hatmi furkan-ı azim tamamında dua ve hasıl olan ecir ve sevabat 

evvela resulu hüda şafi ve veciz-i Hazret-i Muhammedül Mustafa sallalahu aleyhi 

vessellem efendimizin ruh-u pür fütühlarına saniyen bu abd-i vakf-ı kesirül taksirin 

ruhuna ihda oluna ve tilavet-i Kuran eden hafız Efendi’ye şehriye otuz kuruş vazife 

ita oluna ve kezalik küll-i yevm bir cüz şirif-i Kuran azim-i Kuran ve her mah 

hitamında bir hatim ve dua oluna ve hasıl olan sevabı hasta pederim merhum Şeyh 

Feyzullah Efendi’nin ruhuna ihda oluna ve tilavet eden hafız Efendi’ye şehriye yirmi 

kuruş vazife ita oluna ve vakf-ı mezkura mütevelli olanlara şehriye yirmi kururş 

vazife verile masarıf-ı mezkure ve vezaif-i mezbure eda ve ifa olunduktan sonra fazla 

galle her ne kalır ise cümlesini ben hayatta oldukca kendim ahz edip umuruma sarf 

eden badel vefat fazla galle-yi mezbureyi biraderim iş bu Şeyh Mehmet Münib 

efendi ahz ile umuruna sarf ile bade vefat müma ilyhin evlad-ı zikkür-ı evlad-ı evlad-

ı evlad-ı zikkuru bantna bade batn ve karna bade karn fazla galle-yi mezkureyi ahz 

ile meyanlarında alel seviye ikdisam edeler ve badn-ı evlad-ı avlad-ı zikkur mevcut 

oldukça bandı sanide bulunan zikkur hisse-yi iktisam eylemiye evlad-ı zikkur 

münkariz olur ise evled-ı inası ve evlad-ı evlad-ı evlad-ı evlad-ı inası kezalik fazla 

galleyi ahz ile meyanlarında alel seviye ikdisam edeler Maazallahu Teala evlad-ı 

zikkur ve inası bi külliyen münkariz olur ise ol vakit fazla galle fukaraya tasaduk ve 

ita oluna ve vakf-ı mezkurıma hayatta oldukca ben mütevelli ve mutasarrıf olup 

şurıta vakfımı icra edem ? ruhum kafesi bedenden teyeran ve azim-i darı cinan 

eyledikte biraderim müma ileyh Şeyh Mehmet Efendi vakf-ı mezkura mütevelli ve 

mutasarıf olup şürut-ı vakfımı icra ve masarıf ve vazife-yi meşruteyi eda ve vakfıma 

ihya eyleye bad-ı vefat müma ilyhin evlad-ı zikkurının evlad-ı evlad-ı evlad-ı ekber 

ve erşedi batna bad-ı batn nesla bad-ı nesl vakf-ı mezbura mütevelli ve mutasarrıf 

olup vazife-yi hasinesini ve fazla galle-yi hasine dahi hasibesini ahz ve istifa batn-ı 

evvelde evlad-ı zikkur mevcut oldukça batn-ı sanide bulunan evlad-ı zikkur tevliyet-i 

mezkureye müdahale edmiyeler evlad-ı zikkuru münkariz olur ise evlad-ı inasının ve 

evlad-ı evlad-ı evlad-ı kebire ve erşidesi kezalik mütevelliye ve mutasarrıfe olalar El 

Euzzu billahi Teala evlad-inasi dahi münkariz olur ise Medine-i mezburede hakim-üş 

şerri şerif bulunan efendi hazretlerinin rey ve marifeti ile müstakim ve dindar ve 

umur-ı vakf-ı rüyete zahir-ül iktidar olan bir müstehak kimesne mütevelli olup 

vaziye-yi mezbureye mutasarrıf olan ve şerait-i mezkureyi icra eyleye deyü tayin ve 
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şiruta ve tebiyin-i kuyut birle hatmi kelam ve istifa-yi meram ettikten sonra bil cümle 

zikr olunan hamam be bostan ve dükkan ve kitab-ı şerifeyi ferağan anil şevağil 

mütevvelli-yi mümaileyhe teslim eylediğinde oldahi vakfiyet üzere bittevliye kabz ve 

teslim edip sair evkaf ve mütevelliyan-ı eslaf gibi tasarruf-ı tam ve raiyet-i merasim-i 

şuruta ve kuyuda sarf-ı ihtimam eyledi dedikde gabbe’t-tasdikü’ş-şer´i emri vakf 

tamam ? encam bulması vakf-ı mümaileyh Esbiallahu ni´me aleyh semt-i vifaktan 

cani bir şükaka selük-ü eyyam vakf-ı mezburdan rücua´ mütevelli-yi mümaileyh 

husumet ve nizaa şüru´ edip vakf-ı menkul mefhar-ı eimme fuhul-ı İmam-ı Azam ve 

Hümam-ı Akdem Süracüllah veddin üsdat-ı eimme-i müctehidin Ebu Hanife Numan 

Bin Sabit El-Kufi Cüz-i bil hayr ve Kufi hazretlerinin mezheb-i hatır ve rey-i 

hayırlarında gayr-i sahih ve vakf-ı akar dahi sahih iken gar-ı lazım ve vakf-ı menafi´ 

vakfı nefsine şart etmekle şart-ı mezkure binaen vakfın adem-i cevazına İmam-ı Salis 

Muhammed Bin Hasan-ı Şeybani hazretleri caiz olmağla vakf-ı  mezburdan rücu´ 

edip hamam ve dükkan ve bostan-ı mezkureyle kitab-ı merkumeyi kaal evvel 

mülküme istirdat ederim dedikde mütevelliyi sahn saz cevap ba sevap iğaz edip ki 

hayr-ı hal zikrolunan mimval üzeredir lakin imam-ı müşarünileyh Muhammed Bin 

Hasan-ı Şeybani revayani üzere kitab-ı mezkurenin vakfiyeti sahih olup  

            

[[[[Sayfa No]]]]: 28 

arif-i semadani Ebu Yusuf Şehriyari İmam-ı Sani hazretlerinin rey-i hatırlarında 

vakfın mücerred vakfiyet koluyla vakf-ı sahih ve lazım ve sıhhat-i lüzumu müstelzim 

olduğundan maada vakfı menafi vakfı nefsine şart etmek dahi caiz olmakladırve 

teslihden imtina´ ederim deyü hakim-i mevkı´ sadr-ı kitab tuba lehü ve fendi 

hazretlerinin huzur-u feiz-i enverlerinde vakf-ı mümaileyh ile müterafian ve her yeri 

mütebekasınca fasl ve hasma taliban olduklarında hakim-i müşarünileyh hazretleri 

dahi bu babda te´hil-i layık ve tefekkür-ü haik eyledikde temhidi kavaid-i hayr-ı 

evveli ve teşyidi mübani-yi vakfı aheri görmekle tarafeynin kelamına nazır ve mübtel 

hayr olmaktan hazer edip ? bi’l-hilafü’l-cari beyne’l-eimmetü’l-eslaf ve mürabü’l- 

cami melaid-i menafiü’l-hükm bil efkaf-ı ali reyi me yerah minel eimmetül 

müctehidin vakf-ı  mezburın evvela sıhatine saniyen lüzumuna ve şürut-ı 

merkumenin cevazına vakf-ı mümaileyhin muhzında hükm-ü sahih-i şer´i ve kaza-yı 

sarih-i mer´i etmeğin vakf-ı mezbur sahih ve lazım ve habs-ı sarih mütehattim olub 

min bad  nakz ve tahvili muhal ve tebdili ve tağyiri adimü’l-ihtimal oldu femen 

bedele sem´a kanimen isme ale’l-lezine yübedduline innalahe semi´un alim tahriren 
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Fi garretü’ş-şehr-i Recebü’l-ferd li sene tis´a ve tis´in ve miete ve elf/ 19 Mayıs 1882 

Şühûdü’l-hâl  

Meva-yı keramet mezun-u bi’l-ifta faziletlu Ahmet Efendi, Medrese-yi kiramdan 

Hocazâde mükerremetlü Mehmet Selim Efendi, Medereseyn-i kiramdan Mısırlızâde 

mükerremetlü Abdullah Necip Efendi, Hanedan-ı kiramdan mükerremetlü El hac 

Ahmet Efendi, Emin Müftü ve Ağzazâde mükerremetlü Mehmet Salih Efendi, Ser 

Katib-i Mahkeme-yi şer´iye mükerremetlü Hafız Mehmet Hilmi Efendi, Fahrü’l-

Ulema Taşcızâde mükerremetlü İsmail Necmi Efendi, Mesut Fetva İmamzâde 

mürüvettlü Mustafa Efendi, Hacı Arif Ağazâde fütüvetlü Mehmet Arif Efendi, 

Müftüzâde mürüvetlü Mehmet Nizameddin Efendi, Tüccar-ı muteberandan El Hac 

Ömer Ağa, Muhzır Sinan Ağa 

 

[Belge No: 48]]]] 

Ma´rûzu Dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab kurasından Şehme  

Karyesi ahalisinden Meho bin Veli nâm kimesne Arabdar Karyesi ahalisinden 

Mehmed bin Halil nâm kimesne muvâcehesinde işbu merkum Mehmed’in yedinde 

olub hükümet-i seniyye konağı havalisinde muâyene  olunan bir re´s siyah renkli 

merkeb benim yedinde şer´an malım iken tarih-i i´lâmdan sekiz mah akdem 

yedimden sirkat olunub elhalete hezihi  merkum Mehmed’in yedinde bulmamla bil 

istihkak taleb iderim deyu da´va ve’s suâl Merkum Mehmed cevabında ben merkeb-i 

mezkûrı tarih-i i´lâmdan üçmah akdem  üç yüz guruş semen-i medfu´ ve makbuz 

mukabilinde işbu hazır-ı meclis Kellebozzâde Ahmed bin Mehmed nâm kimesneden 

iştirâ ve kabz idub ol vecihle şer´an beim  malım olmağın bi hakk vaz´ül yed iderim 

lakin müddeî-yi merkumun ber minvâl-i muharrer malı oldığını bilmam dedikde 

hazır-ı merkum Ahmed’den lede´s suâl ol dahi cevabında ben merkeb-i mezkûrı gaib 

an’il meclis Canbaz Osman nâm kimesneden iki yüz guruşa iştirâ idub bade merkum 

Mehmed’e üç yüz guruşa bey´ eyledim ben dahi müddeî-yi merkumun malı oldığını 

bilmam husus-ı mezkurda müddeî-yi merkumun beyyinesi şer´an evlâ oldığına 

binaen müddeî-yi merkumun ber minvâl-i muharrer müddeâsına muvafık yine taleb 

olundıkda merkum Mehmed müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkları mahallerden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Şenlikoğlı Mehmed 

Ali ve Mısdık bin Mehmed ve Mehmed bin Hacı Ali nâm kimesnelerden sıra ve bade 

müterafian hazır oldıkları halde alena lede´ t tezkiye adl ve makbulü’ş-şeadet 
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iddükleri ihbâr olunan Şehme Karyesi ahalilerinden Ali bin Altıparmak Ahmed, 

Ahmed ve Memik bin Hüseyin ve Hasan bin Hacı Mehmed nâm kimesneler 

şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve’l-hilaf ve’l-hükm 

mucebince merkeb-i mevsûf-ı mezkûrı müddeî-yi merkum Mehmed’e def´ ve teslime 

merkum Mehmed’e tenbih olındığı bi’t-tescil i´lâm olındı. Fi 5 Receb Sene 1299/ 23 

Mayıs 1882 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 29 
[Belge No: 49]]]] 

Ma´rûzu Dâileridirki 

Haleb Vilâyeti Celilesi Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı Kozanlı 

Mahallesi sakinlerinden sahib-i arzuhâl Halil bin Hüseyin nam kimesne medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali  ukudda 

vilâyet-i mezbureye tabi´ Birecik Kazâsı ahalisinden Neccar Kadiroğlı Şiho bin 

Kadir muvâcehesinde merkumun yedinde olub hükümet konağı havalisinde muâyene 

olunan bir re´s boz kül renkli erkek merkeb benim yedimde şer´an malım iken tarih-i 

i´lâmdan beş mah akdem müddeîden rehin tarikinde gasb olunub el halet-ü hezihi 

merkum Kadir yedinde bulmamla bil isthkak hala taleb iderim deyu bade´d da´va 

ve’s suâl merkum Kadir cevabında ben merkeb-i mezkûrı tarihden kırk gün akdem 

Nefs-i  Urfa ahalisinden ismi malumum olmayan bir kimesneden medfu´um olan yüz 

seksen guruşa iştirâ idub benim dahi şer´an malım olmağın bihak vaz´ül yed iderim 

lakin müddeî-yi merkumun ber minvâl-i muharrer malı oldığını bilmam didikde 

husus-ı mezkûrda haricin beyyinesi şer´an evveli  oldığından müddeî-yi merkum ber 

minvâl-i muharrer müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Hasan Ağa bin Hüseyin ve 

Ahmed bin Mehmed nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Mustafa bin Mehmed 

ve Hüseyin bin Ahmed nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olunan Solağın oğlı Mehmed Ağa bin İsmail ve Yahya bin 

Ali Osman Hoca nâm kimesneler şehadetleriyle bil muvâcehe ber nehc-i şer´i bade’l-

isbât ve’l-hilaf ve’l-hükm  mucebince merkeb-i mevsûf-ı mezkûrı müddeî-yi merkum 

Halil’e def´ ve teslime merkum Kadir’e tenbih olındığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. 

Fi 10 Recebü’l-ferd Sene 1299/ 28 Mayıs 1882 

Battal çekilerek  iptal olunmuş 
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[[[[Sayfa No]]]]: 30 

Battal çekilerek  iptal olunmuş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 31 
[Belge No: 50]]]] 

Bâdı-i defter-i kassam oldur ki 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Musûllı 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt iden Mehmed bin İsmail’in veraseti 

sulb-i kebir oğlı Halil ile sulbiye-yi kebire kızları Aişe, Fatma ve Şems ve Amine’ye 

bade’t-tahkikü’ş-şer´i verese-yi merkumundan bintan-ı mezbûrtan Şems ve 

Amine’nin taleb-i merkumları ve marifet-i şer´le müteveffâ-yı merkum terekesi tahrir 

ve takvim ve beyne’l-verese bi’l farizat´i ş-şer´iye tevzi´ ve taksim defterdir ki ber 

vech-i âti zikr ve beyan olunur tahrirât-ı el yevmü’s sabi´ ve’l-işrin min şehr-i 

Saferü’l-hayr lisene tis´a ve tis´ın ve miete ve elf / 8 Ocak 1882 

Menzildar-ı mahalle-yi mezbûre: 4000 Guruş 

Etraf-ı şehrde Tutluk nâm mahalde tut bağçesi tamamı (1) kıt´a: 2550 Guruş 

Sacur Paşa nâm mahalde  humusi bağ kıt´a (1) tamamı: 1050 Guruş 

İçekend Karyesi’nde kain zerdalu bağçesi kıt´a (1) tamamı: 1700 Guruş 

Karye-yi mezbûrede Değirmen Baş nâm mahalde zeytunlik kıt´a (1) tamamı: 300 

Guruş 

Karye-yi mezbûrda Ortaseki nâm mahalde zeytun, ma hayirlik kıt´a (1): 1200 Guruş 

Nizib turabında Seyyid Hasan mahalde kain zeytunlik kıt´a (1): 700 Guruş 

Yine mahall-i mezbûrda vâki´ zeytun şitili kıt´a (1): 200 Guruş 

Nurane  Karyesi’nde Acem Yeri’nde şeftalu bağçesi onbeş sehmde altı sehm hissesi: 

1700 Guruş  

Yekünü’l-Taksimü’l-Beyne’l-verese: 12600 Guruş 

İşbu meblağ tamamen taksim olunub zuhur-ı kassamda muharrer olub ve teslim 

sandık olan resm ve sâire ancak müştekiye bulunan bintan-ı mezbûrtan Şems ve 

Emine’nin kendü taraflarından te´diye ittüklerinden ihraç olındı.  

Hisse-yi ibni merkum Halil: 5040 Guruş 

Hisse-yi binti mezbûre Aişe ve Fatma: 2520 Guruş 

Hisse-yi binti mezbûre Şemsi: 2520 Guruş 

Hise-yi binti mezbûre Emine: 2520 Guruş 

Verese-yi merkumdan zatları tarif-i şerle maruf olan Aişe, Fatma ve Şems ve Emine 
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hatunlar balada mürekkem oldığı üzre her biri iki bin beşyüz yirmi guruş hisse-yi 

irsiyelerini müteveffâ-yı merkumın terekesi tamamına bi’l-verese müstakilen vaz´ül 

yed olan ibni merkum Halil yedinden bil verese işbu kasamın zuhurında natık oldığı 

üzre her biri tamamen ahz ve kabz ile istifâ-yı hakk idub ve ol vecihle tarafından 

ahdühümâ ahirin kabulini havi zimmetini ibrâ-yı aâmm sahih-i şer´i ile ibrâ 

eyledikleri işbu mahalle şerh olındı 

125, 75 Guruş yalnız yüz yürmi beş guruş artık para harç teslim-i sandık olmuşdır.  

19, 875 Guruş kaydiye  

06, 25 Guruş varaka ve bedel-i baha  

152, 625 Guruş  yekûn 

Resm-i kısmet ve kaydiye, varak baha ve bedel-i baha olarak vuku´ bulan sarfiyat 

yalnız müştekiye bulunan Şemsi ve Emine taraflarından münasafeten te´dib 

olınmışdır.  

Binti mezbûre Aişe Fatma’nın derun-ı kasamda muharrer hisse-yi irsiyesi olan 

matlubatı: 2520 Guruş 

Teslimat 

1275 Guruş Etraf-ı şehrde vâki´ malumatü’l-hudud ve’l-etraf  bir kıt´a tutlıkın nısf  

        hisse-yi şâyiası 

1200  Guruş İcekend  Karyesi’nde vâki´ Ortaseki nâm mahalde kain bir kıt´a zeytun 

          ma´ hayirlik            

2475  Guruş tamamı 

0045 Guruş Kız karındaş Şems Hatun’dan  havale  

2520 Guruş    

Binti mezbûre Şems’in ber muceb-i kassam matlubı olan hisse-yi irsiyesi:2520 Guruş 

Teslimat  mezbûreye teslimat  

1375 Guruş Mahdud-ı mezkûr Tutlıkın nıfs hisse şâyiası 

1050 Guruş Sacur Başında  humusi bağ tamamı 

0300 Guruş İçekend Karyesi’nde değirmen baş mahalde zeytunlik  kıt´a 1 adet  

          tamamı  

2725 Guruş Yekûn 

2520 Guruş matlubı minhâ 

0205 Guruş karındaşı Halil’e ve kız karındaşı Aişe Fatma’ya havale 
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[[[[Sayfa No]]]]: 32 

2520 Guruş Binti mezbûre Emine’nin ber muceb-i defter-i kassam matlubı olan 

hisse-yi irsiyesi 

Teslimat-ı Emine 

 1700 Guruş Nurane Karyesi’nde vâki´ Acem´ yerinde kain bir kıt´a şeftalu 

bağçesinin onbeş sehmde altı sehm hissesi 

0850 Guruş İçekend Karyesi’nde malumatü’l-hudud zerdalu nısf-ı hisse-yi şâyiası   

2550 Guruş 

0030  Guruş Er karındaş Halil’e havale  

2520 Guruş 

İbni merkum Halil’in matlubı olna hisse-yi irsiyesi: 5040 Guruş 

Teslimat merkuma 

 3000 Guruş Menzil-i merkumun tamamı 

 0800 Guruş Nizib turabında Seyyid Hasan yerinde bir kıt´a zeytunlikin tamamı 

 0200 Guruş mahall-i mezkûrda zeytunlik şitili bir kıt´a (1) tamamı 

0850  Guruş İçekend Karyesi’nde vâki´ mezkûr zerdalu bağçesinin nısf-ı hisse-yi  

şâyiası 

 4850 Guruş 

 0080 Guruş Kız karındaş mezbûre Şimi’den havale 

 0080 Guruş yine mezbûreden havale ve kabul eylediği 

 0030  Guruş Kız karındaş Emine’den havale ve kabuli 

  5040 Guruş 

 

[Belge No: 51]]]] 

Haleb Vilâyeti celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab Kazâsı mahallatından 

Seng-i Hoşkadim Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt iden Hüsrevoğlı 

Ali bin Hamo’nun Sağir oğlı Ahmed’in tesviye-yi umûrına hüccet-i şer´iye vasî 

mensubu olan validesi işbu bâisü’l-vesika Zeyneb binti Yusuf nâm hatun kazâ-yı 

mezbûr mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i şerif enverde 

Yağsızoğlı Karabet bin Edvır nâm kimesne muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam 

idub vasîsi oldığım sağir-i mezbûr Ahmed’in babası müteveffâ-yı merkumdan 

müntakil mülk-i mevrusı olub mahalle-yi mezbûrede kain tarafları tarik-i aâm ve 

Molla Emin Hoca ve Hacı Mehmed ve Serdaroğlı haneleri ile mahdud bir bab mülk 

hanenin canib-i kıblesinde kain bi’l-ifraz tulen sekiz buçuk arzen yedi buçuk 
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zira´mimari mahal tamamı on altı sehm itibariyle yedi sehm hisse-yi şâyiası olub 

hisse-yi şâyiasından maada asla menkulat terekesi olmadığından sağir-i merkum 

Ahmed dahi nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyeye eşedd ve ihtiyaç ile 

muhtaç olmağla mârü´z-zikr hissesi bey´ olunub esmanıyla sağir-i merkum Ahmed’e 

infak ve iksa olunmak hakkında infa ve evveli oldığına binaen vesâyetim hisabıyla 

hisse-yi mezkûresini bey´e arz-ı müzayede olınub ve bade kıt´aü’r-rağbat  yedi yüz 

elli guruş işbu mezbûr Karabet üzerinde karar ve ziyadeye talebe aheri zuhr itmeyub 

ve meblağ-ı müzayede dahi hisse-yi mezkûresinin el yevm semen-i misli olmağın  

hala hisse-yi mezkûreyi meblağ-ı müzayede mukabilinde müşteri-yi akdem 

Karayet’e bey´ kıbelü’ş-şer´den bana izn verilmek bi’l-vesaye matlubumdır dedikde 

vasî-yi merkumenin takrir-i meşruhı vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre muvafık ve 

meblağ-ı müzayade dahi hisse-yi mezkûresinin elyevm semen-i misli oldığı zeyl-i 

rakımda muharrerü’l-esami muslihin ihbârlarıyla zahir ve mütehakkik olmağın 

hakim-i mevkı´-yi sadr-ı kitâb hüsn-i maab efendi hazretleri nizâm-ı vecihle meclis-i 

idare kazâ ve memur huzûrunda merkum Karabet’e bey´e vasî-yi mezbûra Zeyneb’e 

izin verilmeğeyn ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı. Fi 19 Receb Sene (12)99/ 6 

Haziran 1882 

 

[Belge No: 52]]]] 

Bâdı-i terkim-i defter-i kassam oldır ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Ayntab mahallatından Kelleş Mahallesi 

sakinlerinden iken bunda akdem fevt olan Tereklizâde Hacı Ahmed Ağa bin 

Mehmed Ağa’nın terekesi zevce-yi menkûha-yı metrukesi Aişe binti Hacı Mehmed 

ile kendinden akdem fevt olan zevcesi Aişe binti Hacı Selo’dan mütevellidun sulb-i 

kebir oğluları Mahmud ve kebire kızları Adile ve Aişe’ye ve diğer kendinden akdem 

fevt olan zevcesi Aişe’den mütevellidat  sulbiye-yi kebire kızları İsmihan ve Hadice 

ve Meriş’e ve hala zevcesi Aişe’den mütevellidun sulb-i kebir Mehmed  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 33 

ve sağir oğlı Mustafa ve sulbiye-yi kebire kızları Rebişe  ve Nazife’ye inhisârı lede’l-

şerü’l-enver zahir ve aşikar oldıktan sonra sağir-i merkum Mustafa’nın tesviye-yi 

umûruna kıbel-i şer´den validesi mezbûre Aişe Hatun vasî nasb ve tâyin ol dahi ber 

minvâl-i muharrer vasîyet-i mezbûreyi kabul iyledikten sonra binti mezbûre İsmihan 

zikr-i âti terekeyi taksime vekil-i müseccel-i şer´ioğlı Mehmed Ali Ağa ve binti 
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mezbûre Adile tarafından vekil-i müseccel-i şer´i Mehli bin  Ali ve binti mezbûre 

Aişe tarafından dahi vekil-i müseccel-i şer´i zevci Hacı Mustafa bin Halil Efendi ve 

binti mezbûre Hadice’nin vekil-i müseccel-i şer´ioğlı Arif bin Mehmed ve binti 

mezbûre Ayşe tarafından dahi vekil-i müseccel-i şer´i zevci Emin bin Hacı Emin Beg 

ve binti mezbûre Rebişe  tarafından dahi zikr-i âti terekeyi taksime vekâleti zat-ı 

mezbûre-yi arifân Mehmed bin Abdullah ve Derviş bin Bergor nâm kimesneler 

şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’l-şerü’l-hak olan zevci Mehmed Ağa 

bin Ali Ağa zevciye-yi mezbûre Aişe Hatun nefsinden asaleten ve sağir-i merkum 

Mustafa’nın vesâyeten tereke-yi mezbûreyi taksime vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân 

Abdurrahman bin Hacı Mehmed ve Ahmed bin Mehmed nâm kimesneler 

şehadetleriyle sabit ve sübut vekâlete Süleyman Efendi ibni Hacı Mehmed vekâlete 

ve binti mezbûre Nazife tarafından dahi kezâlik şahidan-ı merkuman ile sabit ve 

sübut vekâlete hükmü’l-şerü’l-hakk olan merkum Süleyman Efendi ve ebnan-ı 

merkuman Mahmud ve Mehmed ağalar nefislerinden asaleten müteveffâ-yı 

merkumun terekesi vekilun-ı mümaileyhim ve asil merkumlar marifet ve marifet-i 

şerle tahrir ve beynel verese bi’l-farizatü’l- şer´iye tevzi´ ve taksim defteridir ki ber 

vech-i âti-yi zikr vebeyan olunur. Fi 29 Cemaziye’l-ahir Sene 1299/ 18 Mayıs 1882 

Birbirine muttasıl harem ve selamlık ve dâiresi: 17500 Guruş 

Tabanca çift (1): 150 Guruş 

Zeban kılıç (1): 80 Guruş 

Âtik siyah halı (1): 70 Guruş 

Âtik kırmızı halı (1): 50 Guruş 

Kerkid kilim (1): 30 Guruş 

Kırmızı kilim (1): 50 Guruş 

Kenarlı kebir sini (1): 20 Guruş 

Kenarlı tebsi (1): 15 Guruş 

Taşt (1): 30 Guruş 

Hamur legence (1): 15 Guruş 

Yoğurt satılı (1): 15 Guruş 

Abdest legeni: 20 Guruş 

Kahve tabası: 12 Guruş 

Ma kapak kuşhane: 20 Guruş 

Kapaksız kazgan: 20 Guruş 

Çorba legence (1): 10 Guruş 
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İş tabası (1): 10 Guruş 

Yumûrta tabası (1): 5 Guruş 

Ma kabak gazgan  (1): 40 Guruş 

Süzek (1): 5 Guruş 

Bağ tabası (1): 10 Guruş 

Don kazanı (1): 50 Guruş  

Ma kapak kuzu kazanı (1): 50 Guruş 

Füruht merkeb (1): 231 Guruş 

Tunç  Havan (1): 5 Guruş 

Kahve ibrigi (1): 10 Guruş 

Tütün tebsi: 2 Guruş 

Fanus: 5 Guruş 

Fiske (1): 5 Guruş 

Bakır kahve tebsi: 10 Guruş 

Şerbet tebsi: 10 Guruş 

Tahta anbar (1): 150 Guruş 

Şire sandığı: 10 Guruş 

Ekmek ulbesi: 3 Guruş 

Kurma âtik saat (1): 20 Guruş 

Kırmızı küb (5): 30 Guruş 

Çuval (1): 5 Guruş 

Telis (1): 2 Guruş 

Keçe (1): 15 Guruş 

Gümüşlü siyah başlık: 40 Guruş 

Âtik Şal (1): 20 Guruş 

Yüzlü büyük kürek (1): 40 Guruş 

Seccade (1): 10 Guruş 

Arsada Ebu Şıh’ın yedinde kasab dükkanı nısfı: 10000 Guruş 

Şıhcı hâli harabesi arsa: 1200 Guruş 

Nurane Karyesi’nde tarla etrafında kavak eşcarı: 300 Guruş 

Cağdığın Karyesi’nde erik bağçesi: 30000 Guruş 

Cağdığın kerizde bağ tamamı: 300 Guruş 

Bakır mangal (1): 20 Guruş 

Karye-yi mezbûrda hayirlik: 1100 Guruş 
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Battal Karyesi’nde demirci tepesinde fısdıklık tamamı: 1000 Guruş 

Battal’da fıstıklık tamamı: 7500 Guruş 

İbrahim Şehr Karyesi’nde Karakuyuda fıstıklık tamamı: 5000 Guruş 

Battal Karyesi’nde köy altında dımışkı bağ: 4000 Guruş 

Battal’da yol üstünde zeytun mahlut bağ:tamamı: 4000 Guruş 

Battal’da yol üstünde dımışkı bağ tamamı: 600 Guruş 

Arıl Karyesi’nde dört kıt´a dımışkı bağ: 2000 Guruş 

Battal’da fıstıklık harabesi: 150 Guruş 

Battal’da dımışkı bağında fıstıklık tamamı: 400 Guruş 

Temurcı Tepesi’nde Memed ile müşterek fıstıklık: 50 Guruş 

Hanede mevcut dımışkı üzüm behası: 220  Guruş 

Füruht olan fıstık behası: 230 Guruş 

Hane-i mevcut hınta kile 4: 350 Guruş 

Cağdığın’da bağ tamamı 2: 1000 Guruş 

Battal’da boz derede fıstıklık: 350 Guruş 

Kasap Aboş yedinde olan dükkandan icare: 600  Guruş 

Yekûn: 90769    Guruş 

Minhâ’ül-İhrâcât  

Zevce-yi mezbûrenin mihri muahharı: 1500 Guruş 

Zevce-yi mezbûrenin bazı alacağından dolayı bedeli sulh verese ittifâkıyla: 1500 

Guruş 

Müteveffâ-yı mümaileyhin hayatında ve cevabire sarf olmak üzere vasîyeti 

müsbetesi: 1000 Guruş 

Bastacı Hacı Ömer Ağa’ya deyn-i müsbet: 1000 Guruş 

Resm-i kısmet: 2144, 25 Guruş 

Kaydiyesi: 146, 50 Guruş 

Varaka baha ve pul baha: 50 Guruş 

Yekûn:  7340, 75 Guruş 

Sahhü’t-Taksim-Beyne’l-Verese: 86428, 75 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 34 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Aişe Hatun: 10428, 625 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Mahmud: 11230 Guruş 32 Para 

Hisse-yi ibni merkum Mehmed: 11230 Guruş 32 Para 
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Hisse-yi ibni Mustafa: 11230 Guruş 32 para 

Hisse-yi binti mezbûre Adile: 5615 Guruş 16 para 

Hisse-yi binti mezbûre Aişe: 5615 Guruş 16 para 

Hisse-yi binti  İsmihan: 5615 Guruş 15 para 

Hisse-yi binti mezbûre Hadice: 5615 Guruş 16 para 

Hisse-yi binti mezbûre Merişi: 5615 Guruş 16 para 

Hisse-yi binti mezbûre Nazife: 5615 Guruş 16 para 

Binnat-ı  mezbûrat Adile ve Aişe ve İsmihan ve Hadice ve Merişi  hatunların bi’l-

farizatü’l-şer´iye hisse-yi şer´iye-yi matlubeleri kendülere müştereken teslimatları 

vermiş oldıkları resm-i kısmete karşı alacakları 

28077 matlubat-ı meşruaları  

0787, 75 Guruş an  ne kadar resm-i kısmet virdikleri cihetle karşulık verilecek 

28874, 75 Guruş 

Mümaileyhine teslimat 

Arsada Kasab Abuşunoğlunın yedinde olan dükkanın rub' hissesi: 5000 Guruş 

Temurcı Tepesi’nde fıstıklık tamamı: 1000 Guruş 

Battal’da Boz Dere’de fıstıklık tamamı: 4000 Guruş 

Battal’da yol üstünde bağ tamamı: 600 Guruş 

Arıl Karyesi’nde bağ tamamları (4): 2000 Guruş 

Temurcı Tepesi’nde harabe fısdıklık tamamı: 150 Guruş 

Battal’da Büyük Bağı’nda fısdıklık tamamı: 450 Guruş 

Battal’da Mehmed ile müşterek fısdıklık: 50 Guruş 

Battal’da Boz Dere’de fısdıklık tamamı: 350 Guruş 

Cem´an Yekûn  

30050 Guruş  Matlubatları mihma    

28864, 75 Guruş 

01175, 25 Guruş 

01000      Guruş Zevce-yi mezbûrenin ve oğılları Mehmed ve Mustafa’nın ve kızı             

                          Nazife’nin resm-i kısmetine mahsuben Hacı Mustafa Efendi 

                          yedinden   anne kadar alınan minha vasîyete sarf olınmıştır.                                            

0175, 25 Guruş   

0175, 25 Guruş 

0000 

İbni merkum Mahmud hissesi: 11230 Guruş matlubı                                  32  para 
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                                               000 240 Guruş resmi kısmet                          05 

                                                  11570 Guruş                                              27 

Merkuma Teslimat  

10000 Guruş Cağıdığın’da erik ve şeftalu bağçesinin salis hissesi  

01200 Guruş Şıhcı Hanı harabesi 

00345 Guruş karındaş Mahmud’dan havale 

 1545 

Zevce-yi mezbûre ile ibni merkum Mehmed Ağa ve sağir-i merkum Mustafa ve 

bintan-ı mezbûrtan Rebişe ve Nazife nâm varislerin hisse-yi şer´iyeleri ile matlubat-ı 

sâiresi ve resm-i kısmet mukabili alacağı beyanı 

  10427    Zevce-yi mezbûrenin hissesi  

 03000   Mihr-i muahher ile sulh alacağı  

 13427 

                                                                                Para    Menkul 

    11230     İbni merkum Mehmed Ağa hissesi        26       47121 

    11230     Sağir-i merkum hissesi                          25       01107  resmi kısmet     

verdikleri 

    05615     Binti mezbûre Rebişe hissesi              10     00710   vasîyet için   

                                                                                                     sarfeyledikleri 

  05615    Binti mezbûre Nazife hissesi                71        49043 

 47121                                                                40         00001 

                                                                              31        49044 

Verese-yi Merkumuna Teslimat 

Kelleş  Mahallesi’nde menzil ve selamlık tamamları: 17500 Guruş 

Tabanca çift (1): 150 Guruş 

Zeban kılıç (1): 80 Guruş 

Âtik siyah halı (1): 70 Guruş 

Âtik kırmızı halı (1): 50 Guruş 

Kerkid kilim (1): 30 Guruş 

Kırmızı kilim (1): 50 Guruş 

Kenarlı kebir sini (1): 20 Guruş 

Kenarlı tebsi (1): 15 Guruş 

Taşt (1): 30 Guruş 

Hamur legence (1): 15 
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Yoğurt satılı (1): 10 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 35 

Abdest legeni (1): 20 Guruş 

Kahve tabası (1): 12 Guruş 

Kuşhane ma´ kapak  (1): 20 Guruş 

Kapaksız kazgan (1): 20 Guruş 

Çorba legence (1): 10 Guruş 

İç tabası: 10 Guruş 

Yumûrta tabası: 5 Guruş 

Gazgan  Ma kabak (1): 40 Guruş 

Süzek (1): 5 Guruş 

Bağ tabası (1): 10 Guruş 

Don kazanı (1): 50 Guruş 

Kuzu kazanı (1): 50 Guruş 

Hanede mevcut kır kısrak:  1400 Guruş 

Füruht olan merkeb bahası (1): 231 Guruş 

Donca  Havan (1): 5 Guruş 

Kahve ibrigi (1): 10 Guruş 

Tütün tebsi: 2 Guruş 

Fanus: 5 Guruş 

Fiske (1): 5 Guruş 

Bakır kahve tebsi: 10 Guruş 

Şerbet tebsi 1: 10 Guruş 

Tahta zahire anbarı (1): 150 Guruş 

Şire sandığı (1): 10 Guruş 

Ekmek ulbesi  3 Guruş 

Âtik kurma saat (1): 20 Guruş 

Katremiz (2) ve kuyye (3): 30 Guruş 

Çuval (1): 5 Guruş 

Telis (1): 2 Guruş 

Keçe (1): 15 Guruş 

Gümüşlü siyah başlık: 40 Guruş 

Âtik şal (1): 20 Guruş 
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Yüzlü büyük kürek (1): 40 Guruş 

Seccade kilim (1): 10 Guruş 

Nurane Karyesi’nde tarla etrafında kavak eşcarı: 300 Guruş 

Cağdığın´da erik ve şeftalu bağçesinin sülüs hissesi: 20000 Guruş 

Bakır mangal (1): 20 Guruş 

Cağdığın Karyesi’nde  kehrizde bağ tamamı: 300 Guruş 

Cağdığın´da hayirlik kıt´a (2): 1100 Guruş 

Hanede mevcut dımışkı üzüm: 220 Guruş 

Füruht olan fısdık baha: 230 Guruş 

Hanede mevcut zet: 350 Guruş 

Cağıt yakında bağ kıt´a (2): 1000 Guruş 

Arsada Kasap Aboş yedinde olan dükkan icaresi: 600 Guruş 

Dükkan-ı mezkûrun rub´ hissesi: 5000 Guruş 

Cem´an Yekûn  

49414, 50 Guruş 

49044, 50 Guruş 

00370  Guruş verese-yi merkumeden Mahmud’a havale 

00000 

Balada muharer olduğu defter-i kassamın natık bulunduğu vech üzere mütevvafa-yı 

merkumun terekesi beyne’l-verese bi’r-rıza iktisam ve her bir hisse-yi müfrezeleri 

kendülere teslim olunub kısmet-i mezkûr tamam olduktan sonra kısmet-i mezbûreyi 

mutlaka her biri yekdiğerin zimmetini asaleten vesâyete ibrâ aâmm-ı sahih-i şer´i ile 

ibrâ ve iskat-ı hak eylediklerini ve kısmet-i mezbûre havi olduğu emlakda yekdiğerin 

hak ve alakası kalmadığını verese-yi merkumun asaleten vesâyete her biri ikrâr ve 

itiraf eyledikleri bu mahalle şerh olınmışdır.  

 

[Belge No: 53]]]]    

Der-devlet-i mekine arz-ı dâi kemineleridir ki  Nezaret-i Evkaf-ı Humayun 

mülûkâneye mühlik evkafımdan Vilâyet-i Halebü’ş-Şehbaya tabi´ Medine-yi Ayntab 

kurasından Çaprun Karyesi’nde vâki´ Şeyh Ahmed Şeyh Osman Vakfının ber vech 

meşrut ve ve teamül-i kadim tevliyetine bin iki yüz elli beş senesi Rebiü’l-evvelinin 

onuncı tarihle müverrih bir kıt´a berat-ı şerif-i âlişan ile mutasarruf olan evlad-ı 

vakıfdan Şeyh Ahmed Halife ibni Mehmet fevt olub yeri hali ve hizmet-i lazımesi 

muattıl kalub ancak vakf-ı mezbûr evkaf-ı kadimden olub derdest sicil-i mahkemede 
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mukayyed ve kasaba-yı mümaileyhin olmayub teamül-ü kadimce vakf-ı 

mümaileyhin evlad-ı evlad-ı evlad zikurının batına bade’l-batın ekber  ve erşedini 

meşruta ve teamül dahi ol vecihle cari olmağla işbu bâisü’l-arz müteveffâ-yı 

mümaileyhin sulb-i kebir oğlı ve batnı evlada evlad-ı evlad-ı evlad zikurunın vakfın 

ekber ve erşedi ve muceb-i şart-ı vakıf ve amel-i kadim tevliyet-i mezkûrenin 

hisseran  meşruta lehi ve umûr-ı tevliyeti idare ve rüyete muktedir oldığı medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali ukudda 

hala evkaf muhasebesi vekili Mehmed Emin Beg Efendi ibnü’l-Hacı Mehmed Sadık 

Beg’in hazır oldığı halde erbab-ı vukuf bi-gayr-ı hak müslimin vukufat-ı sahihine 

inkârının ihbârlarıyla zahir ve mütehakkık olmağın tevliyet-i mezkûre pederi 

mahlulünden ber muceb-i şart-ı vakf ve ameli vazife-i  muayyenesiyleoğlı Şeyh 

Mehmed Sadık üzerine tevcih ve yedine bir kıt´a berat-ı şerif-i âlişan sıdk ve ihsan 

buyurulmak niyazıyla huzûr-ı meyâmen neşûr alilerine arz olındı.  

Fi 25 Receb Sene 1299 / 12 Haziran 1882 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 36 
[Belge No: 54]]]] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab mahallatından Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

fevt iden Tuzcu Mısdık bin Mısdık’ın veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Zeliha 

binti Mehmed Sadık ile valide Fatma binti Hacı Halil’e ve sulbiye-yi kebire kızları 

Fatma ve Aişe ve Afife’ye ve mütevvefaoğlı Mustafa’nın sulb-i sağir oğlı Mehmed 

Arif ve sulbiye-yi sağire kızları Maye ve Emine’ye münhasıran oldıktan sonra 

sağirun-ı merkumunın tesviye-yi umûrlarına bi’l-farizatü’ş-şer´iyye mezbûre Zeliha 

Hatun kıbel-i şer´den vasî nasb ve tayin olınub ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i 

mezkûreyi bade’l-kabul vasî-yi mezbûre taleb ve marifet ve marifetü’ş-şer´le tahrir 

ve terkim ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi ve taksim olınan müteveffâ-

yı merkumın terekesi defteridir ki ber vech-i zikr ve beyan olınur.  

Fi 7 Recebü’l-ferd Sene 1299/ 25 Mayıs 1882 

Döşek (2): 110 Guruş 

Yorgan (2): 130 Guruş 

Yasdık (1): 20 Guruş 

Boz enli göbegli halı (3): 215 Guruş 

Boz kilim ve sicim (2): 134 Guruş 
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Hışe ve harar ve hegbe ve  ve çuval (4): 34 Guruş 

Bakır (2) kab (9): 101 Guruş 

Def´a Bakır (2) kuyye (9): 101 Guruş    

Def´a Bakır (7) kuyye (2): 253 Guruş 

Katremiz (1): 18 Guruş 

Zahire anbarı (1): 40 Guruş 

Demir mangal (2): 16 Guruş 

Lanba ve fanus (3): 15 Guruş 

Mecrefe ve şire sanduğı: 25 Guruş 

Tunc  havan ve sehan  ( 2): 24 Guruş 

Kuyye (4): 25 Guruş 

Tahta  tegde (1): 25 Guruş 

Hanede mevcud katran ? (1): 500 Guruş 

Alaca entari (1): 14 Guruş 

Kav (1) şal (1) fermane (1) şalvar (1): 100 Guruş 

Âtik şalvar ve yelek (2): 15 Guruş 

Tutlu Kuyu civarında karalık bağ: 1500 Guruş 

Kel Hasan Deresi’nde  ağlık bağ (1): 1000 Guruş 

Dükkan eşyası: 3050 Guruş 

Yekûn: 7505 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât 

Vasîyet kefaret ve mücehhez ve tekfin: 500 

Zevce-yi mezbûre Zeliha Hatun’un mihr-i muahher müsbetesi: 700 

Resm-i kısmet: 157, 625 Guruş 

Kaydiye: 11, 25 Guruş 

Varak ma bedel: 4 Guruş 

Yekûn: 1372, 875 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 6132, 125  

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Zeliha: 766 Guruş 20 Para 

Hisse-yi  ümm  mezbûre  Fatma: 1022 Guruş 1 Para 

Hisse-yi binti mezbûre Fatma 1362 Guruş 27 Para 

Hisse-yi binti mezbûre Aişe: 1362 Guruş 27 Para 

Hisse-yi binti mezbûre Afife: 1362 Guruş 27 Para 

Hisse-yi ibnü’l-ibni Mehmed Arif: 127 Guruş 30 Para 
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Hisse-yi ibnü’l-bint-i mezbûre Maye: 63 Guruş 35 Para 

Hisse-yi ibnü’l-bint-i merkume Emine: 63 Guruş 35 Para 

Ümm-i  mezbûre Fatma Hatun’ın matlub hisse-yi iriyesi  1022 Guruş         1 Para 

Mezbûre tarafından te´diye olınan resm                              0028                   30 

                                                                                           1050     31 

Mezbûreye Teslimat  

Kürtgâri sicim (1): 76 Guruş 

Boz kilim (1): 57 Guruş 

Zahire anbarı (1): 40 Guruş 

Demir mangal (2): 16 Guruş 

Lanba ma fanus (3): 15 Guruş 

Mecrefe (1): 5 Guruş 

Şire sanduğı  (1): 20 Guru 

Ateş  sağsısı (1): 6 Guruş 

Küb (4): 20 Guruş 

tegde (1):25 Guruş 

Mihre çift (1): 10 Guruş 

Sako (2): 75, 50 Guruş 

Şal (1): 13 Guruş 

Ferman (1): 27 Guruş 

Şalvar (1): 40 Guruş 

Bakır (7)  kab (21): 253 Guruş 

Kel Hasan Deresi’nde ağlık ve Tutlu Kuyu civarında karalık bağlardan tiyek aded 

(790): 351, 25 Guruş  

Cem´an Yekûn 

1050 

1050  Hisse-yi matlubatı balada muharrer mihna  

0000 

Binti mezbûre Fatma’nın matlubatı       1362 Guruş       para    27 

Resm içün vermiş oldığı                      0067                               15 

                                                              1400                              42 

Mezbûreye Teslimat 

Harar (1) haşe (1) hegbe (1) Kıl çuval (1): 322 Guruş 

Tunç Havan (1) el (1): 17 Guruş 
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Alaca entari  (1): 14 Guruş 

Bakır (2) Kab ( 9): 101 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 37 

Nakl-i Menkul 

165, 50 Guruş Kel Hasan Deresi nâm mahalde vâki´ ağlık  bağdan müfrez olub kabz  

                       ve  kabul olan hisse-yi  muayyene tik 

200 Guruş 

250 Guruş  Tutlu Kuyu civarında karalık bağdan hisse-yi muayyenesi 

615, 50 Guruş 

785, 50 Guruş Vasî-yi mezbûre Zeliha Hatun’dan havale olan meblağ 

1401 Guruş 

1401 Guruş Matlubatı minha 

0000 

Bint-i mezbûre Aişe’nin hisse-yi matlubat-ı irsiyesi          1363 Guruş        Para    27 

Mezbûre tarafından tediye olan resm                                0038  Guruş        Para   15              

                                                                                           1401   Guruş       Para   02  

Mezbûreye Teslimat  

Halı (1): 40 Guruş 

Def´a Halı  (1): 150 Guruş 

Def´a Halı  (1): 25 Guruş 

Katremiz  (1): 18 Guruş 

Âtik şalvar (1) ve yelek (1): 15 Guruş 

Bakır  (2)  Kab (9): 101 Guruş 

Yekûn: 639 Guruş 

Kel Hasan Deresi’nde ağlık bağdan ifraz olub kabuleylediği hisse-yi muayyene  tiyek 

(200): 200 Guruş 

250 Guruş Tutlu Kuyu civarında karalık bağdan ifraz olub hisse-yi muâyenesi 250  

349 Guruş Balada muharrerü’l-esami  icmali 

799 Guruş 

602  Guruş Hisse-yi mezbûreden havale olan meblağ 

1401 Guruş 

1401 Guruş Hisse-yi irsiyesi matlubatı minha 

0000 
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Emin ül ibni Mehmed Arif ve kız karındaşları Maye  ve Emine’nin matlubatı  

255, 50 Guruş  hisse-yi irsiyeleri 

007, 25 Guruş eytam mallarından tediye olan resm ve sâire   

262, 75 Guruş sağirun-ı mezbûruna teslimat 

262, 75 Guruş Tutlu Kuyu civarında olan bir kıt´a bağdan ifraz olunan vasî-yi  

00000               mezbûrenin kabulı tiyek 

Balada muharer olduğu defter-i kassamın natık bulunduğu vecihle mütevvafa-yı 

merkumun terekesi beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye bi’r-rıza iktisam ile her 

birerleri asaleten ve mezbûre Zeliha dahi kezâlik nefsine asaleten ve sağirun-ı 

merkumuna vesâyete hisse-yi makbuziye-yi müfrezelerini mezkûreden mezbûre 

Zeliha Hatun’dan ahz ve kabzı ile tereke-yi mezbûreye ve kısmet-i mezkûreye 

müteallaka Aişe da´va  ve kaffe-yi muhasamatdan her birinin asaleten vesâyete 

kabullerini havi zimmetlerini bade’l-ibrâ ve’l-istifâ ancak verese-yi merkumundan 

ümm-i mezbûre Fatma Hatun hissesine ifraz olunan esas beyineden balada ismi 

tahtda muharrer  bâ-mukarrerât  eşyadan hisse-yi müfrezesini zevce-yi mezbûre 

Zeliha Hatun’a  tamamen red ve i´tâ iderek ol dahi mukabelesinde kendü hisse isabet 

iden Tutlı Kuyu civarında vâki´ bir kıt´a karalık bağ ile Kel Hasan Deresi’nde kain 

ağlık bağlardan malumü’l-mikdar gürumu ifraz olınarak mezbûreye i´tâ ile 

meyanelerinde akd-i muhalife ile muamele-yi ahire vuku´ buldığı irsâl olınan kassam 

kâtibi Mehmed Zühdi Efendi dâileri meclis-i şer´e gelub ali vuku´a inha ve takrir 

eylediği işbu mahalle şerh olınmışdır.  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 38 

Tabur Kâtibi tekaüd Mehmed Efendi bin  nâm müteveffânın muahharan tahsil olınub 

zirde muharrerü’l-esami zevatdan matlubat-ı muharrersinden bu defa yine vasî-yi 

mümaileyh Mehmed Sadık Efendi marifeti ve marifet-i şer´le cem´ ve tahsil kılınan 

ve beyne’l-verese-yi bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ olunan mebaliğin bir kıt´a defter-i 

kassam olmak üzere işbu defter zeyl ve ilave olunarak taksim olınmıştır.  

Behsinizâde Ali Efendi’den: 26 Guruş 

Kasab Şıhlı’dan: 8, 50 Guruş 

Tokatlızâde Abdülkadir’den: 15 Guruş 

Kasab Mehmed Ali Ağa’dan: 30 Guruş 

Kasab Ali Bali: 12 Guruş 

Bakkal Mehmed’in oğlı  Hacı Mehmed Ağa’dan: 50 Guruş 
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El Haczâde Halil Ağa’dan: 10 Guruş 

Bakkal Küçük Durdı’dan: 22 Guruş 

Büyük Muradi’den: 20 Guruş 

Bakkal Mehmed’in oğlı Hasan’dan: 20 Guruş 

Hamalın oğlı Molla Ahmed’den: 18 Guruş 

Kör Kasabın oğlı Hasan Ağa’dan: 20 Guruş 

Tokatlızâde Hacı Mustafa Ağa’dan: 25 Guru 

Cem´an yekünleri: 255, 50 Guruş 

Yekûn: 27550 Guruş 

Tahsilat içün ve akçe farkı tebdili ve sâire: 550 Guruş 

Mehmed Sarraf Efendi’nin zehab ve ayânibde iki defada ücret: 1000 Guruş 

Mehmed ücret: 100 Guruş 

Resm-i kısmet: 447, 50 Guruş 

Kaydiye:  39 

? Yekün: 2336, 50 Guruş 

Taksimü’l-beyne’l-verese:25213, 5 0 Guruş 

Zevce-yi mezbûreye hisse: 3151 

Hisse-yi Mehmed Sarraf Efendi: 5515 Guruş 18 Para 

İbni İşrak hissesi: 5515 Guruş 18  Para 

İbni Abdülkadir Hissesi: 5515 Guruş 18 Para 

Binti Sıdıka hissesi 2757 Guruş 9 Para 

Hisse-yi binti Fatma 2757 Guruş 9 Para 

Mikdarını işbu kasama der kenar olınmışdır. Fi  4 Şaban Sene 1300 

Müteveffâ-yı mümaileyhin dördüncü defa olarak vasî-yi mümaileyh Mehmed Sarraf 

Efendi marifet-i ve marifet-i şer´le tahsil kılınan meblağın beyne’l-verese taksim 

olınan 11 para Lira yüz guruş hesabıyla Hacı İsa Ağazâde’den: 2300 Guruş 

Kasab Mehmed Ali Ağa’dan: 1400 Guruş 

Helvacı Mustafa’dan: 500 Guruş 

Katırcı Kelleş’den: 100 Guruş 

Bıçakcı Molla Ahmed’den: 1000 Guruş 

Cem´an Yekün: 5300 Guruş  

5300 Guruş     

0300  Guruş vasî-yi mümaileyh  

5000 Guruş 
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0400  Mümaileyh üç defada tahsil-i kassam içün gelub gitma ücreti 

4600 

0121  Resm-i kısmet ve kaydiye 

4479 Et-taksimül beynel verese  

Hisse-yi zevce-yi Aişe Hanım: 559, 875 Guruş 

Hisse-yi ibni mümaileyh Mehmed Sarraf Efendi: 979, 625 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Eşref Efendi: 979, 625 Guruş 

Hisse-yi ibni Kadri Efendi: 979, 625 Guruş 

Hisse-yi binti Fehime Hanım: 489, 875 Guruş 

Hisse-yi binti Sıdıka hanım: 489, 875 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 39 
[Belge No: 55]]]] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab kurasından Uruş Karyesi 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan İlyas bin Begdaş’ın veraseti zevce-yi 

menkûha-yı metrukeleri Fatma binti Mehmed ve Zeliha binti Halil ve Aişe binti 

Hamza ile mezbûre Fatma’dan mütevellid sulb-i sağir oğlı Ali ve sağire kızları Elif 

ve Leyla’ya ve mezbûre Zeliha’dan mütevellid sulb-i sağir oğlıları Yusuf ve 

Ahmed’e ve kebire kızları Fatum ve sağire kızları Badadiye  ve Fetva ve mezbûre 

Aişe’den mütevellidan sulb-i sağir oğlıları Mehmed ve Abbas’a inhisârı şer´an zahir 

ve aşikar oldıktan sonra sağirun-ı merkumının  tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şerden 

bâ-hüccet-i şer´iye amucaları İbrâhim bin Begdaş vasî nasb ve tayin ol dahi ber vech-

i muharrer vesâyet-i mezkûreyi bade’l-kabul vasî-yi merkum taleb ve marifet-i şer´le 

tahrir olınan müteveffâ-yı merkumın terekesi defteridir ki ber vech-i ait-yi zikr ve 

beyan olınur. Fi 10 Şaban Sene 1299/ 27 Haziran 1882 

Menzil ve selamlık ve anbar: 5000 Guruş 

Koyun ve keçi (14): 800 Guruş 

Öküz  re´s (5)  inek (1): 3000 Guruş 

Merkeb ma supa: 200 Guruş 

Bargir re´s (1): 500 Guruş 

Mahare  deve (1): 1000 Guruş 

Yatak kat (2): 300 Guruş 

Evanühasiye (15): 500 Guruş 
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Kilim (4): 250 Guruş 

Mezruat hınta  kile (15): 1500 Guruş 

 Şa´ir kile (20): 1000 Guruş 

Mercimek kile: 500 Guruş 

Cercer: 100 Guruş 

Çift takımı: 100 Guruş 

Çuval (5): 100 Guruş 

Orul Karyesi’nde  hayirlik (2): 1000 Guruş 

Külli Karyesi’nde karalık ve ağlık bağ kıt´a (2): 1000  Guruş 

Mezra  Karyesi’nde hayirlik (1): 300 Guruş 

Hırdavat-ı  menzil: 100  Guruş 

Yekûn: 17250 Guruş 

Minhâ’ül ihrâcât  

Mücehhez ve tekfine: 100 Guruş 

Zevce-yi mezbûre Fatma’ya mihr: 500 Guruş 

Zevce-yi mezbûre Zeliha’ya mihr: 500 Guruş 

Zevce-yi mezbûre Aişe’ye mihr: 500 Guruş 

Müteveffânın düyûn-ı müteferrikası: 300 Guruş 

Resm-i kısmet: 381, 25 Guruş 

Kaydiye: 92, 50 Guruş 

Varaka baha: 5 Guruş 

Yekûn: 2008, 75 Guruş  

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 15241, 25 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi Fatma: 635 Guruş 2 Para 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Zeliha: 635 Guruş 2 Para  

Hisse-yi zevce-yi Aişe: 635 Guruş 2 Para 

Hisse-yi ibni sağir merkumoğlı: 1778 Guruş 6 Para  

Hisse-yi ibni merkum Yusuf: 1778 Guruş 6 Para  

Hisse-yi ibni merkum Ahmed: 1778 Guruş 6 Para 

Hisse-yi ibni merkum Mehmed: 1778 Guruş 6 Para 

Hisse-yi ibni merkum Abbas: 1778 Guruş  6 Para 

Hisse-yi binti Elif: 889 Guruş 3 Para  

Hisse-yi binti Leyla: 889 3 Para  

Hisse-yi binti Fattum: 889 3 Para 
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Hisse-yi binti Badadiye: 88 3 Para  

Hisse-yi binti Fetva: 889 3 Para  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 40 
[Belge No: 56]]]] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Seng-i Hoşkadim Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Muhsinzâde El Hac Hüseyin Beg ibni Mehmed Ağa ibni Hüseyin Ağa nâm 

kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Zeyneb Hatun binti Zaim Halil 

Ağazâde Şeyh Mehmed Ağa ibni Mehmed Emin ile li-ebeveyn er karındaşları 

Ömer’in ve Mehmed’in Beg enba  Mehmed Ağa nâm kimesnelere inhisârı âti-yi zikr 

şahidan şehadetleriyle sabit ve sübut verasetlerine hükmü’ş-şerü’l-hak oldıktan sonra 

verese-yi mezbûreden zevce-yi mezbûre mümaileyha Zeyneb Hatun tarafından zikr-i 

âti meblağ da´vaya vekâleti zat-ı  mezbûreyi arifân ve her biri mensub oldıkları 

mahallerinden zir-i mestureye va´z mühr ve imza iden Mehmed Arif ibni Ali ve Hacı 

Mehmed bin Ahmed ibni Ali nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade alena lede’t-

tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Mehmed Şakir Efendi ibni 

Hacı Şakir Efendi ve Enfiyeci İbrâhim Ağa ibni nâm kimesneler şehadetleriyle sabit 

sübut vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hak olan da´va vekili Söylemezzâde Es-Seyyid 

Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa nam kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali ukudda müteveffâ-yı 

mümaileyhin varislerinden olub tereke ve akçesine vaz´-ı yedleri câibü’l-ismi  

şahidan şehadetleriyle sabit olan sağirân-ı mümeileyh Ömer ve Mehmed begler 

muvâcehelerinde müvekkilim mümaileyha Zeyneb Hatun’ın hilyât ve mebusat 

behasından müteveffâ-yı mümaileyhin zimmetinden yedi bin beş yüz guruş vacibü’l-

edâ alacak hakkı olub hatta müteveffâ-yı mümaileyh kabl´el vefat hayatında güzeran 

iden bin iki yüz doksan dört senesi mah-ı Saferü’l-hayr’ın birinci tarihiyle cihet-i 

mezkûrelerden müvekkilem mümaileyhaya deyn ve borcı oldığını havi hakkını 

muhtevi tarih-i mezbûr ile müverrih   ve ma´nun ve mersum bir kıt´a senet i´tâ ve 

meclis-i meskurda cem´ olan müslimin işhad idüp meblağ-ı mezbûr müvekkilem 

mezbûreye kabıl-el edâ fevt ve tereke-yi vâfiyesine müma ileyha bil verese ve 

vazi´etü’l-yed olduklarından meblağ-ı mezbûru müteveffâ-yı mümaileyhin tereke-yi 

vâfiyesinden bil vekâle talebi derim deyu mealen takririne muvafık bir kıt´a senet 

ibrâz ve irâesiyle da´va itdükde mirân-ı mümaileyha cevablarında karındaşımız 
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mütevvefa-yı mümaileyhin zevcesi müvekkile-yi mezbûreye cihed-i mezbûreden 

meblağ-ı mezbûr deyni ve borcu yoktur ancak bizler mütevvefa-yı mümaileyhe varis 

bulunduğumuz cihetle terekesine bil verese vaz´ül yed ideriz deyu her birleri deyn-i 

mezkûrı külliyen inkar itmeleriyle suret-i mürafaları fetva-i şerif lede’l-havale vekil-i 

mümaileyh Seyid Efendi bervechi meşruh müddeâsını isbat ider ise mütevvefa-yı 

mümaileyhin terekesinden ahz-ı kadir olur beyu cevaben efta iş´ar olunduğuna 

binaen müddeyi vekil-i mümaileyh ber mimval-i muharer müddeâsını usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldukları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve 

imza iden Hacı Mehmed efendi ibni Mehmed ve Hüseyin ibni İbrâhim ve 

Sarıfakızâde Mehmed Şakir nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Hafız Mehmed 

bin Ali ve Hüseyin bin Hüseyin ve Mehmed bin Ahmed nâm kimesnelerden alena  

lede’t-tezkiye adl ve makbul-uş şahadet iddükleri ihbâr olunan Kara Hocazâde 

Abdulkadir Efendi ibni Mehmed Efendi ve Çeribaşızâde Hacı Ali Beg ibni Ahmed 

Ağa nâm kimesneler şahadetleriyle bil muvâcehe ber nehc-i şer´i âli meşruhan ve 

mufassalan isbât iyledikden sonra müvekkile-yi mümaileyhaya tahlif içun taraf-ı 

şer´den kâtib-i mahkeme-yi şer´iye Mehmed Zühdü Efendi irsâl olunup ol dahi 

müvekile-yi mümaileyhanın Seng-i Hoşkadim  Mahallesi’nde vâki´ menziline varub 

ceridede mazbut-ul esami müslimin huzûrlarında akd-ı meclis-i şer´i maali iyledikte 

müvekkile-yi mümaileyha meclis-i ma´kûd-ı meskurede yemin-i billahi’l-aliyu’l-ala 

etmeğin kâtib-i mümaileyh vuku´ hali meclis-i şer´iye gelub ali vuku´a inha ve takrir 

iyledikten sonra meblağ-ı mezbûr yedibin beşyüz kuruş mütevvefa-yı mümaileyhin 

tereke-yi vâfiyesinden olmak üzere müvekkile-yi mezbûreye izâfetle vekil-i 

mümaileyh Seyid Efendi’ye teslime mirân-ı mümaileyh Ömer ve Mehmed beglere 

tenbih  olunduğu tescil ve i´lâm olundı. Fi  17 Şaban Sene 1299 / 4 Temmuz 1882 

 

[Belge No: 57]]]] 

Ma´rûzı dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

kurasından Güreniz Karyesi sakinelerinden iken bundan altı sene akdem fevt olan 

Cennet Hatun binti Hamo ibni Abdullah nâm kimesnenin veraseti sadriye-yi kebire 

kızlerı Emine ve Fatma’ya inhisârı bil beyyinetü’ş-şer´iye zahir ve aşikar olduktan 

sonra bint-i mezbûre Fatma tarafından zikr-i âti husus da´vaya vekâleti zat-ı 

mezbûreyi arifân ve zikr-i âti müzekkilerden lede´t tezkiye adl ve makbülü’ş-şehadet 

iddükleri ihbâr olınan câibü’l-ism şahidan şehadetleriyle sabit sübut vekâletine 

hükmü’ş-şerü’l-hak olan zevci Pir Mehmed Ağa bin Molla Ali nâm kimesne medine-
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yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali  

ukudda medine-yi mezbûreye tabi´ 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 41 

Güreniz Karyesi ahalisinden ve zikr-i âti bağ ve fısdıklıka vaz´ül yedi kezâlik 

şahidan-ı merkumat şehadetleriyle sabit olan Mehmed bin Ali nâm kimesne 

tarafından husumet ve da´vaya vekil meclis-i şer´i da´va vekili Mehmed Mazlum 

Efendi ibni Emin Efendi nâm kimesne muvâcehesinde Güreniz Karyesi civarında 

Karim  nâm mahalde Şimâlen Çoban Ali ve Şarken Kürd Ali ve Garben Kara 

Mustafa bin Mehmed bağları Kıbleten Kel Ahmed ve Hacı Ali tarlaları ile mahdud 

bir kıt´a bağın tamamı ve yine karye-yi mezbûre turabında Yançarlı nâm mahalde 

kain kıbleten Arıl yolı Şimâlen Değirmenci tariki Şarken Hüseyin bin Hüseyin 

Garben Kayalu Mustafa bin Mustafa fısdıklıkları ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a bağ 

ve fısdık-ı mahluta tamamı ki cem´an iki kıt´a mahduden mezkûrların tamamı 

müteveffâ-yı mezbûre Cennet Hatun’ın ale’l-vefat yed-i tasarrufında müstakilen 

mülki olub tarihden altı sene akdem Cennet Hatun vefat itmekle mada’z-zikr bağ ve 

fısdıklık hisseran kızları müvekkilem mezbûre Fatma ile müvekkile-yi merkum 

Mehmed’in validesi müvekkilemin kız karındaşı mezbûre Emine’ye mevrus olub bu 

vecihle salefü’z-zikr bağ ve fısdıklık nısf  hisse-yi şâyiası müvekkilem mezbûrenin 

mülk-i mevrusı oldığına binaen müvekkile-yi merkum Mehmed mezbûre Cennet 

Hatun’ın vefatından sonra mezkûr iki kıt´a bağ ve fısdıklık tımar ve imar itmek ve 

hasılatının nısf-ı emeği mukabili merkum Mehmed’in ve nısf-ı aheri dahi 

müvekkilem mezbûre ve kız karındaşı Emine’ye virmek üzere emlak-ı mezkûreleri 

müvekkil-i merkum Mehmed müsakat  vecihle yarıya  alub ve bundan iki seneye 

gelinceye değin bervechi muharrer hasılatını iktisam ide gelmişler iken el haletü 

hezihi merkum Mehmed mezkûr emlaka bi gayr-i vech-i  şer´i müdâhale ve vaz´ül 

yed olmağın hala merkum Mehmed’in müdâhale-yi vakı´asının men´i ile nısf-ı hisse-

yi şâyiaların tarafıma teslim ve merkum Mehmed’e tenbih-i şer  buyrulmak bi’l-

vekâle matlubumdır ve emlak tahririnde dahi emlak-i mezkûreleri mezbûre Cennet 

Hatun’ın nâmına mukayyed olarak ol vecihle yedine ilmühaber dahi verilmişdir 

didikde vekil-i mümaileyh Mehmed mazlum cevabında müvekkilim merkum 

Mehmed Kerim nâm mahalde olan bağ-ı mahdud-ı mezkûrı tarihden on sekiz sene 

akdem Amucası Kel Ahmed’den iki bin iki yüz guruşa ve Yançarlı’da olan bağ ve 

fısdıka mahlut  bir kıt´asını dahi dört yüz guruşa ki iştirâ idub ol vecihle mezkûr 
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emlak müvekkilem merkum Mehmed’in mülk-i müştirası oldığından bu tarihe 

gelinceye değin müvekkilim merkum Mehmed tasarruf itmiştir hatta müteveffâ-yı 

mezbûre Cennet Hatun vefatından akdem mezkûr iki kıt´a emlakda hakkı ve alakası 

olmadığını muhzır-ı şuhudda ikrâr ve itiraf dahi itmişdir ve bade vefâtiha  

müvekkilem merkum müvekkile-yi mezbûre Fatma’dan müsakata taleb oldığından 

maada bundan iki seneye gelinceye kadar ber minvâl-i muharrer hasılatını 

meyanlarında iktisam itmişlerdir deyü külliyen inkar  itdikte suret-i mürafaaları 

fetva-yı şerif-i lede’l-havale vekil-i merkum Pir Mehmed Ağa bervechi meşruh bağ 

ve fısdıklık-ı mezkûrlar müteveffâ-yı mezbûre Cennet Hatun’ın ale’l-vefat yed-i 

tasarrufında mülki olub hayatında müstakilen mutasarrıf ve bade vefâtiha  kızları 

mezbûrnan Emine ve Fatma’ya mevrus olub mezbûre Emine huzûrundaoğlı 

müvekkil-i merkum Mehmed bundan iki sene akdeme gelinceye değin hasılat-ı 

vakı´alarından müvekkilem mezbûre Fatma’nın hissesini i´tâ itdüklerini veyahud 

merkum Mehmed’in bağ ve fısdıklık-ı mezkûrı müsakata mezbûre ile Emine ve 

Fatma’dan yarıya aldığını isbât ider ise mürûr-u zaman da´vanın istimaına ma´ni 

olınacağından bağ-ı mezkûr ile fısdıklık-ı mezkûrın nısflarını ahz ve zabta kadir olur 

deyü cevaben ifna ve iş´ar oldığına binaen  vekil-i merkum Pir Mehmed Ağa ber 

minvâl-i muharrer müddeâ-yı meşruhalarını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza  iden Aluşoğlı Hüseyin 

ve Mustafa bin Mehmed ve Arab Mehmed bin Ahmed ve Mehmed Kahyazâde 

Osman Kahya ve Kara Beg ibni Mustafa nâm kimesnelerden sıra ve bade Ahmed bin 

Mehmed Hüseyin bin Ali Abdullah bin Ahmed nâm kimesnelerden alena lede’l-

tezkiye tezkiye adl ve makbülü’ş-şehade iddükleri ihbâr olınan Çağdığın Karyesi 

ahalisinden Mehmed’in oğlı Mısdık ve Güreniz Karyesi   ahalisinden İbonın oğlı 

Acın  Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vech-i ber nehc-i şer´i bade’l-isbât 

ve’l-hükm mucebince müddeî baha olan mezkûr iki kıt´a emlakın nısf-ı hisse-yi 

şâyialarını müvekkile-yi mezbûre Fatma’ya izâfetle vekil-i merkum Pir Mehmed 

Ağa’ya teslime müvekkil-i merkum Mehmed’e izâfetle vekil-i mümaileyh Mehmed 

Mazlum Efendi’ye tenbih olındığı bi’t-tescil i´lâm olındı. Fi 19 Şaban Sene 1299/ 6 

Temmuz 1882 
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[[[[Sayfa No]]]]: 42 
[Belge No: 58]]]] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Atik Mahallesi sakinelerinden iken bundan akdem müteveffiye olan Asiye binti Ali 

bin İsmail’in veraseti zevc-i nakhi Mehmed bin Mehmed ile validesi Fatma binti 

Süleyman ve sadriye-i sağire kızı Hümâ´ya ve li-ebb  amucası Hacı Mehmed’in sulb-

i sağir oğlı Mehmed’e inhisârı şer´an ve aşikar oldıktan sonra sağire-yi mezbûre 

Hümâ´nın tesviye-yi umûrına babası ve velisi merkum Mehmed ve sağir-i merkum 

Mehmed’in tesviye-yi umûrına validesi Ayyuş binti hacı Hüseyin nâm hatun 

kıbelü’ş-şer´den vasî nasb ve tayin olunub ol dahi vesâyet-i mezkûrıbade’l-kabul 

vesâyet-i merkuman taleb ve marifetleri ve marifetü’ş-şer´le tahrir ve beyne’l verese-

yi bi’l-farzatü’l-şer´iye  tevzi ve taksim olınan müteveffe-yi mezbûrenin terekesi 

defteridir ki zikr bervechi âti zikr ve beyan olınur. Fi 19 Şaban Sene 1299/ 6 

Temmuz 1882 

Gümüş Kemer ? (20): 200 Guruş 

Altun ( 30)  finân dâl rub´a (12): 400 Guruş 

Diyarbekir çarşebi (1): 150 Guruş 

Acem´ çarşabı (1): 50 Guruş 

Sarı çizme (1): 15 Guruş 

Muska (4 ): 30 Guruş 

Acem´ mezarı  (1): 15 Guruş 

Çit entari (1): 15 Guruş 

Çit don   (2): 15 Guruş 

Penbe kuyye: 13 Guruş 

Döşek çarşabı: 15 Guruş 

İşlemeli yünlü peşker (4): 100 Guruş 

Def´a muska (1): 15 Guruş 

Yüz bağlığı (5): 20 Guruş 

Çit boğça (4). 15 Guruş 

Acem boğçası (1): 30 Guruş 

Melis don (1): 15 Guruş 

Kemik tarak 1: 7 Guruş 

Yazma (7): 20 Guruş 
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Şallı entari ve hırka (2): 100 Guruş 

Çuka panto (1): 50 Guruş 

Çi´târi entari (1): 30 Guruş 

Yaşlı  çit entari  (1): 20 Guruş 

Kazâk entari (1): 20 Guruş 

Kaid  gömlegi (2): 15 Guruş 

Nâmazlık (1): 2 Guruş 

Haşir  yasdık (6): 30 Guruş 

Kebir ve sağir mindal (2): 55 Guruş 

Yatak kat (2): 550 Guruş 

Tenur yorganı (1): 70 Guruş 

Kebir sandık (1): 25 Guruş 

Sağir sandık (1): 13 Guruş 

Yüz yasdığı (2): 15 Guruş 

Çanak ve çini (10): 20 Guruş 

Şemedân (1): 20 Guruş 

Şerbet kâsesi (7) ma´ tebsi: 15 Guruş 

Ayna (1): 20 Guruş 

Kahve takım: 15 Guruş 

Mushaf-ı şerif cild (1): 15 Guruş 

Bakır (3): 136 Guruş 

Cam  tas (1): 5 Guruş 

Çıkrık ve habhab ve perdeler: 20 Guruş 

Zevci zimmeti mihr-i muahher: 1100 Guruş 

Zevci merkumzimmetinde esvab beham: 100 Guruş 

Validesi zimmeti  küb  ve gazı  ve sâire: 101 Guruş 

Yekûn: 3700 Guruş 

Minhâ’ül ihrâcât  

Resm-i kısmet: 92, 50 Guruş 

Kaydiye: 5, 50 Guruş 

Varaka beha: 2 Guruş 

Akçe farkı: 21 Guruş 

Dellâliye: 48 Guruş 

Masasrıf-ı müteferrika: 36 Guruş 
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Yekûn: 205 Guruş 

Sahhü’t-taksim Beyne’l-Verese: 3495 Guruş 

Hisse-yi zevc-i merkum: 873, 625 Guruş 

Hisse-yi Ümm-i mezbûre: 582, 50 Guru 

Hisse-yi bint-i mezbûre Hüma: 1747, 50 Guruş 

Hisse-yi ibni ümm-i merkum Mehmed: 291, 25 Guruş 

 

[Belge No: 59]]]] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Haik-i  Müsliman Mahallesi sakinlerinden işbu bâisü’l-i´lâm İbrahim 

Efendi ibni Hasan Efendi nâm kimesne tarafından zikr-i âti husus-ı  da´vaya vekil-i 

müseccel-i şer´i da´va vekili Natık Efendi medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali  ukudda mahalle-yi mezbûre 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed Efendi ibni Hasan Efendi nâm 

kimesnenin varislerinden olub zatı (zatları) maruf olan zevce-yi menkûha-yı 

metrukesi Aişe binti Mehmet ile sulb-i kebir oğlı Hasan ve sulbiye-yi kebire kızları 

olub marifet Uyyuş  ve Fatma ve Münire taraflarından husumet ve da´vaya vekil ve 

ve sübut vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hak olan Hacı Ali bin Hasan nâm kimesne 

muvâcehesinde Haik İmamızâde Hasan Efendi hazır oldığı halde bi’l-vekâle  ikrârına 

da´va  ve takrir-i kelam idub (itmesiyle) mahalle-yi mezbûrede vâki´ tarafları Asdur 

ve Tenekecioğlı ve Hasan Efendi haneleri merkum Hasan Efendi ile mahdud ve 

mümtaz bir mülk-i menzilin tamamı bundan akdem bundan akdem Rumi doksan beş 

senesi şehr-i Şubatın on üçünçü günü müvekkilim merhum İbrahim Efendi’ye babası 

hazır-ı merkum Hasan Efendi menzil-i merkum-ı mezkûrı icâb ve kabuli havi üç bin 

guruş bey´ ve teslim ol dahi şer´an ve kabz ve kabul idub hasbe’l-usül meclis-i idare-

yi kazâda mübayası icrâ olınarak ol vecihle menzil-i mezkûr müvekkilim İbrahim 

Efendi’nin 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 43 

mülk-i müşterası oldığı halde güzeran iden bin iki yüz doksan yedi senesi hilalinde 

tarih-i bey´den sonra vekil-i merkum Hacı Ali’nin müvekkilleri mezbûrat menzil-i 

mahdud-ı mezkûrın tamamı mevrusumız müteveffâ-yı merkum Mehmed Efendi’nin 

validesinden mevrus malından mevrusumuz merkum Mehmed Efendi’nin hal-i 

saferinde merkum Hasan Efendi velayeti Mehmed Efendi içün iştirâ itmişdir diyu 
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müvekkilim merkum İbrâhim Efendi’nin gıyabında  da´vaya tasaddi ve babası Hasan 

Efendi muvâcehesinde bervech muharrer müddeâsını isbât ile muhakem olarak taraf-

ı şer´den bir kıt´a i´lâm-ı şer´i istihsal itmiş ise de i´lâm-ı mezkûrın hükmi İbrâhim 

Efendi hakkında cari ve nafiz olacağından bi’l-muhâkeme menzil-i mezkûrın 

müvekkilem merkum İbrâhim Efendi’ye teslimi bi’l-vekâle matlubumdır didikte 

hazır-merkum Hasan Efendi’den lede´s suâl cevabında menzil-i mezkûrın tamamı 

benim müstakilen malım olmağla  tarih-i mezkûrdaoğlum işbu merkum İbrahim 

Efendi’ye hasbe’l-usül meclis-i idare-yi kazâda makbuzım olan üç bin üç bin guruş 

bey´ eyledim deyü müddeî-yi vekil mümaileyh Natık  Efendi tasdik ve vâki´ olan 

muhâkemede ben menzil-i mahdud-ı mezkûrı müvekkillerim merkumunın mevrusları 

müteveffâ-yı merkum Mehmed Efendi içün validesi malından iştirâ eylediği ve 

kendüsinin hak ve alakası olmadığını  merkum Hasan Efendi ikrâr ve itiraf eylediğini 

huzûr-şer´de naib-i sabık Ata efendi niyabet-i hengamında muhâkeme ve mürafaa 

olınarak merkum Hasan Efendi muvâcehesinde vech-i meşruh üzre isbât-ı müddeâ 

idub işbu i´lâm taraf-ı şerden ahz itmiş oldıktan ve müvekkillerim merkumunın 

mevrusları müteveffâ-yı merkum Mehdi otuz seneyi mütecaviz menzil-i mezkûrda 

merkum Hasan Efendi muvâcehesinde  bila niza´ mutasarrıf oldığı halde fevt 

olmağla menzil-i mahdud-ı mezkûr müvekkillerim mezbûruna mevrus oldığından ve 

vâki´ olan muhâkemede merkum İbrâhim Efendi bir defa babası Hasan Efendi 

tarafından vekil olmak üzere mahkemeye gelub mürafaya  hazır ve istima´ şuhud 

zamanında hazır bulundığından binaenaleyh i´lâm-ı mezkûrın hükmi merkum 

İbrâhim Efendi hakkında dahi cari ve nafiz deyu ref´ itdikde suret-i mürafaları fetva-

yı şerife lede’l-havale vekil-i merkum Hacı Ali bervechi meşruh münaz´ünfih olan 

menzil-i mezkûrda otuz nseneyi mütacaviz bila da´va ve niza´ menzil-i mezkûra 

mutasarrıf olub pederi merkum Hasan Efendi menzil-i mahdud-ı mezkûrıoğlı 

İbrâhim Efendi’ye bey´ itmezden mukaddemoğlı Mehmed Efendi’nin oldığını 

ikrârını veyahud babası tarafından bi’l-vekâle da´va eylediğini ve istima-yı şuhud 

zamanında merkum İbrâhim Efendi hazır bulındığını  isbar ider ise İbrâhim 

Efendi’nin da´vası men´ olur isbât idemediği halde merkum İbrâhim efendi bade’l-

hilaf menzil-i mezkûrı zabt edeceği deyu heza ifta ve iş´ar oldığına binaen 

müddeîaleyn vekil-i merkum Hacı Ali Ağa’dan ber minvâl-i muharrer def´  

meşruhalarına muvafık yine  taleb olındıkda bade’l-ihmal ve’l-istimhal etyân-ı 

beyyineden izhâr-acz ile yemin dahi verdirmeğin mucebince menzil-i mahdud-ı 

mezkûrı müddeî-yi merkum İbrâhim Efendi’ye izâfetle merkum Natık Efendi’ye 
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teslime vekil-i merkum Hacı Ali’ye tenbih olındığı i´lâm olındı. Fi 9 şaban Sene 

1299/ 26 Haziran 1882 

 Öz oğlum İbrâhim Efendi’ye  bey´ itmişdim  didikde merkum Hacı Ali Ağa 

cevabında işbu yedimde olan bir kıt´a i´lâm -ı şer´i nin natık oldığı vecihle merkum 

İbrahim Efendi’nin babası merkum Hasan Efendi menzil-i mahdud-ı mezkûr  

oluboğlum müteveffâ-yı merkum Mehmed Efendi ise benim iyalimde oldığı 

ecildenoğlum merkumı menzil-i mezkûrda iskan itmiş idim binaenaleyh merkum 

Mehmed Efedinin menzil-i mezkûrda hak ve alakası olmadığından maada menzil-i 

mezkûroğlum müteveffâ-yı merkum Mehmed Efendi’nin deyu ? asla ber vecihle 

ikrâr ve itirafım sebkat  itmemişdir menzil-i mezkûr müstakilen benim malım 

olmağla    

 

[[[[Sayfa No]]]]: 44 
[Belge No: 60]]]] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Çukur 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem güzeran iden bin iki yüz doksan iki 

senesi hilalinde vefat iden teba-yı devleti aliyeden Ebucan bin Muhis Kivorg bin 

Asdor’un  veraseti zevce-yi metrukesi Enek Hatun binti Agob babası merkum Muhis 

Kivorg ve anası  tarafında Hatun binti Agop’a inhisârı bi’l-beyyinetü’l-şer´i zahir 

oldıkdan sonra zevce-yi mezbûre Enek Hatun tarafından zikr-i âti husus-ı da´vaya 

vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân Babek bin Karabet ibni Babek ve Manek bin Bado  

bin Edım nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletlerine hükmü’ş-şerü’l-

hak olan da´va vekilleri natık  efendi Kivorg ve Tahtcıyan  Menas Efendi Kivorg 

Medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i 

maali ukudda müteveffâ-yı merkumun varislerinden olub zikr-i âti terekeye vaz´ül 

yedleri usül-ü mevzu´âsına tevfikan ve zikr-i ca´y müzekkilerden evvela sıra ve bade 

alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehade iddükleri ihbâr olınan Artin’in oğlı 

Artin  bin Birgor  Karuh bin   nâm kimesneler şehadetleri ile sabit olan ebb-i merkum 

Muhis Kivork  ile ümm-i  mezbûre tarafından taraflarından husemet ve redd-i cevaba 

vekil meclis-i şer´ileri veoğlıları bâisü’l-i´lâm Asdur  bin ibni merkum Muhis Kivork  

muvâcehesinde zikr-i âti menzili iştirâ iden tüccar-ı muteberândan ve lâkin Karabet 

Ağa bin Ağya hazır oldığı halde üzerlerine da´va ve takrir-i kelam idub 

müvekkilemiz mezbûre Enek Hatun’ın müteveffâ-yı merkum zevci Ebucan ale’l-
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vefat yedinde mülki olub mahalle-yi mezbûrede kain tarafları Kıbleten Cellad’ın 

oğlu Kivorg  bin Malkon  Koca bin Akob hanesi, Garben Cerçioğlu Nersiz bin Asdor 

bin Karabet hanesi Şarken Güzel Begzâde Emin ibni Mustafa İbrâhim  hanesi 

Şimâlen tarik-i aâmm ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin tamamı ve yine 

Medine-yi mezbûrede vâki´ Küçük Pazar dimekle maruf çarşıda kain Kıbleten 

Göğünoğlu Memik bin Hacı Abdullah hanesi ve dükkanı ve iki tarafında tarik-i 

aâmm ile mahdud ve mümtaz bir bab  boya hanenin tamamı ve yine Ayntab Kasabası 

civarında Değirmiçem nâm mahalde kain tarafları tarik ve Tenekeci Hacı Seyyid bin 

Saraç Ahmed bin Ahmed ve Köylüzâde  Mustafa bin Mehmed bin Osman bağları ile 

mahdud ve mümtaz bir kıt´a ağlık bağın tamamı ve yine Telfar  Karyesi’nde kain 

Şarken Zincirci Ali bin Ali ve Şimâlen Tezbili Artinbin Edım zeytunlıkları ve 

Garben Vadi ve Mustafa hayirliği  ile mahdud ve mümtaz zeytun ve incir eşcarını 

havi bir kıt´a hayir bağçesinin tamamı ve yine Sobgaz  Karyesi’nde kain Kıbleten 

Şerbetçioğlı Memik Mısdık bağı Şarken Kürd Hasan Kahya bağı ve iki tarafdan hali 

ile mahdud ve mümtaz iki kıt´a bağın tamamları ki cem´an made’l-zikr  altı kıt´a 

emlak-i muharrere-yi mezkûreler müteveffâ-yı merkumın mülki oldığı halde fevt 

olmakla dört sehmde bir sehmi müvekkile-yi mezbûre Enek Hatun’a ve üç sehmi 

müvekkilan-ı merkuman Kivorg ve tarafındaya mevrus olmışken hala müvekkile-yi 

merkumenin hisse-yi mezkûresini müvekkilan-ı merkuman Kivorg ve tarafında 

teslim itmediklerinden maada kezâlik müteveffâ-yı merkumın mülki olub Medine-yi 

mezbûreye tabi´ Orul Karyesi’nde kain tarafları Şarken tarik-i aâm garben Osman 

Kahyaoğlu Abdullah ve Şimâlen Çil Yusufoğlı Ali ve Sefer Kahya zeytunlıkları ile 

mahdud ve mümtaz bir kıt´a hayir ve zeytun bağçesinde olan yedi sehmde üç sehm 

hissesi üç bin guruşa ve karye-yi mezbûre ahalisinden Meho Kahya yedinde olub 

müteveffâ-yı merkum ile bervechi nısfiyet-i müşterek oldığı on re´s koyun ve on re´s 

keçi ve üç re´s inek ve yirmi beş aded ma kovam arıların nısfılarını bin dört yüz kırk 

gurş ki cem´an dört bin dört yüz kırk guruş kablel vefat hal-i hayatında müvekkilem 

mezbûre Enek´e bey´-i bât-ı sahih-i şer´le bey´ ve teslim müvekkilem merkume dahi 

bade’l-iştirâ ve’l-kabz ve’l-ve’l-kabul-i semenleri olan mebaliğ-i mezbûreyi 

tamamen ve kamilen müvekkilem merkume yedinde bade’l-ahz mübâyiât 

mezkûrelere mutlaka-yı âmme-yi dâvadan müvekkile-yi mezbûre zimmetini ibrâ 

itmekle mezkûr hayir ve zeytun bağçesinde olan yedi sehmden üç sehm hisse-yi şaya 

ile mezbûr koyun ve keçi ve arıların nısf-ı hisse-yi şâyiaları müvekkilem mezbûre 

Enek´in mülk-i müştirası olmışken onlar dahi müvekkilemiz tarafına teslim 



165 

itdüklerinde ve zevci müteveffâ-yı merkum zimmetinde hilyât esmanından mütebaki 

devr bin yüz yetmiş guruş alacak hakkı olub meblağ-ı mezbûrın dahi müteveffâ-yı 

merkumın tereke-yi vafiyesinden ifâ olındığından merkumın terekesi beyne’l-verese 

iktisam olınmayub kaldığından hakk-ı müvekkile-yi mezbûre Enek Hatun tarihden 

altı sene akdem nefsini  ahere tezvic edeceği esnada müteveffâ-yı merkumın babası 

müvekkil  merkum Muhis Kivorgoğlu Ebucan terekesi meyanımızda taksim olınmadı 

deyu kısmetin adem-i vuku´unu ma´ ikrâr müvekkile-yi mezbûre Enek Hatun  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 45 

ile iktisam-ı terekeye taleb dahi olmışken hala müvekkile-yi mezbûrenin tereke-yi 

mezkûreden hissesini ve bervechi muharrer iştirâ eylediği eşya-yı mezkûreyi ve 

alacağı olan meblağ-ı mezbûrı müvekkilemiz mezbûre Enek Hatun’a teslim ve 

tediyesi bi’l-vekâle matlubımdır deyü bade’l-da´va ve’s suâl vekil-i merkum Asdur  

cevabında fi’l-hakika salefü’z zikr menzil ve boyahane ve emlak ve eşya-yı sâire-yi 

mezkûreler ve bunlardan maada malümü’l-mikdar tecem´mülat-ı hane-yi maluma 

müteveffâ-yı merkum Ebucan´ın ale’l-vefat yedinde mülki olub tarih-i mezbûrde 

merkumın fevtiyle tereke-yi malume-yi mezkûresinin dört sehmde bir sehm zevcesi 

müvekkilemiz mezbûreye ve üç sehmi dahi babası ve anası müvekkilelerim 

merkuman Kivorg ve tarafındaya ırsen intikal etmiştir lakin vekilan mumaileyhanın 

bervechi muharrer şer´an iddiasınde buluındıkları emlak ve eşya-yı mezkûreleri 

müteveffâ-yı merkum Ebucan hayatında zevcesi üvekkile-yi mezbûreye asla  bey´ 

etmiştir ve hatta merkumun  fevtinden sonra güzeran iden bin ikiyüz doksan üç 

senesi şehr-i muharrem!ül haramın üçünci günü salefü’l-beyan menzil ve 

boyahanede ve Telfar  ve Arıl karyelerinde olan hayir ve zeytun bağçeleri ve Sobgaz 

Karyesi’nde ve Arabgir  Mezrası’nda ve Değirmiçem nâm mahalde bulunan bağlar 

ve zikr olunan inekler ve koyun ve keçi ve arılar ve tecemmülat-ı hane-yi malumeleri 

mütevvefa-yı merkum mülki ve bade vefat terekesi olmak ve beyne’l-verese-yi 

iktisam olmak üzere müvekkile-yi mezbûre Enek Hatun tarafından müvekkilan-ı 

merkuman Kivorg ve tarafında tahrir-i tereke ve idhal-i kısmet edilüb ve müvekkile-

yi mezbrenin hala şer´an iddiasında oldığı Orul Karyesi’nde olan mahdud-ı mezkûr 

yedi sehmden üç sehm hayir ve zeytun bağçesiyle inek ve koyun ve keçi ve arıların 

iktisamına taleb olub dahl-i kısmet eyleyub ol vecihle iktisama ikdam  itmişken 

müteveffâ-yı merkumın hayatında merkumdan iştirâ da´vası  meşru´a olma  

deyninden  maada tarih-i mezkûrda müvekkile-yi mezbûre Enek Hatun menzil-i 
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mezkûrda olan yedi hisse şâyiasını  yedi bin beşyüz guruş ve boyahanede olan rub´ 

hisse-yi şâyiasını bin iki yüz elli guruşa ki cem´an sekiz bin yedi yüz elli guruşa 

müvekkillerim merkuman babam  Muhis Kivork ve anam mezbûre tarafındaya şürût-

ı mübtela ve müsideden ari ve tarafeynden icâb ve kabuli havi bey´-i bat-ı sahih-i 

şerle bey´ ve teslim anlar dahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve kabz ve kabul idub 

bade temamü’l-akd müvekkile-yi mezbûre Enek Hatun bey´-i mezkûrın fesadına  ve 

sâire-yi müteallaka âmme-yi da´va ve kaffe-yi  iman ve muhasamattan müvekkilerim 

merkumanın kabullerini havi zimmetlerini ibrâ-yı âmm sahih-i şerle ibrâ ve iskat-ı 

hak dahi itmişdir bade’l-bey ve iştirâ ve ol ibrâ  ve’l-kabul müvekkillerim merkuman 

dahi müvekkile-yi mezbûre Enek Hatun’a rebi hisse menzil ve rebi hisse boyahane 

semenleri olan meblağ-ı mezbûr sekiz bin yedi yüz elli guruş deynleri mukabilinde 

müteveffâ-yı merkumın terekesinden kendülere mevrus olub salefü’z zikr Orul 

Karyesi’nde olan zeytunliğin yedi sehmden üç sehmin üç rub´ hiselerini leri izniyle 

dört bin dokuz yüz elli guruş ve Sobgaz Karyesi’nde olan iki kıt´a bağın üç rebi 

hisselerini altı yüz guruşa ve Telfar  Karyesi’nde olan hayirlikden üç rebi hiselerini  

yedi yüz elli guruş ve Değirmiçem’de olan bir kıt´a bağın üç rebi hisesinen bir rebi 

hisselerini beş yüz guruşa ve mezkûr on re´s keçi, on re´s koyun ve üç re´s inek ve 

ma kovan yirmi beş aded arılardan üç rebi hisselerini bin seksan guruşa ki sekiz bin 

sekiz yüz seksan guruşa bey´ ve teslim mezbûre Enek Hatun dahi meblağ-ı mezbûre 

bade’l-iştirâ ve’l-kabz ve’l-kabul her biri meblağ-ı mezbûrı salefü’l-beyan bey´ ve 

iştirâ oluan menzil ve boyahane rub´ hisseleri semenlerine mahsub ve tekas idub 

semen-i mezbûrdan mütebaki sekiz yüz yetmiş guruş mukabilinde dahi müvekkile-yi 

mezbûre anın tecem´mülat-ı haneden ba defter-i müfredât eşya-yı malume ahziyle 

cem´an mezkûr rebi hisse menzil ve boyahane semeni olan sekiz bin yedi yüz elli 

guruş tamamen ve kamilen ahz ve istifâ ve kendü rebi hissesi dahi aynen ve emlak ve 

eşya-yı sâire-yi mezbûreden dahi  gayr-ı ez zahmet müvekkillerim yedlerinden ahz 

ve kabz idub istifâ-yı hak eylediğini ikrârdan sonra mübâyaat mezbûre ve esman-ı 

mezbûre ve gayr-ı ez zahmet  malum tereke-yi mezkûreye müteallaka-yı  âmme-i 

da´vadan ve kaffe-yi iman ve muhasamatdan müvekkillerim merkumanın  kabullerini 

havi zimmetlerini ibrâ-yı âmm  sahih-i şerle ibrâ ve iskata hak itmişdir 

müvekkillerimdenhiç birisi bade’l-ibrâ ve’l-kabulü’l-mezkûr muahheran mezbûre 

Enek Hatun ile kısmetin adem-i vuku´ını ma ´el ikrâr iktisama taleb olmamışdırlar ve 

müvekkile-yi mezbûre zevci zimmetinde alacak da´vasından dört bin guruşa an inkar 

sulh olub bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûrı dahi yirmi bin guruş mikdar-ı zimmat-ı 
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malumeden ahz itmek üzre karındaşı Ebucan´a tevkil idubmüvekkillerim merkuman 

zimmat-ımezkûreyi merkum Ebucan´a bey´ ve havele olınub meblağ-ı mezbûrı 

karındaş merkum vekâlet ve marifetiyle zimmat-ı  mezkûreden ahz ve istifâ  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 46 

itmişdir didikde vekilan-ı mümaileyhanın inkarlarına mukarren defa tasaddi itdikde 

suret-i mürafaaları fetva-yı şerife lede’l-havale rafi -yi vekil merkum Asdur  

müvekkile-yi mezbûre menzil ve boyahanede olan rub´ hisselerini sekiz bin yedi yüz 

elli guruşa müvekkilan-ı merkumana bey´in ve ba´de tamamü’l-akd mezkûr dokuz 

kalem emlak  ve eşya-yı sâireden müvekkilan-ı merkumanın üç rebi hiselerini yedi 

bin sekiz yüz seksan guruşa iştirâsını ve mütebakisini mücem´milat-ı haneden 

istifâsını ve esman-ı mezkûreyi mahsub ve mukâse iylediklerini ve müvekkile-yi 

mezbûre Enek Hatun’ın  gayr-i ez zahmet  tereke-yi mezkûreye müteallaka-yı âmm-i 

da´vadan ve kâffe-i iman muhasamatdan müvekkilan-ı merkumanın kabullerini havi 

zimmetlerini ibrâ ve iskat-hak iylediklerini isbât ider ise menzil ve boyahane 

müvekkilanın ve emlak ve eşya dahi müvekkile-yi mezbûrenin mülk-i müştiralaro 

olur ve bade’l-ibrâ ve’l-kabul vekilan-ı mümaileyhanın taleb-i iktisameve ikrâr-ı 

da´vaları memu´a olmaz ancak vekil-i merkum Asdur  müvekkile-yi meburenin zevci 

müteveffâ-yı merkumda olan alacak da´vası dört bin guruş  mael inkar sulh oldığını 

ikrâr zimmatın  bey´ ve havelesi meşrua olmayub bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûrı 

müvekkile-yi mezbûrenin vekil-i karındaşı Ebucan marifetiyle zümmat -ı 

mezkûreden ahz ve istifâ iylediği sabit olur ise meblağ-ı mezbûr dört bin guruş 

mütalebesine salahiyeti kalmaz illâ yirmi bin guruş zimmatdan  bi’t-tahsil evvela 

meblağ-ı mezbûrın edâsı lazım olur deyu cevaben ifna ve iş´ar olındığına binaen 

rafi´-yi  vekil merkum Asdur  ber minvâl-i muharrer şira  ve istifâ ve ma´el kabul 

ibrâ-yı def´-i meşruhalarını yine taleb olınub husus-ı mezkûrearifân  ve usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan bav arka-yı mesture mensub oldıkları mahallerinden zir-i 

mesture vaz´ mühr ve imza iden  Nersez  bin Kivorg   ve Yarishoğlu Avadis  ve 

İlksanoğlu Muhis Nersiz ve Aşcıoğlu Pedros  ve Kıraçoğlu Sargiz  ve Kivorgoğlu 

Hazeb Artin bin Kivorg  nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Akob Ağa bin Artin  

Atam Ağa bin Atam ve Akob  bin Artin  nâm kimesnelerden alena lede’l-tezkiye  

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan İran devlet-i behiyesi Şehbender Nazır Beg 

mahdumı Hacı Nikos Ağa ve Zacduroğlu Muhis Agob  nâm kimesnler şehadetleriyle 

bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i şira  ve istifâ ve ibrâ ma´el kabul müddeâ-yı def-i 
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meşruhalarını vekilan-ı mümaileyha muvecehelerinde isbât etmeğin mucebince 

bade’l-hükmü’l-şer´i müvekkile-yi mezbûrenin menzil ve boyahanede olan rebi 

hisse-yi şâyialarında bey´-i mezbûre sabit olmağla hisse-yi mütalebesinden bade’l-

men´  emlak ve eşya-yı sâir e dahi müvekkile-yi mezbûre yedinde ibka ve bedel-i 

sulh meblağ-ı mezbûr dört bin guruş alacağı dahi müvekkilan-ı merkuman ile bade’l-

muhasebe zimmatından kabz iylediği halde mütalebeden men´ tebeyyün etmediği  

halde müvekkilan-ı merkumanın meblağ-ı mezbûrı edâsı lazım geldiği bit tescil i´lâm 

olındı. Fi 28 Şaban-ı Şerif Sene1299/ 15 Temmuz 1882  

 

[Belge No: 61]]]] 

An asl-ı Haleb-i Şehba mahallatından Safahiye  Mahallesi sakinelerinden hala 

Medine-yi Ayntab Mahalle-yi Tarla-yı Âtik Mahallesi’nde mütevvettine ve zatları 

tarif-i şer´le muarefeler olan Attarzâde Ahmed Efendi zevcesi Emine Hatun binti 

Seyyid Mehmed Karablı ve kerimesi Esma Hanım binti mümaileyh Ahmed Efendi 

nâm kimesneler taraflarından zikr-i âti hususı ikrâr ve takrire vekâletleri zat-ı 

mezbûrtanı arifân ve her biri bir mukteza-yı irade-yi seniyye mensub oldukları 

mahallerinden lede’l-tezkiye adl ve kabulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olunan Ömer 

Efendi ibni Hacı Hüseyin ve Hacı Abdullâtif ibni Hacı Mehmed nâm kimesneler 

şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hak olan Muhsinzâde 

Hüseyin Efendi ibni Mehmed Beg nâm kimesne Medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada makut meclis-i şer´i maali ukudda Attarzâde Ahmed 

Efendi mahdumu İbrâhim Efendi ibni Ahmed Efendi muhzırında bil vekâle ikrâr-ı 

tam ve takrir-i kelam idüb müvekkilelerim mümaileyhanın mevrusları mütevveffa-yı 

mümaileyh Attarzâde Ahmed Efendi’den mevrus yirmi dört sehmde on sehmi 

mülkleri olub Halebin Sahafiye Sahallesinde kain malüme’t-ül cüdut vel etraf mülk-i 

menzillerine Haleb ahalisinden Atarzâde Emin Efendi varislerindenoğlıları Ömer ve 

? Efendiler kerimeleri Zekiye ve Nefise nâm kimesne bi gayri vech-i şer´i müdehale 

eylediklerinden verese-yi merkumun ile Haleb Mahkeme-yi Şer´iyesinde mahkeme 

ve da´va ve lede’l-ve ikdiza sulh ve ibrâya ve husus-ı mezkûrın mütevakıf olduğu 

umûrun külliyesine i´tâm-ı muhâkemeye değin tarafkarından iş bu baüsül i´lâm 

Atarzâde İbrâhim Efendi’yi vekil naib-i menab nasb ve tayin iğlemişlerdir didikde 

mümaileyh İbrâhim Efendi dahi ber mimval-i muharer vekâlet-i mezkûreyi kabul ve 

merâkimin kemâyenbaği  edâya taahüd ve iltizam eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve 

imla olundu. Fi 13 Ramazan Sene 1299/ 29 Temmuz 1882     



169 

[[[[Sayfa No]]]]: 47 
[Belge No: 62]]]] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Âtik Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Eskicioğlu Hacı Mehmed 

bin İsmail’in sulbi sağir oğlu Mehmed ve sulbiye-yi sağire kızları Minüre ve 

Gülistan nâm kimesnelere tesviye-yi umûrlarına ba hüccet-i şer´iye vasîye-yi  

mensubeleri ve valideleri iş bu  bâisü’l-kitâb  Ayuş Hatun binti El Hac Hüseyin 

Efendi nâm kimesne ukadım  lazımü’t-tevkirde  medine-yi mezbûre mahallatından 

Haik-i Müselman  Mahallesi sakinlerinden Boyacı Gregor  ile  Keşişoğlu kerimesi 

Hurek nâm kimesneler muhzırlarındâ ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub vasîleri 

oldığım sağirun merkumının pederleri mütevvefa-yı merkumun mülkleri olub Tarla-

yı Âtik Mahallesi’nde kain tarafları Artin ve Hemid Ebucan ve Yahudi Şasu haneleri 

ve târik-i âmme  ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin tamamında sekiz 

sehm de dört sehm hisseleri olub ancak verese-yi  kibâr hisse-yi mezkûreleri olan 

sekiz sehmde dört sehm hisselerini bi’l-rıza iş bu müşteriyan-ı merkumana bey´ ve 

teslim idecekleri hissem olduğuna binaen sağirun-ı merkumunın hisse-yi 

mezkûrelerin be´y olunmayıp terk olunduğu takrirce sağirinun merkumunın 

menfa´at-ı lazımeleri bi’l-külliye münkatı´ olacaktan maada menzil-i mezkûr mürur-ı 

eyyam ve güruru-ı avam ile maşrık-ı harab ve mail-i türab olub hasıl Çerçi vefat 

itmediğinden müteveffâ-yı merkumun malümül esami kimesne olan düyûn-u 

müsbetesi edâya ne kadar mevcudesi bulunmadığına binaen vesâyetin hesabıyla 

hisse-yi mezkûrelerini bey´e arz idüb müddet-i medide sıdk-ı  sultanide mütadi  

vasıtasıyla muzayede olundıkta bade inkıt´aü’r-rağbet  rüyet hisse-yi mezkûreleri üç 

bin ikiyüz elli kuruşa iş bu merkuman üzerlerinde karar ve ziyadeye taleb-i aheri dahi 

zuhur itmeyüb meblağ-ı mezbûr dahi hisse-yi mezkûrelerinin elyevm an misli olduğu 

mütehakkık olmağin hale meblağ-ı mezbûr mukabilinde hisse-yi mezkûrelerini bey´ 

olunmak ve esman ile müteveffâyi merkumun düyûn-u müsbet-i mezkûreleri ifâ 

kılınmak bi’l-vesaye matlubımdır didikde vasîye-yi mezbûrenin takrir-i meşru´ 

vakı´a mutakıb ve nefsül emirde muvafık ve meblağ-ı mezkûr dahi hisse-i 

mezkûrelerinin an misli olduğu zeyl-i küttabda muharerül esami-yi müsliman 

ihbârlarıyla zahir ve mütehakkık olmağin hakim-i mevki ´ sadr-ı kitâb tubâlehû 

hüsnümaab efendi hazretleri dahi sağirun-ı merkumının hisse-yi mezkûrelerinin 

müşteriyan-ı merkumına meblağı mezkûr mukabilinde bey´ ve teslime vasîye-yi 

mezbûre Ayuş Hatun’a izn verilmeğin ma vâki´ bi’t-taleb-i ketb ve imla olundı. Fi 17 
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Ramazan Sene 1299/ 2 Ağustos 1882   

 

[Belge No: 63] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Âtik Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Eskicioğlu Hacı Mehmed 

bin İsmail’in zevce-yi menkûha-yı metrukesi marüfetü’l-zat Aişe binti Hacı Emin ve 

kezâlik  marifetü’l-zat sulbiye-yi sağire kızları Zeyneb ve Hadduc ve Aişe ve kezâlik  

diğer zevcesi Ayuş  binti Hacı Emin Hoca ve kezâlik  müteveffâ-yı merkumın sulb-i 

sağir oğlı Mehmed ile sulbiye-yi sağire kızları Minüre ve Gülistan  nâm kimesnelerin 

tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den ba hüccet-i şer´iye mansube, valide ve 

hizaneleri zevce-yi mezbûre Ayuş nâm kimesnelere müteveffâ-yı merkumdan 

mevrus mülki olub mahalle-yi mezbûrede kain tarafları Artin ve Hemed Ebucan ve 

Yahudi Şasu haneleri ve târik-i âmme ile mahdud bir bab mülk menzilleri şürûta 

müfsideden ari ve gabn ve tağyirden hali  tecem´mülâtü’l-tevâbi ve’l-tevâhık ve kaff-

i hukukü’l-mürafık altı bin beş yüz guruşa Keşişoğlı kerimesi Hurek ve Boyacı 

Gregor nâm kimesnelere bey´-i bat sahih-i şer´ile bey´ ve teslim ve kabz-ı semene ve 

bey´-i mezkûrı nizâm-ı vechle meclis-i idare kazâ  ve memurı huzûrında ikrâr ve 

takrire taraflarından işbu bâisü’l-i´lâm Azazzâde Mehmed Ağa ibni Abdülkadir nâm 

kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledikleri ol dahi ber minvâl-i 

muharere vekâlet-i mezkûreyi kabul iyledikleri usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkları mahallerinden ve mesturü’l-esami kimesnelerden lede´ tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Kabucızâde Halil bin Hacı Salih ve Kirişci 

Hacı İbrâhim ibni Mustafa nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacedde 

sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hak oldığı tescil ve huzur-u alilerine i´lâm 

olındı. Fi 17 Ramazan Sene1299/ 2 Ağustos 1882 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 48 
[Belge No: 64] 

An asl-ı Diyarbekir Vilâyeti Celilesi dahilinde Midyad Kazâsı kurasından 

Dirbil Karyesi sakinelerinden hala Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab’ın Seng-i  Hoşkadim Mahallesi’nde mütevettin Esma Hatun binti Ömer Ağa 

bin Seyyid Hasan nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd meclis-i şerde zevc-i mutlakı Ayntab redif-i sınıf-ı mukaddem 
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Yüzbaşı Yusuf Ağa ibni Yusuf Ağa nâm kimesne muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i 

kelam idub işbu mümaileyh Yusuf Ağa bundan akdem benim zevc-i dahlim olub hal-

i zevciyetimizde kaim iken feraşından hasıllar ve bundan mütevellidler işbu hazırlar 

bi’l-meclisoğlum Mehmed Zekeriya ve kızım Aişe nâm sağirler bi hakkü’l-hasene 

hicr ve terbiyemde olub dahi adetim muktezasına değin şer´an lazım gelen nafaka-yı 

iddet ve meunet -i sekenem  taleb iderum didikde ol dahi cevabında husus-ı mezkûrı 

minvâl-i muharrer üzre oldığını ikrâr ve itiraf etmeğin hakim mevki-yi sadr-ı kitâb 

tubâlehü hüsnümaab efendi hazretleri dahi tarafeyn rızalarıyla sağiran-ı merkuman 

içün işbu tarih-i küttabdan itibaren yevmi beher bir sağir içün iki guruşdan dört guruş 

nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyeleri içün farz ve takdir buyurub ve 

zevciye-yi mukırr-ı mezbure içün dahi  yevmi üç guruş nafaka ve kisve baha ve 

meunet -i sekenem  içün farz ve takdir buyurub meblağın sağir ve sağire  mezkûreyn 

-i sağiran-ı merkumana ve mukarren mezbûre  Esma Hatun’a harc ve sarfa ve lede’l-

hace-yi istidaneye ve indü’l-zafer mümaileyh Yusuf Ağa’ya rücu´a mümaileyha 

Esma Hatun’a iddet virmeğin ma def´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı. Fi 1  Şevval 

Sene 99 / 16 Ağustos 1882 

 

[Belge No: 65] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Karacalı  

Bölüğü Mahallesi sakinlerinden Attar Hüseyin bin Ahmed nâm kimesne meclis-i 

şer´de Debbağ Şeyhizâde Ahmed Ağa hazır oldığı halde ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam 

idub işbu hazır-ı merkum Ahmed Ağa müsenni  ve ihtiyar ve kalilü’l-akl ve amalden 

aciz  olub kendüsi nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyeye eşidde ihtiyaç 

ile muhtaç oldığından malına rücu itmek üzre kıbel-i şer´den kadr-i  kifâye meblağ-ı 

farz ve takdir olınmak matlubımdır didikde mukırr-ı merkum Attar Hüseyin Ağa’nın 

takriri meşruhı vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre muvafık iddüği zeyl-i rakimde 

muharrer ü’l-esami müslimin iharlarıyla zahir ve mütehakkık olan ve zikr-i âti 

meblağ-ı kadr-i kifâye iddüği nümayan olmağın hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tubâlehû 

hüsnümaab efendi hazretleri dahi işbu tarih-i vesikadan itibaren yevmi iki guruş 

nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyesi içün farz ve takdirbuyurb meblağ-ı 

mefruz-ı mezkûrı merkum Ahmed Ağa’ya harc ve sarfa ve lede’l-hace-yi istidaneye  

ve ind´iz zafer  malına ve yahud min-muceb-i nafaka-yı aleyh ? merkum Attar 

Hüseyin Ağa’ya izn vermeğin ma vâki´  bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahrirâtü’l-

yevm el hams-ı aşer min şevvalü’l-mükerrem sene tis´a ve tis´in müteyn ve elf  / 30 
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Ağustos 1882 

Şuhudü’l-hâl 

Kaleağasızâde Mahmud Ağa İmamzâde Mustafa Efendi, Mukayyid Hasan Efendi, 

Bakkal İsmailoğlu Memik, Bakkal Mehmed bin İsmail Ağa, Muhzır Hüseyin Ağa ve 

Bakkal Küçük Mehmed ve gayrihüm  

 

[Belge No: 66] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

Kazâsı kurasından Tul Aba Karyesi civarında Haymeniş Kızkapanlı Aşireti’nden 

bâisü’l-i´lâm Mustafa’nın oğlu Oruç nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali ukudda medine-yi mezbûreye 

tabi´ Hamurkesen Karyesi sakinlerinden Mehmed bin Bekir nâm kimesne 

muvâcehesinde işbu merkum Mehmed’in yedinde olub hükümet konağı havalisinde 

muâyene olınan bir re´s siyah renkli ve kulağı delik ve karnı beyaz öküz benim 

yedimde netacen  malım iken tarihden üç sene akdem yedimden sirkat olınub el 

haletü hezihi mezkûr öküzü merkum Mehmed’in yedinde bulmamla bi’l-istihkak 

hala taleb iderum deyü maad’el da´va ve’s suâl merkum Mehmed cevabında ben 

mezkûr öküzi tarihden dört sene akdem gaib-i ani’l-meclis Kürd Elifoğlu Memiş nâm 

kimesneden iki yüz elli guruş semen medfu´a  ve makbuz mukabilinde iştirâ kabz 

idub benim yedimde  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 49 

şer´an malım olmğeyn bi hakk vaz´ül yed iderim lakin mezkûr öküz müddeî-yi 

merkumın ber minvâl-i muharrer ni´tâcen mülki oldığını bilmam didikde husus-ı 

mezkûrda müddeî-yi merkumın beyyinesi şer´an evveli oldığına binaen müddeî-yi 

merkum ber minvâl-i muharrer müddeâını usu-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´ ve mühr ve imza iden Meho Ağa ibni 

Ahmed ve Şerif bin Memik ve Molla İbrâhim bin Hasan nâm kimesnelerden evvela 

sıra ve bade  Ahmed bin Hüseyin ve Mustafa bin Ali nâm kimesnelerden alena 

lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Kız Kabanlı  

Aşiretinden Ömer’in oğlu Ali ve Emir Mehmed bin Mustafa bin Bozo nâm 

kimesneler şehadetleriyle bi!l muvâcehe ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve’l-hilaf ve’l-

hükm mucebiyle  mezkûr öküzi müddeî-yi merkum Oruca def´ ve teslime merkum 

Mehmed’e tenbih olındığı i´lâm olındı. Fi 21 Şevval Sene 1299 / 5 Eylül 1882 
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[Belge No: 67] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Eblehan Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden 

Kahveci Mustafa bin Abdullah  nâm kimesnenin bervechi âti zevce-yi menkûha-yı 

metrukesi oldığını iddia iden zatı tarif-i şer´i ile maruf olan Hadice binti Ali nâm 

hatun tarafından zikr-i âti hususı taleb ve da´vaya vekil mahal-i şer´isi Solağın oğlı 

işbu bâisü’l-i´lâm Mehmed bin İsmail nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd mecli-i şer´i maali  ukudda müteveffâ-yı 

merkumın hin-i vefatında zahirde varis-i marufı olmayub kaffe terekesi canib-i 

beytü’l-male aid ve râci´ olmak ze´amıyle tereke-yi mezbûrı bi’l-emane kabz idub 

vaz´ül yed olmağla kıbel-i şer´den dahi ber vech-i âti  husumet ve redd-i cevaba 

mezun olan hala medine-yi mezbûre mal müdiri Musa Efendi ibni Azra 

muvâcehesinde üzerine da´va ve takrir-i kelam idub müteveffâ-yı mezbûr Kahveci 

Mustafa ibni Abdullah’ın müvekkilem Hadice Hatun bin guruş mihr müeccel 

tesmiyesiyle zevce-yi menkûha-yı metrukesi ve medhûl bahası  olmak  merkumın 

zimmetinde mütekarrar ve ma´kûd-ı aleyh olan bin guruş mihr-i muahher ile cihet-i 

şer´iden alacağı olan kezâlik  bin guruş heman  ciheteyn mezkûrından iki bin guruş 

alacağı hakkı olub hatta meblağ mecmu´u  mezkûrı bervechi muharrer müvekkilem 

mezbûreye kablü’l-edâ zevciyet beyinlerinde kaim iken vefat itmekle binaen aleyh  

müvekkilem mezbûrenin salefü’z zikr iki bin guruş alacak hakkıyla rub´ hisse-yi 

iriyesini müdir-i mümileyhin vazü’l-yed  oldığı müteveffâ-yı merkumın terekesinden 

tarafıma teslime tenbih-i şer´ buyurulmak bi’l-vekâle muradımdır didikde müdir-i 

mümaileyh dahi cevabında müteveffâ-yı merkumın terekesi tamamına bervechi 

muharrer bi’l-emane müstakilen vaz´ül yedini ikrâr lakin maada müdeasını külliyen 

inkar idicek müddeî vekil merkum Mehmed’den bervechi meşruh müddeâsına 

muvafık yine taleb olındıkda her biri usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub olıkları 

mahallerinden zir-i mestureye ve vaz´-mühr ve imza iden   Burc Karyesi ahalisinden 

Mustafa bin Hacı Mehmed ve Ferik  Yusuf bin ibni İsmail ve Karaoğlan’ın oğlu 

Mehmed bin Ahmed ve Perişan Mehmed bin Ali nâm kimesnelerden evvela sıra ve 

müterafian  hazır oldıkları Ahmed bin Ali ve Mehmed bin Ali ve Osman bin İbrâhim 

nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet idükleri ihbâr 

olınan kazâ-yı mezkûre ahalilerinden Ahmed ve Mısdık ibni Tis´a Musa  nâm 

kimesne li eclü’ş-şehadet meclis-i şer´ hazıran olub eserü’l-istişhad fil hakika 

müteveffâ-yı merkum Kahveci Mustafa bin Abdullah bin Abdullah hayatından iki 
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sene mukaddem bizlerin huzûrlarımızda bin guruş zevcesinin muahhiri ve bin guruş 

mezbûreye cihet-i farzdan borcı olub cem´an iki bin guruş zevcesi mezbûreye deyni 

ve borcı oldığını ikrâr ve itiraf idub zevciyet beynlerinde kaim iken vefat eylediği 

hususa bizler şahidleriz ve şehadet dahi ideriz deyu her bir edâ-yı şehadet 

eylediklerinde şehadetleri hin-i kabulde olmağın bad´l hilafü’ş- şer´i ve’l-hükm 

mucebince meblağ-ı mezkûr iki guruş ile rub´ hisse-yi irsiyesini vaz´ül yed  oldığı 

müteveffâ-yı merkumın terekesinden olmak üzre müvekkilem mezbûre Hadice hatun 

izâfetiyle vekil-i merkum Mehmed Ağa’ya teslime ve müdir-i mümaileyh Musa 

Efendi’ye tenbih olındığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 17 Şevval Sene1299/ 1 

Eylül 1882 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 50 
[Belge No: 68] 

Nefs-i Haleb mahallatından Sefahiye Mahallesi sakinlerinden olub hala 

Medine-yi Ayntab’ın Tarla-yı Âtik Mahallesi’nde mütevettinan olan Attarzâde 

Ahmed Efendi zevciyesi Emine Hatun binti Es Seyyid Mehmed ve kerimesi Esma 

Hatun binti mümaileyh Ahmed Efendi nâm kimesneler taraflarından zikr-i âti husus 

ikrâr ve takrire vekâlet-i zat-ı mezbûrtanı  arifân ve her bir ber mukteza-yı irade-yi 

seniye mensub oldıkları mahallerinden ve mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-

tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Katırcı Mustafa ve Mehmed 

ebna Mehmed Mai bin Ahmed nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut 

vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hak olan mümaileyh Attarzâde Ahmed efendi mahdumıı 

İbrâhim Efendi ibni Ahmed Efendi nâm kimesne Medine-yi Ayntab mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali  ukudda nefsinden asaleten ve 

validesi mezbûre Emine ve kız karındaşı mezbûre Esma Hatun taraflarından vekâlete 

ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idüb mevrusumız müteveffâ-yı merkum Ahmed 

Efendi’den mevrus bir bab malumetü’l-mahdud ve’l-ciran Sefahiye Mahallesi’nde 

mülk-i menzilimiz olub menzil-i meskurımızı kabz ve tasarufa ve ahare icar ve 

isticârıyla semenini kabza ve makbuzı olan semenlerin bizlere irsâl ve isale ve husus-

u mezkurlara mütevvaffık olduğu umûrın gelib tarafımızdan Haleb’de mukim 

Attarzâde Ömer Efendi ibni Emin Efendi nâm kimesneyi vekâlet-i mutlaka-yı âmme 

ile kabulüne mevkufa vekil ve naibi menab nasb ve tayin eyledik didikte gıbbe’t-

tasdikü’ş- şer´i ma vâki´ bi’t-taleb ket ve imla olundu tahrin  fil yevmü’t-tâsi´ ve’l-

ışrin min şevvalü’l-mükerrem sene tis´a´ ve tis´a´ayn ve miete ve elf / 3 Eyllül 1882  
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Şuhudü’l-hal 

Katırcı Mai Mehmedoğlu Mustafa, Katırcı Mai Mehmedoğlu Mehmed ve gayrihüm  

 

[Belge No: 69] 

Mâfih mine’l-vakf ve´s-sicil-i vakı’a indi ve hükmetü’s-sıhhate ve’l-lüzûmete    

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Hamam 

Hanesi mahallesi sakinelerinden zat-ı tarif şer´le maruf sahibü’l-hayrat vel hasenat ve 

rağbetü’l-sadakat ve’l-mübârat Hafife Hatun binti Hamdi Efendi ibni Hacı Ali Efendi 

nâm kimesne meclis-i şer´i şerif-i enverde ve mahvillerin  münif-i esherde  zikr-i âti 

vakıfına li ecl´üt tescil mütevelli ve badel azlini şart eylediği Hacı Battalzâde El Hac 

Osman Beg muhzırında ikrâr ve sahih-i şer´i ve itirafı sarihi mer´i idüb zikr-i âti 

vakfının suduruna   değin silk-i mülkimde münselik olub mahalle-yi mezbûrede kain 

Bazzâde Arif Efendi hanesi ve bir tarafdan İynecizâde Hacı Emin Efendi hanesi ve 

bir tarafdan târik-i âmme vebir tarafdan dehliz ile mahdud mümtaz birbirine muttasıl 

harem ve selamlık dâirelerinde olan altı sehmde beş sehm şâyiamı ve yine Suk-ı 

Tavil´de vâki´ kıbleten tarik-i âmm şarken Saatçioğlı Mustafa dükkanı garben 

Sinaeddin Vakfı şimâlen Cırcır Cami-yi Şerifi ile mahdud ve mümtaz bir bab hasırcı 

dükkanımın tamamını hasbetü’l-lahi’l-mülkü’l-müte´al vakf ve habs idub şöyle şart 

ve tayin iyledim ki evvela dükkan-ı mahdud-ı mezkûr mütevelli yediyle icar ve 

istimal olınub hasıl halesinden evvela dükkan ve menzil-i mezkûrın tekalif-i örfiyesi 

şer´iyesi bade’l-ifrazü’l- baki kalan gallesinden salefü’z zikr menzil ve selamlık ve 

dükkan muhtac-ı tamir olan mahalleri tamir ve termim olunub fazla galle her ne kalur 

ise diğer vakfımda münderic 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 51 

şürût üzre evladım beyninde ale’t-tesviye iktisam olına ve menzil ve selamlıkda dahi 

hayatda oldıkça ben sakin olam bad-ı vefat-ı evladımdan sakinaya eşedd ihtiyac 

kimesneler sakinler olalar ve evladımdan ihtiyac eshâbı olmayanlar sakin olmayalar 

ve vakf-ı mezkûra hayatda oldıkça ben mütevelli olub badevefat evladımdan sinnen 

ekberi ve erşedi olan evladım mütevelli olub evladımdan fakir ve muhtaç olan 

kimesneleri menzil ve selamlıkda iskan ve fazla-yı galle-yi bade’l-masarıf zükur ve 

inas evladım iktisam idelerve fazla-yı galle dahi diğer vakfiyemde olan şürût üzre 

evladım beyninde iktisam ideler zükur ve inas evladım külliyen münkariz olur ise ol 

vâki´t hakim-i şer´i tarafından bir mütevelli nasb ve tayin olunub mütevelli umuman 
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dükkan ve münzil ve selamlık bedel-i misliyle icare verilub hasıl olan dükkan ve 

menzil ve selamlık tamir ve termim olınub baki her ne kalur ise fazla galle menzil ve 

selamlık icarı olan meblağdan mütevelli olana elli guruş ücret ve tevliyet verilub 

bakiyesini hareymeyn-i şerefeyne irsâl ve ihda olına deyu hatm-i kalam ve menzil ve 

selamlık ve dükkan mütevelli-yi mümaileyhe teslim ile emr-i vakf-ı encam  

bulundıkdan sonra vakfiye-yi  mümaileyha kelâmen semt-i ahire atf edub mütevelli-

yi mümaileyh ilemüterefian ve her biri mütebegasını fasl ve hasm-ı taliban olub 

vakfiye-yi mümaileyha vakfının rücu iderum deyu hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb 

tubalehû hüsnümaab efendi hazretleri huzûrında mürafa´oldıklarında hakim-i 

mümâileyh esbağullah-ı ni´me-aleyh dahi canib vakfı evveli ve aheri görüb alimen  

bi’l-hilaf ve alimen yuceb müraata fi tescil ü’l-evkaf mezunen bi’l-hükm muhzır 

vakfiye-yi mümaileyha da vakf-ı mezbûrın sıhhat  ve lüzumına hükm-i sahih-i şer´i 

ve kazâen sarih -i mer´i etmeğin min baad nakz ve tahvilitebdil ve tağyir 

mümteni´ü’l-ihtimal oldı  femen bedele sem´a kanimen isme ale’l-lezine yübedduline 

innalahe semi´un alim cerizelik hurriren fi’l-yevmi’l-hamse min Şevvalü’l-mükerrem 

sene tı´sa ve tis´in  ve miete ve  elf.  

Şuhudü’l-hal 

 

[Belge No: 70] 

Hamd-i mevfur ve şükrinen mahsur-ı evvel vâkıf-ı umûr-ı cumhur-ı tenzih-i 

zâta ani’l-acz ve’l-kasur hazretlerinin dergâh-ı kuds ve badgâh-ı mukaddeslerine 

olsun ki arsa-yı kâinat anın vakf-ı âmmı ve kâffe-i mahlukat-ı vazife-hur in´âm ve 

ihsanıdır ve ukuddur ve âmme’l-vurud-ı evvel sahib-i makam-ı mahmud ve misbah 

bezme-gâh ve çod ve müftah zıra´in-i sahha habib-i hûda resul-i kibriya Muhâmmed 

Mustafa Ahmed ? aleyhi ve alâ ile eftalü’s-salevâd ve ekmelü’t-tahiyyâd 

hazretlerinin riyaz-ı müşahede-i âliyye ve hadayık-ı muragat-ı celîleleri cânibine 

olsun ki  nizâm-ı beni adem anların şer´i´atı ile sâbit ve dâimdir ve dahi eshâb ve 

evlâd ve ahbabları üzerlerine olsun ki her biri tarîk-i hakka hadî sayl-ı tevfika 

münadilerdir rıdvanullahi aleyhim ecmain âmma ba´de işbu vakfiye-i celilü’ş-şan ve 

ceride-yi bediü’l-ünvanının tahrir ve inşasına ve tesdir ve imlâsına sebeb-i dâi  oldur 

ki Haleb Vilâyeti Ccelilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Hamam 

Hanesi Mahallesi sakinelerinden zat-ı tarif-i şerle maruf sahibü’l-hayrat vel hasenat 

ve rağbetü’l-sadakat vel mübarat Hafife Hatun binti Hamdi Efendi ibni Hacı Ali 

Efendi nâm kimesne medine-yi mezbûre makeme-yi şer´iyesine mahsus odada 
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ma´kûd ve meclis-i şer´i maali  ukudda zikr-i âti vakfına li-ecli’t-tescil mütevelli ve 

bade azlini şart iylediği Battalzâde Hacı Osman Beg Efendi muhzırındâ ikrâr-ı tam 

ve takrir-i kelam idub vakf-ı âtiü’l-beyanın  sudurına değin silk-i mülkimde münselik 

ve verese-i tasarrufımda münasemed olan medine-yi mezbûrede arasada Tuz 

Pazarında kain kıbleten Hacı Taha Efendi ve Kürkçüoğlı Akob dükkanı târik-i âmm  

ve Hacı Taha  Efendi Kahvehanesi ve Hacı Tahir Cami Şerifi Vakfı dükkanı ile 

mahdud ve mümtaz bir bab tuzcı dükkanımın tamamen ve yine medine-yi mezbûre 

fenasında Kara Akar Altı nâm mahalde kain kıbleten târik-i âmme  şarken Halil 

Efendi bostanı garben tarik şimâlen Bahaddin Efendi bostanı ile mahdud ve mümtaz 

bir kıt´a iki yüz meşâre itibar olınur zerzevat bostanında olan elli bir buçuk meşare 

hisse-yi şâyiamı ve yine Çakır Bacağı nâm mahalde tarafları Abdülkerim bostanı 

şarken Mihnelizâde Hacı Molla Ağa bostanı şimâlen Kalenderoğlı  Hacı Mahmud 

Efendi bostanı ile mahdud bir kıt´a on timin bider istiab ider mülk tarlada olan dört 

sehmde üç sehm hise-yi şâyiamı hasbetullahü’l-mülkü’l-müte´al vakf ve habs idub 

şöyle şart ve tayin iyledim ki salifü’z zikr dükkan ve besâtin-i mezkûreler evvela 

mütevelli yediyle icar ve istiğlal olunub hasıl olan gallesinden tekalif-i örfiye ve 

şer´iye ve bakiyesi bade’l-ifraz 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 52 

ve’l-edâ baki fazla-yı galleden altmış guruş ifraz olınarak mecurfiran olan iki 

kimesneye otuz guruş verilüb her biri hatm-i şerifü’l-tilavet ve Leyle-yi Kadir’de 

ikmal ile bir hatm-i şerif olınub ve akabinde dua olınarak sevabını benim ve zevcim 

Abdurrahmanoğlum Mehmed Sadık Efendi ruhlarına ihda ideler ve yevm-i arefede 

ellibeşer guruşluk iki re´s kurban iştirâ olınub ol günde fi’l-cümle mahdım ve ? 

beyne’l-fukara taksim ile sevabını ruhuma ihda ideler ve fazla galleden üç battan  

şarılğan  yağı iştirâ olınub medine-yi mezbûred vâki´ cevami´ ve mesacidin ziyade 

ihtiyac olan cevami´ ve mesacide ile Şehr-i Ramazan-ı Şerif’de ikad-ı kanadil olına 

ve fazla galleden dahi iki yüz gurş ifraz olınub pirinç pilavı ve yahni malzemesi iştirâ 

ve nısf-ı Şabanda tibahla i´tâm-ı fukara olınub ruhım içün isticlab-ı dua-yı firavan 

olına baki fazla-yı galle her ne kalur ise hyatda oldıkça kendim umûrıma sarf idem 

bade bad-ı vefatı sadriye-yi kızlarım Zennub ve Emine ve Nuriye hanımlar fazla 

galleyi seviyen  meyanelarında  iktisam ideler ve hayatda oldıkça vakf-ı mezkûra ben 

mütevelli olub şart-ı mezkûrımı bizzat icrâ idem bad-ı vefat kızım mezbûre Zennub 

Hanım mütevelli olub şart-ı mezkûremi bad´el icrâ baki fazla galleyi diğer kızlarım 
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ile iktisam ideler kızım mümaileyha Zennub Hatun vefat itdükde mümaileyhanın 

evlad-ı evlad-ı evladının sinnen ekber mütevelli ola ve şart-ı vakfı icrâ ideler batn-ı 

evvel mevcud iken batn-ı sani hisse almaya mümaileyhanın evlad münkariz olur ise 

ol vâki´t kızım mezbûrenin evlad anın evlad dahi münkariz olur ise kızım Emine’nin 

evladının  sinen ekber mütevelli olub şürût-ı vakfı bade’l-icrâ fazla-galleyi derecede 

müsavi bulunan zükkur ve inas seviyen iktisam ideler zükkur olan evlad ziyade hisse 

almaya Maazallahü Te´ala evlad-ı evlad-ı evladım külliyen münkariz olur ise ol vakit 

hakim-i şer´i tarafından bir dindar kimesne mütevelli nasb ve tayin olınub şürût-ı 

vakfım bade’l-icrâ fazla galleden yirmi guruş müteelliye ücret verilub fazla galle 

hareymeyn-i muhteremeyne ihda ve irsâl olına evladımdan vakf-ı mezkûra mütevelli 

olan ücret almıya deyü  hatm-i kelam ve mütevelli-yi mümaileyhe teslim ve 

tesellüm-i encam  buldıkda vakf-ı mümaileyha kelâmen semt-iahire sarf olub vakf-ı 

mezbûrdan rücu´ dükkanı kale’l-evvel mülkime idhal itmek muradımdır deyü 

mütevelli-yi mümaileyh ile müterafian ve her biri hükm-i şer´iye taliban oldıklarında 

hükm-i mevkı´ sadr-ı kitâb tubâlehû hüsnümaab efendi hazretleri dahi bu babda 

teamül-i layık  ve tefekkür-i faik eyledikde temhid fevaid-i miri evveli ve teşyid-i 

mübâli-i mebani vakfı ahiren görmekle tarafının kelamına nazr ve mübtal hayr 

olmakdan hazer idub alimen bi’l-hilaf ü’l-cari beyne’l-eimmetü’l-eşrâf ve mürâiya-yı 

behyi´ mala bedmine fi’l-hükm-i bi’l-evkaf  dîran mine’l-eimmetü’l-müştehidin 

vakf-ı mezbûrın evvela sıhhâtine ve saniyen lüzumına ve şürût-ı merkumenin 

cevazına vakfiye-yi mezbûre muhzırında hükm-i sahih-i şer´i ve kazâ-yı sarih-i mer´i  

etmeğin vakf-ı mezbûr sahih ve lazım olub min bad  nakz ve tahvili mahal ve tebdil 

ve tağyir adimü’l-ihtimal oldı  femen bedele sem´a kanimen isme ale’l-lezine 

yübedduline innalahe semi´un alim cerizelik ve hurriren fi’l-yevmi’l-hamse min 

Şevvâlü’l-mükerrem li sene tis´a ve tis´in ve miete ve elf / 20 Ağustos 1882 

Şuhudü’l-hâl 

Saadetlü Mehmed Rasim Paşa Hazretleri, Hacı Battalzâde Hacı Osman Beg,oğlı 

Kadir Beg, Kâtib-i mahkeme Hafız Efendi, Muhzır Sinan Ağa, İtba´ Halil   ve 

gayrihüm 

 

[Belge No: 71] 

Ma´rûzu Dâileridr ki 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kılınçoğlı 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan yirmi iki gün akdem fevt olan Karaca Mehmed 
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bin Yusuf bin Ali nâm kimesnenin hisseran zeviü’l-erham cihetinden varisi oldığını 

iddia iden mahalle-yi mezbûre sakinlerinden Hacı Ökkeş ibni Süleyman nâm 

kimesne tarafından zikr-i âti husus-ı da´va-ya vekil meclis-i  şer´isi  da´va vekili 

Mehmed Mazlum Efendi ibni Mehmed Emin Efendi nâm kimesne medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali  ukudda 

mahalle-yi mezbûre sakinlerinden ve zikr-i âti menzile vaz´ül yedi âti ü’z zikr 

müzekkilerden lede’t-tezkiye câibü’l-ism-i şahidan şehadetleriyle sabit olan İsmail 

bin Mehmed  nâm kimesne muvacehesinde bi’l-vekâle üzerine da´va ve takrir-i 

kelam idub müvekkilim merkum Hacı Ökkeş müteveffâ-yı merkum Karaca 

Mehmed’in validesi Zeyneb’in li ebeveyn erkarındaşı Süleyman’ın oğlu olub 

mezbûre Zeyneb ile merkum Süleyman’ın babaları ismi Ali Cam ve dedeleri ismi 

Oso ve valideleri ismi Fatma binti Abdullah ve muskat-ı re´sleri  medine-yi mezbûre 

olub ol vecihle müvekkilim merkum Hacı Ökkeş müteveffâ-yı merkuma zeviyü’l-

erham mahiyetinden  varisi  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 53 

ve terekesine merkumdan gayri mütehakkık ahirası olmadığından hala müteveffâ-yı 

merkumın ale’l-vefat yedinde mülki olub mahalle-yi mezbûrede kain tarafları dehliz 

ve târik-i âmme ve Berber Mehmed hanesi ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i 

menzil ve ittisalinde olub tarafları dehliz ve târik-i âmme ve Hacı Abud dükkanı ile 

mahdud bir bab çulka dükkanının tamamları hisseran müvekkilim merkum Hacı 

Ökkeş’e mevrus olmışken hala merkum İsmail menzil ve dükkana bi gayr-i vech-i 

şer´i müdâhale ve vaz´ül yed olmağla müdâhale-yi vakı´asının men´i ile ve dükkanın 

tamamlarını müvekkilim merkuma teslime iş bu  merkum İsmaile tenbih buyurulmak 

bi’l-vekâle muradımdır didikde ol dahi cevabında menzil-i mahdud-ı mezkûr ile 

dükkan-ı mezbûr mukeddema müteveffâ-yı merkumın mülki oldığını ve vaz´ül yed 

ile müdâhale eylediğini ikrâr ancak müvekkil-i merkum Hacı Ökkeş’in müteveffâ-yı 

merkum zeviü’l-erham varis oldığını bilmadığından maada müteveffâ-yı merkum 

Karaca Mehmed kable’l-vefat hal-i hayat ve kemal-i akl ve sıhhâtinde menzil-i 

mahdud-ı mezkûr ve dükkan-ı mezbûrı muhzır-ı şuhudda bana yirmi aded Fransa 

Lirası mukabilinde bey´-i bat sahih-i şer´ile bey´ ve teslim ben dahi ber minvâl-i 

muharrer iştirâ ve kabz ve kabul idub semeni olan yirmi aded Fransa Lirasını nakden 

müteveffâ-yı merkum defaten edâ ve teslim ol dahi yedimden ahz ve kabz idub ol 

vecihle menzil ve dükkan benim mülk-i müştiram olmağın bi hakk vaz´ül yed iderim 
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hatta müteveffâ-yı merkum Kara Mehmed tarafından bey-i mezkûrı nizâm-ı vecihle 

meclis-idarede ikrâr ve takrire Molla Mustafa ibni Mehmed bi’t-tescil ve dükkanı 

bade´s sübut merkum Molla Mustafa dahi bey-i mezkûrı meclis-i mezkûrda takrir ile 

icâb iden mülk senedi yedime i´tâ ve teslim dahi olınmışdır binaenaleyh müdâhale ve 

vaz´ül yed iderim deyu müdde-i vekil mümaileyhin inkarına mukarren def´a tasaddi 

itdikde suret-i mürafa´ fetva-yı şerife lede’l-havake evvela müvekkil-i mrkum Hacı 

Ökkeş müteveffâ-yı merkum Karaca Mehmed’e zeviü’l-´erham cihetinden varis 

oldığını isbât itmek lazım veraset-i mezbûre sabit oldıkdan sonra merkum İsmail 

bervechi defi  meşruhını isbât ider ise vekil-i mümaileyh Mazlum Efendi’nin 

müvekkiline  izâfetle da´vası mündefi´  olur deyü cevaben ifta ve iş´ar olındığı 

cihetle evvela vekil-i mnümaileyh Mazlum Efendi ber minvâl-i muharrer müddeâsını 

usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr oluna Mustafa bin Hallaç Hamo ve Mehazcı 

Mustafa bin Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle bade’l-isbât ve’l-hükm saniyen 

râfi´-i merkum İsmail  ber minvâl-i muharrer  defi meşruhını usûl-ü mevzu´âsına 

tevfikan mensub oldıklarından zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden İmam Hacı 

Ahmed Efendi bin Hasan ve Muhtar Molla Ali bin Ali ve Mail Mehmed bin İsmail 

ve Mustafa bin Süleyman nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade alena  lede’t-

tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Hacı Mehmed bin Hacı 

Mustafa Efendi ve Çolak Mehmed’in oğlı Mustafa nâm kimesnelerin şehadetleriyle 

bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i meşruha ve mufassalan isbât etmeğin mucebince 

bade’l-hükmü’ş-şer´i müddeî-yi vekil mümaileyh Mazlum Efendi da´va-yı 

mezkûresiyle müddeî-yi aleyh merkum İsmaile bi vech-i şer´i masarıfadan men´ 

olındığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 5 Zilkade  Sene 1299/ 18 Eylül 1882 

 

[Belge No: 72] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Âtik  Mahallesi sakinlerinden iken  akdem fevt olan Hacı Hindioğlu Şerif Ağa ibni 

Hacı Ahmed nâm kimesnenin sulb-i sağir oğlu Receb’in tesviye-yi umûrına bi 

hüccet-i şer´i vasî mensubı karındaşı iş bu bâisü’l-küttab Ahmed Ağa bin Şerif nâm 

kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şeiyesine mahus odada ma´kûd meclis-i 

şer´i maali  ukudda medine-yi mezbûre mahallatından Beg Mahallesi sakinlerinden 

Mohanlizâde Hacı Molla Ağa ibni Mustafa muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam 

idub vasîsi oldığım sağir-i merkum Receb’in mülki olub medine-yi mezbûrenin 
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Arasa Çarşısı’nda vâki´ tarafları Mısırlıoğlı Arab ve Tahmisci Mehmed ve Miskci 

Mustafa dükkanları ve tarik-i âmm  ile mahdud ve mümtaz birbirine muttasıl iki bab 

tütünci ve bakkal dükkanlarında olan bin iki yüz sehmde elli dört sehm hisse olub 

hisse-yi mezkûre maada ism-i mal  ve ıtlak otuz   senesi olmayub sağir-i merkum ise 

eşedd-i nafaka ve kisve baha vesâir levazım-ı zaruriyeye eşedd ihtiyac ile muhtaç 

oldığına binaen hisse-yi mezkûresini vesâyetim hasebiyle bey´e arz itmişdim hala 

hisse-yi mezkûresi bade’l-mianda ve inkıt´aü’r-rağbetü’l-nâs  iki bin yedi yüz guruşa 

iş bu mümaileyh Hacı Molla Ağa üzerinde karar ve ziyadeye taleb aheri zuhur  

itmeyub ve meblağ-ı mezbûr dahi hisse-yi mezkûresinin el yevm semen misli 

iddüğinden hala meblağ-ı mezbûr mukabilinde hisse-yi mezkûresi müşteri-yi 

mümaileyh bey´ olınmak üzre kıbel-ı şer´den bana izn verilmek bi’l-vesaye 

muradımdır didikde vasî-yi merkumın takrir-i meşruhı vakı´a mutabık ve nefsü’l-

emre muvafık ve meblağ-ı mezbûr hisse-yi mezkûresinin el yevm an  misli iddiği 

zeyl-i rakimde muharrer 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 54 

ü’l-esami müslimin ihbârların ve şehadetleriyle zahir ve mütehakkık olmağın hakim-i 

mevkı´ sadr-ı kitâb tubâlehû hüsnümaab efendi hazretleri dahi meblağ-ı mezbûr iki 

bin yedi yüz guruş mıkabilinde müşteri-yi mümaileyh Hacı Mola Ağa’ya mezkûr elli 

dört sehm hisse-yi şâyiasını bey´e izn verilmeğeyn ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla 

olındı tahriren fi’l-yevm ü’l-hams-ı aşer min Zi’l-kadetü’ş-şerife li-sene tisa ve 

tis´ain ve miete ve elf. / 28 Eylül 1882 

Şühûdü’l-hâl   

Hacı Hündizâde Ali Osman Ağa, Hacı Hindi zâde Ali, Hüseyin Efendi ibni Abbas 

Molla Hasan, Hacı Hindizâde Mustafa  ve gayrihüm 

 

[Belge No: 73] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Husus-ı âtiü’l-beyanın mahallinde taksim  ve ketb ve tahrir-i iltimas oldığına 

binaen kıbel-i şer´den me´zunen mahkeme-yi şer´iye kâtibi Hafız Mehmed Hilmi  

Efendi dâileri irsâl olınub Haleb Vilâyet-i Celilesi Medine-yi Ayntab mahallatından 

Tarla-yı Âtik Mahallesi dahilinde Bayramzâde Mustafa Efendi hanesine varub Gülli 

zâde Osman Saib  Efendi Mesud Efendi ve Mehmed Salih Efendi ve Iztırabzâde 

Mustafa Efendi ve binaen aleyh vukuf-u nâmları olan Mimar Hacı Mehmud Ağa ve 
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Mimar Paşa Tütüncü Kivorg ve Grağosunoğlu İvanis ve sâir mazbutü’l-esami 

kimesne hazırun oldıkları halde akd-i meclis-i şer´i âli eyledikde mahalle-yi mezbûre 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Bayramzâde Ahmed Hüsni Efendi’nin 

veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Melek Hanım ile sağir oğlu Zeynelabidin 

Refet Molla’ya inhisârı şer´an zahir olmağla zevce-yi mezbûre nefsinden asalaten  ve 

sağir-i merkum Zeynelabidin ba hüccet-i şer´iye vasîsi olmağın vesâyete meclis-i 

ma´kûd-ı mezkûrda mahhale-yi mezbûre sakinlerinden olub zikr-i âti menzil ve 

selamlığa bi’l-verese vaz´ül yedi sabit olan Bayramzâde Mehmed Rahmi Efendi 

muvâcehesinde iş bu içinde akd-ı meclis-i şer´i âli  eylediğimiz  mahalle-yi 

mezbûrede kain ve üç tarafdan târik-i âmme  ve bir tarafdan bazen Kirişci Hacı 

Mustafa ve bazen Reşidin oğlu Mehmed haneleriyle mahdud ve mümtaz birbirine 

muttasıl harem ve selamlık dâireleri bundan akdem fevt olan Bayramzâde Mustafa 

Efendi’nin müstakilen mülki odığı halde mümaileyh fevt olmağla  menzil-i 

mezkûroğlu zevcim müteveffâ-yı Ahmed Hüsni Efendi ile karındaşı iş bu hazır-ı 

mümaileyh Mehmed Rahmi Efendi’ye mevrus olub kabl´el kassam zevcim 

mümaileyh Ahmed Hüsni Efendi  fevt olmağla hisse-yi mezkûresi benim ile vasîsi 

odığım sağir-i merkuma mevrus olmağla bu vecihle menzil ve selamlık on altı sehm 

itibariyle sekiz sehmi Mehmed Rahmi Efendi’ye ve bir sehmi dahi benim ve yedi 

sehmi sağir-i merkumın oldığından menzil ve selamlık mezkûr kabl´el taksim  ve her 

birimizin hisse-yi müfrezemizde  intifâ´  mümkün olmağla menzil ve selamlık 

bervechi nısfiyet  beyanımızda bi’t-taksim benim ile sağir oğlum hissesi bi’l-ifraz 

tarafıma teslimi bi’l-asale  ve bi’l-vesaye matlubımdır didikde Mehmed Rahmi 

Efendi cevabında husus-ı mezkûr minvâl-i muharrer üzre oldığını ikrâr ve itiraf ile 

beraber mümaileyh dahi kısmet-i mezkûreye rıza vetaksim talebinde bulunmağla 

evvela menzil ve selamlık mezkûrları hazirun-ı merkumın Mimarun müsâcehe  ve 

takdir-i kısmet eylediklerinde menzil ve selamlık kırk bin guruş kıymet-i itibar 

olındıkdan sonra hudud-ı mezkûr dahilinde olub canib-i şarkisinde kain mezkûr 

selamlık ve harem dâiresinden dahi kezâlik cnib-i şarkisinde vâki´ ve selamlık-ı 

mezkûra muttasıl fevkani ve tahtani odalar ve kıbleye nazır matbah ile ittisalinde 

vâki´ beir-i mâ ve harem dâiresinde vâki´ eyvanın şark vechesinden divar ve şimâle 

doğru ? fazla vaz´ diger tarafdan imtiyaz olınmak üzre ifraz ve işbu hisse-yi müfreze 

içün dahi mezkûr kırk bin guruşdan yirmi iki bin guruş tayin olınub bu vecihle zikr 

olunan mahal bir hisse itibar olunub ve kezâlik harem dâiresinden eyvan-ı mezkûrın 

taht-ı hazine ve canib-i garbisinde olanfevkani ve tahtani odalar ve havlu-yı  
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muâyene-yi malume bervechi itibar ile on sekiz bin guruş kıymet itibar ve bu suretle 

taksim olındıkda her iki tarafa ğadr  ve karzen  olmadığını hazirun-ı merkumın 

bade’l-ihbâr zevce-yi mezbûre ile sağir-i merkum hissesi içün iş bu iki hangisi ihtiyar  

olınır ise ol taraf sağir-i merkum hissesine verilmesine mümaileyh Mehmed Rahmi 

Efendi rıza göstermekle vasî-yi mezbûre mezkûr selamlık ile salefü’z-zikr selamlık 

tarafına muttasıl fevkani ve tahtani odaları ihtibar ve diğer tarafı Mehmed Rahmi 

Efendi almak üzre razı olub ol vecihle her birleri hisse-yi müferzelerini bi’r-rıza kabz 

ve kabul eyledikden sonra kısmet-i mezkûreye müteallik-i âmme da´vadan ve kaffe-

yi iman  muhasamatdan yekdiğerin kabulini havi zimmetlerini zevce-yi mezbûre  

asaleten vesâyete mümaileyh Mehmed Efendi asaleten ibrâ-yı âmm sahih-i şer´ile 

ibrâ ve iskat-ı hak eylediklerini kâtib-i mümaileyh mahallinde ketb ve tahrir ve bade 

ümena-yı şer´le meclis-i şer´e gelub ali vuku´a inha ve takrir eylediğini huzûr-u 

âlilerine i´lâm olındı. Fi 15 Zilkade  Sene 1299/ 28 Eylül 1882 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 55 
[Belge No: 74] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Kilis Kazâsı kurasından Telfar  

Karyesi ahalisinden sahib-i arzuhâl Ali bin Mehmed bin Yusuf nâm kimesne vilâyet-

i mezbûre dahilinde Medine-yi Ayntab mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada 

meclis-i şer´i maaliukudda Medine-yi Ayntab mahallatından Haik-i Zımmiyan 

Mahallesi sakinlerinden Kabumhi  Menasoğlı Kivorg  nâm kimesne muvâcehesinde 

işbu merkum Kivorg’ın yedinde olub hükümet-i seniye konağı havalisinde muâyene 

olınan al renkli iğdiş bargir benim yedimde üç seneden beri şer´an malım 

ikentarihden üç gün akdem giceleyin harman yerinden sirkat olınub el halete heza  

mezkûr eğdiş bargiri işbu merkum Kivorg  yedinde  bulmamla bi’l-isthkak hala taleb 

iderum deyü bade´d da´va ve’s sual merkum Kivorg  cevabında bargiri  mevsûf-ı 

mezkûrı tarihden iki gün akdem dört yüz elli guruş semen-i medfu´ ve makbuz 

mukabilinde iştirâ ve kabz idub bu vecihle benim yedimde şer´an malım olmağın 

bihak vaz´ül yed iderim lakin müddeî-yi merkumın ber minvâl-i muharrer şer´an 

malı oldığını bilmam didikde husus-ı mezkûrda hâric beyyinesi şer´an evla oldığına 

binaen  müddeî-yi merkum Ali ber minvâl-i muharrer bargir-i mezkûrı şer´an malı 

oldığını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden Telfar Karyesi 

ahalilerinden Hacı Kadirin oğlu Ahmed ve Hacı Mehmed Kalender ibni Şeyh 
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Mehmed ve Mehmed Repbuoğlu Mehmed Nuri nâm kimesnelerden evvela sıra ve 

bade Mehmed bin Mustafa ve Abdullah bin Hüseyin nâm kimesnelerden alena 

lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Telfar  Karyesi 

ahalilerinden Yusuf bin Mustafa ve Mehmed bin Abdullah ve Mehmed bin Mehmed 

nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve’l-hilaf 

ve’l-hükm mucebince bargir-i mevsûf-ı mezkûrı müddeî-yi merkum Ali’ye def´ ve 

teslime merkum Kivorg’a tenbih olndığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 15 Zilkade 

Sene 1299/ 28 Eylül 1882 

 

[Belge No: 75] 

Fi Asl-ı Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayıtab ahalisinden olub 

Trablusgarb’da bundan akdem vefat iden Bayramzâde Ahmed Hüsni Efendi ibni 

Mustafa Rıfat Efendi’nin sulb-i sağir oğlı Zeynelabidin Rıfat nâm kimesneye babası 

mütevefa-yı mümaileyhden müntakil mal-ı mevrusını ahz ve kabz ve hıfz ve tesviye-

yi umûrını rüyete kıbel-i şer´den bir vasî nasb olınmak lazım ve mühim olmağın 

emanet ile maruf ve istikamet  ile mevsûf ve vesâyet-i uhdesinden gelmeğe  kadre 

oldığı zeyl-i rakimde muharrerü’l-esami müslimin  kimesneler iharlarıyla lede’t-şer´i 

l envar  zahir ve mütehakkık olan sağir-i merkumın validesi rafikü’l-vesika  Fatma 

Melek binti Abdullah nâm hatun’ı hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hün-i maab 

efendi hazretleri sağir-i merkumın vakt-i rüşd ve sedâdına  değin tesviye-yi umûrına 

vasî nasb ve tayin buyurdıkda ol dahi bervechi muharer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve 

hizmet-i lazımesini kema yenbaği edâya tahhüd ve iltizam etmeğin ma vâki´  bi’t-

taleb ketb ve imla olındı tahrir Fi’l-yevmü’l-hams aşer min Şevvalü’l-mükerrem 

sene-yi tis´a ve tis´in ve mieteyn elf/ 30 Ağustos 1882 

Şühûdü’l-hâl  

Osman Efendi Güllizâde, Mehmed Salih Efendi, Abbaszâde Hafız Efendi, Bastacı 

Hacı Ömer Ağa, Kibritci Memik Ağa ve gayrihüm 

 

[Belge No: 76] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Kayacık  Mahallesi sakinlerinden Receb Ağazâde Hacı Mehmed Ağa ibni Receb 

nâm kimesne meclis-i şer´imize lazımü’t-tevkirde Beg  Mahallesi sakinlerinden işbu 

bâisü’l-kitâb Hacı Nikogus Ağa ibni Nazır Ağa nâm kimesne muhzırında ikrâr-ı tam 

ve takrir-i kelam idub akd-i âtiü’z zikrin südurına değin yedimde müstakilen malım 
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ve mülki olub medine-yi mezbûre kenarında Küçük Paşa Hamamı ve Yusuf Baba 

merkad-ı münevveresi  muhitinde kain kıbleten târik-i âmme ve değirman harkı  

şarken kezâlik târik-i âmme şimâlen Sarı Kasaboğlu Mehmed bostanı garben bazen  

Hacı Süleymanzâde Mehmed Ali Ağa ve bazen  Rasim Paşa ve bazen  Kellim 

Efendizâde Hamdi Ağa kerimeleri Afife ve Neffus hatunlar bostanları ile mahdud ve 

mümtaz takriben yüz elli meşâre itibar olınır hırda´vat bostanımız bi cümletü’l-

tevabi´ vallahü ehakk ve kafetü’l-hukuk ve’l-mürafık tarafeydenicâb ve kabulı havi 

şürût müfside ve muvazaadan ari gabn ve ta´yirden hali bey´-i bat sahih-i şer´ile yüz 

aded yüzlik Osmani altunı mukabilinde mümaileyh Hacı Nikogus Ağa’ya bey´ ve 

temellük ve teslim eyledikde mümaileyh dahi ber vech-i  muharrer iştirâ ve temellük 

ve teslim ve kabz ve kabul itdikden sonra semen olan meblağ-ı mezkûr yüz aded 

yüzlik Osmani altunını müşteri mümaileyh Hacı Nikogus 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 56 

Ağa yedinden bi’t-tamam ve ikmal ahz ve kabz eyledim fima baad bostan-ı mahdud-ı 

mezkûrda benim asla ve kat´a alakam ve müdâhalem kalmayub müşteri mümaileyh 

Hacı Nikogus Ağa’nın mülk-i müştira-yı sahih-i ve hakk-ı sarihi olmışdır keyfe ma 

yeşa ve hasbimâ yehtâr malik ve mutasarrıf olsun didikde  gabbe’t-tasdik ü’l-şer´i ma 

vâki´  bi´ taleb ketb veimla olındı tahriren fil yevmü’s sadis aşer min Zilkadeü’l-şerif 

sene tis´a ve tis´in  ve miete ve elf  / 29Eylül 1882 

Şühûdü’l-hâl   

Kethüdazâde Mehmed Tahir Efendi, Siyâkzâde Abdülkadir Efendi, Abacı Alioğlu 

Mehmed Ağa, Kâtib-i Mahkeme Hafız Mehmed Hilmi Efendi ve gayrihüm 

 

[Belge No: 77] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından 

Debbağhane Mahallesi sakinlerinden Kasab Hacı Fakıoğlu Şeyhmân bin Hacı Bego 

ve yine medine-yi mezbûre mahallatından Bostancı Mahallesi sakinlerinden Hacı 

SüleymanzâdeMehmed Ali Ağa nâm kimeneler meclis-i şer´-i kadim lazım´üt 

teşrifde medine-yi mezbûre mahallatından Beg Mahallesi sakinlerinden Hacı 

Nikogus Ağa ibni  Nazır Ağa muhzırında her biri bi’t-tav´ hümâ  ikrar-ı tam ve 

takrir-i kelam medine-yi mezbûre kenarında Neffah  muhitinde vâki´ ve Habhablı  

nâm mahalde kain garben Receb Ağazâde Hacı Mehmed Ağa ve şimâlen Kala 

Ağasızâde Mustafa Efendi kerimesi Adile Hatun kıbleten İshak Hakkı Paşa kerimesi 
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Safiye Hanım bostanı garben târik-i âmme ile mahdud ve mümtaz takriban yüz 

meşâre itibar olınur hırda´vat bostanımızı şürûta mübtele  ve müfsideden ari gabn ve 

tağrirden hali bicümlet´üt tevabi´ vallahü’l-ehakk  ve kaffetü’l-hukuk ve’l-mürafık  

altmış yedi ve bir rub´ Osmani altunı mukabilinde mümaileyh Hacı Nikogus Ağa’ya 

bey´-i bat ve sahih-i şer´le bey´ ve teslim eylediğimizde mümaileyh dahi ber minvâl-i 

muharrer iştirâ ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûrı 

bi’t-tamam ve’l-kemal müşteri-yi mümaileyh yedinden ahz ve kabz eyledik  fima 

baad bostan-ı mahdud-ı mezkûrda bizlerin asla ve kat´a alaka ve müdâhalemiz 

kalmayub müşteri-yi mümaileyhin mülk-i müştira-yı sahihidir keyfa yeşa  ve 

hasbimâ yehtâr malik ve mutasarrıf olsun didkleri gabbe’t-tasdik ü’l-şer´i ma vâki´  

bi´ taleb ketb ve imla olındı tahriren fil yevmü’s sadis aşer min Zilkadeü’l-şerif sene 

tis´a´ve tis´a´eyn  ve miete ve elf / 29 Eylül 1882 

Şühûdü’l-hâl   

Hacı Battalzâde Hacı Osman Beg, Kebkebzâde Mehmed Şakir Efendi, Abbaszâde 

Hafız Mehmed Hilmi Efendi ve gayrihüm 

 

[Belge No: 78] 

Ma´rûzu Dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Kayacık Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Kılıçoğlı Gregor  bin 

İvanis  bin Etım nâm kimesnenin veraseti zevce-yi metrukesi Yakut binti Nersez 

pederleri vefatında sağireler  ile ve hala kebireler olan sulbiye-yi kızları Gürci  ve 

Lebâbe’ye li ebeveyn kız karındaşları Maryem  ve Düşkun’e inhisârı bi’l-

beyyinetü’l-şer´i zahir ve aşikar oldıkdan sonra  ihtan-ı mezbûrtan Maryem ve 

Düşkün nâm kimesneler taraflarından zikr-i âti husus-ı da´vaya vekâleti zat-ı 

mezbûrtanı arifân ve usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden 

lede’t-tezkiye makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Alaycı Simon bin Pedros ve 

Nersez bin Barnın  nâm kimesneler  şehadeleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-

şerü’l-hak olan Boyacı Kivorg bin Agob nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-

yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali  ukudda verese-yi 

merkumeden olub zikr-i âti menzil vaz´ül yedleri salefü’z zikr-i şahidan 

şehadetleriyle sabit olan zevce-yi mezbûre Yakut  ile bintan-ı mezbûrtan Gürci ve 

Lebâbe taraflarından husumet ve redd-i cevaba vekil müseccel-i şer´ileri Matusyan 

bin Matus nâm kimesne muvâcehesinde müteveffâ-yı merkumın mülki olub mahalle-
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yi mezbûrede kain tarafları Akob  ve Değirmenci Bahsir ve Kakeci Kivorg ve Ağya 

ve Mustafa haneleri ve tarik-i has ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk nısf hisse-yi 

şâyiası ale’l-vefat yed ve tasarrıfında mülki oldığı halde merkum Gregor bundan 

akdem güzeran iden bin iki yüz seksan altı sene-yi hilalinde vefat itmekle menzil-i 

mahdud-ı mezkûrda olan nısf hisse-yi şâyiası kırk sekiz sehm itibariyle otuz iki sehm 

bintan-ı mezbûrtana ve altı sehmi zevce-yi mezbûre ye ve beşer sehmden on sehmi 

müvekkiltan-ı Maryem  ve Düşkün’e mevrus olmışken hala müvekkilat-ı mezbûrat 

mezkûr nısf hissenin tamamına vaz´ül yed oldıklarından suâl olınub muceb-i şer´i 

bi’l-icrâ hisse-yi mezkûreleri olan on sehmin müvekkilelerim taraflarına teslime 

tenbih-i şer´i buyurulmak matlubımdır didikde vekil-i merkum Mutas cevabında fi’l-

hakika menzil-i mahdud-ı mezkûrın tamamı  müteveffâ-yı merkumın olub ber minvâl 

muharrer veresesini mevrus  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 57 

olmışdır ancak müteveffâ-yı merkum bundan on beş sene akdem fevt oldığından 

müddet-i mezbûreden beru müvekkiltan-ı mezbûrtan da´va itmediklerinden ve 

müvekkilat-ı mezbûrat on beş seneden beru mezkûr nısf-hisseye mezbûrtan 

muvâcehelerinde bi’l-niza´ mutasarrıf olmalarıyla mezbûrtanın hakları kalmamışdır 

deyu def´-i sadrında irad eylediği kelamı sem´i ve itibara oldığından maada vekil-i 

merkum menzil-i mezkûr müteveffâ-yı merkumın mülki oldığını ber minvâl-i 

muharrer veresesine mevrus iddüğini huzûr-ı şer´de ikrâr ve itiraf etmeğin ali 

mucibü’l-ikrâr menzil-i mahdud-ı mezkûrınnısf hisse-yi şâyiasında olan kırk sekiz 

sehmde on sehmi  müvekkiltan-ı mezbûrtana izâfetle vekil-i merkum Boyacı 

Kivorg’a  teslime vekil-i merkum Matlus’a  tenbih olındığı i´lâm olındı. Fi 21 

Zilkade Sene 1299/ 4 Ekim 1882 

 

[Belge No: 79] 

Ma´rûzu dâileridirki   

Haleb Vilâyeti Celilesi Medine-yi Ayntab’da misafir Mekke-yi Mükerreme 

ahalisinden Şeyh Es-Seyyid Ahmed bin Abdullah nâm kimesne Medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i maali  ukudda Alaca 

Karyesi civarında Heymenişin Veli bin Begtaş nâm kimesne muvâcehesinde işbu 

merkum Veli yedinde olub hükümet-i seniyye konağı havalinde muâyene olınan bir 

re´s beyaz tüylü dişi deve benim yed-i malım iken tarihden yedi mah akdem Şam-ı 
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Şerif tarafında yedimden gıbb ve garet el halet-ü hezihi deve-yi mevsufu -ı mezkûrı 

işbu merkum yedinde bulmamla bi’l-istihkak hala taleb iderum deyü bade’l-da´va 

ve’s suâl ol dahi cevabında ben deve-yi mevsûf-ı mezkûrı tarihden üç mah akdem bin 

altı yüz yetmiş beş guruş semen-i medfu´ ve makbuz mukabilinde Kilis’e tabi´ 

Mısırcık Karyesi ahalisinden Ümmet Ağa nâm kimesneden iştirâ ve kabz idub benim 

yedimde şer´an malım olmağın vaziyed iderim lakin müdde-yi merkumın ber 

minvâl-i muharrer malı oldığını bilmam didikde husus-ı mezkûrda hariç beyyinesi 

şer´an evla oldığına binaen müdei-yi mümaileyh ber minvâl-i muharrer müddeâsını 

usül-ü mevzu´âsına tevfikan mensub odıkları mahallerinden Mehmed Said bin 

Süleyman ve Mehmed Efendi bin Ahmed nâm kimesnelerden sıra ve bade 

ArslanzâdeMehmed Efendi bin Hacı Ali Ağa ve Ahmed bin Mehmed nâm 

kimesnlerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulüş şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Medine-yi mezbûre ahalilerinden Mehmed Şerif Efendi ibni Abdülnebi ibni 

Abdülkadir ve Mahmud ibni Hacı Abdülkadir ibni Mehmed Kürdi  nâm kimesneler 

şehadetleyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i an bade’l-isbât ve’l-hilaf ve’l-hükm 

mucebince deve-yi mezkûrı mümaileyh Şeyh Es-Seyyid Ahmed Efendi’ye def´ ve 

teslime mezbûr Veli’ye tenbih olındığı bi’t-tescil i´lâm olındı. Fi 23 Zilkade Sene 

1299/ 6 Ekim 1882 

 

[Belge No: 80] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Kayacık  Mahallesi sakinlerinden Kara Haikyan Nersez Ağa ibni Haik nâm kimesne 

meclis-şer´i maali  ukudda hala zevcesi    binti Nazır Ağa  muhzırında bi’t-tevi´ üs 

saf ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub mahalle-yi mezbûrede kain tarafları târik-i 

âmme ve Kendirciyan ve Usub Ağa  ve Körikciyan Zavek  Ağa ve Sarıoğlı Boyacı 

haneleriyle mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin tamamı mukaddema Sırma 

Bıyık nâm kimesnenin mülki oldığı halde merkum  guruş mukabilinde işbu zevce-yi 

mezbûre  beyi´-i bat  ile  beyi´ ve teslim ol dahi bade’l-iştirâ ve’l-kabz ve’l-kabul 

mezbûre menzil-i mezkûrı esasen hedm ile kezâlik kendü malından olarak menzil-i 

mezkûrın arsası üzerine müceddiden fevkani  büyut ve çıkmaların  cümlesini 

merkum  Hatun’ın mülki olub asla ve kat´a hakkım ve alakam yokdır cümlesini 

kendüsinin mülk-i sehahi ve hakk-ı sarihdir didikde gabbe’t-tasdik ü’ş-şer´i mevkı´ 

bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriran fi’l-yevm işrin min Zilkade´ü’ş-şerif sene tis´a´ 

ve tis´in ve miete ve elf / 3 Ekim 1882 
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Şühûdü’l-hâl   

Kethüdazâde Mehmed Tahir Efendi, Kâtib-i Mahkeme-yi Şer´iye Hafız Mehmed 

Hilmi Efendi, Bülbüloğlu ve gayrihüm 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 58 
[Belge No: 81] 

Ma´rûzu Dâileridir ki 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Seng-i 

Tavil Mahallesi sakinlerinden hala Şam-ı Şerifde hidmet-i askeriyede müstahdem 

tekaüd-i Ayntab redif  kâtibi Mehmed Efendi’nin sulb-i sağir oğlu Mehmed İşrak 

Efendi ibni Mehmed Efendi nâm kimesnenin pederinden mevrus mülki mahalle-yi 

mezbûrede kain tarafları târik-i âmm ve bir tarafdan Sabuncu Ökkeş ve bir tarafdan 

tarik-i has  ve bir tarafdan Kivorg haneleriyle mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i 

menzilde olan altmış dört sehmde ondört sehm hissesini şürût mübtela ve müfsideden 

ari ikibin üçyüz altmış iki  buçuk guruş mukabilinde Dalakyan Ağya Ağa’ya bey´-i 

bat sahih-i şer´le bey´ ve teslime ve kabz-ı semene ve bey´-i mezkûrı nizâm-ı vecihle 

meclis-i idare kazâ ve memurı huzûrında ikrâr ve takrire işbu bâisü’l-i´lâm karındaş 

Mehmed Sadık Efendi ibni Mehmed Efendi nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab 

nasb ve tayin eylediği ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabul eyledği usûl-ü mevzu´âına 

tevfikanlede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadetiddükleri ihbâr olınan Mehmed İzzet 

Ağa ibni Mehmed ve Ferac ibni Abdullah ve Kara Fakıoğlu Ahmed ibni Ahmed 

Efendi nâm kimesnler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacedde sabit ve sübut 

vekâletine hükm-i şer´i oldığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 4 Zilhice Sene 1299 / 

17 Ekim 1882 

 

[Belge No: 82] 

Ma´rûzu dâileridirki 

Nefs-i  Vilâyet-i Haleb mahallatından Mankusa Mahallesi sakinelerinden 

marifetü’z zat Aişe Sıdıka binti Mehmed Efendi ibni Abdullah nâm hatuna babası 

mümaileyh Mehmed Efendi’den müntakil mülki olub vilâyet-i mezbûreye tabi´ 

Ayntab mahallatından Seng-i Tavil Mahallesi’nde kain tarafları târik-i âmm ve tarik-

i has ve Sabuncı Ökkeş  ve Kivorg  haneleriyle mahdud ve bir bab mülk-i menzilde 

olan altmış dört sehmde yedi sehm hissesini bin yüz seksan bir guruş mukabilinde 

nizâm-ı veihle mecli-i idarekazâ ve memurı huzûrında Dalakyan Ağya Ağa’ya bey´-i 
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bat sahih-i şerle beyi´ ve ber veh-i muharrer bey´-i mezkûrı ve kabz-ı semen ile 

istifâ-yı hakkını tarafından ikrâr ve takrire işbu bâisü’l-i´lâm karındaş Mehmed Sadık 

Efendi nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin ol dahi ber minvâl-i 

meşruh vekâleti mezkûrı kabul eylediği zat-ı mezbûreyi arifân ve her bir usûl-ı 

mevzu´âsına tevfikan evela sıra ve bade alena ceride-yi şer´iye de masturü’l-esami 

kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olunan  Ferac 

bin Abdullah ve Mehmed İzzet bin Mehmed ve Ahmed bini Ahmed nâm kimesnler 

şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacedde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ü’l-

hak oldığı bi’t-tescil i´lâm olındı. Fi 4 Zilhicce Sene 1299 / 17 Ekim 1882 

 

[Belge No: 83] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Seng-i 

Tavil Mahallesi sakinlerinden iken fevt olan tabur kâtibi Mehmed Efendi ibni 

Abdullah nâm kimesnenin sulb-i sağir oğlı Abdülkadir ve sulbiye-yi sağire kızları 

Fatma nâm kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına ba hücet-i şer´iye vasî-yi mensubları 

Mehmed Sadık Efendi ibni Mehmed Efendi nâm kimesne medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali  ukudda medine-

yi Ayntab tüccarından Dalakyan Ağya Ağa nâm kimesne muhzırında ikrâr-ı tam ve 

takrir-i kelam idub vasîleri oldığım sağiran-ı mezbûranın pederleri müteveffâ-yı 

mümailey Mehmed Efendi’den mevrus mülkleri olub mahalle-yi mezbûrde 

kaintarafları târik-i âmm ve tarik-i has ve Sabuncıoğlı Ökkeş ve Kivorg  haneleriyle 

mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin tamamında altmış dört sehmde yirmi bir 

sehm hisseleri olub ancak sağiran-ı merkuman Abdülkadir ve Fatma nâm 

kimesnelerin muhtac-ı nafakaya muhtaç değil ise de menzil-i mezkûr mürur-ı eyyam 

ve gerur-ı avam ile müşerref harab olub hasılı haricini vefâ itmediğinden maada 

hisse-yi mezkûreleri bey´ olınub esmanı sağiran-ı merkuman içün istirbah olınmak 

haklarında hayırlı ve nafi oldığına binaen vesâyetim hasebiyle husus-ı mezkûrelerini 

bey´e arz itmişdim hala hisse-yi mezkûreleri müzayede olındıkda bad-ı inkıt´aü’r- 

rağbat hisse-yi mezkûreleri üç bin beş yüz kırk üç guruş otuz paraya işbu Dalakyan 

Ağya Ağa üzerinde karar ve ziyadeye taleb-i aheri zuhur itmeyub ve meblağ-ı 

mezbûr dahi hise-yi mezkûrelerinin elyevm semen misli iddüğinden hala meblağ-ı 

mezbûr mukabilinde hisse-yi mezkûrleri bey´ olunıb  esmanı sağiran-ı merkuman 

içün istirbah olınmak bi’l-vesaye matlubımdır didikde vasî-yi mümaileyhin takriri 

vakı´a mutabık ve nefsü’l-emire muvafık ve meblağ-ı mezbûr hisse-yi mezkûrlerinin 
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el yevm semen misli iddüği zeyl-i rakimde muharrerü’l-esami müslimin ihbâr ve 

şehadetleriyle sabit ve mütehakkık olmağın hakim-i mevkı´ 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 59 

sadr-ı kitâb tüba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi bervechi muharrer meblağ-ı 

mezbûr mukabilinde müşteri-yi mümaileyh Ağya Ağa’ya bey´-i vasî mümaileyh 

Mehmed Sadık Efendi izn vermeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi 

el yevmü’r-rabi min Zilhicceü’l-şerif sene-yi tis´a ve tis´in  ve miete ve elf/  17 Ekim 

1882 

 

[Belge No: 84] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Seng-i 

Tavil Mahallesi sakinelerinden zat-ı tarif şer´an maruf Aişe Hatun binti Abdullah 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd 

meclis-i şer´i maali  ukudda medine-yi mezbûre mahallatından Dügmeci Bölüğü 

Mahallesi sakinlerinden Hacı Battalzâde Hacı Osman Beg ibni Ömer Beg nâm 

kimesne muhzırında bi’t-tav´ü’s-sâf  ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub ben Ayntab 

Tabur Kâtibi tekaüd Mehmed Efendi’nin zevce-yi menkûha-yı medhûl bahası 

mümaileyh fevt olub mucur  olan muhallefatı bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim ve hisse-

yi irsiyemi ahz ve kabz itmişdim ancak diyar-ı ahere gideceğim meczum 

bulındığından zevcim mümaileyhin zimem-i nasda olan alacağından hisse-yi irsiyemi 

ahz ve kabz ve bana irsâl ve isale  ve Seng-i Tavil Mahallesi’nde kain zevcim 

mümaileyhden mevrus bir bab mülki menzilde olan semen-i hisse-yi irsiyemi zuhur 

iden müşterisine semen-i misliyle bey´ ve kabzı semene ve kezâlik bana irsâl ve isale 

husus-ı mezkûrların mütevafık oldığı umûrın küllisine tarafımdan işbu bâisü’l-i´lâm  

mümaileyh Hacı Osman Beg’i vekâlet-i mutlaka-yı âmme sahih-i şer´iye ile vekil ve 

naib-i menab nasb ve tayin eylrdim iddikde ol dahi ber minvâl-i muharrer ve talâk-ı 

mezkûreyi merakimin kema yenbaği kabul ve  edâya tahhüd ve iltizam eylediği ma 

vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı. Fi 5 Zilhicce Sene 1299/  18 Ekim 1882 

 

[Belge No: 85] 

Ma´rûz-ı dâileridir ki 

Tarih-i hicret zübde-yi sülale-yi cenâb-ı hazreti zebihullah ve İbrahim 

aleyhim ve ala alihim sehm  ezkiü’t-tahiyyet ve’t-teslim Efendimiz hazretlerinin işbu 
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bin iki yüz doksan dokuz senesi mültezâü’l-yemine Zilhicce-yi Şerifesi rüyet 

olmadığına binaen sene-yi mezkûrın Şevval-i şerif garresi lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Mehmed Sami Efendi ibni Hüsni Efendi ve 

Mehmed Nuri Efendi ibni Ahmed Efendi nâm kimesneler şehadetleriyle yevm-i 

ısneynden sabit olub ber mukteza-yı şer´i beni sahibül hâtim ve’l-makam tekmil 

selaseyn ile ile gurre-yi Zilhicce yevm-i cumadan olub mebde-yi adad-ı  eyyam ile 

dokuzıncı gecenin yarınki sebt güni yevm-i arefe Rıdvan-ı Hüdaya ferdası yevm-i 

ahd iyd-ı ezha-yı meyamin-i mutaya oldığı tescil ve huzûr-u âlilerine i´lâm olındı 

tahriren fi’l-yevmü’s-sâni  Zilhicetü’ş-şerif sene tis´a ve tis´in ve mieteyn ve elf/ 15 

Ekim 1882 

 

[Belge No: 86] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Fare 

Mahallesi sakinelerinden marifetü’z-zat Zeyneb Hanım binti El Hac Arif Ağa ve 

Fatma Hanım binti El Hac Sadık Beg nâm kimesnelerin valideleri Hamika Hatun’dan 

binti Şerif Efendi nâm kimesnelerden mevrus mülkleri olub Medine-yi mezbûre 

mahallatından Kurb-ı Zincirli Mahallesi’nde kain bir tarafdan târik-i âmme ve bir 

tarafdan Hacı Ayyuş Ağa vereseleri odaları ve bir tarafdan Burkcıoğlı Ahmed bir 

tarafdan Kahkeci Mehmed’in kerimesi hanesi ile mahdud  mümtaz ber vech-i nısfiyet 

müşterek oldıkları hanelerini şürûta mübtela ve müfsideden ari  olarak sekizyüz kırk 

sekiz aded sim-i halis-i mecdi mukabilinde Karslı Ömer Ağa’ya bey´-i bat sahih-i 

şerle bey ve teslime ve kabz-ı semene ve bey-i mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis-i 

idare kazâ ve memurı huzûrında ikrâr ve takrire ve her biri taraflarından işbu bâisü’l-

i´lâm Kethüdazâde İbrâhim Efendi ibni Mehmed Tahir Efendi nâm kimesneyi vekil 

ve naib-i menab nasb ve tayin eylediklerini mümaileyh dahi ber minvâl-i muharrer 

vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden ve mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet idükleri ihbâr olınan Mehmed Leyis Efendi ve Mehmed bin Ali Ağa nâm 

kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacedde sabit ve subut vekâletine 

hükmü’l-şerü’l-hak oldığı tescil ve huzûrı alilerine i´lâm olındı. Fi 14 Zilhicce Sene 

1299/ 27 Ekim 1882 
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[[[[Sayfa No]]]]: 60 
[Belge No: 87] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Nıfs-ı Haleb’e tabi´ 

Kefr-i Abid Karyesi sakinlerinden Şahir Aşireti’nden Şerif ibni Ahmed ibni Ali nâm 

kimesne vilâyet-i mezbûre dahilinde Medine-yi Ayntab mahkeme-yi şer´iyesine 

mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali ukudda medine-yi mezbûre mahallatından 

Kozanlı Mahallesi’nden Hacı Bekir bin Hacı Musa nâm kimesne muvâcehesinde 

işbu merkum Hacı Bekir’in yedinde olub Ayntab hükümet konağı havalisinde 

muâyene olınan bir re´s askır ve sağ tarafının omuzı başı dağlı oldığı gibi gögsünde 

halka dağı ve iki hâkesinde olan sağ ki bu alametle mevsûf olan deveyi Haleb’de 

Canbaz Hamed bin Ameş´den bin iki yüz guruş medfu´um mukabilinde iştirâ ve 

kabz idub benim yedimde şer´an malım ilen tarihden onbeş gün akdem deve-yi 

mevsûf-ı mezkûrı karye-yi mezbûrede zayi idub el halet-ü hezihi merkum Hacı Bekir 

yedinde bulmamla bi’l-istihkak hala taleb iderim deyu dade´d-da´va ve’s-suâl 

eyledikde ol dahi cevabında ben deve-yi mezkûrı tarihden yedi gün akdem Bab  

Kazâsı’na tabi´ Sefire Karyeli Halid nâm kimesneden bin iki yüz elli guruşa iştirâ 

kabz ve idub bu vecihle benim dahi şer´an malım olmağın bihakk vaz´ül yed iderim 

lakin müddeî-yi merkumın ber minvâl-i muharrer malı oldığını bilmam husus-ı 

mezkûrda müddeî-yi haricin beyyinesi şer´an evla oldığına binaen müddei-yi 

merkum Şerif ber minvâl-i muharrer müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan 

mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden Şeyho bin 

Abbas ibni İsa ve Mehmed bin Izar bin Cındal ve Sefni  ibni Musa ibni Hasan nâm 

kimesneler evvela sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet 

iddükleri ihbâr olınan aşiret-i mrkumdan Hüseyin bin İsa ve Hamad bin Mehmed 

nâm kimesne şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve’l-hilaf 

ve’l-hükm mucebince deve-yi mezkûrı müddeî-yi merkum Şerife def´ ve teslime 

müddeî-yi aleyh Hacı Bekir’e tenbih olındığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 19 

Zilhicce Sene 1299 / 1 Kasım 1882 

 

[Belge No: 88] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Fatma binti Hacı Osman bin Hazma nâm kimesnenin zikr-i âti hususda vasî-yi 

muhtarı oldığını iddia iden Seng-i Tavil Mahallesi sakinlerinden nakibü’l-eşraf 



194 

şerafetlu Es Seyyid Abdulkadir ibni El Hac Ahmed Ağa nâm kimesne medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali  ukudda 

müteveffiye-yi mezburenin terekesine bi’l-verese vaz´ül yedi sabit olan sulb-i kebir 

oğlu Mehmed Ağa bin Mustafa nâm kimesne muvâcehesinde mütefeffiye-yi mezbûre 

Fatma Hatun hayatında vefatından akdem ben Basarallahu Te´ala vefat eyledikde 

akarımdan olub medine-yi mezbûrenin Arasa Çarşısı’nda döşeme üzerinde kain 

tarafları târik-i âmm ve Ekmekçi Temu Kahvehanesi ve Kefşeker  Mehmed hanesi ve 

bir tarafdan dahi müteveffe-yi merkuma dükkanı ile mahdud ve mümtaz bir bab 

bakkal dükkanım cümle terekemden ifraz ve tayin ile füruhat olınub esman 

hasılasının nısfı ile benim içün hacc olınub ve nısf-ı aheri dahi vucuh yire harç ve 

sarf olına deyü vasîyet ve infazına dahi beni vasî muhtar nasb ve tayin idub ve  fevt 

olub ve dükkan-ı mahdud-ı  mezkûr dahi bey´-i arz olundıkda altı bin yüz kuruş 

kıymet-i hakikisi olduğı tahakkuk eylediğine ve müteveffe-yi mezbûrenin tereke-yi 

sâiresi dükkan-ı mezbûrın kıymetine müsaid iki selasden ziyade terekesi 

bulunduğundan ve hala dükkan-ı mezkûraoğlu iş bu Mehmed Ağa bi´ verese vaz´ül 

yed olmağın hala vasîyet-i mezbûre infaz olunmak üzere dükkan-ı mezkûrdan kifâyet 

ile tarafıma teslime tenbih-i şer´i buyrulmak bi’l-vesaye matlubumdur deyu bade´d 

da´va ves suâl ibni merkum Mehmed Ağa cevabında dükkan-ı mezkûra inas 

müteveffiye-yi mezbûrenin malı olmak üzre bi’l-verese vaz´ül yed-i ikrâr lakin vasî-

yi mümaileyhin vesâyet-i müddeâsını külliyen inkar itdikde vasî-yi müddeî 

mümaileyh Abdülkadir Efendi ber minvâl-i muharrer vesâyet usûl-ü mevzu´âsına 

tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden 

Kala Ağasızâde Mahmud Efendi ve Tokatlızâde Hacı Mustafa Ağa nâm 

kimesnelerden evvela sıra ve bade Tokatlızâde Abdülkadir ve Şeşlizâde Hacı Bekir 

Ağa nâm kimesnelerden alene lede’t-tezkiye adl ve makbulüş şehadet iddükleri 

olınan Attar Hacı Fazlı Ağa bin Bekir Ağa bin Bekir ve Hacı Abdullah Ağa ibni 

Abdullah nâm kimesneler li ecl şehadet meclis-i şer´i hazıran olub eşşerü’l-eşhad 

fi’l-hakika mütevvefiye-yi mezbûre Fatma Hatun binti Hacı Osman bin Hamza 

vefatından 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 61 

salefü’z zikr dükkan-ı mezkur mülkimden ifraz ile füruht olınub esmanının nısfı ile 

benim içün hacc olınsun ve diğer nısf esmanı dahi vücuh yere ve sarf olına deyu 

vasîyet ve infazına işbu mümaileyh Abdulkadir Efendi’yi vasî-yi muhtar nasb ve 
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tayin mümaileyh dahi vesâyet-i mezkûreyi kabul idub hisserran-ı aleyh izâşehâ fevt 

olub ve selas-i tereke dahi bervechi muharrer vasîyete müsaid oldığına bizler içün 

şahidleriz ve şehadet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şer´iye eylediklerinde 

şehadetleri hiz-i kabulde olmağın mucebincebade’l-hükmü’ş-şer´i ve bervechi şer´i 

vesâyet-i mezkûre sabit oldığı tescil ve i´lâm olındı. Fi 19 Zilhicce Sene 1299/ 1 

Kasım 1882  

 

[Belge No: 89] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Eblehan Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Kahveci Mustafa bin Ali bin Abdullah’ın sülüs-i terekesinin vasî-yi muhtarı oldığını 

irâe iden Yalnız Hane Mahallesi sakinlerinden Emincizâde Hacı Mustafa Ağa ibni 

Ahmed nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada 

ma´kûd meclis-i şer´i maali  ukudda medine-yi mezbûrede bila varis vefât idenlerin 

terekesine bi’l-emane vaz´ül yedi sabit olan medine-yi mezbûre mal müdiri Musa 

Efendi ibni Azra nâm kimesne tarafından husumet ve redd-i cevaba vekil-i müseccel-

i şer´isini baş tahsildar Yasin Efendi ibni Mustafa Ağa nâm kiesne muvâcehesinde 

müteveffâ-yı merkum Kahveci Mustafa hal-i marzinde bi emrillahi Te´ala fevt 

oldıkda terekemin sülüs-i külli ifraz ve kabz olınub sülüs-i mezkûreden evvela senet-

i seniyye-yi mastuya üzere techiz ve tekfin görilüb baki her ne kalur ise Ayntab 

kenarında Değirmiçem nâm mahalde kain köbrinin tamir ve termimine harc ve sarf 

olına deyu vasîyet ve infazına beni vasî-yi muhtar nab ve tyin idub ben dahi ber 

minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûrı kabul idub musırran-aleyh izâşehâ  fevt olmağla 

suâl olınub tereke-yi mezkûrenin selas hissesi bana teslime müdir-i mümaileyhe 

tenbih olınmak bi’l-vesaye talebimdir didikde vekil-i mümaileyh cevabında 

müteveffâ-yı merkumın  terekesine müvekkil müdir-i mümaileyh bi’l-emane vaz´ül 

yed eylediğini ancak müdei-yi vasî-yi merkumın ber minvâl-i muharrer vesâyet-i 

müddeâsını külliyen inkar etmekle müddeî-yi vasî-yi merkum ber minvâl-i meşruh 

vesâyet-imüddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden 

Ümmizâde Mustafa Efendi bni Hacı Mehmed ve Emirzâde Hüseyin Ağa ibni 

Mehmed Ağa ve Ahmed Ağa ibni Mehmed nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade 

Mustafa ibni Mola Mehmed ve Hüseyin bin Mehmed nâm kimesnelerden alena 

lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet idükleri ihbâr olınan Dedenin oğlu Mehmed 

Ağa ve Hacı Kara Ağa bin Hacı Hasan nâm kimesnelerden şehadetleriyle bi’l-
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muvâcehe ber nehc-i şer´i âli isbât etmeğin mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i 

müteveff-yı merkumın sülüs terekesini vasî-yi merkum Hacı Ağa’ya teslime müdir-i 

mümaileyhe izâfetle vekil-i mümaileyh Yasin Efendi’ye tenbih olındığı huzûr-u 

âlilerine i´lâm olındı. Fi 2 Zilkade  Sene 1299 / 15 Eylül 1882 

 

[Belge No: 90] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Musûllı 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Rüstem bin Eyyub nâm 

kimesnenin sulb-i sağir oğlı Mehmed ve sulbiye-yi sağire kızı Hadduc nâm 

kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den ba hüccet-i şer´iye vasî-yi 

mensube valideleri ve hızaneleri işbu bâisü’l-küttab Fatma binti Kara Mehmed nâm 

kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i 

şer´i  ukudda mahalle-yi mezbûre sakinlerinden Attar Mustafa bin Molla Osman nâm 

kimesne muhzırındâ ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub vasîleri oldığım sağiran-ı 

merkumanın pederleri müteveffâ-yı merkumdan mevrus mülkleri olub mahalle-yi 

mezbûrede kain tarafları Muhibzâde Abdullah ve Güllenin oğlı Sargez haneleri ve 

tarik ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin tamamında kırksekiz sehmde 

yirmi bir sehmi sağiran-ı merkumanın olub hisse-yi mezkûrelerinden maada ism-i  

mal-i emlak olınur senetleri oldığından sağiran-ı merkuman nafaka ve kisve bahaya 

eşedd ihtiyacı olmağla beraber ben kırk sekiz sehimde olan ü sehm hissemi asaleten  

sağiran-ı merkuman infak ve iksa  itmek üzere mezkûr yirmi bir sehm hisselerini 

vesâyeten  bey´-i arz etmişdim hala hisse-yi mezkûreleri bi’l-mezada ve bade 

inkıt´aü’r-rağbat bin elli guruş işbu müşteri-yi merkum Attar Mustafa üzerinde karar 

ve ziyadeye taleb aheri zuhur itmeyub meblağ-ı mezkûr dahi hisse-yi mezkûrelerinin 

el yevm semen misli iddüği mütehakkık eylediğinden hala hisse-yi mezkûreleri 

meblağ-ı mezbûr mukabilinde bey´ olınub esmanı ile sağiran-ı merkumana infak ve 

iksa olınmak üzere kıbel-i şer´den bana izn verilmek bi’l-vesaye muradımdır didikde 

ve yine mezbûrenin takrir-i  meşruhı vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre muvafık ve 

zikr-i âti meblağ dahi hisse-yi mezkûrelerinin el yevm semen misli  oldığı zeyl-i 

küttabda muharrerü’l-esami müslimin ihbâr ve şehadetleriyle sabit ve mütehakkik 

olmağın  
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[[[[Sayfa No]]]]: 62 

hakim-i mevkı sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi meblağ-ı 

mezbûr mukabilinde müşteri-yi merkum Attar Mustafa’ya bey´ ve mezbûre Fatma 

Hatun’a izn verilmeğeyn ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevm 

ü’l-hadi ve’l-işrin Zilhicceü’l-şerife sene tis´a´ ve tis´aeyn ve miete ve elf/ 3 Kasım 

1882 

Şühûdü’l-hâl    

Naccar Şeyhi Hüseyin Ağa, Tirakizâde Mehmed Ağa, Hacı Hasanın oğlı Hüseyin, 

Leblebici Hasanın oğlı Tahir Ağa, Berber Mustafaoğlı Ökkeş Ağa ve gayrihüm 

 

[Belge No: 91] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Liva-yı Maraşa tabi´ 

Pazarcık Kasabasına Mizakhane Karyesi ahalisinden Kılınçlı Aşireti’nden işbu 

bâisü’l-i´lâm ve  sahib-i arzuhâl Mehmed bin Ali nam kimesne vilâyet-i mezbûre 

dahilinde Medine-yi Ayntab  mahkeme-yi şer´i odasında  ma´kûd meclis-i şer´i maali   

ukudda hala medine-yi mezbûre mal müdiri olub zikr-i âti deveye ala´t-tarik-i kat´a  

vaz´ül yedi sabit ve mütehakkık olan müdir-i mümaileyh Musa Efendi 

muvâcehesinde üzerine da´va ve takrir-i kelam idub işbu hükümet konağı havalisinde 

muâyene olınan bir re´s erkek boz deve yedimde nitecen malım iken tarihden 

yirmibeş gün akdem kazaen yedimdn zayi olub elhalet-i heza müdir-i mümaileyh 

yedinde bulmamla bi’l-istihkak hala talebi derim dedikde müdir-i mümaileyh dahi 

cevabında deve-yi mevuf-ı mezkûrı bervechi nizâm- seniyye memuriyetim hasebiyle 

ala´t tarikü’l-iltifât vaz´ül yed iderim deyu lakin maada müddeâsını inkar idecek her 

biri usûl-ü mevzu´âsına tevfikan ba varaka-yı mesture mensub oldıkları 

mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Ahmed bin Mehmed ve 

Hüseyin bin Selim ve diğer  Ahmed bin Mehmed nâm kimesnelerden evvela sıra ve 

ceride-yi şer´ide masturü’l-esami kimesnelerden dahi bade alena lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri  ihbâr olınan İsmail bin Mısdık ve Hasan bin Arab nâm 

kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve’l-hilaf 

mucebince müddeâya olan deve-yi mevuf-ı mezkûrı müddeî-yi merkum Mehmed’e 

teslime müdir-i mümaileyh Musa Efendi’ye tenbih olındığı tescil ve huzûr-u âlilerine 

i´lâm olındı. Fi 13 Zilhicce Sene 1299 / 26 Ekim 1299 
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[Belge No: 92] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Behisni Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Yılanoğlı Abdullah bin Abdullah Na´si bin Abdullah’ın veraseti sulb-i kebir oğlıları 

Musa ve Abdullah ve sulbiye-yi kebire kızları Aişe ve Hadice nâm kimesnelere 

inhisârı şer´an zahir ve nümayan oldıkdan sonra bintan-ı mezbûrtan Aişe ve Hadice 

taraflarından zikr-i âti husus-u da´vaya vekil meclis-i şer´ileri da´va vekili Evanis  

Natık Efendi  nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd meclis-i şer´i maali ukudda zikr-i âti menzile vaz´ül yedi ile sabit olan 

ebnan-ı merkuman Musa ve Abdullah muvâceheleinde mahalle-yi mezbûrede kain 

tarafları Kilislioğlu ve Hacı Ömer haneleri ve târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz bir 

bab mülk-i menzilin tamamı müteveffâ-yı merkum Abdullah’ın mülki olub 

merkumın fevtiyle menzil-i mezkûr altı sehm itibariyle dört sehmi merkuman Musa 

ve Abdullah ve iki sehmi müvekkilelerim mezbûrtan Aişe ve Hadice’ye mevrus 

oldığı halde müvekkiltan-ı mezbûrtan menzil-i mahdud-ı mezkûrı karındaşları 

merkum Musa ve Abdullah ile meyanlarında bi´r rıza iktisam ve müvekkilelerim 

mezbûrtan içün hudud-ı mezkûr dahilinde olub şimâle nazır canib-i şarkisinde tahtani 

bir bab mesken ile bir bab matbah ve havluyı malumeyi ifraz ve merkuman Musa ve 

Abdullah hisselerini  dahi kezâlik hudud-ı mezkûr dahilinde olub şimâle nazır 

fevkani ve tahtani odalar ile bir bab matbah ve bodrum ve havluyı muâyene-yi  

malume ifraz ve tehtani menzilin nihayeti olan garb tarafından şimâle doğru münsa 

veya fasıla divarı vaz´iyle beraber ve carre üzerine üzerine kapu küşadiş´aret ve tayin 

hudud ile taksim eyledikden sonra her biri kısmet-i mezbûreye bir rıza ve istifâ-yı 

hakk ikrâr ve kısmet-i mezkûreye müteallik âmme-yi reaviden ve kaffe-yi iman ve 

muhasamatdan  yekdiğerin kapu altlarını havi zimmetlerini ibrâ-yı âmm sahih-i şerle 

ibrâ ve iskata hak idub ve müvekkilelerim mezbûrtan hisse-yi müfrezelerinde iki 

sene sakineler olmakda iken işbu merkuman Musa ve Abdullah tarih-i kısmetden iki 

sene sonra güya menzil-i mezkûrın tamamını pederleri Abdullah kable’l-vefat 

hayatında ve hal-i sağirlerinde  kendülere hibe suretiyle temellük etmiş oldığını 

bilmediklerinden bahisle menzil-i mahdud-ı mezkûrı müvekkilelerim mezbûrtan ile 

da´vaya kıyam  ve sabık Ayntab Naibi Ahmed Ata Efendi’nin vekili bulunan Ayntab 

Müftisi Mehmed Bahaadin Efendi huzûrında mürafa´ya mübaşeret eyledikleri cihetle 

güya müvekkilelerim taraflarından husumet ve redd-i cevaba vekil nasb ve tayin 

eyledikleri Ayntab  
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[[[[Sayfa No]]]]: 63    

mahallatından Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden Kirbitcizâde Memik Ağa’ya 

vekil tayinle pederleri kendülere suğurlarında  hibe suretiyle temellük eylediğini 

isbât suretiyle hi´tâm-ı murafa´ olmış gibi müvekkilelerim aleyhine olarak ber 

kıt´amümaileyhin mühriyle mühevver toksan tokuz safer yirmi bir tarihle müverrih 

bir kıt´a i´lâm-ı istihsal ile müvekkielerim mezbûrtan  hisse-yi müfreze-yi sayine-i 

malumelerinden men´ ile yedlerinden ahz olınmış ise de i´lâm-ı mezkûrın memnunı 

esasen battal ve şübhe ve tazyifden gayr-i salim ve müvekkilelerim taraflarından 

muhâkeme içün vekil tayin olınmadığı cihetle i´lâm-ı mezkûr bilâ-beyyine-i 

mazmunla amel caiz olur i´lâm kabilinden olmamağla vâki´ olan muhâkemenin 

tahkik edilmesiyle iade-yi muhâkeme olunarak mürafa´-yı şer´imizin icrâsı ile 

müvekkilelerim mezbûrtanın hisse-yi müfrezeleri kale’l-evvel yedlerine teslim 

olınması bi’l-vekâle matmlubımdır deyü bade´d da´va ve’s-suâl merkuman 

cevablarında menzil-i mahdud-ı mezkûrı pederleri müteveffâ-yı merkumın  mülki 

olduğını ve pederleri vefatından sonra ber minvâl-i muharrer müvekkiltan-ı 

mezbûrtan ile iktisam ve hisselerini ifraz eylediklerini ve her birleri hissesi 

muceblerinde  iki sene sakinler oldıklarını ikrâr ve itiraf idub ancak pederleri hal-i 

suğurlarında menzil-i mezkûrın tamamını ale’t-tarikü’l-hibe kendülere temellük 

eylemiş ve hibe-yi mezkûrenin vuku´u kendülerce mechul bulınına mebni pederleri 

vefatından sonra vâki´ olan taksim-i mezkûrları da´va-yı mesrurelerine menafi ve 

münakız oldığından irâe-yi mezkûremizi huzûr-ı şer´de vekil-i merkum Memik Ağa 

muvâcehesinde isbât ile i´lâm-ı mezkûrı tahsil ve müvekkiltan-ı mezbûrtanı men´ 

birle hisse-yi müfrezelerini zabt etmişidik ol vecihle mahdud-ı mezkûrın tamamı 

bizlerin mülki mevhubemiz oldığından bi hakk vaz´ül yed ideriz deyu def´-i tasaddi 

eylediklerinde rafian merkuman Musa ve Abdullah’dan def´-i meşruhalarına ve 

yedlerinde bulunan i´lâm-ı mezkûrın memnunına yine taleb olındıkda merkuman 

müddeâ-yı def´-i meşruhalarını bade’l-ihmal ve’l-istimhal ebnan beyyineden izhâr-ı 

acz eylediklerine binaen evvel emirde vekâlet-i mezkûrenin adem-i sübutuyla i´lâm-ı 

mezkûr esasen battal olub hüküm sahih olmadığından maada asl müddeâları dahi 

sabit olmadığından mucebince müvekkiltan-ı mezbûrtana hisse-yi mucibeleri 

kendülere teslim olınması iktiza eylediği huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 5 Zilhicce 

Sene 1299 / 18 Ekim 1299 
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[Belge No: 93] 

Ma´rûzu Dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kelleş 

Hanesi Mahallesi sakinelerinden olub zatları maruf olan Meriş ve Rebiş ve Lâtife 

binnat Tereklizâde Hacı Ahmed Ağa nâm hatunlara babaları müteveffi merkum Hacı 

Ahmed Ağa’dan müntakil olub kazâ-yı mezbûreye tabi´ Nurane Karyesi’nde vâki´ 

Kalaylı Pınar civarında kain tarafları sacur  ve değirman harkı ve Molla Arabın oğlı 

Hacı Mustafa ve Bazzâde Hasan tarlaları ile mahdud tahminen dört semen bezir 

müstevğib bir kıt´a tarlanın on iki sehm itibarıyla ve üç sehm hisse-yi şâyialarını 

nizâm-ı vecihle meclis-i idare kazâ ve memurı huzûrında bin yüz yetmiş beş guruş 

bedel ile istifâ-yı haklarını taraflarından ikrâr ve takrire Dâizâde işbu bâisü’l-i´lâm 

Emin Ağa ibni Hacı Emin Beg nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin ol 

dahi bervechi vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediğini zat-ı mezbûrat-ı arifân ve her biri 

usûl-ü mevzu´âsına tevfikan ba varaka-yı masture evvela sıra ve ceride-yi şer´de 

masturü’l-esami kimesnelerden dahi bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Mısdık ibni Mehmed ve Osman bin Mehmed ali nâm 

kimsneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde ber nehc-i şer´i sabit ve subut 

vekâletlerine hükmü’ş-şerü’l-hak oldığı bi’t-tescil i´lâm olındıtahriren fi’l-yevmü’l-

hams aşer min muharremü’l-haram sene selas ve miete ve elf/ 7 Aralık 1881 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 64 

Üzeri çizilerek battal edilmiştir 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 65 
[Belge No: 94] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Eblehan 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmedcik oğlı Seyyid 

Mehmed  Beg  sulbi oğlı ve hala onbeş yaşında sinni ve cüssesinin buluğa tahmili ve 

buluğını mukırr ve muterif bervechi âti rüşdini irâe iden işbu bâisü’l-i´lâm Memik 

bin Seyyid Mehmed nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine 

mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i maali ukudda müteveffâ-yı merkumın 

medyunlarından olub Beg Mahallesi sakinlerinden Mehmed Sinan Ağa bin Abdullah 

Efendi muvâcehesinde üzerine da´va ve takrir-i kelam idub hala ben akl ve baliğ ve 
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buluğıma rüşdim münzüm olub umûrımı bi’l-nefs görmeğe kadir  ve ianet-i vasîden 

müsta´ni olmamla pederim müteveffâ-yı merkumın işbu merkum Mehmed Sinan 

Ağa zimmetinde cihet-i karzı şer´iden vacibü’l-edâ yüz guruş alacak hakkı olub 

meblağ-ı mezkûrı kabl´el ahz ve’l-istifâ vefat etmekle meblağ-ı mezbûrın nısfı bana 

ve nısfı aheri karındaşım gaib an’il meclis Mehmed Emine mevrus olmağın hala 

meblağ-ı mezbûrın nısfı olan elli guruşı bil asale talebi derim deyu bad´d da´va ve’s 

suâl ol dahi cevabında merkum Seyyid Mehmed’e ciheti mezkûreden deyni oldığını 

ikrâr lakin müddeî-yi mezbûrın ber minvâl-i muharrer rüşd-i müdeasını inkar idecek 

müddeî-yi merkum bervechi muharrer rüşd-i müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına 

tevfikan mensub oldıkları mahallerinden mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-

tezkiye adlve makbul üş şehadet iddükleri ihbâr olınan Hanifi Baba bin Abdullah ve 

Berber Abdullah bin Mehmed nâm kimesneler li ecll baliğ ve büluğına rüşdi 

münzüm olub umûrını bil nefs rüyete kadir ve ianet-i vasîden müsta´ni ve sini ve on 

beş yaşındadır bizler bu hususa bu vech üzre şahidleriz ve şehadet dahi ideriz deyu 

her biri edâ-yı şehadet-i şer´i eylediklerinde şehadetleri hiz-i kabulde olmağın 

mucebiyle bade’l-hükm ve tenbih huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 22 Muharremü’l-

haram  Sene 1300/ 3 Aralık 1882 

 

[Belge No: 95] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Nergis 

Hanesi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ali bin Ali’nin sulb-i 

sağir oğlu Ahmed’in tesviye-yi umûrına kıbel-i şer´den bir müstakîmü’l-etvar 

kimesnenin vasî nasb ve tayin olınması vel ebed olmağın emanet ile maruf ve 

istikamet ile mevsûf ve her vecihle vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdire iddüği zeyl-i 

rakımda mektubü’l-esami müslimin ihbâr ve şehadetleriyle zahir ve mütehakkık olan 

sağire-yi mezbûrenin amucası işbu bâisü’l-küttab Arpacı Mehli Ağa bin Ali nâm 

kimsneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tûbâlehû hüsnümaâb efendi hazretleri sağire-yi 

mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-yi umûrına vasi nasb ve tayin 

buyurub ol dahi ber minvâl-i muharrer ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabul ve 

merakimin kemâyenbaği edâya tahhüd ve iltizam eyledikden sonra dahi vasî-yi 

merkum talebiyle hakim-i mümaileyh hazretleri işbu tarih ve vesikadan itibaren 

sağir-i merkum Ahmed içün nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyesi içün 

yevmi altmış para farz ve takdir buyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı sağir-i merkuma 

harc ve sarf ve lede’l-hâce istidaneye ve inde´z-zafer malına veyâhud ve min-muceb-
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i nafakat-ı aleyh üzerine rucu´a vasî-yi merkum Mehli’ye  izn vermeğin ma vâki´ 

bi’t-taleb ketb ve imla olındı. Fi  Muharremü’l-garre Sene 1300/ 12 Kasım 1882 

Şühûdü’l-hâl   

Yaremzâde Hacı Mustafa Efendi, Bacaksızzâde Mehmed Ali Ağa, Fazılzâde 

Mehmed Efendi, Dâizâde Sadı Efendi  ve gayrihüm 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 66 
[Belge No: 96] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından 

Musûllızâde Mahallesi sakinlerinden Beşinci Ordu-yı Hümayun-u Nizâmiye Otuz 

Yedinci Alayın Dördünci Tabur mülazım-ı sanisi iken vefat iden Rüstem Ağa bin 

İbrâhim bin Mehmed nâm kimesnenin varisi oldığını iddia iden zevcesi Fatma binti 

Kara Mehmed nefsinden  asaleten ve müteveffânın sağir oğlı Mehmed ve sağire kızı 

Hadice’nin tesviye-yi umûrına kıbel-i şer´den vasî-yi mensubları olmağın vesâyeten 

medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i 

maali ukudda müteveffâ-yı merkumın medyunlarından olub medine-yi mezbûre 

mahallatından Beg Mahallesi sakinlerinden Mehmed Sinan Ağa bin Abdullah Efendi 

muvâcehesinde işbu merkum Sinan Ağa zimmetinde ceht-i karz-ı şer´den yüz guruş 

vacibü’l-edâ mevrusımız müteveffâ-yı mümaileyh Rüstem Ağa’nın alacak hakkı 

olub meblağ-ı mezbûrı kabl´el ahz ve’l-istifâ vefat etmekle meblağ-ı mezbûr bana ve 

vasîleri oldığım sağiran-ı merkumana mevrus olmağın hala meblağ-ı mezbûrı bil asle 

ve bil vesaye talebi derim deyü bade’d da´va ve’s suâl ol dahi cevabında ceht-i 

mezkûreden müteveffâ-yı merkuma meblağ-ı mezbûr zimmetinde deyni oldığını 

ikrâr lakin müdeiye-yi mezbûre ber minvâl-i muharrer mevrus oldıklarını bilmam 

didikde husus-ı mezkûre arifân ve her biri ber mukteza-yı irade-yi seniyeyeye 

mensub oldıkları mahallerinden ve mazbutü’l-esami kimesnelerden evvela sıra ve 

bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Hüseyin 

Efendi ibni Ahmed ve Molla Ahmed bin Osman nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-

vacih ber nehc-i şer´i isbât etmeğin mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i ve’l-tenbih 

huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 29 Muharrerü’l-haram Sene 1300/ 10 Aralık 1882 
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[Belge No: 97] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Keleş Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Meriş binti El Hac 

Ahmed Ağa nâm hatunın pederinden müntakil ve mevrus müstakilen malı olub 

medine-yi mezbûreye tabi´ Battal Karyesi turabında kain tarafları Didan Ahmedoğlu 

ve Müftizâdeler fıstıkları ve Celeb Mustafa ve Hacı Mustafa zevcesi Aişe Hatun  

fıstıkığıyla mahdud ve mümtaz bir kıt´a fıstıklığın tamamından arzını iki yüz guruşa 

ve eşcarını dört bin beş yüz guruşa Ayntab tüccar-ı muteberanından Cascıyan Cerci 

Ağa bin Muhsi Kara nâm kimesneye bey´-i bat sahih-i şerle bey´ ve teslime ve kabz-ı 

semene ve bey´-i mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis-i idare kazâ ve memurı huzûrında 

ikrâr ve takrire tarafından işbu bâisü’l-i´lâm dâizâde Emin Ağa bin El Hac Emin Beg 

nâm kimesneyi vekilve naib-i menab nasb ve tayin eylediği ol dahi ber minvâl-i 

muharer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkları mahallerinden ve mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Torunzâde El Hac Hasib Efendi ibni 

Mehmed Efendi ve Hacı Bekir bin Hacı Ömer nâm kimesneler şehadetleriyle 

muhzır-ı hasm-ı hacetde sabitve sübut vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hak oldığı tescil ve 

huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 10 Saferü’l-hayr Sene 1300/ 21 Aralık 1882 

 

[Belge No: 98] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab mahallatından Eblehan Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat 

iden Kahveci Mustafa bin Ali bin Abdulahın zahirde zevcesi Hadice binti Aliden 

gayri varis-i maruf ve marufesi olmayub kaffe-yi terekesinin rub´ı zevce-yi 

mezbûreye ve sülüs-ü rub´ı canib-i beytü’l-male aid ve rücu´ olmağla medine-yi 

mezbure bu makule bila varis vefat idenlerin terekelerini kabza memur olan hala 

medine-yi mezbûre Mal Müdiri Musa Efendi ibni Azra ve zevce-yi mezbûre Hadice 

marifet ve marifetü’l-şerle mütevaafa-yı merkumın menkulat-ı terekesiyle akarından 

olub mahalle-yi mezbûrede kain malumetü’l-hudud ve’l-ciran bir bab mülk-i 

menzilin münadi yediyle müddet-i nizâmiyesi bade’l-müzayede füruhat olınub 

esmanı olan mebaliğ tahrir ve bir kıt´a defter tanzim olınmakla bervechi âti zikr ve 

beyan olınur tahriren fi’l-yevmü’l-sani min Muharremü’l-haram sene selas ve miete 

ve elf/ 13 Kasım 1882 

Menzil-i mahdud-ı mezkûr bade’l-müzayede Solağoğlu Mehmed Ağa üzerinde karar 
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eylediği: 5700 

Nargile (1): 4 Guruş 

Âtik Çuval (1): 6 Guruş 

Hınta (1) müdd: 10 Guruş 

Bulgur ve Simit: 55 Guruş 

Hırda´vat-ı Menzil: 25 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 67 

zevce-yi mezbûre Hadice mihr-i muahheri Burc Karyeli Tis´a Musaoğlıları Ahmed 

ve Mısdık şehadetleriyle bade’l-isbât ve’l-hilaf ve’l-hükm 1000 kezâlik Hadice’nin 

alacağı olub şahidan şehadetleriyle bade’l-isbât 1000/ 2000 ve’l-hilaf ve’l-hükm 

zevce-yi mezbûrenin iki cihetten alacak  

Müteveffâ-yı merkumın mücehhez ve tekfinine sarf: 150 Guruş 

Müteveffâ-yı merkumın emlakiyesi mal sandukuna virgü: 91 Guruş 

Sülüs vasîyet ba i´lâm-ı şer´i: 971, 50 Guruş 

Musevi milletinden Şahud´a deyn  bâ-i´lâm: 614, 50 Guruş 

Menzil-i mezbûresi içün: 30  

Yekûn: 3857 

Sahhü’l-bâki: 1942 Guruş 

1942 Guruş 

0058  Guruş  Ber mutad harc-ı deftercanib-i hazine-yi celileye 

1884  Guruş 

0005  Guruş  varaka beha münhâ 

1879   Guruş 

0469   Guruş zevce-yi mezbûrenin rub´ hisse-yi irsiyesi münha 

1409    Guruş 

Derun-ı kassamda muharrer olan mebaliğ ve ihrâcât vecihle sahhü’l-baki bin dört yüz 

tokuz buçuk guruş beş para usûlüne tevfikan Ayntab Mal Sandukına teslim kılınub 

lazım gelen ilmühaber ahz ile hıfz edilmiş oldığı bu mahalle şerh olınmışdır.  

  

[Belge No: 99] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab kurasından Dülük 

Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mustafa bin Ahmed nâm 

kimesnenin tesviye-yi umûrlarına sulb-i sağir oğlıları Memik ve Süleyman ve Ali ve 
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Mehmed ve sulbiye-yi sağire kızı Esma nâm kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına 

kıbel-i şer´den bir müstakîmü’l-etvar kimesnenin vasî nasb ve tayin olınması lazım 

ve’l-ebed olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve her vecihle vesâyet 

uhdesinden gelmeğe kadre iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami kimesnelerin 

ihbâr ve şehadetleriyle sabit olan sağirun-ı merkumının valide-yi hizaneleri işbu 

bâisü’l-vesika Emiş binti Ahmed nâm kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb 

tûbâlehû hüsnümâab efendi hazretleri sağirun-ı merkumının vakt-i rüşd ve 

sedâdlarınadeğin tesviye-yi umûrlarına vasî nasb ve tayin buyurub ol dahi  ber 

minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merakimin kemâyenbaği edâya 

tahhüd ve iltizam eyledikden sonra vasî-yi mezbûrenin talebiyle hakim-i mümaileyh 

hazretleri işbu tarih-i küttabdan  itibaren nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı 

zaruriyelerine yetmiş paradan yevmi iki buçuk guruş  nafaka ve kisve baha farz ve 

takdir buyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı sağirun-ı merkumana harc ve sarfa ve 

lede’l-hace istidane ve inde´z zafer mallarına veyahud min-mûceb-i nafakat-ı aleyh 

üzerine rücû´a vasî-yi mezbûre Emiş Hatun’a izn vermeğin ma vakı´ bi’t-taleb ketb 

olındı tahriren fi’l-yevmi´s-sâmin min aşir min Muharremü’l-haram sene selas ve 

miete ve elf. / 29 Kasım 1882 

Şühûdü’l-hâl  

Tuzcızâde Mustafa, Tuzcı Hacı Emin oğlı Emin, Beraddı Mehmed Şakir ve Muhzır 

Sinan  ve gayrihüm 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 68 
[Belge No: 100] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kelleş 

Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Fatma Hatun binti El Hac Mehmed Sadık 

Beg ve Çunarlı Mahallesi sakinlerinden marifetü’l-zat Zennub Hatun binti El Hac 

Arif nâm kimesnelerin mülk-i arileri olub Medine-yi mezbûreye tabi´ Arıl Karyesi 

turabında kain Kademlik  nâm mahalde vâki´ tarafları Hadice ve Köse Semuoğlı 

Memik ve Hacı Temur  ve Mehmed tarlaları ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ve 

yine İgde okında  kain tarafları Bekir Ağa ve Daralı Emin tarları ve tarik ile mahdud 

bir kıt´a musakka tarla ve yine Koca Bostanda vâki´ tarafları tarik ve bend ve Abuş  

Ağa tarlaları mahdud bir kıt´a tarla ve yine Kaba Tut’da kain tarafları Apik ve 

Çakaloğlı Mustafa tarları ve arık ilemahdud bir kıt´a tarla ki cem´an dört kıt´a tarlada 
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olan yirmi dört sehmde yirmi üç sehm hisselerini on altı bin sekiz yüz guruş 

mukabilinde Arıl Karyeli Abuş Ağa’ya ferağ ile ferağa ve kabz-ı bedele ve ferağ-ı 

mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis-i idare kazda memurı huzûrında ikrâr ve takrire 

taraflarından işbu bâisü’l-i´lâm Hacı Hüseyin bin Mehmed nâm kimesneyi vekil ve 

naib-i menab nasb ve tayin eylediklerini ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i 

mezkûreyi kabul eylediğini usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden mazbutü’l-esami kimesnlerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Abdülkadir Efendi ve Arif Efendi ibni Hacı Arif Ağa 

nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut vekâletine 

hükmü’ş-şerü’l-hak oldığı bi’t-tescil huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 22 Saferü’l-

hayr Sene 1300/ 2 Ocak 1883 

 

Belge No: 101 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Fare Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Fatma Hatun binti El Hac 

Mehmed Sadık Beg ve Çunarlı Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat  Zennub 

Hatun binti El Hac Arif nâm kimesnelerin mülk-i arileri olub medine-yi mezbûreye 

tabi´ Arıl Karyesi turabında kain tarafları Karaca Ağac’da Hamiha  Hatun ve Mine 

Alioğlu Memik tarları ve dere ve tarik ilemahdud bir kıt´a tarla ve yine Höyük ardı 

nâm mahalde tarafları Mehmo ve Kara Ahmed tarları ve tarik ile mahdud bir kıt´a 

tarla ve yine Degirman Uğru’nda kain tarafları Hacı Meci Ağa ve uşakları Halil 

tarları ve tarik ile mahdud bir kıt´a ve yine Kanlı Bend başında Kara Tut’da kain 

tarafları arık ve Mehmed ve Sarrafoğlı Mustafa tarlaları ve tarik ile mahdud ve yine 

İgde Okı’nda tarafları Kel  Osmanoğlı Ahmed ve Hacı Yahya Ağa tarlaları ve tarik 

ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine ve yine Höyük İgde Okı’nda  kain tarafları Bekir 

Ağa ve Hacı Yahya Ağa ve uşakları tarlaları ve tarik ile mahdud bir kıt´a tarla ki 

cem´an altı kıt´a tarlada olan yirmi dört sehmde yirmi üç sehm hisselerini otuz bir 

bin üç yüz guruş mukabilinde karye-yi mezbûreli Hacı Yahya Ağa mahdumı Halil 

Ağa’ya ferağ-ı muteber-i kat´ı ile kabz-ı bedele ve ferağ-ı mezkûrı nizâm-ı vecihle 

meclis-i idare kazâda memurı huzûrında ikrâr ve takrire taraflarından işbu bâisü’l-

i´lâm Hacı Hüseyin bin Mehmed nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin 

eylediklerini ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediğini 

usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden mazbutü’l-esami 

kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 
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Abdülkadir Efendi bin Mustafa Ağa ve Arif Efendi ibni  Arif nâm kimesneler 

şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hak 

oldığı bi’t-tescil huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 22 Saferü’l-hayr Sene 1300/ 2 Ocak 

1883 

 

[Belge No: 102] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Fare 

Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Fatma Hatun binti El Hac Mehmed Sadık 

Beg ve Çınarlı Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat  Zennub Hatun binti El Hac 

Arif nâm kimesnelerin mülk-i arileri 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 69 

olub medine-yi mezbûreye tabi´ Arıl Karyesi turabında İgde Okı nâm mahalde kain 

tarafları Bekir Ağa ve Kahyaoğlı tarlaları ve tarik ve arık ile mahdud ve mimtaz bir 

kıt´a tarla ve yine Mışmiş nâm mahlade kain tarafları Temunın oğlı Mahsen ve 

Selunın oğlı İbrâhim tarlaları ve tarik ve arık ile mahdud ve mimtz bir kıt´a tarla ki 

cem´an iki kıt´a tarlada olan yirmi dört sehmde yirmi üç sehm hislerini sekiz bin 

guruş bedel mukabilinde Hacı Yahya Ağa mahdumı Mustafa Ağa’ya ferağ-ı 

muteber-i kat´ı ile kabz-ı bedele ve ferağ-ı mezkûrı meclis-i idare kazâda nizâm-ı 

vecihle memurı huzûrında ikrâr ve takrire taraflarından işbu bâisü’l-i´lâm 

Fermanlızâde Hacı Hüseyin Ağa’yı  vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledikleri 

ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediğini usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden mazbutü’l-esami kimesnlerden 

lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Siyâkzâde Abdülkadir 

Efendi bin Mustafa Ağa ve Arif Efendi Arif  Ağa nâm kimesneler şehadetleriyle 

muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hak oldığı bi’t-

tescil huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 22 Saferü’l-hayr Sene 1300/ 2 Ocak 1883 

 

[Belge No: 103] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Fare 

Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Fatma Hatun binti El Hac Mehmed Sadık 

Beg ve Çınarlı Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat  Zennub Hatun binti El Hac 
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Arif nâm kimesnelerin mülk-i arileri olub Medine-yi mezbûreye tabi´ Arıl Karyesi 

turabında İgde Okı nâm mahalde kain tarafları Hümeka Hatun ve Bekir Ağa ve Kel  

Osmanoğlı tarlaları ve tarik ve arık ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarlada olan yirmi 

dört sehmde yirmi üç sehm hisselerini üçbin beş yüz guruş bedel mukabilinde  karye-

yi mezbûreli Köse Mustafaoğlı Hüseyin nâm kimesneye ferağ-ı muteber-i kat´ile 

kabz-ı bedele ve ferağ-ı mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis-i idare kazâda memurı 

huzûrında ikrâr ve takrire taraflarından işbu bâisü’l-i´lâm Fermanlızâde Hacı 

Hüseyin Ağa ibni Mehmed nâm kimesneyi  vekil ve naib-i menab nasb ve tayin 

eyledikleri ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediğini usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden mazbutü’l-esami 

kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Siyâkzâde Abdülkadir Efendi ibni Mustafa Ağa ve Arif Ağazâde Arif Efendi nâm 

kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut vekâletine 

hükmü’ş-şerü’l-hak oldığı bi’t-tescil huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 22 Saferü’l-

hayr Sene 1300/ 2 Ocak 1883 

 

[Belge No: 104] 

Haleb Vilâyet-Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab kurasından Külli Karyesi 

sakinlerinden iken bundan sekiz sene akdem fevt olan Hine Mehmed bin Mehmed’in 

veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Emine binti Abdullahı ile sulb-i kebir 

oğlıları Mehmed ve Memede ve sulbiye-yi kebire kızları Zeyneb ve Aişe ve 

Rebişe´ye inhisârı şer´an zahir oldıkdan sonra varise-yi merkumeden binti mezbûre 

Aişe tarafından zikr-i âti hususı ikrâra ve takrire vekil-i müseccel-i kainpederi 

Abdülgani Ağa bin Mahmud nâm kimesne Medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i maali ukudda verese-yi 

merkumeden olub zikr-i âti terekeye vaz´ül yedi sabit olan ibni merkum Mehmed 

muhzırında bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub müvekkilem-i mezbûrenin 

pederi müteveffâ-yı merkumın mülki olan  karye-yi mezbûrede vâki´ malumetü’l-

mahdud bir bab menzil ve malümatü’l-mahdud şeftalu siyah ve beyaz bağ ve bir re´s 

kısrak tay nısfı ve bir re´s inek nısfı ve üç re´s öküz ve bir re´s merkeb ve on dört 

keçi ve iki koyun ve Abdurrahman ile müşterek katır nısfı ve dört kantar dımışkı ve 

iki kantar siyah üzüm ve beş battan edâni muhasebeve üç kile hınta ve yirmi batman 

begmezden müvekkilemin hisse-yi irsıyesi da´va ile bundan akdem huzûr-ı şer´de 

mürafa ve muhâkeme olınarak emlak ve eşya-yı mezkûrelerden  hisse-yi mevrusesini 
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teslim imek üzere bir kıt´a i´lâm-ı istihsal olındığı halde müvekilem mezbûre pederi 

müteveffa-yı merkumın salefü’z zikr terekesinden ve ğalle ve hasılat-ı mevcude-yi 

sâiresinden müvekkilem mezbûrenin makbuzu olan tokuz yüz guruş mukabilinde 

müvekkilem mezbûre şerâit-i sıhhat-i sulhi münharic havi ali tarikü’l-tehâric-i şer´i 

sulh olub merkum Mehmed dahi ber minvâl-i muharrer mezkûr sulhi kabul 

eyledikden sonra tereke-yi mezbûreye vesaireye müteallik âmme-yi deavi ve kaffe-yi 

imam ve muhasematdan işbu merkum Mehmed ve sâire-yi verese zimmetlerini 

kabullerini havi ibrâ-yı âmm sahih-i şer´ile ve iskata hak itmişdir didikde merkum 

Mehmed dahi sağir vekil-i merkumı bi’l-cümle kelimat-ı meşruhasında tasdik 

eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı. Fi 24 Saferü’l-hayr Sene 1300/ 4 

Ocak 1883 

Şühûdü’l-hâl  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 70 
[Belge No: 105] 

Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun mülûkâneye mülhak evkafdan olub Vilâyet-i 

Haleb-i Şehbaya tabi´ Medine-yi Ayntab’da fazla-yı ğallesi evlada meşrut 

Muzaffereddin nâm vakfın hususını rüyet ve tesviyeye ber muceb şart-ı vakıf evlad-ı 

vakıfdan bir nazır nab ve tayin olınması lazımü’l-ebed olınmağın emanet ile maruf 

veistikamet ile mevsûf ve her vecihle umûr-ı nezaret gelmeğe kadir iddüğü zeyl-i 

rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbâr ve şehadetleriyle sabit ve zahir olan 

evlad-ı vakıfdan ber muceb şart-ı vakıf nezaret-i mezkûrenin hisseran meşrut-ı lehimi 

evlad-ı vakıfdan batnı elde bulınan Hacı Ali bin Mustafa nâm kimesneyi hakim-i 

mevkı´ sadr-ı kitâb tûbâlehû hüsnümâab efendi hazretleri umûr-ı vakfı rüyet ve 

tesviyeye ve ve mürtezika-yı vakfa hisselerini i´tâya nazır nasb ve tayin buyurub ol 

dahi ber minvâl-i muharrer nezaret-i mezkûreyi kabul eylediği ma vâki´ bi’t-taleb 

ketb olındı. Tahriren fi’l-yevmü’l-san´i min rebiü’l-evveli sene selâse ve miete ve 

elf/ 11 Ocak 1183 

Şühûdü’l-hâl   

Kâtib Hadicezâde Ahmed Efendi, Güzelzâde Mehmed Ağa, Memikioğlı Şiho ve 

gayrihüm 

 

[Belge No: 106] 

Der-i devlet-i mekine arz-ı dâi keminleridir ki Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun 
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mülûkâneye mülhak evkafdan olub Vilâyet-i Haleb-i Şehbaya tabi´ medine-yi 

Ayntab’da fazla-yı ğallesi evladiyete meşrut Muzaffereddin nâm vakfın vakfının 

evladiyet-i meşrutiyet üzre mütevellisi evlad-ı vakıfdan Mustafa bin Mehmed bundan 

akdem fevt olub yeri hali ve hizmet-i lazımesi mahlul ve muattal kalub ve vakf-ı 

mezkurın dahi sekiz yüz altmış altı tarihle müverrih der dest olan bir kıt´a vakfiye-yi 

ma´mul ve  ma´mûl-i aleyhasından tevliyet-i vakfın batn bade abtn evlad-ı zikkurına 

meşrut ve teamül-i kadimi dahi ol vecihle cari olagelub müteveffâ-yı merkum 

Mustafa’nın Hacı Ali nâmında sulb-i kebir oğlu cihet-i mezkûreye rağb etmeyub bi´r 

rıza terk etmekle mütevvefa-yı merkumın diger sulb-i kebir oğlı işbu bâisü’l-arz 

Mustafa Halife vakf-ı mümaileyhin evlad-ı zikkurından batn-ı evvelde ber muceb 

şart-ı vakıfve amel-i kadim tevliyet-i mezkûrenin hisserân meşrut lehimi oldığı ve 

tevliyet-i mezkûre uhdesinden gelmege kadir ve sadakat ve istikameti zahir iddüği 

Medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i 

maali ukudda evkaf muhasebecisi vekili Mehmed Emin beg Efendi hazır oldığı halde 

Mahmud Ağa bin Mehmed Emin ve Mehmed Sabri Efendi  ibni Hacı Hasan Efendi 

ve Ali Osman Ağa ibni Mustafa ve Bekir Ağa bin Mehmed nâm mevsukü’l-kellim 

kimesnelerin ale’t-tarikü’ş-şehade ihbârlarıyla inde´ş şer´ü’l-enver zahir ve nümayan 

olınmağın şürût müfreze nizâmiyesine tatbikan tevliyet-i mezkûre vakfiye-yi 

muâyene-yi malumesiyle babası mezbûr Mustafa mahlülindenoğlı mezbûr Mustafa 

Halife uhdesine tevcih ve yedine bir kıt´a bert-ı şerif-i âli şan sıdk ve ihsan ve ol 

vecihle da´vâyât ve ferâvanına bâis olınmak ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı 

meyemininden alilerine arz ve i´lâm olındı bakiü’l-emr hazret-i men lehü’l-emr-i 

harir el yevmü’l-evvel min rebiü’l-evveli sene selâse ve miete ve elf/ 10 Ocak 1883 

 

[Belge No: 107] 

           El-´adü’l-dâi el-devlet-i aliye el-Osmaniye  

           El-mevâliü´-l hilâfe el-medine-i Ayntab 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Hacı Halil 

Hanesi Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Ümmühan binti El Hac nâm kimesne 

medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i 

maaliukudda Cevizlice Mahallesi sakinlerinden zevc-i mutlakası Kara Kadıkcıoğlı 

Ökkeş Ağa ibni Mustafa Ağa bundan akdem zevc-i dahlim olub hal-i zevciyet 

beynimizde kaim iken merkumın karındaşından hasıla ve bundan mütevllide hala iki 

yaşında olub bihakkü’l-hazene hicr-i terbiyemde olan sağire kızım Mevlüde nâm 
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sağire nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyeye eşedd ve ihtiyaç  olmağla 

hala babası işbu Ökkeş Ağa üzerine kıbel-i şer´den kadr-i kifâye meblağ-ı farz ve 

takdir olınmak matlubımdır didikde mezbûre Ümmihan Hatun’ın takrir-i meşruhı 

vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre muvafık ve zikr-i âti meblağ kadar maruf iddüği 

zeyl-i küttabda isimleri muharrer sükkat-ı sahihetü’l-kelimât müslimin ihbâr ve 

şehadetleriyle zahir ve müthakkık olmağın hakim-i mevkı´sadr-ı kitâb tûbâlehû 

hüsnümâab efendi hazretleri sağire-yi mezbûrenin nafaka ve kisve baha ve sâire 

levazım-ı zaruriyesi içün hazır merkum Ökkeş Ağa üzerine işbu tarih-i küttabdan 

itibaren yevmi elli pare farz ve takdirbiyurb meblağ-ı mefruz mezkûr elli pareyi 

sağire mezbûreye harc ve sarfvelede’l-hace istidaneye ve inde’z-zafer merkum 

Ökkeş Ağa üzerine rücu´ mezbûre Ümmühan Hatun’a izn vermeğin ma vâki´ bi’t-

taleb ketb ve imla olındı. Tahriren fi’l-yevm ü’l-sani rebiü’l-evvel sene selâse ve 

miete ve elf/ 11 Ocak 1883 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 71 
[Belge No: 108] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Delbes 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Bacaksızzâde Ali Ağa ibni 

Hacı Mehmed nâm kimesnenin sulbiye-yi sağire kızı Hamide nâm kimesnenin 

tesviye-yi umûrına kıbel-i şer´den ba hüccet-i şer´iye vasî-yi mensubesi Fatma binti 

Hacı Mehmed nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd ve meclis-i şer´i maali ukudda Ali Hocazâde İbrâhim bin Hacı 

Mustafa nâm kimesne muhzırında bi’l-vesaye ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub 

zevcim müteveffâ-yı merkumın Ayntab tüccarından Kürkcioğlı Akob Ağa’ya iki 

yüzden mütecaviz yüzlik Osmani altunı deyni olub meblağ-ı mezbûrı kable’l-edâ 

fevt olmağla terekesinden meblağ-ı mezbûrı edâ ve teslim itmek  lazım geldiği 

cihetle deyn-i mezbûrı üzerimize sabit oldığına binaen müteveffâ-yı merkumın 

düyûn-ı müsbetesini ifâ itmek üzere müteveffâ-yı merkumın malından olub Medine-

yi mezbûre Almacı Pazarında kain ve vâki´ tarafları Mısırlının oğlı ve Aişe Bacı 

vakfı dükkanları ve Attar Pazarı ve tarik ile mahdud ve mümtaz bir bab kahvehane 

ve ittisalinde yineci dükkanı ile yine Eski Arasa mevkinde kain tarafları Kürkcioğlı 

ve Hacı İbrâhim Ağa ve Arif Ağazâde dükkanları ve Naccar Ağa hanesi  ve Attar 

Pazarı ve tarik ile mahdud ve mümtaz bir  bab naccar dükkanı ki cem´an iki bab 

dükkanı ve kahve ve kahvehane ve yineci dükkanı kırk sehm itibariyle yedi sehmi 
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vasîsi oldığım sağire-yi mezbûre Hamide’ye mevrus olub deyn-i mezkûrı ifâya vâki´ 

müteveffâ-yı merkumın menkulat-ı terekesi olmadığından akarına sirayet eylediğine 

mebni sağire-yi mezbûre salefü’z zikr emlak-ı mezkûreler bey´ olınub esmanyla 

deyn-i mezkûr ifâ kılınmak iktizasına mebni sağire-yi mezbûrenin hisse-yi mezkûresi 

hisse-yi sâire ile bereber bi’l-vesâyete bey´e arz ve müzayede olınub bade’l-

inkıt´aü’r rağbat hisse-yi mezkûreleri yirmi dört yarım yüzlik Osmani altını 

mukabilinde işbu müşteri-yi merkum İbrâhim üzerinde karar ve ziyadeye taleb-i 

aheri zuhur itmeyub ve meblağ-ı mezbûr dahi hisse-yi mezkûresinin elyevm semen 

misli iddüğinden hala hisse-yi mezuresi bey´ olınub esmanı ile ifâ-yı deyn idilmek 

üzre kıbel-i şer´den bana izn virilmek bi’l-vesaye matlubımdır didikde vasî-yi 

merkumenin takriri meşruhası vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre muvafık ve mablağ-ı 

mezkûr dahi hisse-yi mezkûresinin el yevm semen misli iddüği zeyl-i küttabda 

muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbâr ve şehadetleriyle sabit ve mütehakkık olmağın 

hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tubalehü hüsn-i maab efendi hazretleridahi sağire-yi 

mezbûrenin hisse-yi mezkûresini meblağ-ı mezbûr mukabilinde müşteri-yi merkum 

İbrahime bey´e vasî-yi merkumeye izn verilmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla 

olındı tahriren fi’l-yevm ü’l-sani ve’l-işrin min rebiü’l-evvel sene selase miete ve elf/ 

31 Ocak 1183 

Şühûdü’l-hâl   

Külekci Abdullah’ın oğlı Mehmed, Mercnın oğlı İsmail, Fermanlızâde Hacı Hüseyin, 

Derviş Ağa  ve gayrihüm 

 

[Belge No: 109] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından  İbni 

Eyyub Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Kivorg bin Kivorg nâm 

kimesnenin sulb-i sağire kızları Satenk ve Hirr ve Mehsune nâm kimesnelerin 

tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den ber müstakımü’l-etvar kimesnenin vasî tayin 

olınması lazım ve’l-ebed olmağın emanet ile beyne’l-milel maruf ve istikamet ile 

mevsûf ve her vecihle vesâyeti edâ ve rüyetine kadire iddüği zeyl-i rakımda 

muharrerü’l-esami kimesnelerin ihbâr ve şehadetleriyle sabit olan sağiretan-ı 

mezbûrtanın valide ve hızanelerı işbu bâisü’l-küttab Yakut binti Sahs Gregor nâm 

kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tubalaehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi 

sağirtan-ı mezbûrtanın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-yi umûrlarına vasî 

nasb ve tayin buyırub ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merakimin kema yenbaği 
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edâya taahhüd ve iltizam eyledikden sonra vasî-yi mezbûr talebiyle hakim-i 

mümaileyh hazretleri sağirtan-ı mezbûrtanın nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı 

zruriyeleri içün işbu tarih-i küttabdan itibaren beher yevmi iki guruş nafaka ve kisve 

baha farz ve takdir buyırub meblağ-ı mezkûrı sağirtan-ı mezburtanın umûrlarına harc 

ve sarfa ve lede’l-hace istidaneye ve indü’z zafer mallarına ve yahud min muceb-i 

nafakâtihüma aleyh  üzerine rücu´a mezbûre Yakut’e izn vermeğin ma vâki´ bi’t-

taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevm ü’l-hams-ı aşer min rebiü’l-evvel sene 

selase miete ve elf/ 14 Ocak 1883 

Şühûdü’l-hâl  

 
[[[[Sayfa No]]]]: 72 
[Belge No: 110] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından  Kara  

Höyük Mahallesi ahalisinden işbu bâisü’l-i´lâm Mehmed bin Kara Mustafa nâm 

meclis-i şer´i şerif-i enverde karye-yi mezbûre sakinelerinden Hadice binti Mehli 

nâm hatun muvâcehesinde üzerine da´va ve takrir-i kelam idub mezbûr Hadice Hatun 

tarih-i i´lâmdan beş mah akdem medine-yi mezbûreye Oğrıca Karyesi’nde karye-yi 

mezbûreli Ömer Kahya bin Abdullah nâm kimesne vekâletiyle iki yüz guruş mihr-i 

muahher ve üç yüz guruş mihr-i mukaddem tesmiyesiyle muhzır-ı şuhudda mezbûre 

Hadice Hatun tarafından Ömer Kahya bi’l-vekâle mezbûreyi tezvic ve tenkih ve ben 

dahi bervechi muharrer asaleten taksim içün tezvic ve kabul itmişken hala mezbûre 

nefsini bana teslimden imtinâ´ ider olmağla suâl olınub bana i´tâat ve inkıyada 

mezbûreye tenbih olınmak matlubımdır didikde gabbe´s-suâl ve’l-inkar müddeî-yi 

mezbûr Mehmed’den ber vech-i muharrer müddeâsının mutabık beyine taleb 

olındıkda her biri usûl-ü mevzu´âsına tevfikan ba varaka mestureye mensub oldıkarı 

mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden İmam Şeyh Mehmmed 

Efendi ibni Abdullah ve Muhtar Osmanın oğlı Ömer ve Aza Ahmed bin Mustafa ve 

Mehmed bin Mustafa nâm kimesnelerden evela sıra ve ceride-yi şer´iyede masturü’l-

esami Mehmed bin Veli ve Mehmed bin Osman nâm kimesnlerden dahi bade alena 

lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet ihbâr olınan marü’l-beyan Oğrıca Karyeli 

olub zat-ı mezbûreyi arifan Ahmed bin Kasım ve Hacının oğlı Ali bin Ali nâm 

kimesneler li eclü’ş-şehadet meclis-i şer´i hazıran eserü’l-iştihad filhakika işbu 

Hadice Hatun tarih-i i´lâmdan beş mah akdem mezkûr Oğrıca Karyesi’nde sakine 
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bulındığı karye-yi mezbureli Ömer Kahya bin Abdullah nâm kimesneyi kendi 

nikahını işbu merkum Mehmed’e akd içün tevkil idub merkum dahi bervechi meşruh 

vekâlet-i mezkûre hasebiyle iki yüz guruş mihr-i muahher ve üç yüz guruş mihr-i 

mukaddem tesmiyesiyle muhzır-ı şuhudda merkum Ömer Kahya müvekkilesi 

mezbûreyi bizlerin huzûrımızda müddeî-yi merkum Mehmed’e bi’l-vekâle tezvic ve 

tankih idub ve merkum Mehmed dahi tezvic ve kabul eyledi bizler bu hususa bu vech 

üzere şahidleriz ve şehadet dahi ideriz deyü her biri eda-yı şehadet-i şer´iyye 

eylediklerinde şehadetleri hiz-i kabulde olmağın mucebiyle Hadice müddeî-yi 

merkum Mehmed’in zevciye-yi menkûhası oldığı bi’t-tescil i´lâm olındı. Fi 27 

Rebiü’l-evvel Sene 1300/ 5 Şubat 1183 

 

[Belge No: 111] 

Der-i devlet-i mekine arz-dâi keminelerdir ki Vilâyet-i Haleb’e tabi´ Ayntab 

Kazâsında vâki´ Gerciğin Karyesi ahalileri mazbutü’l-esami-yi müslimin ba cem´aim 

Medine-yi Ayntab mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i 

maali ukudda hala evkaf muhasebecisi vekili Es Seyyid Mehmed Emin Beg ibni El 

Hac Sadık Beg hazır oldığı halde her biri takrir-i kelam idub bizim sakin oldığımız 

mezkûr karyemiz yetmiş aded haneyi mütecaviz ve yüz elli nufus-ı zikkur haiz ve 

karyemize karib mahalde cami-yi şerif olmadığından eyyam-ı şi´tâda salat-ı Cuma ve 

iydını edâ itmekde hasret içimizde ihtiyar olanlara kemal-i meşakkat olub ikame-yi 

Cuma ve iydın olunmağa eşedd ihtiyac ile muhtac olmamızla mezkûr karyemizde 

vâki´ ve ahalimize vasî´ mescid-i şerife muteber vazı´yla cami´ olub salat-ı Cuma ve 

ıydıyn edâ ve ifâ olınmak içün Medine-yi Ayntab ulemasından ve tilavet ideceği 

hutbenin muâyenesine eşna ve cihet-i merkumeye layık ve müstehak oldığı meclis-i 

şerde vuku´ bulan imtihanda zahir ve mütehakkık olan işbu bâisü’l-arz Mehmed 

Efendi ibni Mehmed nâm kimesneye nizâmata tevfikan izn ve icazeti havi ferman-ı 

ali sudur ve niyazıyla oldığımızı der-i devlet-i medâr arz ve i´lâm idiyor deyu El Hac 

ve iltimas itmeleriyle ol ki vakiü’l-haldir der devlet-i medâr arz ve i´lâm olındı baki 

ferman hazret-i menlehü’l-emrindir tahriren fil yevm ü’l-evvel min Rebiü’l-ahir sene 

selase miete ve elf / 9 Şubat 1883 

El-´adü’l-dâi el-devlet-i aliye el-Osmaniye  

El-mevâliü´-l hilâfe el-medine-i Ayntab 
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[[[[Sayfa No]]]]: 73 
[Belge No: 112] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından  İbni 

Eyyub Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Türbecizâde Ahmed 

Ağa ibni Mehmed Ağa’nın veraset-i zevce-yi menkûha-yı metrukesi Ümmühan binti 

Hacı Mehmed ile validesi Hadice binti Hafız ve zevce-yi mezbûreden mütevellid 

sulb-i sağir oğlı Mehmed’e zevce-yi mutlakası Şakire’den mütevellid sulbiye-yi 

sağire kızı Hamide’ye bade’l-inhisâr ü’ş-şer´i sağiran merkumanın dahi tesviye-yi 

umûrlarına li-ümm amucaları Mustafa bin Mehmed nâm kimesne vasî nasb ve tayin 

olınub ol dahi minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul eyledikden sonra vasî-yi 

merkum Mustafa medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd 

ve meclis-i şer´de müteveffâ-yı merkumın varislerinden olub zikr-i âti menzile vaz´ül 

yedi bint-i Adile sabit olan ümmi mezbûre Hadice Hatun tarafından husumet ve 

redd-i cevaba vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân ve ber mukteza-yı idaresine   mensub 

oldıkları mahallerinden led´t tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet idükleri ihbâr olınan 

Çavuşoğlı Mustafa bin Mehmed ve Mehmed Şerif bin Hacı Ahmed nâm kimesneler 

şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´iü’l-hak olan da´va vekili 

Mehmed Mazlum Efendi ibni Emin Efendi muvâcehesinde bi’l-vesaye üzerine da´va 

ve takrir-i kelam idub mahalle-yi mezbûrede kain Kürt Muradoğlı ve  

Çoğşuruğuzâde Ramiz Efendi veresesi ve Şakir Ahmed Ağa menzilleri ve târik-i 

âmm ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin tamamı mukedema müteveffâ-

yı merkumın pederi  Türbecizâde Mehmed Ağa’nın mülki olub merkumın fevtiyle 

menzil-i mahdud-ı mezkûr  zevcesi müvekkile-yi mezbûre Hadice ileoğlı müteveffa-

yı merkum Ahmed’e ve kızları Zeyneb ve Safiye ve Ümmi Gülsim’e mevrus olub 

bade merkum Ahmed dahi fevt olmağla bi’l-nasiha menzil-i mezkûrdan bin dört yüz 

kırk sehmde dört yüz yirmi sehmi sağiran-ı merkuman ile zevce-yi mezbûre 

Ümmühan Hatun’a mevrus olmışken hala mezkûr menzilin tamamına vekil-i 

mümaileyhin müvekkilesi Hadice Hatun vaz´ül yed olmağın  hala hisse-yi 

mezkûreleri tarafıma teslime tenbih-i şer´i buyurmak bi’l-vesaye matlubımdır deyi 

bade´d da´va ves suâl  vekil-i mümaileyh cevabında filhakika menzil-i mahdud-ı 

mezkûrın tamamı mukaddema müteveffâ-yı merkum Türbecizâde Mehmed Ağa’nın 

mülki olub merkum Mehmed Ağa menzil-i mahdud-ı mezkûrı güzeran iden bin iki 

yüz altmış üç hilalinde beş bin guruş mukabilinde zevcesi müvekkilem Hadice 
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Hatun’a bey´ ve teslim ile semeni olan meblağ-ı mezbûrı dahi müvekkilem mezbûre 

Hadice Hatun’a olan beş bin guruş deynine mahsub ve takas idub ol vecihle menzil-i 

mezkûrın tamamı müvekkilem mezbûrenin mülk-i müştirası olub hatta müteveffâ-yı 

merkumın dâinlerinden El Hac Avz Efendi müteveffâ-yı merkum zimmetinde 

pekmez bahasından üç yüz elli guruş alacak hakkı olub tereke-yi sâiresi olmadığı 

cihetle menzil-i mezkûrdan istifâ-yı deyn eylemek üzere bin iki yüz almış senesi 

Saferü’l-hayrın garresinde huzûr-ı şerde müvkkilem Hadice Hatun muvâcehesinde 

def´ ile bade’l-hükm bir kıt´a tarih-i mezkur ile i´lâm-ı şer´i ahz eylediği gibi kezâlik 

güzeran iden bin iki yetmiş dört tarihinde dahi Mustafa Kamil Efendi niyabeti 

hengamında Şerifoğlı El Hac Mustafa ve El Hac Mehmed nâm kimesnelerine 

müteveffâ-yı merkumdan bin sekiz yüz elli alacak hakkını oldığını da´va ile 

menzilden istifâ haklarını talebi deriz deyü hakim-i mümaileyh huzûrında mürafa´ ve 

müvekkilem dahi ber minval-i muharrer şirasını merkuman muvâcehelerinde isbât ile 

merkumanı bi’l-def´ tarih-i mezbûr ile müverrih bir kıt´a i´lâm-ı şer´i alınmış ve 

mezkûr i´lâmlardan maada müteveffâ-yı merkum Ahmed Ağa bundan akdem 

emlakın tahririnde yani doksan iki senelerinde menzil-i mahdud-ı mezkûrın tamamı 

validesi müvekkilem mezbûre Hadice Hatun’ın kendüsinin hak ve alakası olmadığını 

ikrâr ve itiraf eylediği gibi vefatından çend mah mukaddem menzil-i mezkûrdan 

hisse almak üzere müvekkilem Hadice Hatun şiraya dahi taleb olmışdır deyü 

müddeî-yi vasî-yi merkumın inkarına mukaren def´-i tasaddi ve ber minvâl-i 

muharrer  def´-i mezkûrelerinden merkum Ahmed Ağa’nın ikrârını ve şiraya oldığını 

usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı 

mühr ve imza iden İmamzâde Abdurrahman Efendi ibni Hacı  Ahmed Ağa ve 

Tunazâde Mahmud Efendi ibni Hacı Mustafa Ağa ve Abbaszâde Hafız Mehmed 

Efendi nâm kimesneler evvel sıra ve bade mümaileyhden alena lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan ?oğlı Mehmed Ağa ibni Ahmed İmam 

Baba Mehmed bin Hacı Ali ve ve Mehmed Zühdi Efendi bin Hamza Efendi ve 

Mehmed Ali Efendi ibni Hâtim nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vecih ber nehc-i 

şer´i âli meşruha ve mufassalan isbât etmeğin mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i 

müddeî-yi vasî-yi merkum da´va-yı mezkûresiyle müvekkile-yi mezbûre Hadice 

Hatun izâfetiyle vekil-i mümaileyh Mehmed Mazlum Efendi bi vech-i şer´i 

muârazadan men olındığı i´lâm olındı. Fi 2 Rebiül ahir Sene1300/ 10 Şubat 1883 
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[[[[Sayfa No]]]]: 74 
[Belge No: 113] 

Der-i devlet-i mekkine arz-ı dâi kemineleridir ki  Nezaret-i Celile-yi Evkaf-ı 

Hümayun mülûkâneye mülhak evkafdan olub Ayntab’da vâki´ fazlası evlada meşrut 

Arab Alioğlu Mehmed ve Zekeriya ve Halil nâm vakıfların vakflarının tevliyet 

cihetine bin ik yüz elli yedi sene Cemaziye’l-evvelinin on üçünci tarihiyle müverrih 

bir kıt´a berat-ı  şerif-i âli şan mutasarrıf olan evlad-ı vakıfdan Ahmet Halife bundan 

akdem fevt olub yeri hali ve hizmeti-i lazımesi mahlul ve muattal kalub vakf-ı 

mezbûrın dahi tokuz yüz altmış iki tarhiyle müverrih der dest olan Arabi ibare bir 

kıt´a vakfiye-yi mamül beha ve makul aleyhasında tevliyeti vakfın batna bad-ı batn 

erşed olan zikkurına meşruha ve teamül-i kadimi dahi ol vecihle cari ola gelmekle 

erşed evlad vakıfdan işbu bâisü’l-arz ve ubudiyet Halil ibni Mahmud nâm kimesne 

vakf-ı mümaileyhin evlad-ı zikkurından batn-ı evvelde olubber muceb-i şart vakıf ve 

mel-i kadim tevliyet-i mezkûrenin hisseran meşrutalehi ve tevliyet-i mezkûre 

uhdesinden gelmeli ki kadir ve sadakat ve istifâsını zahir iddüği medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i maali ukudda evkaf 

muhasebecisi vekili Mehmed Emin Beg Efendi ibni El Hac Sadık Beg hazır oldığı 

halde mevsûf aklim kimesnelerin ala´t tarikü’ş-şehade ihbâr ve şehadetleriyle inde´ş 

şerü’l-enver zahir ve nümayan olmağın şürûta mukarreren nizâmiyesine tatbikan 

tevliyet-i mezkûre vazife-yi malumesiyle müteveffâ-yı mezbûr mahlülinden merkum 

Halil uhdesinde tevcih ve yedine bir kıt´a berat-ı şerif-i âli şan sadak ve ihsan 

buyurulmak ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı meya menşur-u âlilerine arz ve i´lâm olındı 

baki emr ü ferman lütuf ve ihsan hazret-i men lehül emrindir tahriren fil yevmü’l-

salis min rebiü’l-sani sene selase miete ve elf / 4 Şubat 1883 

 

[Belge No: 114] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Semâvin Karyesi 

ahalisinden iken bundan akdem müteâkıben vefat iden Çavuş Mehmed bin Hüseyin 

ile zevce-yi menkûhası Asiye binti Hasan’ın oğlıları Mehmed ve Hüseyin nâm 

sağirlere ebeveyni müteveffiyan-ı mezbûrandan menkul ve mevrus emvâl ve 

emlaklarını ahz ve kabz ve hıfza ve tesviye-yi umûrlarını rüyete bir vasî nasb ve 

tayin olınmak lazım ve mühim olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve 

her vecihle vesâyet uhdesinden gelmeğe kadir iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-

esami-yi müslimin ihbârları ile lede’l-şerü’l-enver zahir ve mütehakkık olan işbu 
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bâisü’l-vesika Mehmed bin Hacı Ali nâm kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb 

tubalehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi sağiran-ı mezbûranın vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin vasî nasb ve tayin buyurdıkda ol dahi bervechi muharrer muharrer 

vesâyet-i mezkûre kabul idub ve hizmet-i lazımelerini kema yenbaği edâya tahhüd ve 

iltizam etmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’s sab´i 

min şehr-i Rebi´ü ahir sene selase miete ve elf / 15 Şubat 1883 

Şühûdü’l-hâl  

 

[Belge No: 115] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Şıhcan Mahallesi sakinlerinden ve Ayntab sınıf-ı mukaddem taburı 

Sol Kol Ağası iken bundan akdem güzeran iden bin iki yüz toksan sekiz senesi Rumi 

Kanun-ı evvel yirmi ikinci güni vefat iden Mehmed Efendi ibni Mahmud ibni 

Ahmed nâm kimesnenin verraslarından oldıklarını iddia iden zevce-yi menkûha-yı 

metrukesi Hadice binti Halil ve sulb-i kebir oğlıları İbrâhim ve Ahmed efendiler ve 

sulbiye-yi kebire kızları Zeliha ve Fatma taraflarından zikr-iâti husus-ı da´vaya vekil-

i müseccel şer´ileri ibni merkum Ahmed Efendi’den asaleten ve sağirun-ı merkumına 

vesâyete  ve kibâre vereseye vekâlete medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine 

mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´de müteveffâ-yı mümaileyhin medyunlarından 

ve Kurb-ı Beg Mahallesi sakinlerinden Mehmed Sinan Ağa ibni Ahmed nâm 

kimesne muvâcehesinde müteveffâ-yı mümaileyhin cihet-i farz-ı 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 75 

şer´iden vacibü’l-edâ yüz guruş merkum Mehmed Sina Ağa zimmetinde alacak 

meblağ-ı mezbûr kable’l-ahz ve’l-istifâ fevt olmağın meblağ-ı mezbûrı bi’l-emane ve 

bi’l-vesaye ve bi’l-vekâle taleb iderum deyu bade´d da´va ve’s suâl ol dahi cevabında 

cihet-i mezbûreden meblağ-ı mezbûr müteveffâ-yı mümaileyh zimmetinde  deyni 

oldığını ikrâr lakin müddeî-yi müvekkil merkuman ve sağirun-ı merkumının ber 

minval-i muarrer müteveffâ-yı merkuma varis oldıklarını bilmam didikde müddeî-yi 

asil ve vekil ve vasî merkum ber minvâl-i muharrer veraset müddeâsını usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden ve mazbutü’l-esami 

kimesnelerden evvela sıra ve bade alena kede’t-tezkiye adl ve mkbulü’ş-şehadet 

iddükleri ihbâr olınan Abbas Beşezâde Hacı Mehmed Efendi ibni Hüseyin ve Hasan 

Efendi ibni Ahmed nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vecih ber nehc-i şer´i isbât 
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etmeğin mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i veraset-i mezbûre sabit oldığı huzûr-u 

âlilerine i´lâm olındı tahriren fi’l-yevmü’s sani aşer min Rebi´ü’s-sani sene selase 

miete ve elf / 20 Şubat 1883 

 

[Belge No: 116] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Akyol 

Mahallesi sakinlerinden Hacı Mehmed bin İbrâhim nâm kimesne medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i maali ukudda 

mahalle-yi mezbûre sakinlerinden Küçük Mustafa Efendi ibni Mehmed nâm kimesne 

muhzırında bi’t-teva´ü’s-saf ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub bundan akdem fevt 

olan âmmizâdem Hacı Ahmed’in ale’l-vefat yedinde mülki olub mahalle-yi 

mezbûrede vâki´ tarafları Hezgilioğlı Mehmed ve Sarıoğlı Mehmed Ali ve Aşık 

Mehmed ve Hüseyin menzilleri ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin 

tamamı merkum Hacı Ahmed’in mülki olub fevtiyle menzil-i mahdud-ı mezkûr 

zevcesi Hadice binti Mustafa sulbiye-yi kebire kızı Aişe Fatma’ya velayet 

erkarındaşları Hacı Mehmed’in oğlı Molla İbrâhimin oğlı oldığımızdan bana ve 

karındaşlarım Molla Kasım ve ve Abdullah’a mevrus olmağla binaenaleyh menzil 

sekiz sehmde bir sehmi bana mevrus oldığı halde ben diyar-ı aherde iken menzil-i 

mezkûrın tamamını işbu Mustafa Efendi gaib an’il meclis Acemoğlı Mustafa nâm 

kimesneden iştirâ ve kabz ile el halet-ü hezihi hisse-yi mezkûreme fazulan müdâhale 

ve zabt ve tasarruf itmekde olmağla hala hisse-yi mezkûremin müdâhalesinin men´i 

matlubımdır deyu tasaddi eylediğim ve da´vamdan ba tavassut-ı muslihun 

makbuzum olan üç yüz guruş üzerine an inkar mümaileyh Mustafa ile sulh oldığımda 

mümaileyh dahi ber minval-i muharrer sulh-ı mezkûrı kabul eyledikden sonra 

menzil-i mezkûre ve sâiredâire-yi müteallik âmme-yi da´vave kaffe-yi iman ve 

muhasamatdan kabulini havi mümaileyhi zimmetini ibrâ-yı âmmkatı´ün niza´ ile ibrâ 

ve iskata hak eyledim veciha mine’l-vücuhsebeben mine’l-esbabmümaileyhde 

hakkım ve alakam ve da´vam yokdur menzil-i mezkûra keyfe ma yeşa ve muhtar 

mutasarrıf olsun didkde gabbe’t-tasdikü’ş-şer´i ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla 

olındı tahriren fi’l-yevm´s sani aşer min rebi´üs sani  sene selase miete ve elf/ 20 

Şubat 1883 

Şühûdü’l-hâl  

İmamzâde Mustafa Efendi, Kâtib-i Mahkeme Mehmed Hilmi Efendi, Katib-i 

Mahkeme Mehmed Zühdi Efendi, Kâtib-i Mahkeme Hasan Efendi ve gayrihüm 
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[Belge No: 117] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Şıh 

Süleyman Mahallesi sakinelerinden marifetü’z zat Şakire Hatun binti  Hacı Kara 

MustafaAğa nâm kimesnenin  mülki arisi olub medine-yi mezbûreye tabi´ Kızılhisar-

ı Kebir Karyesi turabında Ayntab Yolı nâm mahalde vâki´ tarafları Abdullâtif ve 

Hekimzâde tarlaları ve hark ve tarik ile mümtaz takriban dört bir kıt´a hakkı tarlasını 

kırk aded yüzlik Osmani lira ki altuni bedel mukabilinde Torunzâde Mehmed Efendi 

ibni İbrâhim Efendi nâm kimesneye ferağ kat´ıyle ferağa ve kabz-ı bedele ve  ferağ-ı 

mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis idare ve kazâ memurı huzırında ikrâr ve takrire 

tarafından işbu bâisü’l-i´lâmoğlu Mustafa bin Ali nâm kimesneyi vekil ve naib-i 

menab eylediğini ol dahi ber vech-i muharrer vekâlet-i mezkûrı kabul eylediğini 

usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden ve mazbutü’l-esami 

kimesnelerden ledet tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Mustafa 

Ağa ibni Hacı Kara Ağa ve Halil Ağa bin Mustafa nâm kimesneler şehadetleriyle 

muhzır-ı hasm-ı hacedde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hak oldığı i´lâm 

olındı. Fi 14 Rebiü’l-ahir Sene 1300/ 22 Şubat 1883 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 76 
[Belge No: 118] 

Mâfih mine’l-vakf ve´s-sicil-i vakı’a indi ve hükmetü’s-sıhhate ve’l-lüzûmete    

Elhamdililahi Rabbil alemin ve´s salavatı ve´s selamü ala Muhâmmedi ve 

ecmain Ama baad Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mallatından 

Kepenek Mahallesi sakinelerinden zat-ı marifet-i şer´le maruf sahibü’l-hayrat ve’l-

hasenat ve rağbatü’s sadakat ve’l-mübarat Rukiye Hatun binti Halil bin Abdullah 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve 

meclis-i şer´de Kocaoğlan Mahallesi sakinlerinden ve zikr-i âti vakfına li ecl´üt tescil 

müteveli ve bade azlini şart eylediği Molla Mustafa bin Mehmed nâm kimesne 

muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub zikr-i âti vakfı sudurına değin silk-i 

mülkimde münselik ve verese-yi tasarrufımda münasamed olub mahalle-yi 

mezbûrede kain tarafları Karabıyıkoğlu Bayram ve Telfarlı Alo’nın oğlı Mustafa 

haneleri ve Şıh Hamamı Gül Hanı ve tarik-i has ile mahdud ve mümtaz fevkani ve 

tahtani bir bab mülk-i menzilimi hasbet´illahü’l-mülk ü’l-müteal vakf ve habs idub 

şöyle şart ve tayin eyledim ki salefü’z zikr menzil-i mahdud mezkûrda hayatda 

oldıkça kendim sakine ve mutasarrıfe bade vefat karındaşım Süleyman  bin Halil 
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sakin olub ruhım içün dua ile menzil-i mezkûrda sakin olanlar  muhtac-ı tamir ve 

termim olan mahallerini kendüsi tamir ve termim ile karındaşım Süleyman dahi fevt 

olur ise ve evlad-ı evlad-ı evlad ve batn bad-ı batn  karna bad-ı karn menzil-i 

mezkûrda sakin olalar ba´de kız karındaşım Hadice zimmetinde olan o misüllü 

sabıkan vechle sakine olalar ve sekenası kendüye meşrutuna olan evlad-ı menzil-i 

mezkûrı tamir ve termimden imtinâ´ ider ise ol vakt menzil-i mezkûrı ol vakt menzil-

i mezkûrı mütevelli yediyle ahere icar oınub bedel-i icaresi ile menzil tamir ve 

termim harabâtiyeden muhafaza olına ve vakf-ı mezkûra hayatda oldıkça ben 

mütevelli olub vakf-ı mezkûrımı ve şürûtımı ivra idem bade vefat-ı karındaşım 

Süleyman mütevelli olub icrâ-yı şürûtım ihtimam ve dikkat ide bade vefat evlad-ı 

evladının sinen ekber ve erşedi batna bade batn mütevelli olub menzil-i mezkûrı 

bade’t-tamir ve’l-termim menzil-i mezkûrda sakin olalar ve ve merkumın evladından 

en ziyade muhtac sakina olan kimesne sakin ola ve evladık külliyen münkariz olur 

ise ol vakt hakim-i şer´i tarafından bir dindar kimesne mütevelli olub menzil-i 

mezkûrı ahere icar ve isticâr idub hasıl olan bedelinden menzil-i mezkûr  ta´daü’t-

tamir fazla galle beyne’l-fukara iktisam oluna deyu ferağan an´il şevagil menzil-i 

mezkûrı mütevelli-yi merkuma teslim ile vakf-ı mezbûr tamam oldıkdan sonra vakıf-

ı mümaileyh kelamin semt ahere atf idub vakf-ı i´tâ inde’l-imam sahih olmamağla 

vakf-ı mezkûrdan rucu´a kema fi’l-evvel mülkime idhal itmek muradımdır deyu 

mütevelliyle müterafian ve mütebekasınca şer´an fazl ve hısma taliban oldıklarında 

hakim-i mevkı sadr-ı kitâb tübalehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi canib-i vakfı 

aheri ve evvela görüb ve aliman bi’l-hilafü’l-cari beyne’l-eimmetü’l-eslaf vakf-ı 

mezkûrınsıhhat ve lüzumına hükm-i sahih-i şer´i ve kazâ-yı sarih-i mer´i idub min 

baad nakz ve tahvil ve tağyir ve tebdili mütenni´ü’l-ihtimal oldı femen bedele ba´de 

sem´a kanimen isme ale’l-lezine yübedduline innalahe semi´un alim tahriren fi’l-

yevmü’l-hams aşer min Rebiü’l-evvel sene selase miete ve elf/ 24 Ocak 1883 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 77 
[Belge No: 119] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından İbni 

Eyyub Mahallesi sakinelerinden iken bundan akdem fevt olan Talibzâde Mehmed 

Ağa ibni Seyyid Talib nâm kimesnenin veraseti zevce-yi metrukesi Hadice binti 

Süleyman Ağa ile sulbiye-yi kebire kızları Nasves ve Ayuş ve Nazife ve Minure’ye 
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ve Kerime’ye ve sulbi oğlı Mehmed Talib’e inhisârı mütehakkık olub lakin 

müteveffâ-yı merkumın düyûn-ı terekesinden ez yed olmakla terekesi dahi veresesi 

mezbûrun istihlas itmeyub meclis-i şer´de kifâyed itmeleriyle binaen aleyh 

müteveffâ-yı mezbûrın tereke-yi kasrasını kabz ve düyûn-ı müsbetesini  ve cihetle 

eshâb hukuk-ı ira´ya kıbel-i şer´den hukuk taleb ve marifetleriyle tahrir ve bey´-i 

beyne’l-ğurma tevzi´ ve taksim olınan müteveffâ-yı mezbûrın terekesi defteridir ki 

ber vech-i âti zikr ve beyan olınur tahriren fi’l-yevmü’s sani aşer min Rebiü’l-sani 

sene selâse ve miete ve elf/ 20 Şubat 1883 

İbni Eyyub Mahallesi’nde kain bir bab mülk-i menzilin selasen hisse-yi şâyiası bi’l-

müzayede füruht olınan esmanı: 10000 Guruş 

Alacağından cem´ ve tahsil ile mahkemeyetecem´mu´ idub ba ilm hayr-ı dâyine 

virilân nukudı: 367 Guruş 

Nısf-ı hisse-yi inek beha: 300 Guruş 

Şıhoğlı Hacı Ahmed’den alınan inek beha: 88 Guruş 

Def’a alacakdan cem´ olınan: 341 Guruş 

Sini baha: 85 Guruş 

Ma’sere kazgani baha: 550 Guruş 

Kara Höyükli Mehmed’den alınan nukud: 255 Guruş 

Abazanın oğlı’ndan alınan: 198 Guruş 

Sub Artinden: 50 Guruş 

Memedoğlı’ndan alınan nukud: 160 Guruş 

Dört aded çıra baha: 200 Guruş 

İtmekci Karanın oğlı’ndan alınan: 1151, 25 Guruş 

Mahkeme Kâtibi Hafız Efendi yediyle alacakdan: 340 Guruş  

Çift ve tüfenk ve tabanca ve Evadis´ten alınan nukud: 460 Guruş 

Kara Ali’den alınan nukud: 103, 50 Guruş 

Masereci Evarık’dan alınan nukud: 230 Guruş 

Güllenin oğlı Sarkiz: 69 Guruş 

Dâizâde Mehmed Ağa’dan alınan nukud: 460 Guruş 

Sipahi Hacı Kara’dan alınan nukud: 747, 50 Guruş 

Abdi Beg’den alınan hınta baha: 700 Guruş 

Suruçlıoğlı Kesbar’dan: 400 Guruş 

Çolak Canbaz Mustafa’dan: 171, 50 Guruş 

Def’a merkum Mustafa’dan: 150 Guruş 
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Yekûn: 17583, 25 Guruş 

 

Cem´an Yekûn: 17583, 25 Guruş 

Müteveffânın emlakiye vergüsine     00250 

                                                          17333, 25 Guruş 

Et-taksim-beynel ğurma                    00037, 25 Guruş 

                                                          17296 Guruş 

Zevce-yi mezbûreye bi’l-i´lâm: 6000 Guruş         

Şer´i mihr ve alacağı  ğurmadan: 5008 Guruş 

İran Devlet-i Behiyyesi Sehbenderi  Nazır Beg´e bâ-i´lâm: 8940 Guruş - Ğurmadan: 

7461, 50 Guruş 

Kürkcioğlı’na bi’l-i´lâm: 3783, 50 Guruş  Ğurmadan: 3157, 375 Guruş 

Köseoğlı Hacı Memik’e bi’l-i´lâm-ı şer´i: 2000 Guruş  Ğurmadan: 1668, 875 Guruş  

Düyûn-ı asl-ı yekûn: 20723, 50 Guruş 

Mal-ı mevcud ercl-i ğurma: 17296 Guruş 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 78 

tahkik-i özr-i şer´iye binaen husus-ı âtiü’l-beyanın mahallinde istima´ ve ketb ve 

tahriri iltimas olunmağın kıbel-i şer´den mezunen mahkeme-yi şer´iye Hafız 

Mehmed Hilmi Efendi raileri irsâl olınub ol dahi medine-yi mezbûre mahallatından 

Kurb-ı Zincir Mahallesi’nde vâki´ zikr-i âti menzile varub zeyl-i rakımda 

muharrerü’l-esami-yi müslimin huzûrlarında akd-i meclis-i şer´i âli eyledikde 

mahalle-yi mezbûre sakinlerinden zatları tarif-i şer´le ma´ruf olan Yummi Hatun 

binti Hacı Mübarek ve Fatma binti nâm kimesneler meclis-i ma´kûd-ı mezkûrda 

mahalle-yi mezbûre sakinlerinden karındaşları Mustafa bin Hacı Mübarek huzûrında 

her biri ikrâr ve takrir-i kelam idub mahalle-yi mezbûrede vâki´ tarafları tarik-i has 

ve Nalband Artin ve Tabi´d haneleri ve dehliz ile mahdud ve mümtaz işbu akd-i 

meclis-i şer´i maali eylediğimiz menzilin on bir sehmde üç sehmi bizlerin mülkimiz 

olub bundan akdem bizler üç sehm hissemizi makbuzım olan iki bin kırk beş guruş 

üç para mukabilinde işbu hazır-ı bi’l-meclis teba-yı Osmani’den Rapliyan 

Gregoroğlu Artin bin Rapli’ye bey´ ve teslim ol dahi meblağ-ı mezbûre iştirâ ve kabz 

ve kabul eylediğinden nizâm-ı (ve)cihle bey´-i mezkûrı meclis-i idare kazâ ve 

memurı huzûrında ikrâr ve takrire tarafımızdan işbu karındaşımız Mustafa Ağa’yı 

vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledik dididklerini ol dahi ber minvâl-i 



224 

muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul ve merâkimin-i kemâyenbâği edâya tahhüd ve 

iltizam eylediğini kâtib-i mümaileyh mahallinde ketb ve tahrir ve ma´an ba´s irsâl 

olınan ifna-yı şer´le meclis-i şer´e gelub ali vuku´a inha ve takrir eylediğini ma vâki´ 

bi’t-taleb ketb veimla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-evvel min Cemaziye’l-evvel sene 

selâse ve miete ve elf 

 Şühûdü’l-hâl  

Türbecioğlı Şerif Efendi, Abacı Bekir Ağa, Mahenkoğlı Mustafa, Fellahın oğlı 

Memik, Damadı Memik ve gayrihüm 

 

[Belge No: 120] 

Ma´rûzu Dâileridir ki 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Hacı Baki 

Mahallesi dahilinde Bayrak Bölüği Mahallesi sakinelerinden Zeyneb binti Hasan 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada makud 

mecls-i şer´de hala  zevc-i dahli mahalle-yi mezbûre sakinerinden Abacı Mehmed 

bin nâm kimesne muvâcehesinde mahale-yi mezbûrede kain kıbleten Ayvazoğlı 

Mustafa şimâlen Ali Osman şarken Ba´dadlıoğlı Hüseyin haneleri ve târik-i âmm ile 

mümtaz bir bab mülk-i menzilin tamamı akdemce fevt olan zevc-i sabıkım Ali 

Osman nâm kimesnenin mülki olub merkum Ali Osman düyûn-ı terekesinden ez yed 

oldığı halde fevt olmağla ol vakt menzil-i mezkûr marifet-i şer´le furuht olındıkda 

nefsim içün iki bin guruş iştirâ ve kabz ve kabul idub ol vecihle menzil-i mezkur 

mülk-i müştiram olmışken hala zevcim işbu merkum Abacı Mehmed menzil-i 

mezkûre fazulı müdâhale ider olmağla müdâhale-yi vakı´asının men´i matlubımdır 

didikde ol dahi cevabında husus-ı mezkûr yani menzil-i mezkûrı zevcesi mezbûre ber 

minvâl-i muharrer iştirâ eylediğni ve kendüsinin hak ve alakası olmadığını bi’t-tav´ 

ikrâr ve itiraf etmeğin ali mucebi ikrâra merkum Hacı Mehmed’in menzil-i mezkûra 

müdâhalesi men´ olındığı i´lâm olındı. Fi 22 Cemaziye’l-evvel Sene 1300/ 31 Mart 

1883 

 

[Belge No: 121] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Şıhcan 

Mahallesi sakinelerinden iken bundan akdem fevt olan Yummi binti Karayet nâm 

kimesnenin sadr-ı sağir oğlı Karayet ve sağire kızları Usane ve Raşil nâm 

kimesnelerin beyne’l-milel mahmud´el hal babaları İbrâhim bin  nâm kimesne 
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meclis-i şer´de Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden Camciyan Cerci Efendi nâm 

kimesne muhzırında bi’l-valaya ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub velisi oldığım 

sağirun-ı merkumının mülkleri olub mezkûr Şıhcan Mahallesi’nde vâki´ tarafları 

târik-i âmm ve tarik-i has ve Sallioğlı İbrâhim ve Hacı Mehmed haneleri ile mahdud 

ve mümtaz birbirine muttasıl iki bab dükkanda olan yüz altmış sehmde on iki sehm 

hisseleri olub ben ve sağirun-ı merkumun nafaka 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 79 

ve kisveye ihtiyacımız oldığına binaen velayetim hasebiyle hisse-yi mezkûrelerini 

bey´e arz itmişdim hala hisse-yi mezkûreleri nida ve müzayede olındıkda bade’l-

kıt´aü’r-rağbat  hisse-yi mezkûreleri on aded sim-i halis mecdi mukabilinde müşteri-

yi merkum Cerci Efendi üzerinde karar ve ziyadeye taleb aheri zuhur itmeyub ve 

meblağ-ı mezbûr dahi hisse-yi mezkûrelerin el yevm semen misli iddüğinden hala 

hisse-yi mezkureleri bey´ olınmak bi’l-velayete matlubımdır didikde veli-yi 

merkumın takriri vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre muvafık ve beyne’l-milel 

mahmudü’l-hal zeyl-i vesikada muharrerü’l-esami kimesnenin ihbâr ve şehadetleri 

ile zahir ve mütehakkık olmağın hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tûbâlehû hüsnümâab  

efendi hazretleri dahi hisse-yi mezkûrelerini bey´e ve kabz-ı semen ile kendi nefsini 

ve sağirun-ı merkumuna infaka izin vermeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı 

tahriren fi’l-yevmü’s sani ve’l-işrin min Cemaziye’l-evvel sene selâse ve miete ve 

elf/ 31 Mart 1883 

 

[Belge No: 122] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Şıhcan 

Mahallesi sakinlerinden zatları maruf olan Makar ve Hin ve Tevce ebnân-ı Abrâham 

nâm kimesnelerin valideleri Yummi den mevrus mülkleri olub mahalle-yi mezbûrede 

kain tarafları Hacı Mehmed ve İbrâhim hane ve târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz 

bir muttasıl iki bab dükkanda olan yüz altmış sehmde altı sehm hisse hisselerini beş 

aded sim-i halis-i mecdi mukabilinde Camenciyan Cerci Efendi’ye bey´-i bat-ı sahih-

i şerle bey´ ve teslim ve kabz-ı semen ve bey´-i mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis idare 

kazâ ve memurı huzûrında ikrâr ve takrire taraflarından işbu bâisü’l-i´lâm babaları 

Abrâham bin Karayet nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledikleri 

ol dahi bervechi muharrer  vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği usûl-ü mevzu´âsına 
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tevfikan mensub odıkları mahallerinden ve mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-

tezkiye makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Abuşoğlı Evanis bin Abuş ve 

Boyacı Asdur  bin Zaçer nâm kimesneler şehadetleriyle muhzırhasm-ı hacede sabit 

ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´ü’l-hak oldığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 22 

Cemaziye’l-evvel Sene 1300/ 31 Mart 1883 

 

[Belge No: 123] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Battal Höyük 

Karyesi sakinelerinden zat-ı maruf Safiye binti Hacı Ali Osman zikr-i âti husus-ı 

da´vaya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân Ökkeş bin Hacı Mustafa ve Ahmed ibni 

Hayreddin nâm kimesneerin şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şerü’l-

hak olan Temurzâde Mustafa Ağa bin Hacı Mehmed nâm kimesne medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´de bundan 

akdem fevt olan karye-yi mezbûreli Çolak Hasan bin Alo nâm kimesnenin 

varislerinden olub zir-i âti hayirlik ve fısdıklıka vaz´ül yedi sabit olan kebir oğlı Ali 

bin Çolak Hasan muvâcehesinde üzerine da´va ve takrir-i kelam idub karye-yi 

mezbûre turabında kain Temurcı Tepesi’nde vâki´ tarafları Hacı İbooğlu Mehmed 

Ali ve Köse Mehmed zevcesi  ve Çiloğlanoğlu Hasan fısdıkları ile mahdud ve 

mümtaz bir kıt´a hayirliki bin yedi yüz guruşa müteveffâ-yı merkum Çolak Hasan 

kabl´el vefat hayatında güzeran iden bin iki yüz doksan senesi hilalinde ? 

mutasarrufe ile zevcesi müvekkilem mezbûre Safiye Hatun bey´-i 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 80 

bat sahih-i şer´ile bey ve teslim ve müvekkilem mezbûre dahi iştirâ ve kabz ve kabul 

ve semenleri olan iki bin üç yüz guruş bi’t-tamam ve’l-kemal müvekkilem mezbûre 

ahz ve kabz idub ol vecihle iki kıt´a emlak mahduden mezkûreler müvekkilem 

mezbûrenin müştirası olmışken halaoğlı işbu merkum bi gayr-i vech-i şer´i müdâhale 

ider olmağla müdâhale-yi vakı´asının men´i matlubımdır didikde ibni merkum Ali 

cevabında salefü’z zikr iki kıt´a emlak mahduden mezkûrelere babasından mevrus 

malları olmak üzere bi’l-verase vaz´ül yedini ikrâr lakin müddeî-yi vekil merkumın 

müddeâ-yı meşruhasını külliyen inkar itmekle müddeî-yi merkum Mustafa Ağa ber 

minvâl-i muharrer müddeâ-yı meşruhasını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

odıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden Hasan Ağa ibni 
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İmam ve Hacı Mustafa bin Hacı Mehmed ve Mehmed Emin bin Hacı Ahmed nâm 

kimesnelerden evvela sıra ve bade Mehmed bin Ahmed ve Abdullah bin Mehmed 

nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr 

olınan Battal Karyeli Bekir bin Alo ve Mehmed bin Mehmed Ali ve Arif bin Mustafa 

nâm kimesneler şehadetleriyle ber nehc-i şer´i bi’l-vacih isbât etmeğin mucebince 

bade’l-hükmü’ş-şer´i salefü’z zikr iki kıt´a emlak mahduden mezkûreleri müvekkile-

yi mezbûreye izâfetle vekil-i merkum Mustafa Ağa’ya teslime merkum aleyhe tenbih 

olındığı huzûr-ı âlilerine i´lâm. Fi 22 Cemaziye’l-evvel Sene 1300/ 31 Mart 1883 

 

[Belge No: 124] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Battal Höyük 

Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Çolak Hasan bin Kör Ali bin 

Abdullah nâm kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Safiye binti Ali 

Osman ile zevce-yi mutlakası Hadice’den mütevellid sulb-i kebir oğlu Kara 

Mehmed’e ve kızları Hanım ve Yummi’ye zevce-yi mezbûre Safiye’dden mütevellid 

sulb-i kebir oğlu Ali’ye ve sağir oğlı Hasan’a ve sağire kızları Ayuş ve Hadice’ye 

inhsarı şer´an zahir ve ve sağirun-ı merkumunın tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den 

li ebeveyn er karındaşı ibni merkum Ali vasî nasb ve tayin olınub ol dahi  ber 

minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin edâya tahhüd ve iltizam 

eyledikden sonra müteveffâ-yı merkumın dainlarından olub medine-yi mezbûre 

mahallatından Çukur Mahallesi sakinlerinden bâisü’l-i´lâm Ubrizâde Es-Seyyid 

Ahmed Ağa nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada 

ma´kûd meclis-i şer´de müteveffâ-yı merkumın oğlu olub tereke-yi kasrasına bi’l-

asale ve bi’l-vesâyet vaz´ül yedi sabit olan  merkum Ali muvâcehesinde üzerine 

da´va ve takrir-i kelam idub müteveffâ-yı merkum zimmetinde cihet-i farz şerden 

vacibü’l-edâ yüz elli aded yüzlik Osmani altunı alacak hakkımdan mütebaki gayr ez 

teslimat sahhü’l-baki bade küll hesab on üç bin seksan guruş alacak hakkım 

kalmağın ve meblağ-ı mezbûrı dahi tarafıma kabl´el edâ ve’l-ifâ vefat idub tereke-yi 

kasrasınaoğlı işbu merkum Ali bi’l-asale ve bi’l-vesaye vaz´ül yed olmağeyn hala 

meblağ-ı mütebaki-yi mezkûrı tereke-yi kasrasından talebi derim deyu bade´d da´va 

ve’s suâl asıl vasî-yi merkum Ali cevabında babası müteveffâ-yı merkumın tereke-yi 

kasrasına bi’l-asale ve bi’l-vesaye vaz´ül yedi ikrâr lakin müddeî-yi mümaileyhin 

maada müddeâyı meşruhasını külliyen inkar idecek müddeî-yi mümaileyh ber  
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minvâl-i muharrer müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Mola Bekir bin Ali ve 

Ahmed Efendi ibni Şeyh Efendi ve İmam Hüseyin bin İmam nâm kimesnelerden 

evvela sıra ve bade Mustafa bin Ahmed ve Abdullah bin Hüseyin ve Mehmed İzzet 

bin Ahmed nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehdet 

iddükleri ihbâr olınan Battal Öyük Karyeli Mehmed Sehm bin Ali Nizibli Hacı 

Mehmed Ağa ve Mehmed Ali bin Mehmed nâm kimesne şehadetleriyle bi’l-vacih 

bernehc-i şer´i meşruha ve mufassalan isbât eyledikden sonra yemin itmek haddinde 

iken müddeî-yi mümaileyhin yemin ideceği meczum ve bade’l-hükm mümaileyhin 

sulhe rağbat itmeyeceği  müteyekkin olub ve husus-ı mezkûrda sulh olmak sağirun-ı 

merkumun haklarında her vecihle hayırlu ve nafi´ oldığı bi’l-ihbâr zahir olmağın 

fedâ-i an´el yemin meblağ-ı mezbûrdan altı bin seksan guruş bi´r rıza müddeî-yi 

mümaileyh terk ve teberru´ idub mucebince sahhü’l-baki yedi bin guruş tereke-yi 

kasrasından olmak üzere müddeî-yi mümaileyh Es Seyyid Ahmed Ağa’ya hala edâ 

ve teslime vasî-yi asıl merkum Ali’ye tenbih olındığı huzûr-ı âlilerine i´lâm olındı. 

Tahriren fi’l-yevmü’l-rabi´ ve’l-işrin min Cemaziye’l-evvel sene selase miete ve elf / 

2 Nisan 1883 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 81 
[Belge No: 125] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Arpacı Bekir Efendi 

ibni Çapar Ahmed ibni Abdullah’ın veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Fatma 

binti Arab ile sulb-i sağir oğlıları Mustafa ve Abdulkadir ve sulbiye-yi kebire kızı 

Hadice’ye münhasır oldığı bi’t-tenbihü’ş-şer´iye zahir ve sağirun-ı merkumunın dahi 

tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den muvakkaten Mehmet İzzet Ağa ibni Mehmed 

vasî nasb ve tayin olınub ol dahi ber minvâli muharrer vesâyet-i mezkureyi kabul 

eyledikden sonra medine-yi mezbûre mahallatından Kurb-ı Kayacık Mahallesi 

sakinlerinden teba-yı Osmaniye’den sahib-i arzuhâl ve bâisü’l-i´lâm Nasum Efendi 

ibni Cira İntaki nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd meclis-i şer´i maali ukudda vasî-yi merkum Mehmed İzzet Ağa 

muvâcehesinde Arpacı Hırsakoğlu Mehmed Ağa hazır oldığı halde üzerlerine da´va 

ve takrir-i kelam idub müteveffâ-yı merkum Bekir Efendi ile işbu hazır-ı merkum 
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Mehmed Ağa her biri yekdiğerin emriyle edâsına kefil bi’l-mal  ve’l-nefs oldıkları 

halde yed u malden seksan sekiz ve toksan tokuz seneleri hilallerinde ahz ve kabz ve 

kendü umûrlarına sarfle istihlak eyledikleri yirmi dört aded sim-i mecidiye ile yirmi 

dört aded Fransız Lirası vacibü’l-edâ alacak hakkı olub meblağ-ı mezbûreden seksen 

dört guruş on parası kefil-i merkum Mehmed Ağa yediyle tarafıma teslim ile gayr-ı 

ez-teslimat-ı sahhü’l-baki yirmi aded sim-i mecidi ile yedi guruş otuz para ve yirmi 

dört aded Fransız lirası vacibü’l-edâ alacak hakkım olub meblağ-ı mütebaki-yi 

mezkûrı tarafıma kable’l-edâ medyun-ı merkum Bekir Efendi fevt olmağın hala 

meblağ-ı mezkûrı bi hükmü’l-kefale ve’l-asale müteveffâ-yı merkumın terekesinden 

ve hazır-ı merkum Hırsakoğlu Mehmed Ağa’dan taleb iderim deyu bade´d da´va ve’s 

suâl hazır-ı merkum Hırsakoğlu Mehmed Ağa meblağ-ı mütebaki hükmü’l-kefale 

ve’l-asale deyni ve borcu oldığını bi’t-tav´e ikrâr lakin yirmi aded sim-i mecidi ile 

yedi guruş otuz para ve yirmi dört aded Fransız Lirası vacibü’l-edâ alacak hakkım 

cevabında husus-ı mezkûrı külliyen inkar idecek müddeî-yi mümaileyh müddeâ-yı 

meşruhasını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i 

mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Haffaf Hacı Mehmed Baba ibni Hacı Mehmed 

ve Mehmed Emin ibni Ahmed ve Arpacı esnafından Arpacı Mehli bin Ali ve Hurşid 

bin Hamud nâm kimesnelerden evvela sıra ve badeAhmed bin Ali ve Mehmed bin 

Ahmed ve Mustafa bin Hüseyin nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Haffaf Mustafa Talat Efendi ibni Ali Ağa 

ve Arpacı Mehmed bin Ömer ve Arpacı İbrâhim bin Mehmed ve Ahmed Çavuş ibni 

Karabiber nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vacih ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve’l-

hilaf ve’l-hükm meblağ-ı mezbûr mütebaki yirmi aded sim-i mecid ile yedi guruş 

otuz para ve yirmi dört aded Fransız Lirasını müddeî-yi mümaileyh Nasum Efendi’ye 

hala edâ ve teslime merkum Arpacı Hisrakoğlı Mehmed iltizam ve vasî-yi merkum 

Mehmed İzzet Ağa’ya tenbih olındığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı tahriren fi’l-

yevmü’l-hams min Cemaziye’l-evvel sene selâse ve miete ve elf /  14 Mart 1882 

 

[Belge No: 126] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Âtik Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Zeyneb Hatun binti Hacı İsa Ağa nâm 

kimesnenin yed-i tasarrufında mülk-i arisi olub medine-yi mezbûreye tabi´ Tebnet 

Karyesi turabında Çallı Ok nâm mahalde kain tarafları tarik ve Ömer tarlaları ve 
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seyl-i tarik ile mahdudve mümtaz bir kıta tarla ve yine Kızıl Yar nâm mahalde kain 

tarafları Devriş ve Bilaloğlı tarlaları ve macarı ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla  

ve yine Devlüb okında kain tarafları tarik ve Ömer ve Hacı Yusuf tarlaları ile 

mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ve yine Dikli Deliği’nde kain tarafları tarik ve 

Eyyub ve Ahmed tarlaları Kuru hark ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ve yine 

Seyl Basan nâm mahalde kain tarafları tarik ve Hacı Yusuf ve Ömer tarlaları ile 

mahdud ve mümtaz bitr kıt´a tarla ve yine Kara Bacak’da kain tarafları Devriş ve 

Şiho tarlaları ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla  ve yine Şarka Giden nâm 

mahalde kain tarafları Ahmed ve Şiho ve Dağlıoğlu tarlaları ve harman yeriyle 

mahdud ve mümtaz br kıt´a tarla ve yine İki yol arasında kain tarafları tarik ve 

Devriş ve Cuma tarlaları ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla Aktaşı’nda kain 

tarafları tarik ve Tul Ahmed ve Eyyuboğlı tarlaları ve İnsiz Kuyu hududlarıyla 

mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ve yine Sonra nâm mahalde kain tarafları  

Dağlıoğlı ve Tul Ahmed ve tarik ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ve yine 

Karpuz Okı nâm mahalde kain tarafları Ahmed ve Hasan ve Mehmed tarlaları ile 

mahdud ve mümtaz kıt´a tarla ve yine Harc Okı’nda kain  tarafları Melek Karyesi 

hududı ve Tul  Ahmed ve Kürdin oğlı Ahmed tarlaları ile mahdud ve mümtaz bir 

kıt´a tarla ve yine Kaya Okı’nda kain  tarafları dere ve Derviş ve Memik tarlaları ile 

mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ve yine Arkık yolunda kain tarafları tarik ve dere 

ve Ömer tarlaları ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ve yine Ayntab yolunda kain 

tarafları Kürdin oğlı Ahmed ve Derviş ve Mustafa tarlaları ile mahdud ve mümtaz bir 

kıt´a tarla ve yine Nâib Yeri’nde kain tarafları tarik ve Devriş tarlaları ve 

Hengeremde hudud 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 82 

ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ki cem´an cem´an on yedi kıt´a tarlada olan üç 

sehmde bir sehm hissesini toksan tokuz aded sim-i halis mecidiye mukabilinde 

Tenbet Karyeli Şiho’nunoğlıları Süleyman ve Mehmed ve Mehmed Ali ve 

biraderzâdeleri Mehmed nâm kimesnelere erbâğen ve müştereken ferağa ve kabz-ı 

semene ve ferağ-ı mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis irade kazâ ve memurı huzûrında 

ikrâr ve takrire tarafından işbu bâisü’l-i´lâmoğlı Abdülkadir Efendi ibni Hacı 

Abdullah Efendi nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eylediği ol dahi 

ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul ve merâkimin kemâyenbaği edâya 

taahhüd ve iltizam usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden ve 
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mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri 

ihbâr olınan Hacı Hindizâde Mehmed Efendi ibni Hacı Ahmed Ağa Abdülkadir 

Efendi ibni Mehmed Ağa nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde  

sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hak oldıkda bi’t-tescil i´lâm olındı tahriren 

fi’l-yevm ü’l-hams ve’l-işrin min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene selâse ve miete ve 

elf/  3 Nisan 1883 

 

[Belge No: 127] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

kurasından Arıl Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem güzeran iden bin iki yüz 

toksan üç senesi hilalinde vefat iden Köse Mustafa bin Mustafa bin Abdullah nam 

kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Zeyneb binti Emlek Hasan ile 

sulb-i kebir oğlu merkum Muhsin’e ve sulbye-yi kebire kızları Aişe ve Elife ve İmiş 

ve Fatma’ya münhasıran olub kable’l-taksime zevce-yi mezbûre Zeyneb güzeran 

iden bin ik yüz toksan yedi senesi hilalinde fevt olub veraseti sadr-i kebir oğlı 

Muhsine ve sadriye-yi kebire kızları mezbûrat Aişe ve Elif ve İmiş ve Fatma’ya 

munhasıran olub kable’l-taksim binti Aişe dahi güzeran iden bin ik yüz toksan sekiz 

senesi hilalinde fevt olub veraseti zevc-i dahli Hırsakoğlı Mustafa’ya ve sadr-ı kebir 

oğlıları Mehmed ve İsmaile ve sadrıye-yi kebire kızları Fatma ve Ümmihanaya 

mahsus ve tashih-i mesele-i mirasları kırk sekiz sehm itibariyle olub sehm-i 

mezbûreden on altı sehm ibni merkum Muhsine ve sekizer sehmden yirmi dört sehm 

binnat-ı mezbûrata ve iki sehm zevc-i mezbûr Hısrakoğlı Mustafa’ya ve ikişer 

sehmden dört sehm ebnan-ı merkuman Mehmed ve İsmaile ve bir sehmden iki sehm 

bintan-ı mezbûrtan Fatma ve Ümmihaniye izâfet-i şer´le tahkik eyledikden sonra 

binti mezbûre Fatma binti Köse Mustafa ve zevc-i merkum Mustafa veoğlıları 

Mehmed ve İsmail ve mezbûrtan Fatma ve Ümmihan nâm kimesneler taraflarından 

zikr-i ai husus-ı da´vaya vekil-i müseccel-i şer´isi da´va vekili Es Seyyid Mehmed 

Efendi ibni Seyyid Ağa medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada 

ma´kûd meclis-i şer´i maali ukudda müteveffâ-yı evvel merkum Köse Mustafa’nın 

oğlı olub zikr-i âti terekeye vazü’l-yedi sabit olan  merkum Muhsin tarafından 

husumet ve redd-i cevaba vekil sabitü’l-vekâlesi da´va vekili Mehmed Mazlum 

Efendi ibni Mehmed Emin Efendi muvâcehesinde karye-yi mezbûrede kain 

malumetü’l-mahdud ve’l-etraf iç bin guruş kıymetlu bir bab mülk-i menzil tamamı 

ve iki bin guruş kıymetlu otuz re´s keçi ve koyun ve beşyüz guruş kıymetlu iki re´s 
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merkeb ve bin beş yüz guruş kıymetlu yedi re´s öküz ve beş yüz guruş kıymetlu ma 

petek yirmi aded arı ve beş bin guruş kıymetlu beş kantar fısdık ve sekiz yüz guruş 

kıymetlu yirmi kile şair ve iki guruş kıymetlu yirmi beş kile hınta ve altı yüz guruş 

kıymetlu on iki aded kilim ve bin beş yüz guruş kıymetlu on iki kile mısır darısı ve 

altı yüz guruş kıymetlu on iki aded harar bin beş yüz guruş kıymetlu beş kat yatak ve 

yüz guruş kıymetlu bir ade don kazganı ve seksan guruş kıymetlu bir aded teşt ve 

kırk guruş kıymetlü bir aded ibrik ve elli guruş kıymetlü bir aded kuzu kazganı ve 

altmış guruş kıymetlü üç aded aş kazganı ve elli guruş kıymetlü altı aded sahan ve 

otuz guruş kıymetlü üç aded lengeri üç yüz guruş kıymetlu iki aded su satılı ve 

Baharca nâm mahalde kain tarafları Şevketzâde Bekir Ağa ve Celeb Mehmed ve 

Cumaoğlu Mustafa bağları ile mahdud ve mümtaz üç yüz guruş kıymetlu bir kıt´a 

karalık bağ ve Üç Taş nâm mahalde kain tarafları Gazelci Osman ve Ferik Mehmed 

ve vadi ve tarik ile mahdud ve mümtaz bin guruş bir kıt´a dımışk bağ tamamı ve yine 

mahal-i mezbûrda kain tarafları Kel Osmanoğlı Ahmed ve Ferik Mehmed bağları ve 

vadi ile mahdud ve mümtaz bin guruş kıymetlu bir dımışkı bağ tamamı ve yine 

Baharca nâm mahalde kain tarafları Köse Şaban ve Köse Mehmed hayirliklerı ve 

tarik ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a hayirlik  bin guruş kıymetluve yine Çam İçi 

nâm mahalde kain tarafları Köse Şaban ve Ba´dadlıoğlı Mehmed fısdıklıkları ile 

mahdud ve mümtaz dört bin guruş kıymetlu bir kıt´a fısdıklık tamamı ve yine mahal-

i mezbûrde vâki´ kırmızı yerde  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 83 

kain tarafları Ba´dadlıoğlu Mehmed ve Hacı Şakir ve Hasan’ın Bekir fısdıklıkları ile 

mahdud ve mümtaz bin guruş kıymetlu bir kıt´a fısdıklık tamamı ve yine Yazı Baş 

nâm mahalde kain tarafları Hırsakoğlu Hayreddinzâde ve Kıracoğlu Evadis bağları 

ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a bağın tamamı ve Dağ Ardı nâm mahalde kain 

tarafları Hacı Köse Şaban ve Köse Ahmedve Kürd Hüseyin bağları ile mahdud ve 

mümtaz beş yüz guruş kıymetlu bir kıt´a bağın nısf hissesi ve yine Yukarı Harman 

yerinde kain tarafları Apik ve Taşcı Hacı Halil emlakleri ve tarik âmm ile mahdud ve 

mümtaz dört bin guruş bir kıt´a hayirlik tamamı ve yine Zeytunlık nâm mahalde kain 

tarafları malumetü’l-mahdud ve’l-etraf bin guruş kıymetlu bir kıt´a fısdıklık tamamı 

ve yine hasılatdan zimetine geçurdiği yedi bin sekiz yüz guruş müteveffâ-yı merkum 

Köse Mustafa’nın yerinde ale’l-vefat mülki olub fevtiyle ber muceb tashih veresesine 

mevrus oldığı gibi kezâlik muahher toksan yedi tarihinde vefat iden zevce-yi 
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mezbûre Zeyneb binti Emlek Hasan mülki olub ber muceb tashih verese-yi 

merkumdan mevrus olan Üç Taş’da kain tarafları Ferik Mehmed ve Hacı Mehmed ve 

Köse fısdıklıkları ile mahdud ve mümtaz bin guruş kıymetlu medine-yi mezburede 

bir kıt´a fısdıklıkdan dahi müvekkillerim merkumun hisse-yi irsiyelerini teslim 

itmediğinden suâl olınub muceb-i şer´isi bi’l-icrâ hisseleri tarafıma bi’l-vekâle 

matlubımdır deyu bade´d da´va ve’s suâl vekil-i mümaileyh Mazlum Efendi 

cevabında müteveffâ-yı merkum Köse Mustafa’nın vefatından altı mah sonra 

müvekkle-yi mezbûre Fatma Arıl Karyesi turabında Üç Taş’da kain tarafları dere ve 

Ferik Mehmed hayirliği ve Osman bağı ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a dımışk bağın 

hissesiyle bir aded su satılı ve bir kat yatak ve bir re´soğlaklı keçi ve beş keçi ahz 

eyledikden sonra müvekklim merkum Muhsin ile ali sebilü’l-sulh ve’l-haric-i sulh 

olub müvekkilimin zimmetini gerek  metrukata ve gerek sâir hasılata dâir kabulını 

havi ibrâ ve iskata hak idub hakkı bade’l-ibrâ ve iskat olan nısıf hisse bağ-ı mezkûrı 

tarih-i ibrâsından altı sene sonra müvekkilim yedinde bulub karye-yi mezbûre 

turabında kain tarafları Ferik Mehmed ve Ökkeş’in ve tarik ve Fatma Hatun bağı ile 

mahdud ve mümtaz bir kıt´a bağ ve fısdıklığın nısf hissesiyle mübadele idub tekrar 

müvekkilimin kabulini havi zimmetiniibrâ itmişdir ve müvekkilun-ı merkumunın 

mevruları binti müteveffiye Aişe dahi kezâlik pederi vefatından altı mah sonra pederi 

malındanolub muahheren mezbûre Fatma’nın mübadele eylediği fısdıklık mahdud-ı 

mezkûrın nısfhissiyle bir re´soğlaklı keçi ve bir keat yatak ahz idub ol dahi kabl´el 

vefat hayatında müvekkilim merkumının zimmetini terekeye ve sâire mutlaka-yı 

âmme rivayetden ibrâ-yı âmm sahih-i şer´ile ibrâ ve iskat eylemişdir müvekkilimin 

mevrusları mezbûre Aişe pederleri vefatından sonra ber mnval-i muharrer sulh 

olmışdır Fatma’nın bedel-i sulhinde karye-yi mezbûre turabında Çaç İçi nâm 

mevki´de kain tarafları Köse Şaban ve Badadlıoğlı Mehmed ve Hasan´ın Bekir ve 

Hacı Şakir fısdıklarıyla mahdud ve mümtaz bir kıt´a fısdıklık bedel-isulhinde dahil 

olarak sulh olmışdır ve mezbûre Aişe’nin bedel-i sulhinde dahi Yukarı Harman 

yerinde vâki´ tarafları Apik ve Taşcıoğlı Halil emlakleri ve târik-i âmm ve vadi ile 

mahdud ve mümtazbir kıt´a hayirlik bedel-i sulhde dahil olarak sulh olınmışdır bu 

vecihle bedel-i sulhin ikmal ve yahud terekenin tekrar iktisam olınması lazım iken 

müvekkil-i merkum Muhsin mürafa´ olan sulhe razı olmadığından toksan tokuz 

senesi hilalinde dahi her bir sulh-i mezbûrı fesh eylemeriyle binaen aleyh tereke-yi 

mezbûrın tekrar taksimini talebi derim didkde vekil-i mümaileyh Mazlum tekrar 

cevabında ifâde-yi sabıkım vecihle emlak-ı eşyadan müvekkilimin yed-i tasarrufında 
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her ne var ise münâzaa´a ve bedel-i sulh da´vasından müvekkilimin kabulini havi 

ibrâ eylediklerinden hala bedel-i sulhe mutasarrıfdırlar sulh ve ibrâ hala bakidir 

didikde vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi cevabında salefü’z-zikr vereseden toksan 

üç senesinde Zeyneb binti Emlek Hasan toksan yedi senesinde ve Aişe binti Köse 

Mustafa toksan sekiz senesinde vefatları vuku´ buldığı halde vekil-i mümaileyh 

Mazlum Efendi’nin ifâdesine nazaran mezbûre Zeyneb’in hayatında mülki olan bir 

kıt´a fısdıklığı vefatından akdem babası terekesinden olmak 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 84 

zeamiyle vâki´ olan sulhde bedel-i sulh gösterilmiş ve bu suretle vuku´a gelen sulh 

ise şer´i ve akl ve âdetin hâcında bulunmakla terekenin tekrar iktisam olınmasını 

taleb iderim didikde vekil-i mümaileyh Mazlum Efendi cevabında Merkum Köse 

Mustafa’nın vefatı tarihi toksan bir senesinde ve kızı Aişe toksan sekiz senesinde 

vâki´ olub ve tarihi ibrâ ve sulh ise toksan bir senesinde vefatından altı mah sonra 

vuku´ bularak altı sene sonra dahi mübadele-yi emlak sırasında sulh ve ibrâ-yı 

mezkûrı tekrar eylemişlerdir ve bedel-i sulh verilen fısdıkık müvekklim merum 

Muhsin’in filhakika validesi Zeyneb’in malı ise de müvekkilim Muhsin’e kable’l-

sulh hibe itmişdir deyu tabirim Köse Mustafa vefatından sonra Zeyneb’e isabet iden 

sekiz sehmde bir sehm hisse mukabilinde Höyük ardında kain tarafları Hayreddin 

Hoca ve Kıraç ve Mehmed Ali ve Halil bağları ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a bağ 

validesi hissesine ifraz bade validesi dahi bağ-ı mezbûrı tarih-i sulhden akdem 

müvekkilim merkum Muhsin’e sayısız paraya bey´ idub ol dahi bade’l-iştirâ bağ-ı 

mezkûrı müvekkilimin müştirası oldıkdan sonra bedel-i sulh virmişdir ancak sayısız 

para dimek validesi akçesini almadığı cihetle hibe manasını şâmildir ve bağdan 

maada bir kat yatak ? validesi alub o dahi müvekkilimin kabulini havi zimmetini ibrâ 

itmişdir didikde suret-i mürafa´ları fetva-yı şerife lede’l-havele vekil-i mümaileyh 

Mazlum Efendi’nin vech-i muharrer üzre takrir-i evvel ve aheri meyanında nümayan 

olan tenâfi ve tebâyine ve iddia eylediği ibrâsı an´el ayan oldığına sahih olmadığına 

binaen vekil mümaileyhin sulh ve ibrâ da´vası istima´a şayan olmayacağı südur ve 

takrir sabıka ve lahikaya nazaran tereke-yi mezkûreler yeniden taksim lazım olur 

deyü verilan cevaba mebni mucebiyle bade’l-hükm tereke-yi mezkûrlerin tekrar 

beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer´iye taksim olınması iktiza eylediği i´lâm olındı 

tahriren fi’l-yevmü’l-hams aşer min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene selase ve miete ve 

elf/ 24 Mart 1883 
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[Belge No: 128] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Hacı Baki Mahallesi dahilinde Bayrak Bölügi Mahallesi 

sakinelerinden Zeyneb binti Hasan nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd mecls-i şer´de mahalle-yi mezbûre sakinlerinden 

mezbûrenin hala zevc-i dahli Abacı Mehmed bin Hanifi nâm kimesne 

muvâcehesinde mahalle-yi mezbûrede vâki´ tarafları kıbleten Ayvazoğlu Mustafa ve 

şimâlen Ali Osman ve şarken Badadlı’nın oğlu Hüseyin haneleri ve târik-i âmm 

ilemahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin tamamı mukaddema fevt olan zevcim 

Ali Osman’ın mülki olub menzil-i mezkûr marifet-i şer´le füruht olındıkda menzil-i 

mezkûrı taksim içün iştirâ zamanında nefsimi merkum Abacı Mehmed’e tezvic itmek 

içün mihr-i mukaddem olarak merkumdan beş yüz gurş alub nefsimi akd ve nikah 

itmişdim bu vecihle menzil-i mezkûr benim mülk-i müştiram olmışken hala zevcim 

merkum Abacı Mehmed menzil-i mezkûrı hin-i şirada beş yüz guruş verdiğim cihetle 

menzil-i mezkûrın tamamında benim dahi rub´ hissem olur deyü bi gayr-i veche şer´i 

müdâhale ider olmağla müdâhaleyi vakı´asının men´i matlubımdır didikde merkum 

Abacı Mehmed cevabında menzil-i mahdud-ı mezkûrın tamamı mezbûre Zeyneb 

Hatun’ın mülki oldığını bi’t-tav´ ikrâr ve itiraf etmeğin ali muceb ikrâra mez(bur) 

Abacı Mehmed müdâhaleden men´iyle ilzâm olındığı i´lâm olındı tahriren fi’l-

yevmü’l-sani ve’l-işrin min Cemaziye’l-evvel sene selase ve miete ve elf/ 31 Mart 

1883 

 

[Belge No: 129] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Âtik Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan  Abdurrahman Hakki 

Efendi ibni Vehbi Efendi nâm kimesnenin sulbiye-yi sağire kızları Aişe ve Fatma ve 

Firdevs nâm kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına kabl-ı  şerden ba hüccet-i şer´iye 

vasî-i mensubeleri valideleri ve hızâneleri leri işbu bâisü’l-küttab Hanife binti 

Abdullah nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada 

ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda mahalle-yi mezbûre sakinlerinden Abdülkadir ibni 

Hacı Abdullah Efendi muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub vasîleri oldığım 

sağirat-ı mezbûratın pederlerinden mevrus ve müntakil mülk-i arileri olub medine-yi 

mezbûreye tabi´ Melek Karyesi turabında kain malumetü’l-kıt´aat tarlaları ile rehin 

ve 
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[[[[Sayfa No]]]]: 85 

etraf-ı şehr ve Haremeyn Mezrası’nda olan kezâlik malumetü’l-hudud ve’l-etraf 

tarlaları olan üç rub´ hisselerini biraderleri Sabit Efendi’yle meyanlarında taksim ve 

tefrik itmek ve Sabit Efendi’nin bir rub´ hissesini tayin ile lazım gelan intikal 

koçanlarını sahib-i arzından ahz itmek ve ve’r razı-yı mezkûreleri sahib-i arz 

marifetle taksim ve tefrik itmek üzere tarfımdan işbu Abdülkadir Efendi bi’l-vesaye 

vekâlet-i mutlaka-yı âmme ile vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledim ididkde ol 

dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul ve merasiminkema yenbaği 

edâya taahhüd ve iltizam eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb veimla olındı tahriren fi’l-

yevmü’l-salis Cemaziye’l-ahir li sene selase ve miete ve elf / 11 Nisan 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Kethüdazâde Mustafa Efendi, Hacı Abbas Ağazâde Abdülkadir Efendi, Çerkes 

Ahmed Ağa  ve gayrihüm 

 

[Belge No: 130] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kozanlı 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan  Ohanis ibni Berber Arab nâm 

kimesnenin sulb-i sağir oğluları Nezrit ve Aram ve sağire kızı İse nâm kimesnelerin 

tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den bir müstakîmü’l-etvar kimesne ile mevsûf ve 

her vecihle vesâyet uhdesinden gelmege kadre iddüği zeyl-i rakımda muharerü’l-

esami kimesnelerin ihbâr ve şehadetleriyle zahir ve mütehakık olan sağirun-ı 

merkumının valideleri ve hızâneleri işbu bâisü’l-vesika Nazlı binti nâm kimesneyi 

hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tûbâlehû hüsnümâab  efendi hazretleri vasî nasb ve tayin 

biyurub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûryi kabul ve merasimin kema 

yenbaği edâya tahhüd ve iltizam eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı 

tahriren fi’l-yevmü’l-salis min Cemaziye’l-ahir li sene selase ve miete ve elf / 11 

Nisan 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Veber Agob Efendi 

 

[Belge No: 131] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kayacık 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan  Muhsi Karabet bin Alıcı 

Simon nâm kimesnenin sulb-i sağir oğlu Karabet ve sağire kızı Usuane nâm 



237 

kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına ve mal-ı mevruslarını ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i 

şer´den ber müstakîm ale’l-etvar kimesnenin vasî nasb ve tayin olınması lazım ve’l-

ebed olmağın beyne’l-mille emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve her vecihle 

vesâyet uhdesinden gelmege kadre iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami 

kimesnenin ihbâr ve şehadetleriyle sabit olan sağirun-ı mezbûranın valideleri ve 

hızâneleri işbu bâisü’l-vesika Menuş binti Hamal Kara Kivorg nâm kimesneyi 

hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tûbâlehû hüsni maab efendi hazretleri sağiran-ı 

merkumanın vakt ve sedâdlarına değin vasî nasb  ve tayin biyurub ol dahi ber 

minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin kema yenbaği edâya 

taahhüd ve iltizam eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-

yevmü’l-salis min Cemaziye’l-ahir li sene selase ve miete ve elf / 11 Nisan 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Tunâzâde Mahmud Efendi, Taşcı Kadehcioğlı Sarkez, Tis Gâvuroğlı ve gayrihüm 

 

[Belge No: 132] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Eblehan 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan  Mahmud bin Hacı Mustafa 

nâm kimesnenin sulb-i sağir oğlı Ökkeş nâm kimesnenin tesviye-yi umûrına kıbel-i 

şer´den bir müstakîmü’l-etvar kimesnenin vasî nasb ve tayin olnması lazım ve’l-ebed 

olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve her vecihle vesâyet uhdesinden 

gelmeğe kadre iddüği zeyl-irakımd muharrerü’l-esami kimasnanın ihbâr ve 

şehadetleriyle sabit ve zahir olan sağir-i merkumın valide ve hızâneleri işbu bâisü’l-

vesika Cennet binti Hacı Mehmed nâm hatun’ı hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tûbâlehû 

hüsn-i maab efendi hazretleri sağir-i merkumın vakt ve rüşd-i seddına değin tesviye-

yi umûrına vasî nasb ve tâyin biyurub ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabul ve 

merasimin kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb 

ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-evvel min Cemaziye’l-ahir li sene selase ve miete 

ve elf / 9 Nisan1883 

Şühûdü’l-hâl  

Kol Ağasızâde Mahmud Ağa, Tekke Babaoğlı Osman Ağa, Bedestenci Talha Ağa, 

Haşveci Ayvaz Ağa, Kör Ali  ve gayrihüm 
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[[[[Sayfa No]]]]: 86 
[Belge No: 133] 

Der devlet-i mekine arz-ı dâi kemineleridir ki Nezaret-i Celile-yi Evkaf-ı 

Hümayun mülûkâneye mülhak evkafdan olub Vilâyet-i Haleb’e tabi´ Medine-yi 

Ayntab’da vâki´ fazlası hayrata meşrut Mahalletü’l-Suk mescid-i şerifinin vazife-yi 

malumesiyle tevliyet cihetine ba berat-ı şerif-i âli şan mutasarrıf olan Cekimzâde Ali 

Efendi ibni Abdullah Efendi nâm kimesne fevt olub cihet-i mezkûre mahlul ve 

hizmet-i lazımesi muattal kalmağla ve vakf-ı mezbûr evkaf-ı kadimden olub derdest 

ve sicilat-ı mahkemede mukayyed ve kazâsı olub vakfiyesi olmayub ancak mescid-i 

şerifi mezbûr mevcud mamur ve derunında evkat-ı hisse-i mefruza edâ ve ikame 

olınur ve cihet-i mezkûre berat ile tasarrufoluna gelur cihatdan oldığı müteamil ve 

müteveffâ-yı mümaileyhin beratı kazâen zayi olmağla bu misülli hayrat mamur olan 

evkafın cihatı hell-i vuku´unda mutasarrıflarının evladından ehl ve müstehak 

olanlarına tevcihi bi’l-idare-yi seniyye tevcih-i cihat hakkında müessis olan 

nizâmnâme ve talimat-ı cedide muktezasından bulunmağla mümaileyhin sulbi oğlu 

işbu bâis-i ubudiyet Mehmed Efendi ibni Ali Efendi cihet-i mezkûre uhdesinde 

gelmeğe kadre sadakat ve istikameti kazâen mezbûr evkaf muhasebecisi vekili 

Mehmed Emin Beg ibni Sadık Beg Efendi hazır oldığı halde bi-farz erbab-ı vukufa 

ve vesikât-ı sahihatü’l-kelimâtın ali tarikü’ş-şehadet ihbârlarıyla lede’l-şerü’l-enver 

zahir ve nümayan olmağla tevliyet-i mezkûre babası müteveffâ-yı mümaileyhin 

mahlulindenoğlu Mehmed Efendi uhdesine vazife-yi mersumesiyle tevcihe ve yedine 

bir kıt´a berat-ı ali şan sıdk ve ihsan buyurılmak ricasına ba ilel tamamı huzûr-u 

meyâmenşur âlilerine arz ve i´lâm olındı el emr limenlehü’l-emrtahriren fi’l-

yevmü’l-salis min Cemaziyel ahir sene selase ve miete ve elf / 11 Nisan 1883 

 

[Belge No: 134] 

El-´adü’l-dâ´iü’l-devlet-i Aliyye 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi’nde sakin Abdoğlı işbu bâisü’l-vesika Mahmud bin Ahmed nâm 

kimesne meclis-i şe´i şerif enverde takrir-i kelam idub benim li eclü’t-tebni yanımda 

ve terbiyemde olub hala bir yaşında olan Safiye binti Abdullah nâm sağirenin malı 

olmadığından maada kendüyi infak ve iksa ider bir kimesnesi dahi olmayub nafaka 

ve kisve bahaya eşedd ihtiyac ile muhtac olmağla sağire mezbûrenin nafaka ve kisve 

baha vesâir levazım-ı zaruriyesine harc ve sarf içün men lehü  hakkü’l-taleb ve’l-ahz 
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üzerine kıbel-i şer´imizden kadr maruf meblağ farz ve takdir olınmak matlubımdır 

didikde merkum Mehmed’in takir-i meşruhı vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre muvafık 

ve zikr-i âti meblağ-ı mefruz mukadder oldığı zeyl-i vesikada muharrerü’l-esami-yi 

müslimin ihbârlarıyla lede’l-şerü’l-enver zahir ve mütehakkık olmağın hakim-i 

mevkı´ ale’l-vesika dame mukâza  fi-sadrü’ş-şer´iye efendi hazretleri dahi sağire 

mezbûre Safiye’nin nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyesine sarf olınan 

meblağ-ı men lehühakkü’l-taleb ve’l-ahz üzerine işbu tarih-i hüccetden itibaren beher 

yevm altmış para farz ve takdir buyırub meblağ-ı mefruz velede’l-hace istidaneye ve 

inde´z zafer men lehü hakkü’l-taleb ve’l-ahz üzerine rucua merkum Mahmud’a izn 

vermeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-hams min 

Cemaziyel ahir li sene selase ve miete ve elf / 13 Nisan 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Mehmed Efendi İbni Hüseyin, Hacı Hüseyin ibni Mustafa, Mustafa bin Mustafa 

 

Belge No: 135 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinelerinden marifetü’z zat Meryem binti 

Şerbetci Ali ve Hadice binti Şerif ve Asiye binti Abacı Hacı Mehmed nâm 

kimesnelerin mülkleri olub Suk-i Tavilde vâki´ tarafları Muhlis Efendizâde Mustafa 

Efendi ve Zeyneb dükkanları ve kahvehaneleri ve iki tarafdan târik-i âmm ile 

mahdud ve mümtaz bir bab dükkan ve yine Seng-i Tavil Mahallesi’nde kain tarafları 

cami ve Hüseyin haneleri ve tarik-i amile mahdud ve mümtaz bir tağar odası ve 

Tarla-yı Âtik Mahallesi’nde kain tarafları târik-i âmm ve ve Hacı Abbasoğlı ve 

Görenli İbrahim hane ile 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 87 

mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzil ki cem´an üç kıt´a emlak mahduden 

mezkûrelerin rub´inde olan yetmiş iki sehmde elli yedi sehm hisse-yi şâyialarını beş 

bin guruş semen-i sağireleri mukabilinde Helvacı Mehmed’in oğlıları Mehmed ve 

Mustafa ve Arif nâm kimesnelere bey´-i batsahih-i şer´le bey´ ve teslim ve bey´-i 

mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis-i idare-yi kazâda ve memur huzûrında işbu ikrâr ve 

takrire tarafından işbu bâisü’l-i´lâm Helvacı Kel Ahmed bin Hacı Mamo nâm 

kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eylediklerini ol dahi ber minvâl-i 

muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensup 
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oldıkları mahallerinden mazbutü’l-esami kimesnelerden evvela sıra vebade lede’t-

tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Kürkci Hasanoğlu Mehmed 

ve Mehmed Ali bin Kirişci Hacı nâm kimesnler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı 

hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’l-şer´i ü’l-hak oldığı huzûr-u âlilerine i´lâm 

olındı tahriren fi’l-yevm 

 

[Belge No: 136] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki Tevbe Mahallesi sakinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Şakire binti Mehmed nâm kimesnenin veraset-i zevci dahli Memik 

ibni Hacı Osman ile sulb-i sağir oğlı Mehmed ve sağire kızları Feride ve Hamide ve 

validesi Aişe’ye inhisârı şer´an zahir olub kabl´el taksim ibni Mehmed dahi fevt olub 

veraseti babası zevci  merkum Memik ile li-ümm ceddesi mezbûreye münhasır 

oldıkdan sonra müteveffiye-yi mezbûre terekesi sağirun-ı mezbûrının velileri ve 

babaları merkum Memik Ağa taleb ve marifeti ve marifet-i şer´le tahrir ve beyne’l-

verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ ve taksim defteridir ki bervechi âti zikr ve beyan 

olınur. Fi 7 Cemaziye’l-ahir Sene 1300/ 15 Nisan 1883 

Yorgan (2): 200 Guruş 

Döşek (2): 1100 Guruş 

Mindel (1): 30 Guruş 

Evâni nühasiye: 60 Guruş 

Şamdan (1):20 Guruş 

1 adet Ayna (1): 20 Guruş 

Abdest İbriği: 15 Guruş 

El legeni: 15 Guruş 

Gül legeni: 10 Guruş 

Sini (1): 30 Guruş 

Çanak (5): 10 Guruş 

Altun gelgel: 70 Guruş 

Gümüş kemer (1): 80 Guruş 

Altun küpe: 50 Guruş 

Hindi entari  (1): 30 Guruş 

Çit entari (1): 12 Guruş 

Diger çit entari: 15 Guruş 

Def´a entari: 10 Guruş 
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Çuka fermene (1): 25 Guruş 

Bez entari (1) ve don: 15 Guruş 

Basma bükli zebun: 20 Guruş 

Çit don (2): 12 Guruş 

Çuka palto (1): 30 Guruş 

Yazma ve çit: 20 Guruş 

İhram ve meşefe: 20 Guruş 

Sandık (1): 20 Guruş 

Mihr-i muahher zimmet-i zevci: 700 Guruş 

Yekûn: 1909  Guruş 

Minhâü’l-İhrâcât 

Resm-i kısmet: 47, 75 Guruş 

Kaydiye          :  3 Guruş 

Varaka baha   :   2 Guruş 

Yekûn: 52, 75 Guruş 

Sahhü’t-taksim-beyne’l-verese  

Hisse-yi zevci merkum Memik:  915, 25 Guruş 

Hisse-yi Ümm Aişe: 399, 50 Guruş 

Hisse-yi binti Feride: 270, 75 Guruş 

Hisse-yi binti Hamide: 270, 75 Guruş 

 

[Belge No: 137] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Kazâz Bölügi Mahallesi sakinlerinden Şeyh Hüseyin Efendi ibni 

Hüseyin nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada 

ma´kûd huzûr-ı  şer´i âli ukudda Tevbe Mahallesi sakinlerinden helvacı esnafından 

Mustafa bin Hüblü Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde Medine-yi mezbûreye 

tabi´ Sam Karyesi turabında Bölücek Uğrında kain tarafları Şeyh Hüseyin Efendi ve 

Tuna bağları ve tarik ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a ağlık bağın tamamı 

mukeddema Hüblü Bekir zevcesi Zeyneb binti Abdullah nâm kimesnenin mülki 

oldığı halde mezbûre Zeyneb Hatun bağ-ı mahdud-ı mezkûrın tamamını Bekir’e 

güzeran iden bin iki yüz toksan sekiz senesi Muharremü’l-haramın gurresinde beş 

yüz guruş adedi nâ-ma´lum bir mikdar felus liraca mukabilinde bey´ ve teslim ben 

dahi meblağ-ı mezbûra iştirâ ve kabz ve kabul idub ol vecihle bağ-ı mahdud-ı 
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mezkûrın bağ-ı mahdud-ı mezkûrın tamamı benim mülk-i müştiram olmışken el 

halet-ü hezihi işbu merkum Mustafa bağ-ı mahdud-ı mezkûra bi gayr-i vech-i şer´i 

müdâhale ider olmağla müdâhale-yi vakısının men´i bil asale matlubımdır didikde ol 

dahi cevabında fi’l-hakika bağ-ı mahdud-ı mezkûrın tamamı 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 88 

mezbûre Zeyneb Hatun’ın mülki olub mezbûre Zeyneb Hatun bağ-ı mahdud-ı 

mezkûrın nısf hisse-yi şâyiasını güzeran iden bin iki yüz toksan bir senesi hilalinde 

bana yüz elli guruşa bey´ ve teslim ben dahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve kabz ve 

kabul idub ol vecihle bağ-ı mahdud-ı mezkûrın nısf hisse-yi şâyiası benim mülk-i 

müştiram olmağın bi hakk vaz´ül yed ve müdâhale iderim müddeî-yi mümaileyhin 

şırası ber vecihle malum olmadığından ve nısf-ı ahere dahi  ve halit olmamla ve 

iznim dahi bulınmadığından hala diğer nısf hissesini dahi ben alurım didikde 

mümaileyh Hüseyin Efendi cevabında ben müddeî-yi aley merkumın şira-yı 

mukaddem ile şirası malumım değildir suret-i mürafaları fetva-yı şerife lede’l-havale 

müddeî-yi aley Mustafa bağ-ı mezkûrın nısfını mukeddama yani toksan bir senesi 

şirası isbât ve bade Şeyh Hüseyin Efendi’nin şirasına müceyyiz olmadığına bade’t-

tahlif nısf mezbûre mülk olur ve nısf-ı aherde olan yahud hasbe’l-şirke şef´a misüllü 

indeci ben alurım dimesine iltifât olınmayacağı deyu cevaben efendi  iş´ar oldığına 

binan müddeî-yi aleyh Mustafa Efendi ber minvâl-i muharrer şer´an  iddiasını usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve 

imza iden Mahmud Ağa ibni Hacı Emin ve Mehmed Arif bin Ahmed nâm 

kimesnelerden evvela sıra ve bade Mehmed bin Ahmed ve Ahmed ibni Halil nâm 

kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Samlı Ahmed Kahya ve Mustafa Kahyaoğlu Memik nâm kimesneler şehadetleriyle 

bi’l-vacih ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve’l-hilaf ve’l-hükm mucebince bağ-ı mahdud-

ı mezkûrın nısf hissesi merkum Mustafa yedinde ifâ kılındığı müddeî-yi mümaileyh 

Şeyh Hüseyin Efendi’ye tefhim olındığı i´lâm olındı tahriren fi’l-yevmü’l-sani min 

Cemaziye’l-ahir li sene selase ve miete ve elf/ 10 Nisan 1300 

 

[Belge No: 138] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Boyacı 

Mahallesi sakinelerinden  zat-ı tarifi şer´le maruf olan işbu rafet´i heza küttab Fatma 

binti Musatafa nâm Hatun meclis-i şer´i şerif  enverde takrir-i kelam ve tabi´r-i an´el 
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meram idub işbu hazır bi’l-meclis Mehmed Efendi bin Ali bundan akdem birbirini 

müteakib müteveffiye olan sadriye kızım Zübeyde dimekle maruf Zeyneb’in kezâlik 

sadriye kızı Afife’nin zevci olub mezbûre Afife ile işbu hazır-ı merkum Mehmed 

Efendi beyanlarında hala zevciyet kaim iken merkumın ferraşından  hasıla ve kızımın 

kızı Afife’nin nâm hatundan mütevellide olan işbu hazır-ı bi’l-meclis Fatma’nın hak 

hizânesi mezbûrtan Zübeyde ve Afife’nin vefatı vuku´larıyla şer´an benim oldığı 

ecilden hala sağire-yi mezbûre hicr ve terbiyemde olmağla nafaka ve kisve baha ve 

sâir levazım-ı zaruriyeye eşedd ihtiyac ile muhtac oldığından sağire-yi mezbûreye 

validesi müteveffiye-yi mezbûreden müntakil mal-ı mevrusından veyahud min 

mucebi aliye nafaka  üzerine kıbel-i şer´den hazer kifâye mablağ farz ve takdir 

olınmak matlubımdır didikde ğabb´el tasidkü’l-şer´i hakim-i mevkı´ sadr-ı küttab  

tûbâlehû hüsn-i maab efendi hazretleri dahi sağire-yi mezbûrenin nafakave kisve 

baha ve sâir levazım-ı zaruriyesi içün validesi müteveffiye-yi mezbûreden müntakil 

mal-ı mevrusından veyahud min muceb-i aliye nafaka üzerine sağire-yi mezbûrenin 

babası ve velisi hazır-ı merkum Mehmed Efendi ile bi´r razı işbu tarih vesikadan 

itibaren beher şehriye birer aded sim-i mecidiye meblağ farz ve takdir biyurub 

meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı külli şehr sağire-yi mezbûreye harc ve sarf ve lede’l-

haceistidaneye ve inde´z zafer mal-ı mevrusına ve yahud min muceb-i aliye nafaka 

üzerine rucu´a mezbûre Fatma Hatun’a izn vermeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla 

olındı tahriren fi’l-yevmü’l-ğarre  min şehr-i Cemaziye’l-evvel lisene selâse ve miete 

ve elf / 10 Mart 1883 

15 Zilkade 1300 bu tarihe gelinceye kadar takdir olınan nafaka mamuliye tutulub 

tarihi mezbûreden sonra ab-ı merkum Mehmed Efendi sağire-yi mezbûreyi meccânen 

infâk veyahud fakir ve medyun bulunduğumdan bana teslim et deyu mahkemeye 

kıyâm ve eyyâm-ı merkumun fakiri tahakkuk iylediğine binâen vâlidesine teslim 

olunması iktizâsına mebni mezbûr hizane meccânen infâk itmek üzere sağire-yi 

mezbûre hizane yedinde terk ve yedinde olan hüccetin ahkâmı iptal edildiği şerh 

olundu. Fi 15 Zilkade sene  1300 / 17 Eylül 1883 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 89 
[Belge No: 139] 

           Der-i dâi devlet-i medâr arz-ı dâi kemineleridir ki Nezaret-i Celle-yi Evkaf-ı 

Hümayun Mülûkâneye mülhak evkafdan olub Ayntab’da vâki´ fazlası hayrata meşrut 

Yaycı Mescid-i Şerifinin emanet ve tevliyet cihetine bin iki yüz dört senesi 
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Cemaziye’l-ahirinin on ikinci güni tarihlie müverrih bir kıt´a bera-ı şerif-i âli şan ile 

mutasarrıf olan Abdullah ibni Mehmed nâm kimesne fevt olub yeri hali ve hizmet-i 

lazımesi mahlul ve muattal kalub müteveffâ-yı mümaileyhin hafidi işbu  bâisü’l-arz 

ubudiyet Abdullah İsmet Efendi ibni Mehmed Efendi cihet-i mezkûre uhdesinden 

gelmege kadr ve müstahak oldığı Medine-yi mezbure mahkeme-yi şer´iyesine 

mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda evkaf muhasebecisi vekili refetlu 

Mehmed Emin Beg ibni El Hac Sadık Beg hazır oldığı halde icrâ kılınan imtihanda 

ehliyet ve isthkakı zahir ve nümayan olmağın ceddi müteveffâ-ı mümaileyhin 

mahlulünden vazife-yi malumesiyle hafid-i mümaileyh Abdullah İsmet Efendi 

uhdesine tevcih veyedine bir kıt´a berat-ı şerif-i âli şan sıdk ve ihsan buyurılmak 

ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı meya  menşur-u âlilerine arz ve i´lâm olındı el emr limen 

lehü’l-emr tahriren fi’l-yevmü’l-evvel min Cemaziye’l-ahir li sene selasmiete ve elf / 

9 Nisan 1883 

 

[Belge No: 140] 

          El-´adü’l-dâi el-devlet-i aliye el-Osmaniye  

          El-mevâliü´-l hilâfe el-medine-i Ayntab 

          Haleb Vilayet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kebkeb 

Mahallesi sakinelerinden marifetü’z zat Hadice binti Hacı Yusuf nâm kimesnenin 

yed-i tasarufında mülk-i arisi olub etraf-ı şehr Mezrası’nda Haremeyn Vakfında kain 

tarafları Bazzâde ve Üzimci Fakıoğlı Hacı Mehmed tarlaları ve târik-i âmm ile 

mahdud ve mümtaz üç dönüm yarım tarlasını on altı aded yüzlik Osmani altunı 

mukabilinde Bostancı Arabın oğlı Hüseyin Ağa’ya ferğa ve kabz-ı bedel ve ferağ-ı 

mezbûrı nizâm-ı vecihle meclis-i idare kazâ ve memurı huzûrında ikrâr ve takrire 

işbu bâisü’l-i´lâm zevci Mehmed bin Bozo  nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab 

nasb ve tayin eylediği ol dahi ber minvâl-imuharer vekâlet-i mezbûrı kabul eylediği 

usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı 

mühr ve imza iden mazbut´l esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbar olınan Debbağ Şeyhi Ahmedoğlu Mehmed ve Hacı Ali bin 

Naccar Ali nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut 

vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hak oldığı tescil ve huzûr-u âlilerine i´lâm olındı  Fi  5 

Cemaziyel ahir Sene 1300/ 13 Nisan 1883 
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[Belge No: 141] 

          Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Kayacık Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Köylizâde Mehmed 

Sabit Efendi ibni Osman Efendi nâm kimesnenin sulb-i sağir oğlu Mehmed Said ve 

sulbiye-yi sağire kızı Hadice nâm kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına ve mal-ı 

mevruslarına ahz ve kabz ve hıfz kıbel-i şer´den bir müstakımü’l-etvar kimesnenin 

vasî nasb ve tayin olınması lazım ve’l-ebed olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile 

mevsûf ve her vecihle vesâyet uhdesinden gelmege kadre iddüği zeyl-i rakımda 

muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbâr ve şehadetleriyle zahir ve mütehakkık olan 

sağiran-ı merkumın valide ve hizâneleri bâisü’l-küttab Hadice Hatun binti El Hac 

Nuh Efendi nâm kimesneyi hakim-i mevkı sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi 

hazretleri sağiran-ı merkumanın vakt-i rüşt ve sedâtlarına değin vasî nasb tayin 

biyurub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkueyi kabul ve merasimin kema 

yenbaği edâya taahhüd ve iltizam  eyledikden sonra vasî-yi mümeileyhanın talebiyle 

hakim-i mümaileyh hazretleri dahi işbu tarih-i vesikadan itibaren ve mal-ı 

mevruslarından yevmi her birleri içün altmış paradan yevmi üç guruş nafaka ve kisve 

baha ve sâir levazım-ı zaruriyeleri içün farz ve takdir biyurub meblağ-ı mefruz-ı 

mezkûrı ağiran-ı merkumana hac ve sarfa ve lede’l-hace istidaneye ve inde´z zafer 

mallarına ve yahud min muceb-i nafaka-yı aleyh üzerine rücû´a vasî-yi mezure 

Hadice Hatun’a izn vermeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-

yevmü’l-hams-ı aşer min Cemaziye’l-ahir li sene selasmiete ve elf  / 23 Nisan 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Hacı Battalzâde Hacı Osman Beg, Kara Kollıcızâde Ökkeş Ağa, Nalband Ali Ağa, 

Muhzır İzzet Ağa ve gayrihüm 

 
[[[[Sayfa No]]]]:90 
[Belge No: 142] 

           Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

           Haleb Vilayet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Kayacık Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Köylizâde Sabit 

Efendi ibni Osman Efendi nâm kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi 

Hadice binti El Hac Nuh Efendi ile sulb-i sağir oğlu Mehmed Said ve sulbiye-yi 

sağire kızı Hadice’ye inhisârı şer´an zahir ve sağiran-ı merkumanın tesviye-yi 

umûrlarına kıbel-i şer´den valideleri ve hizâne-yi zevce-yi mezbûre mümileyha vasî 
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nasb ve tayin olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer veayet-i mezkûreyi kabul ve 

merakimin kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam eyledikden sonra müteveffa-yı 

merkumın terekesi vasî-yi mezbûre marifet ve marifet-i şerle tahrir ve beyne’l-verese 

bi’l-farizatü’ş-şer´iye taksim ve tevzi´ defteridir ki ber vech-i âti zikr ve beyan olınur. 

Fi 15 Cemaziye’l-ahir Sene 1300 / 23 Nisan 1883 

Menzil-i mahdud-ı mezbûre: 10000 Guruş 

Değirmiçem aşında beyaz bağ (1): 500 Guruş 

Mahall-i mezbûrede diğer bağ (1): 1000 Guruş 

Kale altında dört bab dükkandan nısf hisseleri: 500 Guruş 

Yazıcık Değirmanında kırk sehmde tokuz sehm iki akçe hissesi:2000 Guruş 

Sini (1): 40 Guruş 

Aş Kazanı (1): 30 Guruş 

Süzek (1): 15 Guruş 

Su Satılı (1): 40 Guruş 

İbrik (1): 20 Guruş 

Yağ  telbeleri: 30 Guruş 

Sahan (2): 12 Guruş 

Su Tası (2): 10 Guruş 

Bakır Mangal: 10 Guruş 

Yatak Kat (1): 250 Guruş 

Köhne Kilim: 20 Guruş 

Palaz Kilim (1): 25 Guruş 

Tecem´mülat-ı hane: 100  Guruş    

Yekûn: 14602 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât  

Resm-i kısmet:  365 

Kaydiye: 21, 50 Guruş 

Varaka Baha: 7, 50 Guruş 

Yekûn: 394 Guruş 

Sahhü’t-taksim-beyne’l-verese: 14207 Guruş 

Zevce-yi mezbûre Hadice Hatun: 1776 Guruş 

Hisse-yi ibni sağir merkum Mehmed Said: 8288 Guruş 

Hisse-yi binti sağire: 4144 Guruş 
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[Belge No: 143] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Nergis Hanesi Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Adile binti 

Tereklizâde Hacı Ahmed Ağa nâm kimesnenin mülki arisi olub medine-yi 

mezbûreye tabi´ Nurane Karyesi’nde Sebkeci nâm mahalde kain tarafları bend 

veyahud değirman harkı ve Bazzâde  Hasan tarlasıyla mahdud ve mümtaz bir kıt´a 

tarlada olan on iki sehmde altı sehm hissesi otuz aded yüzlik Osmani altunı 

mukabilinde Hacı Nuh Efendi kerimesi Fatma Hatun’a ferağ-ı muteber-i kat´ ile 

ferağa ve kabz-ı bedele ve ferağ-ı mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis idare kazâ ve 

memurı huzûrında ikrâr ve takrire tarafında işbu bâisü’l-i´lâm zevci Arpacı Mehlo 

Ağa bin Ali nâm kimesneyi  vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eylediği usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden ve mazbutü’l-esami 

kimesnelerden lede’t-tezkie adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Fermanlızâde Hacı Hüseyi Ağa ibni Mehmed ve Bademzâde Hacı Mustafa Efendi 

bin Halil nâm kimesneler şehadetleriyle  muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut 

vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı huzur-ı alilerine i´lâm olındı. Fi 18 

Cemaziye’l-ahir sene 1300  / 26 Nisan 1883 

 

[Belge No: 144] 

Ma´rûzu Dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Tarla-yı Âtik  Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat fahrü’l-hâzırât 

Asiye Hatun binti Yakub Efendi nâm kimesnenin mülki olub medine-yi mezbûrenin 

Arasa Çarşısı’nda kain tarafları târik-i âmm ve Azaz Hacı Şakir ve Ubrizâde Es 

Seyyid Ahmed Ağa ve Bazzâde Yakub Efendi dükkanları ile mahdud ve mümtaz bir 

bab Penbeci dükkanı tamamını elli aded yüzlik Osmani altunı mukabilinde Ubrizâde 

Es Seyyid Ahmed Ağa’ya bey´-i bat sahih-i şerle bey´ ve teslim mümaileyh dahi ber 

minval-i muharrer iştirâ ve kabz ve kabul idub semeni olan meblağ-ı mezbûrı dahi   

 

[[[[Sayfa No]]]]:91 

tamamen ahz ve kabz eylediğinden işbu bey´-i mezkûrı ve yine Arasada Pazar 

Yeri’nde kain tarafları tahdid ve tevzi´den müsta´ni Tuz Hanı  dimekle marif handa 

olan iki yüz kırk sehmde on sehm hisse-yi şâyiasını kezâlik elli aded yüzlik Osmani 

Altunı ile meclis-i ukudda mukime-i mechuletü’l-aded bir kabza kilosu râyi ve 

mukabilinde kerimesi Emine Hatun binti Mehmet Battal Beg Efendi nâm kimesneye 
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bey´-i bat sahih-i şerle bey´ ve teslim ve mümaileyha dahi bade’l-iştirâ ve’l-kabz 

ve’l-kabul semen olan mebluğ-ı mezbûrı dahi tamamen ahz ve kabz eyledikden her 

iki bey´i meclisidre kazâ ve memurı huzûrında ikrâr ve takrire tarafından işbu basü’l-

i´lâm damadı El Hac Osman Beg bin Osman Beg nâm kimesneyi vekil ve naib-i 

menab nasb ve tayin eylediği mümaileyh Hacı Osman Beg dahi ber minvâl-i 

muharrer  vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediğini usûl-i mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkarı mahallerinden ve mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Süleyman Beg bin Mehmed Battal Beg  ve 

Hüseyin Efendi ibni El Hac Osman Efendi nâm kimesnler şehadetleriyle muhzır-ı 

hasm-ı hacedde sabit ve sübut vekâletine hükmü’l-şerü’l-hak oldığı huzûr-u âlilerine 

i´lâm olındı tahriren fi’l-yevmü’l-hams ve’l-işrin min Cemaziye’l-ahir li sene selasmi 

ete ve elf / 3 Mayıs 1883 

 

[Belge No: 145] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki 

Ma´rûzu Dileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Hacı Halil Hanesi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Bazzâde Mustafa Efendi ibni Abdurrahim Efendi nâm kimesnenin veraset-i 

zevce-yi menkûha-yı metrukesi Fatma binti El Hac Nuh Efendi ve Asiye binti 

Mehmed Efendi ile sulb-i sağir oğlı Abdlkadir ve sulbiye-yi sağire kızı Zekiye’ye 

münhasıran olub ve sağir mezbûrenin tesviye-yi umûrına Halli Fazılzâde Mehmed 

Efendi ve sağiran-ı mezbûr Abdülkadirin tesviye-yi umûrına Amucası Bazzâde Hacı 

Ali Efendi vasî nasb ve tayin kılunub mümaileyh dahi ber minvâl-i muharrer 

vesâyet-i mezkûreleri kabul eyledikden sonra müteveffâ-yı merkumın terekesi 

vasîyan-ı mümaileyha marifetleri ve marifet-i şer´le bi’l-müzayede tahrir ve beyne’l-

verese bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim ve tevzi´ olınan tereke defteridir ki bervechi âti 

zikr ve beyan olınur tahriren fi’l-yevmü’l-işrin min Muharremü’l-harem li sene 

selasmiete ve elf / 1 Aralık 1882 

İn´am-ı şerif: 5 

Menzil-i der Mahalle-yi mezbûre: 20000 Guruş 

Kebir badiye (1): 90 Guruş 

Kebir sini (1): 120 Guruş 

Küçük sini (1): 60 Guruş 

Teşt  (1): 75 Guruş 
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Hamur legencesi: 50 Guruş 

Küçük badiye (1): 50 Guruş 

Su satılı (1): 40 Guruş 

Küçük satıl: 20 Guruş 

Yoğurt satılı: 10 Guruş 

Sağir hamur legeni  (1): 25 Guruş 

Hamedân  (1): 30 Guruş 

Çorba legeni: 10 Guruş 

Kublı tava: 15 Guruş 

Acem´ kâri ibrik: 40 Guruş 

Tunç havan: 22 Guruş 

Don kazanı (1): 100 Guruş 

Kelle kazanı  (1): 75Guruş 

Büyük ateş kazanı: 40 Guruş 

Küçük aş kazanı: 40 Guruş 

Kuşhane  (2): 45 Guruş 

Sağir aş kazanı: 45 Guruş 

Süzek (19): 20 Guruş 

Kebir kulblu lengeri: 30 Guruş 

Sağir ve kebir lengeri (4 ): 33 Guruş 

Paşa sahanı (5): 85 Guruş 

Curdan: 10 Guruş 

Kahve ibrigi: 15 Guruş 

El legeni (1): 21 Guruş 

Kublı tas (1): 10 Guruş 

Kapaklı tunç sahan: 100 Guruş 

Kapaklı ve kapaksız tas: 31 Guruş 

Yağ tavası (1): 10 Guruş 

Demir külek (2): 10 Guruş 

Esb takımı: 62 Guruş 

Mitil yorgan: 50 Guruş 

Halı seccade: 65 Guruş 

Mai  çit yüzli yorgan: 40 Guruş 

Basma yüzli yasdık (2): 50 Guruş 
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Şeker kutusu:  10 Guruş 

Satrançlı kilim: 80 Guruş 

Basma yüzli mindel: 30 Guruş 

Mezûre yüzli yorgan: 50 Guruş 

Kırmızı yüzli mindel: 50 Guruş 

Mai yüzli yorgan: 40 Guruş 

Sarı yüzli tennur yorgan 70 Guruş 

Yüzsüz mindel: 40 Guruş 

Buhrudan: 23 Guruş 

Kuzı kazanı: 150 Guruş 

Kapaklı tunç sahan: 15 Guruş 

Küçük legence 25 Guruş 

Fanus (2): 20 Guruş 

Palaz (1): 30 Guruş 

Et satılı: 5 Guruş 

Mertebe halı: 90 Guruş 

Rışvan kâri kilim: 100 Guruş 

Mestual kilim düşme kilim: 50 Guruş 

Kebir eşya: 50 Guruş 

Mestual seccade: 60 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]:92 

Mankal ve tennur kürsi: 20 Guruş 

Müsta´mel mertebe halı: 90 Guruş 

Taht kilimi: 15 Guruş 

Henbe (1): 10 Guruş 

Terki henbe  (1): 10 Guruş 

Kahve degirmanı: 25 Guruş 

Sini altı: 5 Guruş 

Saksı: 6 Guruş 

Şemsiye: 6 Guruş 

Arşume: 4 Guruş 

Kahve kutusı: 4 Guruş 

Yazılı tas: 15 Guruş 
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Sandık: 30 Guruş 

Gümüş kutu: 25 Guruş 

Kurma taht: 150 Guruş 

Heşbe (1): 15 Guruş 

Hurc: 20 Guruş 

Sağir hegbe: 4 Guruş 

Zahire anbarı  (4): 180 Guruş 

Küb (2): 15 Guruş 

Ekmek tahtası: 5 Guruş 

At  başlıkı: 6 Guruş 

 Pinlik: 5 Guruş 

Küçük çuval: 10 Guruş 

Kendir ve harar: 20 Guruş 

Paltacık: 10 Guruş 

Çare: 25 Guruş 

Çırcır: 100 Guruş 

Şerbet tekdesi: 30 Guruş 

Küçük kuşhane: 10 Guruş 

Nargile: 10 Guruş 

Mai ve beyaz çanak: 8 Guruş 

Güldane:2 Guruş 

Şamdan: 15 Guruş 

Kanne: 1 Guru 

Mermer havan ve dibek: 50 Guruş 

Orta hamur legence: 30 Guruş 

Küçük kalemli lengeri: 25 Guruş 

Sarı legen ibrik: 80 Guruş 

Küçük hamadan: 20 Guruş 

Kuşhane gazkan: 40 Guruş 

Paşa sahan ve lengeri: 30 Guruş 

Diger şamdan: 10 Guruş 

Kabak ve kahve tebsi: 23 Guruş 

Hamam tası: 3 Guruş 

Temur üç ayak ve kahve tavası ve yağ debbesi ve temur tevki ve muse kiseciği ve 
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çıra: 30 Guruş 

Kıyma bıçağı: 1 Guruş 

Masara saksı: 4 Guruş 

Kıyma tahtası: 1 Guruş 

Füruht  olan cebe:  45 Guruş 

Begmez kutusı: 8 Guruş 

Kaşık sadaklı: 8 Guruş 

Hacı Nasır Cami ittisalinde kebabcı dükkanında  yirmi dört sehmde onbeş sehm 

hisse-yi şâyiası: 7500  Guruş 

Dükkan-ı mezbûre muttasıl kasab dükkanıın yirmi dört sehmde iki sehm hisse-yi 

şâyiası: 1175 Guruş 

Arasa’da Yüce Kahve İmamı’nda kasab dükkanında kırk sehmde onbeş sehm hissesi: 

8000 Guruş 

Şehreküstü Çarşısı’nda berber dükkanının nısf hissesi: 650 Guruş 

Mahall-i mezbûrda şırlağan ma´saresının altı sehmde bir sehmi: 419 Guruş 

Suk-ı tavilde Külekçi Arab sakin oldığı dükkanın altı sehmde bir sehm hisse-yi 

şâyiası: 810 Guruş 

Orta Bölük nâm mahalde kain ma´sare: 37 Guruş 

Hızravat bostanı: 3470 Guruş 

Nurane   Karyesi’nde Kan Yaş nâm mahalde ağlık bağ tamamı: 2500 Guruş 

Mahall-i mezbûrda Ahmed yedinde kabarcık bağ  tik 500 tamamı: 2000 Guruş 

Mahall-i mezbûrda diger Ahmed yedinde bağ: 250 Guruş 

Nurane Karyesi’nde Acem’de Tabak Deresi’nde tarla etrafında kavaklık: 500 Guruş 

Nurane Karyesi’nde  Sebge Cin nâm mahalde tarla etrafında kavak: 250 Guruş 

Ahmanos  turabında bir kıt´a Beglerbeglioğlu yedinde bağ tamamı: 1247 Guruş 

Nurane Karyesi’nde  Köylizâde ile müşterek zerdalu bağçesi altı sehmde bir rub´ 

hissesi: 1560 Guruş 

Ahmanos’da bir kıt´a sumaklık ve iki kıt´a bağdan sekiz sehmde üç sehm hissesi: 

550 Guruş 

İbrâhimli Karyesi’nde Kınalı’nın oğlı Mustafa yedinde bağ: 300 Guruş 

Sam’da Kara Ağaç’da harab bağ tamamı: 350 Guruş 

Menzil İcaresi: 1000 Guruş 

Bazzâde Hacı Ali Efendi marifetiyle müteveffâ-yı merkumın varidatından hasılat: 

6442 Guruş 
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Fazılzâde Mehmed Efendiyle varidat: 3390 Guruş 

Yekûn: 66356 Guruş 

Minhâü’l-ihracat 

Ayntab tüccarından Kürkcioğlu Akob Ağa’ya ba sened sabit olan: 17817 Guruş 

İran Devleti Şehbenderi Nazır Ağa’ya ba sened deyn-i müsbetesi: 5000  Guruş 

Babilge Karyeli Mehli’ye olan deyn-i müsbetesi: 500 Guruş 

Zevce-yi mezbûre Asiye Hatun’ın zevc-i merkum müteveffâ zimmetinde: 4000 

Guruş 

Zevce-yi mezbûre Fatma  Hatun’ın mihr-i muahher müsbetesi der zimmet: 2000 

Guruş 

Mücehhez ve tekfin sarfına: 200 Guruş 

    

[[[[Sayfa No]]]]:93 

Müteveffâ-yı merkumın emlakiye vergüsine deyni: 600 Guruş 

Resm-i kısme t: 901, 50 Guruş 

Kaydiye: 54, 50 Guruş 

Varaka baha: 20 Guruş 

Dellâliye: 79 Guruş 

Yekûn: 31470, 75 Guruş 

Sahhü’t-taksim-beyne’l-verese: 34884, 75 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Fatma Hatun: 2180, 25 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Asiye Hatun: 2180, 25 Guruş 

Hisse-yi ibni sağir merkum Abdülkadir: 20349, 50 Guruş 

Hisse-yi binti sağire Zekiye: 10174, 75 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Fatma Hatun’ın matlubat mihr-i müecel ve hisse-yi 

irsiyesi 

2000 Guruş Mihr-i müeccel der zimmet-i zevc  

2180, 25 Guruş Hisse-yi irsiyesi 

4180, 25 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Fatma Hatun’ın matlubat ve hisse-yi irsiyesine karşu 

teslimat  

1560 Guruş Nurane Karyesi’nde Köylizâde ile müşterek bağçesi altı sehmde bir rub´ 

hissesi                                                                                                

1175 Guruş Kasab dükanında yirmidört sehmde iki sehm hisse-yi şâyiası 
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0810 Guruş Külekçi dükkanında olan altı sehmde bir sehm hissesi 

0120 Guruş Kebir sini (1) 

0020 Guruş Küçük su satılı (1) 

0015 Guruş Kahve ibriği 

0080 Guruş Satrançlı kilim (1) 

0400, 25 Guruş Hasılatdan aldığı nakden 

4180, 25 Guruş 

Meblağ-ı mezbûre kâşu canib yeminde olub tahrir-i defter kılınan eşyaları ve 

makbuzı ve nukudı mezbûre kabz ile terek-yi sâirede hakkı kalmadığı bu mahalle 

şerh olınmışdır 

Zevce-yi mezbûre Asiye Hatun’ın hisse-yi irsiyesine karşu kendüsine teslimat 

ve makbuzatlarını mübeyyin bu mahalle şerh olınmışdır 

2180, 25 Guruş Hisse-yi irsiyesi an zevciha 

4000  Guruş Mihr-i müeccel müsbetesi  

6180, 25 Guruş Yekûn  

1150 Guruş Kürkcioğlu Akob Ağa’ya virdiği 

0200 Guruş Emlakiyeye virdiği 

0024 Guruş Varakaya virdiği 

0250 Guruş Babrekeli Mehli’ye virdiği 

7804, 25 Guruş 

Menkul 

1014 Guruş    

0090 Guruş Rişvankâri Halı  

0075 Guruş Rışvan kâri kilim  

0100 Guruş Düşme kilim  

0050 Guruş Kebir ayna  

0080 Guruş Seccade halı  

0020 Guruş Mankal ve tennur kürsi   

0010 Guruş Terki henbe    

0010 Guruş Fanus 

0007 Guruş Çanak  

0002 Guruş Gülebdan 

0001, 50 Guruş Kına 

1460, 50 Guruş 
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0015 Guruş 

1475, 50 Guruş 

0020 Guruş Kuşhane ve nargile 

0030 Guruş Orta Hamur legence 

0020 Guruş Kalemli lengir 

0080 Guruş Sarı legen 

0020 Guruş Küçük hamadan  

0020 Guruş Kuşhane  

0030 Guruş Paşa sahan ve lengeri  

0010 Guruş Şamdan tebsi  

0023 Guruş Kapak ve kahve tebsi:  

0003 Guruş Hamam  tası  

0030 Guruş Temur edevâtı 

0006 Guruş Yasdık 

0001 Guruş Bıçak tahtası 

0005 Guruş Ekmek tahtası 

0004 Guruş Saksı 

0001 Guruş Kıyma tahta 

0010 Guruş Külek 

1788, 50 Guruş 

0014, 50 Guruş 

1803 Guruş 

Mezbûre Asiye Hatun’a teslimat  

090 Guruş Kebir badiye   

060 Guruş Küçük sini   

050 Guruş Hamur legencesi  

010 Guruş Yoğurt satılı  

065 Guruş Küçük legence  

025 Guruş Hamedân  

015 Guruş Acem ibriği  

065 Guruş Aş kazanı  

020 Guruş Süzek   

025 Guruş Kalemli lengeri 

044 Guruş Sağir ve kebir lengeri 
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072 Guruş Kapaklı tunç sahan 

584 Guruş 

Mamul 

584    

040 Guruş Kapaklı ve kapaksız tas 

010 Guruş Yağ tavası 

005 Guruş Kevgir 

005 Guruş Temur Kürek 

050 Guruş Yasdık 1 

010 Guruş Şeker kutusu 

030 Guruş Basma yüzli mindel 

050 Guruş Nesure yüzli yorgan 

050 Guruş Kırmızı yüzli mindel  

040 Guruş Mai yüzli yorgan 

070 Guruş Sarı yüzli yorgan 

040 Guruş Yüzsüz mindel 

030 Guruş  ? bilegi palazı 

1014 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]:94 

Menkul 

1803     

0040 Guruş Çukacıya baha 

0008 Guruş Begmez kutusı 

0007 Guruş Kaşık 

1864 Guruş 

3395 Guruş Zevce-yi mezbûre Asiye Hatun’ın otuz mah zarfında hasılatdan makbuzı  

        bil edâ irad           

5259 Guruş  kalan                                                        

1908, 75 Guruş Kızı Zekiyye’den havale 

7167, 75 Guruş 

0300 Guruş Kan Yaş’da Ahmed yedinde eğlel bağın tamamı 

0300 Guruş Sam’da Kara Ağacda harabe bağ tamamı 

7767, 75 Guruş 
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0036, 25 Guruş Vasî-yi merkum Hacı Ali Efendi’den havale 

7804 Guruş 

Binti mezbûre Zekiyye’nin pederi müteveffâ merkumın terekesinden hisse-yi irsiyesi 

ve teslimat mübeyyin bu mahalle şerh olınmışdır.  

10174, 75 Guruş Hisse-yi irsiyesi 

Mezbûreye Teslimat  

6666, 75 Guruş  Guruş Menzilden Selas hissesi  

2500 Guruş  Kebabcı dükkanından on beş sehmin beş sehmi 

2666, 75 Guruş Yüce Kahve kurbında diger kasab dükkanının on sekiz buçuk 

               sehmin altı sehm yarım     

11833, 25 Guruş  sehmin selas 

00166, 75 Guruş Acem´de Tabak Deresi’nde tarla etrafında kavak eşcarından selas   

     hissesi arazisinden mâada  

00083, 25 Guruş Nurane Karyesi’nde Sebge Cin nâm mahalde tarla etrafında kavak 

      eşcarından   

12083, 50 Guruş  hisse-yi selas        

01908, 75 Guruş Validesine havale olan  

10174, 75 Guruş Hissesine mukabil oldığı  

İbni merkum Abdülkadir’in vasîsi Amucası Hacı Ali Efendi’ye teslimat ve makbuzat 

ve hisse müfrezesi ve düyûn-ı müsbete i´tâsı bu mahalle şerh olınmışdır 

20349, 50 Guruş  İbn-i merkumın hisse-yi irsiyesi 

05000 Guruş İran şehbenderi Nazır Ağa’ya deyni içün verilan  

00250 Guruş Babilke Karyeli Mehli’ye virdiği 

00400 Guruş Emlakiye virgüsine virdiği 

00300 Guruş Mücehhez ve tekfin ve masarıf-ı sâireye  

01234, 50 Guruş Resm-i kısmet ve kaydiye ve akçe farkı 

44201 Guruş 

Menkuldan balaya nakl oldığı: 43929, 75 Guruş 

00150 Guruş Kuzu kazganı 

00038 Guruş Buhurdan 23 Guruş, tunc sahan 15 Guruş 

00040 Guruş Legence 25, Guruş, Fanus 10 Guruş, Küllük 5 Guruş 

44157, 50 Guruş 

00065 Guruş Halı 

00500 Guruş Acem yeri Sebge Cin’de tarlada olan etrafında kavak  
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44722, 50 Guruş 

Vasî-yi mümaileyhin matlubatına karşu teslimat bu mahalle şerh olınmışdır 

13333, 50 Guruş  Menzilden selas hissesi 

05000 Hacı Nasır Cami kurbında kebabcı dükkanında olan selasen hissesi 

05333, 50 Guruş Yüce Kahve kurbında kasab dükkanınında olan on sekiz buçuk 

                            sehmin selasen hissesi 

00650 Guruş Şehreküsdi Caddesinde berber dükkanının nısf hissesi 

00419 Guruş Şırlığan ma´sarasında olan altı sehmde bir sehm hissesi 

03430 Guruş Orta Bölükde olan hızravat bostan-ı meşâre (37) 

02000 Guruş Mahall-i mezkûrda kabarcık bağ furuht olub deyne verilan 

01247 Guruş Ahmanus’da Beglerbegioğlu yedinde olan bağ furuht olub esmanı 

33912, 75 Guruş deyne verilen 

00850 Guruş Ahmanusda Kara Kaşoğlu’na furuht olan bağ 550Guruş,  

                      İbrâhimli Karyesi’nde Kınalıoğlunda bağ 300 Guruş 

06442 Guruş Vasî-yi merkumın hasılatından makbuz 

00330 Guruş Sağir taşt 75 Guruş, Vasıta badiye 60 Guruş, Küçük badiye 50 Guruş,  

          Su satılı 40 Guruş, Hamedan 30 Guruş, Legence 10 Guruş,  

          İbrik-i acem 40 Guruş, Tunç Havan 30 Guruş 

00349 Guruş Kelle kazanı 75 Guruş, Aş kazanı 50Guruş, Kuşhane 45 Guruş, Lengeri            

32 Guruş, Paşa sahan 585 Guruş, curdan 10 Guruş, Legen 20 Guruş, Kapaklı 

      Tas 31Guruş 

00327 Guruş Esb takımı 62 Guruş, mitil yorkan 50 Guruş, Halı 65 Guruş, Çit yüzli 

           yorkan 40 Guruş, Et satırı 5 Guruş, mertebe Halı 90 Guruş, Kilim 

           tahta 15 Guruş 

00449 Guruş Sandık 30Guruş, Kurma tahta 150 Guruş, Yazmalı 15 Guruş, Kahve  

          değirmanı 25 Guruş, Hegbe 10 Guruş, ? 15 Guruş, Hurc 20 Guruş,  

          Hegbe 4 Guruş, Zahire anarı 180 Guruş 

00250 Guruş Çuval 5 Guruş, Kendir harar 20 Guruş, Balta 10 Guruş, Çare 25 Guruş,  

          Cırcır 100 Guruş, Tekde 10 Guruş, Bıçak, mermer havan 65 Guruş  

42914, 75 Guruş 

01000      Guruş 

43914, 75 Guruş 
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[[[[Sayfa No]]]]: 95 
[Belge No: 146] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Konya Vilâyet-i Celilesi dahilinde Niğde Sancağı dahilnde Arabsun Karyesi 

sakinlerinden sahib-i arzuhâl Osman bin Ahmed nâm kimesne Medine-yi Ayntab 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada meclis-i şer´de medine-yi mezbûre 

mahallatından İbni Kör Mahallesi Esit bin Artin nâm kimesne muvâcehesinde 

merkum Esib yedinde olub hükümet konağı havalisinde muâyene olınan bir re´s boz 

renkli erkek merkeb benim yedimde netacen mülkim iken tarihden dört mah akdem 

Kilis civarında Amik Nahiyesi’nde Kara Su geçidinde yedimden sirkat olınub el 

halet-ü hezihi merkum yedinde bulmamla bi’l-istihkak hala taleb iderum deyu bade´d 

da´va ve’s suâl ol dahi cevabında ben merkeb-i mezkûrı iki yüz elli guruşluk 

mukabilinde bakır edâni virmek üzere İslahiye kurasından Kenan Karyesi kethüdası 

İbo bin Sakar nâm kimesneden iştirâ ve mübadele eyledikden ve tarih-i şiram olan on 

beş günden beru muhkemü’l-şira vaz´ül yed iderum lakin müddeî-yi merkumın ber 

minvâl-i muharrer malı oldığını bilmam didikde husus-ı mezkûrda müddeî-yi 

merkumın beyyinesi evla oldığına binaen müddeî-yi merkum ber minvâl-i muharrer 

netâcen müddeâsını zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Hacı Yusuf bin Hacı 

Osman ve Yusuf bin Mehmed nâm kimesnelerden sıra ve bade alena lede’t-tezkiye 

adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Arabsun Karyesi ahalisinden 

Abdullah bin Ahmed ve Mehmed bin Mustafa şehadetleriyle ba muvâcehe ber nehc-i 

şer´i âli bade isbât ve’l-hilaf ve’l-hükm mucebince merkeb-i mevsûf-ı mezkûrı 

müddeî-yi merkum Osman’a teslime merkum Esib’e tenbih olındığı i´lâm olındı 

Tahriren fi’l-yevmü’l-evvel min Receb li sene selas miete ve elf / 8 Mayıs 1883 

 

[Belge No: 147] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatında Kelleş 

Hanesi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan İbrâhim bin Hacı 

Ahmed Ağa’nın sulbiye kızı olub hala yedi yaşında bulunan sağire Ayyuş babası 

müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil malını hıfz ve tesviye-yi umûrını rü´yete vasî nasb 

ve tayin olınmak lazım ve mühim olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf 

ve her vecihle vesâyet uhdesinden gelmege kadir iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-

esami kimesnelerin ihbârlarıyla mütehakkık olan sağire-yi mezbûrenin amucası işbu 

bâisü’l-vesika Mahmud Ağa bin Hacı Ahmed Ağa’yı hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb 
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tuba lehü hüsni maab efendi hazretleri sağire-yi mezbûrenin malını hıfz ve tesviye-yi 

umûrını rü´yete vasî nasb ve tayin biyurdıkda oldahi vesâyet-i mezkûreyi kabul ve 

hizmet-i lazımesinin edâya taahhüd  ve iltizam eyledikden sonra vasî-yi merkum 

talebiyle hakim-i mümaileyh ve’l-cenâb efendi hazretleri sağire-yi mezbûrenin 

malından işbu tarih hüccetden itibaren beher yevm altmış para nafaka ve kisve baha 

farz ve takdir biyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı sağire-yi mezbûre Ayyuş’ın külli 

yevm nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyesine harc ve sarf ve lede’l-hace 

istidaneye izn virilmeğeyn ma vakı´ bi’t-taleb ketb ve ima olındı tahriren fi’l-

yevmü’l-sabi´ve’l-işrin min şehr-i Cemaziye’l-ahir li sene selas / 4 Mayıs 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Musa Efendi İbni Mehmed, İsmail ibni İsmail, Temuroğlı Mehmed Ağa, Hayreddin 

oğlı Ahmed Efendi ve gayrihüm 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 96 
[Belge No: 148] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Hacı 

Halil Hanesi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Bazzâde Mustafa 

Efendi ibni Abdurrahim Efendi nâm kimesnenin sulbiye-yi sağire kızı Zekiyye’nin 

tesviye-yi umûrına ve mal-ı mevrusını ahz ve kabz ve hıfz-ı kıbel-i şer´den bir 

müstakımü’l-etvar kimesnenin vasî nasb ve tayin olınması lazım ve´ ebed olmağın 

emanet ile maruf ve istikamet ile mevuf ve umûr-ı vesâyet uhdesinden gelmeğe ez 

her ceht kadir iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami kimesnelerin ihbâr ve 

şehadetleriyle zahir ve mütehakkık olan sağire-yi mezbûrenin hali Fazılzâde 

Mehmed Efendi nam kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehi hüsni maab 

efendi hazretleri dahi sağire-yi mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-yi 

umûrına ve malı mevrusını ahz ve kabz ve hıfza vasî nasb ve tayin bıyurub ol dahi 

ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin kema yenbaği edâya 

taahhüd ve iltizam eyledikden sonra vasî-yi mümaileyh talebiyle hakim-i mümaileyh  

hazretleri işbu tarih-i vesikadan itibaren pederinden mevrus malından yevm iki guruş 

nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyesine sarf içün farz ve takdir biyurub 

meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı  sağire-yi mezbûrenin nafaka ve kisve baha ve sâir 

levazım-ı zaruriyesine harc ve sarf ve lede’l-hace istidaneye ve indez zafer malına ve 

yahud min muceb nafakâtiha aleyh üzerine rucu´a vasî-yi mümaileyh Mehmed 

Efendi’ye izn vermeğin ma vakı´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-
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evvel min rebiü’l-sani li sene selasmiete ve’l-elf / 9 Şubat 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Temurzâde Hacı Mustafa Efendi, Mimarzâde Mehmed Efendi, Molla Yusuf Hoca 

mahdumı Mehmed, Abdülkadir Efendi, Kâtib-i Mahkeme Hafız Efendi, Muhzır İzzet 

ve gayrihüm 

 

[Belge No: 149] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Seng-i 

Tavil Mahallesi sakinelerinden binti Leyar Evanis nâm kimesnenin mülki olub 

mahalle-yi mezbûrede kain tarafları Boyacı Kerbu ve Hacı Mirza Ağa ve İslambollı 

Manuk haneleri ve Hasan Ağa Çıkmazı ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i 

menzilde olan sülüs hisse-yi şâyiasını tarih-i i´lâmdan itibaren altı mah mürurında on 

ve on iki mah mürurında on ve on sekiz mah mürurında cem´an otuz aded yüzlik 

Osmani Altunı mukabilinde Ubrizâde Ahmed Ağa ve Tases Makdis Agobyan Nersez 

ve Yakubyan Serges ve ve Aşcıyan Pedros Ağalara ale’t-tarikü’l-bey´ ve teslim 

itmek ve salefü’z zikr müddet-i mezkûrlar hitâmında meblağ-ı mezbûrı edâ ve teslim 

itmediği halde menzil-i mezkûrda olan hissesini 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 97 

[Belge No: 150] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Battal Höyük 

Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Çolak Hasan bin Kör Ali  nâm 

kimesnenin sulb-i sağir oğlı Hasan ve sağire kızları Ayyuş ve Hadice nâm 

kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den bir müstakîmü’l-etvar kimesnenin 

vasî nasb ve tayin olınması lazım ve’l-ebed olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile 

mevsûf ve her vecihle vesâyet uhdesinden gelmege kadir iddüği zeyl-i rakımda 

muharerü’l-esami-yi müslimin kimesneler ihbâr ve şehadetleriyle zahir ve 

mütehakkık olan sağirun-ı merkumının li ebeveyn er karındaşları işbu bâisü’l-vesika 

Ali bin Çolak Hasan nâm kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehu hüsni 

maab efendi hazretleri vasî nasb ve tayin biyurub ol dahi bervechi muharrer vesâyet-i 

mezkûreyi kabul ve mersimin kema yenbaği edâya taahüd ve iltizam eylediği ma 

vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevm ü’l-hams-ı aşer min 

Cemaziye’l-evvel li sene selasmi ete ve elf / 24 Mart 1883 
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Şühûdü’l-hâl   

Hacı Kara Ağa’nın oğlı Mustafa, Hacı Müezzinzâde Mehmed Ali, Hacı Müezzinzâde 

Ökkeş, Hayreddinzâde Ahmed Ağa ve gayrihüm 

 

[Belge No: 151] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Battal Höyük 

Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Çolak Hasan bin Kör Ali  nâm 

kimesnenin sulb-i sağir oğlı Hasan ve sağire kızları Ayyuş ve Hadduc nâm 

kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den bi hüccet-i şer´iye  vasî 

mensubları li ebveyn erkarındaşları işbu bâisü’l-vesika Ali bin Çolak Hasan nâm 

kimesne nefsinden asaleten ve sağirun-ı merkumına vesâyete medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda medine-yi 

mezbûre mahallatından Çukur Mahallesi sakinlerinden tüccar-ı muteberatdan 

Ubrizâde Es Seyid Ahmed Ağa muhzırındâ ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub vasîsi 

oldığım sağirun-ı merkumının ve benim mevrusımız babamız müteveffâ-yı merkum 

düyûn-ı terekesinden ez yed oldığı halde fevt olub ancak terekesinden olub karye-yi 

mezbûre turabında Süri Tağ Ardı nâm mahalde  kain tarafları Mehmed Ali ve Emir 

Ali tarlaları ve târik-i âmm ve tarik-i has ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a karalık ve 

dımışkı mahlut bağı olub bağ-ı mezbûrden maada ism-i mal ıtlak olınur nesnesi 

olmayub işbu mümaileyh Ahmed Ağa’ya dahi yedi bin guruş müsbet deyni zuhur 

idub verese-yi sâire dahi istihlası terk itmeğe iktidarları oldığı gibi sağğarın dahi 

malları olmadığından bağ-ı mezbûrın furuhtıyla esman-ı hasılatdan tesviye-yi deyn 

olınması iktiza eylediğine binaen bağ-ı mahdud-ı mezkûrı vesâyetim hasebiyle bey´e 

arz itmişdim bade’l-müzayede ve inkıt´a ür rağbat bağ-ı mahdud-ı mezkûrın arzı üç 

yüz ve gerumı dört bin iki yüz guruş ki cem´an dört bin beş yüz guruş işbu 

mümaileyh Ahmed Ağa üzerinde karar ve ziyadeye taleb aheri zuhur itmeyub ve 

meblağ-ı mezbûr dahi bağ-ı mezkûrın semen misli oldığından hala bey´ olınub 

esmanı ile ifâ-yı deyn olınmak üzere kıbel-i şer´den bana izn virilmek matlubımdır 

didikde vasî-yi merkumın takrir-i meşruhu vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre muvafık 

ve mablağ-ı mezbûr dahi bağ-ı mezkûrın semen misli iddüği zeyl-i rakımda 

muharrerü’l-esami kimesnelerin ihbârlarıyla zahir olmağın hakim-i mevkı sadr-ı 

kitâb tuba lehi hsn-i maab efendi hazretleri dahi meblağ-ı mezbûr mukabilinde 

müşteri-yi mümaileyhe bey´ vasî-yi merkum Ali Ağa’ya izn vermeğin ma vakı´ bi’t-

taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-salis min Recebü’l-ferd li sene selasmi 
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ete ve elf  / 10 Mayıs 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Temurzâde Mustafa Efendi Ağa, Kala ağasızâde Mahmud Ağa, Hacı Müezzinzâde 

Ökkeş Ağa, Hacı Müezzinzâde Mehmed Ali Ağa ve gayrihüm 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 98 
[Belge No: 152] 

Ma´rûzu dâileridirki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Şarkiyan 

Mahallesi sakinlerinden Hazinedâr binti Emin Beg nâm kimesnenin medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´de mahalle-

yi mezbûre sakinlerinden zevci Ali Çavuş bin Mehmed muvâcehesinde işbu merkum 

Ali Çavuş benim zevc-i dahlim olub benimle münâzaa´ esnasında haşa sümme haşa 

cima´ lafzıyla tarihden çend mah akdem din ve imanıma sebb ve şetm idub ol vecihle 

ben merkumdan mübâne olmamla binaen aleyh ol tarihden beru validem hanesinde 

sakin olub ve şimdiye değin asla meyanımızda ezvac muamelesi ceryan itmemişken 

el haleti hezihi merkum Ali Çavuş benim ile ezvac muamelesi talebinde bulunub 

beni kendü hanesinde iskan murad ve müdâhale eylediğinden müdâhalesinin men´i 

matlubımdır didikde ol dahi cevabında müddeîye-yi mezbûre kendüsinin zevce-yi 

menkûha-yı medhûl baha oldığını ikrâr lakin maada müddeâsını bi’l-inkar müddeîye-

yi mezbûre bervechi muharrer müddeâsını bade’l-ihmal ve’l-istimhal etban-ı 

beyyineden izhâr-ı acz idub ve yemin dahi virmameğeyn mucebince mezbûre 

Hazinedâre zevci merkum Ali Çavuşa i´tâat ve inkıyad itmek üzere tenbih olındığı 

i´lâm olındı. Fi 7 Receb-i Şerif Sene 1300 / 14 Mayıs 1883 

 

[Belge No: 153] 

Ma´rûzu dâileridirki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından İbn-i 

Eyyub Mahallesi sakinlerinden Tüccar Nersez ibni Sargez nâm kimesne medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda 

mahalle-yi mezbûre sakinlerinden ve zikr-i âti menzil babamızın müstakilen malıdır 

deyu vaz´ül yedleri beyine-yi adile ile sabit Karuh ve Evadin ebna Evadis nâm 

kimesneler muvâcehelerinde mahalle-yi mezbûrede kain tarafları târik-i âmm ve İbni 

Eyyub Çarşısı ve İlkyan Hoca ve İbrâhim haneleri ile mahdud ve mümtaz bir bab 
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mülk-i menzilin canib-i şarkisinde fevkani oda ile tahtında kilar ve kilar-ı mezkûr 

harasından şimâle doğru havlıyı malum Semerci  Danil nâm kimesnenin mukeddema 

mülki oldığı halde menzil-i mahdud-ı mezkûrı karındaşım işbu merkumanın babaları 

merkum Evadis  ile müştereken tokuz yüz elli guruşa bade’l-iştirâ kezâlik garb 

cihetinde olub merkum ile pederimizden mevrus müşterek hanemize ilhak ve 

tarihden yirmi üç sene akdem gelinceye değin gerek iştirâ eylediğimiz menzil ve 

mülk-i mevrusımıza karındaşım işbu merkumanın babaları Evadis ile müştereken 

mutasarrıf olub bade karındaşım merkum tarih-i mezbûrede fevt olmağla mezkûr nısf 

hissesioğlıları merkuman ile zevcesi Nusıye  Kadına ve kızları Ane ve Zemerde ve 

Menuşa mevrus olub verese-yi mezbûrun ile menzil-i mezkûrlara bundan iki sene 

akdem gelinceye değin mutasarrıf oldığımız halde tarih-i mezkûrda menzil-i müştira 

ve mevrusımız meyanımızda taksim ile size ve fazla divarı ittihaz itmek üzere binaen 

alehy vuku´f nâmları olan malumü’l-esami mimar ustaları cem´ ile ber kısmet-i 

meclis akdi ile merkuman valideleri ve kızları mezbûrat cümleten hazırun olub her 

iki menzil bi’l-münasefe benim ile müşterek oldığını her biri bi’t-tavahüm bade’l-

ikrâr hazirun-ı merkumın menzil-i mezkûrları meyanımızda iktisam ile şark cihetinde 

kain iştirâ eylediğimiz hane ve tahtında kilar ve hizasından şimâle doğru fazla divarı 

vaz´ ile bade garb tarafına fazla divarı inhiraf olınub târik-i âmme intiha ve 

nihayetinde kendüler içün cümle kapusı küşad olınarak ifraz ile bir hisse  

pederimizden mevrus tahtani oda ile hazine ve bodrum ve havluyı bakiye dahi bir 

hisse itibar ve ben dahi kadim kapudan mürur ve ubur itmekliğim tayin olındıkdan 

sonra mezkûr müşteri-yi menzil merkuman hisselerini ve mevrus menzil benim 

hisseme alarak taksim ve her birimiz taksim-i mezkûra bade’r-rıza istifâ-yı hakkımızı 

ikrâr ve itiraf eylediğimiz halde kısmet-i mezkûremizi hazırun merkumdan işhad 

itmişken hala merkuman fasıla divarını vaz´ ile setre ittihazından men´ ider 

olmalarıyla suâl olınub muceb-i şer´isi bi’l-icrâ fasıla divarımız mahalline vaz´ 

olınmak matlubımdır didikde merkuman cevablarında mezkûr oda ve tahtunda kilar 

ve havlu babamız malıdır babamız bundan yirmi beş sene akdem fevt oldıkda menzil 

bizler ile validemize  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 99 

ve kız karındaşlarımıza mevrus olmışdır lakin babamız işbu müddeî-yi merkum 

Nersez ile müştereken eyledikleri malumımız değildir ancak amucamız merkumın 

mezkûr iştirâ olınan menzilde tasarrufı vardır deyu bundan iki buçuk sene akdem 
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mezkûr oda ve kilar amucamız merkum müşterekdir deyu bade’l-ikrâr ve’l-itiraf 

meyanımızda ber minvâl-i muharrer taksim itmediğimiz gibi ve kısmet deyu iddiası 

olan taksimde vereseden bazı kimesneler hazır olmadıklarından kısmet-i mezkûre 

dahi vuku´ı farz olınsa sahih değildir deyu müddeî-yi merkumın müddeâsını külliyen 

inkar itmeleriyle suret-i mürafaları fetva-yı şerife lede’l-havale müddeî-yi merkum 

Neccar Nersez müddeâsı vech üzere menzil-i mahdud-ı mezkûr münâzaafih oda ve 

kilara tarih-i mezkûre değin karındaş müteveffâ Evadis ile bi’l-iştirâk ve bi’l-

münavebe mutasarrıf oldıklarını ve merkum Danil’den bi’l-iştirâk iştirâ itdiklerini ve 

semen olan meblağ-ı mezbûrı müşterek virdiklerini ve bade vefatoğlıları merkuman 

ve valideleri ve kız karındaşları mezbûratlar ile kezâlik mutasarrıf oldığını ve 

tarihden iki sene altı mah akdem bervechi meşruh iktisam hisselerini ifraz ve fasıla 

divarı mürur idecek kapu mahallini tayin iderektaksim ve her biri istifâ-yı hak 

iddüklerini isbât ider ise menzil-i mezkûr ve mezbûr oda ve kilardan ifraz olınan 

mahal-i mezbûrı zabt ider ve fasıla divarını bi’l-iştirâk binaya cebr olınur deyu 

cevaben ifta ve iş´ar olındığına binaen müddeî-yi merkumden ber minvâl-i muharrer 

müddeâsına muvafık beyine taleb olındıkda merkum ber minvâl-i muharrer müddeâ-

yı meşruhasını mahallinde istima´ itmek üzere kıbel-i şer´den mahkeme-yi şer´iye 

baş kâtibi Hafız Mehmed Hilmi Efendi dâileri irsâl olınub oldahi mahalle-yi mezbûre 

mahallatından İbn-i Eyyub Mahallesi vâki´ münâzaa´fih olan menzile varub zabt 

ceridesinde isimleri muharrer kimsan huzûrında akd-i meclis-i şer´i âli eyledikde 

Yalnız Hane Mahallesi ahalisinden  Emzâde Mustafa Efendi ve Balyan Nersez Ateş 

Nazır ağalar meclis-i ma´kûd-ı mezkûrda müddeî-yi aleyh hazırlar oldıkları halde 

muvâcehelerinde bundan akdem işbu müddeî-yi merkum Naccar Nersez ile 

karındaşoğlıları ve zevcesi ve kızları meyanlarında tekevvün iden müşterek menzil 

da´valarını taksim itmek üzere cümleten hazır olarak işbu menzil-i mezkûrın şarki 

cihetinde olan fevkani oda ve tahtında kilar ve mezkûr odanın müntehasından fasıla 

divarı çekilmek ve şimâle doğru tahdid ve bade garbe inhıraf ile târik-i âmmü’l-saf 

ve mülâhık oldığı ahalden kapu küşad olınarak müddeî-yi aleyh hisselerine ve garb 

cihetinde olan tahtani oda ile garb cihetinde olan hazine ve havluyı malum müddeî-yi 

merkum Nersez hissesineifraz ve bu vecihle meyanlarında taksim ve taksim-i 

mezkûre cümleten razı olmışlardır ve kısmet-i mezkûre üzere her birinin yek diğerde 

bir da´vaları kalmadığını huzûrımızda her iki taraf ikrâr ve itiraf eylemişlerdir deyu 

her birleri şehadet eylediklerini kâtib-i mümaileyh mahallinde istima´ ve ketb ve 

tahrir ve meclis-şer´e gelub âli vuku´a inha ve takrir eyledikden sonra şahidun 
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merkuman usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i 

mestureye vaz´ı mühr veimza iden Mustafa bin Ahmed ve Hacı Kara Mehmed bin 

Hasan ve Akob bin Akob ve Eyis Gork nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade alena 

lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınmağın mucebince bade’l-

hükmü’ş-şer´i taksim-i sabık vecihle fasıla divarı çekilmek iktiza eylediği her birine 

tefhim olındığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı Fi tahriren fi’l-yevmü’l-hams-ı aşer min 

Cemaziye’l-evvel li sene miete ve elf / 24 Mart 1883 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 100 
[Belge No: 154] 

Ma´rûzu dâileridirki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab kurasından Arabdar 

Kebir Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem güzeran iden bin iki yüz toksan yedi 

senesi hilalinde vefat iden Mircan Ali bin Tuz Mustafa nâm kimesnenin veraseti 

sulb-i kebir oğlıları Osman ve Kadir ve Mustafa Ökkeş ve sulbiye-yi kebir kızları 

Hadice ve Aişe ve ve Emine ve Meryem nâm kimesnelere inhisârı şer´an zahir ve 

aşikar oldıkdan sonra bintan-ı mezbûrtan Hadice ve Aişe nâm kimesneler tarafından 

zikr-i âti husus-u da´vaya vekil müseccel-i şer´iyeleri Hacı Ali Ağa ibni İbiş Efendi 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve 

meclis-i şer´i âli ukudda müteveffâ-yı merkumın varislerinden olub zikr-i âti 

terekeye vaz´ül yedi sabit olan ibni merkum Kadir nâm kimesne tarafından husumet 

ve redd-i cevaba vekilde bi’l-vekâlesi da´va vekil Es Seyyid Mehmed Efendi ibni 

Seyyid Ağa muvâcehesinde karye-yi mezbûre civarında  Medine Deresi’nde kain 

tarafları dere ve târik-i âmm ve Mercan Ali tarlasıyla mahdud ve mümtaz  altı bin bin 

guruş kıymetlu bir kıt´a bağın tamamı ve karye-yi mezbûrdekain tarafları Deli 

Ahmed bağı ve cebel ve tarik ile mahdud ve mümtaz üç bin guruş kıymetlu bir kıt´a 

hunus bağın nısf hissesi ve yine karye-yi mezbûrde yedi Müzkilik nâm mahalde kain 

tarafları Hacı Ali ve Mir Ali ve Tavil Ali bağları ile mahdud ve mümtaz beş bin 

guruş kıymetlu bir kıt´a bağın tamamı ve Medine Deresi’nde kain tarafları Kel 

Ahmed bağı ve deresiyle mahdud ve mümtaz dört bin guruş kıymetlu iki bin tik 

karalık bağın tamamı ve yine Medine Deresi’nde kain malum´el mahdud ve’l-etraf 

bin beş yüz guruş kıymetlu beş re´s öküz ve beş yüz guruş kıymetlu iki re´s inek ve 

üç bin guruş kıymetlu iki re´s katır ve altı yüz guru kıymetlu on iki re´s keçi ve bin 

guruş kıymetlu iki kantar begmez ve beş yüz guruş kıymetlu altı kile hınta ve beş yüz 
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guruş kıymetlu bir aded mısra kazanı ve beş yüz guruş kıymetlu beş kile nohud ve 

beş yüz guruş kıymetlu on battan evani nuhasiye ve altı yüz guruş kıymetlu üç kat 

yatak ve iki yüz guruş kıymetlu dört aded kilim ve karye-yi mezbûrede vâki´ 

malumetü’l-hudud bin beş yüz guruş kıymetlu bir bab mülk-i menzilin tamamı 

müteveffâ-yı merkumın ale’l-vefat yedinde mülki olub fevtiyle ber minvâl-i 

muharrer veresesine bi’l-farizatü’l-şer´iye mevrus olmışken hala merkum Kadir 

emlak ve eşya ve bağ-ı mezkûrların tamamına müstakilen vaz´ül yed olub 

müvekkilelerim mezbûrtanın hisse-yi irsiye-yi şer´iyeleri teslim itmediğinden suâl 

olınub muceb-i şer´iyesi bi’l-icrâ hisse-yi meşruaları tarafıma teslim bi’l-vekâle 

matlubımdır didikde vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi cevabında vekil-i merkum 

Hacı Ali Ağa’nın iddia gerdesi olan on iki re´s keçi ve iki kantar begmez ve beş kile 

nohud ve altı kile hınta ve mısra kazanından ibaret beş kalem eşya müteveffâ-yı 

merkumın malı olarak müvekkilim merkum Kadir yedinde yokdur ve salefü’z zikr 

beş kıt´a ve beş re´s öküz ve iki re´s inek ve iki re´s katır ve on battan evani 

nuhasiyeve üç kat yatak ve dört aded kilim ve karye-yi mezbûrede vâki´ bir bab 

mülk-i menzilin tamamı fi’l-hakika mukaddema müteveff-yı merkumın malı olub 

ancak müteveffâ kabl´el vefat hal-i hayat ve kemal akl ve sıhhâtinde güzeran iden bin 

iki yüz toksan bir senesi Şevval-i Şerifi’nin yirmi altıncı güni mezkûr bağ ve eşya ve 

öküz ve inek ve katır ve yatak ve evani nühasiye ve menzilni altı bin iki yüz seksan 

guruş semen-i tesmiyesiyle sekiz sehmde bir sehmini kendiden mukaddem vefat iden 

Memik’in oğlıları Hüseyin ve Ahmed ve Ali’ye ve yedi sehmini dahi müvekkilim 

merkumoğlı bey´i bat sahih-i şer´le bey´ ve teslim ve temlik idub merkumın dahi ber 

minvâl-i muharrer iştirâ ve kabz ve kabul 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 101 

ve teslim idub ve semen olan meblağ-ı mezbûrdan bin dört yüz toksan beş guruş 

müvekkilim merkum Kadir’e ve yedi yüz seksan beş guruş dahi merkum Hüseyin ve 

Ahmed ve Ali’ye hibe mucebince şer´i ile hibe ve bahş idub anlar dahi ittihâb ve 

kabul itmişlerdir ol vecihle salefü’z zikr emlak ve bağ ve sâireler merkum ile 

merkumının mülk-i müştiraları oldıkdan sonra müteveffâ-yı merkum bey´i 

mezkûreye ve semen merkuma ve hibe-yi mezkûre ve kabuline dâir âmme-yi da´va 

ve kaffe-yi iman ve muhasematdan müvekkilim merkum Kadir ve merkumunın 

kabullerini havi ibrâ-yı âmm sahih-i şer´ile ibrâ ve ıskat-ı hak eyledikden yedi sehmi 

müvekkilim merkumının malıdır deyu vekil-i merkum Hacı Ali Ağa’nın inkarına 
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mukarin def-i tasaddi iddikde vekil-i merkum Hacı Ali Ağa cevabında müteveffâ-yı 

merkumoğlı Memik’in oğlıları merkumuna temlik iddüği eşya ve bağ benim irâ´em 

dahilinde olmayub harc oldığından maada müvekkil Kadir babası vefatdan sonra 

tarihden iki mah akdem gelinceye değin bağ ve tarla ve katır ve öküz ve sâir her ne 

var ise taksim idelim deyu müvekkilelerim mezbûrat  söylemişdir didikde suret-i 

mürafa´ları fetva-yı şerife lede’l-havale müddeî-yi aleyh vekil-i mümaileyh Seyyid 

Efendi ber vech-i meşruh ref´ini isbât ve ala müvekkiltan-ı mezbûrtan bade´d 

tehalüfiha tereke vaz´ül yedle iktisam olınacağı ve ziyade hususında dahi vekil-i 

merkum Hacı Ali Ağa isbât ve ala merkum müvekkil Kadir bade’l-tahlif ziyade 

da´vası münkâti´ olacağı ve ibrâ kabul ve sabit olur ise Hacı Ali Ağa’nın ikrâr ve 

da´vasına iltifât olınmaz deyu verilan cevab-ı şer´iyeye binanen müddeî-yi vekil Hacı 

Ali Ağa’nın terk eden ziyade da´vasını isbât bade’l-havale vekil-i mümaileyh Seyyid 

Efendi ber minvâl-i muharrer ref´i meşruhını yani bey´i mezkûr ve hibe-yi mezkûra 

ve bade ibrâ ve kabul da´valarını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Arabdar Karyesi ahalisinden 

İbrâhim bin Mustafa ve Ahmed bin Alive Mustafa bin Mehmed ve Ali bin Mehmed 

nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Hüseyin ve Mehmed ibni Boybegi Osman 

Ağa ve Fakıoğlı Mustafa ve Torunlık Karyeli Hacı Mustafa ve Süleyman bin Selo 

nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr 

olınan Büyük Arabdar Karyesi ahalilerinden Zıbo Ahmed’in oğlı Memik ve Hacı 

Devriş bin Ali nâm kimesneler şehadetleryle bi’l-vacih ber nehc-i şer´i isbat etmeğin 

mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i müddeî-yi merkum vekil Hacı Ali Ağa da´va-yı 

mezkûresiyle müddeî-yi aleyh merkum Kadir’e izâfetle vekil-i mümaileyh Seyyid 

Efendi’ye bivechi şer´i masarıfadan bade’l-men´ bağ-ı mezkûreler ve öküz ve inek ve 

menzil ve bakır ve tabak ve kilim merkum Kadir yedinde ibka kılındığı i´lâm olındı 

tahriren fi’l-yemü’l- salis aşer min Receb li sene selasmiete ve elf / 20 Mayıs 1883 

 

[Belge No: 155] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Sultan Hatun binti Ahmed Ağa nâm 

kimesne tarafından zikr-i âti husus huzûr-u şer´de ikrâr ve takrire vekâleti zat-ı  

mezbûreyi  arifân ve her biri ber mukteza-yı irade-yi seniyyeye mensub oldıkları 

mahalerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Şeyh Mehmed Efendi ibni 

Mehmed Efendi ve Molla Mehmed ibni Şeyh Yusuf nâm kimesnelerden evvela sıra 
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ve bade Mehmed İzzet bin Mehmed ve Abdülkadir bin Hüseyin nâm kimesnelerden 

alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Kocaoğlan 

Mahallesi ahalisinden İbrâhim Hakkı ibni Hafız Mehmed Efendi ve Kurb-ı Zincirli 

Mahallesi ahalisinden Mehmed ibni Mehmed nâm kimesneler muhzır-ı hasm-ı 

hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´iü’l-hak olan Ahmed Efendi ibni 

Hakkı Efendi nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam 

idub müvekkilim mezbûre mümileyhanın mülki olub Maraş Sancağına tabi´ Bertebiz 

Nâhiyesi dahilinde Efkar-ı Kara nâm mevki´de kâin malumetü’l-hudud  ve’l-etraf bir 

kıt´a bağını semen misliyle talebine bey´ ve teslim ve semenini ahz ve kabz ve 

makbuz olan esmanıyla müvekkilem mümaileyha içün dilediği mahalden her nev´i 

emlak ve akar ve dükkan almağa ve müvekkilem mümaileyhanın kaffe-yi da´vasını 

rü´yet ve tesviyeye müvekkilem mümaleyhanın aleyhasına zuhur idecek da´vada 

husumet ve redd-i cevaba ve lede’l-icâb sulh ve ibrâya ve husus-u mezkûrın 

mütevakıf oldığı umûrların küllisine müvekkilem  

    

[[[[Sayfa No]]]]: 102 

mümaileyha Sultan Hatun tarafından hala Maraş’da zevci futuvettlu Hakkı Efendi 

ibni Ahmed Necib Efendi nâm kimesneyi kabuline mevkufen vekâlet-i mutlaka-yı 

âmme ile vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledi didikde ğabbe’l-tasdikü’ş-şer´i 

ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-işrin min Recebü’l-ferd li 

sene selasmiete ve elf/ 27 mayıs 1883 

Şühûdü’l-hâl  

Hafız Mehmed Hilmi Efendi, Torunzâde İbrâhim Hakkı Efendi, Mehmed İzzet Ağa 

ve gayrihüm 

 

[Belge No: 156] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından İbn-i 

Eyyub Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Evadis bin Sargez bin 

Evadis’in nâm kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Nusiye binti 

Abacı Köse sulb-i sağir oğlıları Karuc ve Evadın ve kebire kızları Ene ve Zeherd ve 

Menuse inhisârı şer´an zahir ve aşikar oldıkdan sonra verese-yi merkumeden zevce-

yi mezbûre ve ibni merkum Evadın ve bintan-ı mezbûrat Ene ve Zeherd ve Menuse 

taraflarından zikr-i âti husus-u ikrâr ve takrire vekil-i müseccel-i şer´leri ibni merkum 



270 

Karuc vekâlete ve nefsinden asaleten medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine 

mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´de mahalle-yi mezbûre sakinlerinden ve zikr-i 

âti vekâlete vaz´ül yedi sabit olan müteveffâ-yı merkumın li ebeveyn er karındaşı 

Tüccar Nersez bin Sargez muhzırında bi’l-vekâle ve bi’l-asale ikrâr-ı tam ve takrir-i 

kelam idub mevrusımız müteveffâ-yı merkum ile işbu amucamız merkumın bervechi 

nısfiyet müştereken mülkleri olub mahalle-yi mezbûrede kain tarafları târik-i âmm ve 

Nersez hanesi ve kebabcı ve tütünci dükkanları ile mahdud ve mümtaz bir bab 

dükkanın arsası üzerine işbu amucamız Nersez bizlerin izn ve icazeti olmaksızın 

fazula bizlerin hissesine dahi uncı dükkanı bina ve ihdas idub tokuz senen beru 

dükkan-ı mezkûra müstakilen mutasarrıf hasıl olan icaresinden bizlere hisselerimizi 

teslim itmediğinden suâl olınub muceb-i şer´i bi’l-icrâ hisse-yi mezkûremizden 

binasının refikiyle haliyen anü’ş-şevağıl tarafımıza teslimi matlubımdır deyu bi’l-

asale ve bi’l-vekâle tasaddi eylediğim da´vadan meyanımıza muslihun tavassutıyla 

makbuzımız olan beş yüz guruş  üzerine sulh eylediklerinde ben dahi asleten 

vekâleten sulhı kabul idub nısf hisse-yi arsa da´vasına ve semenine mutlaka-yı âmme 

da´vadan ve kaffe-yi iman ve muhasematdan amucamız Nersez’in ibrâ-yı âmm katı´ 

ül niza ile ibrâ ve iskat eyledikde ol dahi bedel-i sulh deyu bana medfu´ olan meblağ-

ı mezbûr beş yüz guruş mutlaka-yı âmme da´vadan bizlerin zimmetini ibrâ ve iskat 

idub her birimiz aherin ibrâsını bervechi muharrer kabul eyledik fima baad merkum 

amucamız Nersez ile husus-u mezbûra müteallik veciha min ´el vucuh ve sebeben 

mine’l-esbab da´va ve niza´mız kalmadı didikde gabbe’l-tasdikü’ş-şer´i ma vâki´ 

bi’t-taleb ketb ve imla oındı tahriren fi’l-yevmü’l-sani ve’l-işrin min Recebü’l-ferd li 

sene miete ve elf / 29 Mayıs 1883 

Şühûdü’l-hâl  

Kâtib-i Mahkeme Hasan Efendi, Kâtib-i Mahkeme Zühdi, Hafız Mehmed Hilmi 

Efendi ve gayrihüm 

 

[Belge No: 157] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tevbe 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem  maktulen vefat iden Mustafa bin Hacı 

Memik bin Mehmed nâm kimenenin veraseti babası merkum Hacı Memik ile 

validesi Hace Emine Hoca binti Mehmed Ağa’ya zevce-yi menkûha-yı metrukesi 

Hadduc binti Abdullah ve sulb-i sağir oğlı Mehmed Salih ve sulbiye-yi sağire kız  

Asiye’ye inhisârı bi’l-beyyinet-i şer´iye zahir ve aşikar ve sağiran-ı merkumanın 
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vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin emvâllerini hıfz ve umûrlarını rü´yete mahmudü’l-

hal olan cedleri merkum Hacı Memik Ağa’ya izn virilmeden sonra cedd-i merkum 

Hacı Memik Efendi’den asaleten ve sağiran-ı merkumana velayeten ve zevce-yi 

mezbûre Hadduc dahi asaleten medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda her biri ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub 

mevrusımız müteveffâ-yı maktul merkumı Medine-yi mezbûre mahallatından Ehl-i 

Cefa Mahallesi sakinlerinden ? Hacı Kadir Ağa’nın oğlılarından Abdülkadir ve   nâm 

kimesnelerden bundan akdem güzeran iden bin iki yüz toksan tokuz Şevval-i 

Şerif’inin selhi olan erba´an gicesi bi gayr-i hal cerh ve katl eylediklerinden hala 

mevrusımız maktul merkumın diyet-i şer´iyesini Haleb mahkeme-yi şer´iyesinde 

rü´yet ve da´vaya ve husus-ı mezkûrın mütevafık oldığı umûrın gelmesine 

tarafımızdan el haleti heza Haleb’de misafire maktul-i merkumın validesi Emine 

Hace binti Mehmed Ağa nâm kimesne 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 103 

nâm kimesneyi vekâlet-i âmme-yi sahih-i şer´iye ile kabuline mevkuf vekil ve naib-i 

menab nasb ve tayin eyledik didiklerinde gabbe’l- tasdikü’ş-şer´i ma vâki´ bi’t-taleb 

ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-rab´i ve’l-işrin min Recebü’l-ferd li sene 

miete ve elf / 31 Mayıs 1883 

Şühûdü’l-hâl   

İsmail Rafet Ağa, Kâtib Hasan Efendi, Hacı Osmanzâde Mehmed Ağa, Biraderi Ali 

Ağa ve gayrihüm 

 

[Belge No: 158] 

Ma´rûzu dâileridirki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Âtik Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem  fevt olan El Hac Abdurrahman 

Haki Efendi İbni Vehbi Efendi nâm kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı 

metrukeleri Hanife binti Abdullah ve Zeyneb binti diğer Abdullah ile sulb-i kebir 

oğlı Mehmed Sabit ve sulbiye-yi sağire kızları Aişe ve Fatma ve Firdevs’e inhisârı 

şer´an zahir ve sağiran-ı merkumanın dahi tesviye-yi umûrlarına ba hüccet-i şer´iye 

valideleri Hanife Hatun vasî nasb ve tayin olındıkdan sonra ibni merkum Mehmed 

Sabit medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i 

şer´i âli ukudda vasîye-yi mezbûre Hanife Hatun tarafından zikriâti hususda husumet  
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ve redd-i cevaba lede’l-icâb terekeyi taksime ve sulh-i ibrâya vekil-i müseccel-i 

şer´isi Kethüdazâde Mustafa Ağa ibni Hacı Mahmud muvâcehesinde pederim 

müteveffâ Hacı Abdurrahman Haki Efendi’nin mülki olub mahalle-yi mezbûrede 

kain tarafları târik-i âmm ve Hacı Abdullah Efendi hanesi ve Alaybegi Çarşısı ve 

tarik-i has ile mahdud ve mümtaz bir bab haram ve ittisalinde selamlık dâirelerinde 

olan on sekiz sehmde beş sehm hisse-yi şâyiasıyla selamlık-ı mezkûrın tahtında olan 

iki bab dükkan tamamları ve etraf-ı şehrde Küçük Tutlık nâm mahalde olub bir kıt´a 

Tutluk ve Güreniz Karyesi’nde kain malumetü’l-hudud ve’l-etraf bir kıt´a fısdıklık 

ve bağ ve Kal´e Altında kain tahdid ve tavsi´den müstağni bir bab şırlağan 

ma´sarasının beş sehmde dört sehm hisse-yi şâyiası seksan sehm itibar olınarak beşer 

sehmi zevce-yi mezbûrelere ve yirmi sekiz sehmi bana ve ondörder sehimden kırk iki 

sehmi binnat-ı mezbûrata mevrus olmışken hala vasîye-yi müvekkile-yi mümaileyha 

emlak-ı mezkûrelerin asalaten ve vâziyetü’l-yed olub hisse-yi irsiyemi teslim 

itmediğinden suâl olınub muceb-i şer´isi bi’l-icrâ emlak-ı mezkûrelere kıymet takdir 

olınarak bi’l-verese taksim olınması matlubımdır didikde vekil-i mümaileyh ber 

minvâl-i muharrer cevabında emlak-ı mezkûreler meyanlarında müştereken oldığını 

bade’l-ikrârave müddeâ vecihle taksim i´tâat eylediğine binaen menzil ve selamlıkda 

olan sekiz sehmde beş sehm hissesiyle tahtında olan iki bab dükkan on bin guruş dört 

yüz guruş Tutlık ve dört yüz guruş Güreniz’de bağ ve fısdıklık ve altı bin guruş dört 

sehm  şırlağan masrası ki cem´an on altı bin sekiz yüz guruşa baliğ ve reside olub 

meblağ-ı mezbûrdan bin beş yüz guruş bedel ile zevce-yi mezbûre Zeyneb Hatun 

sulh olınarak bedel-i mezkûr mukabilinde mezkûr şırlağan masrasından bir sehm 

mezbûre Zeyneb Hatun’a bade’l-itâve iki bin yüz guruş dahi zevce-yi mezbûre 

Hanife Hatun hissesi bade’l-ifraz baki on dört bin yedi yüz guruş dahi dahi bi’l-

farizatü’l-şer´iye taksim olındıkda İbn-i merkum Mehmed Sabit hissesine beş bin 

sekiz yüz seksan guruş isabetiyle mezkûr sağirenin üç sehm hissesi dört bin beş yüz 

ve tutlık dört yüz ve Güreniz’de bağ dörtyüz  ve selamlık tahtında olan iki bab 

dükkandan üç sehmde bir sehm hissesi altı yüz altmış altı guruş itibariyle cem´an beş 

bin tokuz yüz altmış altı guruşa baliğ olub ve merkumın hisse-yi irsiyesi mahsub 

idilerek sulhü’l-baki vekil-i mümaileyhin seksan altı guruş merkum Mehmed Sabit 

zimmetinde fazla alacağı kalub anın dahi meblağ-ı mezbûre karşu cihet-i sâireden 

alacağının zuhuriyle birbirine mahsub ve takas idilerek ol vecihle tereke 

meyanlarında taksim idildiği ve emlak muharreren mezkûreler dahi verese-yi sâire 

hislerine ikrâr kılındıkdan sonra her iki taraf kısmet-i mezkûreye razılar olub her biri 
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yekdiğerin terekeye mutlaka-yı âmme-yi davadan ve kaffe-yi muhasematdan 

kabullerini havi zimmetlerini asaleten vekâleten ibrâ eyledikleri i´lâm olındı tahriren 

fi’l-yevmü’l-samin-i aşer min Receb li sene selasmiete ve elf  / 25 Mayıs 1883 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 104 
[Belge No: 159] 

Ma´rûzu dâileridirki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Şıhcan 

Mahallesi sakinlerinden Mehmed Necâti Efendi ibni El Hac Taha Efendi zatları tarif-

i şer´le marifet Hace Ümmun ve Asiye ve Firdevs binnat mümaileyh El Hac Taha 

Efendi ve Seng-i Tavil Mahallesi sakinlerinden marifetü’l-zat Hadice Hatun binti El 

Hac Arif Ağa nâm kimesnelerin mülkleri olub Medine-yi mezbûreye tabi´ Harar 

Karyesi turabında kain tahdid ve tevsi´den müstağni malumetü’l-hudud ve’l-etraf 

Karman Değirmeni dimekle maruf bir bab iki göz su değirmanında olan on sekiz 

sehmde on sehm hisse-yi şâyialarını makbuzları olan yüz aded Fransız lirası 

mukabilinde medine-yi mezbûre bidayet mahkemesi azasından Kendirciyan Useb 

Efendi’ye bey´-i bat sahih-i şer´le bey´ ve teslim eylediklerinden bey´-i mezkûrı ve 

semen-i mezburı kabzlarını meclis idare kazâ ve memurı tarafından ikrâr ve takrire 

işbu bâisü’l-i´lâm Hacı Arif Ağazâde Mehmed Arif Efendi vekil ve naib-i menab 

nasb ve tayin eyledikleri ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul 

eylediklerini usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden mazbutü’l-

esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan  

Kethüdazâde Mehmed Emin Efendi ibni El Hac Mehmed Efendi ve Siyâkzâde 

Abdülkadir Efendi ibni Mustafa Ağa nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı 

hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´iü’l-hak oldığı tescil ve huzûr-u 

âlilerine i´lâm olındı Tahriren Fi 1 Şaban Sene 1300/ 7 Haziran 1883 

 

[Belge No: 160] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Âtik Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem  fevt olan Abdülğani bin 

Mehmo’nun sulb-i sağir oğlıları Mehmed ve Ahmed nâm kimesnlerin tesiye-yi 

umûrlarına bir müstakîmü’l-etvar kimesne vasî ansb ve tayin olınması lazım ve’l-

ebed olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevuf ve her vecihle vesâyet 

uhdsinen gelmeğe kadre iddügi zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami müslimin ihbâr ve 
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şehadetleriyle sabit olan sağiran-ı merkumanın valide ve hizâneleri işbu bâisü’l-i´lâm 

Ümmihan binti Mehmed nâm kimesneyi hakim-i mevkı sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i 

maab hazretleri dahi sağiran-ı merkumanın vakt-i rüşd ve sedâdlarına degin tesviye-

yi umûrlarına vasî nasb ve tayin buyırub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i 

mezkûrı kabul ve merasimin kema yenbaği edâya tahhüd ve iltizam eylediği ma 

vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-öşr min Şabanü’l-azam li 

sene selas miete ve elf/ 16 Haziran 1883 

Şühûdü’l-hâl  

Belediye Çavuşı Osman Ağa, Ali Efendi ibni Ali Baba, İsmail Ağa ibni Hüseyin, 

Ayrancızâde Ahmed Ağa ve Molla Hasan ve gayrihüm 

 

[Belge No: 161] 

Ma´rûzu dâileridirki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kazâz 

Bölüğü Mahallesi sakinelerinden zat-ı marufe Fatma binti İmamzâde Mehmed 

Efendi nâm kimesnenin pederinden müntakil mülk-i arisi olub Medine-yi Ayntab’a 

tabi´ Sazğın Karyesi turabında kain tarafları Karagöz ve Hacı Paşa ve  Aslacıkoğlı 

Hasan ve Kör Alo tarlaları ve mâi câri ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a bir kıt´a tarla 

ile yine Ok Taşı’nda kain tarafları Görgün Deresi ve Müftizâde Hacı Mahmud Efendi 

ve Kıraçoğlı tarlaları ve hark ve arık ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ve Pınar 

Başı’nda kain tarafları tarik-i has ve Mısdık’ın oğlı Mısdık tarlası ve arık ile mahdud 

ve mümtaz bir kıt´a tarla ve yine Tarla Başı’nda kain tarafları mâi câri ve tarik ile 

mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarlaki cem´an dört kıt´a tarlada olan dört sehmde bir 

sehm hisse-yi şâyiasını iki bin guruş bedel akçe mukabilinde  Kafadarın oğlıları Hacı 

Hüseyin ve Ali ağalara ferağ-ı muteber-i kat´i ile ferağa ve ferağ-ı mezkûrı meclis 

idare kazâ ve memurı huzırında ikrâr ve takrire tarafından iş bu bâisü’l-i´lâm Hacı 

Abdülmenan Efendi ibni Hafız Mehmed Efendi nâm kimesneyi vekil ve naib-i 

menab nasb ve tayin eylediği ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi 

kabul eylediği usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden ve 

mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri 

ihbâr olınan Rafet Efendi bin Hafız Efendi ve Hocazâde İbrâhim bin Mustafa nâm 

kimesneler muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´iü’l-hak 

oldığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 15 Şaban Sene 1300/ 21 Haziran 1883 
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[[[[Sayfa No]]]]: 105 
[Belge No: 162] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Çukur 

Mahallesi sakinlerinden ve medine-yi mezbûre tüccar-ı muteberattından işbu bâisü’l-

i´lâm Kürkciyan Akob nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine 

mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´de medine-yi mezbûre mahallatından Ehl-i 

Cefa Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem  fevt olan Türbezâde Ahmed 

Ağa’nın sulb-i sağir oğlı ve sağire kızı nâm kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına 

mukaddema vasî nasb ve tayin olınan ve bi’l-vesâyet terekesine vesâyeti sabit olan 

sağiran-ı mekumanın amucaları Mustafa Ağa bin Ahmed nâm kimesne 

muvâcehesinde işbu merkum Mustafa ile karındaşı müteveffâ-yı merkum Ahmed 

Ağa her bir yek diğerin emriyle kefil bi’l-mal ve kefilü’l-nefs oldıkları halde yed ve 

malımdan ahz ve kabzı ve kendü umûrlarına sarfla istihlak eyledikleri cihet-i farz-ı 

şerden vacibü’l-edâ merkuman zimmetlerinde otuz üç aded yüzlik Osmani Altunı 

deynleri olub meblağ-ı mezbûrı tarafıma kabl´el edâ ve’l-ifâ merkum Ahmed Ağa 

fevt olub terkesine işbu vasî ve refik-i merkum bi’l-vesâyet merkum vaz´ül yed 

olmağın hala meblağ-ı mezbûrı kefalet-i mahkeme binaen merkum Mustafa Ağa’dan 

ve vaz´ül yed oldığı müteveffâ-yı merkumın tereke-yi vukkiyesinden taleb iderum 

deyu bade´d da´va ve’s suâl ve’l-inkar müddeî-yi mümaileyh ber minvâl-i muharrer 

müddeâ-yı meşruhasını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden 

zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden Kaysere Mahallesi ahalisinden Hacı 

Mehmed ve Mustafa ibni Hacı Şakir Ağave Hüseyin ve Mustafa ibni Sadık nâm 

kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Kara Hacızâde Hafız Mehmed bin Hacı Abdullah ve Mehmed Emin bin Hacı 

Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i bade’l-isbât 

ve’l-hilaf ve’l-hükm mucebince meblağ-ı mezkûr otuz üç aded yüzlik Osmani 

Altunını merkum Mustafa kefalet-i mezkûreye binaen müteveffâ-yı merkumın terke-

yi vukiyyesinden olmak üzere müddeî-yi mümaileyh Akob Ağa’ya hala edâ ve 

teslime merkum Mustafa Ağa’ya tenbih olındığı i´lâm olındı. Fi 15 Şaban Sene 1300/ 

21 Haziran 1883 
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[Belge No: 163] 

Ma´rûzu Dâileridirki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Âtik Mahallesi sakinelerinden zat-ı marifet-i şer´le maruf  Ümmihan binti Hacı 

Mehmed bin Hacı Ahmed nâm kimesne tarafından zikri âti husus-u da´vaya vekil-i 

müseccel-i şer´i karındaş Ali Osman Ağa bin Hacı Mehmed nâm kimesne medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´de medine-yi 

mezbûre mahallatından Ehl-i Cefa Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem  fevt 

olan Türbecizâde Ahmed Ağa bin Mehmed nâm kimesnenin sulb-i sağir oğlı ve 

sağire kızı   nâm kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den muvakkaten vasî-

yi mansubları amucaları Mustafa bin Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde 

müvekkilem mezbûre Ümmihan Hatun müteveffâ-yı merkumın iki bin guruş mihr-i 

ecil makud-ı aleyha ile zevce-yi menkûha-yı medhûl bahası oldığı halde meblağ-ı 

mezbûrı kabl´el edâ ve’l-ifâ merkum Ahmed Ağa tereke-yi vâki´yesine işbu vasî-yi 

merkum bi’l-vesayed vaz´ül yed olmağın hala terekesinden olmak üzere meblağ-ı 

mezbûrı bi’l-vekâle taleb iderum deyu bade´d da´va ve’s suâl vasî-yi merkum 

cevabında müteveffâ-yı merkumın terekesine bi’l-vesaye vaz´ül yedini ikrâr lakin 

maada müddeâsını külliyen inkar idecek müddeî-yi vekil merkum ber minvâl-i 

muharrer müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden 

zir-i metureye vaz´-ı mühr ve imza iden İmamzâde Mustafa Efendi bin Hacı 

Mehmed ve Mustafa bin Ahmed ve Mustafa bin Hacı Mehmed  nâm kimesnelerden 

evvela sıra ve bade Hasan Efendi ibni Ahmed ve Hüseyin bin Mustafa nâm 

kimesnlerden alena lede’t-tazkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Taşcızâde İsmail Efendi bin Hüseyin Ağa ve Helvacı Hacı Said ibni Mehmed nâm 

kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve’l-hilaf ve’l-

hükm mucebince meblağ-ı mezbûr iki bin gurş müvekkile-yi mezbûre Ümmihan 

Hatun’a izâfetle vekil-i merkum Ali Osmana edâ ve teslim müteveffâ-yı merkumın 

tereke-yi vâki´yyesinden olmak üzere vasî-yi merkum Mustafa’ya tenbih olındığı 

i´lâm olındı tahriren fi’l-yevmü’l-işrin min Şaban li sene selasmiete ve elf/ 26 

Haziran 1883 
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[[[[Sayfa No]]]]: 106 
[Belge No: 164] 

Ma´rûzu Dâileridirki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden iken bundan  beş sene akdem  

fevt olan Usane binti Artin’in veraseti zevci Enfireci Akob ile babası Arutin validesi 

Maryem binti Gork ve sadriye-yi sağire kızı Simaye’ye inhisârı şer´an zahir ve aşikar 

oldıkdan sonra verese-yi merkumdan ebb-i merkum Arutin tarafından zikri âti 

menzilden hisse-yi arisini taleb ve da´vaya vekil-i müseccel-i şer´i da´va vekili Es 

Seyyid Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa nâm kimesne medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda İbn-i 

Eyyub Mahallesi sakinlerinden ve zikr-i âti menzilden vaz´ül yedi beyyine-yi adile 

ile sabit olan Selahoğlı Astur Ağa muvâcehesinde Kayacık Mahallesi’nde Boyacı 

Balyozoğlı Nersez hazır oldıkları halde Kozanlı Mahallesi’nde kain tarafları Karabet 

ve Artin ve Ohannes ve Semerci Keloğlan  menzilleri ile mahdud ve mümtaz bir bab 

mülk-i menzilin tamamı dahilinde olub kıbleye nazır fevkani menzil ve hazineve 

havlu ve beir-i mâ ve beir-i bâ leveaden rub´ hissesi müvekkilim merkumın kızı 

müteveffiye Usanenin ale’l-vefat yedinde mülki olub fevtiyle on üç sehimde iki 

sehmi müvekkilim Ertum Denin´e mevrus olmışken hala merkum Astur Ağa menzil-

i mezkûrın tamamına vaz´ül yed olub hisse-yi iriyesini teslim itmediğinden suâl 

muceb-i şer´isi bi’l-icrâ müvekklime teslimi bi’l-vekâle matlubımdır didkde 

merkumAstur Ağa ve hazır-ı merkum Nersez Ağa cevablarında menzil müddeîye 

mezkûrın tamamı müteveffiye-yi mezbûrenin zevci Enfireci Akob’ın mülki olub 

merkum Akob menzil-i mezkûrı güzeran iden toksan bir senesi Saferü’l-hayrın brinci 

güni bin altı yüz guruş semen-i makbuz mukabilinde işbu Nersez Ağa’ya bey´ 

eyledikde müteveffiye-yi mezbûre Usane’nin meclis-i bey´de hazır olub bey´-i 

mezbûre âlime ve sakine oldığından maada zevci Enfireci Akob bade menzil-i 

mezkûrı müşteri ibu hazır-ı merkumdan isticâr iderek mezbûre zevci merkum Akob 

ile icare-yi sakine olmışdır hatta işbu merkum Nersez Ağa menzil-i mezkûrın bazı 

taraflarını hedem ve tahrib ve bade bina iderek mezbûre Usane muvâcehesinde 

hedema ve bina-yı mutasarrıf oldığından ve bu tarihe kadar merkum Nersez Ağa 

tasarruf-ı emlakiyesine tasarruf eylediğinden müteveffiye-yi mezbûrenin hakkı bu 

kadar deyu vekil-i mümaileyhin inkarına mukarundef´-i tasaddi ve merkuman Astur 

ve Nersez ağalar ber minvâl-i muharrer def´i meşruhalarını usûl-ü mevzu´âsına 

tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden 
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Kıraçoğlı Karuc ve Boyacı Simork Papuşcı Artin ve Sarkes bin Vartan ve Givorg bin 

Evanis nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Pes Kuyumcıoğlı Muhsini Sargez ve Muradoğlı Malik 

nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vacih ber nehc-i şer´i isbat etmeğin mucebince 

bade’l-hükm vekil-i mümaileyh müvekkilatana  izâfetle da´va-yı mezkûresinden 

men´ olındığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 21 Şaban Sene 1300/ 27 Haziran 1883 

 

[Belge No: 165] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden ve Teba-yı  Osmaniye’den 

sahib-i arzuhâl bâisü’l-i´lâm Selahoğlı Astur Ağa bin Haçer nâm kimesne Teba-yı 

Osmaniye’den Balyozoğlı Nersez Ağa hazır oldığı halde medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli Kozanlı 

Mahallesi sakinlerinden Enfireci Akob bin Akob nâm kimesne muvâcehesinde 

Kozanlı Mahallesi’nde kain ve tarafları Kürkcioğlı Karabet ve Mavioğlı Artin ve 

Kalaycı Mahsi Evanis haneleri ve târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i 

menzilin tamamı dahilinde olub kıbleye nazır fevkani menzil ve hazine mukaddema 

işbu Akob’ın mülki olu merkum Akob mezkûr-ı menzilve hazine ve tamamlarını 

havlu ve beir-i ma ve beir-i bâ-leveadan rub´ hisse-yi şâyiasını güzeran iden bin iki 

yüz toksan bir senesi Saferü’l-hayrın birinci güni işbu hzaır-ı bi’l-meclis Balyozoğlı 

Nersez Ağa’ya bim altı yüz guruşa bey´-i bat sahih-i şer´le bey´ ve teslim ve temlik 

idub ol dahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve kabz ve kabul ve semen olan meblağ-ı 

mezbûrı dahi merkum Nersez Ağa’dan tamamen ahz ve kabz idub bade merkum 

Akob menzil-i mezkûrı bâyi´im işbu Nersez Ağa’dan seneviyesi iki yüz guruşa 

isticâr iderek bundan çend mah akdem gelinceye degin bi’l-icare sakin oldığı halde 

bade merkum Nersez Ağa dahi menzil-i mezkûrı tarihden akdem güzeran iden bin iki 

yüz toksan tokuz senesi Zilhicce’sinin yirminci güni otuz aded 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 107 

Osmani Altunı mukabilinde bey´ ve teslim ben dahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve 

kabz ve kabul idub ol vecihle menzil-i mezkûr benim mülk-i müştiram olub ve 

müddet-i icare dahi münkazi olmuşken hala merkum Akob menzil-i mezkûrı 

tarafıma teslim olmadığından suâl olunub muceb-i şer´isi bi’l-icare tarafıma teslime 

ve müdâhalesinin men´i matlubımdır deyu hazır-ı merkum Nersez Ağa’nın tasdiki ve 
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tarih-i mezbûr ile müverrih bir kıt´a sened ibrâz ve irâesiyle da´va-yı mezkûre ol dahi 

cevabında husus-ı mezkûrları külliyen inkar ancak menzil-i mezkûr kendüsinin mülki 

olmağla bi hakk sakin olurım didikde husus-ı mezkûra müddeî-yi merkum Astur 

Ağa’nın beyyinesi şer´an evveli oldığına binaen merkum ber minvâl-i muharrer 

şer´an müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan  mensub oldıkları mahallerinden zir-i 

mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Sayacıyan Evanes Ağa ve Gregor Ağa nâm 

kimesnelerden evvela sıra ve bade Akob Ağa bin Akob Arutin binArtin nâm 

kimesneler den alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Babkeyan Babeg Ağa ve Dedu’nın oğlu Karabet nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-

vacih ber nehc-i şer´i isbât etmeğin mucebince bade’l-hükm müddeîye olan menzil-i 

mahdud-ı mezkûr müddeî-yi merkum Astur Ağa’ya teslime merkum Akob Ağa’ya 

tenbih olındığı i´lâm olındı. Fi 21 Şaban Sene 1300/ 27 Haziran 1883 

 

[Belge No: 166] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Kayacık Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem  vefat iden Göbeglizâde 

Mehmed Sabit ibni Osman Efendi’nin sulb-i sağir oğlu Mehmed Said ve sulbiye-yi 

sağire kızı Hadice’nin tesviye-yi umûrlarına bi’l-hüccet-i şer´iye vasî-yi mensubeleri 

valideleri işbu bâisü’l-vesika Hadice binti El Hac Nuh Efendi nâm hatun kazâ-yı 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´de Belediye 

Tabi´bi Kivorg Ağa’nın oğlu Sarger muhzırında takrir-i kelam idub vasîleri oldığım 

sağiran-ı mezbûrenin babaları müteveffâ-yı merkumdan müntakil mülk-i mevrusları 

olub Tarla-yı Âtik Mahallesi’nde vâki´ Köylizâdenin şarılğan ma´sarası dimekle 

maruf iki tarafından târik-i âmm ve bir tarafdan Hacı Fazıl Çıkmazı ve bir tarafdan 

mescid-i şerif ile mahdud ve mümtaz  bir bab mülk-i ma´sara tamamı yüz doksan iki 

sehmde yirmi bir sehm hisse-yi irsiyeleri hise-yi mezkûrelerinden maada asla 

menkulat-ı terkeleri olmadığından sağiran-ı mezbûreler dahi nafak ve kisve baha ve 

sâir levazım-ı zaruriyeye eşedd ihtiyac ile muhtac olmağla hisseleri bey´ olınub 

esman-ı ile mezbûran-ı sağiran infak ve iksa olınmak haklarındâinfa´ ve evveli 

oldığına binaen vesâyetim hasebiyle hisse-yi mezkûreleri bey´e arz olınub bi’l-

müzayede ve bade’l-inkıt´a-yı rağbat yedi yüz seksan yedi buçuk guruş merkum 

Sargez Ağa’nın üzerinde karar idub ziyadeye taleb aheri zuhur itmeyub meblağ-ı 

mezbûr dahi mezkûr yirmibir sehm hissenin el yevm semen misli olmağla hala hala 

hisse-yi mezkûreyi meblağ-ı mezbûr mukabilinde müşteri-yi merkuma bey´e kıbel-i 
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şer´den bana izn verilmek matlubımdır didkde vasî-yi mezbûrenin takrir-i meşruhı 

vakı´a´ mutabık ve nefsü’l-emre ve muvafık meblağ-ı mezbûr elyevm semen misli 

oldığı zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi mülimin ihbârlarıyla zahir ve mütehakkık 

olmağın hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi 

meclis idare-yi kazâda ve memurı huzûrında nizam-ı vecihle merkum Sargez Ağa’ya 

bey´e vasî-yi mezbûre Hadice Hatun’a izn virmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla 

olındı. Fi 21 Şaban Sene 1300 / 27 Haziran 1883 

Şühûdü’l-hâl  

Hasan Efendi bin Mehmed, Muhzır Sinan Ağa, İsmail Ağa bin İsmail, Hacı Fazıl 

Ağa, Biraderi Hacı Mehmed ? Ağa ve Bakkal Musıllı Ağa  ve gayrihüm 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 108 
[Belge No: 167] 

Bismillahirrahmanirrahim  

Hamd-i mevfur ve senaü’l-biad ol vakf-ı umûr-ı cumhur tenezzüh zat-ı an ü’l-

acz ve’l-kasur hazretlerinin dergah-ı akdes ve bargah-ı mukaddeslerine olsun ki 

kaffe-yi müceverat anın vakf-ı âmmi ve âmme-yi mahlufat vazife-yi devr-i en´am ve 

ihsanıyla ve ukud vürud ve umimü’l-urud ol sahib-i makam-ı Mahmud ve mesbah-ı 

bez mekan vücud ve meftah hazain-i müsehâ vücud Habib-i Hüda ve Resul-i Kibriya 

Muhâmmedü’l-Mustafa Ahmed Mücteba aleyh-i fazl´üs salavat ve ekmel´üt tahiyyat 

hazretlerinin riyaz-ı müşahid-i aleyh ve hedâik-ı müraked celileri canibine olsunki 

nizâm-ı Beni Adem anların şer´iatı ile sabit ve dâimdir ve dahi ashab ve evlad ve 

ahbabları üzerlerine ola ki her biri tarik hakka hadi ve sebl-i tevfika münadilerdir 

Rıdvanallahu aleyhi ecmain âmma baad işbu vakf-ı celil-i şan ve ceride-yi bediü’l-

ünvanın tahrir ve inşasına bâis ve badi ve tastir imlasına sebeb ve dâi oldır ki Haleb 

Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Düğmeci Bölüğü 

Mahallesi sakinlerinden Hacı Halil Ağazâde Refetlü Halil Efendi ibni Hacı Halil Ağa 

ibni Halil Ağa kalleş bu  dünyanın hazanı ? meclis fani olamğla eşcarı napayidar-ı 

dâimadi bi karar oldığını mülahza kılub bülbül hazan dide-yi ruhı kafes-i tenden 

teyeran ve riyaz-ı canda isyan tutmadan el sadakatü feditü’l-emâsı  yevm-i yüaheza´l 

mücrimun bi’l-münvâhı mefhumine alim olub eşcar-ı hayratın semeratı dâim ve 

muhayyer hasenatın izhârı baki olmağla hulus niyet sadıka ve müğâ-yı taviyyet-i 

halise ile meclis-i şer´i şerif-i Ahmedi ve muhânil-i  din-i münif-i Muhâmmedide 

vakf-ı âtiü’l-beyan liecl´üt tescil mütevelli ve bade azlini şart eylediği Kethüdazâde 
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Mustafa Ağa bin Hacı Mahmud Ağa nâm kimesne muhzırında ikrâr-ı sahih-i şer´i ve 

itiraf-ı sarih-i mer´i idub vakf-ı câiü’l-beyanın sudurına degin silk-i mülkimde 

münselik ve dest-i tasarrufımda münâsemet olub mahalle-yi mezbûrede kain tarafları 

târik-i âmm  ve dehliz ve  Hacı Şerif vereseleri haneleri ve Karcıoğlı Hüseyin zevcesi 

Aişe menzili ile mahdud ve mümtaz bir bab selamlık dâiremi ve yine Medine-yi 

mezbûreye tabi´ Gerciğin Karyesi turabında Boz Bağ nâm mahalde kain kıbleten 

Gücgelizâde Mehmed Efendi bağı ve şimâlen Ali Osman tarlası ve garben Genc 

Mehmed tarlası ve Şarken Mehmed Alioğlu Mehmed Ali bağıyla mahdud ve mümtaz 

takriban bin iki yüz tik gürumı müştemil kıt´a bağımı ve yine mahall-i mezkûrda kain 

tarafları Hacı Hızıroğlu Kel Ahmed ve Köse Mehmed ve Kara Kahya bağları ile 

mahdud ve mümtaz bir kıt´a bin tik gürumı müştemil kara bağımı ve yine yine 

mahall-i mezkûrda kain tarafları Esiroğlı ve Hacı Mehmed’in oğlı ve Kara Mehmed 

bağları ve tarik ile madudve mümtaz altı yüz nik gürumı müştemil bir kıt´a bağı ve 

yine Kükür Kaya’da kain tarafları Kara Mehmed Aş Ahmed ve Hüseyin Kahya ve 

Kara Hasan Tarla ve bağıyla mahdud ve mümtaz takriban ik bin üç yüz tiyek gürumı 

müştemil bir kıt´a yenice karalık bağımı hasbetü’l-lahü’l-mülkü’l-mütealvakf-ı sahih 

ve habs-i sarih-i müeyyed ile vakf ve habs eyledim şöyle şart eyledim ki evvela 

salefü’z zikr bağ mahduden mezkûreler mütevelli yediyle icar ve yahud istiğlal 

olınub hasıl olan ğallesinden evvela selamlık-ı mezkûrın tamir ve termim mukteziye 

ve tekalif-i arziye ve şer´iyeleri bade’l-ifraz bade baki fazladan yarım batman 

şarılğan bağı alınub Ömeriye Cami-yi Şerifi’nde ikad olına ve fazla ğallemdan beher 

sene Ramazan-ı Şerifde mücevver-i Kur´an olan bir hafıza kelam-ı kadim bir zata 

otuz guruş virilub bir hatm-i şerif tilavet olınub sevabını mefahir-i mevcüdât olan 

fahr-i kainat-ı aleyh ve ala alihi efzalü’l-salavat ve ekmel-i tahiyyât Efendimiz 

Hazretlerinin ruh-ı pür fütuhlarına ve kaffe-yi ehl-i iman ve muvahhidin-i ebnan 

ruhlarına ihda ve bahş ideler ve fazla her ne kalur ise fazla ğalleyi kendim ahz ve 

umûrıma sarf 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 109 

idub selamlık-ı mezkûrda kendim vefatıma degin sakin olam ve hayatda oldıkça 

vakf-ı mezkûrıma kendin mütevelli olub umûr-ı vakfı bi´z zat kendim rü´yet ve 

meşrutımı bade’l-icrâ selamlık-ı mezkûrda hayatda oldıkça sakin olam bad-ı vefat 

zevcim Fatma Hatun binti Ömer Beg nâm kimesne vakf-ı mezkûre mütevelliye olub 

bade’l-icrâ-yı meşrut ve’l-kuyud fazla ğalleyi kendi umûrına sarf idub selamlık-ı 
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mezkûrde müstakilen sakin ola bad-ı vefatiha evlad-ı zikkurımın ekber ve erşedi 

batna bad-ı batn mütevelli olub bad-ı icrâ ü’ş-şer ve  fazla galleyi kendi umûrına sarf 

ve evlad-ı evlad-ı evlad zikkurım selamlık-ı mezkûrda sakin olalar evlad-ı zikkurım 

münkariz olur ise ol vâkit o inasımın sinnen ekbire ve erşidesi  batna bad-ı batn karna 

bad-ı karn vakf-ı mezkûre mütevelliye olub fazla ğalleyi ahz ve umûrına sarf ide ve 

selamlık-ı mezkûrda dahi evlad-ı inasımın en ziyade ihtiyac eshâbı sakinler olalar ve 

sekenaya ihtiyac eshâbı evladımda oldığı halde ol vakt selamlık-ı mezkûre icrâ-yı 

care virilub hasıl olan ğallesini evladım meyanlarında seviyan iktisam ideler el eyuz-i 

billahi te´ala evladım külliyen münkariz olur ise ol vakt akreb-i karabetimden ziyade 

sekenaya ihtiyac olan selamlık-ı mezkûrda sakin ola ve akrabamdan kimesne mevcud 

kalmaz ise ol vâkit Ömeriye Cami-yi Şerifi’nin imamı vakf-ı mezkûrıma mütevelli 

olub bağ-ı mezkûreleri bade’l-istiğlal ve istimlak mezkûrı ahere icar ile bedel-i 

icaresini ahz şurt-ı mezkremi bade’l-icrâ fazla ğalleyi imam ile muadile 

meyanlarında insafen iktisam ideler ve vakfiye-yi mezkûremde muharrer şürût ve 

kuyudımın tebdil ve tağyiri ve noksan ve ? ale’l-vefat yedimde kendi ola bad-ı vefat 

şürût ve kuyudım asla tebdil ve tağyir olınmyub ale’l-yevmü’l-kıyam ibka olına ve 

tebdil ve tağyirine sai indellah ü’l-mülkü’l-gani mes´ul tutıladeyu hatm-i kelam 

ferağan an´il şevagil vakf-ı mezkûrı mütevelli-yi mümaileyhe teslim eyledikden 

sonra vakf-ı mümaileyh kelâmen semt-i ahire atf idub vakf-ı mezbûrden rucu´ ve 

ibtal ahere şüru´ idub arz-ı miri üzere  mağruse olan eşcar hükm -i menkulatında 

oldığı gibi akarın dahi vakfiyet sahih ve lazım oladığı ketb-i muteberat-ı fıkhiyede 

mastur ve musarrah olmağın binaen aleyh selamlık-ı mezkûr ve bağ-ı mezbûreleri 

bana teslim eylesun didikde mütevelli-yi mümaileyh cevaba mutasaddi  olub fi’l-

vâki´ hall-i minvâl-i muharrer üzeredir lakin lakin menkul mutasarıfda örf dahi 

umum üzeredir hatta mezhum inat bi-gayât-ı rahmani  İmam-ı salis Mehmed bin  

Şeymani re´y-i Münirlerinde menkul mutasarrıfın teslim ale’l-mütevâyla ve imam-ı 

alim Rabbani ü’ş-şehr bi’l-imam-ı sani Ebu Yusufu´l-hemadani indinde vakf-ı 

mücerred vakf dimekle vakf-ı sahih-i lazım olmağla asla rücu´a mecal ve istirdad 

ihtimal yokdır deyü der ve teslimden imtinâ´ ve husumet ile hakim-i mevki´ sadr-ı 

kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri huzûrında mürafian ve hükm-i şer´iyeye 

taliba oldıklarında hakim-i mümaileyh cedl-i hısmına ef´am-ı  nazar ve mubtel hayr 

olmakdan hazer idub aliman bi’l-hilaf icarı beyne’l-eimmetü’l-eslaf imameyn-i 

hemâmeyn kulları üzere vakf-ı mezkûrın himmet  ve lüzumınahükm etmeğin fima 

baad nakz ve nakzına mecal mahal ve tebdil ve tağyirine adimü’l-ihtimal oldı femen 
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bedele ba´de sem´a kanimen isme ale’l-lezine yübedduline innalahe semi´un alim 

cerizelik harir fi’l-yevmü’l-evvel min Ramazanü’l-mübarek li sene selasmi ete ve elf/ 

6 Temmuz 1883 

Şühûdü’l-hâl  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 110 
[Belge No: 168] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Âtik Mahallesi sakinlerinden ve teba´-yı Osmaniye’den Musevi milletinden  

Cırakyan ibni Musa ibni Cıra nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli medine-yi mezbûre 

tüccarından ve teba´-yı Osmaniye’den kezâlik Musevi milletinden Harun ibni Yusuf 

nâm muhzırında bi’t-tava´üs saf ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub mahalle-yi 

mezbûrede kain tarafları Mustafa ve Hazırvancı Ömer ve İbrahim Efendi haneleri ve 

târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin tamamı benim mülkim 

oldığı halde ben menzil-i mahdud-ı mezkûrı makbuzım olan on yedi bin guruş 

mukabilinde Musevi milletinden Rahil binti Yusuf nâm kimesneye bey´-i bat ve 

sahih-i şer´le bey´ ve teslim ve temlik eyledim ol dahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve 

kabz ve kabul ve teslim ve temellük idub ancak ben musallah zâyid ? li eclü’l-tesviye 

Haleb Vilâyetine azim ve bey´-i mezkûrı hasbe’l-usûl meclis-i idarede ikrâra ve 

ketm-i evvel olmadığından nizâm-ı mevzu´âsına tevfikan bey´-i mezkûrı meclis idare 

kazâ ve memurı huzûrında ikrâr ve takrire tarafımdan işbu bâisü’l-i´lâm hazır-ı 

merkum Harun bin Yusuf vekâlet-i mutlaka-yı âmme ile vekil ve naib-i menab nasb 

ve tâtin eyledim didkde ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûrı kabul ve 

mersimin ve kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam eyledigi ma vâki´ bi’t-taleb ketb 

ve imla olındı  Fi 4 Şevval Sene 1300/ 8 Ağustos 1883 

 

[Belge No: 169] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem  fevt olan Abdurrahman Ağa 

ibni Hacı Ahmed’in veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Nazife binti Hüseyin ile 

validesi Safiye binti Molla Mehmed’e ve sulb-i sağir oğlıları Mehmed ve Mahmud’a 

ve ve sulbiye-yi kebire kızları Neffus ve Emine ve sağire kızı Naime’ye inhisârı 
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şer´an zahir ve sağirun-ı merkumunın dahi tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den 

valideleri zevce-yi mezbûre Nazife Hatun vasî nasb ve tayin olınub ol dahi ber 

minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul eyledikden sonra müteveffâ-yı 

mümaileyhin terekesi vasîye-yi mezbûre marifet ve marifet-i şerle tahrir ve beyne’l-

verese bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim ve tevzi´ defteridir ki berue âti zikr ve beyan 

olınır. Fi 21 Şaban Sene 1300/ 27 haziran 1883 

Menzil tamamı der mahalle-yi mezbûre: 12000 Guruş 

Yorgan (1), döşek (1), mindel (1), yasdık (1 ):200 Guruş 

Rışvan kâri kilim (1): 30 Guruş 

Seccade müs´amel? (1): 50 Guruş 

Âtik halı (1): 50 Guruş 

Köhne halı (1): 25 Guruş 

Don?kazanı (1): 50 Guruş 

Teşt (1): 50 Guruş 

Hamur legence (1): 25 Guruş 

Ma kabak aş kazganı: 30 Guruş  

Kuşhane (2): 30 Guruş 

Su tası (1): 10 Guruş 

Sahan (1): 10 Guruş 

Tebsi (1): 10 Guruş 

Kublı ve sade tava (1): 15 Guruş 

Kebir sini (1): 20 Guruş 

Hamam legeni: 60 Guruş 

Yoğurt satılı (1): 5 Guruş 

Haleb hasırı (1): 10 Guruş 

Küb (3): 10 Guruş 

Saat (1): 100 Guruş 

Arıl Karyesi’nde terhin olınan fısdık ve bağ ve hayirden nısf: 1700 Guruş 

Karye-yi mezbûrede Ahmed Ağa ve Halil’den terhin olınan fısdıklık nısfı: 480 Guruş 

Arıl Karyeli Ahmed ve Pornazlı´dan iştirâ eyledigi bağdan nısf hisse: 200 Guruş 

Köksecik’de Konak Boğazı’nda bağdan nısf: 500 Guruş 

Hakkının oğlının gars eyledigi bağ: 500 Guruş 

Dülük Karyesi’nde Palut Arkında bağ tamamı: 150 Guruş 

Köksecik’de Hafız Ahmed ile müşterek cehrelik: 120 Guruş 
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Cihanbelide icar olınan bostan bedeli: 100 Guruş 

Meydan başında icar olınan bostan bedeli 150 Guruş 

Turakoğlu’ndan icar olan bostan bedeli: 20 Guruş 

İsa Çelebi’den icar olan bostan bedeli 150 Guruş 

Meydan Başı’nda Hüseyin’den icar bostan bedeli: 100 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 111 

Veli Aceroğlundan icar bedel: 130 Guruş 

Dükkanda mevcud sermaye: 1000 Guruş 

Tecem´mülat-ı hane: 50  Guruş 

Yekûn: 20556 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât 

Techiz ve tekfin: 800 Guruş 

Zevcesi Nazife Hatun mihr-i muahher: 1500 Guruş 

Resm-i kısmet: 444 Guruş 

Kaydiye: 25 Guruş 

Varaka baha: 80 Guruş 

Düyûn-ı müteferrike: 500 Guruş 

 Yekûn: 3279 Guruş 

Sahhü’t-taksim-beyne’l-verese: 17277 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Nazife: 2159, 625 Guruş 

Hisse-yi ümm mezbûre Safiye: 2879, 50 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Mehmed:2496, 50 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Mahmud:2496, 50 Guruş 

Hisse-yi bint-i mezbûre Neffus: 1748, 25 Guruş 

Hisse-yi bint-i mezbûre Emine: 1748, 25 Guruş 

Hisse-yi bint-i mezbûre Naime: 1748, 25 Guruş 

 

[Belge No: 170] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab mahallatından İbni Eyyub Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem  fevt 

olan Kivorg bin Evanes’in veraseti zevce-yi metrukesi Yakut binti Gregor ile 

sulbiye-yi kebire kızı Balum ve sulb-i sağire kızları Yesez ve Hedrem Semun ve 

Sâtik’e ve li ebeveyn er karındaşı  Vartuar’a münhasıran ve sağirat-ı mezbûratın dahi 
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tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den zevce-yi mezbûre Yakut vasî nasb ve tayin 

olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul eyledikden sonra 

müteveffâ-yı merkumın terekesi vasî-yi mezbûrenin marifet ve marifet-i şerle tahrir 

ve beynel´verese bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim ve tevzi´ defteri dir ki bervechi âti zikr 

ve beyan olınur tahriren fi’l-yevmü’l-sani aşer min Ramazan ü’l-mübarek li sene 

selasmiete ve elf / 17 Temmuz 1883 

Menzil der mahalle-yi mezbûre: 6000 Guruş 

Yorkan (2): 150 Guruş 

Çaput yorkan (1): 20 Guruş 

Yüm döşek (2): 220 Guruş 

Yüm yasdık (2): 60 Guruş 

Dayme yasdık: 15 Guruş 

Kilim: 200 Guruş 

Çaput mindel (8): 24 Guruş 

Tunç şamdan: 35 Guruş 

Meşleh(1): 70 Guruş 

Hindiye  zebun: 20 Guruş 

Kırmızı iblik kese (2): 250 Guruş 

Beyaz iblik kese (3): 190 Guruş 

Alaca destkahı: 360 Guruş 

Ala dolabı: 50 Guruş 

Evani nühasiye(7): 330 Guruş 

Siyah şal (1): 30 Guruş 

Et satılı ve bağ tahresi: 15 Guruş 

Küb: 42 Guruş 

Arı peteki: 16 Guruş 

Temur mankal: 10 Guruş 

Arı ma petek: 31 Guruş 

Kahve dibagı: 5 Guruş 

Alacatarakı: 20 Guruş 

Çanak (11): 20 Guruş 

Rüşme tas: 10 Guruş 

Beglikde bağ tamamı kara: 1000 Guruş 

Kel Hasan Deresi’nde: 400 Guruş 
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Def´a Beglikde bağ: 100 Guruş 

Def´a Karpuzatanda  bağ(1): 700 Guruş 

Mahalle-yi mezbûrede dükkan ve  odası: 1500  Guruş 

Yekûn: 13107 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât 

Mücehhez ve tekfin: 100 Guruş 

Resm-i kısmet: 325 Guruş 

Kaydiye: 19, 50 Guruş 

Varaka baha: 7, 50 Guruş 

Yekûn: 452 Guruş 

Sahhü’t-taksim-beyne’l-verese 12655 Guruş  

Hisse-yi zevce-yi Yakut: 1581, 875 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi Balum: 2109, 375 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi Yesez: 2109, 375 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi Hedersemun: 2109, 375 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi Sâtik: 2109, 375 Guruş 

Hisse-yi uhhu´l-ebeveyn Vartuar: 2630, 75 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 112 
[Belge No: 171] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan İmamzâde 

Abdurrahman Ağa bin Hacı Ahmed’in veraseti ve sulb-i sağir oğlıları Mehmed ve 

Mahmud’a ve sağire kızı Naime nâm kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına kıbel-i 

şer´den bir müstakîmü’l-etvar kimesnenin vasî nasb ve tâtin olınması lazım ve’l-ebed 

olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve her vecihle umrurı vesâyeti 

rü´yet kedre iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbâr ve 

şehadetleriyle zahir olan sağirun-ı mezbûrunın valide ve hizâneleri işbu bâisü’l-

küttab Nazife binti Hüseyin Ağa nâm kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba 

lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi sağirun-ı merkumının vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin tesviye-yi umûrlarına ve mal-ı mevruselerini ahz ve kabz kıbel-i 

şer´den vasî nasb ve tayin biyurub ol dahi bervechi muharrer vesâyet-i mezkûreyi 

kabul ve merasimin kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam eyledikden sonra vasîye-

yi mümaileyhanın talebiyle hakim-i mümaileyh efendi hazretleri işbu tarih vesikadan 
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itibaren yevmi sağirun-ı merkumunın her biri içün ellişer paradan cem´an üç guruş 

otuz para nafaka ve kisve baha farz ve takdir biyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı 

sağirun-ı merkumunın lazım masarıfına harc ve sarfa ve lede’l-hace istidaneye ve 

indü’z zafer mallarına ve yahud min muceb-i nakakâtihim  aleyh üzerine rücû´a 

vasîye-yi mezbûre Nazife Hatun’a izn virmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla 

olındı tahriren fi’l-yevmü’l-hams min Şevvalü’l-mükerrem li sene selasmiete ve elf / 

9 Ağustos 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Bayramzâde Mehmed Rahmi Efendi, Abbaszâde Mehmed Emin Efendi, Hafız 

Mehmed Hilmi Efendi  ve gayrihüm 

 

[Belge No: 172] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’da muvattın Nefas 

meharlarından sahib-i arzuhâl Ali Koca bin Mehmed nâm kimesne medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´de medine-yi 

mezbûre mahallatından Seng-i Hoşkadim Mahallesi sakinlerinden ve teba´yı 

Osmaniye’den Kefşeker Evanes bin Artin nâm kimesne muvâcehesinde  merkumın 

yedinde olub el haletü hezihi sinni tokuz yaşında olan siyah renkli erkek merkeb 

benim yedimde üç seneden beru şer´an malım iken güzeran iden bin iki yüz toksan 

tokuz senesi Şaban-ı şerifin yirmi yedinci güni Kara Yusuf değirmanı civarında 

yedimden gasb ve garet olınub el haletü hezihi merkum Evanes yedinde bulmamla 

bi’l-istihkak talebi derim deyu bade´d da´va ve’s suâl ol dahi cevabında merkeb-i 

mevsûf-ı mezkûrın sinnen beş ikmal ve altı yaşına dahil oldığı halde bundan otuz beş 

gün akdem işbu merkum hazır-ı ba meclis Kızılhisar Karyeli Hasan’ın oğlı 

kefaletiyle medfu´u olan yüz elli beş guruş mukabilinde iştirâ idub benim dahi şer´an 

malım olmağın bihakk vaz´ül yed iderim lakin müddeî-yi merkumın malı oldığını 

bilmam ve şimdiki sinni altıdur deyu hazır-ı merkumıın Mahmud’ın kefaletini da´va 

ve hazır-ı merkum dahi kefalet-i mezkûreyi ikrâr ile merkeb-i mezkûr müddeî-yi 

merkumın malı oldığını bilmam didkde merkeb-i mezkûr evvel emirde sene vukuf-ı 

nâmları olan ehl-i hibresinden Ali’nin oğlı Kasım ve İbrâhim bin Mahmud ve Kahve 

benizoğlı Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelere irâe olındıkda merkeb-i mezkûrın 

sinnen hala altı yaşına duhul itmişdir deyu ali tarikü’ş-şehade ihbâr eylediklerine 

binaen merkeb-i mezkûrın sinen müddeî-yi merkumın beyan eylediği tokuz yaşına 

muvafık itmediğinden merkeb-i mezkûr müddeî-yi aleyh merkum Kefşeker Evanes 
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yedinde ibka kılınmak iktiza eylediği huzûr-u âlilerine i´lâm olındı Fi 11 Şevval 

1300/ 15 Ağustos 1883 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 113 
[Belge No: 173] 

Ma´rûz-ı dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi (Ayntab) mahallatından Kaysere  

Mahallesi sakinelerinden zatları tarif-i şerle maruflar olan Hadice ve Fatma binti 

Hacı Şakir Ağa nâm kimesnelerin mülk-i arileri olub Medine-yi mezbûreye tabi´ 

Dülük Karyesi turabında Çakmak nâm mahalde kain tarafları tarik ve Hasırcızâde ve 

Kocaoğlan  ve Hacı Nuri tarlaları ile mahdud yüzelli kuruşa bir kıt´a tarla nısfı ve 

yine mahall-i mezbûrda kain tarafları tarik ve Meryem Hatun ve Kocaoğlan tarlaları 

ile mahdud kırk guruşa bir kıt´a tarla nısfını ve yine depecik nâm mahalde kain tarik 

ve Hacı Bekir ve Kocaoğlan tarlaları ile mahdud tarla ve yine Çayır yerinde kain 

tarafları mâi câri ve Aygırın oğlı ve Hacı Bekir tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ve 

yine Kuyucuk’da kain tarafları Sacur ve kantar Ahmed ve Hacı Şakir tarlaları ile 

mahdud bir kıt´a tarla ve yine Ağaç Bostanda kain tarafları mâi câri ve Mehmed ve 

Hacı Nuri tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine Mülk altında kain tarafları Hacı 

Ali ve Mehli ve tarik ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine Tut Okı’nda kain tarafları 

Abdullah ve Hacı Ali ve Kocaoğlan tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine 

Mağaracıkda kain tarafları tarik ve ve Elbegioğlı Hacı Mehmed tarlaları ile mahdud 

bir kıt´a tarla ve yine Ağaç Bostanda kain tarafları Ali ve Kara Hacı ve Hasan 

tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine Tut Okı’nda kain tarafları Süleyman ve 

Ömer ve Mahmut tarlaları ile Kuyucık’da kain tarafları tarik ve Arükoğlı ve Hacı Ali 

tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine Aktaş Okı’nda kain tarafları Abdurrahman 

ve Mercioğlı ve Hasan tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine Çakmak’da kain 

tarafları tarik ve Kara Hacı ve ve Abdullah ve Kocaoğlan tarlaları ile mahdud bir 

kıt´a tarla ve yine Çakmak’da kain tarafları tarik ve Koca Mehmed ve ve Ali   

tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine Çakmak’da kain tarafları tarik 

veKocaoğlan ve Ali tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine Çayır nâm mahalde 

kain tarafları Kuyumcı ve Arifin oğlı ve Mehmed Ali ve İskenderoğlı tarlaları ile 

mahdud bir kıt´a tarla ve yine Çayır nâm mahalde kain tarafları İskenderoğlı Hüseyin 

ve Hacı İbrâhim ve Ökkeş tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla  ve yine Çayır’da kain 

tarafları Arif’in oğlı ve Mehmed Ali ve İskenderoğlı tarlaları ile mahdud bir kıt´a 
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tarla ve yine Çakmak’da kain tarafları Nizâm Mehmed ve Yusuf ve Ahmed ve 

Süleyman tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine Gül Abdal nâm mahalde tarafları 

cebel ve tarik ve Emin oğlı Hacı Hasan tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine Gül 

Abdal Mezrası’nda kain tarafları Çulğalar Şeyhioğlı ve Osman ve Hacı Taha Efendi  

tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine Uban nâm mahalde kain tarafları Hacı 

Taha Efendi ve Ali ve Arılı Kasımoğlı tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ve yine 

Uban nâm mahalde kain tarafları Zailoğlı Hacı Mehmed ve Taha Efendi tarlaları ile 

mahdud bir kıt´a tarla ve yine Hacı Arabda kain tarafları Emine’nin oğlı ve Abdullah 

Efendi tarlaları ve tarik iler mahdud bir kıt´a tarla ve yine Bağçe Tarla’da kain Sam 

Karyesi’nde vâki´ tarafları Veli ve Hüseyin Kahya tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla   

ve yine Bağlı Koz nâm mahalde kain tarafları Kebkeboğlı ve Bekir ve Hacı Şakir ve 

Mehmed Efendi tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla  ve yine  Bâ Ömür viranında kain 

tarafları Kerimoğlı Mustafa ve Osman ve Abdullah tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla 

ve yine Harman yerinde kain tarafları Mehmed ve Hacı Taha Efendi ve tarik ile 

mahdud bir kıt´a ve yine Bend Başı’nda kain tarafları Fatma ve Mehmed ve Sacuru 

ile mahdud bir kıt´a tarla cem´an otuz iki kıt´a tarlada olan nısf hisseleri dört bin iki 

yüz guruş bedel mukabilinde karındaşları Hacı şakir Ağazâde Hacı Mehmed ve 

Mustafa Ağalara ferağ-ı muteber-i kat´ile ferağa ve ferağ-ı mezkûrı nizâm-ı vecihle 

meclis idare kazâ ve memurıhuzûrında ikrâr ve takrire  ve taraflarından işbu bâisü’l-

i´lâm Haffaf Memlak Hacı Mehmed Ağa’yı vekil ve naib-i menab nasb ve tayin 

eyledikleri ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği usûl-i 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden mazbutü’l-esami 

kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Sadbozoğlı Mustafa ve Zekeriya ibni Abdullah nâm kimesneler şehadetleriyle 

muhzır-ı hasm-ı hacetdesabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şerü’l-hak oldığı tescil ve 

huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 17 Şevval Sene 1300 / 21 Ağustos 1883 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 114 
[Belge No: 174] 

Bâdı-i  terakim defter-i kassam oldır ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde 

Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı Âtik Mahallesi sakinlerinden medine-yi 

mezbûre ulemasından iken bundan akdem  fevt olan Hacı Nuh Efendi ibni Küçük 

Mustafa hafız Efendi nâm kimesnenin veraset-i zevcey-i menkûha-yı metrukesi  

Zeliha binti Abdullah ile zevce-yi mutlakası Asiye binti Emin Efendi’den 
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mütevellidun sulb-i kebir oğlıları Mehmed Emin ve Süleyman ve Mehmed ve 

Sadedin Efendi’ye ve sulbiye-yi kebire kızları Ayyuş ve Feride hanımlara ve zevcesi 

Fatma’dan mütevellidtan  sulbiye-yi kebire kızları Rakuş ve Hadice hanımlara ve 

zevce-yi mümaileyha Zeliha Hatun’dan mütevellidun sulb-i sağir oğlıları Mustafa ve 

Ahmed’e ve sulbiye-yi sağire kızları Saine ve Makbule’ye ve zevcesi Aişe’den 

mütevellidan sulbiye-yi kebire kızları Zeyneb ve Fatma’ya inhisârı şer´an zahir ve 

sağirun-ı merkumının tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den valideleri mezbûre Zeliha 

Hatun vasî nasb ve tayin olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi 

kabul eyledikden sonra müteveffâ-yı mümaileyhi terekesi vasi-yi merkum marifet ve 

marifet-i şerle tahrir ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim ve tevzi´ 

defteridir ki ber vech-i âti zikr ve beyan olınur tahriren fi’l-yevmü’l-hams min 

Şabanü’l-azam li sene selasmiete ve elf / 11 Haziran 1183 

?: 10 Guruş 

İbrahim Halebi: 10 Guruş 

Müthayiü’l-müte´alim: 3 Guruş 

Gülistan Şah serverri: 10 Guruş 

Netayic-i çar-ı ?: 5 Guruş 

Mübarekü’l-Ezhar: 5 Guruş 

Siraciye-yi Şerhi: 4 Guruş 

Hezaif-i Seydi: 10 Guruş 

Tevhic: 5 Guruş 

Muhâmmed´üd din: 4 Guruş 

Külliyat-ı Ebu´l Bega: 40 Guruş 

Kaside-yi Bürre şerhi: 3 Guruş 

Halaka Risalesi: 4 Guruş 

Şerhü’l-senin: 10 Guruş 

Kınbetü’l-fetava: 30 Guruş 

Seyyid Şerif-i âliü’l-Mennah: 10 Guruş 

Seyyid Şerif-i âliü’l-Mütali´: 15 Guruş 

Şafiye Şerhi: 5 Guruş 

Beyaz Mecmua: 3 Guruş 

İbn-i Mai ve sâire: 10 Guruş 

Kafiye Asası: 3 Guruş 

Tasdikat: 4 Guruş 
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Tefsir-i Şerif Haşiyesi: 5 Guruş 

Mecr-i râif cild-i salis: 30 Guruş 

Ve Azim: 20 Guruş 

Kavaid-i İrab: 2 Guruş 

Kaside-yi Bürre: 12 Guruş 

Adab mesudi: 3 Guruş 

Hayali: 5 Guruş 

Fetva-yı Behaiye: 3 Guruş 

Seyyid Alizâde: 2 Guruş 

Netayicü’l-Enzar 3 Guruş 

Müs´ibe: 4 Guruş 

Ali Kari Aliü’l-Hayzi: 1 Guruş 

Şerh-i Akait: 4 Guruş 

Tavzih: 5 Guruş 

Tasdikat Haşiyesi: 5 Guruş 

Hizbu’l-İslam Şerhi: 5 Guru 

Takrifat-ı Seydi: 5 Guruş 

Tehzib: 5 Guruş 

Hadisü’l-Arabi Şerhi: 6 Guruş 

Taş-ı kebir: 1 Guruş 

Mürside müstemal  halı: 80 Guruş 

Mindel: 15 Guruş 

Sağir şal ve renkli halı: 250 Guruş 

Hamam taş halı: 230 Guruş 

Rışvan kâri halı: 180 Guruş 

Ber tarak mehruf halı: 150 Guruş 

Acem´ kâri halı: 300 Guruş 

Seccade halı: 120 Guruş 

Kırmızı çit yüzli döşek: 150 Guruş 

Kırmızı ve sarı yüzli yorkan: 150 Guruş 

Küçük sarı sini: 60 Guruş 

Çanak(12): 30 Guruş 

Sefer Tas: 60 Guruş 

İbrik: 30 Guruş 
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El legeni: 50 Guruş 

Def´a ibrik: 30 Guruş 

Tuç havan: 10 Guru 

Fenar: 20 Guruş 

Kapaklı badiye: 30 Guruş 

Diger badiye: 20 Guruş 

Büber degirmanı: 20 Guruş 

Evani nühasiye (25): 1250 Guruş 

Anbar zahire: 30 Guruş  

Mindel ve yasdık (8): 120 Guruş 

Fanus ve lanba: 15 Guruş 

Teşt: 70 Guruş 

Tuç terazi: 30 Guruş 

Emin Efendi validesi hanesinde : 400 Guruş 

Evani nühasiye: 10 Guruş 

Kebir badiye: 150 Guruş 

Emin Efendi hanesinde kırmızı halı: 200 Guruş 

Kebir halı: 100 Guruş 

Hamam taşı ve ?: 100 Guruş 

Mertebe  halı: 250 Guruş 

Meftu başında ağlık bağ: 100 Guruş 

Burak’dan alınan alma ve nar bağçesi: 500 Guruş 

Naccar’ın oğlundan alınan alma bağçesi: 3000 Guruş 

Kaz Ahmed’in yerinde şeftalu bağçesi: 1200 Guruş 

Beyazoğlı yerinde kavak nısf: 50 Guruş 

Tatar yerinde alma bağçesinde nısf hissesi: 200 Guruş 

Hacı Mehmed’in veresesinden alınan alma bağçesi: 600 Guruş 

Hacı Hafız’ın bağçesinde kavak şitili: 100 Guruş 

Ceded Karyesi’nde bir bab hane: 500 Guruş 

Hane-yi mezkûre muttasıl nar bağçesi: 1000 Guruş 

Barakoğlundan alınan bir bab hane: 1000 Guruş 

Hanifiden alınan ceviz eşçarı: 200 Guruş 

Memad’ın oğlundan alıan  kavak ve ceviz eşçarı: 200 Guruş 

Çakıllı bağında ceviz ve zeytun ve hayir eşçarı: 1000 Guruş 
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Ferhad’ın oğlundan ceviz: 200 Guruş 

Sarı Hüseyin’den alınan ceviz: 100 Guruş 

Meşkioğlu Halil’in ğars eylediği bağ: 50 Guruş 

Ali Çöp ve Mehmed Kahya’dan alınan fısdık ve zeytun ve sumak: 500 Guruş 

Fenk yolunda Kara Molla’dan alınan zeytun: 100 Guruş 

Davud’dan alınan bağ ve zeytun: 605 Guruş 

Hasan Ağa’dan alınan zeytun: 200 Guruş 

Abbas’dan alınan bağ ve zeytun: 400 Guruş 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 115 

Koca Ahmed’den alınan bağ ve zeytun: 500 Guruş 

Arif’den alınan zeytun tamamı: 200 guruş 

Selo ve Süleyman bağ ve zeytun ve fısdık: 600 Guruş 

Araboğlu Babeh’den alınan bağ ve zeytun: 350 Guruş 

Haso ve Cuma’nın oğlundan alınan bağ ve zeytun: 1500 Guruş 

Harman yerinde Mehmed Kahya’dan alınan: 400 Guruş 

Narlı Tarlada olan fısdıklık: 1000 Guruş 

Avcı yerinde Seloyla müşterek fısdıklık: 200 Guruş 

Kara Beşikde Mehmed Kahya’dan alınan fısdık ve zeytun: 1300 Guruş 

Külekçi ve Berber’den alınan fısdık  ve zeytun: 500 Guruş 

Kışlada Deli Aliden alınan zeytun: 150 Guruş 

Kışlada Gülümoğlı Cuma’dan hayir ve zeytun: 700 Guruş 

Ağa’nın Ömer’den alınan zeytunlık tamamı: 200 Guruş 

Taş Kesan’da bağ ve zeytun: 250 Guruş 

Irak dimekle maruf bağ ve zeytun tamamı: 400 Guruş 

Halil Mancıdan alınan hayir ve fısdık: 150 Guruş 

Mesdudan alınan bağ ve zeytun: 1500 Guruş 

Burak kızının oğlından alınan fısdıklık sehmi 8 / 5: 500 Guruş 

Gülli bağda Selununoğlı ile müşterek fısdık ve zeytun: 250 Guruş 

Küçükoğlu’dan alınan fısdık kalemi: 50 Guruş 

Ma petek arısı aded 38: 1250 Guruş 

Gümüş Mühr: 15 Guruş 

Kara Depede Arif’den alınan ve zeytun ve Dayızâde ile müşterek: 350 Guruş 

Çağlılı bağda Kel Ali’den alınan fısdık ve zeytun: 700 Guruş 
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Veli Ömer’den alınan bir aded ceviz eşçarı: 75 Guruş 

Ak Beşikde dere bağda olan zeytun ve fısdıklık: 14000 Guruş 

Sepetcioğlundan zeytun: 50 Guruş 

Koca Ahmed ve Gülümoğlundan alınan bağ  ve zeytun: 1750 Guruş 

Kışla yolunda Ahmed’den alınan bağ tamamı: 250 Guruş 

Hacı Ahmed ve Mamo’dan alınan yenice bağ: 150 Guruş 

Yatak yerinde bağ ve zeytun ve ceviz: 12000 Guruş 

Çam Mehmed’den alınan bağ ve zeytun: 400 Guruş 

Gülümoğlından alınan bağ ve zeytun: 300 Guruş 

Hasan Ağa’dan alınan hayir ve zeytun: 300 Guruş 

Çamoğlı ile müşterek cevizlik nısf: 300 Guru 

Burak kızının oğlundan alınan hayir ve zeytun: 250 Guruş 

Kürd yerinde Kara Hasan’dan alınan zeytun: 700 Guruş 

Keretli Ömer’den ve Veliden alınan zeytunlık: 1500 Guruş 

Kürd yerinde Ağa’nın Ömer’den alınan zeytun: 2000 Guruş 

Turlı turabında Hacı Emin ile müşterek zeytun: 500 Guruş 

Karanlık Dere’de Köroğlı’ndan zeytunlık: 1500 Guruş 

Ulu Yol üstünde dört baran zeytun: 800 Guruş 

Dâizâde ile müşterek zeytunlık: 800 Guruş 

Horo’nunoğlından alınan zeytun: 800 Guruş 

Mışkı ile bağ ve zeytun: 200 Guruş 

Emiroğlu ve Kel İbo’dan alınan bağ ve zeytun: 1000 Guruş 

Deli İbo’dan alına bağ ve zeytun: 400 Guruş 

Eyyuboğlıyla müşterek bağ ve fısdık: 200 Guruş 

Sadık ile müşterek bağ ve zeytun: 300 Guruş 

Koca Ahmed’den alıan ceviz ve zeytun: 1750 Guruş 

Koca’nın uşaklarından alınan bağ ve zeytun: 500 Guruş 

Koca Ahmed’den Kürd yerinde alınan bağ ve zeytun: 750 Guruş 

Abbas ve Selo’dan alınan bağ ve zeytun: 750 Guruş  

Davud ve Selo ve Mehmed Kahya’dan alınan  Kavaklık: 500 Guruş 

Cumaoğlı Hamdi’den şeftalu bağçesi: 1300 Guruş 

Burak Kızı’nın oğlı Mehmed’den alınan bağ ve zeytun: 200 Guruş 

Kizir Ali ve Gülümoğlı ve Hacı İbrâhimden alınan ve zeytun: 900 Guruş 

Gülli Ahmed’den alınan hayirlikin tamamı: 2000 Guruş 
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Kürd ve Çam Apo’dan alınan bağ ve zeytun: 2000 Guruş 

Kuşcı Depesi’nde Kel Ali’den alınan zeytunlık: 400 Guruş 

Mehmed Kahya ve Arif’den alınan ceviz vezeytun: 400 Guruş 

Haso ve Süleyman’dan alınan hayirlik ve zeytun: 1000 Guruş 

Mesdo’dan alınan zeytun ve fısdıklık: 2000 Guruş 

Şeyh Alo’dan alınan bağ ve zeytun:200 Guruş 

Acur yerinde Molla Ali’den bağ ve zeytun: 2500 Guruş 

Gülümoğlından alınan bağ ve zeytun: 2000 Guruş 

Hacı Ahmed’den alınan bağ: 750 Guruş 

Çam Apo ile müşterek alma bağçesi: 500 Guruş 

Pınar Uğrı’nda zeytun Ahmed’den alınan zeytun bağçesi: 2000 Guruş  

Çam Apo ile Arab Şellu’dan alınan kavaklık: 800 Guruş 

Mübeddel olan tarlada alma bağçesi: 1000 Guruş 

Deli İbo ve Ümmihan’dan alınan alma bağçesi: 1000 Guruş  

Cuma’nın oğlundan alınan alma bağçesi: 800 Guruş 

Kerteşe yolında Mışkı’dan alınan bağ ve zeytun: 400 Guruş 

Cuma ve Kel İbo’dan alınan bağ ve zeytun: 200 Guruş 

Gülümoğlundan alınan zeytun: 2000 Guruş   

Oso Deli ile müşterek zeytun ve fısdık: 1900 Guruş 

Kerteşe’de İbrâhim Haliloğlundan alınan hayir ve zeytun: 500 Guruş 

Koca’nın oğlu Ali’de inek iki buzağı (2) nısf: 500 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 116 

Abdülkerim’de inek(1) buzağı (1) nısıfları: 175 Guruş 

Kürdünoğlı Mehmed’de nısf inek: 75 Guruş 

Koca Ahmed’de inek ve buzağı: 125 Guruş 

Ahmed Kahya’da inek ve buzağı (2) nısıfları: 170 Guruş 

İsa’nın oğlu yedinde inek re´s (1): 175 Guruş 

Davud’ın oğlı diğer nısıfları: 125 Guruş 

Hasu yedinde inek ve buzağı (2) nısıfları: 250 Guruş 

Cumaoğlu Ahmed yedinde ve buzağı nısıfları (2)150 Guruş 

Kör Alo yedinde inek (2) re´s nısıfları: 250 Guruş 

Nacar’ın oğlu inek ve buzağı nısıfları: 600 Guruş 

Abdo yedinde inek(2) dana (1) buzağı nısıfları: 600 Guruş 
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Kefercil’de Şiho yedinde inek ve buzağı nısıfları: 200 Guruş 

Kefercil’de Süri Hasan’da  inek nısfı: 200 Guruş 

Abonunoğlı Mehmed’de koyun(5) kuzı(1)oğlak (3) keçi (2)  nısıfları: 150 Guruş 

Cumaoğlu Ahmed yedinde koyun (9) re´s kuzı (1)oğlak (1) keçi (2) nısf: 300 Guruş 

Çelu’da koyun (4) kuzı (3)oğlak (1) keçi (1): 150 Guruş 

Kefercil Karyesi’nde Sülonunoğlı Ali ve Veli ve Ahmed’den alınan bağ: 400 Guruş 

Memed’den alınan sumaklık tamamı: 100 Guruş 

Çerçi Ahmed yedinde nar bağçesi: 500 Guruş 

Bademlik’de zeytun ve Bademlik’de ceviz eşçarı: 50 Guruş 

Bazarbaşıoğlundan alına zeytun ve fısdık: 100 Guruş 

Devriş ve Çerçi Ahmed’den alınan bağ: 700 Guruş 

Halil Cuma ile müşterek bağ nısf: 200 Guruş 

Osman’dan alınan hayirlik tamamı: 100 Guruş 

Merkum Osman’dan alınan kara bağ: 150 Guruş 

Miço ile müşterek bağ: 100 Guruş 

Veli Kara ile bağ nısf: 100 Guruş 

Kötü Mesdo ile müşterek bağ nısf: 300 Guruş 

Apo’nunoğlı Hüseyin ile müşterek bağ nısf: 200 Guruş 

Devriş ile müşterek bağ nısf: 300 Guruş 

Küçük’in oğlı Hüseyin’den alınan zeytun: 20 Guruş 

Çolak Hüseyin’den alınan zeytun tamamı: 50 Guruş 

Kefercil’de Ali Kaşif’in oğlından alınan ceviz: 400 Guru 

Ceded Karyesi’nde Batak yerinde şeftalu bağçesi: 400 Guruş 

Kel Ahmed’in oğlından alına alma bağçesi: 500 Guruş 

Ali Cobunoğlından alınan alma bağçesi tamamı: 500 Guruş 

Gülümoğlu’dan Mehmed yedinde Alma bağçesi: 3000 Guruş 

Yekûn: 11283 Guruş 

Minhaü’l-İhrâcât 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 117 
[Belge No: 175] 

Mâ-fih mine’l-vakf ve’s-sicil ve adele ve fi-hükmü’s-sahih ve’r-rum 

Hamd-i mevfur ve şükür na mahsur ol vakf umûr-u cumhur tenezzüh zat-ı an 

ü’l-acz ve’l-kasur hazretlerine olsun ki arsa-yı kaianat anın vakf-ı âmmi ve kaffe-yi 
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mahlufat vazife-yi devr-en´am ve ihsanıdır ve ukud vürud ve umimü’l-urud ol sahib-i 

makam-ı Mahmud ve mesbah-ı bez mekan vücud ve meftah hazain müsehâ vücud 

Habib-i Hüda ve Resul-i Kibriya Muhâmmedü’l-Mustafa Ahmed Mücteba aleyh-i 

fazlü’s salavat ve ekmelü’t-tahiyyat hazretlerinin riyaz-ı müşahid-i aleyh ve hedâik-ı 

müraked celileri canibine olsunki nizâm-ı Beni Adem anların şer´iatı ile sabit ve 

dâimdir ve dahi ashab ve evlad ve ahbabları üzerlerine ola ki her biri tarik hakka hadi 

ve sebl-i tevfika münadilerdir Rıdvanallahu aleyhi ecmain âmma baad işbu vakf-ı 

celil-i şan ve bediü’l-ünvanın tahrir ve imlasına bâis ve badi oldır ki Haleb Vilâyet-i 

Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından İbn-i Şükür Mahallesi 

sakinelerinden sahibü’l-hayrat ve hasenat ve rağbetü’l-sadakat  ve’l-hayrat Hadice 

binti Seyyid Mehmed Efendi nâm kimesne medine-i mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´de zikri âti  ve liecl´üt-tescil 

mütevelli ve bade azlini şart eylediği karındaşı Mehmed Muzahhar Efendi ibni Es 

Seyyid Mehmed Efendi nâm kimesne muhzırında ikrâr -ı tam ve takrir-i kelam idub 

zikr-i âti vakfın sudurına degin silk ve mülkimde münselik verese-yi tasarrufımda 

münasemed olub medine-yi mezbûreye tabi´ Cağdığın Karyesi turabında kain 

tarafları Ahmed ve Hacı Taha Efendi ve Ayyuş Hatun tarlaları ve Sacur ile mahdud 

ve mümtaz bir kıt´a kabarcıklık bağın tamamı ve Kal´a Altı’nda kain tarafları târik-i 

âmm ve iki tarafından Hacı tarafında dükkanları ile mahdud ve mümtaz birbirine 

muttasıl iki bab dükkanın tamamlarını hasbet´illahü’l-mülkü’l-münkalvakf ve habs 

idub şöyle şart ve tayin eyledim ki salefü’z zikr bağ ve dükkanlar mütevelli yediyle 

icar ve istiğlal olunub hasıl olan ğalesinden evvela masarıf-ı lazımesi bade’l-ihrac 

fazla ğallesinden beher sene Ramazan-ı Şerif’de iki batman şarılğan yağı alınub 

Tahtani Cami´-yi Şerifine i´tâ olına beher sene Ramazan-ı Şerifde bir hatm-i şerif ve 

yevm-i arefede bir re´s kurban alınub zebh ile mahdumı beyne’l-fukara iktisam 

olınub ruhım içün isticlab dua-yı feravan olına ve yevm-i aşurda bir m´asara kazganı 

aşur çorbası tabh olınub beyne’l-fukara it´am olına ve hayattda oldıkça vakf-ı 

mezbûra kendim mütevelli olub şürût-ı mezkûremi bade’l-icrâ fazla ğalleyi kendi 

umûrıma sarf idem bade vefat arındaşlarım Mustafa ve Mehmed Şerifin 

evladlarından zikkur ve inas ve karındaşım Mehmed Muzahhar fazla ğaleyi kendüler 

meyanlarında seviyyan ide batn-ı evveli mevcud iken batn-ı sani hissealmıya 

vefatımdan sonra vakf-ı mezkûra kız karındaşım Ayuş mütevelliye olub şürûtımı 

bade’l-icrâ fazla ğalleyi kezâlik merkumun meyanlarında taksim ide o dahi vefat ider 

ise kızı Zennub mütevelliye olub şürûtımı bade’l-icrâ fazla ğalleyi üslub-ı sabık 
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üzere taksim ideler Mustafa ve Mehmed Şerif ve Mehmed Muzahhar’ın evlad-ı 

evladları evlad-ı evladları batn-ı bad-ı batn üslub-ı sabık üzere mütevelli olub fazla 

ğalle-yi meyanlarında iktisam ideler bi’l-külliyen evlad-ı evladları münkarız olur ise 

ol vakt fazla galle Haremeyn-i muhteremeyn fukarasına irsâl olına ve tevliyetine 

mütedeyyin kimesne oluınub ve fazla galleden yirmi guruş mütevelliye verilub 

bakıyesi Haremeyn-i muhteremeyne irsâl olına deyu hatm-i kelam ve  ferağan an´il 

şevagil mütevelli-yi merkuma teslim eyledikden sonra vakf-ı mümaileyha kelâmen 

semt atf idub vakfiyetden rucu´ve kema fi’l-ol mülkime idhal itmek muradımdır 

didikde mütevelli-yi merkum dahi vakf-ı mezkûrdan rucu´u mümkin olmayub red ve 

teslimden imtinâ´ iderim deyu her biri hakım-ı mevkı sadr-ı kitâb tuba lehi ve hüsn-i 

mamab efendi hazretleri huzûrında müterafian ve hükm-i şer´iye taliban oldıklarında 

hakim-i müşariileyh esbi´Allahû ni´me aleyh efendi hazretleri dahi canib-i vakfı uhrâ 

ve evveli görüb ilmen e´hilafü’l-cari beyn´el eimme-yi eşrafvakf-ı mezbûrın sıhhat 

ve lüzumıyla hükm etmeğin min ba´d nakz ve tahvil-i mahal ve tebdil ve ta´yir 

mütemenniü’l-ihtimal oldı femen bedele ba´de sem´a kanimen isme ale’l-lezine 

yübedduline innalahe semi´un alim tahriren fi’l-yevmü’s sabi´ ve’l-işrin min şehr-i 

Şabanü’l-azam sene ahdi ve selas miete ve elf / 22 Haziran 1184 

Şühûdü’l-hâl   

 
[[[[Sayfa No]]]]: 118 
[Belge No: 176] 

Elhamdülillahi rabbi’l-alemin ve´s salavatü ve´s selamü ala Muhâmmedi ve 

ala ve ashabu ecmain âmma ba´d Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab mahallatından Kurb-ı Bostancı Mahallesi sakinlerinden sahibü’l-hayrat ve 

hasenat ve rağbetü’l-sadakat  ve’l-hayrat Hacı Emin Baba bin Mehmed ibni Hamza 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve 

meclis-i şer´i âli ukudda mahalle-yi mezbûrede vâki´ Debbağ Efendi dimekle arif 

mescid-i şerifin hala mütevellisi Kâtib Efendizâde Fahreddin Efendi ibni Mustafa 

Efendi muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelama idub mahalle-yi mezbûrede kain 

tarafları Mazıcızâde Mehmed Efendi ve Külahcı Bekir Ağa haneleri ve tarik-i has ve 

târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin nısf hisse-yi şâyiası 

benim mülkim olub ben hisse-yi mezkûremi hasbetullah vakf ve habs idub şöyle şart 

ve tayin eyledimki hayatda oldıkça ben menzil-i mezkûrda sakin olam bad-ı vefat 

mezkûr menzil mütevelli yediyle ahere icar olınub bedel-i icaresinden tekalif-i örfiye 
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bade’l-edâ ve tamir ve termim-i mukteziyeleri bade’l-icrâ fazla ğalle cami-yi şerifi 

mezkûra harc ve sarf olına ve menzil-i mezkûr mürur-ı eyyam ile müşerref-i harab ve 

mail-i turab olur ve hasıl harcı vefa itmez ise ol vakt hisse-yi mezkûrem bey´ olınub 

esman-ı hasılasıyla mescid-i şerif-i mezbûr tamir olına deyu hatm-i kelam ve ferağan 

an’il şevagil mütevelli-yi mümaileyhe teslim eyledikden sonra vakf-ı merkum 

kelâmen semt ahere atf idub vakf-ı akar ve imam-ı azam hümam-ı akdem hazretleri 

katında lazım olmadığından kâlelevvel mülkime idhal itmek muradımdır deyu 

mütevelli-yi mümaileyh ile hakim-i mevki sadr-ı kitâb tuba lehi ve hüsn-i maab 

efendi hazretleri huzûrında müterafian oldıklarında hakim-i mümaileyh esbi´allahû 

ni´ma aleyh hazretleri dahi canib-i vakfı evveli ve uhra görüb ilmen bi’l-hilaf ü’l-cari 

beyne’l-eimmetü’l-eşraf vakf-ı mezkûrın sıhhat ve lüzumiyle hükm etmeğin min-

te´ala nakz ve tahvil-i mahal ve ve ta´yiri mümteniü’l-ihtimal oldı femen bedele 

ba´de sem´a kanimen isme ale’l-lezine yübedduline innalahe semi´un alim Tahriren 

fi’l-yevmü’l-sani´ öşr min Şevvalü’l-mükerrem li sene selas miete ve elf/ 16 Ağustos 

1883 

Şühûdü’l-hâl   

 

[Belge No: 177] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a 

tabi´ Subkaz Karyesi sakinlerinden Boz Alioğlu Mehmed nâm kimesne medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada makud meclis-i şer´ide Nizib 

Kasabası sakinlerinden Merkebci Mehmed bin İbrâhim nâm kimesne muvâcehesinde 

işbu merkum Mehmed’in olub hükümet-i seniye konağı havalisinde bir re´s siyah 

renkli erkek merkeb Karaca ve Viranlı Araboğlı Arab’ın kendi malı olan merkebden 

doğma netacen mülki oldığı halde merkeb-i mevsûf-ı mezkûrı tarihden dört sene 

akdem medfu´um olan iki yüz elli guruş mukabilinde bana bey´ ve teslim ve ben dahi 

bade’l-iştirâ ve’l-kabz ve’l-kabul bu vecihle merkeb-i mezkûr benim yedimde malım 

iken tarihden iki sene akdem kendi hanemden sirkat olınub el halet-ü hezihi işbu 

merkumın yedinde bulmamla bi’l-istihkak hala taleb iderim deyu bade´d da´va ve’s 

suâl ol dahi cevabında merkeb-i mezkûrı işbu sene Ramazan-ı Şerif’in beşinci güni 

Birecik ahalisinden Hacı Said’in oğlı Alo nâm kimesneden medfu´um olan beş yüz 

elli guruş mukabilinde iştirâ ve kabz idub ol vecihle merkeb-i mezkûr benim 

yedimdeşer´an  mülkim olmağın bi hak vaz´ül yed iderim lakin müddeî-yi merkumın 

malı oldığını bilmam didikde suret-i mürafa´ları fetva-yı şerife lede’l-havale müddeî-
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yi merkum Mehmed bervechi muharrer merkeb-i mezkûr malı oldığını isbât ider ise 

merkeb-mezura bi’l-istihkak bade’l-hilaf zabt ider deyu cevaben ifta ve iş´ar oldığına 

binaen müddeî-yi merkum Mehmed bervechi muharrer müddeâsını usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Subkaz Karyesi ahalilerinden İbişin oğlı 

Ahmed ve Hoca’nın oğlıları Bekir ve Hüseyin nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-

vaciha ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve’l-hilaf ve’l-hükm mucebince merkeb-i mezkûrı 

mezkûrı müddeî-yi merkum Mehmed’e def´ ve teslime müddeî-yi merkum Merkebci 

Mehmed’e tenbih olındığı i´lâm olındı. Fi 29 Şevval Sene 1300 / 2 Eylül 1883 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 119 
[Belge No: 178]  

Ma´rûzu Dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından İbn-i Eyyub Mahallesi sakinlerinden Ağya bin Esib nâm kimesne 

tarafından zikr-i âti husus-ı da´vaya vekil müseccel-i şer´isi da´va vekili Mehmed 

Mazlum Efendi ibni Emin Efendi nâm kimesne medine-i mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda mahalle-yi mezbûre 

sakinlerinden ve zikr-i âti menzilin tamamına vaz´ül yed-i sabit olan karındaşı Pedros 

bin Esib nâm kimesne muvâcehesinde mahalle-yi mezbûrede vâki´ tarafları Kefşeker 

Evhan ve Nalband Kivorg ve Şerafzâde haneleri ve târik-i âmm ile mahdud ve 

mümtaz bir bab mülk-i menzilin nısf hisse-yi şâyiası müvekkilim merkumın ve nısf-ı 

aheri dahi karındaşım merkum Pedros’ın ittisafen ve müştereken mülkleri oldığı 

halde merkum Pedros menzil-i mahdud-ı mezkûrın tamamına müstakilen vaz´ül yed 

olub nısf hissesi müvekkilim merkum Ağya’ya teslim itmediğinden suâl olınub 

muceb-i şer´isi bi’l-ecr hisse-yi mezkûresi tarafıma teslim olınmak bi’l-vekâle 

matlubımdır deyu bade´d da´va ve’s suâl cevabında fi’l-hakika menzil-i mahdud-ı 

mezkûrın nısf hissesi benim nısf-ı aheri dahi müvekkil-i merkum Ağya’nın 

müştereken mukeddema mülkimiz olub merkum Ağya’ya menzil-i mahdud-ı 

mezkûrda olan nısf hisse-yi şâyiasını tarihden yirmi sene akdem yedimden makbuz 

olan dört yüz elli guruş semen mukabilinde bana bey´ ve teslim ben dahi iştirâ ve 

kabz ve kabul idub ol vecihle menzil-i mezkûrda olan nısf hisse-yi şâyiası mülk-i 

müştirası oldığı halde yirmi seneden beru merkumın muvâcehesinde hedemân ve 

binaen mülkiyet üzere tasarruf eylerim didikde vekil-i mümaileyh Mehmed Mazlum 

Efendi cevabında bey´-i mezkûrı inkarı ile beraber tamir eylediği mahallerin masraf 
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hissesini müekkilim merkum Ağya’dan işbu merkum Pedros taleb eylemekde oldığı 

halde bundan çend mah akdem işbu merkum Pedros karındaşım Ağya menzil-i 

mezkûrdan hissesini bana hibe itmişdir deyu ikrâr ve müahheran şira eyledim 

da´vaları meyanında münakat olmağın binaen aleyh hissesinin teslimi matlubımdır 

deyu merkum Pedros’ın inkarına mukaren münafat iddia itmekle suret-i mürafaları 

fetva-yı şerife lede’l-havale müddeî-yi aleyh merkum Pedros bervechi meşruh 

müddeîye olan menzil-i mezkûrın nısf hissesini merkum Ağya’dan iştirâ ve kabz ve 

tarih-i mezbûreden beru hedemân ve binaen tasarrufını isbât ider ise müvekkil 

merkumın da´vası mündef´i olur deyu cevaben ifta ve iş´ar olındığına binaen 

müddeî-yi merkum Pedros ber minvâl-i muharrer mddeasını usûl-ü mevzu´âsına 

tevfikan mensub odıkları mahalerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden 

Kazgancı Mehmed bin Halil ve Arslanoğlı Artin ve Sergur bin Hacr ve Artin bin 

Sargez evvela sıra bade Artin bin Artin ve Akob bin Artin nâm kimesnelerden alene 

lede’t-tezkiye makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Keşişoğlı Kazgancı Kivorg 

ve Tavıkcıoğlı Babeg bin Babeg nâm kimesne şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i 

şer´i isbât etmeğin mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i vekil-i mümaileyh Mazlum 

Efendi müvekkiline izâfetle da´va-yı mezkûresiyle müddeî-yi aleyh merkum 

Pedros’a muarazeneden men´ olındığı i´lâm olındı Fi 1 Zilkade Sene 1300 / 3 Eylül 

1883 

 

[Belge No: 179] 

Ma´rûzu Dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Ehl-i Cefa Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Bakkal Ahmed bin Mehmed nâm kimesnnin sulb-i sağir oğlı Mehmed’in tesviye-yi 

umûrlarına kıbel-i şer´den validesi Ümmihan binti hacı Mehmed Ağa vasî nasb ve 

tayin olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûrı kabul eyledikden sonra 

mezbûre Ümmihan Hatun nefsinden asaleten ve sağir oğlı merkume vesâyeten zikr-i 

âti husus ve da´vaya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân Emin bin Hacı Ahmed ve 

Memad ibni İbrâhim nâm kimesneler şehadetleriyle sabit vesübut vekâletine 

hükmü’ş-şer´i ül hak olan karındaşı Ali Osman bin Hacı Mehmed nâm kimesne 

medine-i mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´de 

mahale-yi mezbûre sakinlerinden müteveffâ-yı merkumın karındaşı zikr-i âti kısrak 

ve taya vaz´ül yedi sabit olan Mustafa’nın muvâcehesinde işbu merkum Mustafa’nın 

yedinde muâyene olınan bir re´s kısrak ve kısrak-ı mezkûrdan mütevellidan iki re´s 
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tay ki cem´an üç re´s esb müteveffa-yı merkumın ale’l-vefat yedinde mülk-i olub 

fevtiyle yetmiş ik sehmde kırk üç sehmi müvekkilim mezbûre ile vasîyesi oldığı 

sağir-i merkuma mevrus olmışken hala merkum Mustafa bi gayr-i hak zabt idub 

müvekkilime teslim tmediğinden suâl olınub muceb-i şer´isi bi’l-icrâ İsmihan 

mezbûrenin müvekkileme teslimi bi’l-vekâle matlubımdır didikde ol dahi cevabında 

kısrak-ı mezkûr mukeddema Acemoğlı Mehmed’in malı olub merkum Mehmed 

tarihden üç sene akdem kısrak-ı mezkûrı bana hibe ve bahş ve taslim ben dahi ittihâb 

ve kabul ve kendu malından olarak üç yüz guruş dahi ivaz olarak merkuma def´ ve 

teslim eyledim ol vecihle ksrak-ı mezkûr  benim mülk-i mevhubem oldığı halde 

kısrak-ı mezkur salef tay-ı mezkûrları tevlid idub füruğları dahi benim ? hatta 

karındaşım merkum Ahmed kısrak ve tay-ı mezkûrlar benim mülk-i mevhubem 

oldığını ikrâr ve itiraf dahi itmişdir deyu ? mukabele itdikde vekil-i merkum Ali 

Osman cevabında işbu merkum Mustafa  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 120 

karındaşı merkum Ahmed’in iyalinde olub cem´i tasarrufatı dahi karındaşı Ahmed’e 

aid ve raci´ ve virmiş oldığı üç yüz guruş dahi merkum Mustafa’nın malı oldığını 

bilmam mezkûr kısrak ve tay müteveffâ-yı merkum Ahmed’in mülki olub fevtiyle  

ber minvâl-i muharrer veresesine mevrus olmışdır didikde suret-i mürafa´ları fetva-yı 

şerife lede’l-havale merkum Mustafa bervechi muharrer ivaz-ı mezbûrı babası mal-ı 

mevrusından i´tâ ile ferağ-ı mezbûrı istihabını isbât ider isie kısrak-ı mezkûr ile 

kendüye hükm olınub meblağ-ı mezbûrde dahi veresenin hakkı olmayacağı deyu 

cevaben ifta ve işar olındığına binaen merkum Mustafa ber minvâl-i muharrer def´ini 

usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı 

mühr ve imza den Bakla Mustafa bin İbrahim ve Mustafa bin Apo ve Kazâz Mustafa 

bin Sadık nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Memik bin Mehmed ve Mehmed 

bin Ahmed ve Mustafa nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Bakkal Gülümoğlı Mehmed ve Elçioğlı Memo bin 

Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i isbât etmeğin 

mucebince bade’l-hükm müddeî-yi vekil merkum Ali Osman da´va-yı mezkûresiyle 

müddeî-yi aleyh merkum Mustafa’ya bivechi şer´i muârazadan men´ olındığı huzûr-u 

âlilerine i´lâm olındı. Fi 2 Zilkade Sene 1300/ 4 Eylül 1883 
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[Belge No: 180] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Akyol Mahallesi sakinlerinden Abacı Musa bin Ali nâm kimesne 

tarafından zikr-i âti husus-ı davaya vekil müseccel-i şer´isi Şeyh Mehmed bin Ali 

Hoca nâm kimesne medine-i mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd 

ve meclis-i şer´i âli ukudda mahalle-yi mezbûre sakinlerinden Safiye binti Hacı 

Yusuf nâm kimesne tarafından husumet ve redd-i cevaba vekâleti zat-ı mezbûreyi 

arifân Şaban ibni Abdullah ve Ali bin Ali nâm şehadetleriyle sabit ve sübut 

vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan da´va vekili Es Seyyid Mehmed Efendi ibni 

Seyyid Ağa nâm kimesne muvâcehesinde müvekkile-yi mezbûre Safiye Hatun ceht-i 

karzı şer´iden ve eşya-yı bahasından olarak iki bin üç yüz yirmi guruş müvekkilim 

merkum Musa’nın alacak hakkı olub hatta meblağ-ı mezbûr ceht-i mezbûreden 

zimmetinde deyni ve borcı oldığını mezbûre Safiye Hatun ikrâr ve itiraf dahi etmeğin 

hala mezkûr iki bin üç yüz yirmi guruş bi’l-vekâle taleb iderim deyu bade´d da´va 

ve’s sual vekil-i mümaileyh Seyyid Ağa cevabında müvekkile-yi mezbûrenin gerek 

karzı ve gerek eşya bahasından müvekkil-i merkum Musa kâtian virecek deyni 

yokdır hatta vekil-i merkum Şeyh Mehmed meblağ-ı mezbûrı bundan birkaç gün 

akdem müvekkile mezbûrenin zevci Hacı Mustafa’dan müvekkil-i merkum Musa 

içün da´va eylediğinden şimdi bu vecihle iddiası meşru´ değildir didikde vekil-i 

merkum Şeyh Mehmed cevabında benim mukaddema Hacı Mustafa’dan da´va 

eylediğim mebaliğ-i malume başka ve ve mikdarı başka olub ve müvekkile-yi 

mezbureden hala irâe eylediğim mebaliğ-i mezbûre müvekkile-yi merkumenin 

müvekkilim merkuma ayruca ve mikdarı başkaca deyni olmağla işbu iki bin üç yüz 

yirmi guruş müvekkile-yi mezbûre Safiye Hatun’dan bi’l-vekâle talebi derim didikde 

vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi cevabında müddeî-yi vekil-i merkumın iddia 

eylediği mebaliğ Hacı Mustafa’dan irâe eylediği meblağın aynı olmağla ve ikrâr ve 

da´vası dahi ikrâr-ı sebeb tutmağla ol dahi gayr-i meşru´dır ve müvekkil-i merkum 

Musa meblağ-ı mezbûrı Hacı Mustafa’nın zimmetinde oldığını ikrâr ve beyan ile 

beraber müvekkilümmezbûre zerind alacağı ve hakkı olmadığını ikrâr ve itiraf dahi 

itmişdir suret-i mürafaları fetva-yı şerife ede’l-havale vekil-i mümaileyh Seydi 

merkum merkum Musa mezbûre Safiye üzerinde alacak hakkı olmadığını ikrâr 

itdiğini isbat ider ise vekil-i merkum Şeyh Mehmed’in da´vası mündefi´ olur ve 

ammâ vekil-i merkum Şeyh Mehmed ber vech-i muharrer ikrâr müddeâsını isabt ider 

ise meblağ-ı mezbûr iki bin üç yüz yirmi guruş mezbura Safiye’den ahz ider deyu 
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cevaben ifta ve iş´ar oldığına ve fi’l-hakika vekil-i merkum Şeyh Mehmed’in 

mukeddema Hacı Mustafa’dan bi’l-vekâle da´va eylediği meblağın mikdarı başka ve 

zevcesi müvekkile-yi mezbûre Safiye’den iddia itdiği meblağın mikdarı başka olub 

birisi aherin aynı olmadığına ve ciheti dahi karz ve eşya semeni ve ikrâr ve da´vası 

ana mebni olub ikrâr-ı muharrer sebeb tutılmadığına evvela vekil-i mümaileyh 

Seyyid Efendi’den ber minvâl-i muharrer def´e muvafık sebeb taleb olındıkda 

bade’l-ihmal ve’l-istimhal ebnan-ı beyyinedenizhâr-ı acz eyledikden sonra vekil-i 

merkum Şeyh Mehmed’den ber minvâl-i muharrer meşruh müddeâ-yı meşruhasına 

yani iki bin üç yüz yirmi guruş müvekkil-i merkum Musa’nın alacak hakkı oldığına 

beyyine taleb olındıkda merkum Şeyh Mehmed ber minvâl-i muharrer müddeasını 

usûl-mevzuasına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı 

mühr ve imza iden Abacı Şeyh İsmail bin Halil ve Hacı Ali nâm kimesnelerden 

evvela sıra ve bade  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 121 

alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-ehadet iddükleri ihbâr olınan Akyol Mahallesi 

sakinlerinden Abacı Molla Mustafa ibni Ali ve ve mahdumı Mehmed Ali bin Molla 

Mustafa nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i er´i isbat etmeğin 

mucebince bade’l-hükm meblağ-ı mezbûr iki bin üç yüz yirmi guruş müvekkil-i 

merkum Musa tarafına hala edâ ve teslime müvekkile-yi mezbûre Safiye Hatun’a 

tenbih olındığı i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-salis min Zilkade lisene selasmiete 

ve elf / 5 Eylül 1183 

 

[Belge No: 181] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından İbn-i Eyyub Mahallesi sakinlerinden ve Taşcı esnafından Artin bin 

Kesbar nâm kimesne tarafından zikr-i âti husus-ı da´vaya vekil müseccel-i şer´isi 

Alacacı Karuc ibni Akobyan Hoca nâm kimesne medine-i mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda mahalle-yi mezbûre 

sakinlerinden zikr-i âti menzilin kırk sehmde beş seh hissesine vaz´ül yedi beyyine-yi 

adile ile sabit olan Alacacı Ubli ibni Uzhun Nersez muvâcehesinde mahalle-yi 

mezbûrede kain tarafları târik-i âmm ve Kabircioğlı ve Kefşekeroğlı Akob ve Nursi 

Beg  haneleri ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin kırk sehm itibariyle beş 

sehmi işbu merkum Ubli’nin mülki olub merkum Ubli mezkûr beş sehm hissesinden 



306 

iki sehmini müvekkilim merkum yedinden makbuzı olan bin beş yüz guruş 

mukabilinde müvekkilim merkuma sene-yi halin Saferü’l-hayrın ikinci güni 

müvekkilim merkum Artin’e bey´ ve teslim ol dahi iştirâ ve kabz ve kabul idub bu 

vecihle mezkûr beş sehminin iki sehmi müvekkilim merkumın mülk-i mütirası 

olmışken hala merkum Ubli hisse-yi mezkûreye müdâhale ider olmağın müdâhale-yi 

vakı´asının men´i matlubımdır deyu merkum merkum Ubli’nin inkarına mukaren ve 

mail-i takririne muvafık bir kıt´a sened ibrâz ve irâesiyle da´va itdikde müddeî-yi 

vekil merkum Karuc ber minvâl-i muharrer bey´-i müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına 

tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden 

İmam Mehmed Efendi ibni Musatafa ve Hasan bin Mehmed nâm kimesnelerden 

evvela sıra ve bade alene lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddikleri ihbâr 

olınan Attar Hacı Emin Ağa ve Hacı Caferoğlu Memik Ağa ibni Mehmed nâm 

kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i isbât etmeğin mucebince 

bade’l-hükm salefü’z zikr ile sehm hisseyi müddeî-yi vekil merkum Karuca teslime 

merkum Ubli’ye tenbih olındığı i´lâm olındı Fi 6 Zilkade Sene 1300 / 8 Eylül 1883 

 

[Belge No: 182] 

Elhamdülillahi rabbi’l-alemin ve´s salavatü ve´s selamü ala Muhâmmedi ve 

ala ve ashabu ecmain âmma ba´d Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab mahallatından Taşlakı Mahallesi sakinlerinden Mustafa ve Mehmed ibni 

Hacı Hasan ve Emine ve Ayuş binti Hacı Hasan nâm kimesneler taraflarından zikr-i 

âti hususı ve dükkanı ve vakf ve tescile ve husus-ı mezkûrı huzûr-ı şerde ikrâr ve 

takrire vekâletleri Zağlıoğlı Memik ve Mehmed’in Mısdık bin Hacı Mehmed nâm 

kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan Hacı 

Bekir bin Hacı Hasan nâm kimesne nefsinden asaleten ve merkumun vekâleten 

meclis-i şer´i âli ukudda İbn-i Şeker Mahallesi ahalisinden olub hala Keçehane 

Çarşısı’nda vâki´ kastel mütevellisi Söylemezzâde Ali Ağa bin Seyyid Ağa nâm 

kimesne muhzırında ikrâr-ı tam vetakrir-i kelam idub vakfü’l-beyanın sudurına degin 

benim müvekkillerimin  pederimizden mevrus mülkimiz olub çarşı-yı mezbûrde kain 

tarafları târik-i âmm ve İmam Hocazâde Molla Ahmed hanesi ve dükkanı ile mahdud 

ve mümtaz bir bab dükkanımızı hasbetillahü’l-mülkü’l-müteal vakf ve habs idub 

şöyle şart ve tayin eyledim ki salefü’z zikr dükkan-ı mahdud-ı mezkûr beher sene 

mütevelli yediyle icar ve istiğlal olınub evvela hasıl olan ğallesinden dükkan-ı 

mezkûrın tekalif-i örfiye ve şer´iyesi ve tamirat ve termimat-ı mukteziyesi bade’l-
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ihrac baki her ne kalur ise çarşı-yı mezbûrde vâki´ Keçehane kastel-i mezkûrın umûr 

ve hususına ve su yolı tamirine harc ve sarf olına ve vakf-ı mezkûra dahi kastel-i 

mezkûrın mütevellisi mütevelli olub umûrı vakfı idare ide deyu hatm-i kelam ve 

dükkan-ı mezkûrı fereğan an il şevagil  mütevelli-yi merkuma teslim eyledikden 

sonra vekil ve asil Hacı Bekir Ağa kelâmen semt ahere atf idub gerçi vakf-ı akar 

imam-ı azam ve hümam akçe indinde menzile aidiyet olmağla rücu´ meşruh ve vakf-

ı mezbûr batıl olmağla vakf-ı mezbûrdan rücu´ kema fi’l-evvel  mülkimize idhal 

itmek muradımızdır diyecek mütevelli-yi merkum Ali Ağa cevaben tasaddi idub 

eğerçe hal-i bast olınan minvâl üzere oldığı cay-ı eşkal değildir lakin sarif-i semadani 

Ebu Yusufü’ş-şehr bi’l-imamü’s-sani hazretleri katında vakf-ı mücerred vakf 

dimekle ve İmam Muhâmmed ibni Hasan Şeybani hazretleri katında teslim ale’l-

mütevelli ile vakf-ı mezbûr sahih ve lazım olmağla red ve teslimden imtinâ´ ile 

hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 122 

lehü hüsni maab efendi hazretleri huzûrında müterafian ve her biri mütebegasınca 

fasl ve hisseme taliban oldıklarında hakim-i mümaileyh esbi´ Allâhû ni´ma-leyh 

hazretleri dahi tarafeynin edillesine nazır ve mubtal hayr olmakdan hazer idub alimen 

bi’l-hilaf ü’l-cari beyne’l-eimme-yi eslaf vakf-ı mezbûrın sıhhat ve lüzumiyle hükm 

etmeğin min baad vakf-ı mezbûr sahih ve lazım oldı femen bedele ba´de sem´a 

kanimen isme ale’l-lezine yübedduline innalahe semi´un alim  ve icra’l-vukufune 

ale’l-hayyü’l-civarü’l-kerim cerizelik  harir  fi  garretü’l-Zilkade ü’ş-Şerif li sene 

selasmiete ve elf /  3 Eylül 1883 

Şühûdü’l-hâl  

 

[Belge No: 183] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Gercigin Karyesi 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Osman Kethüda ibni Osman’ın veraseti 

zevce-yi menkûha-yı metrukesi Fatma binti Hamza ile sulb-i kebir oğlı Mehmed ve 

Hamza’ya ve sulb-i sağir oğlı Osman ve sulbiye-yi kebire kızları Meryem ve 

Emine’ye ve sulb-i sağire kızı Hadice’ye inhisârı  şer´an zahir ve sağiran-ı 

merkumanı tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den li ebeveyn er karındaşları merkum 

Mehmed vasî nasb ve tayin olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi 
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kabul ve merasimin kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam eyledikden sonra 

müteveffâ-yı merkumın terekesi marifet-i şer´le tahrir ve vasî-yi merkum talebiyle 

tevzi´ olınan tereke defteridir ki ber vech-i âti  ve zikr ve beyan  Fi 11 Zilkade Sene 

1300/ 13 Eylül 1883 

Menzil-i mezbûre: 1300 Guruş 

Begmez ma´sarası nısf: 150 Guruş 

Sarıgüllük’de beyaz bağ nısf: 500 Guruş 

Yazıda humus bağ nısf: 500 Guruş 

Ökçe Depe’de karalık bağ bağ nısf: 100 Guruş 

Çakal Bağ’da piçlik nısf: 100 Guruş 

Hezek yolı üstünde piçlik nısf: 150 Guruş 

Öküz re´s (3)  İnek re´s (2) nısfları: 600 Guruş 

Bir re´s merkeb nısfı: 50 Guruş 

Bakkal Memik ile müşterek kısrak rub´: 200 Guruş 

Keçi (10) koyun (5)oğlak (2) kuzu (2) nısfları: 600 Guruş 

Misafir tabağı kat (2): 200 Guruş 

Kıl kilim (2): 50 Guruş 

Çuval (2): 30 Guruş 

Don kazanı nısf: 40 Guruş 

Teşt nısf: 40 Guruş 

Hamur legencesi (1): 20 Guruş 

Aş kazanı: 20 Guruş 

Begmez salı: 50 Guruş 

Çift edavatı: 100 Guruş 

Hınta mevcud kile (5): 400 Guruş 

Şiar kile (3): 120 Guruş 

Mercimek kile (5): 220 Guruş 

Küşne kile (3): 120 Guruş 

Boz bağda bir kıt´a bağ nısfı: 250 Guruş 

Sıra fıstıkda bağ kıt´a (1) nısfı. 1250 Guruş 

Mahall-i mezkûrda diger bir kıt´a bağ: 850 Guruş 

Mahall-i mezkûrda diger bir kıt´a bağ nısf: 175 Guruş 

Sürmeli Okı’nda bir kıt´a bağ nısf: 325 Guruş 

Tecemmülat-ı hane: 100 Guruş 
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Yekûn: 8480 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât  

Mücehhez ve tekfin: 180 Guruş 

Zevce-yi mezbûrenin mihri: 500 Guruş 

Resm-i kısmet: 190 Guruş 

Kaydiye: 10, 50 Guruş 

Varaka ve pul: 5 Guruş 

Emlak vergüsi: 200 Guruş 

Sahhü’t-taksim-beynel-verese: 7394, 50 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi Fatma: 924 Guruş  12 Para  

Hisse-yi ibni Mehmed: 1437 Guruş  32 para  

Hisse-yi ibni Hamza: 1437 Guruş  32 para  

Hisse-yi ibni sağir Osman: 1437 Guruş  32 para  

Hise-yi binti Meryem: 818 Guruş    26 para  

Hise-yi binti Emine: 818 Guruş    26 para  

Hise-yi binti Hadice: 818 Guruş    26 para  

 
[[[[Sayfa No]]]]: 123 
[Belge No: 184] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından İbn-i 

Şükr Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Oturakcı Hacı Mehmed 

Ağa bin Ömer nâm kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Aişe binti 

Ali ile sulb-i kebir oğlıları Emin ve Mehmed ve sulb-i sağir oğlıları Sadeddin ve 

Mustafa’ya ve sulbiye-yi sağire kızı Hadice’ye inhisârı şer´an zahir ve sağirun-ı 

mezbûrunın tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den valideleri mezbûre Aişe Hatun vasî 

nasb ve tayin olınub ol dahi bervechi muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul eyledikden 

sonra müteveffâ-yı merkumın terekesi vasî-yi mezbûrenin marifet ve marifet-i şer´le 

tahrir ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim ve tevzi´ defteridir ki ber vech-i 

âti zikr ve beyan olınur Tahriren fi’l-yevmü’l-sani ve’l-işrin min zilkade li sene selas 

miete ve elf / 24 Eylül 1883 

Menzil tamamı der mahalle-yi mezbûre: 7000 Guruş 

Diger nısf hisse menzil der mahalle-yi mezbûre: 2000 Guruş 

Yine diger nısf hisse menzil  mahalle-yi mezbûre: 1500 Guruş 
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Don kazganı (2): 100 Guruş 

Teşt (2): 100 Guruş 

Aş legencesi (2): 30 Guruş 

Sağir ve kebir gazgan (4): 50 Guru 

Orta kazgan (2): 40 Guruş 

Satıl ? (2): 60 Guruş 

Yoğurt satılı (2): 20 Guruş 

Ufak sahan (12): 60 Guruş 

Sini (2): 50 Guruş 

Lengeri (5): 30 Guruş 

Sağir kebir hamadan (3): 30 Guru 

Su tası ( 4): 15 Guruş 

Fenar (3): 10 Guruş 

Hamam legeni (2): 50 Guruş 

Bakır mangal (2): 20 Guruş 

Tüfenk (1): 40 Guruş 

Tabanca (1): 10 Guruş 

Yağ tavası: 15 Guruş 

Kahve tebsi: 5 Guruş 

Süzek (1): 15 Guruş 

Kebir yorgan (2): 120 Guruş 

Sağir yorkan (3): 100 Guruş 

Döşek (2): 100 Guruş 

Yasdık (5): 75 Guruş 

Mindel (5): 100 Guruş 

Âtik halı (1): 50 Guruş 

Kilim (3): 200 Guruş 

Siyah palaz(1): 30 Guruş 

Eski anbar: 50 Guruş 

Seccade (1): 40 Guruş 

Sandık (1): 10 Guruş 

Saat (1): 100 Guruş 

Boz beden abası  (27): 324 Guruş 

Sacur başında humus bağ: 350 Guruş 
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İblioğlından alınan bağ humus: 300 Guruş 

İsbâtırın Karye Terlemez yedinde bağ: 100 Guruş 

Abdurrahim yedinde sermaye lira Osmani (200): 20000 Guruş 

Ayntab meşlehi (12): 240 Guruş 

Kömlek (6): 36 Guruş 

Müsta´mel  Mardin meşlehi (4): 140 Guruş 

Müsta´mel beden abası (4): 40 Guruş 

İb şalvar (8): 80 Guruş 

Müsta´mel keçe (2): 50 Guruş 

Âtik çuval (7): 70 Guruş 

Telis (4): 14 Guruş 

Yemek sofrası (3): 60 Guruş 

Siyah intakiye zubını (3): 60 Guruş 

Küçük aba (6): 60 Guruş 

Ehvan Acem´ şalı (6): 150 Guruş 

Acem hararı (1): 30 Guruş 

Harar çift  (3): 75 Guruş 

Kırmızı abtal cübbesi (2): 60 Guruş 

Müsta´mel zıbun (3): 20 Guruş 

Müsta´mel kebe (1): 15 Guruş 

Yasdık (2): 30 Guruş 

Döşek (1): 50 Guruş 

Yorkan (1): 50 Guruş 

Çuha yelek (1): 15 Guruş 

İsbâtırın Karyesi’nde diger bağ (4): 500 Guruş 

Beglikde beyaz bağ: 200 Guruş 

Abdurrahim zimmetinde mevcud para: 1137 Guruş 

Tecem´mülat-ı hane: 50 Guruş 

Yekûn: 34564 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât  

Zevcesi mezbûre Aişe Hatun mihr deyni: 2000 Guruş 

Bedestenci İstepan’e deyni: 386, 25 Guruş  

Kürkcioğlu Akob Ağa’ya: 1200 Guruş 

Urfalı derziye deyni: 220 Guruş 
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Resm-i kısmet: 767, 625 Guruş 

Kaydiye: 40 Guruş 

Varaka ve pul baha: 20 Guruş 

Yekûn: 4637, 875 Guruş 

Sahhü’t--taksim-beyne’l-verese: 29870, 125 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Aişe: 3734, 375 Guruş 

Hisse-yi ibni kebir Emin: 5809 Guruş 

Hisse-yi ibni kebir Mahmud: 5809 Guruş 

Hisse-yi ibni sağir Sadeddin: 5809 Guruş 

Hisse-yi ibni sağir-i merkum Mustafa: 5809 Guruş 

Hisse-yi binti sağire-yi mezbûre Hadice:2904, 50 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 124 
[Belge No: 185] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Telfar Karyesi 

sakinlerinden Kara Gülleoğlı Mehmed’in oğlıları Kara Mehmed ve Mustafa ve kız 

karındaşları Fatma binti Mehmed nâm kimesneler tarafından zikr-i âti husus-u 

da´vaya vekil-i müseccel-i şer´ileri da´va vekili Mehmed Mazlum Efendi ibni Emin 

Efendi nâm kimesne medine-i mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada 

ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda medine-yi mezbûreye tabi´ Ağcakend Karyesi 

sakinelerinden ve zikr-i âti fısdıklığa vaz´ül yedi sabit olan Aişe Fatma binti İbrahim 

Kahya nâm kimesne tarafından husumet ve redd-i cevaba vekil sabitü’l-vekâlesi 

da´va vekili Söylemezzâde Es Seyyid Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa nâm kimesne 

muvâcehesinde Ağcakend Karyesi turabında Pelmes Mezrası nâm mahalde kain 

hayta ve Şiho ve Ömer hayirlikleri ve fısdıklığı ve tarik ile mahdud ve mümtaz bir 

kıt´a fısdıklığın tamamı müvekillerim merkumunın mevrusları müteveffâ Ahmed bin 

Mehmed’in mülki oldığı halde fısdıklığ-ı mahdud-ı mezkûrı bundan on iki sene 

akdem müvekkile-yi mezbûrenin zevci Halil Direkoğlu Mustafa yed ve halinden 

makbuzı olan dört yüz guruş mukabilinde ale’t-tarikü’l-bey´ bi’l-vefa merkum 

Mustafa’ya bey´ ve teslim ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve kabz edub ve 

hasılatını dahi müvekkillerim merkumunun mevrusları merkum Ahmed ile 

meyanlarında münasefeten taksim itmek üzre mukavele mutasarruf olmakdalar iken 

merkum Ahmed fısdıklık-ı mezkûrı kabl´el-fekk vefat idub fısdıklık-ı mahdud-ı 
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mezkûrı müvekkillerim mezbûrına mevrus oldığı gibi müşteri-yi merkum Mustafa 

dahi vefat idub fısdıklık-ı mezkûrın bedeli zevcesi müvekkile-yi mezbûresi Aişe 

Fatma ile verese-yi sâiresine mevrus olmağla mezbûre Aişe Fatma mutasarrıf 

olmakda iken el halet-ü hezihi müvekkillerim merkumunın meblağ-ı mezbûr dört yüz 

guruşı mezbûre Aişe Fatma ile verese-yi siresine red fısdıklık-ı mezkûrı istirdad 

murad itdiklerinde müvekkile-yi mezbûre fısdıklık-ı mezkûrı bi gayr-i vech-i şer´i 

red ile teslim itmeyub nısf hissesi benim mülkimdir deyu müdâhale etmeğin 

müdâhale-yi vakı´asının men´i matlubımdır deyu bi’l-vekâle da´va itdikde vekil-i 

mümaileyh Seyyid Efendi cevabında fısdıklık-ı mahdud-ı mezkûrın tamamı 

mukaddedma Telfar Karyeli Elçioğlu Yusuf Kara Ahmed ve Memu nâm 

kimesnelerinmülki olub nısfını müvekkilem mezbûrenin zevci müteveffâ-yı merkum 

Mustafa ve nısf-ı aheri dahi müvekkilun-ı merkumının mevrisleri müteveffâ-yı 

merkum Ahmed münasefeten ve müştereken sekiz yüz guruşa iştirâ ve kabz idub ol 

vecihle nısf hissesi müvekkilem mezbûrenin zevci müteveffâ Mustafa’nın fevtiyle 

hisse-yi mezkûresi müvekkile-yi mezbûre ile verese-yi sâiresine mevrus olub bade 

verse-yi sâire müvekkileme bi´r rıza terk eylediklerinden hisse-yi mezkûreye 

müvekkilem tasarruf itmekdedir ve diğer nısf hissesi dahi merkum Ahmed’in mülki 

olub fevtiyle hisse-yi mezkûresi müvekilun-ı merkumuna mevrus olmışdır ve bey´ 

bi’l-vefa muamelesi asla sebkat itmemişdir deyu bey´-i bi’l-vefayı külliyen inkar 

itmekle mevris mürafaları fetva-yı şerife lede’l-havale vekil-i mümaileyh Mazlum 

Efendi ber vech-i meşruh müddeâsını yani bey´-i bi’l-vefayı isbât ider ise meblağ-ı 

mezbûrı red idub fısdıklık-ı mezkûrı istirdad ider deyu cevaben ifna ve iş´ar 

olındığına binaen müddeî-yi vekil mümailey Mazlum Efendi isimlerini beyan 

eyledikleri şahidleri esma´ sırasında vekil-i müaileyh Seyyid Efendi sima´-yı şuhud 

içün mahkemeye hazır olmayub taannüd zahir bulundığına binaen istima´-yı şuhud 

içün mahkeme-yi şer´iye mukayyidi Kâtib Hasan Efendi ibni Ahmed Ağa nâm 

kimesne taraf-ı şer´den vekil-i musahhar tayin olınub ol dahi bade’l-kabul vekil-i 

mümaileyh MazlumEfendi ber vech-i bey´-i bi’l-vefa müddeâsını usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve 

imza iden Telfar Karyesi İmamı Bekir bin Mehmed ve Yunus bin Ali nâm 

kimesnelerden evvela sıra ve bade Mehmed bin Ahmed ve ve Hüseyin bin Mustafa 

ve Ali bin Ahmed nâm kimesnlerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet 

iddükleri ihbâr olınan Telfar Karyesi ahalilerinden Koca Samadın oğlı Osman Kahya 

ve Hüseyin oğlu Mehmed  nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i 
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isbât etmeğin mucebince gıyaben bade’l-hükm meblağ-ı mezbûr dört yüz guruşı 

müvekkile-yi mezbûre red ile fısdıklık-ı mahdud-ı mezkûrı istirdad olınması iktiza 

eylediği vekil-i musahhar mümaileyh Hasan Efendi’ye tefhim olındığı huzûr-u 

âlilerine i´lâm olındı tahriren fi’l-yevmü’l-salis ve’l-işrin min Zilkade li sene miete 

ve elf / 25 Eylül 1883 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 125 
[Belge No: 186] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Cabi 

Mahallesi sakinelerinden zat-ı maruf Emine binti Luğcı Ahmed nâm kimesne 

tarafından zikr-i âti husus-u da´vaya vekil-i müseccel şer´isi babası Luğcı Ahmed 

nâm kimesne medine-i mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve 

meclis-i şer´i âli ukudda medine-yi mezbûre mahallatından Bostancı Mahallesi 

sakinelerinden Devriş’in oğlu Mehmed Ali muvâcehesinde mezbûr Mehmed Ali 

mihr-i mukaddem makbuzı ve mihr-i muaccel olan üç yüz guruş tesmiyesiyle 

müvekkilem mezbûrenin zevc-i dahli olub lakin işbu Mehmed Ali güzeran iden bin 

üç yüz senesi mah-ı Ramazanın yirmi altıncı güni benim ile hanemde münâzaa´ 

esnasında benim din ve imanıma cima´ kastıyla şetm ve sebb idub ol vecihle 

müvekkilem mezbûre kendisinden mübâne olmağla tarih-i mezbûreden beru 

müvekkilem mezbûre zevciyete i´tâat ve inkıyad itmeyub benim yanımda sakine 

oldığından el halet-ü hezihi suâl olınub muceb-i şer´isi  ve zimmetinde mütekarrir ve 

ma´kud aleyh mihr-i müeccel hakkı olan üç yüz guruşı müvekkileme hala edâya ve 

adeti inkızasına degin infak mezbûr Mehmed Ali’ye tenbih olınmak muradımdır 

deyu da´va itdükde lede´s suâl ol dahi cevabında müvekkile-yi mezbûre ol dahi ol 

mikdar mihr-i müeccel tesmiyesiyle zevce-yi medhûl bahası oldığını ikrâr maada 

müddeâsını bade’l-inkar müddeî-yi vekil-i merkum bervechi muharrer müddeâ-yı 

meşruhasını her bir mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Ahmed 

bin Abbas ve Mehmed ibni Hacı Emin ve Ali bin Ahmed nâm kimesnelerden sıra ve 

bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Maraşlı 

Mustafa bin Mehmed Ali ve Hamal İsmail bin Mehmed ve Alo’nunoğlu Hüseyin 

nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i isbât etmeğin mucebince 

müvekkile-yi mezbûre Emine mezbûr Mehmed Ali’den mübâne olmağla bervechi 

meşruh şer´an lazım gelan üç yüz guruş mihr-i müsemmâmı mezkûr üç yüz guruş 
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mezbûre Emine’ye hala edâ ve teslime ve adeti  inkızasına değin infaka mezbûr 

Mehmed Ali’ye tenbih olındığı ve mezbûr Mehmed Ali’ye tecdid-i iman itdirilub 

ancak tecdid-i nikah hususı şer´an müvekkile-yi mezbûre Emine’nin rızasına muhtac 

iddüği bi’l-iltimas i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-hams ve’l-işrin min Zilkade li 

sene selasmiete ve elf/ 27 Eylül 1883 

 

[Belge No: 187] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab mahallatından Yahni Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Mehmed bin Mehmed’in veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Emine binti 

Mehmed ile sulb-i kebir oğlu Ahmed’e ve sulb-i sağir  ve sulbiye-yi kebire kızı Aişe 

ve Hadice ve Emine’ye ve sulbiye-yi sağire kızı Zahide’ye münhasıran ve sâire-yi 

mezbûrenin dahi tesviye-yi umûrına kıbel-i şer´den validesi mezbûre Emine Hatun 

vasî nasb ve tayin olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul 

eyledikden sonra müteveffâ-yı merkumın terekesi vasîye-yi mezbûre marifet ve 

marifet-i şer´le tahrir ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim ve tevzi´ 

defteridir ki bervechi âti zikr ve beyan olınur Tahriren fi’l-yevmü’l-sabi´ ve’l-işrin 

min Zilkade´ üş şerif lisene selas miete ve elf / 29 Eylül 1883 

Menzil-i der mahalle-yi mezbûre: 2000 Guruş 

Bir habhabcı dükkanı tamamı: 3000 Guruş 

Dükkan-ı mezbûrde kereste: 700 Guruş 

Sahan (2), tas (1), legence(1), ma kapak gazgan (1), tava (1), sağir tas (1): 65 Guruş 

Döşek ve yasdık (2): 100 Guruş 

Tahta anbar (2): 25 Guruş 

Et satırı: 15 Guruş 

Tennur kürsi: 4 Guruş 

Köhne haşiye (1), Çuval (4): 13 Guruş 

Berdi hasır (1): 10 Guruş 

Tahta sal? (1): 5 Guruş 

Vesâir hurda´vat-ı hane: 16 Guruş 

Yekûn: 5946 Guruş 

Minhâü’l-İhrâcât  

Zevce-yi mezbûrenin mihr-i muahheri: 300 Guruş 

Resm-i kısmet: 141, 125 Guruş 
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Kaydiye: 7, 50 Guruş 

Varaka baha: 3 Guruş 

 Yekûn: 451 Guruş 

Sahhü’t-taksim-beyne’l-verese: 5490 Guruş  

Hisse-yi zevce-yi mezbûre: 986, 625 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Ahmed: 1502, 75 Guruş 

Hisse-yi binti mezbûre Aişe: 751, 375 Guruş   

Hisse-yi binti mezbûre Hadice: 751, 375 Guruş 

Hisse-yi binti mezbûre Emine: 751, 375 Guruş 

Hisse-yi binti sağire-yi mezbûre Zahide: 751, 375 Guruş  

 
[[[[Sayfa No]]]]: 126 
[Belge No: 188] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından İbn-i 

Eyyub Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Kolancı Kesbar bin 

Artin nâm kimesnenin sulbiye-yi sağire kızları Floransa ve Maryem nâm 

kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den ba hüccet-i şer´iye vasî-yi 

mensubeleri li ebeveyn er karındaşları Artin bin Kesbar nâm kimesne nefsinden 

asaleten ve sağirtan vesâyeten medine-i mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd ve meclis-i şer´de mahalle-yi mezbûre sakinelerinden Alacacı Ubli bin 

Nersez nâm kimesne muvâcehesinde mahalle-yi mezbûrede kain tarafları Kabirci 

Fatma ve Kefşekeroğlu Akob  ve Menderes Beg tebası Ahmed haneleri ve târik-i 

âmm ile mahdud ve mümtaz dört oda meskeni havi bir bab mülk-i menzilin tamamı 

dört sehm itibariyle  bir sehmi işbu merkum Ubli’nin ve sülüs erba´ı dahi benim ve 

vasîleri oldığım sağirtan-ı mezbûrtanın ale’l-iştirâk tasarruflarımızda olan menzile 

mezbûr Ubli müstakilen mutasruf olub bizleri iskan itmemekde oldığından ve 

menzil-i mezkûr dahi hisse-yi mezkûrelerimize muadil kabil-i taksim  olmadığından 

ve müteaddid mesken bulınmasıyla mühayeten bi’l-zaman dahi mümkün 

olmayacağından hala mezkûr menzil mühayeten bi’l-mekan olınması matlubımdır 

didikde ol dahi cevabında menzil-i ezkur ber minvâl-i muharrer meyanarında 

müşterek ikrâr ancak benim dahi işbu müddeî-yi merkum ile aher bir dükkan icaresi 

devam olmağla da´va-yı mezkûrım fasl olınmadıkca mühayet olmağa razı olmam 

deyu def´-i sadrında irad eylediği kelamı semi´ ve itibaren şayan olmadığından 
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menzil-i mezkrın mühayeten bi’l-mekan olınması emr meşru´ iddüğinden menzil-i 

mezkûrın havi oldığı dört oda mesken kıbleye nazır tahtani oda ile tahtında ola 

bulınan bodrumda bir sene müddetle tarih-i i´lâmdan  itibar merkum Ubli sakin 

olmak ve diger üç bab odada dahi merkum  Artin asaleten vesâyeten sakin olmak ve 

sene hi´tâmında dahi merkum Ubli kıbleye nazır fevkani odada bir sene sakin olub 

maadasında merkum Artin sakin olmak üzere ve üçünci sene hi´tâmında merkum 

Ubli kıble nazır fevkani odanın tahtında küçük odada sakin sakin olub sâirleinde dahi 

merkum Artin mutasarrıf ve sakin olmak üzere dört sene ale’l-tevali akd mühayeten 

bi’l-mekan olındığı tescil ve huzûr-u âlilerine i´lâm olındı  tahriren fi’l-yevmü’l-

evvel min Zilhiccetü’l-şerife li sene selasmiete ve elf / 3 Ekim 1883 

 

[Belge No: 189] 

Ma´rûzu dâileridir ki tarih-i hicret kainat aleyh ve ali ala efzal´üs salavat ve 

ekmel´üt tahiyyat Efendimiz hazretlerinin işbu bin üç yüz sal-i hüccete hâlinin 

Zilhiccetü’l-şerifesi henüz bi’l-rüyete sabit olmayub lakin ğarre-yi Şevvalü’l-

mükerrem yevm-i sebtden mazbut ve müseccel oldığına binaen tekmil-i selaseyn ile 

ğarre-yi Zilhicce-yi şerife yevm-i erba´ olmak üzere tescil ve bu hesab üzere mah-ı 

mezbûrın tokuzıncı hamis güni yevm-i arefe ve ertesi yevm Cuma ıyd ezanı 

meyamin  mutaya olmak iktiza eyledği huzûr-u âlilerine i´lâm olındı tahriren fi’l-

yevmü’l-samin min Zilhiccetü’l-şerif li sene selasmiete ve elf / 10 Ekim 1883 

 

[Belge No: 190] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Eblehan 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Kilim Efendizâde Mehmed 

Hamdi Ağa ibni Mehmed Efendi nâm kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı 

metrukeleri Ayuş ve Fatma hatunlara ve sulbiye-yi kebire kızları Afife ve Neffus 

hanımlara ve liebe kız karındaşı Nazifeye inhisârı şer´an zahir ve aşikar oldkdan 

verese-yi merkumeden bint-i mezbûre mümaileyha Neffus Hanım tarafından zikr-i 

âti husus-u da´vaya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân Ali bin Ahmed ve Mustafa bin 

Hüseyin nâm kimesneler şehadetleriyle 
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[[[[Sayfa No]]]]: 127 

sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan kainpederi Maco Ağazâde Bekir 

Ağa nâm kimesne medine-i mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd 

ve meclis-i şer´i âli ukudda medine-yi mezbûreye tabi´ İsbâtırın Karyesi 

sakinlerinden zikr-i âti bağa vaz´ül yedi ile müdâhale iden Diklan Mehmed bin 

Mehmed muvâcehesinde karye-yi mezbûre civarında Sacur Başı nâm mahalde kain 

tarafları Pencarı tarik ve Bıyık Hüseyin ve İbrahimli Haso ve İsbâtırınlı İbiş bağları 

ile mahdud ve mümtaz br humuslık bağın tamamı müteveffâ-yı mümaileyh Hamdi 

Ağa’nın otuz seneyi mütecaviz yed-i tasarrufında mülki olub fevtiyle bağ-ı mahdud-ı 

mezkûr ber minvâl-i muharrer veresesine mevrus oldığı halde müteveffâ-yı 

mümaileyhin terekesi beyn´el verese iktisam olındıkda bağ-ı mahdud-ı mezkûr 

müstakilen terekesinden ifraz ve müvekkilem mümaileyha Neffus Hatun hissesine 

teslim ve taksim ol vecihle bağ-ı mahdud-ı mezkûr müvekkilem mezbûrenin mülk-i 

maksumu olub hatta müteveffâ-yı mümaileyhin vefatından dört sene akdem 

gelinceye değin işbu merkum Mehmed bağ-ı mahdud-ı mezkûrı Hamdi Ağa’dan 

hasılatının nısf emegi mukabili kendüye aid olmak üzere mesafata alarak hasılat ve 

gallesi iksa meyanlarında iktisam ide geldikleri halde vefatından dört sene akdem 

yedinden alub ahere mesafata verub ve bazı senelerde dahi kendüsi tımar ve imar ile 

mutasarrıf oldıkda merkum Mehmed ol vakt da´va itmemişdir ol vecihle bağ-ı 

mahdud-ı mezkûrın tamamı otuz seneyi mütecaviz Hamdi Ağa’nın yedinde 

müstakilen malı olub kendüsi mesafat vechle tasarruf eylediğinden ve hasılatını dahi 

iktisam itmişken el halet-ü hezihi merkum Mehmed bağ-ı mezurı bi gayr-vech-i şer´i 

müdâhale ider olmağın müdâhale-yi vakı´asının men´i matlubımdır didikde ol dahi 

cevabında bağ-ı ahdud-ı ezkur benim malımdır müteveffâ-yı mümaileyh Hamdi 

Ağa’nın hakkı yokdır ve ben mümaileyhin hayatıda bağ-ı mezkûrı mesafat alarak 

hasılatını meyanımızda taksim itmedik didikde husus-ı mezkûrda müdde-yi 

merkumın bervechi muharrer müddeâ-yı meşruhalarını şer´an isbât itmek lazım 

geldiğine binaen müddeî-yi vekil mümaileyh ber minvâl-i muharrer müddeâ-yı 

meşruhalarını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i 

mestureye vaz-ı mühr ve imza iden Mustafa Efendi ibni Hacı Mehmed ve Hüseyin 

Ağa ibni Mehmed Ağa ve Ahmed bin Mehmed nâm kimesnelerden evvela sıra ve 

bade Ahmed bin Mehmed ve Osman bin Mehmed ve Ali bin Ahmed nâm 

kimesnelerdenaena ede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Dede’nin oğlı Mehmed ve Emincioğlı Mustafa Ağa ve Ali  bin Mustafa nâm 
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kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i âli isbât etmeğin mucebince 

bade’l-hükmü’ş-şer´i bağ-ı mahdud-ı mezkûrı müvekkile-yi mümaileyha Neffus 

Hanım’a izâfetle vekil-i merkum Bekir Ağa’ya teslime merkum Mehmed’e tenbih 

olındığı i´lâm olındı. Fi 8 Zilhicce Sene 1300 / 10 Ekim 1883 

 

[Belge No: 191] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Küçük Masare 

Karyesi  sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ahmed bin Ahmed’in veraseti 

zevce-yi menkûha-yı metrukesi Hadice binti Mehmed ile müteveffiye zevcesi 

Zeyneb’den mütevellidun sulb-i kebir oğlıları Ahmed ve Mehmed’e sağir oğlı Hasan 

ve kebire kızları Safiye ve Fatma ve sağre kızı Emine ve zevce-yi mutallakasından 

mütevellide sağire kızı Elif ve zevce-yi mezbûre Hadice rahminde haml-i mevkuf ve 

validesi  Hatun’a inhisarı şer´an zahir ve nümayan oldıkdan sonra sağiran-ı 

mezbûranın tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den ba hücet vasî nasb ve tayin olınan 

karındaları merkum Ahmed taleb ve marifet ve marifet-i şer´le tahrir ve beyne’l-

verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ ve taksim olınan müteveffâ-yı merkum Ahmed’in 

terekesi defteridir ki zikr ve beyan olınur. Fi 21 Zilhicce Sene1300/ 23 Ekim 1883 

Menzil-i der karye-yi mezbûre: 4000 Guruş 

Depe nâm mahalde eğlek bağ (1): 800 Guruş 

Mahall-i mezkûrda karalık bağ (1): 600 Guruş 

Sazgın yolında bağ (1): 400 Guruş 

Merkeb re´s (2) supa (3): 470 Guruş 

Öküz re´s (2): 460 Guruş 

İnek (2) buzağı (1): 600 Guruş 

  

[[[[Sayfa No]]]]: 128 

Keçi(12), koyun (7), kuzu (6),oğlak: 1055 Guruş 

Evani nühasiye(14): 500 Guruş 

Yatak kat (2): 300 Guruş 

Kıl kilim(7): 280 Guruş 

Çuval (10) harar(4): 200 Guruş 

Hınta kile (37): 2150 Guruş 

Sağir kile (7) mercimek kile (10):920 Guruş 
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Cılban kile(5), hanede mevcud haşve? Kantar (3): 975 Guruş 

Tüfenk (1), tabanca (1): 80 Guruş 

Sahan matleb (1): 800 Guruş 

Meşleh (1): 45 Guruş 

Kutnı zebun (1): 55 Guruş 

Siyah zebun (1): 35 Guruş 

Çıdak yelek: 55 Guruş 

Hurda esbab: 10 Guruş 

Çift takımı ve Cırcır: 200 Guruş 

Arı petek ( 6 ): 120 Guruş 

Bulgur simid: 240 Guruş 

Besi koyun: 100 Guruş 

Yekûn: 5450  Guruş 

Minhâü’l-İhrâcât  

Mihr-i muahher zevce-yi mezbûre: 800 Guruş 

Müteveffiye zevcesinin varislerine hisse: 450 Guruş 

Resm-i kısmet: 355 Guruş 

Kaydiye: 21, 50 Guruş 

Varaka baha: 7, 50 Guruş 

Yekûn: 1634 Guruş 

Sahhü’t-taksim-beynel-verese: 13816 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Hadice: 1727 Guruş 

Hisse-yi  ümm-i mezbûre: 2302, 50 Guruş 

Hisse-yi ibn-i Ahmed: 1631 Guruş 

Hisse-yi ibn-i Mehmed: 1631 Guruş 

Hisse-yi ibn-i Hasan: 1631 Guruş 

Hisse-yi haml-i mevkuf: 1631 Guruş 

Hisse-yi bint-i Safye: 815, 50 Guruş 

Hisse-yi binti Fatma: 815, 50 Guruş 

Hise-yi binti Emine: 815, 50 Guruş 

Hisse-yi binti Elif: 815, 50 Guruş 
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[Belge No: 192] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Bayrak Bölügi Mahallesi sakinelerinden iken bundan bir mah akdem 

fevt olan Zeyneb binti Kadiroğlu Ahmed’in veraseti sulbi kebir oğlıları Mehmed ve 

Mustafa’ya ve sulbiye-yi kebire kızları Ümmihan ve Asiye ve Zeyneb ve Fatma’ya 

inhisârı şer´an ve aşikar oldıkdan sonra verese-yi merkumeden ibni merkum 

Mehmed nefsinden asaleten ve binti mezbûre  Ümmühan Hatun tarafından zikr-i âti 

husus-ı da´vaya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân Memed Onbaşı bin Mehmed ve Şıhlı 

bin Ayvaz nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül 

hak olan zevci Mahmud bin Hüseyin nâm kimesne vekâleten medine-i mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda mahalle-

yi mezbûre sakinlerinden zikr-i âti menzile vaz´ül yedleri sabit olan bintan-ı 

mezbûrtan Asiye ve Fatma hatunlar taraflarından husumet ve redd-i cevaba 

vekâletleri zat-ı mezbûrtan-ı arifân İbrâhim bin Hacı Ali ve Mustafa bin Ahmed nâm 

kimesneler şehedetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükm-i şer´i olan ibni merkum 

Mustafa muvâcehesinde mahalle-yi mezbûrede kain tarafları Debbağ Oso ve 

İncemekoğlı ve Ustaoğlu Hüseyin ve Kara Baba menzilleri ile mahdud ve mümtaz 

bir bab mülk-i menzilin tamamı mevrusemiz validemiz müteveffiye-yi mezbûrenin 

pederi Kadiroğlu Ahmed’in mülki oldığı halde merkumın bundan elli sene akdem 

fevtiyle menzil-i mahdud-ı mezkûr kerimesi müteveffiye-yi mezbûre validemiz 

Zeyneb Hatun’a hisseran mevrus olub müteveffiye-yi mezbûre Zeyneb Hatun 

menzil-i mezkûre mutasarrıf iken nefsini babamız Kirecci Abdullah Ağa’ya tezvic ile 

babamız merkum validemiz müteveffiye-yi mezbûrenin yanına gelerek validemiz 

hanesinde sakin olmışdır bade pederimiz bin iki yüz toksan iki senesinde fevt olub 

kezâlik validemiz mebure menzil-i mezkûrda sakine olarak işbu sene fevt olmağla 

menzil-i mezkûr sekiz sekiz sehm itibariyle üç sehmi bizlere mevrus olmışken hala 

biraderimiz ile kız karındaşlarımız müvekkiltan-ı mezbûrtan menzil-i mezkûrın 

tamamına vaz-ı yed olub hisse-yi hasbiye-i meşru´mızı teslim itmediklerinden suâl 

olınub uceb-i şer´iyesi bilahira 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 129 

hisse-yi mezkûrelerimiz taraflarımıza teslim olınması asleten vekâleten 

matlubımızdır deyu bade´d da´va ve’s suâl vekil ve ecl-i merkum Mustafa cevabında 

menzil-i mahdud-ı mezkûrın tamamı mukeddema fevt olan pederimiz Kireçci 
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Abdullah bin Ahmed’in mülki olub validemiz müteveffiye-yi merkumenin hakkı 

yokdır ancak babamız merkum Kireçci Abdullah  kabl´el vefat hal-i hayatında ve 

akl-ı sıhhâtinde güzeran iden bin iki yüz doksan senesi Cemaziye’l-evvel garresinde 

menzil-i mahdud-ı mezkûrın garb tarafında fevkani ve tahtani oda ve hazine ve 

havluyı malumesini üç bin guruşa müvekkilelerim mezbûrtan Aişe ve Fatma 

hatunlara ve şark cihetinde olan bir oda ve hazine ve kilar ve kab ve havlu-yı 

malumesini dört bin guruşa ban bey´-i bat sahih-i şer´le bey´ ve teslim ve 

müvekkilelerim ve ben dahi iştirâ ve kabz eylediğimizden sonra semeni olan meblağ-

ı mezbûrları bana ve müvekkilelerim mezburtana hibe ve sahih-i şer´iye ile hibe ve 

bahş eyledi ol vecihle menzil-i mezkûr benin müvekkilelerim mezbûrtanın mülk-i 

müştiralarımız olmağın bihakk vaz´ül yed iderim validemiz müteveffiye-yi 

mezbûrenin malı degildir didikde vekil-i merkum Mahmud ve ecl-i merkum 

Mehmed cevablarında pederimiz ve mevrusımız toksan üç senesi vefat idub biz ol 

tarihde validemizin huzûrında menzil pederimiz malı olub hissemizi taleb itmiş isek 

de validemiz hisse virmeyub vefatına değin mutasarrife olmışdır hatta işbu merkum 

Mustafa ve müvekkileleri mezbûrtanın pederimiz vefatından sonra ve tarihden üç 

sene akdem menzil-i mezkur validemiz malıdır deyu her bir ikrâr ve itiraf dahi 

itmişdir didikde vekil ve asil merkum Mustafa cevabında ben ve müvekkilelerim 

mezbûrtan ber minvâl-i muharrer ikrâr ve itiraf itmedik benim ve müvekkilelerim 

mezbûrtanın işra-yı mülkimizdir didikde suret-i mürafa´ları fetva-yı şerife lede’l-

havale müddeîyan-ı merkuman Mehmed ve Ümmihan müddei-yi aleyhim 

merkumının babaları vefatından sonra menzil-i mezkûr anaları malı oldığını 

ikrârlarını isbât ider ise müddeî-yi aleyhim merkumunın menzil-i mezkûr babaları 

malı oldığı iddiası ve babamızdan iştirâ itmişdik deyu da´vaları mündefi´ olacak isbât 

idemezler ise müddeî-yi aleyhim  merkumın menzil-i mezkûr babaları malı oldığını 

ve babalarından bervechi muharrer şiralarını ve semenini hibelerini isbât iderler ise 

müddeîyan-ı  merkumanın da´vaları mündefi´ olacak deyu cevaben ifta ve iş´ar 

oldığına binaen ve müddeîyan-ı merkumandan ber minvâl müddeâlarına muvafık 

beyyine taleb olındıkda merkuman ber minvâl-i muharrer menzil-i mezkûr anaları 

malı oldığını  usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i 

mestureye vaz-ı mühr ve imza iden Köroğlı Emin bin Mehmed  ve Ali bin Mustafa 

ve Mercimekoğlı Mehmed Ali bin Ali nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Hacı 

Mehmed bin Ahmed ve Hacı Hüseyin bin Ahmed nâm kimesnler şehadetleriyle bi’l-

vaciha ber nehc-i şer´i âli isbât etmeğin mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i menzil-i 
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mahdud-ı mezkûrın sekiz sehmde üç sehm hissesini müddeîyan-ı merkuman 

Mehmed ve Mahmud ağalara teslime vekil ve ecl-i merkum Mustafa’ya tenbih 

olındığı i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-sani ve’l-işrin min Zilhicceü’l-şerif lisene 

selasmiete ve elf / 24 Ekim 1883 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 130 
[Belge No: 193] 

Hususı âtiü’l-beyanın mahallinde istima´ ketb ve tahrir iltimas olınmağın 

kıbel-i şer´den mahkeme-yi şer´iye kâtibi Hafız Mehmed Ali Hilmi Efendi raiyeleri 

irsâl olınub ol dahi Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Karacalı Bölügi Mahallesi dahilinde Sirac Molla Mustafa hanesine 

varub zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami kesân huzûrlarında akd-ı meclis-i şer´i âli 

eyledikde mahalle-yi mezbûre sakinelerinden ve zatları Mehmed ibni Mustafa ve 

Mustafa ibni Mehmed nâm kimesneler tarifleriyle marifat Hadice ve Aişe ve Fatma 

ve Zeyneb binnat Mustafa bin Mustafa nâm kimesneler meclis-i ma´kûd-u mezkûrda 

medine-yi mezbûre mahallatından Yalnız Hane Mahallesi sakinlerinden işbu bâisü’l-

küttab İbrahim Halil bin Yusuf nâm kimesne muhzırında her biri bi’t-teva´ü’s saf 

ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub mevrusımız müteveffâ-yı merkum Mustafa’dan 

menkul mülk-i arimizolub Kilis Kazâsına tabi´ Babcı Karyesi turabında kain Pınar 

Uğrı nâm mahalde kıbleten tarik şarken Selim garben Eyub’ın oğlı tarlaları ve 

şimâlen vadi ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ve yine Kör Pınar nâm mahalde 

kain kıbleten Müslim şarken vadi ve şimâlen Karaoğlanoğlı tarlaları ve garben tarik 

ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ve yine ? nâm mahalde kain kıbleten ve garben 

Hasan ve Müslim tarlaları şarken tarik ve şimâlen vadi ile mahdud ve mümtaz bir 

kıt´a tarla ve yine bağ yerinde kain kıbleten İbrâhim Halil ve şimâlen Müslim ve 

garben Karaoğlan’ın oğlı tarlaları ve târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a 

tarla ve yine Yamaç Tarla nâm mahalde kain kıbleten Müslim ve şarken tarik ve 

şimâlen ve garben cebel ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ve yine karye-yi 

mezbûrede vâki´ tarafları Eyyub’ın oğlı ve Ali tarlaları ve tarik ile mahdud ve 

mümtaz bir kıt´a tarla ve yine Zâi Tarla nâm mahalde kain tarafları Müslim tarlaları 

ve tarik ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a tarla ve yine karye-yi mezbûre turabıda kain 

tarafları Eyyub’ın oğlı ve Kara Ali tarlaları ve vadi ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a 

tarla ki cem´an sekiz kıt´a tarlada olan beş sehmde dört sehm hissemizi bedel-i 

misliyle talebine ferağ ve kabzı bedel ve ferağ-ı mezkûrı nizâm-ı vecihle talebine 
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Kilis Kazâsı İdare Meclisi ve sahib-i arz huzûrında ikrâr ve takrire ve husus-ı 

mezkûrın mütevakıf oldığı umûrın küllisine tarafımızdan işbu İbrâhim Halil Apa’yı 

vekâlet-i mutlaka-yı âmme ile vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledik 

didiklerinde ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediğini 

kâtib-i mümaileyh mahalinde istima´ ve ketb ve tahrir ve maa ba´s olan emna-yı 

şer´le meclis-i şer´e gelub ali vuku´a inha ve takrir eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb 

ve ima olındı tahriren fi’l-yevmü’s samin ve’l-işrin min şehr-i Zilhicceü’l-şerif li 

sene selasmiete ve elf / 30 Ekim 1883 

Şühûdü’l-hâl  

Handaniye İmamı Mehmed Efendi, Evliya Hocazâde Mustafa Ağa, Sirac Mustafa 

Ağa, Kâtib-i Mahkeme Hasan Efendi, Muhzır Hüseyin  ve gayrihüm 

 

[Belge No: 194]  

Bâdı terkim defter-i kassam oldır ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kepenek 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ali bin Ömer’in veraseti 

zevce-yi menkûha-yı metrukesi Elif binti  Mehmed ile sulb-i kebir oğlıları Mehmed 

Ali ve Musa’ya inhisârı şer´an zahir ve aşikar oldıkdan sonra varisan-ı merkumandan 

ibni merkum Mehmed Ali talebiyle müteveffâ-yı merkumın terekesi tahrir ve 

beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ ve taksim defteridir ki ber vech-i âti zikr 

ve beyan olınur tahriren fi’l-yevmü’l-sabi´ min Muharremü’l-haram lisene ahdı seles 

miete ve elf / 8 Kasım 1883 

Menzil-i der mahalle-yi mezbûre: 2000 Guruş 

Tennur yorkanı: 60 Guruş 

Kırmızı yüzli yorkan: 50 Guruş 

Sağir yorkan (1): 20 Guruş 

Alacalı kilim (1): 70 Guruş 

Def´i alacalı boz kilim: 80 Guruş 

Âtik kıl kilim: 20 Guruş 

Âtik boz kilim (1): 25 Guruş 

Bir aded keçe: 20 Guru 

Evani nühasiye (6): 200 Guruş 

Köhne sandıklar (5): 30 Guruş 

Sağir anbar (2): 45 Guruş 
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Kurma taht (1): 60 Guruş 

Çuval (1) hurç (1): 15 Guruş 

Tüfenk (1): 25 Guruş 

Çulah destgâhı ve edâvatı: 100 Guruş 

Küb (3): 10 Guruş 

Orul Karyesi’nde Hayirlik: 200 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 131 

Ahmagöz Mezrası’nda bağ (1): 100 Guruş 

Mahall-i mezbûrde yenice bağ (1): 25 Guruş 

Boz Dere’de müşterek bağ nısfı: 60 Guruş  

Mahal-i  mezbûrde bağ (1) harabe: 25 Guruş 

Şah Mülk’de bağ (1): 50 Guruş 

Kasab İlyas’da bağ (1): 15 Guruş 

Yekûn: 3310  Guruş 

Minhâü’l-İhrâcât  

Tecehhüz ve tekfin: 150 Guruş 

Oğlı Mehmed Ali’ye verese ikrârlarıyla deyni: 400 Guruş 

Kefşeker Hüseyin Ağa’ya keza deyn: 620 Guruş 

Kefşeker Memik’e deyn keza: 70 Guruş 

Yekûn: 1240 Guruş  

Sahhü’t-taksim-beynel-verese: 2070 Guruş 

Hisse-yi zevceyi mezbûre: 258, 75 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Mehmed Ali:    905, 625 Guruş 

                                                             023 Guruş Resm-i kısmet 

                                                             882, 625 Guruş 

                                                             002   Guruş Varaka baha 

                                                             880, 625 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Musa: 905, 625 Guruş 

 

[Belge No: 195] 

Ma´rûzu dâileridir ki Diyarbekir Vilâyeti Celilesi dahilinde Behisni Kazâsı 

kurasından Suvarlı Karyesi sakinlerinden sahib-i arzuhâl Hasan bin Seydo nâm 

kimesne Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahkeme-yi 
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şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda medine-yi mezbûreye 

tabi´ Kozlı Yazı Karyesi’nde sakin Savcılı Aşireti’nden Veli bin Mehmed nâm 

kimesne muvâcehesinde işbu merkum Veli yedinde olub hükümet konağı havalisinde 

muâyene olınan bir re´s boz renkli kulağı birlikde ve boğazı altı siyah erkek merkeb 

tarihden yedi sene akdem bi’l-iştirâ yedimde şer´an mülkim iken tarihden üç sene 

akdem yedimden zayi olub el halet-ü hezihi merkeb-i mevsûf-ı mezkûrı merkum Veli 

yedinde bulmamla bi’l-istihkak hala taleb iderim deyu bade’l-da´va ve´s sual ol dahi 

cevabında ben  merkeb-i mezkûrı işbu hazır bi’l-meclis Arıl Karyeli Ahmed bin Bin 

Mehmed nâm kimesneden medfu´um olan üç yüz altmış guruş tarihden üç sene 

akdem iştirâ ve kabz idub ol vecihle merkeb-i mezkûr üç seneden beru yedimde 

şer´an mülkim olmağın bi hakk vaz´ül yed iderim lakin müddeî-yi merkumın malı 

oldığını bilmam deyu hazır-ı merkum Ahmed’in tasdikiyle def´i da´vaya kıyam 

itdikde  suret-i mürafaları fetva-yı şerife lede’l-havale müddeî-yi merkumın şer´an 

tarihi ibka olmağla beyyinesi evveli oldığından merkum Hasan müdeasını ber vech-i 

muharrer isbât ider ise merkeb-i mezkûr ı bi’l-istihkak zabt ider ve illezü’l-yed 

merkum Veli bade’l-tahlif merkeb-i mezkûr yedinde ibka olınur deyu cevaben ifta ve 

iş´ar oldığına binaen müddeî-yi merkumdan ber minvâl-i muharrere müddeâsına 

muvafık beyine taleb olındıkda merkum Hasan müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına 

tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden 

Suvarlı ahalilerinden Mehmed Ağazâde İsmail Ağa ve İbrahim bin Hasan nâm 

kimesnelerden evvela sıra ve bade Mehmed bin Ahmed ve Mustafa bin Hüseyin nâm 

kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan mezkûr 

Suvarlı Karyesi’nden Ömer bin Şıh Kelo ve Vakkas bin Seydo nâm kimesnler 

şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve’l-hilaf ve’l-hükm 

mucebince merkeb-i mevsûf-ı mezkûrı müddeî-yi merkum Hasan’a def´ ve teslime 

merkum Veli’ye tenbih oındığı tescil ve i´lâm olındı. Fi 10 Muharrem Sene 1301/ 11 

Kasım 1883 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 132 
[Belge No: 196] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Şarkiyan 

Mahallesi sakinlerinden marufetü’l-zat Fatma binti Hacı İbrâhim ibni Halil nâm 

hatun bundan akdem cünun-ı ariz olmağla müddet-i medide meslubetü’l-akl olub 

ifâkat bulmadığına binaen emvâl ve eşyaını hıfz ve hıraset olmağın emanet ile maruf 
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ve istikamet ile mevsûf ve her vecihle vesâyet uhdesinden gelmeğe kadir  iddüği 

zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbârlarıyla lede’l-şer´iü’l-enver zahir 

ve mukarrer olub mecnune-yi mezbûrenin li ebeveyn erkarındaşı ve velisi işbu 

bâisü’l-vesika Mehmed ibni merkum Hacı İbrâhim nâm kimesneyi hakim-i mevkı´ 

sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri  mecnune-yi mezbûre Fatma’nın 

üzerine bi inayetillahi te´ala ifâkat gelinceye değin emvâl ve eşyasını hıfz ve umûr-ı 

lazımesini rüyeten vasî nasb ve tayin buyırdıkda ol dahi bervechi muharrer vesâyet-i 

mezkûreyi kabul idub ve hizmet-i lazımesini kema yenbaği edâya tahhüd ve iltizam 

itdükden sonra vasî-yi merkum Mehmed meclis-i şer´imizde takrir-i kelam ve tabi´r-i 

an´il meram idub vasîsi oldığım mecnune-yi mezbûre kız karındaşım nafaka ve kisve 

baha ve sâir hevayic eşedd ve ihtiyac ile muhtac olmağla kıbel-i şer´i şerifden kadr-ı 

kifâye meblağ farz ve takdir olınmak bi’l-vesâyeten matlubımdır didikde vasî-yi 

merkumın takrir-i meşruhı vakı´a mutabık ve zikr-i âti meblağ kadr-ı maruf iddiği 

zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbârlarıyla inde’l-şer´i ül enver zahir 

ve mütehakkık olmağın hakim-i mümaileyh ve ali cenâb efendi hazretleri dahi 

mecnune-yi mezbûre içün ? yevm altı guruş farz ve takdir buyırub meblağ-ı mefruz-ı 

mezkûrı beher yevm mecnune-yi mezbûre Fatma’nın nafaka ve kisve baha ve sâir 

levazım-ı zaruriyesine harc ve sarfa ve lede’l-hace istidaneye ve inde’z-zafer 

mecnune-yi mezbûre malına rücû´a vasî merkum Mehmed’e izn virmeğin ma vâki´ 

bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-salis öşr min şehr-i Muharremü’l-

haram lisene ahdı ve selas miete ve elf / 14 Kasım 1883 

Şühûdü’l-hâl   

İmamzâde Mustafa Efendi, Mehmed Efendi ibni Hüseyin Ağa, Merkumın 

erkarındaşı Ahmed Ağa, Ahmed bin Hamal Mustafa ve Muhzır Sinan  ve gayrihüm 

 

[Belge No: 197] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Şarkiyan Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Mehmed bin Abdullah ibni Abdullah’ın veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi 

Fatma binti Kara Mehmed ile sulb-i kebir oğlıları Yusuf ve Mustafa ve Hüseyin ile 

sulbiye-yi kebire kızları Emine ve Hanife ve Aişe’ye münhasıran olub kabl´el kısm 

zevce-yi mezbûre-yi Fatma dahi fevt olub veraseti sadr-ı kebir oğlu ibni merkum 

Hüseyin ile sadriye-yi kebire kızları mezbûrat Hanife ve Emine ve Aişe’ye 

münhasıran olub kabl´el kısm binti mezbûre Emine dahi fevt olub veraseti zevc-i 
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dahli Mustafa bin Mehmed ile sadr-ı sağir oğlıları Mehmed ve Ali ve Yusuf ve 

Mustafa’ya  ve sağire kızları Hadice ve Aişe’ye münhasıran olub kable’l kısm ibni 

sağir merkum Mustafa dahi fevt olub verseti hisseran babası zevc-i merkum 

Mustafa’ya mevrus oldıkdan sonra mütevaffa-yı ol merkumın varislerinden ibni 

merkum Mustafa’nın vekil-i müseccel-i şer´isioğlu Mehmed vekâletine ve binti 

mezbûre Aişe tarafından zikr-i âti husus-ı da´vaya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân 

Kahraman bin Mehmed ve Bostancı Kerim Beşeoğlu Kerim nâm kimesneler 

şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hakk olan damadı Mehmed 

Şerif bin Mustafa kezâlik vekâletine ve sağirun-ı merkumunın babaları zevc-i 

merkum Mustafa bin Mehmed nefsinden asaleten ve sağirun-ı merkumuna vilâyet-i 

medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 133 

mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda medine-yi mezbûre sakinlerinden ve 

zikr-i âti menzilin nısf hissesiyle bağın tamamına vaz´ül yedi âtiü’z zikr 

müzekkilerden lede’t-tezkiye câibü’l-ism  şahidan şehadetleriyle sabit ve sübut olan 

ibn-i merkum Hüseyin muvâcehesinde mahalle-yi mezbûrede kain tarafları Simidci 

Hüseyin ve Şıh Arab’ın oğlı Ahmed ve Batlak Ali haneleri ve târik-i âmm ile 

mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin tamamı ile Beglerbegi Karyesi’nde Toy 

Ocağı nâm mahalde kain tarafları Badioğlı Mehmed ve Tütünci Maho ve Alluş 

bağları ve târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a bağın tamamı  mevrusımız 

müteveffâ-yı evvel merkum Mehmed’in ale’l-vefat yedinde mülki olub fevtiyle bi’l-

nasiha verese-yi merkumesine mevrus olmışken hala merkum Hüseyin menzil-i 

mezkûr ve bağ-ı mezbûre vaz´ül yed olmağın suâl olınub muceb-i şer´isi bi’l-icrâ 

tarafımıza teslimi bi’l-vekâle ve bi’l-asale ve bi’l-velaye matlubımızdır deyu bade´d 

da´va ve’s-suâl ol dahi cevabında filhakika bağ-ı mahdud ve menzil-i mezkûrlar 

mukeddema pederimiz müteveffâ-yı merkumın mülki olub ancak babam Mehmed 

kabl´el vefat hayatında menzil-i mahdud-ı mezkûrın nısf hisse-yi şâyiasını bin guruş 

semen-i makbuz mukabilinde validem müteveffiye-yi mezbûre Fatma Hatun’a bey´ 

ve teslim ol dahi bade’l-iştirâ validem mezbûre Fatma Hatun dahi menzil-i mezkûrda 

olan nısf hisse şâyiasını yüz elli guruşa bana bey´ ve teslim ve ben dahi iştirâ ve kabz 

idub bu vecihle mezkûr nısf hisse menzil benim mülk-i müştiram oldığı gibi bağ-ı 

mahdud-ı mezkûr dahi babam müteveffâ-yı merkum hal-i hayatında bin guruşa bana 

bey´ ve teslim ve ben dahi bade’l-iştirâ ve’l-kabz ve’l-kabul bağ-ı mahdud-ı mezkûr 



329 

benim mülk-i müştiram olmağın bi hakk vaziyed iderim deyu def´ini vekilan-ı veli-yi 

merkumlar inkar itdiklerinden başka def´i ül refde bulınmışlar iseler de def’-i 

mezkûrelerini suret-i meşruada isbât eyledikleri gibi yine dahi taleb olındıklarından 

merkum Hüseyin’den def-i meşruhına Sabancı Derviş Ağa ve Şeyhoğlı Molla 

Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i isbât eyledikeden 

sonra  bağ-ı mezkûrdaolan şahidlerini merkum Hüseyin isbâta kıyam idecek vekilan 

ve veli-yi merkum taannüd ile mahkemeye hazır olmayub ısrar eylediklerine mebni 

istima´-yı şuhud içün taraf-ı şer´den mahkeme kâtibi Hasan Efendi vekil-i musahhar 

kılındıkdan sonra merkum Hüseyin ber minvâl meşruh bağ-ı mahdud-ı mezkûrı 

şirasını Taşcızâde İsmail Efendi ibni Hüseyin Ağa ve Bedestancı Hacı Ömer Ağa bin    

nâm kimesneler şehadetleriyleisbât etmeğin usul-ü mevzu´âsına tevfikan evvela ba 

varaka mesturda mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza 

iden Mustafa Efendi bin Abdullah ve Şeyh Mehmed Efendi ibni Hacı Mehmed ve 

Abdülkadir ibni Süleyman ve Mehmed Ali bin Ali ve Mustafa bin Mustafa ve 

Ahmed bin Mehmed nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Mustafa bin Mehmed 

ve Abdullah bin Mustafa ve Ahmed bin Mehmed nâm kimesnlerden alena lede’t-

tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet dükleri ihbâr olınan mucebiyle menzili hususında 

ve câiben ve bağ hakkında gıyaban  bade’l-hükm vekilan-ı merkuman ve veli-yi 

merkum Mehmed ve Mehmed Şerif ve Mustafa ve merkum Hüseyin’e bivech-i şer´i 

muârazadan men´ olındıkları i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-hams min 

Muharremü’l-haram lisene ahdı ve selas miete ve elf / 6 Kasım 1883 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 134 
[Belge No: 198] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab Kazâsına tabi´ Karaca 

Burc Karyesi sakinelerinden marüfetü’l-zat Elif binti Hüseyin nâm kimesne karye-yi 

mezbûre sakinlerinden zevci Selman ibni Hüseyin muvâcehesinde işbu merkum 

Selman benim zevc-i dahlim olub meyanımızda hüsn-i muaşeret oldığı halde 

merkum Selman zimmetinde mütekarrar ve ma´kûd aleyh bin olan bin iki yüz guruş 

mihr-i mukaddem içün i´tâ kılınan Güçke Karyesi’nde Kefşeker Hanında kain 

tarafları Dede tarlası ve Kürdoğlı Hacı tarlası ve Araboğlı Memik cehresi ile mahdud 

bir kıt´a cehrelik ve yüz guruş nakden para ve mihr ve nafaka-yı iddet ve meunet-i 

sekinâm mukabilinde hal´ taleb olındıkda merkum beni muhalife-yi sahih-i şer´ile 
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hal´ eylediğinde ben dahi ber minvâl-i muharrer hal´-i mezbûrı kabul ve her birimiz 

yekdiğierin kabulini havi hukuk-ı zevciyet-i mutlaka-yı âmme da´vadan ve kaffe-yi 

iman kelimat-ı meşruhasında tasdik eylediği i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-rabi´ 

min Saferü’l-hayr li sene ahdı ve selas miete ve elf  / 5 Aralık 1883 

 

[Belge No: 199] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Hamam Hanesi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem güzeran 

iden bin iki yüz doksan sekiz senesi Rebiü’l-ahirinin on dördünci günü vefat iden 

Şuayibzâde Mehmed Emin Efendi ibni Mehmed Efendi ibni Mehmed Emin 

Efendi’nin varisi oldıkarını iddia idenoğlı Ahmed Efendi nefsinden asaleten ve 

diğeroğlıları Mehmed ve Ali Efendiler ile sulbiye-yi kebire kızı Hadice Hatun 

taraflarından zikr-i âti husus-u da´vaya vekâleti ve âtiü’z zikr müzekkilerden lede’t-

tezkiye caibü’l-ism-i şahidan şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i 

olan mümaileyh Ahmed Efendi vekâletine medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda hala medine-yi 

mezbûrede mal müdiri olub zikr-i âti ma´lif-i bi’l-emâne vaz´ül yedi sabit ve taraf-ı 

şerden dahi husus ? olınan fütüvettli Musa Efendi bin Azra muvâcehesindeAyntab’a 

tabi´ Tevfil ve diğer Beşdeli karyesinin  semen-i hisse-yi malikane bedeli olan seksan 

tokuz senesi itibariyle toksan dört senesi nihayetine kadar lira-yı Osmani hasebiyle 

altı yüz seksen beş buçuk guruş ve toksan beş senesi bedeli olan lira-yı Osmani yüz 

yirmi guruş hasebiyle dört yüz otuz dört guruş altı para ve toksan altı senesinde dahi 

Meskulatı Osmaniye Kararnâmesiyle mucebi dört yüz on guruş ki  cem´an bin beş 

yüz otuz guruş altı para malikane bedelini pederimiz müteveffâ-yı mümaileyh kale’l-

ahz ve’l-istifâ vefat idub idub ve meblağ-ı mezbûr bana ve karındaşlarım 

mümaileyhe ve kız karındaşım mümaileyheye mevrus olmağın hala meblağ-ı 

mezbûrı bi’l-asale ve l vekâlet leb iderim deyu bade´d da´va ve´ suâl müdir-i 

mümaileyh cevabında fi’l-hakika müteveffâ-yı ileyhin malikane bedeli olarak mal-ı 

mutasarrıfında oldığı kayden anlaşılmış ise de alacak müddeî-yi asil ve vekil 

mümaileyh  Ahmed Efendi ve müvekkileri müteveffâ-yı mümaileyhin ber minvâl-i 

muharrer varisleri oldıklarını bilmam didkde müddeî-yi mümaileyh Ahmed Efendi 

ber minvâl-i muharrer müteveffâ-yı mümaileyhin varisi oldıklarını usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve 

imza iden Hazır Çavuş Mahallesi ahalisinden Arif bin bin Mehmed ve Mustafa ve 
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Ahmed bin Hüseyin nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Abdülkadir ibni Hacı 

Mustafa ve Hüseyin bin Mehmed nâm kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Muhsin bin Ökkeş ve Mehmed bin Hacı 

Ahmed nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i isbât etmeğin 

mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i müddeî-yi mümaileyh Ahmed Efendi’ye ve 

müvekkilun-ı mümaileyhin müteveffâ-yı mümaileyha verasetleri sabit oldığı tescil ve 

i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-rabi´ min Saferü’l-hayr lisene ahdı ve selasmiete 

ve elf / 5 Aralık 1883 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 135 
[Belge No: 200] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Karacalı 

Böligi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan İbrâhim Halil Baba 

Ahmed’in veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukeleri Fatma binti Osman ve Güldane 

binti Mehmu nâm hatunlar ile sulb-i kebir oğlıları Mahmud ve Ahmed ve sağire 

Güldane’den mütevelidun sulb-i sağir oğlıları Mehmed ve Mehmed Safi ve sulbiye-

yi kebire kızı Zemzem nâm kimesnelere inhisârı şer´an zahir ve aşikar oldıkdan 

sonra sağiran-ı mezbûranın tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den valideleri mezbûre 

Güldane vasî nasb ve tayin olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezbûreyi 

bade’l-kabul vasîye-yi mezbûre taleb ve marifeti ve marifet-i şer´le tahrir ve beyne’l-

verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ ve taksim olınan müteveffâ-yı merkumın terekesi 

defteridir ki ber vech-i âti zikr ve beyan olınur Fi 24 Muharrem 1301/ 25 Kasım 1883 

Karagöz Vakfı nâm mahalde ağlık bağ kıt´a (1): 1400 Guruş 

Mahall-i mezkûrde yenice bağ (1): 150 Guruş 

Çakırcada karalık: 70 Guruş 

Mezmez Karyesi’nde harabe bağ: 200 Guruş 

Mezmez Karyeli Mestan yedinde koyun (1), keçi (4)  nısfları: 150 Guruş 

Merkum yedinde merkeb nısfı: 50 Guruş 

Hanede mevcud koyun (1), keçi (2), kuzı (1): 250 Guruş 

Kısrağ nısfı: 450 Guruş 

Arı petek (4): 60 Guruş 

Dede’nin oğlı Hacı zimmeti olub kabzı olan: 300 Guruş 

Evani nühasiye (14): 540 Guruş 
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Farisi saat(1): 40 Guruş 

Palaz kilim (4): 60 Guruş 

Harar çift (1) çuval (2), seccade (1): 40 Guruş 

Arka esvabı: 120 Guruş 

Boş arı petegi (30): 60 Guruş 

Kutnı zebun tob (1): 80 Guruş 

Nakdiye: 60 Guruş 

Ahmed Baba’dan mevrus nısf hisse menzil: 500 Guruş 

Yekûn: 4600 Guruş 

Minhâü’l-ihracat  

Techiz ve tekfin ba vasîyet: 500 Guruş 

Resm-i kısmet: 102, 50 Guruş 

Kaydiye: 6 Guruş 

Varaka ve pul: 3 Guruş 

Yekûn: 611, 50 Guruş 

Sahhü’t-taksim-beyne’l-verese: 3988, 50 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi Fatma: 249, 25 Guruş 

Zevc-i diger Güldane hissesi: 249, 25 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Mahmud: 775, 50 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Ahmed: 775, 50 Guruş 

Hisse-yi ibni sağir Mehmed: 775, 50 Guruş 

Hisse-yi ibni sağir Mehmed  Safi: 775, 50 Guruş 

Hisse-yi binti mezbûre Zemzem: 387, 75 Guruş 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 136 
[Belge No: 201] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab Kazâsına tabi´ Hıyam 

Karyesi sakinlerinden Mehmed Ali bin Hüseyin ibni Ahmed nâm kimesne medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda 

medine-yi mezbûre mahallatından Kozanlı Mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan İbrâhim Beşeoğlı İbrâhim Ağa bin İbrâhim nâm kimesnenin 

varislerinden olub zikr-i âti fısdıklığa bi’l-verase vaz´ül yedi sabit olan müteveffâ-yı 

merkumın hafidi Mehmed Nuri bin Mehmed Emin muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i 

kelam idub Hıyam Karyesi turabında Aşık Kolı’nda kain tarafları Derviş’in uşakları 
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Ahmed ve Hasan fısdıklarıyla mahdud ve mümtaz bir kıt´a fısdıklık tamamı bundan 

yirmi sene akdem mülkim oldığı halde dört yüz guruş mukabilinde müteveffâ-yı 

mümaleyh İbrâhim Ağa’ya rehin ve teslim itmişidim ol tarihden beru mümaileyhin 

yedinde merhun olub ve semenini dahi mümaileyhe kabl´el edâ ve’l-fekk fevt 

olmağla hala fısdıklık-ı mezkûrı tarafıma red olınması matlubımdır deyu da´vaya 

tasaddi itmiş ise de dava-yı mezkûrımdan rücu´ idub ben fısdıklık-ı mahdud-ı 

mezkûrı tarih-i mezkûrda mümaileyhe bey´-i kâti´ ile bey´ ve teslim eyledikden 

benim fısdıklık-ı mezkûrda hakkım ve alkam yokdır fısdıklık-ı mahdud-ı mezkûr 

mümaileyhin fevtiyle veresesine mevrus olmışdır fısdıklık-ı mezkûre mutlaka-yı 

âmme-yi da´vadan ve kaffe-yi iman muhasematdan merkumın kabulini havi ibrâ-yı 

âmm sahih-i şer´le ibrâ ve iskata hak eyledim dedikde ğabbe’t-tasdikü’ş-şer´i ma 

vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-sani öşr min Saferü’l-hayr li 

sene ahdı selasmiete ve elf / 13 Aralık 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Arzuhâlci Mehmed Lebib Efendi, Darendevi Mehmed Ağa, Kefercilli Mehmed Ağa, 

Emin Beşeoğlı Mehmed ve Hıyamlı Abo   ve gayrihüm 

 

[Belge No: 202] 

Der devleti mekine arz-ı dâi kemineleridir ki  Nezaret-i Celile-yi Evkaf-ı 

Hümayun mülûkâneye mülhak evkafdan olub kastel ve Ayntab’da vâki´ Amu 

Mahallesi’nde kain Dolu Mescid-i Şerifinin bin iki yüz otuz sekiz senesinin şehr-i 

Safer’inin on üçinci güni tarihle müverrih bir kıt´a berat-ı şerif-i âli şan ve vazife-yi 

muâyene ile tevliyet cihetine mutasarrıf olan Es Seyyid Yakub Necib Efendi ibni 

Mehmed Arif Efendi sulbi kebir oğlıları İbrâhim Hakkı ve İshak Rafet nâm 

kimesneleri terk eylediği halde fevt olub yeri hali ve hizmet-i lazımesi muattal 

kalmağla ceht-i mezkureoğlıları mümaileyhaya kabl´et tevcih anlar dahi birbirini 

müteakib fevt olmalarıyla müteveffâ-yı mümaileyhin hafidi olub Medine-yi mezbûre 

mahallatından Kozanlı Mahallesi’nde dördinci hane ve dördinci numara ile işbu bâis-

i arz-ı ubudiyet Es Seyyid Yakub Necib Efendi ibni İbrâhim Hakkı Efendi umûr-ı 

tevliyeti her vecihle idare ve rüyete kadir ve ceht-i mezkûrenin ehil ve mütehakkık 

hala evkaf muhasebeciliği vekili Mehmed Efendi ibni Feyzah Efendi hazır oldığı 

halde Mehmed Salih Efendi ibni Ahmed Ağa ve Hacı Ahmed Ağa ibni Ahmed ve 

Mehmed bin Abdurrahman ve Osman Baba ibni Mehmed ve Mehmed Nuri ibni 

Mehmed Emin ve Mehmed Lebib ibni Hüseyin ? hükm kimesneler ale’t-tarikü’l-
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şehade şer´i şerife ihbâr ve şehadetleriyle zahir ve vakf-ı şerif-i mezbûrın dahi 

hayrat-ı mevcude ve mescid-i şerif-i mezkûrda edâ-yı salavat-ı mefruze olınur ve 

sene li sene nizâm-ı vecihle muhasebesi rü´yet kılınur evkafdan oldığı tahakkuk 

etmeğin tevliyet-i mezkûre müteveffâ-yı mümaileyh Yakub Necib Efendi 

mahlulinden şürûta mukarreren nizâmiyesine  tevfikan hafidi mümaileyh Yakub 

Efendi uhdesine tevcih ve yedine  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 137 

bir kıt´a berat-ı şerif sıdk ve ihsan ol vecihle isticlab-ı davat firavan biyurılmak 

ricasına bi’l-iltimas paye-yi serir-i saltanat-ı alaya arz ve i´lâm olındı ilel emrü 

limenü’l-emr Tahriren fi’l-yevmü’l-hams min Saferü’l-hayr lisene ahdı ve selasmiete 

ve elf / 6 Aralık 1883 

 

[Belge No: 203] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

 Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Musûllı 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ahmed bin Bektaş nâm 

kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Rakibe binti Ahmed ile sulb-i 

kebir oğlıları Muslı ve Mehmed Ali sulbiye-yi kebire kızı Ayyuş zevce-yi 

mezbûreden mütevellid sulb-i sağir oğlı Bekdaş’a inhisârı şer´an zahir ve sağir-i 

mezbûrın tesviye-yi umuurına kıbel-i şer´den karındaşı merkum Muslı vasî nasb ve 

tayin olınub ol  dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi  kabul ve merasimin 

kema yenbaği edâya tahhüd ve iltizam eyledikden sonra müteveffâ-yı merkumın 

terekesi vasî-yi merkum marifet ve marifet-i şer´le tahrir ve beyne’l-verese bi’l-

farizatü’l-şer´iye taksim ve tevzi´ defteridir ki bervechi âti zikr ve beyan olınur  

tahriren fi’l-yevmü’l-samin öşr min şehr-i Saferü’l-hayr li sene selas miete ve elf / 19 

Aralık 1883 

Menzil-i der mahalle-yi mezbûre tamamı: 2500 Guruş 

Tutlık bahçesi (1): 2000 Guruş 

Kara kuyu Deresi’nde 150 Guruş 

Beglikde ağlık bağ: 100 Guruş 

Belban nâm mahalde karalık bağ (1): 150 Guruş 

Mahall-i mezbûrda harabe bağ(1): 200 Guruş 

Boşnak Ahmed ile müşterek hissesi altı aded koyun nısfı: 120 Guruş 
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Merkum ile müşterek inek ve düge ve buzağı nısfları: 200 Guruş 

Kelbacak’da Horusoğlı yedinde rub´ hisse kavaklık: 300 Guruş 

Evani nühasiye (4), parça (12):: 150 Guruş 

Yatak kat (1): 160 Guruş 

Köhne kilim aded (3): 50 Guruş 

Tüfenk (1): 30 Guruş 

Hırdavat-ı hane: 20 Guruş 

Yekûn: 6130 Guruş 

Minhâü’l-ihracat       

Mücehhez ve tekfin ve düyûn-ı müteferika: 400 Guruş 

Mihr-i muahher zevce-yi mezbûre: 500 Guruş 

Resm-i kısmet: 130, 75 Guruş 

Varaka baha: 3 Guruş 

Kaydiye: 7, 50 Guruş 

Yekûn: 1041, 25 Guruş 

Sahhü’t-taksim-beyne’l-verese: 5088, 75 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre: 636 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Muslı: 1272 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Mehmed Ali: 1272 Guruş 

Hisse-yi ibni sağir-i merkum: 1272 Guruş 

Hisse-yi binti mezbûre Ayyuş: 636 Guruş 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 138 
[Belge No: 204] 

Haleb Vilâyet-i celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Âtik Mahallesi sakinlerinden ve medine-yi mezbûre hanedân-ı refiü’l-erkanından 

izzetlu Battal Beg merhumın oğlı refetlu Mehmed Tahir Beg medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda mahalle-yi 

mezbûre sakinlerinden Fazlı Ağazâde Mehmed Nuri Beg Efendi hazır oldığı halde 

Kurb-ı Beg Mahallesi sakinlerinden Abbaszâde Hafız Hilmi Efendi muhzırında ikrâr 

vetakrir-i kelam idub medine-yi mezbûre Arasa’da Tuzcı Hanı ittisalinde kain 

tarafları Mehenlizâde Hacı Molla Ağa  ve Emine Hatun dükkanları ve Nebrar yeri ile 

mahdud ve mümtaz bir baba begmezci dükkanımın tamamını ve yine mahall-i 

mezbûrda kain tarafları Münire Hanım ve Süleyman Beg dükkanları ve Tuzcı Hanı 
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ve Nebrar yeri ile mahdud ve mümtaz bir baba berber dükkanımın tamamını ve yine 

mahall-i mezbûrda kain tarafları Zeliha ve Hamika hanımlar dükkanları ve Tuzcı 

Hanı ve Pazar Yeri ile mahdud ve mümtaz bir bab begmezci dükkanımın tamamını ki 

cem´an üç bab kendi mülkim olan dükkanlarımı bundan akdem makbuzım olan otuz 

bin guruş mukabilinde işbu hazır-ı mümaileyh Mehmed Nuri Beg Efendi’ye bey´-i 

bat sahih-i şer´le bey´ ve teslim itmişdim vâki´ olan bey´-i mezkûrı ve semen-i 

mezkûrı ve kabzımı ve hususı mezkûrın mütevakkıf oldığı umûrın külliyesini 

medine-yi mezbûre meclis idaresinde ve memurı huzûrında ikrâr ve takrire 

tarafından işbu bâisü’l-küttab mümaileyh Mehmed Hafız Efendi vekâlet-i mutlaka-yı 

âmme ile vekil  ve anaib-i menabb nasb ve tayin eyledim didikde mümaileyh dahi 

ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul ve merasimin kema yenbaği edâya 

taahhüd ve iltizam eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-

yevmü’l-işrin min Saferü’l-hayr lisene selasmiete ve elf/ 31 Aralık 1882 

Şühûdü’l-hâl   

Hacı Efendizâde Ahmed Ağa, Halil Ahmed Ağa, Hacı Efendizâde Ahmed, Küçük 

Ağazâde Bedestancı Ahmed Ağa ve gayrihüm 

 

[Belge No: 205] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallatından  Tarla-yı 

Cedid Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Penfe’nin oğlı Ali bin 

Mustafa bin Mehmed’in sulb-i sağir oğlı Mustafa’nın vakt-i rüşd ve sedâdına degin 

müteveffâ-yı merkumdan müntakil mal-ı mevrusını ahz ve kabz ve hıfz ve tesviye-yi 

umûrını rü´yete kıbel-i şer´den bir vasî nasb ve tayin olınmak lazım ve mühim 

olınmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve her vecihle vesâyeti sağir-i 

merkum hakkında min küll-i vücuh evveli ve infa´ iddüği zeyl-i rakımda 

muharrerü’l-esami kimesneler ihbârlarıyla inde´ş şer´i ül enver  sabit ve mütehakkık 

olan sağir-i merkumın amucası işbu bâis´ ü’l-hezel küttab Mehmed bin Mustafa nâm 

kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb efendi hazretleri sağir-i merkumın vakt-i rüşd 

ve sedâdına degin babası müteveffâ-yı merkumdan müntakil mal-ı mevrusını ahz ve 

kabz ve hıfz ve tesviye-yi umûrını rüyete kıbel-i şer´den vasî nasb ve tayin 

buyurdıkda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi bervech-i muharrer kabul idub ve hizmet-i 

lazımesini kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam etmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb 

ve imla olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-hadi işrin min şehr-i Saferü’l-hayr  li sene ahdı 

selasmiete ve elf /22 Aralık 1883 
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Şühûdü’l-hâl  

Hüseyin bin Hüseyin, Mehmed bin Abdüllâtif, Mehmed bin Abuzar ve gayrihüm 

 

[Belge No: 206] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Cedid Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Leblebici İsmail bin 

Mehmed’in  veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Elif binti Mehmed ile validesi 

Emine’ye Ali’ye ve sulbiye-yi sağire kızları Afife ve Ayyuş ve sulb-i sağir oğlı Şıh 

Mehmed’e inhisârı şer´an zahir ve sağirun-ı merkumunın tesviye-yi umûrlarına 

kıbel-i şer´den amucaları Mehmed Ağa bin Mehmed nâm kimesneyi vasî nasb ve 

tayin olınub ol dahi  

    

[[[[Sayfa No]]]]: 139 

ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul eyledikden sonra zevce-yi mezbûre 

Elif tarafından zikr-i âti meblağ da´vaya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân Ali Efendi 

ibni Hacı Mehmed Efendi ve Leblebici Şerif Ağa bin Mustafa nâm kimesneler 

şehadetleriyle sabit ve sübut vekaletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan da´va vekili Es 

Seyyid Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa nâm kimesne medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda müteveffâ-yı 

merkumın terekesine bi’l-vesaye vaz’ül yedi sabit olan vasî-yi merkum Mahmud 

Ağa bin Mehmed nâm kimesne tarafından husumet ve redd-i da´vaya vekil-i 

müseccel-i şer´isi da´va vekili Mazlum Efendi ibni Mehmed Emin Efendi 

muvâcehesinde müteveffâ-yı merkum İsmail Ağa hayatında muhzır-ı şuhudda 

müvekkilem mezbûreyi iki bin guruş mihr-i muahher tesmiyesiyle bi´r razı tezvic ve 

kabul ve müvekkileme duhul idub ol vecihle müteveffâ-yı mezbûrın müvekkilem 

mezbûre zevce-yi menkûha-yı medhûl bahası olub zimmetinde mütekarrir ve 

ma´kûd-ı aleyh mihr-i müeccel alacak hakkı olan iki bin gruş müvekkilem mezbûre 

Elif’e kabl´el edâ zevciyet yıllarında kaime iken vefat itmeğle meblağ-ı mezbûr iki 

bin guruş müvekkil-i merkum Mahmud Ağa’nın bi’l-vesaye vaz´ül yed oldığı 

müteveffâ-yı merkumın tereke-yi vâki´yesinden bi’l-vekâle talebi derim deyu bade´d 

da´va ve´s sula vekil-i mümaileyh Mazlum Efendi cevabında müvekkilem merkum 

Ağa müteveffâ-yı merkumın terekesine bi’l-vesaye vaz´ül yed itmişdir lakin 

müteveffâ-yı merkum İsmail Ağa’nın zimmetinde iki bin guruş mihr-i müeccel 

alacak hakkı oldığını inkar itmekle müddeî-yi vekil mümaileyh ber minvâl-i 
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muharrer müddeâ-yı meşruhasını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden Hacı Fazlı Ağa ve Hacı 

Abdullah Ağa nâm kimesneler den evvela sıra ve bade Mahmud bin Hacı Mustafa ve 

Halil bin Mehmed nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet 

iddükleri ihbâr olınan İskanzâde Ali Efendi ibni Hacı Mehmed Efendi ve Çizmeci 

Ali Ağa ibni Çapur nâm kimesneler li ecl-i şehade meclis-i şer´e hazıran olub 

eşerrü’l-işhad fi’l-hakika müteveffâ-yı merkum İsmail bin Mehmed bin Mahmud 

müvekkile-yi mezbûre Elif Hatun bizim huzûrımızda iki bin guruş mihr-i müeccel 

tesmiyesiyle tezvic ve kabul idub zevciyet beynlerinde kaim iken vefat eyledi biz bu 

hususa bu vech üzere şahidleriz ve şehadet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehadet-i 

şer´iye eylediklerinde şehadetleri hiz-i kabulde olmağın mucebince bade’l-hilaf ve’l-

hükm meblağ-ı mezbûr iki bin guruş müteveffâ-yı merkumın terekesinden olmak 

üzere müvekkile-yi mezbûre Elif Hatun’a hala edâ ve teslime vasî-yi merkum 

Mahmud Ağa’ya tenbih olındığı i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-hadi ve’l-işrin 

min Saferü’l-hayr li sene selas miete ve elf/ 22 Aralık 1883 

 

[Belge No: 207] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallatından  Kayacık 

Mahallesi sakinlerinden olub sinni yüzi tecavüzle ma´tûhe oldığı Ermeni milleti reis-

i ruhanisi Dir Akob Efendi ve Hacı Nikogos Ağa ibni Nazır Ağa ve Gregor Ağa bin 

Hacdur ve Akob Ağa bin Akob ve Nersez bin Gregor ve sâir mazbutü’l-esami 

kimesneler ihbâr ve şehadetleriyle sabit olan Mahsi Altun binti Mahsi Karabet nâm 

kimesnenin tesviye-yi umûrına kıbel-i şer´den bir müstakımü’l-etvar kimesnenin vasî 

nasb ve tayin olınması lazım ve’l-ebed olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile 

mevsûf ve her vecihle umûr-ı vesâyet uhdesinde gelmege kadr iddüği ve zeyl-i 

küttabda muharrerü’l-esami kimesnelerin ihbar ve şehadetleriyle sabit olan ma´tûhe-

yi mezbûrenin hafidioğlunın oğlu Nazrit bin Ador Ağa nâm kimesneyi hakim-i 

mevkı sadr-ı kitâb tuba lehi hüsni maab hazretleri tesviye-yi umûrına vasî nasb ve 

tayin biyurub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin 

kema yenbaği edâya tahhüd ve iltizam eyledikden sonra vasî-yi merkumın talebiyle 

hakim-i mümaileyh hazretleri işbu tarih-i küttabdan itibaren yevmi dört guruş 

ma´tûhe-yi mezbûrenin  nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyesi içün farz 

ve takdir buyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı ma´tûhe-yi mezbûreye harc ve sarfa ve 

lede’l-hace istidaneye ve inde’z-zafer malına rücû´a merkum Nazret Ağa’ya izn 
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vermeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-hadive’l-işrin 

min Saferü’l-hayr li sene ahdı ve selasmiete ve elf /22 Aralık 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Tüfenkçi Bali, Matuş Mahsi Karabet, Tenekeci Gregor, Temurcu Kisbar, Akob 

Halıcıoğlı  ve gayrihüm 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 140 

[Belge No: 208] 

Ma´rûzu Dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallatından  Tarla-yı 

Âtik Mahallesi sakinlerinden zatları marifet-i şer´le maariftan Hacı Emine binti El 

Hac Osman Efendi ve Asiye Hatun binti Mehmed Battal Beg nâm kimesnelerin 

mevrusları müteveffâ izzetlu Battal Beg’den mevrus mülkleri olub medine-yi 

mezbûrenin Haik Baba Mahallesi’nde kain iki tarafdan târik-i âmm ve bir tarafdan 

mezarlık ve bir tarafdan hastahane meyanesinde olan târik-i âmm ile mahdud ve 

mümtaz Hüseyin Ağa sıra-yı arsası dimekle ma´ruf bir kıt´a arsa ile arsa-yı mezkûre 

derunında iki ve ittisalinde dört cem´an altı bab mağarada olan selasen hissesinde iki 

yüz kırk sehmde otuz bir sehm hisse-yi şâyialarını bin yetmiş altı buçuk guruş 

mukabilinde Ayntab tüccarından Kara Matukyan Karuç Efendi ibni Gregor nâm 

kimesneye bey´-i bat ve sahih-i şer´le bey´ ve teslim ve kabz-ı semen eylediklerinden 

bey´-i mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis idare kazâ ve memurı huzûrında ikrâr ve 

takrire taraflarından işbu bâisü’l-i´lâm Abbaszâde Hafız Mehmed Hilmi Efendi nâm 

kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledikleri mümaileyh da ber minvâl-i 

muharrer veklet-i mezkûreyi kabul eylediği usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkları mahallerinden mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Müftizâde Hüseyin Efendi ibni El Hac 

Osman Efendi ve Mehmed Arif Efendi ibni Mustafa Ağa nâm kimesneler 

şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´iü’l-

hak olan oldığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-sadis ve’l-işrin 

min Saferü’l-hayr lisene ahdı ve selas ve miete ve elf / 27 Aralık 1883  

3000, 2000, 3000  
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[Belge No: 209] 

Husus-u âtiü’l-beyanın mahallinde ketb ve tahrir iltimas olınmağın kıbel-i 

şer´den mahkeme baş kâtibi Hafız Mehmed Hilmi Efendi da´vaları irsâl olınub ol 

dahi Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallatından  Tarla-yı Âtik 

Mahallesi’nde kain izzetlu müteveffâ Battal Beg Efendi’nin harem dâiresine varub 

zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin huzûrlarında akd-i meclis-i şer´i âli 

eyledikde mahalle-yi mezbûre sakinelerinden ve zatı tarif-i şer´le maruf olan 

mümaileyh Battal Beg’in kerimesi Münire binti Battal Beg nâm kimesne meclis-i 

ma´kûd-ı mezkûrda mahalle-yi mezbûre sakinlerinden zevci Arif Ağazâde Arif 

Efendi ibni Mustafa Ağa nâm kimesne muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub 

mevrusım pederim müteveffâ-yı mümaileyh Battal Beg merhumdan mevrus mülkim 

olub Haik Baba Mahallesi’nde kain iki tarafdan târik-i âmm ve bir tarafdan mezarlık 

ve bir tarafdan hastahane âti´ üz zikr arsa mübânesinde olan târik-i âmm ile mahdud 

ve mümtaz bir kıt´a arsa ile arsa-yı mezkûre derunında iki bab mağara ve ittisalinde 

dört bab mağarada olan selasanında hissesinde iki yüz kırk sehmde yirmi bir sehm 

hisse-yi şâyiamı yedi yüz yirmi dokuz guruş mukabilinde Kara Matukyan Karuç 

Efendi bin Gregor Ağa nâm kimesneye bey´ ve teslim  ve kabz-ı semen 

eylediğimden bey´-i mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis idare kazâ ve memurı huzûrında 

ikrâr ve takrire tarafımdan işbu hazır-ı mümaileyh zevcim Mehmed Arif Efendi bin 

Mustafa Ağa nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledim didikde  

mümaileyh dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediğini kâtib-i 

mümaileyh mahallinde ketb ve tahrir ve mean bes olınan ümena-yı şer´le meclis-i 

şer´e gelub ali vuku´a inha ve takrir eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı 

tahriren fi’l-yevmü’l-sadis ve’l-işrin min Saferü’l-hayr li sene ahdı selasmiete ve elf / 

27 Aralık 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Fazlı Ağazâde Mehmed Beg Efendi, Müftizâde Hüseyin Efendi, Refetlü Mehmed 

Battal Beg Efendi  ve gayrihüm 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 141 
[Belge No: 210] 

Husus-u âtiü’l-beyanın mahallinde ketb ve tahrir iltimas olınmağın kıbel-i 

şer´den Mahkeme Baş Kâtibi Hafız Mehmed Hilmi Efendi da´vaları irsâl olınub ol 

dahi Haleb Vilâyet-i celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallatından  Tarla-yı Âtik 
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Mahallesi’nde vâki´ izzetlu müteveffâ Battal Beg Efendi’nin harem dâiresine varub 

zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin huzûrlarında akd-i meclis-i şer´i âli 

eyledikde mahalle-yi mezbûre sakinlerinden müteveffâ-yı mümaileyhin mahdumı 

Süleyman Beg nâm kimesne ve yine mahalle-yi mezbûre sakinelerinden Asiye Hatun 

binti Yakub Efendi ve yine mahalle-yi mezbûre sakinelerinden Hadice ve Fatma nâm 

kimesneler meclis-i ma´kûd-ı mezkûrda mahalle-yi mezbûre sakinlerinden refetlü 

Mehmed Tahir Beg ibni Mehmed Battal Beg ibni Sadık Beg muhzırında ve yine 

mahalle-yi mezbûre sakinlerinden ve tüccardan Kara Matukyan Karuç Efendi ibni 

Gregor hazır oldığı halde her biri bit’t-av´hümâ ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub 

mevrusımız müteveffâ-yı mümaileyh Mehmed Battal beg merhumdan mevrus 

mülkimiz olub Medine-yi mezbûre mahallatından Haik Baba Mahallesi’nde kain 

tarafları kıbleten ve şimâlen târik-i âmm ve garben kabristan şarken hastahane ile âti´ 

üz zikr arsa hanınıda olan tarik ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a arsa-yı haliya 

memlukimiz ile derun-ı arsada kain iki bab mağara ve ittisalinde olan dört bab 

mağaranın selasan hisse-yi şâyiasında olan iki yüz kırk sehmde yüz kırk altı sehm 

hisse-yi şâyiamızı beş bin yetmiş guruş mukabilinde işbu hazır-ı merkum Karuç 

Efendi’ye bey´-i bat sahih-i şer’l-e bey´ ve teslim ve kabzı semen itmişdik hala bey´-i 

mezkûrı niazm-ı vechle meclis idare kazâ ve memurı huzûrında ikrâr ve takrire 

tarafımızdan işbu bâisü’l-küttab biraderimiz mümaileyh Mehmed Battal beg Efendi 

ibni Mehmed Battal Beg nâm kimesneyi vekâlet-i mutlaka-yı âmme sahih-i şer´le  

vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledik didiklerini mümaileyh dahi ber minvâl-i 

muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediğini kâtib-i mümaileyh mahallinde ketb ve 

tahrir mean bes olınan ümena-yı şer´le meclis-i şer´e gelub ali vuku´a inha ve takrir 

eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-sadis ve’l-işrin 

min Saferü’l-hayr li sene ahdı selasmiete ve elf / 27 Aralık 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Fazlı Ağazâde Mehmed Nuri Beg, Müftizâde Hüseyin Efendi, Halil Ahmed Ağa, 

Hacı Efendizâde Ahmed Ağa ve gayrihüm 

 

[Belge No: 211] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-i Ayntab mahallatından Tesci 

Mahallesi sakinelerinden olub zatı zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin 

tarifleriyle maruf olan işbu bâisü’l-kitab Hafize binti Karcıoğlu Hüseyin nâm hatun 

meclis-i şer´de zevc-i sabıkı Tüccar Mustafa bin Hacı Hafız Mehmed Efendi nâm 
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kimesne muhzırında takrir-i kelam ve tabi´r-i an´il meramidub mezbûr Mustafa ile 

hal-i zevciyet beynimizde  kaim iken karındaşından hasıla ve bundan mütevelliden 

hala bi hakkü’l-hızane-yi hicr-i terbiyemde olan hazıra bi’l-meclis ve iki yaşında 

sulbiye-yi sağire kızı Fatma’nın nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyesi 

içün babası mezbûr Nacar Mustafa üzerine kıbel-i şer´den kadr maruf meblağ farz ve 

takdir olınmak bi’l-hızane matlubımdır didikde mezbûre Hafize’nin takriri meşruhı 

vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre muvafık ve zikr-i âti meblağ dahi kadre maruf iddüği 

zeyl-i hüccetde mektubü’l-esami leffete’l-kelim kimesnelerin ihbârlarıyla hakim-i 

mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi sağire-yi mezbûrenin 

babası hazır-ı merkum Mustafa üzerine işbu tarih-i vesikadan itibaren beher yevm bir 

guruş meblağ farz ve takdir biyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı sağire-yi mezbûre 

Fatma’nın nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyesine harc ve sarfa ve lede’l- 

lede’l-hace istidaneye ve inde´z zafer hazır-ı merkum Mustafa’ya rücû´a hızane-yi  

mezbûre Hafize Hatun’a izn vermeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren 

fi’l-yevmü’l-garre min şehr-i Rebiü’l-evvel lisen ahdı selasmiete ve elf/ 31 Aralık 

1883 

Şühûdü’l-hâl  

Hacı Mehmed bin Mehmed, Mustafa bin Mustafa, Hüseyin bin Hüseyin, Muhzır 

Hüseyin ve Ahmed ve gayrihüm 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 142 
[Belge No: 212] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Kozanlı Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Hacı Musa’nın 

veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Fatma binti Hüseyin ile sulbiye-yi kebire 

kızları Aişe ve Safiye’ye ve sulb-i sağir oğlı Ökkaş’a ve sulbiye-yi sağire kızı 

Gülistan’a inhisârı şer´an zahir ve sağirun-ı merkumanın tesviye-yi umûrlarına Hacı 

Mehmed bin Hacı Musa nâm kimesne vasî nasb ve tayin olınub ol dahi ber minvâl-i 

muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin kema yenbaği edaya taahhüd ve 

iltizam eyledikden sonra müteveffâ-yı merkumın terekesi vasî-yi merkum marifet ve 

marifet-i şer´le tahrir ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim ve tevzi´ 

defteridir ki ber vech-i âti zikr ve beyan olınur Tahriren fi’l-yevmü’l-salis min şehr-i 

Rebiü’l-evvel lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 2 Ocak 1884 
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Menzil-i der mahalle-yi mezbûre üç sehmde bir sehm hissesi: 1500 Guruş 

Hane-yi mezkûr derunında müceddiden bina olınan develik: 1000 Guruş 

Ervâne deve re´s (2): 500 Guruş 

Merkeb re´s (1): 300 Guruş 

Keçi veoğlak (13): 500 Guruş 

Koyun ve kuzı (15): 1000 Guruş 

Beglik nâm mahaldeağlık bağ: 450 Guruş 

Âtik ce cedid kilim (15): 1000 Guruş 

Bulgur çuval: 20 Guruş 

Su satılı (1): 30 Guruş 

Don Kazganı: 30 Guruş 

Büyük don Kazganı (1): 120 Guruş 

Yağ depesi (1): 15 Guruş 

Hayir legencesi (1): 15 Guruş 

Ma´ kabak kuşhane: 10 Guruş 

Yoğurt satılı: 15 Guruş 

Çorba legencesi: 15 Guruş 

Yağ tavası: 12 Guruş 

Sahan ve lenger (7): 50 Guruş 

Teşt (1): 80 Guruş 

Aş Kazganı (1): 40 Guruş 

Kelle kazganı (1):  60 Guruş 

Künefe tebsi (1): 40 Guruş 

Bulgur ve simid kile (2): 160 Guruş 

Tecem´mülat-ı hane: 111 Guruş 

Yekûn: 9000 Guruş 

Minhâü’l-ihracat   

Mücehhez ve tekfin: 100 Guruş 

Zevce-yi mezbûrenin mihr-i muahheri: 500 Guruş 

Resm-i kısmet: 110 Guruş 

Kaydiye: 12 Guruş 

Varaka baha: 5 Guruş 

Yekûn: 827  Guruş 

Sahhü’t-taksim beynel-verese: 8173 Guruş 
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Hisse-yizevce-yi mezbûre: 1221, 625 Guruş 

Hisse-yi binti mezbûre Aişe: 1430 Guruş 11 Para 

Hisse-yi binti mezbûre Safiye: 1430 Guruş 11 Para 

Hisse-yi ibni sağir-i merkum Ökkaş: 2860 Guruş 12 Para 

Hisse-yi binti sağir-i mezbûre Aişe: 1430 Guruş 11 Para 

Verese-yi merkumeden  zevce-yi mezbûre Fatma binti Hüseyin matlubı olan mihr-i 

muahheri beş yüz guruş ve hisse-yi irsiyesi olan bin yirmi guruşı an nakd vasî-yi 

merkum Hacı Mehmed yedinden bi’l-ahz ve vasî-yi müteveffâ-yı merkum 

terekesinden bade’l-sulh tereke-yi mezbûreye mutlaka-yı âmme-yi dâvadan bintan-ı 

mezbûrtan ile vasî-yi merkumın kabulini havi ibrâ eylediği ve emlak-i sâire dahi 

vasî-yi merkum verese-yi sâireye i´tâ kılındı şerh olınmışdır  

 

[Belge No: 213] 

 Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Yahni 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Habhabcı Mehmed bin 

Mehmed’in sulbiye-yi sağire kızı Zahide’nin validesi ve hızanesi olub tesviye-yi 

umûrına kıbel-i şer´den vasî-yi mensubesi olan işbu bâisü’l-küttab marifetü’l-zat 

Emine binti Mehmed nâm hatun meclis-i şer´i şerif enverde takrir-i kelam idub 

sağire-yi mezbûre nafaka ve kisve bahaya eşedd ihtiyac ile olmağın babası 

müteveffâ-yı merkumdan müntakil mal-ı mevrusından ve yahud min muceb nafaka 

üzerine rücu´ itmek üzere nafak ve kisve baha ve sâir levazım-ı hevic-i zaruriye içün 

kıbel-i şer´den kadr-ı kifâye meblağ farz  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 143 

takdir olınmak bi’l-hizâne ve bi’l-vesaye matlubımdır didikde mezbûre Emine’nin 

takrir-i meşruhı vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre muvafık ve zikr-i âti meblağ dahi 

kadre maruf iddüği  zeyl-i rakımda mektubü’l-esami kimesnelerin ihbârlarıyla lede’l-

şer´iü’l-enver zahir ve mütehakkık olmağın hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü 

hüsn-i maab efendi hazretleri sağire-yi mezbûre içün mal-ı mevrusından veyahud 

min-yuceb nafakat-ı aleyh üzerine işbu tarih-i hüccetden itibaren beher yevm bir 

guruş meblağ-ı farz ve takdir bıyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı sağire-yi 

mezbûrenin küll-i yevm nafaka ve kisve baha vesâir levazım-ı zaruriyesine harc ve 

sarfa ve lede’l-hace istidaneye ve inde´z zafermal-ı mevrusına veyahud min-yuceb 

nafaka-yı aleyh üzerine rücû´a vai-yi merkum Emine Hatun’a izn verilmeğeyn ma 
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vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı  Tahriren fi’l-yevmü’l-ğarre Rebiü’l-evvel lisene 

ahdı selasmiete ve elf / 31 Aralık 1883 

Şühûdü’l-hâl   

Sağir-yi mezbûrenin li eb erkarındaşı, Ahmed Baba, Habhabcı Silu, Hadsizoğlı, 

Muhzır Sinan ve Hüseyin ve gayrihüm 

 

[Belge No: 214] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından 

Abdülvahab Hanesi  Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed 

bin Hacı Mehmed’in veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi  Şems binti Ali ile 

validesi Emiş binti Mustafa’ya ve kendinden akdem müteveffâ olan zevcesi 

Hadice’den mütevellidun sulb-i kebir oğlıları Yusuf ve İbrâhim ve Ahmed ve 

gaib´anü’l-beled Mehmed Ali’ye ve zevce-yi mutlakası Emine’den mütevellid sulb-i 

sağir oğlı Abdülkadir’e ve Şemsi’den mütevellid sulb-i sağir oğlı Şıh Mehmed ve 

sağire kızı Nazife’ye inhisârı şer´an zahir ve aşikar oldıkdan sonra sağir sağirun-ı 

merkumunın tesviye-yi umûrlarını rü´yet  ve mal-ı mevruslarını ahz ve kabz ve hıfza  

kıbel-i şer´den karındaşları merkum Yusuf vasî nasb ve tayin olındığı misüllü gaib-i 

mezbûrın dahi kezâlik tesviye-yi umûrını rü´yet ve mal-ı mevrusını ahz ve kabz ve 

hıfza yine kıbel-i şer´den merkum Yusuf kayyım nasb ve tayin olınub ol dahi 

vesâyet-i mezkûreyi ve kayyımlıgı mezbûreyi bervechi muharrer bade’l-kabul 

merkum Yusuf verese-yi sâire taleb marifetleri ve marifet-i şer´le müteveffâ-yı 

merkumın terekesi tahrir ve taksim ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ ve 

taksim defteridir ki zikr ve beyan olınır Tahriren fi’l-yevmü’s sabi´ ve’l-işrin min 

şehr Saferü’l-hayr lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 28 Aralık 1883 

Menzil-i der mahalle-yi mezbûre: 6000 Guruş 

Bakır (13): 495 Guruş 

Minder (2): 40 Guruş 

Boz kilim (1): 40 Guruş 

Beyaz kilim (1): 50 Guruş 

Köhne kilim (1): 10 Guruş 

Telis (8): 20 Guruş 

Taht anbar (1): 40 Guruş 

Def´a anbar nısfı (1): 30 Guruş 
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Sandık (1): 10 Guruş 

Köhne hurc: 5 Guruş 

Mucur hınta (24): 240 Guruş 

Bulgur ve simit (8): 100 Guruş 

Mercimek ve nohut ve maş: 30 Guruş 

Kömür(40): 40 Guruş 

Merkeb re´s (2): 100 Guruş 

Kuzı nısfı: 25 Guruş 

Kozlı Bağ Nâm mahalde bağ tamamı (1): 300 Guruş 

Ahmak Deresi’nde harabe bağ: 50 Guruş 

Kebabcı edâvatı bıçak ve şişler: 30 Guruş 

Yekûn: 7760 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât  

Zevce-yi mezbûre Şemsi Hatun’a mihr-i muahher deyn-i müsbetesi: 600 Guruş 

Müteveffiye zevcesi Hadice’nin mihr ?oğlıları İbrâhim ve Ahmed ve Mehmed’e 

hisseleri: 444 Guruş 

Sağir oğlı Abdülkadire bir aylık nafaka deyni: 220 Guruş 

Mütevellisi oldığ Bezegani Vakfı mürtezikalarına deyni: 220 Guruş 

Istırabzâde Abdullah Efendi dükkan icaresine deyn: 720 Guruş 

Kız karındaşları Aişe ve Safiye’ye dükkan icaresinden deyni: 240 Guruş 

Oğlı merkum Mehmed Ali’ye ba sened eşya esmanından deyn-i müsbet: 1250 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 144 

Techiz ve tekfin: 170 Guruş 

Resm-i kısmet: 98 Guruş 

Kaydiye: 6 Guruş 

Varaka ve pul baha: 40 Guruş 

Yekûn: 3954 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese : 3811 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Şems: 476 Guruş   15 para  

Hisse-yi ümm-i mezbûre Emiş: 630 Guruş 5  para  

Hise-yi ibni merkum Yusuf: 415 Guruş 10 para  

Hisse-yi ibni İbrâhim: 415 Guruş 10 para  

Hisse-yi ibni Mehmed Ali: 415 Guruş 10 para  
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Hisse-yi ibni Ahmed: 415  Guruş 10 para  

Hisse-yi ibni Abdülkadir: 415 Guruş 10 para  

Hise-yi ibni merkum Şıh Mehmed: 415 Guruş 10 para  

Hisse-yi binti mezbûre Nazife 207 Guruş 25 para  

 

[Belge No: 215] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından 

Kocaoğlan Hanesi  Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed 

bin Hasan’ın veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi  binti  ile sulb-i sağir oğlu 

Mehmed Ali ile sulbiye-yi sağire kızı Aişe’ye inhisârı şer´an zahir ve aşikar oldıkdan 

sonra sağiran-ı merkumanın tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den bir vasî nasb ve 

tayin olınması lazım olmağla valideleri ve hizâneleri mezbûre Hadice vasî nasb ve 

tayin olınub ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul eyledikden sonra 

vasî-yi mezbûre taleb ve marifet ve marifet-i şer´le müteveffâ-yı merkumın terekesi 

tahrir ve taksim ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ ve taksim defteridir ki 

ber vech-i âti zikr ve beyan olınur Tahriren fi’l-yevmü’l-hams öşr min şehr-i Rebiü’l-

evvel li sene selasmiete ve elf / 14 Ocak 1884 

Mahalle-yi mezbûrede selasen hisse menzil: 1600 Guruş 

Bakır battan (21): 800 Guruş 

Kırmızı müstemal kilim (1): 45 Guruş 

Beyazlı kilim (1): 60 Guruş 

Şukka palaz (1): 10 Guruş 

Hurc (1): 15 Guruş 

Harar ve çuval (3): 35 Guruş 

Döşek (3), kebir ve sağir yorkan (3), mindal (1): 540 Guruş 

Kara üzüm (27): 70 Guruş 

Kırmızı Üzüm (34): 85 Guruş 

Bulgur ve simit (10): 100 Guruş 

Balban Nâm mahalde bağ ağlık ve karalık selasan hisseleri: 1000 Guruş 

Tutlı Kuyu’da kain karalık bağ selasan hissesi: 150 Guruş 

Karapınar’da ağlık bağ keza hissesi: 100 Guruş 

Hansız’da ağlık bağlar keza: 300 Guruş 

Orul Karyesi’nde hayirlik harabesi  keza: 30 Guruş 
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Küb (3): 15 Guruş 

Ulbe (8): 16 Guruş 

Kebabcı edâvatı: 40 Guruş 

Hırdavat-ı menzil: 20 Guruş 

Eblehan’da çarşıda kebabcı dükkanının selasan hissesi: 2000 Guruş 

Yekûn: 8031 Guruş 

Minhâü’l-ihracat  

Zevce-yi mezbûrenin mihr-i muahher alacağı: 400 Guruş 

Resm-i kısmet: 165, 75 Guruş 

Kaydiye: 10 Guruş 

Varak ve pul baha: 4 Guruş 

Yekûn: 579, 75 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 6451, 25 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre: 806 Guruş 6 para  

Hisse-yi ibni sağir-i merkum: 3763 Guruş 16 para  

Hisse-yi binti sağire-yi mezbûre: 1881 Guruş  28 para  

 
[[[[Sayfa No]]]]: 145 
[Belge No: 216] 

 Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Hacı 

Abdulvahab Mahallesi sakinelerinden olub zatı marifet-i şer´le maruf olan işbu 

bâisü’l-heza´l küttab Şemsi binti Ali nâm hatun meclis-i şer´i şerif-i enverde Evgioğlı 

Kebabcı Yusuf Ağa bin Mehmed muhzırında tabi´r-i an´il meram  ve takrir-i kelam 

idub merkum Yusuf’ın babası müteveffâ-yı mezbûr Mehmed ibni Hacı Ahmed ile 

hal-i zevciyet beynimizde kaim iken mezbûrın karındaşından hasıl ve bundan 

mütevellid olub hala bihakkü’l-hizâne hicr-i terbiyemde olan sulb-i sağir oğlu Şıh 

Mehmed ve ve sulbiye kızı Nazife nâm sağirlerin nafaka ve kisve baha ve sâir 

levazım-ı zaruriyeleri içün babaları müteveffâ-yı merkumdan müntakil olub vasîleri 

olan li eb er karındaşları mezbûr Yusuf yedinde bulınan emvâl-i mevruslarından 

olmak üzere kıbel-i şer´den kadr-ı kifâye meblağ farz ve takdir olınmak matlubımdır 

didikde ğabbe’t-tasdikü’ş-şer´i hakim-i mevkı´ ale’l-küttab ref´-i kadre Mevlana 

Ebulvehab Efendi  dahi sağiran-ı mezbûran Şıh  Mehmed ve Nazife’ye mal-ı 

mevruslarından bi´r razı işbu tarih-i hüccetden itibaren ikisi içün şehri altı guruş 

nafaka ve kisve baha ve hevaic-i zaruriye farz ve takdir biyurub meblağ-ı mefruz-ı 
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mezkûrı sağiran-ı mezbûranın beher şehriye nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı 

zaruriyelerine harc ve sarfa ve lede’l-hace istidaneye ve inde’z-zafer vasî-yi mezbûr 

Yusuf yedinde olan emvâl-i mevruslarına rücû´a hizâne-yi mezbûre Şemdsi Hatuna 

izn vermeğin ma vâki´  bi’t-taleb ketb ve imla olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-hams öşr 

min şehr-i Rebiü’l-evvel li sene ahdı selasmiete ve elf / 14 Ocak 1884 

Şühûdü’l-hâl   

Istırabzâde Abdullah Efendi, Güllizâde Mehmed Muzahhar Efendi, Kafaf dellâli 

Hüseyin Baba, Maydanozzâde Hacı Mustafa Ağa, Kebabcı Ahmed Baba, Karındaşı 

Kebabcı Ballı Usta, Fazlacı hacı Mustafa, Çınarlıoğlı Mehed Ağa ve gayrihüm 

 

[Belge No: 217] 

Husus-ı âtiü’l-beyanın mahallinde taksimi ve ketb ve tahriri iltimas olınmağın 

kıbel-i şer´den mahkeme-yi şer´iye baş kâtibi Hafız Mehmed Hilmi Efendi ve 

da´vaları irsâl olınub ol dahi Medine-yi mezbûre mahallatından Çukur Mahallesi 

sakinlerinden Uncı Karabet bin Akob nâm kimesnenin hanesine varub zeyl-i rakımda 

muharrerü’l-esami kimsan huzûrlarında akd-i meclis şer´i âli eyledikde mahalle-yi 

mezbûre sakinelerinden iken bundan akdem fevt olan Nusiye binti Segu nâm 

kimesnenin sadr-i sağir oğlıları Musa ve Yakub Sezak nâm kimesnelerin tesviye-yi 

umûrlarına li ecl´üt taksim kibel-ı şerden vasî-yi mensubları âmmileri Abuc bin 

Agob nâm kimesne vesâyete ve müteveffiye-yi mezbûrenin zevci ve sağirun-ı 

merkumının babaları merkum Uncı Karabet bin Akob muhzırında her biri asaleten ve 

vesâyeten ikrâr-ı tam ve takrir-ikelam idub mahalle-yi mezbûrede kain tarafları târik-

i âmm ve İtmekci Artin ve Varca binti Nersez haneleri ile mahdud ve mümtaz bir bab 

mülk-i menzilin nısf hisse-yi şâyiası müteveffiye-yi mezbûre Nusiye’nin ve nısfı 

aheri dahi işbu merkum Karabet mülki olub menzil-i mezkûrı merkum Karabet ile 

meyanımızda iktisam  murad eylediğimizde menzil-i mezkûrın canib-i cenûbında 

olub Varca bint-i Nersez hanesine muttasıl harabe mail olan oda hizasından fasıla 

divarı vaz´ olınarak garba doğru ve târik-i âmme müntehi mütesaviyen çekilmek 

üzere bir hisse üç bin beş yüz guruş kıymet takdir olınub ve canib-i şimâlide olub 

tahtani mesken ve beir-i mâ ve beir-i bâlua dahi ma´ havluyı malume dört bin guruş 

kıymet itibariyle hisse olub ve mezkûr hisse-yi müfrezede merkum Karabet 

zevcesinden müntakil reb´i hissesi baki kalmak üzere nafakaü’l-yetim  dört guruş 

itibariyle olınan şimâl cihetinde olan tahtani menzil ve beir-mâ ve beir-i bâlua ve 

havlu vasîleri oldığım sağirun-ı merkumun ile bizlerin hissesine ve merkum Nersez 
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hanesine muttasıl tarik dahi merkum Karabet hissesine ifraz olınarak asaleten ve 

vesâyeten iktisam ve her birimiz kısmet-i mezkûreye razı oldığımızdan sonra kısmet-

i mezkûreye mutlaka-yı âmme deavi ve kaffe-yi iman muhasematdan her birimiz 

ecrin kabulini havi zimmetlerimizi ibrâ-yı âmm sahih-i şer´le ibrâ ve iskata hak 

eyledikden didiklerini ve merkum Karabet dahi ber minvâl-i muharrer kısmet-i 

mezkûrenin vuku´ını tasdik eylediğini kâtib-i mümaileyh mahallinde ketb ve tahrir 

ve ma´an ba´s olınan ümena-yı şer´le meclis-i şer´e gelub ali vuku´a inha ve takrir 

eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı  Tahriren fi’l-yevmü’l-hams ve’l-işrin 

min Rebiü’l-evvel li sene ahdı ve selasmiete ve elf / 24 Ocak 1884 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 146 

Şühûdü’l-hâl   

Berber Arif Ağa, Timatomi usta Kivorg, Şeyh Ağazâde Hüseyin ve gayrihüm 

 

[Belge No: 218] 

 Husus-ı âtiü’l-beyanın mahallinde ketb ve tahriri iltimas olınmağın kıbel-i 

şer´den mahkeme-yi şer´iye ser kâtibi Hafız Mehmed Hilmi Efendi ve da´vaları irsâl 

olınub ol dahi medine-yi mezbûre mahallatından Şarkiyan Mahallesi’nde vâki´ 

Haffâf Ali Ağa’nın hanesine varub zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin 

huzûrlarında akd-i meclis şer´i âli eyledikde mahalle-yi mezbûre sakinelerinden ve 

zatı tarif-i şer´le maruf olan Ümmihan binti Ömer nâm hatun meclis-i ma´kûd-ı 

mezkûrda mahalle-yi mezbûre sakinlerinden müteveffâ-yı merkum Haffâf Ali 

Ağa’nın mahdumı Mustafa Talat Efendi’nin babası Ali Ağa’nın terekesinden kırk 

sekiz sehmde altı sehm hisse bana isabet idub merkumın kafe-yi terekesinden sehm-i 

mezbûrımı taleb eylediğime binaen meyanımıza münâzaa´ vuku´a gelerek mezkûr 

münâzaa´nın def´i yanında meyanımıza muslihun tavassutıyla iki yüz elli guruş mihr 

evvela bade’l-ahz baki terekesinden dahi makbuzım olan beş yüz elli guruş bedel-i 

sulh mukabilinde şeraite sıhat-i sulh teharüc havi ale’t-tarikü’l-teharüc şer´i işbu 

mümaileyh Mustafa Talat Efendi ile sulh ve razı oldığımda mümaleyh dahi ber 

minvâl-i muharrer sulh-i mezbûrı kabul eylediğinden fima baad zevcim Ali Ağa’nın 

terekesinde hakkım ve alakam kalmayub mümaileyh Mustafa Efendi’nin yedinde 

olub kendüye mensub ve mahsub her ne var ise cümlesi mümaileyh Mustafa 

Efendi’nin mülkidir tereke-yi mezbûreye mutlaka-yı âmme-yi da´va ve kaffe-yi iman 

muhasemetdan kabulini havi zimmetini ibrâ-yı âmm sahih-i şer´le ibrâ ve iskata hak 
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itdim mümaileyh dahi bana medfu´´ı olan bedel-i sulh-i mezkûrın istirdadına ve 

husus-u sâireye dâir kabulimi havi benim zimmetimi ibrâ-yı âmm sahih-i şer´le ibrâ 

ve iskata hak itmişdir didiğini ve mümaileyh Mustafa Talat Efendi dahi mukaren 

mezbûre Ümmihan Hatun’ı bi’l-cümle kelimat-ı meşruhasında tasdik-i ali vuku´a 

inha ve takrir eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı  Tahriren fi’l-yevmü’l-

hams ve’l-işrin min şehr-i Rebiü’l-evvel li sene ahdı ve selasmiete ve elf / 24 Ocak 

1884 

Şühûdü’l-hâl   

Söylemezzâde Seyyid Efendi, İmamzâde Mustafa Efendi, Tenbelzâde Abdullah 

Efendi, Çerçi Tosun Ağa, Kefşeker Hasan Mehmed, Hacı Emin oğlı Abdullah, Hafız 

Mehmed Abbaszâde  ve gayrihüm 

 

[Belge No: 219] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından  Tarla-yı 

Cedid Mahallesi sakinelerinden maruf´et ül zat rafet-i haze’l-kitab Elif binti Mehmed 

nâm kimesne meclis-i şerde takrir-i kelam tasvir-i meram idub bundan akdem fevt 

olan zevcim leblebici İsmail bin Mehmed ile hal-i zevciyet beynimizde kaim iken 

karındaşından hasıl ve bundan mütevellid olan olan sadrı sağir oğlum Şıh Mehmed 

ve sadrıye-yi sağire  kızlarım Afife ve Ayyuş nâm kimesneler bihakkü’l-hizâne hicr-i 

terbiyemde olub mezbûrun nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyeye eşedd 

ihtiyac ile muhtac oldıklarına binaen kıbel-i şer´den kadr-ı kifâye  babaları 

müteveffâ-yı merkumdan mevrus mallarından meblağ farz ve takdir olınmak 

bihakkkü’l-hizâne matlubımdır didikde hizâne-yi  mezbûre Elif Hatun’ın takrir-i 

meşruhı vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre muvafık ve zikr-i âti meblağ kadr-ı maruf 

oldığı zeyl-i küttabda muharrerü’l-esami kimesnelerin ihbâr ve şehadetleriyle 

mütehakkık olmağın hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsni maab efendi 

hazretleri  dahi sağirun-ı merkumunın nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı 

zaruriyeleri içün babalarından mevrus mallarından birer guruş her birine cem´an 

yevmi üç guruş farz ve takdir bıyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı sağirun-ı 

merkumuna harc ve sarfa ve lede’l-hace istidaneye ve inde´z zafer mallarına veyahud 

min yûceb-i nafakatehim-i aleyh üzerine rücû´a mezbûre Elif Hatun’a izn vermeğin 

ma vâki´bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-evvel min Rebiü’l-ahir li 

sene ahdı ve selasmiete ve elf / 30 Ocak 1884 

Şühûdü’l-hâl  
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Söylemezzâde Seyyid Efendi, Ma´denozzâde Mehmed Ali Efendi, Leblebici Şerif 

Ağa, Attar Salih Ağa ve gayrihüm 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 147 
[Belge No: 220] 

Ma´rûzu Dâilerdir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab kurasından Öyüm 

Sögüd Karyesi sakinlerinden Mustafa Ağa ibni Hacı Mehmed nâm kimesnenin mülk-

i arisi olub karye-yi mezbûre civarında Taşkın Mezrası turabında kain tarafları tarik 

ve Mercimek Hakkı ve Hacı İsmail tarlaları ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a altı 

dönüm gayr-i musakka tarlasını yüz adet sim-i mecidi bedel makbuz mukabilinde 

Ayntablı Mehmed Şerif Ağazâde Arif  Ağa’ya ferağ-ı muteber-ikat´ ile ferağa ve 

ferağ-ı mezkurı nizâm-ı vecihle meclis idare kazâ ve memurı huzûrında ikrâr ve 

takrire tarafından işbu işbu bâisü’l-i´lâm Ayum Sögüd Karyeli Selli Alioğlu Mehmed 

nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eylediği ol dahi bervechi 

muharrer vekâlet-i mezkureyi kabul eylediği usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

odıkları mahallerinden ve mazbutü’l-esami kimesnelerden alene lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan karye-yi mezbûre ahalisinden  Ali Sarıoğlı 

Mehmed ve Arab Ali bin Köse Ömer nâm kimesneler şehedâtleriyle muhzır-ı hasm-ı 

hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı huzûr-u âlilerine i´lâm 

olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-salis min şehr-i Rebiü’l-ahir li sene ahdı ve selasmiete 

ve elf / 1 Şubat 1884 

 

[Belge No: 221] 

Ma´rûzu Dâilerdir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab 

mahallatından  Akyol Mahallesi sakinelerinden maruf´et ül zat Zeyneb binti Şerif bin 

Mustafa nâm hatun babası müteveffâ-yı merkum Şerif’den müntakil olub Sam 

Karyesi’nde vâki´ Sondal nâm mahalde kain tarafları târik-i âmm ve Kethüdazâde 

Hacı Mehmed Efendi ve Kökcioğlı Hasan tarlaları ile mahdud ve tahminan yirmi 

timin bideri mestuab bir kıt´a musakka tarlanın rub´ hisse-yi şâyiası nizâm-ı vecihle 

meclis idare kazâ ve memurı huzûrında on iki buçuk Osmani lira altunı mukabilinde 

Kazgancı Şami’in oğlu Kivorg’a ferağ-ı muteber-i kat´i ile ferağa ve kabz-ı bedel ile 

istifâ-yı hakka ve bervechi muharrer ferağ-ı mezkûrı ve istifâ-yı hakkı tarafından 

ikrâr ve takrire liebeveyn erkarındaşı işbu bâisü’l-i´lâm Mustafa ibni mezbûr Şerif 



353 

nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin ol dahi ber minvâl-i muharrer 

vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği zat-ı mezbûr-ı arifân ve her biri usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan evvela sıra ve bade ceride-yi şer´iyede masturü’l-esami 

kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

mahalle-yi mezbûre ahalisinden İsmail bin İsmail ve Hüseyin bin Ali nâm kimesneler 

şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde ber nehc-i şer´i sabit ve sübut vekâletine 

hükm-i şer´i oldığı i´lâm olındı Fi 3 Rebiü’l-ahir Sene 1301/ 2 Şubat 1884 

 

[Belge No: 222] 

Ma´rûzu Dâilerdir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab mahallatından  Çukur  

Mahallesi sakinlerinden Istırabzâde Abdullah Efendi ibni Mustafa Efendi ve yine 

Nezaret-i Celile-yi Evkaf-ı Hümayun mülkaneye mülhak oldıklarından Ayntab’da 

vâki´ Basmacızâde Hacı Ömer Efendi Vakfının meşrutiyet vecihle hala mütevellisi 

Kurb-ı Zincirli Mahallesi sakinlerinden Şevketzâde Abdülkadir ibni Şevket Efendi 

nâm kimesneler medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd 

ve meclis-i şer´i âli ukudda medine-yi mezbûrede ba irade-yi seniyye teşkil olınan 

meclis beldesi reisi ve heyet azaları taraflarından husumet ve redd-i cevaba vekil-i 

musaddak ve müseccel-i şer´ileri ve taraf-ı şerden dahi husumeti rey olınan vekili 

Söylemezzâde Es Seyyid Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa nâm kimesne 

muvâcehesinde her biri bi’l-asale ve bi’t-teva da´va ve takrir-i kelam idub vakıf-ı 

mümaileyh Hacı Hacı Ömer Efendi’nin vakf dahilinden olub Çukur Mahalle’de kain 

Zincirli Kuyu ittisalinde vâki´ tarafları Istırabzâde Abdullah Efendi menzili ve iki 

tarafdan târik-i âmm ve has ile mahdud ve mümtaz tulen otuz ve arzen beş zira´ 

mimari arsa vakf-ı mümaileyhin vakf eylediği evkaf cümlesinden dört bab birbirine 

muttasıl dekakin mürur-ı zaman ile ebniyesi harab olınub canib-i vakfda tamirine 

müsaade olmadığına siyanetü’l-vakf-ı arsa-yı mezbûre tarihden altmış iki sene 

akdem senevi üç tevki şırığan yağı canib-i vakfa virmek üzere sükr-i zemine rabtla 

vakf-ı mezbûrın sabık mütevellisi Abdullah efendi arsa-yı mezkûreyi pederim 

Mustafa Efendi’ye teslim ve’l-vecihle mezkûr şarılğan yağını senesine mütevelli-yi 

mümaileyhe teslim  arsa-yı mezkûreye mutasarrıf ola geldiğimiz halde mütevell-yi 

mümaileyha vuku´-ı vefatına  mebni sükr-i zemin senedini tecdid itmek ve ecr-i misli 

ekmel kılınmak maksadıyla  
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[[[[Sayfa No]]]]: 148 

mebni-yi mezkûr şırlağan yağı üzerine bir tevki zam ile bin iki yüz seksan bir senesi 

Zilhiccesi selhinde tecdid olınub mezkûr dört tevki  yağı canib-i vakfa edâ ve teslim 

ve bu tarihe gelinceye degin arsa-yı mevkufa-yı mezkûreye vakf-ı mezbûrın 

mütevellileri zamanlarında kırk seneyi mütecaviz arsa üzerine taş ve toprak misülli 

şeyleri def´ ve aheri tasarrufdan men´ itmek gibi vakfiyet üzere tasarruf 

idegeldiğimiz halde hala arsa-yı mevkufe-yi mezkûreye beledi heyet ve riyaset 

taraflarından bi gayr-i vech-i şer´i müdâhale olınmağla müdâhale-yi vakı´alarının 

men´i bil asale ve bil vekâle matlubımızdır deyu mütevelli mühriyle memhur ve 

tarih-i mezbûr ile müverrih bir kıta sened ibrâz ve irâesiyle bade´d da´va ve’s suâl 

vekil-i mümaileyhe Seyyid Efendi cevabında arsa-yı müddeî baha vakf olmayub 

târik-i âmm oldığı meşhur vakf olarak müddeî-yi mümaileyhin tasarrufı yokdur 

didikde üzerine tekevvün iden da´va esnasında arsa-yı müddeî-yi behayı heyet-i 

beledi keşf ve tahkik eylediklerinde arsa-yı mezkûre târik-i âmmın haricinde oldığı 

ve târik-i âmmın arsa-yı mezbûreye asla şumul bulınmadığını va arsa-yı müdei beha 

vakf olub taht-ı tasarrufımızda oldığı lede’l-muâyene zahir oldığına binaen mühr-i 

resimleriyle memhur ve meclis idare ve evkaf vekâletinden Mısdık yedime bir kıt´a 

i´lâm-ı resmi virdiklarinden ve i´lâm-ı mezkûrın hükm ile beledi heyet ma lüzum 

olacakları mecelle-yi celilenin altmış tokuzıncı ve bin altı yüzaltıncı ve yedinci 

maddelerinde musarrah bulunmağın ve arsa-yı mezkûreye bervechi meşruh sükr-i 

zemin ile kırk seneyi mütecaviz yed ve tasarrufımda bulındığını rütbe-yi tevatürde 

isbâta muktedir olurım deyu kezâlik bir kıt´a beledi i´lâmını dahi te´yid müddeî 

zımmında ibrâz ile vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi’nin inkarına mukarin def´-i 

tasaddi itdikde hususı mezkûrda müddeîyan-ı mümaileyhanın arsa-yı mezkûreye 

vakf tasarrufları sabit olur ise vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi’nin müvekkilleri reis 

ve heyet azaların müdâhalelerinin men´i iktiza ideceği cihetle müdeiyan-ı 

mümaileyhanın arsa-yı mevkuf-ı mezkûre Hacı Ömer Efendi ve vakf-ı dahlinden 

olub altmış iki seneden beru evkafiyet üzere tasarruf iderik sene sene canib-i vakfa 

sükr-i zemin i´tâ ve teslim kılındığı kezb üzere tevatürleri mansur olmayan 

Şevketzâde Küçük Abdülkadir Efendi ve Çulcı Ömer Ağa ve Köroğlı Mehmed Ağa 

ve Abacı Mustafa Ağa ve Beli Bağlıoğlu İbrâhim Baba ve Bostancı Hüseyin 

Beşeoğlu Kel Ahmed ve biraderi Hüseyin ve Kasım’ın oğlı Ahmed ve Güllük 

Ahmed’in oğlu Bekir ve Halil’in oğlu Mahmud ve Sarı’nın oğlu Osman ve biraderi 

Şakir ve Deli Mehmed’in oğlu Hamza nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber 
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nehc-i şer´i mütevatüren isbât etmeğin mucebince bade´l hükmü’ş-şer´i müddeî-yi 

aleyh vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi’nin müvekkilleri beledi heyet-i menhibesinin 

bi gayr-i vech-i şer´i müdâhalelerinin men´iyle arsa-yı müddeî-yi beha kaal evvel 

vakfiyet üzere mümaileyh Abdullah Efendi yedinde ibka kılınarak sene be-sene sükr  

ve icare zimmeti dahi canib-i vakfa edâ ve teslim itmek üzere Abdullah Efendi’ye 

tefhim olındığı i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’s samin min Rebiü’l-ahir lisene ahdı 

selasmiete ve elf / 6 Şubat 1884 

 

[Belge No: 223] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki An Harput hanedân-ı kadiminden olub Haleb 

Vilâyet-i Celilesi dahilinde Maraş Sancağı mutasarrıflığından intikal ile vilâyet-i 

mezbûre dahilinde Medine-yi Ayntab’da ikamet üzere iken ecel-i mev´udesiyle 

intikal-i dar-ı beka iden saadetlü Abdullah Tosun Paşa hazretlerinin veraseti 

maiyetinde bulınan zevce-yi menkûha-yı metrukesi Sıdıka Hanım binti El Hac Eşref 

Efendi ile müşarünileyhadan mütevellidan sulb-i kebir oğlı Mehmed Sedâd Beg’e ve 

sulbiye-yi sağire kızı Sahiye Hanım’a ve hala Dersaadet’de bulınan zevce-yi 

menkûha-yı metrukesi Afife binti Abdullah ile mümaileyhadan mütevellidun sulb-i 

kebir oğlı Ali Rıza Beg’e ve sulbiye-yi kebire kızları Faika ve Fethiye  hanımlara ve 

zevce-yi müteveffiyesi Cemile Hanım’dan mütevellid sulb-i kebir oğlı Tevfik Beg’e 

inhisârı şer´an zahir ve aşikar oldıkdan sonra müteveffâ-yı müşarünileyhin tereke ve 

muhalefat hasbe’l-nizâm bi’l-müzayede bey´ olınmak ve esmanı beyne’l-verese 

taksim kılınmak üzere kıbel-i şer´den vasî nasb ve tayin olınması lazım ve’l-ebed 

oldığına binaen sağire-yi mümaileyha dahi ber minvâl-i muharrer dahi ber minvâl-i 

muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin edâya taahhüde oldıkdan sonra 

müşarünileyhanın muhallefat-ı esmanı beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim 

ve tevzi´ defteridir ki ber vech-i âti zikr ve beyan olınur Tahriren fi’l-yevmü’s samin 

öşr min Rebiü’l-ahir li sene ahdı selasmiete ve elf / 16 Şubat 1884 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 149 

Panpe köbme yorkan  (1): 30 Guruş 

Döşek (1): 181 Guruş 

Panpe döşek ve yasdık (4): 37 Guruş 

Penbe mai yüzli döşek (1): 40 Guruş 

Kırmızı yüzli döşek (1): 56, 50 Guruş 
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Panpe beyaz yüzli döşek (1): 80 Guruş 

Penbe beyaz yüzli döşek (1): 40 Guruş 

Penbe mai yüzli döşek: 45 Guruş 

Panpe Yasdık ve döşek (4): 47 Guruş 

Kırmızı döşek çarşabı (1): 38 Guruş 

Eger takımı ve haşe: 330 Guruş 

Efrenci kari hızma: 100 Guruş 

Divid takımı: 83 Guruş 

Mum fikesi (1): 46, 50 Guruş 

Diger fiske (3) ve tebsi: 52 Guruş 

Çifte mai lanba ve çerağı (1): 70 Guruş 

Hamam bıcağı ve çatal ve kaşık (9): 96 Guruş 

Çanak ve tebsi: 65 Guruş 

Tebsi-yi kebir (2): 120 Guruş 

Elbise müsta´malesi parça (46): 285 Guruş 

Yükli basma hırka (1): 36 Guruş 

Gömlek ve boğça: 17 Guruş 

Hamam takımı (11): 95 Guruş 

Ma´ büskil fes: 41 Guruş 

Traş  takımı (1): 16, 50 Guruş 

Boyun bağı ve yakalık (22): 48 Guruş 

Abdestlik havlı (6): 60 Guruş 

Elbise-yi metruke ve başlık: 63 Guruş 

Şal-ı müstamel: 76 Guruş 

Müsteamel şali kürk (1): 180 Guruş 

Müsteamel samur kürk: 60 Guruş 

İslambol kari seccade (1): 120 Guruş 

Fanule yelek ve saireye: 39 Guruş 

Basdon (1): 50 Guruş 

Siyah kurd tulumı kürk (1): 260 Guruş 

İngiltere kari  paltu (1): 121 Guruş 

Yelek ve setre (2): 52 Guruş 

Yelek ve diger setre (3): 76 Guruş 

Kuzı kürki (1): 75 Guruş 
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Çuka yelek ve setre(2): 66 Guruş  

Müsteamel setre ve pandon (3) ve gözlik: 70 Guruş 

Mai yüzli alma kürk (1): 310 Guruş  

Pandon ve yelek ve tulumlı kürk (3): 140 Guruş 

Samur müsteamel kürk (1) ma´ boğça: 201 Guruş 

Gicelik elbisesi: 27 Guruş 

Çorab (4): 10 Guruş 

Müsteamel setre (2): 136 Guruş 

Pandon ve yelek ve setre (3): 59 Guruş 

Van abasından pandon ve yelek (3): 80 Guruş 

Kezâlik siyah yelek ve setre (2): 49 Guruş 

Siyah müseamel setre (1): 50 Guruş 

Tüfenk yelek (1): 16 Guruş 

Gümüş tarak (11): 469 Guruş 

Ma´ tabak sade gümüş nargile dirhem (324): 1316, 25 Guruş 

Ma´ tabak diger gümüş nargile dirhem (300): 1125 Guruş 

Gümüş sarılı nargile ma´şişe: 299 Guruş 

Sade âtik eger haşesi (19): 128 Guruş 

Cedide eger takımı: 1200 Guruş 

Elbise-yi resmiyesi: 700 Guruş 

Sahara sandık (1): 23, 50 Guruş 

Müsteamel meşe sandık (1): 100 Guruş 

Kar-ı kadim kılınç (1): 560 Guruş 

Kabaklı sahan ve çorba tası (8): 100 Guruş 

Beyaz ibrik ve el legeni (2): 40 Guruş 

Kenarlı tebsi (1): 30 Guruş 

Kuşhane (4): 80 Guruş 

Süzek (1): 20 Guruş 

Dürbin (1): 17, 50 Guruş 

Ma bultula: 73 Guruş 

Zerde Mülabedin: 23, 25 Guruş 

Eldiven ve havlı: 26 Guruş 

Şurub ma´ şişe: 94 Guruş 

Sarı el legeni (1): 71 Guruş 
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Don Kazanı: 96 Guruş 

Teşt (1): 66 Guruş 

Müsteamel seccade (1): 100 Guruş 

Diger seccade (1): 90 Guruş 

Sigara ağzlıkı: 23 Guruş 

Kuşhane (2): 26, 50 Guruş 

Sefer tası (1): 54, 50 Guruş 

Tunc sefer tası (1): 40 Guruş 

Kebir kuşhane (1): 51 Guruş 

Kuşhane (3): 81 Guruş 

Gügüm (1): 50 Guruş 

Diger gügüm (1): 40 Guruş 

Kuşhane (3): 62 Guruş 

Yağ tabası: 30 Guruş 

Su satılı (1): 46, 50 Guruş 

Kuşhane (4): 66, 50 Guruş 

Kuşhane ve yoğurt sahanı: 100 Guruş 

Altun mühr kesesi: 905 Guruş 

Kurdun Altun (1) ?: 1000 Guruş 

Maraş kari bükme sandalye(6): 125 Guruş 

Diger Maraş kari sandalye (6): 122 Guruş 

Diger sandalye (6): 120 Guruş 

Efrenci sandalye (5): 190 Guruş 

Hırda-yı malume: 35, 50 Guruş 

Kahve Degirmanı (1): 15 Guruş 

Füruht olan ma takım ester: 2860 Guruş 

          1758, 75 Guruş 

                                             03516   Guruş meblağ-ı mezbûr rayic belde olmağla  

            beşer yüz  

                                            14067   Guruş hesabıyla tenzil olan 

Ali Efendi nezdinde zuhur iden ve Harput Çiftliği 

hasılatından Osmanlı Lirası (110): 11000 Guruş 

Furuht olan esb esmanı olub yine mümaileyh yedinde lira (5): 5000 Guruş 

Yine mümaileyh yedinde zuhur iden maaş ve eshamdan baki: lira (70): 7000 Guruş 
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Yine mümaileyh yedinde an nakd techiz ve tekfine virdiği: 1300 Guruş 

Yekûn: 27367, 75 Guruş 

Minhâü’l-ihracat  

Techiz ve tekfine lira yüz guruş Hasebiyle: 1300 Guruş 

Beyaz ve kırmızı mermerden inşa olınan kabir masarıfı keza: 1275 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 150 

Hademesinden Mustafa Ağa’ya dükkan-ı sani maaş olarak deyni Osmanlı lira(1): 

150 Guruş 

Hademesinden besin bade sâre olan deyni lira (1): 100 Guruş 

Menzil kirası olan sahibe olan deyni lira (5): 500 Guruş 

Kanun-ı sani maaşı olub Aşcı Durdu’ya deyni lira (2): 200 Guruş 

Harem uşağı Ahmed’e: 30 Guruş 

Beledi tabibine ücret: 40 Guruş 

Dellâliye ücreti: 50 Guruş 

Resm-i kısmet: 868 Guruş 

Varaka baha: 20 Guruş 

Kaydiye baha: 52 Guruş 

Yekûn: 4585 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 33782, 75 Guruş 

Zevce-yi mezbûre Sandıka Hanım hissesi: 2121 Guruş 14 para  

Zevce-yi müşarünileyha Afife Hanım hissesi: 2121 Guruş 14 para  

İbni müşarünileyh Ali Rıza Efendi Beg: 6568 Guruş 26 para  

İbni müşarün ileyh Tevfik Beg hissesi: 6568 Guruş 26 para  

İbni müşarün ileyh Mehmed Sedâd Beg hissesi: 6568 Guruş 26 para  

Hisse-yi bint-i müşarünileyha Faika Hanım: 3284 Guruş 18  para  

Hisse-yi bint-i müşarünileyha Fethiye Hanım: 3284 Guruş 18 para  

Hisse-yi bint-i müşarünileyha Sahiye  Hanım: 3284 Guruş 18  para  

Müteveffâ-yı müşarünileyhin kaffe-yi mezdegânı dahl-i kısmet olarak 

tecehhüz tekfin ve masarıfat-ı sâiresi füruhthâda olındıkdan sonra sahhü’l-baki otuz 

üç bin yedi yüzseksan guruş otuz paraveres-yi müşarünileyhe iktisam ve meblağ-ı 

mezbûrdan verese gaib olanlardan zevce-yi müşarünileyha Afife Hanım ile ibn ve 

binti Ali Rıza ve Tevfik ve Faika ve Fethiye begler ve hanımların husus-u hisse-yi 

meşruaları olan cem´an yirmi bir bin sekiz yüz yirmi sekiz guruş iki para dahi 
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Ayntab Kaykamkamı izzetlü Mehmed Rüstem Efendi kefaletiyle verese-yi müşarün 

ileyhime idilmek üzere müşarün ileyha Sıdıka Hanım’a teslim idildiği gibi iki kıt´a 

esham berat dahi müşarünileyhaya tevzi´ olınmuş oldığını mübayan işbu mahalle 

şerh ve temhir olındı Fi 18 Rebiü’l-ahir Sene 1301 / 16 Şubat 1884 

 

[Belge No: 224] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Rakibe-i inkıyâd sabıkına mu´terefe olan ve zikr-i âti da´vaya kıbel-i şer´den 

me´zun olan taife-yi Çerakis’den Şabih Kabilesi’nden zat-ı Mustafa Ağa bin Hüseyin 

ve Ali Efendi bin Süleyman nâm kimesnelerin tarifleriyle maruf Didever nâm Hafize 

binti Yenuh ibni Abdullah nâm kimesne tarafından zikr-i âti husus-u da´vaya vekâleti 

zat-ı mezbûreyi arifân El Hac İsmedzâde Abdülkadir Efendi ibni Mehmed Ağa ve 

Kebkebzâde Mahmud Efendi ibni El Hac Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle 

sabit ve sübu t vekâletine hükmü’l-şer´i ül hak olan da´va vekili Es Seyyid Mehmed 

Efendi ibni Seyyid Ağa nâm kimesne Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  

Ayntab mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda 

Harput hanedân-ı kadiminden ve rical-i mekarim hisâl-ı devlet-i aliye iken Maraş 

Mutasarrıflığından Ayntab’da ikamet üzere oldığı halde ecel-i mev´ud hulûliyle 

intikal-i dar-ı beka iden saadetlu Abdullah Tosun Paşa Hazretlerinin zevce-yi 

menkûhası ve sulbiye-yi sağire kızı Safiye Hanım’ın validesi tesviye-yi umûrına 

kıbel-i şer´den ba hüccet-i şer´iye mansube vasîsi olmağla müteveffâ-yı 

müşarünileyhin terekesinden olarak refika olmak üzere kendüye vaz´ül yed olub zat 

kezâlik tarif-i şer´le marufe olan fahrü’l-muhderât Sıdıka Hanım binti El Hac Eşref 

Efendi nâm kimesne tarafından husumet ve redd-i cevaba vekil meclis-i şer´isi Barlı 

Kasabası ahalisinden Mustafa Ağa bin Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde 

müvekkilem Didever nâm Hafize Hanım müteveffâ-yı paşa-yı müşarünileyhin 

cariye-yi memlükesi oldığı halde müşarünileyhe tarih-i kitâbdan akdem güzeran iden 

bin iki yüz doksan senesi hilalinde hal-i sıhhat ve kemal-i nefâz tasarrufatında  ve 

muhzır-ı şuhudda da müvekkilem mümaileyhayı malından hasbetüllahi te´ala ve 

zümre-yi ısrar asliyemine edâric ve ilhak idub müvekkilem sâir serâir-i asliyemin 

gibi hür olub hatta müşarün ileyh vefatından akdem üç yüz bir senesi Rebü’l-ahirinin 

garresinde müvekkilem mümaileyhayı tarih-i mezbûrda  
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[[[[Sayfa No]]]]: 151 

mukeddema âtik ve azad itdiği kezâlik muhzır-ı şuhudda ikrâr ve itiraf dahi itmişken 

hala müşarünileyha Sıdıka Hanım bi gayr-i vech-i şer´i müvekkileme vaz´ül yed ider 

olmağın suâl olınub kasr-ı yedine tenbih ve sebil-i tahliye olınmak bil vekale 

matlubımdır didkde vekil-i müümaileyh cevabında müvekkile-yi mümaileyha Rafika 

mülk-i mevruslarrı olmak üzere müvekkilem Sıdıka Hanım’ın bil asle ve bi’l-vesaye 

vaz´ül yedini ikrâr lakin maada âtik müddeâsını külliyen inkar idicek suret-i 

mürafaaları fetva-yı şerife lede’l-havale vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi bervechi 

muharrer âtik müddeâsını isbât ider ise müvekkilem mümaileyhanın hürriyetine 

hükm olınur deyu cevaben ifta ve iş´ar olındığına binaen vekil-i mümaileyh Seyyid 

Efendi ber minvâl-i muharrer âtik müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden Halil Efendi bin 

Halil ve Mustafa Ağa bin Arif Ağa nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade allena 

lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Ayntab Kaymakamı  

Mehmed Rüstem Efendi bin Abdullah ve Ali Efendi ibni Süleyman nâm kimesne 

şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i isbât etmeğin mucebince müvekkile-yi 

mümaileyha Didever nâm Hafize Hanım’ın âtikine bade’l-hükm ve’l-tenbihe sebil-i 

tahliye  olınmak iktiza eylediği tescil ve i´lâm olındı Fi 18 Rebiü’l-ahir Sene 1301/ 

16 Şubat 1884 

 

[Belge No: 225] 

Ma´rûzu Dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi Medine-yi Ayntab 

mahallatından Yahni Mahallesi sakinlerinden sahib-i arzuhâl Sadreddin Kasım nâm 

kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve 

meclis-i şer´de mahalle-yi mezbûre sakinlerinden ve zikr-i âti dükkanın yirmi dört 

sehmde bir sehm hisseye vaz´ül yedi sabit olan amucası Ömer Ağa bin   nâm 

kimesne tarafından husumet ve redd-i cevaba vekil-i müseccel-i şer´i Ömer bin 

merkum Ömer nâm kimesne muvâcehesinde medine-yi mezbûrenin Arasa mevkı´nde 

? Bazarı’nda kain tarafları târik-i âmm ve Aişe Bacı vakfı dükkanı ve kahve ile 

mahdud ve mümtaz bir bab dükkanın yirmi dört sehmde bir sehmi babam müteveffâ-

yı merkum Kasım’dan mevrus mülkim  olub müvekkil-i merkum Ömer Ağa sehm-i 

mezkûre bi gayr-i vech-i şer´i  müdâhale ider olmağla müdâhale-yi vakı´asının men´i 

bi’l-vekâle matlubımdır didikde vekil-i merkum cevabında filhakika saleffü’z zikr 

yirmi dört sehmde bir sehmi merkumın babasından mevrus mülkidir ancak müddeî-
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yi merkum Hıdır mezkûr  bir sehmini o sene akdem iki yüz guruşa babam 

müvekkilim Ömer Ağa’nın karındaşı Hacı Hıdır’a iki yüz semen-i makbuz ve medfu´ 

mukabilinde bey´ ve teslim idub ol vecihle sehm-i mezkûr Hacı Hıdır’ın mülki olub 

ol sehm-i mezkûra mutasarrıf olmakda iken bila veled fevt olmasıyla sehm-i mezkûr 

babam müvekkilim merkum Ömer Ağa’ya hisseran mevrus olmağın bihakk vaziiyed 

ider deyu müddeî-yi merkumın inkarına mukarin def´-i tasaddi ve def´i merkumdan 

def´i meşruhıına mutabık beyine taleb olındıkda badel ihmal ve istimhal beyyineden 

izhâr-ı acz ile bi’t-taleb müddeî-yi merkum Hıdır’a yemin virmeğin mucebince 

bade’l-hükm mezkûr yirmi dört sehmde bir sehm hisseyi müddeî-yi merkum  Hıdır’a 

teslime vekil-i merkum Ömer’e tenbih olındığı i´lâm olındı tahriren fi’l-yevmü’l-

işrin min Rebiü’l-ahir lisene ahdı ve selasmiete ve elf /18 Şubat 1884 

 

[Belge No: 226] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi Medine-yi Ayntab’a tabi´ 

Bikirli Elçi Karyesi sakinelerinden marufetü’l-zat Fatma binti Mehmed nâm Hatun 

medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i 

âli ukudda mezbûrenin zevci olub karye-yi mezbûre ahalisinden Mehmed bin Cemik 

Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde merkum Mehmed mihr-i muaccel malumım 

tesmiyesiyle zevc-i dahlim olub lakin tarih-i i´lâmdan dört mah akdem meyanımızda 

hüsn-i imtizacımız oldığına mebni beni darb ve idam eylemek efkarında bulundığına  

binaen ben firar ve ? gelub Çolak Mehmed’in hanesinde sakine olmakda iken 

merkum tarihden üç mah akdem beni karyesi’ne götürmek efkarıyla icbar ve 

meyanımızda vâki´ olan münâzaa esnasında merkum haşa sümme haşa benim din ve 

imanıma cima´ lafzıyla sebb ve şetm itmekle ol vecihle ben kendüden mübâne olub 

tarih-i mezbûrden beru muamele-yi zevciyete inkıyad itmamişdim el halet-i hezihi 

suâl olınub zimmetinde mütekarrir ve ma´kûd-ı aleyh olan mihr-i muaccel-i 

malumem ile iddetim inkizasına degin beni infaka mezbûr Mehmed’e tenbih-i şer´i 

buyurılmak matlubımdır deyu bade´d da´va ve´sssuâl ol dahi ber minvâl-i muharrer 

cevabında müddeîye-yi mezbûre Fatma kendüsinin zevce-yi medhûli oldığını ikrâr 

lakin maada müddeâsını külliyen inkar itdikde müddeîye-yi mezbûre ber minvâl-i 

muharrer müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden 

zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Ahmed 
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[[[[Sayfa No]]]]: 152 

ve Ali bin Mehmed ve Süleyman bin Mehmed ve Mehmed bin Ali nâm 

kimesnelerden evvela sıra ve bade  Hasan bin Ahmed ve Mehmed bin Mustafa nâm 

kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehade iddükleri ihbâr olınan 

Bikirli Elçi Karyesi ahalisinden Memik bin İbrâhim ve Kazâzlı Mahallesi’nden 

Çolak Memo nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i isbât etmeğin 

mucebince müddeîye-yi mezbûre Fatma zevci merkum Mehmed’den mübâne oldığı 

ve merkum ve merkum Mehmed’e tecdid-i iman itdirilub ancak tecdid-i nikah hususı 

şer´an müddeîye-yi mezbûre Fatma’nın rızasına muhtac iddüği bi’l-iltimas i´lâm 

olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-salis ve’l-işrin min Rebiü’l-ahir lisene ahdı ve 

selasmiete ve elf / 21 Şubat 1884 

 

[Belge No: 227] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi Medine-yi Ayntab 

mahallatından Kurb-ı İbni Şeker Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Köylizâde Mustafa Efendi ibni Osman Efendi’nin sulb-i sağir oğlıları Mehmed 

Ali ve Mehmed Raşid ve sulbiye-yi sağire kızı Siti Hanım’ın tesviye-yi umûrlarına 

kıbel-i şer´den bir müstakîmü’l-etvar kimesnenin vasî  nasb ve tayin olınması lazım 

ve’l-ebed olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve her vecihle vesâyet 

uhdesinden gelmeğe kadr iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami kimesnelerin 

ihbâr ve şehadetleriyle zahir olan sağirun-ı merkumının ümm-i cedleri  olan işbu 

bâisü’l-küttab Çopur Ali bin Süleyman nâm kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb 

tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri sağirun-ı merkumunın vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına ve mal-ı mevruslarını  ahz ve  kabz ve hıfza vasî nasb ve tayin bıyurub ol 

dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin kema yenbaği 

edâya taahhüd ve iltizam eylediği ma vâki´ bi’t-taaleb ketb ve imla olındı Tahriren 

fi’l-yevmü’l-evvel min Cemaziye’l-evvel lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 28 Şubat 

1884 

Şühûdü’l-hâl   

Hasırcızâde refetlü Ahmed Ağa, Kala Ağasızâde Mahmud Ağa, Kasab Hacı Masadlı 

Ağa, Bakkal Hüseyin Ağa ve gayrihüm 
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[Belge No: 228] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı İbni Şeker 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Köylizâde Mustafa Efendi ibni 

Osman Efendi’nin sulb-i sağir oğlı Osman nâm kimesnenin tesviye-yi umûrına ve 

mal-ı mevrusını ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer´den bir müstakîmü’l-etvar 

kimesnenin vasî  nasb ve tayin olınması lazım ve’l-ebed olmağın emanet ile maruf ve 

istikamet ile mevsûf ve her vecihle vesâyet uhdesinden gelmeğe kadr iddüği zeyl-i 

rakımda muharrerü’l-esami kimesnelerin ihbâr ve şehadetleriyle zahir olan sağirun-ı 

merkumının  zevci Ceddesioğlı Abdullah Ağa bin     nâm kimesneyi hakim-i mevkı´ 

sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi sağirun-ı merkumının vakt-i 

rüşd ve sedâdlarına degin tesviye-yi umûrına vasî nasb ve tayin bıyurub ol dahi ber 

minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin kema yenbaği edâya 

taahhüd ve iltizam eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı Tahriren fi’l-

yevmü’l-evvel min Cemaziye’l-evvel lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 28 Şubat 1884 

Şühûdü’l-hâl   

Hasırcızâde refetlü Ahmed Ağa, Kala Ağasızâde Mahmud Ağa, Kasab Hacı Masadlı 

Ağa, Bakkal Hüseyin Ağa ve gayrihüm 

 

[Belge No: 229] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi Medine-yi Ayntab mahallatından Hamam Hanesi 

Mahallesi sakinelerinden sinen ve cüssesinin büluğa tahâmmülü olmağla büluğını 

ikrâr ve mukaren ve mu´terif olan işbu bâisü’l-i´lâm marufetü’l-zat Hamide binti 

Mustafa Ağa nâm kimesne tarafından zikr-i âti hususı da´vaya vekâleti zat-ı 

mezbûreyi arifân Halil Efendi ibni Halil Efendi ve Hacı Mustafa bin İbrâhim nâm 

kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan Ahmed 

Şevket Efendi ibni Hacı Ali Efendi nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda medine-yi mezbûre 

mahallatından Kozanlı Mahallesi sakinlerinden li ebeveyn Amizâdesi  Tahir 

Efendizâde Mehmed Ağa bin    nâm kimesne muvâcehesinde sulb-i sağir oğlı 

Abdülkadir hazır 
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[[[[Sayfa No]]]]: 153 

oldığı halde mezbûr Mehmed Ağa müvekkilem mezbûre Hamide’ye veli-yi akreb 

olmak hasebiyle hal-i sabevetinde müvekkilem mezbûreyi bin guruş mihr-i 

mukaddem ve bin guruş mihr-i muahherresiyleoğlı merkum Abdülkadir’e velayet-i 

inkah ve tezvic  ve kabul eylediğini âlime oldığı zamandan beru inzivacın vakt-i 

büluğında nefsini ihtiyar ile fesh mülahazasında iken tarih vesikadan akdem güzeran 

bin üç yüz bir senesinin Muharremü’l-haramının sekizinci güni bade´s salatü’z zuhr 

sakine oldığı menzilde ? oldığı anda nefsini ihtiyar ve akd-i mezbûrdan iraz ve işhad 

eylediğinden suâl olınub  ? mezbûrın kashıyla hükm olınmak bi’l-vekâle matlubımdır 

didikde gabb´es suâl merkum Mehmed Ağa cevabında müvekkile-yi mümaileyha-yı 

bervechi muharrer velayetenoğlı sağir-i merkuma inkah ve tezvic ve tezvic ve kabul 

eylediğini ikrâr lakin vech-i meşruh üzere olan müddeası malumım değildir deyu 

inkar idicek müddeîye-yi mezbûre vekili Ahmed Şevket Efendi ber minvâl-i 

muharrere müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden 

zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Ali bin Osman ve Ali bin Musa Çelebi ve 

Hacı Mustafa ibni  Şuveydinlioğlu nâm kimesneler evvela sıra ve bade Mehmed bin 

Şeyh Yusuf ve Mehmed Efendi ibni Hacı Mehmed Efendi Mehmed Ali bin Mehmed 

ve Tiryakizâde Mehmed Ağa ibni Mehmed ve Şerif Ağa nâm kimesneler li ecl 

meclis-i şer´de hazır olub istişhad olındıklarında fi’l-vâki´ müvekkile-yi mezbûre 

Hamide binti Mustafa tarih-i menkûha-yı mezbûrdan iraz eyledim deyu bize bu 

hususa bu vech üzere şahidleriz ve şehadet dahi  ideriz deyu her biri edâ-yı şehadet-i 

şer´iye itdiklerinde şehadetleri hiz-i kabul olmağın mucebiyle müvekkile-yi mezbûre 

Hamide Hatun hin-i büluğında ihtiyar-ı firkat idub ? ve fasıla akd mezbûrı mucize 

oldığına bade’t-tahlifü’ş-şer´i akd-ı mezbûrın kashıyla bade’t-tescil i´lâm olındı 

Tahriren fi yevmü’l-evvel min C. evvel lisene ahdı selasmiete ve elf / 28 Şubat 1884 

 

[Belge No: 230] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi Medine-yi Ayntab mahallatından Cevizlice Mahallesi 

sakinelerinden marufetü’l-zat Ayyuş hatun binti Mustafa Efendi ve yine Çukur 

Mahallesi sakinelerinden marufetü’l-zat Afife binti Hamdi nâm kimesnelerin 

mülkleri olub Eblehan Mahallesi’nde kain tarafları Alacacı Habeş ve Balyozyan 

Aragel ve Kıracoğlı Nenuc ve Hacı Halil Ağa kerimesi Fatma Hatun haneleri ve 

târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzil ve ittisalinde olan selamlık 
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dâirelerinde olan yirmi iki buçuk sehmde olan tokuz buçuk sehmlerini lira-yı Osmani 

yüz guruş hasebiyle sekiz bin dört yüz kırk iki guruş ile meclis-i ukudda mefi´a 

mechulü’l-aded ber kabza müşarünileyha felus-ı râyice mukabilinde Balyozyan 

Akob Ağa’ya bey´-i bat ve sahih-i şer´le bey´ ve teslim ve temlik idub ol dahi 

bervechi muharrer iştirâ ve teslim ve kabul eylediğinden bey´-i mezkûrı ve semen-i 

mezbûrı kabzını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan meclis idare ve kazâ memurı huzûrında 

ikrâr ve takrire taraflarından işbu bâisü’l-i´lâm Dervişoğlı Mehmed Ağa ibni Mustafa 

Ağa nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin  eylediklerini ol dahi ber 

minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği usûl-ü mevzu´âsına tevfikan 

mensub oldıkları mahallerinden mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Arnavudzâde Mehmed ibni   nâm kimesne 

ve Abdülkadir bin Mehmed Said ve Mehmed Rahmi Efendi bin Mustafa nâm 

kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut vekâletine 

hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı Fi 11 Cemaziye’l-evvel 

1301 / 9 Mart 1884 

 
 
[[[[Sayfa No]]]]: 154 
[Belge No: 231] 

Ma´rûzu Dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab mahallatından  Tarla-yı 

Cedid Mahallesi sakinelerinden zat-ı marifetü’l-zat Nazife binti Kellim Efendi ve 

yine mahalle-yi mezbûre sakinelerinden zatı marufe Neffus hatun binti hamdi Ağa 

nâm kimesnelerin mülki olub Eblehan Mahallesi’nde kain tarafları Alacacı Habeş ve 

Balyozyan Aragel ve Karabet ve Hacı Halil Ağa kerimesi Fatma Hatun ve Kıracoğlı 

Nanuc haneleri ve târik-i âmm ile mahdud vemümtaz bir bab mülk-i menzil ve 

ittisalinde selamlık dâirelerinde olan yirmi iki buçuk sehmde üç sehm hiselerini on 

bir bin beş yüz elli sekiz guruş mukabilinde lira yüz guruş hasebiyle meclis-i akudda 

mechulü’l-aded felus-ı râyice Balyozyan Akob Ağa’ya bey´-i bat sahih-i şer´le bey´ 

ve teslim eylediklerinden bey´-i mezkûrı ve semen-i mezbûrı ve kabzını usûlüne 

tevfikan meclis idare kazâ ve memurı huzûrında ikrâr ve takrire taraflarından işbu 

bâisü’l-i´lâm Hacı Ahmed Ağa nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin 

eyledikleri ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden mazbutü’l-esami 

kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 
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Tokatlızâde Hacı Mustafa Ağa bin Hasan Ağa ve Arnebudoğlı Mehmed Ağa bin 

Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır hasm-ı hacedesabit ve sübut 

vekâletine hükm-i şer´i olındığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 1 Cemaziye’l-evvel 

Sene 1301 / 28 Şubat 1884 

 

[Belge No: 232] 

Ma´rûzu Dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab 

mahallatından  Kurb-ı Kayacık Mahallesi’nde sakine marifetü’l-zat Fatma binti 

Abdullah nâm hatun zevci müteveffâ Begdaş ibni İbrâhimden müntakil ve mevrus 

olub mahalle-yi mezbûrede vâki´ tarafları müteveffâ-yı mümaileyh harem ve Receb 

Ağa’nın oğlı Hacı Mehmed ve Boyacı Petanoğlı Abuca haneleri ile mahdud ve 

mümtaz olan olan selamlıkın tamamından sekiz sehmde bir sehm hisse-yi irsiyesini 

nizâm-ı vecihle meclis idare ve kazâ memurı huzûrında on sekiz aded ayni Osmani 

lirası mukabilinde Boyacıyan Yusuf Ağa’ya bey´-i bat sahih-i şer´i bey´e vekabz-ı 

semene ve bervechi muharrer bey´-i mezkûrı ve kabz-ı semeni ile istifâ-yı hakkı 

tarafımdan ikrâr ve takrireoğlı işbu bâisü’l-i´lâm Mehmed Ağa’yı vekil ve naib-i 

menab nasb ve tayin ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul 

eylediği zat-ı mezbûreyi arifân ve her biri usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkları mahallerinden mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadetiddükleri ihbâr olınan Donzâde Mahmud Efendi ibni Hacı 

Mustafa Ağa ve Semercioğlı Mehmed Ağa bin Mehmed Ağa nâm kimesneler  

şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükm-i şer´i ül hak oldığı huzûr-u i´lâm 

olındı  Fi 25 Rebiü’l-ahir Sene 1301/ 223 Şubat 1884 

 

[Belge No: 233] 

Ma´rûzu Dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab 

kurasından Kızılhisar Karyesi sakinlerinden Muhsin’in oğlı Mehmed nâm kimesne 

tarafından zikr-i âti husus-u da´vaya vekil müseccel-i şer´isi da´va vekili Mehmed 

Mazlum Efendi ibni Emin Efendi nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda karye-yi mezbûre 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Timur bin Arif Ali bin Uzun Ali nâm 

kimesnenin usubet-i nisbiye cihetinden ve ersem deyu terekesine vaz´ül yedi sabit 

olan karye-yi mezbûre sakinlerinden Uzun Ali bin Mehmed Ali bin Uzun Ali nâm 

kimesne muvâcehesinde bi’l-vekâlet üzerine da´va ve takrir-i kelam idub müteveffâ-
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yı merkum Timurın mülki olub nefs-i karyede vâki´ tarafları Saclı ve Uzun Ali 

haneleri ve târik-i âmm ile mahdud  

[[[[Sayfa No]]]]: 155 

ve mümtaz beş yüz kıymetlu bir hane ve yine karye-yi mezbûre turabında kain 

tarafları târik-i âmm ve Terlemez ve Hacı Arif bağlarıyla mahdud ve mümtaz iki bin 

guruş kıymetlu bir kıt´a karalık bağ ve yine karye-yi mezbûrede Arık Üstü nâm 

mahalde kain tarafları Cüceli  Bağçesi ve su harkı ve sacur ve Karaoğlan bağçesi ile 

mahdud ve mümtaz iki bin beş yüz guruş kıymetlu zerdalu bağçesi yine Arık Üstü 

nâm mahalde kain tarafları Tekke Şeyhi ve Mahmud bağçeleri ve Kavas Ali bağçesi 

ile mahdud ve mümtaz iki bin guruş kıymetlu zerdalu ve ceviz bağçesi ve sekiz 

battan evani nühasiye ve bir kat yatak ve bir tüfenk ve bir aded pala bacağı ve dört 

keçi ve çift edâvatı ki cem´an salefü’z zikr eşya ve ve emlak-ı mezkûreler ale’l-vefat 

merkum Timurın yedide mülki iken fevtiyle mezkûr emlak hisseran ve bi’l-

münasaha müvekiklim merkum Mehmed’e mevrus olmışken hala işbu Uzun Ali 

emlak ve eşyalara müstakilen vaz´ül yed ider olmağla suâl olınub muceb-i şer´isi 

bi’l-icrâ müvekkilme teslime tenbih-i şer´i buyurılmak matlubımdır didikde merkum 

Uzun Ali cevabında müteveffâ-yı merkum Timur’ın veraseti zevce-yi menkûha-yı 

metrukesi Hadice binti Muhsin ile sulbiye-yi sağire kızı Fatma’ya ve usubet-i nisbiye 

cihetinden varis oldığımızdan benim ile gaib-i an´il meclis karındaşım Hüseyin’e 

münhasıran olub kabl´el kısma zevce-yi mezbûre Hadice dahi fevt olub veraseti 

sadriye-yi sağire kızı Fatma’ya ve li ebeveyn er karındaşı vekil-i mümaileyhin 

müvekkil-i merkumı Mehmed’e münhasıran olub kable’l-kısma bint-i mezbûre 

Fatma dahi fevt olub veraseti kezâlik usubet-i  nisbiye cihetinden varis oldığımızdan 

benim ile karındaşım Hüseyin’e ve tashih-i mesele-yi mirasımız dahi otuz iki sehm 

itibariyle olub iki sehmi müvekkile-yi merkum Mehmed’e ve on beşer sehmden otuz 

sehmi dahi benim ile karındaşım Hüseyin Ağa’ya isabet eylediği cihetle bi hak 

vaz´ül yed iderim bizler müteveffâ-yı mekum Timur’ın ve muahhiran vefat iden kızı 

Fatma’nın âmmizâdesi oldığımızdan müteveffâ-yı merkum Timur’ın  babası Arif Ali 

babamız Mehmed Ali li ebeveyn erkarındaşlar olub pederleri ismi Uzun Ali ve 

dedeleri ismi Çolak Bekir ve valideleri ismi Fatma ve müskıta-yı dâimleri karye-yi 

mezbûre ol vecihle ben vekarındaşım Hüseyin Ağa müteveffâ-yı merkumın babası 

Arif Ali’nin karındaşıoğlu ve usubet-i nisbiye cihetinden vereseleri ve bizden ayrı 

varis ve terekesine müstehak uhrası olmamağla müvekkil-i merkum Mehmed dahi 

yalnız muahhiran vefat iden zevce-yi mezbûre Hadice ile kerimesi Fatma’ya zed´il 
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ehram cihetinden varis olmadığından merkum Mehmed’e hisse virmeziz ancak otuz 

iki sehmde iki sehm  hakkı vardır didikde vekil-i mümaileyh Mazlum Efendi 

cevabında Uzun Ali ve karındaşı Hüseyin Ağa’nın  ber minvâl-i muharrer merkuman 

min cihetü’l- usûbet varis oldıklarını bilmam didikde müddeî-yi merkum Uzun Ali 

müteveffâ-yı merkumın usubet-i nisbiye cihetinden varisleri oldıklarını usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve 

imza Kızılhisar-ı Kebir Karyesi sakinlerinden Hacı Bayrakdar Mehmed Ağa ibni 

Mehmed ve Abdullah Ağa ibni Hacı Meho ve Osman Ağa bin Mehmed Ağa ve 

Mustafa bin Hacı Yusuf nâm kimesnelerden evvela sıra bade Mehmed bin Ahmed ve 

Hüseyin bin Mehmed ve İsmail bin İsmail nâm kimesneler alena lede’t-tezkiye adl 

ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan karye-yi mezbûre sakinlerinden 

Hasan’ın oğlı Hüseyin bin Mustafa ve Kara Gülleoğlı Güllü Mehmed nâm 

kimesneler li ecl şehade meclis-i şer´e hazıran olub eşerrü’l-işhad fi’l-hakika 

merkum Uzun Ali ve karındaşı gaib´el an ül meclis Hüseyin Ağa müteveffâ-yı 

merkum Timurın babası Arif Ali’nin liebeveyn er karındaşları Mehmed Ali’nin sulbi 

oğlıları olub merkuman Arif Ali ve Mehmed Ali’nin babaları ismi Uzun Ali ve 

dedeleri ismi Çolak Bekir ve ve valideleri ismi Fatma ve müskıta-yı daimleri karye-

yi mezbûre olub ol vecihle müteveffâ-yı mezbûr Timur’ın ve bade ve bade vefat iden 

kerimesi Fatma’ya usubet-i nisbiye cihetinden varisleri merkumandan başka 

terekelerine müstahak uhraları oldığı malumımız değildir bizler bu hususa bu vecih 

üzere üzere şahidleriz ve şehadet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehadet 

eylediklerinde şehadetleri hiz-i kabulde olmağın mucebiyle bade’l-hükm ve’l-tenbih 

huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 5 Cemaziye’l-evvel Sene 1301 / 3 Mart 1884 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 156 
[Belge No: 234] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab mahallatından Taracıl 

Zekağı Mahallesi sakinelerinden  marifetü’l-zat Aişe binti Hacı Hüseyin Efendi  nâm 

Hatuna babası müteveffâ-yı mümaileyh Hacı Hüseyi Efendi’den müntakil Babilge 

Karyesi turabında vâki´ Müncide nâm mahalde kain tarafları hark ve İshak Paşa 

merkum ve Hacı İsmail ve Molla Yusuf tarlaları ile mahdud ve mümtaz bir dönüm 

bir yarım bir kıt´a musakka tarlanın sülüs hisse-yi şâyiasını on beş aded ayni Osmani 

lirası mukabilinde nizâm-ı vecihle meclis idare kazâda ve memurı huzûrında tarla-yı 
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mezkûr müşteriki ve hemşiresi Fatma binti Hacı Hüseyin Efendi hatuna mârü’l-

beyân sülüshisse araziye ferağ-ı muteber-i kat´ ile ferağa ve salefü’z zikr sülüs hisse 

icarı bey´-i bat sahih-i şer´le bey´ ve bedel-i semen ahz ve kabza bervechi muharrer 

bey´ ferağı ve kabz-ı semen ve istafa-yı hak tarafından ikrâr ve takrire zevci işbu 

bâisü’l-i´lâm Ali bin Ali nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eylediği 

ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği zat-ı mezbûreyi arifân ve her bir usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden mazbutü’l-esami 

kimesnelerden evvela sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet 

iddükleri ihbâr olınan Mehmed bin Ali ve Mustafa bin Arab Mehmed nâm 

kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut vekâletine 

hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı i´lâm olındı  Fi 7 Cemaziye’l-evvel Sene 1301/ 5 Mart 

1884 

 

[Belge No: 235] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Ayntab Kazâsı mahallatından Şıhcan 

Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Hadice binti nâm hatuna validesi 

müteveffiye Fatma’dan müntakil olub İbni Eyyub Mahallesi’nde kain tarafları 

Mehmed ve diger Mehmed ve Vartan haneleri ve târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz 

bir bab mülk-i menzilin sülüs hisse-yi şâyiasını bin yedi yüz elli guruş mukabilinde 

nizâm-ı vecihle meclis idare kazâ ve memurı huzûrında Feride binti Cebra nâm 

hatuna bey´-i bat sahih-i şer´le bey´ ve temlik ve teslime ve bervechi muharrer bey´i 

mezkûrı ve kabz-ı semen ile istifâ-yı hak tarafından ikrâr ve takrire zevci işbu 

bâisü’l-i´lâm Hacı Abdullah bin Abdullah nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb 

ve tayin eylediği ol dahi bervechi muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği zat-ı 

mezbûreyi arifân ve her bir usûl-ü mevzu´âsına tevfikan evvela sıra ve bade alena 

lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddügi mazbutü’l-esami kimesnelerden ihbâr 

olınan Berber Abdibin Abdi ve Hüseyin bin Mustafa nâm kimesneler şehadetleriyle 

sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı huzûr-u âlilerine i´lâm olındı. Fi 

7 Cemaziye’l-evvel Sene 1301 / 5 Mart 1884 

 

[Belge No: 236] 

Nezaret Celilesi Evkaf-ı Hümayun mülûkâneye mülhak evkafdan olub 

Vilâyet-i Haleb-i Şehbaya tabi´ Urum Kala´ Kazâsı kurasından Kahyalı karyesi 
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turabında vâki´ Ali Paşa ve nâm-ı diğer Şeyh Şerafeddin Vakfı’nın evladından ve 

galle-yi vakfın hisseran meşrutünlehası oldığı Hasırcı Ali Ağa bin Mehmed ve 

Tenbelzâde Abdullah bin Abdullah ve Molla Ömer bin Mehmed ve Mehmed bin 

Hüseyin Baba ve Hüseyin bin Hüseyin ve Hacı Mustafa bin Mehmed ve Mehmed ve 

Ali ibni Hacı Osman nâm kimesnelerin ale’t-tarikü’ş-şehade ihbârlarıyla lede’l-

şer´iü’l-enver zahir ve mütehakkık olan vilâyet-i mezbûreye tabi´ Ayntab 

mahallatından Kara Sakal Mahallesi sakinelerinden Aişe binti Ali bin Ali nâm 

kimesne Medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i 

şer´i şerif-i enverde mahalle-yi mezbûre sakinlerinden sadr-ı kebrioğlı işbu raf´i 

haze’l-kitab Hacı Mehmed Emin Ağa ibni Meho Ağa nâm kimesne muhzırında ikrâr-

ı tam ve takrir-i kelam idub Erum Kala Kazâsında vâki´ Karye-yi Viran nâm karye 

kadimen ceddim Şeyh Şerafeddin nâm vakfın tevliyet ve gallesi evlad-ı evlad-ı 

evladına ve evlad-ı evlad-ı evladına meşrut vakf olub ben dahi vakf-ı mümaileyhin 

evlad-ı evlad-ı evladından ve ber muceb şart-ı vakf ve amel-i kadim vakf-ı mezbûrın 

mütevellisi hisseran ve meşrutünlehası olub ancak ben Ayntab’da mahalle-yi 

mezbûrede sakine olub vakf-ı mezkûrın Rum kala´ kazâsında bulunub Urfa Sancağı 

evkaf muhasebeciligi müdirligi canib-i alisinden idare kılınarak sene hitâmında 

müesses olan talimat-ı seniyye üzere muhasebesinin rü´yetle mürtebat hazine-yi 

celile ahz olındıkdan sonra tarafıma aid olan hasılat ve bedelatını evkaf-ı mezkûr 

sanduğından ahzı mukarrer olmağın güzeran iden 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 157 

bin iki yüz doksan altı senesi Mart’ı ibtidasından doksan dokuz Şubat nihayetine 

degin dört senelik vakf-ı mezkûr hasılat-ı vakı´asını evkaf-ı mezkûr sanduğından ahz 

itmek ve ber muceb nizâm müstahsene vakf-ı mezkûrın muhasebesini rü´yet itmek ve 

mahuzatını bana i´tâ ve teslim itmek üzere tarafımdanoğlum işbu merkum Hacı Emin 

Ağa’yı vekâlet-i mutlaka-yı âmme-yi sahih-i şer´iye ile vekil ve naib-i menab nasb 

ve tayin eyledim didikde merkum Hacı Emin Ağa dahi vekâlet-i mezkûreyi kabul ve 

merasimin kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb 

ve imla olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-öşr min Cemaziye’l-evvel lisene ahdı ve 

selasmiete ve elf / 8 Mart 1884 

Şühûdü’l-hâl   

Sübhan Virdizâde Mehmed, Şeyhzâde Hüseyin Ağa, Hafız Mehmed Hilmi ve 

gayrihüm 
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[Belge No: 237] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Arıl Karyesi 

sakinlerinden iken bundan akdem güzeran iden bin iki yüz doksan üç senesi hilalinde 

vefât iden Köse Mustafa ibni Mustafa bin Abdullah’ın veraseti zevce-yi menkûha-yı 

metrukesi Zeyneb binti Hasan ile sulb-i Muhsin ve sulbiye-yi kebire kızları Aişe ve 

Elife ve Emiş ve Fatma’ya münhasıran olub kabl´el kısma zevce-yi mezbûre dahi 

fevt olub veraseti sadr-ı kebir oğlı merkum Muhsin’e ve sulbiye-yi kebire kızları 

Aişe ve Elif’e ve Emiş ve Fatma’ya münhasıran olub kabl´el kısma mezbûre Aişe 

dahi fevt olub veraseti zevc-i dahli Hırsakoğlı Mustafa ve sadr-ı kebir oğlıları İsmail 

ve Mehmed ve sadriye-yi kebire kızları Fatma ve Ümmihan Hatunlara inhasırı olub 

şer´an zahir ve aşikar ve tashih-ii mirasları bi’l-münasaha kırk sekiz sehm itibariyle 

olub sehm-i mezbûreden on altı sehmi ibni merkum Muhsin’e ve sekiz sehmden 

yirmi dört sehmi binnat-ı mezbûreat Elif ve Emiş ve Fatma’ya ve iki sehmi zevc-i 

merkum Hırsakoğlı Mustafa’ya veikişer sehmden dört sehmi ebnan-ı merkuman 

Mehmed ve İsmail ve birer sehmden iki sehm bintan-ı mezbûrtan Fatma ve 

Ümmihan hatunlara isabeti şern tahakkuk eyledikden sonra binti mezbûre Köse 

Mustafa kerimesi Fatma tarafından zikr-i âti husus ikrâr ve takrire vekil müseccel-i 

şer´i zevci Küçük Osman bin Kara Ali nâm kimesne vekâlet ve yine verese-yi 

merkumeden zevc-i merkum Mustafa Ağaoğlı Mehmed ve kızları Fatma ve 

Ümmihan hatunlar taraflarından kezâlik zikr-i âti husus ikrâr ve takrire ikrâr ve 

takrire vekil-i müseccel-i şer´ileri olmağın vekâlete nefsinden asaleten ve ibni 

merkum İsmail dahi nefsinden asaleten medine-yi mezbûre mahkemeyi şer´iyesine 

mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda verese-yi merkumeden olub zikr-i 

âti müteveffâ-yı Köse Mustafa’nın terekesine vaz´ül yedi sabit olan ibni merkum 

Muhsin muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub mevrusımız müteveffâ-yı 

merkum Köse Mustafa’nın kaffe-yi terekesi aruz ve akar ve menkul olub ve 

terekesine dahioğlı işbu merkum Muhsin müstakilen zabt ve vaz´ül yed ider olmağla 

merkum Muhsin ile mevrusımız mütevefa-yı merkum terekesinden hisse-yi 

irsiyemizi ber muceb tashih taleb ideriz deyu her birimiz bi’l-asale ve bi’l-vekâle 

da´vaya tasaddi ve ol vecihle beynimizde münzaat-ı kesire ve muhasemat ve  fire 

ceryan itmişdi el halet-i hezihi muslihun tavasutıyla beynimiz ıslah ve tanzim olınub 

da´va-yı mezkûremizden şerait-i sıhhat-i sulhı havi mevani´ müfsideden ari ale’t-

tarik´üt teharücü’ş-şer´iye makbuzımız olan bin beş yüz guruş nakd ile Makarca nâm 

mahalde nâm-ı diger Üç Taşda kain tarafları Arif Mehmed ve Hacı Mehmed ve Köse 
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fısdıklarıyla mahdud ve mümtaz bir kıt´a fısdık bağçesini ve yine mahall-i mezbûrde 

kain tarafları Gazelci Osman ve Ferik Mehmed bağları ve vadi ve tarik ile mahdud 

bir kıt´a bin tiyek gerumi  müştemil dımışkı bağ üzerine merkum Muhsin ile bi’l-

asale ve bi’l-vekâle akd-i musalaha eylediğimizde merkum Muhsin dahi ber minvâl-i 

muharrer sulh-ı mezbûrı kabul ve bedel-i sulh dahi ahz ve kabz eylediğimizden fima 

baad mevrusımız müteveffiyan-ı merkumanın kalil ve kesr-i celil ve hazır nukud ve 

aruz ve akar ve menkul-ı malum ve meçhul ve arazi ve zimmatdan maada bi’l-

mechule mal itlak olınur terekesi ve hukuk-ı miras mutlaka-yı âmme dâva ve kaffe-yi 

iman ve muhasematdan merkum Muhsin’in zimmetini ibrâ-yı âmm sahih-i şer´le ibrâ 

ve iskata hak eylediğimizde merkum Muhsin dahi ber minvâl ibrâ-yı mezkûrı kabul 

eylemişdir ve merkum Muhsin dahi medfu´u olan bedel-i sulha müteallik kabulimizi 

havi zimmetlerimizi ibrâ itmişdir didiklerinde merkum Muhsin sağirun-ı merkumını 

cümle kelimat-ı meşruhalarında tasdik eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla 

olındı Fi 25 Muharremü’l-haram Sene 1301 / 26 Kasım 1883 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 158 
[Belge No: 238] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından İbni 

Şeker Mahallesi sakinelerinden bâis´ü i´lâm Haliloğlı Mehmed Ağa ibni 

Abdurrahman Ağa nâm kimesne Medine-yi mezbûre mahkemeyi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda Kaysere Mahallesi sakinlerinden iken 

bundan akdem fevt olan Tenekeci Mehmed bin Abdullah nâm kimesnenin sulb-i 

kebir oğlı olub terkesine vaz´ül yedi sabit Osman bin merkum nam kimesne 

muvcehesinde merkum Tenekeci Mehmed bundan akdem güzeran iden bin iki yüz 

toksan yedi senesi Şevval-i Şerif’inin on dördünci güni mahalle-yi mezbûrede vâki´ 

sakin oldığı malumetü’l-mahdud bir bab mülk-i menzil iştirâ itmek üzere yed ve 

malımdan iktiraz ve kabzı ve kendi umûrına ve menzil esmanına sarf eylediği kırk 

dörd aded sim-i mecidi cihet-i farz-ı şer´den vacibü’l-edâ gayr ez teslimat sahhü’l-

baki otuz yedi aded halis sim-i mecidi alacak hakkımı kabl´el edâ ve ale’l-ifâ vefat 

idub terekesine oğl ı işbu merkum Osman bi’l-verese vaz´ül yed olmağın hala 

meblağ-ı mezbûrı terekesinden bi’l-asale talebi iderim deyu bade´d da´va ve’s suâl ol 

dahi cevabında babam müteveffa-yı merkumın terekesine bi’l-verese vaz´ül yed 

iderim lakin müddeî-yi merkumın bervechi muharrer alacağı oldığını bilmam didikde 
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müddeî-yi merkum Mehmed Ağa ber minvâl-i muharrer müddeâsını usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahalerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve 

imza iden Batbatzâde Hacı Mehmed Ağa bin Mustafa ve İbrahim bin İbrâhim nâm 

kimesnelerden evvela sıra ve bade Mehmed bin Ahmed ve Hüseyin bin Mehmed 

nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr 

olınan Mehmed Ali Ağa bin Ali Veli Ağa ve diğer Mehmed Ali bin Mustafa Ağa 

nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve ve’l-

hilaf ve’l-hükm mucebince meblağ-ı mezbûr otuz yedi aded sim-i halis mecidi 

müteveffâ-yı merkum Tenekeci Mehmed Ağa’nın terekesinden olmak üzere müddeî-

yi merkum Mehmed Ağa’ya hala edâ ve teslime merkum Osman’a tenbih olındığı 

i´lâm olındı  Fi 10 Cemaziye’l-evvel Sene 1301 /  8 Mart 1884 

 

[Belge No: 239] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab mahallatından Cevizlice 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Bakkal Hacı Mustafa’nın sulb-

i sağir oğlı Mehmed Said ve Mehmed Şakir nâm kimesnelerin tesviye-yi umurlarına 

kıbel-i şer´den vasî-yi mensubları âmmilerioğlı Ali Ağa bin Hacı Mehmed Ağa nâm 

kimesne üzerine bir mutemed kimesne nazır nasb ve tayin olınmak sağiran-ı 

merkuman haklarında enfa´ olmağla işbu bâisü’l-küttab sağiran-ı merkumanın 

âmmileri İbrahim Ağa Hacı Mustafa nâm kimesne istikamet ile maruf ve diyanet ile 

mevsûf oldığı zeyl-i rakımda masturü’l-esami-yi müslimin ihbârlarıyla mütehakkık 

olmağın hakim-i mevkı´ ale’l-kitab tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri mezbûr 

İbrâhim Ağa bin Hacı Mustafayı vasî-yi merkum Ali Ağa üzerine ber vech hasbi 

nazır nasb ve tayin bıyurub vasî-yi merkum Ebek marifeti olmaksızın umûr-ı 

vesâyetden bir ahere mübaşeret itmemek üzere tenbih dahi olınmağla ol dahi nezaret-

i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lazımesini kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam 

etmeğin ma vakı´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-evvel min 

Cemaziye’l-evvel li sene ahdı ve selasmiete ve elf / 28 Şubat 1884 

Şühûdü’l-hâl   

İmamzâde Mustafa Efendi, İmamımoğlı İmam Hüseyin, Bakkal Hacı Mehmed ve 

gayrihüm 

 

 

 



375 

[Belge No: 240] 

Ma´rûzu Dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a 

tabi´ Zemge Karyesi sakinlerinden bâisü’l-i´lâm Hasan bin Deli Mehmed nâm 

kimesne medine-yi mezbûre mahkemeyi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve 

meclis-i şer´i âli ukudda Paçura Mahallesi sakinelerinden zat-ı marife Fatma binti 

Osman nâm kimesne muvâcehesinde Kurb-ı Molla Ahmed Mahallesi’nden Egdiroğlı 

Ahmed hazır oldığı işbu mezbûre Fatma benim zevce-yi menkûha-yı medhûl baham 

oldığı halde bana i´tâat ve inkıyad itmeyub sâire-i pederi Osman hanesinde ikamet 

eylediğinden hala ban i´tâat ve inkıyadı matlubımdır deyu bade´d da´va ve’s suâl 

mezbûre Fatma cevabında fi’l-hakika ben müddeî-yi merkumın zevce-yi menkûha-yı 

medhûl bahası idim ancak merkum Hasan hal-i gıyabımda mihr ve nafakamdan 

vazgeçmek üçyüz guruş kendüye an nakd para virmek ve meblağ-ı mezkûr virildiği  

halde beni hal´ itmek üzere tarafımdan işbu hazır-ı merkumı vekil idub ol dahi 

vekâlet kabul eyledikden sonra kezâlik hal-i hayatımda pederim Osmandan 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 159 

üç yüz guruş hazır-ı merkum akd bade’l-ahz ve babam dahi mihr ve nafakamdan 

vazgeçub sekiz gün akdem gıyabımda merkum Ahmed vekâleten beni hal´idub bade 

hal´-ı mezkûrın haberi iki gün sonra bana vasıl oldıkda ben zevcim Hasan’dan 

geçmam didim bade bir gün yine merkum ile ezvac muamelesi eyledikden sonra 

Ayntab’a pederim hanesine gelub el halet-ü hezihi merkumdan hoşnud olmadığıma 

ve beni ol vecihle tatlik ve hal´eylediğine binaen ben merkumdan muhâlaa olmamla 

binaen aleyh i´tâat ve inkıyad itmam deyu hazır-ı merkum Ahmed’in tasdikle 

merkum Hasan’ın inkarına mukarin def´i tasaddi ittikde suret-i mürâfaa fetva-yı 

şerife lede’l-havale bir kimesne bir ahirin vekâlet-i mutlaka ile vekili oldığı halde 

zevcesi hal´ idemez ve merkum Osman kızı mezbûre Fatma’nın gıyabında mihr ve 

nafakasını zamin olmaksızın mezbûrenin gıyabında muhâlaa  itmesi mezbûrenin 

kabulüne mütevakkıf olub o dahi kabul itmeyub red itdiğinden hal´ mezbûr sahih 

olmayub bade mezbûrenin hal´ iddiasına iltifât olınmaz zevci merkum Hasan’a i´tâat 

ve inkıyad lazım gelur deyu cevaben ifta ve iş´ar olındığına binaen mucebince 

bade’l-hükm mezbûre Fatma zevci müddeî-yi merkum zevci Hasan’a i´tâat ve 

inkıyad itmesi lazım geldiği tarafına tefhim olındığı tescil ve i´lâm olındı Tahrir fi’l-

yevmü’l-sadis min Cemaziye’l-evvel lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 4 Mart 1884 
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[Belge No: 241] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab 

mahallatından İbni Şükr Mahallesi ahalisinden Beyazoğlı Mustafa nâm kimesne 

tarafından zikr-i âti hususu da´vaya vekil-i şer´isi Timurzâde Mehmed Ali Ağa ibni 

Ahmed nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkemeyi şer´iyesine mahsus odada 

ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda medine-yi mezbûreye tabi´ Çakal Karyesi 

sakinelerinden ve zikr-i âti bağa vaz´ül yedi sabit olan Sitey binti Yusuf nâm 

kimesne tarafından zikr-i âti hususda husumet ve redd-i cevaba vekil vekâleti zat-ı 

mezbûreyi arifân her biri usûl-ü mevzu´âsına tevfikan zikr-i âti müzekkilerden 

lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Evci Mehmed bin 

Ahmed ve İmam Kamil Efendi bin Mehmed nâm kimesne şehadetleriyle sabit ve 

sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan zevci Ali Kahya bin Abdurrahman nâm 

kimesne muvâcehesinde Berber Mehmedzâde Mustafa bin Osman nâm kimesne 

hazır oldığı halde bi’l-vekâle üzerine da´va ve takrir-i kelam idub karye-yi mezbûre 

turabında İcepınar nâm mevkıde kain tarafları İbil’in oğlı İbrâhim Halil tarlası ve 

Halimoğlı Hacı Mustafa bağı ve dere ve cebel ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a bağın 

tamamı işbu hazır-ı merkum Mustafa’nın zevcesi Emine Hatun binti Fazlı nâm 

kimesnenin mülki oldığı halde mezbûre Emine Hatun bağ-ı mahdud-ı mezkûrı tarih-i 

i´lâmdan sekiz mah akdem  bin beş yüz guruş semen medfu´ ve makbuz mukabilinde 

müvekkilim merkum Mustafa Ağa’ya bey´ -i bat sahih-i şerle bey´ ve teslim 

müvekkilim merkum dahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve kabz idub ol vecihle bağ-ı 

mahdud-ı mezkûre bi gayr-i vech-i şer´i müdâhale ider olmağla müdâhalesinin men´i 

bil vekâle matlubımdır deyu bade´d da´va ve’s suâl vekil-i merkum Ali Kahya 

cevabında filhakika bağ-ı mahdud-ı mezkûr işbu hazır-ı merkum Mustafa’nın mülki 

olub merkum Mustafa bağ-ı mahdud-ı mezkûrı tarihden on yedi mah akdem 

müvekkilem mezbûre Sitey Hatun yedinden makbuzı olan tokuz yüz elli guruş 

mukabilinde müvekkilem mezbûreye bey´-i bat sahih-i şer´le bey´ ve teslim ben dahi 

tarih-i mezbûrede müvekkilem izâfetiyle müvekkilem içün iştirâ ve kabz idub ve 

tarih-i bey´de dahi mezbûre Emine Hatun dahi hazır-ı bi’l-meclis olarak bey´-i 

mezbûre âlime olub zevci merkum Mustafa’nın bey´ine izn ve icazet dahi virmişdir 

ol vecihle tarih-i mukaddem ile bağ-ı mahdud-ı mezkûr benim müvekkilem  Siti 

Hatun’ın mülki müştirası oldığından bi hak bağ-ı mahdud-ı mezkûre müdâhale ve 

vaz´ül yed eylemişdim deyu müddeî-yi vekil merkum Mehmed Ali Ağa’nın inkarına 

mukaren def´-i tasaddi ve ber minvâl-i muharrer def´i meşruhını usûl-ü mevzu´âsına 
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tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden 

Osonunoğlı Oso Kahya ve Topal Ahmed’in oğlı Mehmed ve Ali Osmanoğlı Hüseyin 

nâm kmesnelerden evvela sıra ve bade Mehmed bin Mustafa ve Ali bin Ahmed ve 

Abdullah bin Mehmed nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Çakal Karyesi ahalisinden Memik Çavuş ve Mezra 

Karyeli Nizâm Mustafa nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i 

şerif-i âli isbât etmeğin mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i müddeî-yi vekil merkum 

Mehmed Ali Ağa müvekkline izâfetle mezkûresine müddeîye-yi müvekkil-i mezbûre 

Sitey Hatun’a izâfetle vekil-i merkum Ali Kahya’ya bervechi şer´i muârazadan men´ 

olındığı tescil i´lâm  Fi 23 Şevval Sene 1299/ 16 Ağustos 1884 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 160 
[Belge No: 242] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab mahallatından Cevizlice 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Bakkal Hacı Mustaf bin Hacı 

Mustafa’nın sulb-i sağir oğlıları Mustafa ve Şakir ve sulbiye-yi sağire Münire’nin 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babları müteveffâ-yı merkumdan münkal emvâl-i 

mevruslarını ahz ve kabz ve hıfza tesviye-yi umûrlarını rü´yete kıbel-i şer´den bir 

vasî nasb ve tayin olınmak lazım ve mühim olmağın emanet ile maruf ve istikamet 

ile maruf ve her vecihle vesâyet uhdesinden gelmege kadr iddüği zeyl-i rakımda 

muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbârlarıyla lede´ş şer´i ül enver zahir ve mütehakkık 

olan sağirun-ı mezbûrının li ebeveyn amucasıoğlı işbu raf´-i haze kitab Küçük Ali 

ibni Hacı Mehmed nâm kimesneyi hakim-i mevkı sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab 

efendi hazretleri sağirun-ı merkumının vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babaları 

müteveffâ-yı merkumdan müntakil emvâl-i mevruslarını ahz ve kabz ve hıfza ve 

tesviye-yi umûrlarına rü´yete vasî nasb ve tayin buyurdıkda ol dahi bervechi meşruh 

vekâlet-i mezkûreyi kabul idub ve hizmet-i lazımelerini kema yenbaği edâya taahhüd 

ve iltizam etmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-sabi´ 

ve’l-işrin min şehr-i Rebiü’l-ahir lisene ahdı selasmiete ve elf/ 25 Şubat 1884 

Şühûdü’l-hâl   

Bakkal Hacı Küçük Mehmed Ağa, Bakkal Hacı Durdı Ağa, Bakkal Küçük Durdı 

Ağa, Temuroğlı Mehmed Ali Ağa, Çitcizâde Ahmed Ağa, Bakkalın oğlı Hasan 

Dede, Âmmioğlı Hacı Hüseyin Ağa, Külekçi Ali Ağa’nın oğlı Bekir Ağa, Karındaşı 

Toplı Mehmed Ağa ve gayrihüm 
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[Belge No: 243] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab 

mahallatından Seng-i Hoşkadim Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Kilisli Arab bin Ali bin Abdullah nâm kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı 

metrukesi Nazife binti Külah ile sulbiye-yi kebire kızı Hadice’ye ve li ebeveyn er 

karındaşı müteveffâ Osman’ın sağir oğlıları Ali ve Ahmed’e inhisârı bi’l-

beyyinetü’l-şer´iye zahir ve aşikar oldıkdan sonra sağiran-ı merkumanın tesviye-yi 

umûrlarına ba hüccet-i şer´iye valide ve hizâneleri vasî nasb ve tayin olınan Nazife 

binti Hacı Şerif Ağa nâm kimesne tarafından  zikr-i âti husus-u da´vaya vekâleti zat-ı 

mezbûreyi arifân Hekimoğlı Ömer ve kasab Abdullah nâm kimesneler şehadetleriyle 

sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ü’l-hak olan da´va vekili Seyyid Mehmed 

Efendi ibni Seyyid Ağa nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkemeyi şer´iyesine 

mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´de verese-yi merkumeden olub zikr-i âti 

emlake vaz´ül yed âtiü’l-zikr müzekkilerden lede’t-tezkiye caibü’l-ism-i şahidan 

şehadetleriyle sabit olan binti mezbûre Hadice tarafından husumet ve redd-i cevaba 

vekil müseccel-i şer´isi zevci Edhem Çavuş bin Mehmed nâm kimesne 

muvâcehesinde mahalle-yi mezbûrede kain iki tarafdan târik-i âmm ve iki tarafdan 

Hekimoğlı Hacı Şerif ve Hacı Selim haneleriyle mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i 

menzil ve menzil-i mezkûra muttasıl bir bab kahve hane ve iki bab dükkan tamamları 

müteveffâ-yı merkum Kilisli Arabın ale’l-vefat yedinde mülki olub merkumın 

fevtiyle menzil ve kahvehane ve dükkanlardan on altı sehmden altı sehmi sağiran-ı 

merkumana olmışken hala müvekkile-yi mezbûre Hadice Hatun tamamlarına vaz´ül 

yed olub sağiran-ı merkumanın hisse-yi meşruhalarını vasîleri müvekkilem mezbûre 

Nazife Hatun’a teslim itmediğinden suâl olınub muceb-i şer´isi bi’l-icrâ hisse-yi 

mezkûreleri tarafıma bi’l-vekâle teslimi matlubımdır deyu bade´d da´va ve sual 

vekil-i merkum Edhem Çavuş cevabında filhakika menzil ve kahve hane ve 

dükkanların tamamları mukaddema müteveffâ-yı merkum Kilisli Arab’ın mülki olub 

ancak merkum Arab vefatından akdem hal-i hayat ve kemal-i akl-ı sıhhâtinde 

güzeran iden bin iki yüz toksan dokuz senesi hilalinde müvekkilem mezbûre Hadice 

Hatun benden makbuzı olan altı bin guruş mukabilinde müvekkilem mezbûre Hadice 

Hatun tarafından icâb ve kabuli havi şürûta mübtela ve müfsideden ari bey´-i bat 

sahih-i şer´le bey´ ve teslim ve temlik idub ol dahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve 

kabz ve kabul eyledkden sonra bey´-i mezkûra ve semen-i merkuma mutlaka-yı 

âmme-yi da´vadan müvekkilem mezbûre Hadice’nin kabulini havi ve zimmetini ibrâ-
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yı âmm sahih-i şer´le ibrâ ve iskata hak idub ol vecihle menzil ve kahvehane ve 

dükkanların tamamları müvekkilem mezbûre Hadice Hatun’ın mülk-i müştira-yı 

sahih olmağın bi hakk vaz´ül yed itmişdir  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 161 

deyu vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi’nin inkarına mukarin def´-i tasaddi itdikde 

husus-u mezkûr def´ merkumın beyyinesi evla oldığına binaen vekil-i merkum 

Edhem Çavuş ber minvâl-i muharrer def´-i meşruhını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan 

mensub oldıkları mahallerinden zir-i mesturye vaz´-ı mühr ve imza iden Mahmud bin 

Molla Mahmud ve Ahmed bin Ayvaz ve Ahmed bin Ahmed ve Bayramzâde Ahmed 

Efendi ibni El Hac Mustafa Efendi ve Horuszâde Mehmed bin Hacı Ali Efendi ve 

Kürkcizâde Hasan nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Mustafa bin Ahmed ve 

Abdullah bin Hüseyin ve Mehmed bin Mustafa nâm kimesneler alena lede’t-tezkiye 

adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Seng-i Hoşkadim Mahallesi 

ahalilerinden Enfiyeci İbrâhim ve Şakir Hocazâde Şakir Efendi ve Mehmed Said bin 

Şakir Efendi nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i şerif-i âli 

isbât etmeğin mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi 

da´va-yı mezkûresiyle müvekkile-yi mezbûre Hadice Hatun ber vech şer´i 

muârazadan men olındığı tescil ve i´lâm olındı  Tahriren fi’l-yevmü’l-hadi ve’l-işrin 

min Cemaziye’l-evvel lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 19 Mart 1884 

 

[Belge No: 244] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab 

mahallatından Kurb-ı Zincirli Mahallesi sakinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Adile binti Mehmed nâm kimesnenin babası müteveffa Mehmed Ağa’nın karındaşı 

Salih Ağa’nın oğlıları ve müteveffiye-yi mezbûreye asubet-i nisbiye cihetinden 

hisseran varis oldıkları âti´ üz zikr şahidan şehadetleriyle sabit olan Mehmed Ağa ve 

Mustafa Ağa bin Salih Ağa nâm kimesneler taraflarından zikr-i âti husus-u da´vaya 

vekil-i müseccel-i şer´ileri da´va vekili Es Seyyid Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkemeyi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve 

meclis-i şer´i âli ukudda mahalle-yi mezbûre sakinelerinden zat-ı tarif-i şer´le maruf 

Zeyneb Hatun binti Hacı Mehmed Ağa nâm kimesne tarafından husumet ve redd-i 

cevaba vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân ve her biri ber mukteza-yı irade-yi seniyye 

mensub oldıkları mahallerinden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri 
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ihbâr olınan Murteza Ağa bin Murteza ve Ömer bin Ahmed nâm kimesneler 

şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i olan zevci Hüseyin Ağa bin 

Osman Ağa nâm kimesne muvâcehesinde müteveffiye-yi mezbûre Adile Hatun 

bundan akdem bin iki yüz seksan dört tarihinde fevt olan İbrâhim Güllezâde Hacı 

Mehmed Ağa’nın zevce-yi menkûha-yı metrukesi olmağla terekesi olan otuz tokuz 

kalem on bin yüz kırk beş guruş kıymetlu emlak ve eşya-yı malumesinin on altı 

sehmde bir sehm hissesi mütevefiye-yi mezbûre Adile Hatuna mevrus oldığı halde 

kabl´el ahz ve’l-istifâ mezbûre Adile Hatun fevt olub hisse-yi mezkûresi bi’l-

münasaha müvekkillerim merkuman Mehmed Mustafa ağalara mevrus olmuşken 

hala müteveffâ-yı merkum Hacı Mehmed Ağa’nın kerimesi Zeyneb Hatun salefü´z 

zikr otuz dokuz kalem eşyalara müstakilen vaz´ül yed olub  hala müvekkillerim 

merkumana hisselerini teslim itmediği gibi müteveffiye-yi mezbûre Adile Hatun’ın 

mülki olub hisseran müvekkillerim merkumana mevrus olan kırk beş kalem ve otuz 

dört bin yedi yüz yirmi dört guruş kıymetlu emlak ve eşya-yı mezkûresini 

müvekkile-yi mezbûre Zeyneb Hatun tamamen ahz ve zabt ile müvekkillerim 

Mehmed ve Mustafa Ağalara teslim itmediğinden suâl olınub muceb-i şer´isi bi’l-

icrâ müteveffa-yı merkum Hacı Mehmed Ağa’nın terekesinden semen hisselerini ve 

mezbûre Adile Hatun’ın dahi tamamen müvekkillerim taraflarına teslim bi’l-vekâle 

matlubımdır didikde vekil-i merkum Hüseyin Ağa cevabında müteveffâ-yı merkum 

Hacı Mehmed Ağa’nın metrukatından olub Kurb-ı Zincirli Mahallesi’nde kain 

malumetü’l-hudud bir bab mülk-i menzilin yirmi iki bin ve Çarpın Karyesi’nde olan 

bir kıt´a beyaz bağ dahi iki bin ve on bin guruş dahi tecem´mülat-ı hane ve sâir 

tereke-yi malumesine kıymet takdir olınarak cem´an merkum Hacı Mehmed Ağa’nın 

terekesi otuz dört bin guruşa baliğ oldıkdan sonra meblağ-ı mezbûrdan yirmi guruş 

furuhtihada olınub sahhü’l-baki otuz iki bin guruş terekesinden dahi nısf semen 

olarak iki bin guruş merkuman Mehmed ve Mustafa Ağalara hisse-yi irsiye isabet 

iderek cem´an üç bin 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 162 

guruş merkuman Mehmed ve Mustafa ağaların müvekkilem mezbûre Zeyneb 

Hatun’da alacak hakları zuhur itdiğine binaen müvekkilem mezbûre meblağ-ı 

mezkûr üç bin guruş bana havale idub ve ol meclisde her birimiz havale-yi 

mezkûreyi kabul eylediğimizden sonra müvekkilan-ı merkuman meblağ-ı mezbûrı 

otuz bir gün bana ihmal ve tecil itmişlerdir bu vecihle müteveffâ-yı merkum Hacı 
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Mehmed Ağa’nın terekesine müteallika-yı müvekkilan hakları oldığı gibi 

müvekkilem mezbûre Zeyneb Hatun yedinde olub Adile Hatun’ın müstakilen mülki 

oldığı iddia olınan kırk beş kalem malumü’l-esami metrukatından her ne var ise 

kaffesini müvekkilem mezbûre kendülere teslim idub kendüler dahi bade’l-ahz ve 

kabz merkuman Mehmed ve Mustafa ağalardan her bir müvekkilem mezbûre 

yedinde makbuzatımız emlak ve eşyadan maada hakkımız ve mütalebemiz 

kalmamışdır deyu ikrâr ve itiraf dahi eyledikden sonra müvekkilan-ı merkuman 

Mehmed ve Mustafa ağalardan müteveffâ-yı merkum Hacı Mehmed Ağa 

terekesinden hisse-yi irsiye taleb ve da´vasına ve muahhiran vefat iden mezbûre 

Adile Hatun terekesine ve sâire mutlaka-yı âmme-yi da´va ve kaffe-yi iman ve 

muhasematdan müvekkilem mezbûre Zeyneb Hatun’ın zimmetini kabulini havi ibrâ-

yı âmm sahih-i şer´le ibrâ ve iskata hakk itmişlerdir ve bade’l-ibrâ ve’l-kabul 

müvekkilem mezbûrenin yed ve tasarrufında bulınan emlak ve akar ve eşyaların 

kafesi müvekkilem mezbûrenin malı olub hakkı ve alakaları olmadığını ve vâki´ olan 

ibrâ ve ikrâr ve itirafları cümlesi sahih-i şer´ oldığını ve mezbûrede bu güna 

da´vamız ve mütalebemiz yokdur deyu her biri  bi’t-tav´hümâ ikrâr ve itiraf dahi 

itmişlerdir deyu vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi’nin inkarına mukarin def´-i tasaddi 

itdikde suret-i mürafaaları fetva-yı şerife ledel havale vekil-i merkum Hüseyin Ağa 

ber minvâl-i muharrer def´-i meşruhını isbât ider ise müvekkilan-ı merkumanın 

da´vaları mündefi´ olur deyu cevaben ifta ve iş´ar olındığına binaen vekil-i merkum 

Hüseyin Ağa’dan ber minvâl-i muharrer def´-i meşruhına muvafık beyine taleb 

olındıkda husus-u mezbûre arifân ve her biri ber mukteza-yı irade-yi seniyye mensub 

oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Mehmed Salih 

Efendi ibni Mustafa Ağa ve Halil Efendi ibni Halil Ağa ve Mehmed ibni Ağa 

Mehmed nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Mustafa bin Ahmed ve Hüseyin bin 

Mehmed ve Alibin Hüseyin nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Mesud Efendi İmamzâde Musrtafa Efendi 

ibni Hacı Mehmed Ağa ve Hakkı Efendi ibni Necib Efendi nâm kimesneler 

şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i şerif-i âli isbât etmeğin mucebince bade’l-

hükmü’ş-şer´i vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi müvekkilleri merkuman izâfetiyle 

da´va-yı mezkûresinden men´ olındığı tescil ve huzûr-u âlilerine i´lâm olındı 

Tahriren fi’l-yevmü’l-işrin min Cemaziye’l-evvel li sene ahdı ve selasmiete ve elf / 

18 Mart 1884 
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[Belge No: 245] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi  Ayntab kurasından Ulu Masara 

Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Cafer bin Halil bin Mehmed’in 

sulb-i sağir oğlı Mustafa’ya babası müteveffâdan müntakil mal-ı mevrusını ahz ve 

kabz ve hıfza ve tesviye-yi umûrını rü´yete kıbel-i şer´den bir vasî nasb ve tayin 

olınmak lazım ve mühim olmağın emanet ile ma´ruf ve istikamet ile mevsur ve her 

vecihle vesâyet uhdesinden gelmegekadr iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-

müslimin ihbârlarıyla lede’l-şer´i ül enver zahir ve mütehakkık olan sağir-i 

merkumın amucası işbu raf´i-i haze kitab Ali ibni merkum Halil nâm kimesneyi 

hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi sağirun-ı 

merkumın vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-yi umûrına vasî nasb ve tayin 

bıyurdukda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabul idub ve hizmet-i lazımesini kema 

yenbaği edâya taahhüd ve iltizam etmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı 

Tahriren fi’l-yevmü’l-hams ve’l-işrin min şehr-i Cemaziye’l-evvel lisene ahdı ve 

selasmiete ve elf / 23 Mart 1884 

Şühûdü’l-hâl   

Karye-yi mezbûreli Abdullah bin Abdullah, Karye-yi mezbûreli Mehmed bin Osman, 

Karye-yi mezbûreli Vakkas bin Mustafa, Muhzır Sina ve Hüseyin ve Ahmed ve Ali 

ve gayrihüm 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 163 
[Belge No: 246] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Nezaret-i Celile-yi Evkaf-ı Hümayun mülûkâneye mülhak evkafdan Haleb 

Vilâyetine tabi´ Ayntab Kazâsında Nıfs-ı Ayntab’da vâki´sahibü’l-hayrat Darendevi 

merhum El Hac Hüseyin Paşa Evkafının bervechi şürût tevliyetine  mutasarrıf Sivas 

Vilâyet-i dahilinde Darende Kazâsında kain Hacı Hasan Mahallesi ahalisinden ve 

vakf-ı müşarünileyhin evladından Abdullah Beg bin Memiş Beg binAbdullah Beg 

tarafından zikr-i âti husus taleb ve da´vaya mütevakkıf oldığı  umûrın küllisine 

vekâlet-i mutlaka-yı âmme ile vekâleti Darende Kazâsı  naibi mükerremetlu  Mustafa 

Kamil Efendi imza ve hatmiyle mümza ve mahtum ve ale’l-usûl kazâ-yı mezkûrın 

Bidayet Mahkemesi mazbatasıyla vekâlet-i hüccet-i şer´iyesi mantukınca usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan ba varaka-yı mesture sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan ve müddeî-yi aleyhin vekili zikr-i âti 
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Seyyid Efendi’nin tasdik ve  kabul-ü gerdesi olan Darende’ye tabi´ Kemter Karyesi 

ahalisinden Mehmed Ağa bin Mahmud ve Şeful Mahallesi ahalisinden Süleyman 

Ağa bin Bekir nâm kimesne şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül 

hak olan Halid Beg bin mütevelli-yi mümaileyh Abdullah Beg medine-yi mezbûre 

mahkemeyi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda kazâ-yı 

mezkûr evkaf muhasebecisi vekil Mehmed Münib Efendi ibni Feyzah Efendi hazır 

oldığı halde evkaf-ı malumesi dahilinde mednine-yi mezbûrede vâki´ tahdid ve 

tarifden tebeyyün ve tevzi´den müstağni Haffâfhanenin havi oldığı dekakinden ve 

Haffâfhaneyi mezkûrın garb tarafında kain kapudan duhul canib-i şimâlden add 

olındıkda on beşinci olan bir bab Haffâf dükkanına bi’l-isticâr vaz´ül yedei bi’l-

beyine sabit olan Medine-yi mezbûre mahallatından Ehl-i Cefa Mahallesi 

sakinlerinden Güzelzâde Ali Beg ibni Mustafa Beg nâm kimesne tarafından husumet 

ve redd-i cevaba vekil müseccel-i şer´isi da´va vekilerinden Söylemezzâde Seyyid 

Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da´va ve 

takrir-i kelam idub vakf-ı müşarünileyh El Hac Yusuf Paşa bin Yusuf Ağa’nın bin 

yüz otuz bir senesi şehr-i Şevval-i mükerremi tarihiyle müverrih derdest ve sicil-i 

mahfuzda müseccel ve mukayyed bir kıt´a vakfiye-yi mamül bahasında muharrer 

oldığı vecihle vakf-ı müşarünileyh Medine-yi Ayntab’da vâki´ kıbleten Hengame 

Hamamı’yla fasıl târik-i âmm şarken Seyyid Ali Hanı şimâlen Sukı Tavilden Mutab 

Çarşısı garben Alaüddevle Cami´-yi şerifiyle fasıl tarik-i âmm ile mahdud ve 

mümtaz seksan aded dekakin havi hala bir ciheti biraz Sinan ve bir ciheti Haffâfhane 

ittihaz olıan müsekkafatı muhtevi Haffâfhane ve bedesten vakf idub hasıl olan 

gallesinden medine-yi mezbûrede müceddiden bina eylediği cami-yi şerifin levazım 

ve masarıf ve vezaif-i muâyenesine ve hayrat-ı sâiresine ber mceb vakfiye sarf 

olındıkdan sonra baki fazla gallesini evvela kendi nefsine ve saniyen evlad-ı 

sulbiyesine bade velad-ı evlad-ı evlad-ı zikkurına bade’l-inkıraz evlad-ı evlad-ı 

evlad-inasına sarf-ı şürût ve tayin ve tevliyetini dahi evvela kendi nefsine bade evlad-

ı evlad-ı evlad zikkurının batna bade batn erşed ve aslahına şart itmekle ve ber 

muceb şart ve vakf  ve ba berat-ı ali şan ve vakf-ı mezkûre evlad-ı zikkurından 

müvekkilim babam Abdullah Beg hala mütevelli olmağla vakf-ı mezkûre bi’t-tevliye 

mutasarrıf olub salefü’l-beyan Haffâfhane ve bedestenin müştemil oldığı dekakin-i 

mezkûreyi sene sene icare-yi vahide ile bedellat-ı malume müste´cirlerine icar ve 

müste´cirleri dahi ol vecihle icar idub mümaileyhden mukaddem vakf-ı mezkûre 

mütevelli olanlar dahi kadimen kezâlik icare-yi vahide ile müste´cirlerine icar ve 
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müste´cirleri isticâr idegelub ve Haffâfhane-yi mezkûre dahilinde olub balada 

muharrer oldığı üzere garb tarafında kain kapıdan duhul ve canib-i şimâlden tadad 

olındıkda on beşinci add olınan bir bab dükkanın müste´ciri bulınan müvekkil-i 

mümaileyh Ali Beg dahi dükkan-ı mezbûrı sene sene  icare-yi vahide ile mütevelli-yi 

mümaileyh ve mütevelliyi sabıkdan isticâr anlar dahi icare-yi vahide ile merkum icar 

idegelmişken çend seneden beru isticâr-ı merkum Ali Beg dükkan-ı mezkûrın emsali 

misali misülli ecir mislini virmekden imtinâ´ eylediğinden dükkan-ı mezbûrın ba 

tahliyesini ve yahud ecir mislini canib-i vakf  edâ ve teslim bi’l-vekâle matlubımdır 

didikde vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi cevabında fi’l-hakika müvekkilim Ali 

Beg’in yed-i isticârında bulınan dükkan-ı mezkûr ve vakf-ı müşarünileyh Hüseyin 

Paşa’nın evkaf-ı malumesi cümlesinden ve Haffâfhane-yi mezkûre dahilinden olub 

ancak dükkan-ı mezkûr bin iki yüz kırk tarihinde vakf-ı mezkûrın mütevellisi bulınan 

Ahmed Beg müvekkilim merkum Ali Beg’in babası müteveffâ Mustafa Beg’e iki bin 

guruş icare-yi muamele ve senevi toksan altı guruş icare-yi müeccele ile bi’l-

icareteyn icar ve ol dahi isticâr ve kabul ve bedel ve icare-yi müeccelesi olan 

meblağ-ı mezbûr iki bin guruş mütevelli-yi mümaileyh Ahmed Beg’e def´ ve teslim 

idub mütevelli-yi mümaileyh tarafından icareteyn senedi tanzim olınub merkum 

Mustafa Beg’e verilmiş isede senedi mezbûr ellibeş tarihinde zayi´ olmuş ve zayi´-i 

mezbûr  müste´cir  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 164 

merkumın hakkını ibtal itmeyeceğinden ve icare-yi vahidelu evkafın hacet ve 

zaruret-i vakfın menfaatinin muhafazasına binaen icariyetine tahvili hususunı 

fükeha-yı azam tecviz eylediğinden merkum Mustafa Beg dükkan-ı mezkûre bi’l-

icareteyn mutasarrıf olub senevi toksan altı guruş icare-yi müeccilesini canib-i vakfa 

edâ ide gelub toksan üç senesinde merkum Mustafa Beg vefat itmekle dükkan-ı 

mezbûroğlı müvekkilim Ali Beg’e intikal itmişdir mütevelli-yi mümaileyh Ahmed 

Beg ve bade mütevelli Galib Beg ve bade mütevelli Hacı İbrâhim Beg’in zaman-ı 

tevliyet ve idarelerinde elli iki sen dükkan-ı mezkûre bi’l-icareteyn mutasarrıf olub 

bade vefatoğlı merkum Ali Beg sekiz seneden beru bervechi meşruf mutasarrıflar 

olmışlardır ve dükkan-ı mezbûr misilü’l-sene avamda gedikli tabir olınur haffâfhane 

ve bedestande  birkaç dükkan olub bi’l-icareteyn müsta´cirleri tarafından 

haffâfhanenin cümle kapu divarlarına ve Hüseyin Paşa Cami´ Şerifi’nin otuz bin 

guruşa karib sarf olınmuşdır didikde vekil-iğ mümaileyh Hailid Beg tekrar cevabında 
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vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi’nin dükkan-ı mezkûr hakkında beyan iddia eylediği 

icareteynin ve zinâ´ından bahs itdiği senedin asla kâtien vuku´ olmayub dükkan-ı 

mezkûr kadimü’l-ale’l-emân icare-yi vahide ile mütevelliler tarafından 

müste´cirlerine icar ve merkum tarafından dahi ol vecihle isticâr olına gelub vech-i 

muharrer üzere dükkan-ı mezkurın mukaddema Mustafa Beg’e ve muahhiran Ali 

Beg’e icare-yi vahide ile sene sene icare ve isticâr olındığı meşhur ve mütevâtir olub 

vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi’nin beyan eylediği icareteyn farazi ve hayal 

olındığı takrirde icare-yi vahidelu müsekkafat-ı vakfiyenin icareteyne tahvili vakfın 

hacet ve zaruretine ve husûl-ü menfaâtine mebni ve mesûgât-ı şer´iyeden bir mesûga 

mübteni olması lazım gelur halbuki vakf-ı mezkûrın varidatı masarıfat ve tamirat ve 

sâir cihatına baliğan mabaliği kafiye ve galibeolub masarıf at-ı zaruriyesinden fazlası 

şart-ı vakf üzere evladına kalub beyne’l-evlad taksim olına gelub ve kafafhane ve 

bedestan-ı mezkûrın heyet-i asliye ve ebniyesine evliyesi ve havi oldıkları dekakinin 

ebniye ve müştemilatı dahi vakf-ı mümaileyhin bina ve inşası ve bin iki yüz otuzbir 

senesinden ale’l-emân kaffe-yi icrâsı baki ve mevcud ve nazır âmmede cümlesinin 

bekası hala mahsus ve meşhur olub şimdiye kadar lazım gelen termimat-ı cüz´iye ve 

külliye zuhurında masarıfat-ı varidat ve vakıfdan ve mütevellileri tarafından sarfla 

hürmet idildiği ve kafafhanenin cümle kapu divarlarına ve cami´-yi mezbûrın 

bardaklarına sarfiyat galle-yi vakf ve müste´cirler zimmetinden alınan bedelat-ı 

icareden sarf olınub vekil-i mümaileyhin bi’l-icareteyn müste´cirler taraflarından sarf 

olınur dimesi vahi ve bi-esâsi  oldığı elhasıl galle-yi vakıf minel kadim masarıfatına 

vâki´ bulındığı tevatüren isbât olınur ve bin iki yüz elli sekiz senesinden beru teşkil 

olınan evkaf ceridelerinde ve defter-i evkaf ve muhasebe ve muamele-yi lazımeleri 

icrâ olınmakda bulındığından icareteyn usûlinin mesûgât-ı şer´iye binaen şer´i şerif 

marifetiyle icrâsı iktiza ideceği cihetle dükkan-ı mezbûrın icareteyne tahvili vuku´´ 

bulmış olur  şer´i şerif ve kanun-ı münife müstenid bir sened tanzim olacak ve 

muhakim-i şer´iye sicilatında ve vekaf idarelerinde ve defâtirinde bir kayd bulınacağı 

ve usûl-ü ferağ ve intikaliye muamelesi icrâ kılınacak derkar ve dükan-ı mezbûr 

hakkında kuyud ve muamelat-ı mezkûre asla cereyan itmediğinden ve ihticaca Salih 

merkum Ali Beg’in bu günan sened ve evrak olmadığından ve defter-i evkafda icare-

yi vahide ile isticâr olındığı mukayyed olmağın ve icare-yi vahide ile icar olındığı 

müştehir ve mütevâtir bulınmağeyn dükkan-ı mezkûrın tahliyesi yahud ecir misli 

ikmal kılınması matlubımdır didikde filhakika gerek dükkan-ı mezkûrın ve gerek sâir 

dükkanların icareteyn usûline rabt oldığına dâir sicillat-ı mahkemede ve evkaf 
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idaresinde ceride-yi defâtir muhasebesinde asl kuyud olmayub mahkeme-yi şer´iyede 

sicil-i mahfuzda mukayyed olan ve kaziye-yi mamul behalık mantukınca ve evkaf 

kuyudatında icare-yi vahide ile isticâr olındığı müsteban olmağla vekil-i mümaileyh 

Halid Beg’in müddeâyı meşruhalerına beyine taleb olındıkda kezb üzere 

tevetüvarları mansur olmayan medine-yi mezbûre mahallatından Ehl-i Cefa 

Mahallesi sakinlerinden Mercimekzâde Mehmed Ali Ağa bin Ali ve İbni Kör 

Mahallesi Mahallesi’nden Külekçi Ali Ağa bin Bekir ve Ehl-i Cefadan Hacı Mehmed 

ibni Emin ve Kozanlı Mahallesi’nden Hacı Hüseyin bin Mustafa ve Bakkal Hacı 

Küçük Ağa bin Mehmed ve Tarla-yı Cedid Mahallesi’nden  Hacı Mehmed bin 

Mehmed ve Ehl-i Cefadan Hacı Ahmed Efendi ibni Ahmed ve Delbes 

Mahallesi’nden Kabızzâde Mustafa bin Mehmed ve Kurb-ı Zincirli Mahallesi’nden 

Mustafa Baba bin Seyyid Mustafa ve Seng-i Tavil Mahallesi’nden Süleyman Ağa bin 

Ali ve Tarla-yı Âtik Mahallesi’nden 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 165 

Memik bin Mehmed ve Tarla-yı Cedid Mahallesi’nden Hacı Ahmed bin Hacı Ahmed 

ve Kara Sakal Mahallesi’nden Mustafa bin Hasan ve Tarla-yı Cedid Mahallesi’nden 

Ömer bin Memik ve Hacı Mehmed bin Süleyman ve Hacı Mustafa bin Mehmed nâm 

yirmi nefer u´dul-ı sükkatdan olan kimesneler li eclü’ş-şehade meclis-i şer´e hazırun 

olub ferdan ferda işhad olındıklarında Haffâfhane ve bedestan-ı mezkûrve havi 

oldıkları dükkan-ı mezbûrlar bi’l-umum Hacı Hüseyin Paşa vakfının müsekkifât ve 

müstekilat cümlesinden olub kadimen vakfiyet üzere tasarruf olına gelub ve vakf-ı 

mezbûrın mtevellleri dükka-mezbûrları sene sene icare-yi vahide ile senevi toksan 

altı guruşa isticâr eylediğini bizler Allah içün şahidleriz ve şehadet dahi ideriz deyu 

bi’l-vaciha bernehc-i şer´i tevatüren işhadat itmeleriyle şehadetleri hiz-i kabulde 

olmağın mucebince dükkan-ı mezkûrın icareteyn usûlüne rabt olındığına dâir vekil-i 

mümaileyh Seyyid Efendi’nin müvekkili Ali Beg’in yedinde bir güna sened evrak ve 

sicilat-ı mahkeme ve evrak ceridesinde asla kuyud olmadığı nazaran merkumın 

icareteyn da´vası ve ehibbe ve şehadet-i mezbûre ile dükkan-ı mezkûrın icare-yi 

vahide ile sene sene mütevelli-yi mümaileyhden ve mütevelli-yi sabıklardan babası 

Mustafa Beg ve kendüsinin isticâr itdükleri tevetüren sabit olmağla dükkan-ı 

mezkûrın lazım gelan iki yüz elli guruş bedel icare-yi misline iblağı veyahud 

tahliyesiyle canib-i vakfa teslimi hususları müvekkil-i merkum Ali Beg’e izâfetli 

vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi’ye bi’t-tefhim tenbih olındığı tescil ve i´lâm olındı  
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Tahriren fi’l-yevmü’l-salis ve’l-işrin min Cemaziye’l-evvel lisene ahdı ve selasmiete 

ve elf / 21 Mart 1884 

 

[Belge No: 247] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab’a tabi´ Hacı Abdulvahab Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Kefşeker Hüseyin bin Mustafa’nın veraset-i zevce-yi menkûha-yı metrukesi 

Adile binti Yakub ile validesi Sultan ve sulbiye-yi sağire kızı Hadice ve Emiş ve 

liebeveyn kızkarındaşı diger Hadice’ye inhisârı şeran zahir ve aşikar oldıkdan sonra 

sağirtan-ı mezbûrtanın tesviye-yi umûrlarını rü´yete ve mal-ı mevruslarını ahz ve 

kabz ve hıfza kıbel-i şer´den valide ve hizâneleri mezbûre Adile Hatun vasî nasb ve 

tayin olınub ol dahi bervechi muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul eyledikden sonra 

vasîye-yi mezbûre taleb ve marifeti ve marifet-i şer´le tahrir ve terkim ve beyne’l-

verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ ve taksim olınan müteveffâ-yı merkumın tereke 

defteridir ki bervechi âti zikr ve beyan olınur Tahriren fi’l-yevmü’l-sabi´ min 

Cemaziyel ahir sene ahdı ve selasmiete ve elf / 4 Nisan 1884 

Füruht olınan kefşeker takımı: 338 Guruş 

Abbaszâde Emin Efendi indinde nakdiye: 741 Guruş 

Arka esvab semeni: 126 Guruş 

Hacı Abdullah nâm kimesneden alınan: 12 Guruş 

Gül Ahmed’den kabz olınan: 135 Guruş 

Meşleh (1): 70 Guruş 

Bazoğlı Hasan’dan: 6 Guruş 

Fanus ve lanba: 10 Guruş 

Tebsi ve lengeri: 10 Guruş 

Bulgur ve simit: 40 Guruş 

Bedri hasır: 10 Guruş 

Yekûn: 1500 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât 

Techiz ve tekfin: 200 Guruş 

Mihr-i müteahhir zevce-yi mezbûreye: 300 Guruş 

Düyûn-ı müteferrika ve masarıf: 100 Guruş 

Resm-i kısmet: 22, 50 Guruş 

Kaydiye: 1, 50 Guruş 
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Varaka baha: 2 Guruş 

 Yekûn: 626 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre. 112, 50 Guruş 

Hisse-yi ümm-i mezbûre: 150 Guruş 

Hisse-yi binti Hadice: 300 Guruş 

Hisse-yi binti Emiş: 300 Guruş 

Hisse-yi uht-ı mezbûre diger Hadice: 37, 50 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 166 
[Belge No: 248] 

 Ma´rûzu dâileridir ki  

 Haleb Vilayet-i Celilesi dahilinde Ayntab Kazâsı mahallatından Dügmeci 

Bölügi Mahallesi ahalisinden İmamzâde Mehmed Ref´et ve Abdülmenan Efendi ve 

marifetü’l-zat Emiş Yevme ve Neffus Bennu Hafız Mehmed Efendi ve mahalle-yi 

mezbûre sakinelerinden yine marifetü’l-zat Fatma binti Mehmed Efendi ve Kurb-ı 

Bostancı Mahallesi sakinelerinden kezâlik Hadice binti Süleyman nâm kimesnelerin 

yed-i tasarruflarında müştereken mülk-i arileri olub kazâ-yı mezbûreye tabi´ Dülük 

Karyesi turabında vâki´ Akdaş Okı nâm mahalde kain tarafları karye cami´-yi şerifi 

vakfı ve SıracYahyaoğlı ve İmamzâde Mehmed Efendi tarlaları mahdud bir kıt´a 

tarla ve yine mahall-i mezkûrda vâki´ tarafları târik-i âmm ve Çayırağasızâde 

Abdullah ve Berber Osmanoğlı Sağır Osman tarlaları ile mahdud bir kıt´a tarla ki 

cem´an iki kıt´a tarlada olan sekiz sehmde altı hisselerini dört yüz elli guruş bedel 

mukabilinde nizâm-ı vecihle meclis idare kazâ ve memurı huzûrında Söylemezzâde 

Mehmed Said Ağa’ya ferağ-ı kat´ile ferağ ve kabz-ı bedele ve ferağ-ı mezkûrı ve 

kabz-ı bedel ile istifâ-yı hak taraflarından ikrâr ve takrire işbu bâisü’l-i´lâm Ahmed 

Tabi´ Efendi ibni Hacı Süleyman nâm kimesneyi vekil  ve naib-i menab nasb ve 

tayin ol dahi bervechi muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği zat-ı mezbûreleri 

arifân ve her biri usûl-ü mevzu´âsına tevfikan ba varaka mesture evvela sıra ve 

ceride-yi şer´iyede mazbutü’l-esami kimesnelerden dahi bade alena tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehade iddükleri ihbâr olınan Hocazâde İbrâhim bin Mustafa ve Şerefoğlı 

Mustafa bin Ali nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde ber nehc-i 

şer´i sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı bâisü’l-i´lâm olındı Fi 19 

Cemaziyel ahir Sene 1301/ 16 Nisan 1884 
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[Belge No: 249] 

 Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Ayntab Kazâsı mahallatından Delbes 

Mahallesi sakinelerinden zatı tarif-i şer´le maruf olan işbu bâisü’l-vesika Emine binti 

binti Mustafa nâm hatun meclis-i şer´imizde takrir-i kelam idub benim zevc-i 

sabıkım Üzümci Faki’nin oğlı Mehmed bin Mehmed ile hal-i zevciyet beynimizde 

kaim iken merkumın karındaşından hasıl ve bundan mütevellid hala bi hakk bi’l-

hizâne hicr-i terbiyemde olub ve üç yaşında bulınan işbu sulb-i sağir oğlı Mehmed 

Ali nâm kimesneyi merkum Mehmed tarih-i hüccetden bir buçuk sene mukaddem 

bila nafaka vela münfak terk ile diyar-ı ahere gidub gaib oldığı ecilden sağir-i 

mezbbur nafaka ve kisve bahaya eşedd ihtiyac-ı muhtac olmağla babası gaib-i 

merkum Mehmed veyahud min muceb-i nafakat-i aleyh üzerine kadr-ı kifâye 

meblağ-ı farz ve takdir olınmak bi’l-hizâne matlubımdır didikde mezbûre Emine 

Hatun’ın takriri meşruhı vakı´a mutabık ve zikr-i âti meblağ dahi kadr-i maruf iddüği 

zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami kimesneler ihbârlarıyla hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb 

tuba lehü dahi hüsn-i maab efendi hazretleri sağiran-ı merkumanın nafaka ve kisve 

baha ve sâir levazım-ı zaruriyesi içün babası gaib-i mezbûr Mehmed veyahud min 

muceb-i nafaka aleyh üzerine işbu tarih-i hüccettden itibaren beher yevm birer 

guruşdan şehriye otuz guruş farz ve takdir buyırub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı küll 

yevm sağir-i mezbûr Mehmed Ali’ye harc ve sarfa lede’l-hace istidaneye inde´z zafer 

gaib merkum Mehmed üzerine rücû´a hizâne-yi mezbûre Emine Hatun’a izn 

vermeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-garre min 

Cemaziye’l-evvel lisene ahdı ve selasmiete ve elf /  29 Mart 1884 

Şühûdü’l-hâl   

Mukayyed-i mahkeme-yi şer´iye Hasan Efendi, Tütinci Ali Efendi, Şerbetci İsmail 

ve Mail Ağa, Muhzır Sinan Ağa ve Muhzır Ahmed   ve gayrihüm 

 

[Belge No: 250] 

 Ma´rûzu dâileridir ki husus-ı âtiü’l-beyanın mahallinde ketb ve tahrir ve fasl ve 

hasmı iltimas olınmağın kıbel-i şer´den mezunan mahkeme-yi şer´iyesi ser kâtibi 

Hafız Mehmed Hilmi Efendi dâileri irsâl olınub ol dahi Haleb Vilâyet-i Celilesi 

dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı Cedid Mahallesi dahilinde  

münâza-fih olan Hacı Nuh Efendi hanesine varub Mesud Fetva Salih Efendi ibni 

Mustafa ve Hacı ömer Ağa bin Abdülhalef ve Hacı Fazlı Ağa ibni Ali ve sâir 

mazbutü’l-esami kimesneler huzûrlarında meclis-i şer´i âli eyledikde mahalle-yi 



390 

mezbûre  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 167 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Müftizâde El Hac Nuh Efendi ibni Hafız 

Mustafa Efendi nâm kimesnenein sulb-i sağir oğulları Mustafa ve Ahmed efendilerin 

tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den ba hüccet-i şer´iye mensub vasîleri valide ve 

hizâneleri Zeliha binti Abdullah nâm kimesne meclis-i ma´kûd-ı mezkûrda mahalle-

yi mezbûre sakinlerinden müteveffa-yı mümaileyhin sulb-i kebir oğlıları Mehmed 

Emin ve Süleyman ve Mehmed ve Sadeddin efendiler muvâcehelerinde müteveffâ-yı 

mümaileyh hal-i hayatında ve kemal-i akl-ı sıhhâtinde kendi mülki olub mahalle-yi 

mezbûrede kain Emin Efendi ve Bileyci İsmail ve Öksüz Hafız Ali haneleri ve târik-i 

âmm ile mahdud ve mümtaz bir bab fevkani ve tahtani menzilini on iki bin guruş 

mukabilinde asaleti hasebiyle vasîleri oldığım sağiran-ı merkumana bey´-i bat ve 

sahih-i şer´le bey´ ve teslim ve sağiran-ı merkuman içün velayeten iştirâ ve teslim ve 

kabz ve kabul idub semen olan meblağ-ı mezbûrı on iki bin guruş sağiran-ı 

merkumana bi’l-asale hibe ve bahş idub merkuman velayeten ittihâb ve kabul idub ol 

vecihle menzil-i mahdud-ı mezkûrın tamamı sağiran-ı merkumın mülk-i müştiraları 

olub hatta müteveffâ-yı mümaileyh El Hac Nuh Efendi menzil-i mezkûrı ber minvâl-

i muharrer sağiran-ı merkumana bey´ ve teslim semenini dahi kendülere hibe ve bahş 

eylediğini ve menzil-i mezkûrda hak ve alakası kalmadığını hal-i hayat ve kemal-i 

akl-ı sıhâtinde veftından evvel ikrâr ve ititraf dahi itmişken hala vereselerinden 

mümaileyhim Mehmed Emin ve Süleyman ve Mehmed ve Sadeddin efendiler 

menzil-i mezkûra bi gayr-i vech-i şer´i müdâhale ider olmağla müdâhale-yi 

vakı´asının men´i matlubımdır deyu da´va eylediğini mümaileyhim dahi husus-u 

mezkûrı külliyen inkar eylediklerini ve husus-u mezkûrı vasîye-yi mezbûre Zeliha 

Hatun usûl-ü mevzu´âsına tevfikan ba varaka-yı mesture mensub oldıkları 

mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden İmamzâde Mustafa Efendi ve 

İmam Ali Efendi bin Hafız Efendi nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Hafız 

Mehmed bin Abdullah ve Ali bin Ahmed ve Mustafa bin Hüseyin nâm 

kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Hocazâde mükerremetlu Mehmed Selim Efendi ibni Faik Efendi ve Damat Mehmed 

Salih Efendi ibni Mustafa ve Hacı Ömer’in oğlı Mustafa Ağa ve Kara Vaizzâde 

Hasan Efendi nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i isbât 

eylediğini kâtib-i mümaileyh mahallinde fasl ve hasm ve ketb ve tahrir ve mean 
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meb´us olan emna-yı şer´le âli vuku´a inha ve takrir eylediği bi’t-tescil i´lâm olındı 

Tahriren fi’l-yevmü’l-öşr min Cemaziye’l-ahir li sene ahdı selasmiete ve elf/ 7 Nisan 

1884 

Timincioğlı Ökkaş bin Hacı Abdullah muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i 

kelam idub işbu merkum Ökkaş 

 

[Belge No: 251] 

Haleb Vilayet-i Celilesi dahilinde Ayntab mahallatından Sefer Paşa Mahallesi 

sakinelerinden zatı tarif-i şer´le maruf olan işbu bâisü’l-kitab Emine binti Süleyman 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd 

meclis-i şer´de Kebkeb Bölügi Mahallesi sakinlerinden benim zevc-i dahlim olub 

merkum beni ve benden mütevellid sulbiye-yi sağire kızı Aişe’yi yedi seneden beru 

bila nafakaoğlım Ahmed hanesine terk idub sene-yi mezbûreden beru benim ve 

kızım mezbûrenin nafaka ve kisve baha ve meskenimiz taayyün itmediğinden kıbel-i 

şer´den kadr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdir olınmak matlubımdır didikde ol dahi 

cevabında sağire-yi mezbûre kendüsinin zevce-yi menkûhası ve sağire-yi mezbûre 

Aişe dahi sulbiye-yi sağire kızı oldığını ikrâr ancak benim nafaka bahaya ve mesken 

tayinine iktidarım yokdır dimesi üzerine mezbûre Emine Hatun’ın takrir-i vakı´a 

mutabık ve nefsü’l-emre muvafık ve zikr-i âti meblağ kadar maruf oldığı zeyl-i 

rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbâr ve şehadetleriyle zahir ve mütehakkık 

olmağın hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi 

tarih-i kitabdan itibaren mezbûre Emine içün bir guruş ve sağire-yi mezbûre Aişe 

içün yirmi para cem´an yevmi altmış para nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı 

zaruriyeleri içün farz ve takdir biyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı nafakalarına harc 

ve sarfa ve lede’l-hace istidaneye ve inde’z zafer merkum Ökkaş üzerine rücû´a 

mezbûre Emine Hatun’a izn virmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı 

Tahriren fi’l-yevmü’l-hadi öşr min Cemaziye’l-ahir lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 

8 Nisan 1884 

Şühûdü’l-hâl  

Mesud Fetva, Damad Mehmed Salih Efendi, Müftizâde Mehmed Zühdi Efendi, 

Söylemezzâde Seyid Efendi, Yahya Efendizâde Mustafa Ağa ve gayrihüm 
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[[[[Sayfa No]]]]: 168 
[Belge No: 252] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki 

Haleb Vilâyet-i celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab dahilinde Cevizlice 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Bakkal Hacı Mustafa bin 

Mustafa’nın veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Asiye binti Hacı Mustafa ile 

validesi Ümmihan binti Mehmed Emin ve sulb-i sağir oğlıları Mustafa ve Şakir’e ve 

sulbiye-yi kebire kızı Münire’ye inhisârı şer´an zahir ve sağiran-ı merkumanın 

tesviye-yi umûrına kıbel-i şer´den valide ve hizâneleri mezbûre Asiye vasî nasb ve 

tayin olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin 

kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam eyledikden müteveffâ-yı merkumın terekesi 

marifeti ve marifet-i şer´le tahrir ve beyn´el verese bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim ve 

tevzi´ defteridir ki bervechi âti zikr ve beyan olınur Tahriren fi’l-yevmü’l-öşr min 

Zilkade lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 1 Eylül 1884 

Menzil-i der Mahalle-yi mezbûre: 20000 Guruş 

Cedid halı: 200 Guruş 

Bozlak Halı: 80 Guruş 

Rişvangari kirkir kilim: 80 Guruş 

Teflime Kilim: 40 Guruş 

Şak kilim: 30 Guruş 

Köhne kilim ve kıl palaz: 40 Guruş 

Mai ve kırmızı çit yüzli mindal (4): 100 Guruş 

Yasdık (7): 140 Guruş 

Tenur yorkanı: 100 Guruş 

Ufak yorkan(3): 60 Guruş 

Haleb kari hasır (2): 200 Guruş 

Ayntab kari bedri hasır: 25 Guruş 

Ma fiskiye vasfı lanba: 15 Guruş 

Tas çanak (3): 4, 50 Guruş 

Koyun saâti: 100 Guruş 

Anbar ve sandık (5): 100 Guruş 

Don kazanı (1): 100 Guruş 

Kebir hamam legeni: 40 Guruş 

El legeni: 10 Guruş 
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Küçük hamam legeni (1): 40 Guruş 

Diger hamam legeni (1). 30 Guruş 

Yamalu kalaylı badiye: 100 Guruş 

Diger badiye (1): 80 Guruş 

Kalaylı vusta badiye (1): 80 Guruş 

Def´i kalaysız badiye (1): 60 Guruş 

Kazgan resmi badiye (1): 40 Guruş 

Def´i badiye (1): 50 Guruş 

Küçük donkazanı (1): 40 Guruş 

Sağir don kazanı (1): 50 Guruş  

Kebir sini (1): 80 Guruş 

Vusta sini (1): 40 Guruş 

Küçük sini: 10  

Teşt (1): 60 Guruş 

Hamur legencesi (1): 50 Guruş 

Kebir aş kazanı (1): 40 Guruş 

Küçük aş kazanı: 30 Guruş 

Kuşhane: 50 Guruş 

Don tası (1): 30 Guruş 

Sehan (7) lengeri  (8): 120 Guruş 

Çorba legencesi: 50 Guruş 

Süzek (1): 15 Guruş 

Yoğurt satılı: 15 Guruş 

Kazâz Hacı Şakir Ağa’dan alınan nakd: 1278 Guruş 

Karındaşoğlı Ali Ağa indinde: 513 Guruş 

Meyve sini bahası: 180 Guruş 

Hacı Ömer Ağa yediyle füruht olan bortagal sandığı: 84 Guruş 

Kainvalidesi aldığı kına bahası: 196 Guruş 

Külekçi Alioğlu Bekir’den alınan şeker bahası: 483 Guruş 

Hanede mevcud kına: 196 Guruş 

Kilim (1): 100 Guruş 

Sabuncı Ökkaş’dan alınan sabun bahası: 768 Guruş 

Bazzâde Abdurrahman Efendi yedinde: 270 Guruş 

Dükkanda mevcud badiye: 50 Guruş 
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Mevcud portakal sandığı: 330 Guruş 

Kürkciyan Mahallesi’nde İbrâhimin sakin oldığı hane: 2000 Guruş 

Dükkanda mevcud sermaye: 21640 Guruş 

Yekûn: 51077, 50 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât 

Techiz ve tekfine: 77, 50 Guruş 

Zevcesi Asiye Hatun mihr-i muahheri: 2000 Guruş 

Kürkcioğlı Akob Ağa’ya deyni: 1375 Guruş 

Kerimesi Münire’ye deyni: 1500 Guruş 

Şeriki  Pottuk Mehmed’e deyni: 375 Guruş 

Beglerbegi Karyeli Mehmed’e deyni: 300 Guruş 

Resm-i kısmet: 826, 75 Guruş 

Kaydiye: 50 Guruş 

Varaka ve pul Bahası: 25 Guruş 

Yekûn: 18904, 25 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese 

Hisse-yi zecey-i mezbûre Asiye hatuna: 4021 Guruş 26 para 

Hisse-yi ümm Ümmihan: 5362 Guruş 8 para 

Hisse-yi ibni Mustafa: 9115 Guruş  33 para 

Hisse-yi ibni Şakir: 9115 Guruş  34 para 

Hisse-yi binti mezbûre: 4557 Guruş  37 para 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 169 
[Belge No: 253] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab Yalnız Hane Mahallesi 

sakinlerinden bundan akdem mesele-yi maziyede bin iki yüz doksan  dört senesi 

hilalinde vefat iden Berber Hüseyin oğlu Mustafa bin Hüseyin nâm kimesnenin sulb-

i sağir oğlı Mustafa nâm kimesnenin tesviye-yi umûrına ve malı mevrusını ahz ve 

kabz ve hıfza kıbel-i şer´den bir müstakîmü’l-etvar kimesnenin vasî nasb ve tayin 

olınması lazım ve’l-ebed olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve her 

vecihle vesâyet uhdesinden gelmege kadr iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-

yi müslimin ihbârlarıyla şehadetleriyle zahir ve mütehakkık olan sağir-i merkumın 

validesi ve hizânesi işbu bâisü’l-kitab Fatma binti Abbas bin Ali nâm kimesneyi 

hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri sağir-i merkum 
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Mustafa’nın ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına degin tesviye-yi umûrına vasî nasb ve 

tayin biyurub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin  

kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla 

olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-evvel min Cemaziye’l-ahir lisene ahdı ve selasmiete ve 

elf / 29 Mart 1884 

Şühûdü’l-hâl   

Emincizâde Mustafa Ağa, Şeyh Yusufzâde Mehmed Ağa, Emir Yusufoğlı Hacı 

Mustafa Ağa, Arslanzâde Hacı Şaban Ağa ve Hafız Mehmed Hilmi Efendi ve 

gayrihüm 

 

[Belge No: 254] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Haik-i Müselman Mahallesi sakinelerinden 

zatı Berber Mukaddes Artin bin Artin ve Akob bin Der Akob nâm kimesneler 

marifetleriyle maruf olan Üski binti Mukaddes Asdur nâm kimesne medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda 

mahalle-yi mezbûrede sakin mezbûre Üski binti Mukaddes Asdur nâm kimesnenin 

zevci Kilislioğlı Karabet nâm kimesne muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub 

vilâyet-i mezbuureye tabi´ Bulanık Kasabası kurasından Hasan Begli Karyesi 

turabında Höyük nâm mahalde vâki´ tarafları Poyraz’ın oğlı menzil ve cebel ve 

Belğan ile mahdud ve mümtaz Kömbe’nin oğlı Hasan Ağa ile insafen müşterek 

oldığım bir kıt´a tarlada olan nısf hisse-yi şâyiamı bedel misliyle talebine ferağa ve 

kabz-ı bedele ve ferağ-ı mezbûrı nizâm-ı vecihle meclis idare kazâda ve memurı 

huzûrında ikrâr ve takrire tarafından işbu bâisü’l-i´lâm zevci merkum Karabet nâm 

kimesne vekâlet-i mutlaka-yı âmmeile vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledim 

didikde merkum Karabet dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul ve 

merasimin  kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam eylediği ma vâki´ bi’t-taleb ketb 

ve imla olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-salis öşr min C. Ahir lisene ahdı ve selasmiete 

ve elf / 10 Nisan 1884 

 

[Belge No: 255] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi Medine-yi Ayntab kurasından Beşgöz Karyesi 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Kürdoğlı Mustafa’nın sulb-i sağir oğlı 

Abdülmecid’e ve sulbiye-yi sağire kızı Zeliha’nın tesviye-yi umûrına ve malı 

mevrusını ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer´den bir müstakîmü’l-etvar kimesnenin vasî 
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nasb ve tayin olınması lazım ve’l-ebed olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile 

mevsûf ve her vecihle vesâyet uhdesinden gelmege kadr iddüği zeyl-i rakımda 

muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbâr ve şehadetleriyle ve mütehakkık olan sağiran-ı 

merkumanın akrabalarından işbu bâisü’l-küttab Hallo bin Kör Alo nâm kimesneyi 

hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri sağiran-ı 

merkumanın vakt-i rüşd ve sedâdlarına degin tesviye-yi umûrına vasî nasb ve tayin 

biyurub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul eyledikden sonra 

vasî-yi merkumın talebiyle hakim-i mümaileyh hazretleri tarihden itibaren yevmi 

otuz paradan her biri içün altmış para nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı 

zaruriyeleri içün farz ve takdir biyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı sağiran-ı 

merkumana harc ve sarfa ve lede’l-hace istidaneye ve inde´z zafer mallarına ve 

yahud min nafakatiha aleyh üzerine bervechi merkum Hallo’ya izn vermeğin ma 

vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-salis öşr min Cemaziye’l-

ahir lisene ahdı ve selasmiete ve elf /11 Mart 1884 

Şühûdü’l-hâl   

Hacı Halil Ağazâde Halil Efendi, Emir Mehmed Ağa, Muhzır Sinan Ağa ve Muhzır 

Hüseyin ve gayrihüm 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 170 
[Belge No: 256] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki 

Haleb Vilâyet-i celilesi Medine-yi Ayntab kurasından Beşgöz Karyesi 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Kürdoğlı Mustafa’nın veraseti zevce-yi 

menkûha-yı metrukesi Fatma binti Arab ile sulb-i sağir oğlı Abdülmecid’e ve sağire 

kızı Zeliha’ya ve kebire kızı Hadice’ye inhisârı şer´an zahir ve sağiran-ı merkumanın 

tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den ve sağiran-ı merkumanın akrabalarından Kör 

Alooğlı Halil vasî nasb ve tayin olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i 

mezkûreyi kabul eyledikden sonra müteveffâ-yı merkumın terekesi vasî-yi merkum 

marifet ve marifet-i şer´le tahrir ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim ve 

tevzi´ defteridir ki bervechi âti zikr ve beyan olınur Fi 15 Cemaziye’l-ahir Sene 1301 

/13 Mart  1884 

Menzil-i der karye-yi mezbûre: 150 Guruş 

Bey´ olınan öküz semeni: 400 Guruş 

Halloya bey´ olınan öküz esmanı: 600 Guruş 
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Kürkci Alide bey´ olınan öküz bahası: 550 Guruş 

Fatma’ya bey´ olınan öküz bahası: 400 Guruş 

Hadice’ye bey´ olınan keza: 350 Guruş 

Hınta ve şa´ir baha: 272, 25 Guruş 

Cırcır: 70 Guruş 

Abbasa bey´ olınan öküz esmanı: 300 Guruş 

Don Kazganı: 50 Guruş 

Teşt (1): 40 Guruş 

Legence (1): 15 Guruş 

Tava (1): 10 Guruş 

Küçük aş kazanı: 10 Guruş 

Su satılı: 15 Guruş 

Yatak kat (1): 100 Guruş 

Kilim (1): 100 Guruş 

Çirt temurı: 20 Guruş 

Hegbe (1): 5 Guruş 

Saban (1): 5 Guruş 

Yekûn: 3622, 25 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât 

Zevce-yi mezbûreye mihr-i muahher: 300 Guruş 

Toksan senesine aşar virgüsine: 272, 25 Guruş 

Toksan tokuz aşar yine: 75 Guruş 

Emlakiye: 60 Guruş 

Resm-i kısmet: 73 Guruş 

Kaydiye: 5 Guruş 

Varaka baha: 2 Guruş 

Yekûn: 787, 25 Guruş 

Sahhü’t-taksim : 2635 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre: 329, 375 Guruş 

Hisse-yi binti kebire Hadice: 576, 375 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Abdülmecid: 1152, 75 Guruş 

Hisse-yi binti sağire Zeliha: 576, 375 Guruş 
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[Belge No: 257] 

 Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

kazâsına tabi´ Ceded Karyesi sakinlerinden ve Teba-yı Devlet-i Aliye-yi Osmani’den 

iken bundan akdem fevt olan Köse Hüseyin bin Hüseyin bin Abdullah’ın veraseti 

zevce-yi menkûhayı metrukesi  Habbe Hatun binti Cuma ile müteveffâ-yı merkumın 

hayatında vefat iden sulbiye-yi kızı Rahime Hatun’ın oğlı ve kızı olub zevi’l-ehram 

cihetinden varisleri bulınan Abdülhay Mehmed Emin ve Aişe binti Mehmed’e 

münhasır oldığı bade´d tahkik bâisü’l-i´lâm zevce-yi mezbûre Habbe Hatun 

tarafından zikr-i âti husus-ı da´vaya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân ve caibü’l-esami 

müzekkilerden lede’t-tezkiye makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan karye-yi 

mezbûre ahalisinden Mehmed bin Memik ve Mehmed bin Ahmed nâm kimesneler 

şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak 

olan da´va vekili Seyyid Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa meclis-i şer´i şerif enverde 

verese-yi mezbûreden zat-ı marufe mezbûre Aişe tarafından husumet-i da´vaya ve 

redd-i cevaba vekil müseccel-i şer´isi Ceded Karyeli Mehmed bin Osman 

muvâcehesinde mezkûre turabında kain tarafları nehir ma ve degirman harkı ve 

Abo’nın oğlı Kasım bağçesi ve Hacı Ömer tarlasıyla mahdud ve mümtaz bir kıt´a 

dımışkı bağ gerdumını ve zeytun eşcarını müştemil bağın nısf hissesi merkum Köse 

Hüseyin vefatından üç sene akdem hal-i hayat ve kemal-i akl-ı sıhhatında tarafından 

bi’l-icâb ve’l-kabul havi şürûta mukarin  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 171 

ari iki bin beş yüz guruş müvekkile-yi mezbûre zevcesi Habbe Hatun’a bey´ ve 

temlik ve teslim ol dahi ol vecihle iştirâ ve temellük ve teslim ve vâki´ semen idub 

bade mezkûre semen-i mezbûre mutlaka-yı âmme-yi da´va  ve kaffe-yi iman 

muhasematdan müvekkile-yi mezbûrenin kabulini havi zimmetini ibrâ-yı âmm ve 

iskat-ı tam ile ibrâ ve iskata hak bağ-ı mahdud-ı mezkûrın nısf hisse-si bervechi 

muharrer müvekkile-yi mezbûrenin mülk-i müştirası sahih-i vakf-ı sarih olmış ve 

tarih-i mezbûreden beru tasarruf idegelmiş iken müvekkile-yi Aişe hala nısf hisse 

bağ-ı mahdud-ı mezkûra vaz´ül yedleri muâraza ve müvekkile-yi mezbûre Habbe 

Hatun’ın tasarrufına mümanaat itmekde oldığından mezbûrenin muâraza-yı 

vakı´asının men´iyle kifayedine tenbih-i şer´i biyurulmak bi’l-vekâle matlubımdır 

deyu da´va itdikde ğabbe’s suâl vekil-i merkum dahi cevabında bağ-ı mahdud-ı 

mezkûrın tamamı müteveffâ-yı merkumın mülki ve fevtiyle veresesine irsen kıldığı 
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ve müvekkilesi mezbûre Aişe müteveffa-yı merkumın veresesinden bulındığı cihetle 

bağ-ı mezkûra vaz´ül yedini ikrâr ancak bey´-i mezkûr ve ibrâ-yı mezbûrı inkar 

eyledikde vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi müddeâ-yı meşruhasını husus-u mezkura 

arifân ve usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i 

mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Ceded Karyesi ahalilerinden Ahmed bin Hamid 

ve Mehmed Ali bin Veli ve ve Mehmed bin Abbas ve Kurb-ı Kozanlı Mahallesi 

muhtarı Mehmed bin Ahmed ve Mahu Paşaoğlı Hacı Mehmed bin nâm 

kimesnelerden evvela sıra ve bade Mehmed bin Ahmed ve Hüseyin bin Abdülkadir 

ve Mustafa bin Hüseyin nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Elbistanlıoğlı Hasan bin Ahmed ve Davud bin 

Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i şer´i şerif-i âli isbât 

etmeğin mucebince bağ-ı mahdud-ı mezkûrın nısf hissesi müvekkile-yi mezbûre 

Habbe Hatuna teslime müvekkile-yi mezbûre Aişe’ye izâfetle vekil-i merkum 

Mehmed’e tenbih olındığı i´lam olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-sadi öşr min 

Cemaziye’l-ahir lisene ahdı ve selasmiete ve elf /13 Nisan 1884 

 

[Belge No: 258] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

kazâsına tabi´ Ceded Karyesi sakinelerinden ve Teba-yı Devlet-i Aliye’den bâisü’l-

i´lâm Habbe Hatun binti Cuma bin Abdullah nâm kimesne tarafından zikr-i âti 

husus-u da´vaya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân ve ususl-ü mevzu´âsına tevfikan 

evvela sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr 

olınan karye-yi mezkûre ahalisinden Memu bin Memik ve Mehmed bin Ahmed nâm 

kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut vekâletine 

hükmü’ş-şer´i ül hak olan da´va vekillerinden Seyyid Mehmed Efendi bin Seyyid 

Ağa medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i 

şer´de kurb-ı mezbûre sakinlerinden teba-yı devlet-i aliyeden olub bundan tokuz mah 

akdem vefat iden Köse Hüseyin bin Hüseyin bin Abdullah’ın müteveffiye kızı 

Rahime’nin kızı ve zevi’l-ehram cihetinden veresesinden bulınan ve terekesine 

vaz´ül yedi mütehakkık olan marifetü’l-zat Aişe Mehmed nâm hatun tarafından 

husumet ve redd-i cevaba vekil-i müseccel-i şer´isi ve karye-yi mezkûre ahalisinden 

Başıbüyükzâde Mehmed Kahya bin Osman nâm kimesne muvâcehesinde üzerinde 

da´va ve takrir-i kelam idub müteveffâ-yı merkum Köse Hüseyin’in veraset-i zevce-

yi menkûha-yı medhûl bahası müvekkilem mezbûre Habbe Hatun ile hayatında vefat 
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iden sulbiye kızı Rahime’nin oğlı Abdulhay ve ve kızı müvekkile-yi mezbûre Aişe 

Hatun’a münhasıran olub tashih-i mesele-yi mirasları dört sehm itibariyle sehm-i 

mezbûreden bir sehmi zevce-yi mezbûre Habbe Hatun’a ve üç sehmi dahi merkuman 

Abdulhay ve Aişe’ye isabet itmekle müvekkilem mezbûre Habbe Hatun müteveffâ-yı 

merkum Köse Hüseyin’in yedi seneden beru zevce-yi menkûha-yı medhûl bahası 

olub meyanelerinde hüsn-i muaşeret ve izdivac ile ale’l-vefat muamele-yi ezvac 

olına gelub merkumın taht-ı nikahında sabiten ve beynlerinde zevciyet kaim oldığı 

halde tarihden tokuz mah akdem vefatı vuku´yla emvâl-i metrukesinden esas menzil 

ve tecemmülat-ı hane misülli eşya-yı mekulesi fevtinden dört gün sonra ve emlak ve 

akarının hasılatını altı mah sonra verese-yi merkumesi beynlerinde iktisam olınub 

zevce-yi mezbûrenin rub´ hisse-yi irsiyesi ifraz ile kendüsine virilub müteveffâ-yı 

merkumın karye-yi mezkûre derunında kain tarafları Cuma’nın Ahmed ve Naccar’ın 

oğlı Ali ve Hasan Ağa menzilleri ile mahdud ve mümtaz malumü’l-müştemilat bir 

bab mülk-i menzilin tamamı ve karye-yi mezbûre turabında Ace Akar nâm mahalde 

kain tarafları cebel ve Dâizâde Hacı Emin’in oğlı Hasan Efendi zeytunlığı ve 

Güzelzâde Ali Beg zeytunlığı ve tarik ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a mahlut fıstık 

ve zeytunlığın tamamı ve yine mahall-i mezkûrda kain tarafları cebel ve Şakir 

Efendioğlı Mehmed Efendi  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 172 

fıstıklığı ve Hacı Nuh Efendizâde Süleyman Efendi bağı ve tarik ile mahdud bir kıt´a 

mahlut hayir ve zeytunlık ve yine karye-yi mezbûrede Kavaklık nâm mahalde kain 

tarafları Berber Mehmed ve Şakir Efendi ve Hacı Emin Beg’in oğlı Hasan Efendi 

zeytunlıkları ve dere ile mahdud bir kıt´a zeytunlıkın tamamı ve yine karye-yi 

mezbûrede Kızılcakend Karyesi yolı üzerinde kain tarafları İbrâhim Şetil zeytunlığı 

ve Alo zeytunlığı ve Hacı Nuh Efendi tarlası ve Ahmed Haltı bağı ile mahdud bir 

kıt´a mahlut bağ ve zeytunlığın tamamı ve yine karye-yi mezbûrede Turlı Karyesi 

takımında kain tarafları Abunın oğlı Kasım bağçesi ve Hacı Ömer Ağa’nın tarlası ve 

nehr-i cari ve hark ile mahdud bir kıt´a dımışk bağ ve zeytun eşcarıyla mahlut bağın 

nısf hissesi emvâl-i gayr-i menkulesi olub tarihden 

 

[Belge No: 259] 

Bâis-i tastir-i sütur Haleb Vilâyet-i celilesi Medine-yi Ayntab mahallatından 

Beg mahallesi sakinlerinden İran Devlet-i Behiyyesi şehbenderi refetlü Nazır Beg ve 
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yine mahalle-yi mezbûre sakinelerinden şahsı zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami 

kimesnelerin tarifleriyle maruf olan Zümrüd binti Gregor Ağa bin Arab nâm 

kimesneler meclis-i şer´i şerif-i enverde zikr-i cay´ vakflarına li eclü’t-tescil 

mütevelli ve bade azlini şart eyledikleri  mümaileyhanın oğlıları Artin bin Nazır Beg 

muhzırında her biri bitevaha ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub zikr-i âti vakıflarının 

sudurına değin silk-i mülkimizde münselik verese-yi tasarrufımızda münasamed olub 

medine-yi mezbûrede Balıklı Çarşısı’nda kain Luğcı Sargez hanesi şarken merkum 

Sargez’in kapusı ve Çerci Adurın oğlı Nersez hanesi ve Zümrüd Hatun dükkanı ile 

mahdud ve mümtaz birbirine muttasıl dört bab bakkal dükkanımızın tamamlarını ve 

yine arsada Buğday Pazarında kain kıbleten ve garben şarken Arpacıoğlı Mehmed 

bin Ömer bin Hacı Mehmed dükkanı şimâlen tarik-i has ile mahdud ve mümtaz bir 

bab Arpacı dükkanında olan nısf hissemizi ve yine Sukı Tavil’de vâki´ Külekçi 

Pazarı’nda kain tarafları Mustafa Paşa dükkanı ve târik-i âmm ve Deli Ahmed bin 

Hüseyin bin Ali ve Receb dükkanı ve Bazar Damı ile mahdud ve mümtaz bir bab 

hala bedestan dükkanımızı tamamen ve yine Kuyu Mahaller Çarşısı’nda kain şimâl 

cihetinde olan kapudan duhul olındıkda ? garbide has mülk ve arsası Lala Mustafa 

Paşa Vakfı dimekle maruf çarşı-yı mezbûrde vâki´ kıbleten Nersez ve Dügmeci 

Pedros şarken Pancarcı Evanis bin Akob bin Haik dükkanları ve iki tarafdan tarik ile 

mahdud ve mümtaz bir bab dükkanda olan nısf hisse-yi şâyiamızı ve yine çarşı-yı 

mezbûrde kain kıbleten Şeyh merkezi şarken Karaman’ın oğlu Karabet bin Akobyan 

bin karabet şimâlen Küçük Akoboğlu Kivorg bin Nazır bin Akob dükkanları ve tarik 

ile mahdud ve mümtaz kezâlik binası mülk arsası vakfın olan bir bab kuyumcı 

dükkanımızı ve yine Suk-ı mezbûrda kıbleten Nazıryan Karabet bin Gregor bin 

Mahsi Artin şarken târik-i âmm şimâlen Akobyan bin Karabet bin Gregor bin Artin 

dükkanları garben târik-i âmm ile mahdd ve mümtaz kezâlik bir bab dükkanın binası 

semti ki cem´an altı bab dükkanımızın tamamını ve nısf hisse-yi şâyiamızı bi 

cümleten tevabi´ vallahü’l-hak ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murafık vakf-ı sahih-i 

müeyyid ve habs-ı sarih-i muhallid  ile vakf ve habs idub şöyle şart eyledik ki 

salifü’z zikr dekakin-i mezkûrelerin evvela tekalif-i örfiyesi ve şer´iyeleri bade’l-

ihrac ve mütevelli yediyle istiğlal olındıktan sonra fazla ğallesiyle dekakin-i 

mezkûrelerin tamir ve termimat muktezaları bade’l-icrâ baki fazla-yı galle her ne 

kalur ise evvela fazla-yı galle akraba-yı taallukatumda fakiran ve zaifân 

meyanlarında taksim olınub akrabamızda akrabamızda fakir bulınmadığı halde 

komşularımız fakir ise sarf olına komşularımızda fakir bulınmaz ise ol vakt fazla-yı 



402 

galle Ermeni Miletinin fukarasına ve kinsâ masraf-ı muktezasına sarf olına ve 

hayatda oldıkca vakf-ı mezkûrımıza kendümiz mütevelli olub şart-ı mezburemizi icrâ 

ideriz vefatımızdan sonra sulb-i kebir oğlumız Artin Ağa mütevelli olub şart-ı 

mezkûrı icrâ ide ol dahi vefat eyler ise diğeroğlumız Karabet Ağa mütevelli olub 

şart-ı mezkûrı icrâ ide Karabet Ağa dahi vefat eyler ise ol vaktoğlumuz 

mümaileyhanın evlad-ı evlad-ı evladının sinen ekber ve akl batna bade batn ve karna 

bade karn olub şart-ı mezkûrı icrâ ideler hilaf-i şartımız olarak bir akçe başka bir 

mahale sarf olınmaya olındığı halde indeh mes´ul deyu dekakin-i mezkûreleri 

mütevelli-yi mümaileyhe teslim eyledikden sonra mümaileyha kelamlarını semt-i 

ahere sarfla vakfından rücu´ ve kema fi’l-evvel mülkimize idhal ve istirdad ideriz 

deyu müvelli-i mümaileyh ile müterafian ve teslimden imtinâ´ ile hakim-i 

mevkı´sadr-ı kitab def´-i kadre Mevlâna Ebulvehab Efendi hazretleri huzûrında 

müterafian ve her biri fasl ve hasma taliban oldıklarında hakim-i müşarünileyh esbi´ 

Allâh ni´mâ-aleyh dahi ilmen bi’l-hilaf ala min yerah min´el eimmetü’l-müctehidin 

vakf-ı merkumın sıhhat ve lüzumına hükm-i sahih-i şer´i ve kazâen cerh-i mer´i idub 

ol vecihle vakf-ı merkum sahih ve lazım ve mütehettim olub min bad nakz ve tahvili 

muhal ve tebdil ve tağyiri mümteniü’l-ihtimal oldı cerizelik hurriren min 

muharremü’l-haram lisene selas ve miete ve elf 

Şühûdü’l-hâl  

Arif Ağazâde Mustafa Ağa, Iztırabzâde Mehmed Ali Efendi, Kâtib-i Mahkemeyi 

Şer´iye Hafız Mehmed Efendi 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 173 
[Belge No: 260] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyeti celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Âtik Mahallesi sakinlerinden Kalmakzâde Hacı Abdurrahman Efendi ile Kozanlı 

Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Mürde Hatun binti El Hac Şakir Efendi nâm 

kimesnelerin mülk-i müştiraları olub Dülük Karyesi turabında vâki´ Kuyucık nâm 

kimesne mahalde kain tarafları Memik ve Hacı Şakir Ağazâde Mehmed ve Mustafa 

ve Cürikcioğlı Mehmed tarlasıyla ve târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz tahminen 

beş dönüm bir kıt´a tarla ve yine mahall-i mezkûrde vâki´ tarafları Kara Hacıoğlı 

Hafız Mehmed tarlaları ve târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz tahminen iki dönüm 

bir kıt´a tarla ve yine mahall-i mezkûrda kain tarafları Mercimek kızı Emine ve 
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İmamzâde Ahmed Efendi tarlaları ve târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a üç 

dönüm tarla ki cem´an üç kıt´a tarlalarını yirmi sekiz ade yüzlik Osmani Altunı 

mukabilinde Söylemezzâde Mehmed Said Ağa’ya ferağ-ı muteber-i kat´ile ferağa ve 

kabz-ı bedele ve ferağ-ı mezkûrı nizâm-ı vechile meclis idare kaza ve memurı 

huzûrında ikrâr ve takrire taraflarından işbu bâisü’l-i´lâm Hacı Hüseyin Ağa bin 

Mustafa nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eylediğini ol dahi ber 

minvâl-i muharrer  vekâlet-i mezkûre kabul eylediği usûl-ü mevzu´âsına tevfikan 

mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden ceride-yi 

şer´iyede masturü’l-esami kimesnelerden evvela sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl 

ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Mehmed Salih Efendi ibni Abdülkadir 

bin Mahmud ve İbrahim bin Ahmed nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı 

hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı tescil ve i´lâm olındı  Fi 

17 Cemaziye’l-ahir Sene 1301/ 17 Nisan 1884  

 

[Belge No: 261] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi Medine-yi Ayntab’a tabi´ Kara Çomak Karyesi ahalisinden 

bâisü’l-i´lâm Ahmed bin Hasan nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i mâli ukudda medine-yi mezbûre 

mahallatından Fare Mahallesi sakinlerinden ve Teba´-yı Osmaniye’den Musevi 

Merduh bin Bentob nâm kimesne muvâcehesinde işbu merkum Merduhın yedinde 

olub hükümet-i seniyye konağı havalisinde muâyene olınan boz renkli karnı altı 

beyaz toy nişanlı beş yaşında olan bir re´s erkek merkeb yedimde şer´an malım iken 

tarihden bir sene akdem zayi´ olub el halet-i hezihi merkumın yedinde bulmamla 

bi’l-istihkaka hal taleb iderim deyu bade´d da´va ve’s suâl merkum Merduh 

cevabında merkeb-i mevsûf-mezkûrı tarihden on bir mah akdem gaib an’il meclis 

Ayntablı Nalband Karabetoğlı ismi malum olmayan bir kimesneden yüz toksan sekiz 

guruşa iştirâ eyledim müddeî-yi merkumın bervechi meşruh malı oldığını bilmam ve 

hatta merkeb-i mezkûr altı yaşındadır didikde merkeb-i mezkûr erbab-ı habere sene 

irâe olındıkda Mehmed bin Ali Osman Mustafa bin İsmail nâm kimesneler 

marifetiyle muâyene tahik olınub merkeb-i mezkûrın sini müddeî-yi merkumın 

da´vasına tevfik etmeğin müddeî-yi merkum Ahmed’in da´vasını mutabık beyine 

taleb olındıkda bervechi muharrer müddeâsını usûl-ü mevzu´âsna tevfikan mensub 

oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Ayrancıoğlı 
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Mustafa bin Yusuf ve Mehmed bin Ali nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade 

Ahmed bin Ali ve Bekir bin Ömer nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan karye-yi mezbûre ahalilerinden Cafer bin 

Hamid ve Ahmed bin Süleyman nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha ber nehc-i 

şer´i âli baade’l-isbât ve’l-hilaf ve’l-hükmü’ş-şer´i merkeb-i mevsûf-ı mezkûrı 

müddeî-yi merkum Ahmed’e teslime müddeî-yi aleyh merkum Merduha tenbih 

olındığı bi’l-iltimas i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-ta´si ve’l-aşer min 

Cemaziye’l-ahir lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 16 Nisan 1884 

 

[Belge No: 262] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki Haleb Vilâyet-i celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab kurasından Kerteşe Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Fatma Elifoğlı Mehmed’in veraseti validesi Fatma binti Alo ile sulb-i sağir oğlı 

Hasan’a inhisârı şer´an zahir oldıkdan sonra merkum Hasan’ın dahi tesviye-yi 

umûrına kıbel-i şer´den amucası İbrâhim bin Mustafa nâm kimesneyi vasî nasb ve 

tayin olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 174 

vesâyet-i mezkûreyi kabul eyledikden sorma müteveffâ-yı merkumın terekesi vasî-yi 

merkum marifet ve marifet-i şer´le tahrir ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye 

taksim ve tevzi´ defteri dir ki ber vech-i âti zikr ve beyan olınur  Fi 5 Recebü’l-ferd 

Sene 1301 / 1 Mayıs 1884 

Nısf hisse menzil-i der karye-yi mezbûre: 700 Guruş 

Yatak kat (2): 200 Guruş 

Müsta´mel kilim aded (2): 100 Guruş 

Çuval (3): 60 Guruş 

Öküz re´s (1): 150 Guruş 

Nısf hisse merkeb: 100 Guruş 

Keçi (2): 75 Guruş 

Koyun (2): 75 Guruş 

Hanede mevcud hayir: 100 Guruş 

Mısır darısı: 25 Guruş 

Evani nühasiye(4): 120 Guruş 

Çift edâvatı:20 Guruş 
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Helvacı üzümü: 300 

Dımışkı bağ oğlak Deresi’nde(1): 400 Guruş 

Dımışkı bağ zeytun ile mahlut nısfı: 500 Guruş 

Ağlık bağ (1): 200 Guruş 

Mehmed Ali ile müşterek rub´ hissesi: 200 Guruş 

Palut Okı’nda  ağaran bağ nısfı: 400 Guruş 

Körpınar’da hayirlik nısf: 750 Guruş 

Yekûn: 4505 

Minhâü’l-ihrâcât  

Resm-i kısmet: 112, 50 Guruş 

Kaydiye: 6 Guruş 

Varaka ve pul: 3 Guruş 

Yekûn: 121, 50 Guruş 

Sahhü’t-taksim: 4373, 50 Guruş 

Hisse-yi ümm-i mezbûre: 730 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Hasan: 3653 Guruş 

 

[Belge No: 263] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki Haleb Vilâyet-i celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab’a tabi´ Cağıd Karyesi  sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ali Beg 

bin Mustafa bin Ali Tosun Ağa nâm kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı 

metrukesi Rabia binti Mehmed Ağa ile kendüden mukaddem fevt olan zevcesi Fatma 

binti Ali’den mütevellidun sulbi oğlıları Bozan ve gaib an´il beled Ahmed’e ve 

sulbiye-yi kebire kızları Emine ve Hadice ve Aişe’ye ve Rabia’dan mütevellidun 

sulbi kebir oğlı Cuma’ya ve sağir oğlıları Nahsen ve Ali’ye ve kebire kızı Siti’ye 

münhasıran olub ve sağirun-ı merkumının dahi tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den 

valideleri vasî nasb ve tayin olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i 

mezkûreyi kabul eyledikden sonra ve gaib-i merkum içün dahi merkum Bozan 

kayyım nasb ve tayin olınmağla müteveffâ-yı merkumın tereke vasî-yi mezbûre taleb 

ve marifeti ve marifeti şer´le tahrir ve beyn´el verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ ve 

taksim defteridir ki ber vech-i âti zikr ve beyan olınur  Fi 5 Recebü’l-ferd Sene 1301/ 

1 Mayıs 1884 

Menzil-i der karye-yi mezbûre: 2000 Guruş 

Molla Mustafa ile müşterek degirmandan nısf hissesi: 1500 Guruş 
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Kızıl Ayn Deresi’nde yenice bağ: 500 Guruş 

Degirman civarında ağlık bağ: 200 Guruş 

Merkeb re´s (1): 200 Guruş 

Mağara Deresi’nde Heşbo ile müşterek fıstıklıkdan nısf hissesi: 500 Guruş 

Köy uğrında fıstıklık tamamı: 400 Guruş 

Kuştam Pınarı civarında fıstıklık tamamı: 300 Guruş 

Mustafa ile müşterek hayirlik nısfı: 100 Guruş 

Hayirlik civarında rub´ hisse fıstıklık: 1000 Guruş 

Tarla civarlarında ceviz eşcarı: 1000 Guruş 

İnek öküz (2): 600 Guruş 

Kilim (7): 350 Guruş 

Çuval (10) 150 Guruş 

Mısır darısı: 100 Guruş 

Keçi (13)oğlak (10): 850 Guruş 

Koyun kuzu (4): 150 Guruş 

Don kazanı: 50 Guruş 

Taşt (1): 50 Guruş 

Aş kazanı (3): 100 Guruş 

Sahan (10): 50 Guruş 

Lengeri (6): 30 Guruş 

Hamur legencesi: 30 Guruş 

Çorba legence (1): 10 Guruş 

Yatak kat (6): 600 Guruş 

Çift takımı: 30 Guruş 

Hacı Ömerli Mamoda mernu ve hınta (24): 300 Guruş 

Tecem´mülat-ı hane: 50 Guruş 

Yekûn: 11200 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât 

Techiz ve tekfin: 100 Guruş 

Zevce-yi mezbûreye mihr-i muahher deyni: 500 Guruş 

Resm-i kısmet: 265 Guruş 

Kaydiye: 18 Guruş 

Varaka baha: 7, 50  Guruş 

Yekûn: 890, 50 Guruş 
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[[[[Sayfa No]]]]: 175 

Sahhü’t-taksim: 10409, 50 Guruş 

Zevce-yi mezbûre Rabia hissesi: 1301 Guruş 

İbni merkum Bozan Hissesi: 1214 Guruş 

Binti mezbûre Emine hissesi: 607 Guruş 

Binti mezbûre Hadice hissesi: 607 Guruş 

Binti mezbûre Aişe hissesi: 607 Guruş 

Binti mezbûre Rabia hissesi: 607 Guruş 

İbni merkum Cuma hissesi: 1214 Guruş 

İbni merkum Muhsin hissesi: 1214 Guruş 

İbni merkum Ali hissesi: 1214 Guruş 

Binti mezbûre Sitiy hissesi: 607 Guruş 

 

[Belge No: 264] 

 Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab mahallatından Cabi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Hasan bin Mahmud’ın veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Asiye binti Ali ile 

sulbi sağir oğlıları Mehmed ve Ahmed ve sulbiye-yi kızı Aişe’ye münhasıran olub 

kable’l-kısma  İbni merkum Mehmed dahi fevt olub veraseti zevce-yi menkûha-yı 

metrukesi Hadice binti Memik ile validesi mezbûre Asiye’ye ve sulbiye-yi sağire 

kızları Fatma ve Zeyneb ile li ebeveyn erkarındaşları merkum Ahmed’e ve kız 

karındaşı mezbûre Aişe’ye münhasıran oldıkdan sonra ale’t-tarikü’l-münasaha ve’l-

ihtisar otuz altı sehm itbariyle altı sehm yirmi dört arası mezbûre Asiye’ye ve on iki 

sehm otuz sekiz parası ibni merkum Ahmed’e ve altı sehm on dokuz parası mezbûre 

Aişe’ye ve bir sehm yirmi üç parası mezbûre Hadice’yi dört sehm sekiz paradan 

ikisine sağirtan-ı mezbûrtan Fatma ve Zeyneb’e isabeti bade’l-tahkikü’l-şer´i 

sağirtan-ı mezbûrtanın mal-ı mevrusları ahz ve kabz ve hıfz ve tesviye umûrlarını 

rü´yete kıbel-i şer´den min kablü’l-ümm ceddesi merkum Memik bin İbrâhim nâm 

kimesne vasî nasb ve tayin olınub ol dahi bervechi muharrer vesâyet-i mezkûreyi 

bade’l-kabul vasî-yi merkum Memik taleb marifet ve marifet-i şer´le tahrir ve terkim 

ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ ve taksim olınan müteveffâ-yı 

merkumın terekesi bervechi âti zikr ve beyan olınur Fi 1 Receb Sene 1301/ 27 Nisan 

1884 

Menzil-i der mahalle-yi mezbûre: 2000 Guruş 
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Katır ma´ supa re´s (4): 3000 Guruş 

Merkeb re´s (1): 250 Guruş 

Keçi (3): 120 Guruş 

Bakır battan (10): 300 Guruş 

Arab Şıho’nın oğlı yedinde koyun (4) ma´ kuzı (3): 200 Guruş 

Kırmızı müsta´mel (1): 30 Guruş 

Mehmed ile arı nısfı (65): 520 Guruş 

Mehmed bin Memo ile müşterek arı nısfı (26): 270 Guruş 

Merkuman Mehmed ve Memo indlerinde boş petek: 30 Guruş 

Köhne boz kilim (1): 30 Guruş 

Kıl palaz (1): 50 Guruş 

Keçi (1): 40 Guruş 

Zil (1): 23 Guruş 

Döşek (1) yorkan (1) yasdık (1): 200 Guruş 

Tennur yorkan (2): 150 Guruş 

Sağir (1): 30 Guruş 

Gümüş zincirli saat: 150 Guruş 

Çankarı çit yüzli yorkan (1) minder(2): 150 Guruş 

Köhne hurc (1) ve telis (1) harar (2): 47 Guruş 

Küb (2): 5 Guruş 

Tahta anbar: 25 Guruş 

Tahta ublu: 10 Guruş 

Bulgur simit (16): 160 Guruş 

Begmez (12): 40 Guruş 

Demir mangal ve Haleb Ocaği: 10 Guruş 

Tüfenk ve tabanca ve pal bıçak: 40 Guruş 

Kahve takımı lonba ve nargile: 20 Guruş 

Basra nâm mahalde: 200 Guruş 

Mukataa başında bağ: 50 Guruş 

Memik ile müşterek bağ: 50 Guruş 

Memik ile müşterek bağ: 150 Guruş 

Attar dükkanında desmal: 2726 Guruş 

Yekûn: 11048 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât  
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Zevce-yi mezbûrenin mihr-i muahheri: 1000 Guruş 

Oğlı Mehmed’in zevcesi mezbûre Hadice’ye verecek deyni: 800 Guruş 

Müteveffâ-yı sani merkum Mehmed’in zimmetinde zevcesi mezbûrenin Hadice’nin 

mihr-i muahheri: 1500 Guruş 

Resm-i kısmet: 203, 625 Guruş 

Kaydiye: 11, 375 Guruş 

Varaka ve pul: 10 Guruş 

Düyûn-ı müteferrik: 11, 75 Guruş 

Yekûn: 3536, 75   Guruş    

 

[[[[Sayfa No]]]]: 176 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese 

Hisse-yi zevceyi mezbûre Asiye: 1394 Guruş 23 para 

Hisse-yi ibni merkum Ahmed: 3193 Guruş 37 para 

Hisse-yi binti Aişe: 1588 Guruş 38 para 

Hisse-yi zevce  Hadice: 211 Guruş 

Hisse-yi binti Fatma sağire: 562 Guruş 11 para 

Hisse-yi binti sağire-yi mezbûre  Zeyneb: 562 Guruş 11 para 

 

[Belge No: 265] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından  Cevizlice  

Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Fatma binti Şıh Mehmed nâm hatun  

tarafından caiü’l-beyan hususda da´vaya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân ve her biri 

usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden caiü’l-zikr 

müzekkilerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Mustafa bin Ahmed ve Hüseyin bin Ömer nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve 

sübut vekaletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan işbu bâisü’l-i´lâm Osman bin Mustafa 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´i´iyesine mahsus odada ma´kûd 

meclis-i şer´de zikr-i âti zeytunlığının rub´ hissesine vaz´ül yedi bi’l-beyyinetü’l-

şer´iye sabit ve mütehakkık olan Orul Karyesi ahalisinden Bedroğlı Hamza bin 

Mustafa nâm kimesne tarafından husumet ve reddi cevaba vekil-i müseccel-i şer´isi 

Haşveci Ali Osman’ın oğlı Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da´va ve 

takrir-i kelam idub karye-yi mezkûrede vâki´ Katar Zeytun nâm mahalde kain 

tarafları Kırmızı Memik ve ve Fakıoğlı Ahmed ve İzanlıoğlı Osman zeytunlıkları ve 
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dere ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a mülk-i zeytunlığın tamamından rub´ hisse 

zeytunlığı merkum Mehmed’in mülk-i sahih-i şer´iyesi olmağla tarih-i i´lâmdan bir 

sene mukaddem marül-beyan rub´ hisseyi işbu merkum Mehmed makbuzı olan iki 

yüzeli guruş mukabilinde müvekkilem Fatma’ya bey´-i bât ile bey´e ve müvekkilem 

mezbûre dahi bervechi muharrer iştra ve kabul idub ol vecihle müvekkilem 

mezbûrenin şer´an malı olmışken müvekkil-i merkum Hamza mezkûr zeytunlığın 

rub´ hissesine bi gayr-i vech-i şer´i tasarruf ve fuzuli müdâhale itdiğinden suâl olınub 

muceb-i şer´i icrâ biyurulmak bi’l-vekâle matlubımdır didikde vekil-i merkum 

Mehmed dahi cevabında filhakika mezkûr rub´ hisse zeytunlık kendüsinin malı 

olmağla bundan bir sene mukaddem makbuzım olmayub iki yüz elli semen-i 

tesmiyesiyle müvekkile-yi müddeâ-yı mezbûre Fatma’nın oğlı gaib an´il meclis 

Abdülkadir’e bey´-i bat ile bey´ idub gaib-i merkum dahi iştirâ idub bade gaib-i 

merkum bey´-i mezkûrı ikale idub ben dahi ikale-yi mezkûrı itdikden sonra rub´ 

hisse zeytunlığı mezkûrı hala müvekkilim merkum Hamza tarihden altı mah akdem 

iki yüz guruşa ben bey´ idub merkum Hamza dahi iştirâ itdiğine binaen ol vecihle 

mezkûr rub´ hisse zeytunlık müvekkilim Hamza’nın mülk-i müştirası olmağla bihak 

müvekkil merkum Hamza’nın vaz´ül yedini marü’l-beyan rub´ hisse-yi zeytunlığı 

müddeîye-yi müvekkile-yi mezbûre Fatma’ya tarih-i mezkûrda bervechi muharrer 

bey´ olındığını külliyen inkar idecek müddeî-yi vekil merkum Osman’dan müddeî-yi 

meşruhuna mutabık beyine taleb olındıkda her bir usûl-ü mevzu´âsına tevfikan ba 

varaka mesture evvela sıra ve bade ceride-yi şer´iyede masturü’l-esami 

kimesnelerden dahi bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri 

ihbar olınan Yusuf bin Mehmed ve Mustafa bin Ali nâm kimesneler  şehadetleriyle 

bil vaciha ber nehc-i şe´i isbât etmeğin mucebince bade’l-hükm müddeâya olan 

mezkûr zeytunlık rub´ hisse-yi şâyiasını müdei-yi vekil-i merkum Osman’a teslimine 

müvekkil-i merkum Hamza’ya izâfetle vekil-i mezbûr Mehmed’e tenbih olındığı 

bi’t-tescil i´lâm olındı  Fi 17 Receb Sene 1301 / 13 Mayıs 1884 

 

[Belge No: 266] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından  İbni 

Eyyub  Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Gürcioğlı Osman bin 

Hacı Osman nâm kimesnenin varislerinden olub mahalle-yi mezbûre sakinelerinden 

marufetü’l-zat zevcesi Emine binti İsmail Mehmed ve yine mahalle-yi mezbûre 

sakinelerinden validesi Emiş Hatun binti Kara Mehmed ve’l-ümm kız karındaşı Aişe 
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binti Hasan nâm kimesneler taraflarından zikr-i âti hususı ikrâr ve takrire vekâleti 

zat-ı mezbûreyi arifân ve her biri ber mukteza-yı irade-yi seniyye mensub oldıkları 

mahallerinden masturü’l-esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Şellonın oğlı Hüseyin ibni Mustafa ve Berber 

Abdullah nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül 

hak olan 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 177 

Acemoğlı Mehmed bin Acem nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´de mahalle-yi mezbûre sakinlerinden 

müteveffâ-yı merkumın karındaşı Gürcioğlı Mehmed Ağa muhzırında bi’l-vekâle 

ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub müteveffâ-yı merkumın terekesinden 

müvekkilelerimdem mezbûre Emine Hatun yedi yüz guruş ahz idub ve mezbûre 

validesi Emiş Hatun dahi yirmi altı guruş ahz idub ve’l-ümm kız karındaşı kezâlik 

yirmi altı guruş ahz ve kabz eylediklerinden sonra verese-yi merkumenin her biri 

müteveffâ-yı merkumın terekesinden sulh ve ibrâ olub müteveffâ-yı merkumın 

terekesine mutlaka-yı âmme-yi da´va ve kaffe-yi iman ve muhasematdan işbu 

merkumın Mehmed’in kabulini havi zimmetini ibrâ-yı âmmve sahih-i şer´le ibrâ ve 

iskat eylediklerinden mahalle-yi mezbûrede kain Keşişoğlı Nikgos haneleri ve 

Gürcioğlu Mehmed Bustani ve Kör Mehli hanesi ve târik-i âmm ile mahdud ve 

mümtaz bir bab mülk-i menzilin tamamı merkum Mehmed Ağa’nın mülkidir ve 

müvekkilat-ı mezbûratımın hakkı ve alakası kalmadı didikde merkum Mehmed Ağa 

dahi mukırr-ı merkumı cümle kelimat-ı meşruhasında tasdik eylediği tescil ve i´lâm 

olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-hadi öşr min Recebü’l-ferd lisene ahdı ve selasmiete ve 

elf/ 7 Mayıs 1884 

 

[Belge No: 267] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından  Karacalı 

Bölügi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt iden Sinan Şeyhizâde Hacı 

Hasan Efendi ibni Hacı Mehmed Efendi’nin sulbiye-yi sağire kızları Münire ve Emiş 

Yumma’nın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babaları müteveffâ-yı merkumdan 

müntakil emvâl-i mevruslarını ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer´den bir vasî nasb ve 

tayin olınmak lazım ve mühim olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve 

her vecihle vesâyetini sağirtan-ı mezbûrtanın haklarında enfa´ ve evla iddüği zeyl-i 
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rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbârlarıyla lede’l-şer´iü’l-enver zahir ve 

mütehakkık oan sağirtan-ı mezbûrtanın valideleri işbu refet-i hezel kitab Rakibe binti 

Hafız Ali Hoca nâm hatunu hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi 

hazretleri dahi sağirtan-ı mezbûrtanın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babaları 

müteveffâ-yı merkumdan müntakil emvâl-i mevruslarını ahz ve kabz ve hıfz ve 

tesviye-yi umûrlarını rü´yete vasî nasb ve tayin biyurdıkda ol dahi vesâyet-i 

mezkûreyi kabul ve hizmet-i lazımelerini kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam 

etmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı Tahrireb fi’l-yevmü’l-garre min 

Recebü’l-ferd lisene ahdı ve selasmiete ve elf  / 27 Nisan 1884 

Şühûdü’l-hâl  

Hacı Ömer Ağazâde Bakkal Mustafa Ağa, Ali Hocazâde İbrâhim Ağa, Ali Hocazâde 

Bozo Ağa, Biraderi Mehmed Ağa ve Mahmud bin Ahmed Ağa ve gayrihüm 

 

[Belge No: 268] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i celilesi Osmaniye Kazâsı kurasından İnce Yer Karyesi 

sakinlerinden Ömer bin Ahmed nâm kimesne tarafından husus-u da´vaya vekil-i 

müseccel-i şer´isi da´va vekili Mazlum Efendi Medine-yi Ayntab mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´de Savcılı aşiretinden Şıhman bin 

Hacı Mustafa muvâcehesinde merkumın yedinde olub mor kırmızı renkli ve sağ 

kulağı delik ve örgici beyaz sağ sekri urlı altı yaşında bir re´s erkek deve müvekkilim 

merkum Ömer’in yedinde netacen mülki oldığı halde tarihden üç mah akdem 

Çukurova’da yedinden zayi´ olub elhalet-i heza merkum Şıhman yedinde bulmasıyla 

deve-yi mevsûf-ı mezkûrı müvekkilim merkuma teslimi bi’l-istihkak ve bi’l-vekâle 

talebi derim deyu bade´d da´va ve’s suâl ol dahi cevabında ben deve-yi mevsûf-ı 

mezkûrı tarihden üç mah akdem medfu´um olan yüz seksan yedi buçuk guruş semen 

mukabilinde gaib an´il meclis Kebabcı Hacı Ahmed nâm kimesnenin kefaletiyle 

Arab Hasan nâm kimesneden iştirâ ve kabz idub ol vecihle mezkûr deve benim 

şer´an malım olmağın bihak vaz´ül yed iderim lakin müddeî-yi merkumın bervechi 

muharrer malı oldığını bilmam suret-i mürafa´ları fevte-yı şerife lede’l-havale deve-

yi mezkûrın sinnen bade’l-muâyene altı yaşında oldığını erbab-ı hibresi bade’l-beyan 

merkum Ömer deve-yi mezkûrın netacen mülki oldığını isbât ider ise bade’l-hulf 

deve-yi mezkûrı bi’l-istihkak zabt ider deyu cevaben ifta ve iş´ar olındığına binanen 

evvela deve-yi mezkûr minvâl-i muharrer üzere erbab-ı hibre uhtı Kahya bin Ali ve 
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Kara Koyunlı Aşireti’nden Mehmed bin Hacı Mehmed ve Osman bin Mustafa ve 

Vakkas bin Hüseyin nâm kimesnelere irâe olındıkda fi’l-hakika deve-yi mevsûf-ı 

mezkûrın sinen altı yaşında oldığını huzûr-ı şerde ifâde ve beyan eylediklerinden 

sonra müddeî-yi merkumdan ber minvâl-i muharrer müddeâsına muafı beyine taleb 

olındıkda merkum müddeâını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden Halid beg bin Abdullah Beg 

ve Ahmedi Abdullah nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Mehmed bin Mustafa 

ve Hüseyin bin Ahmed nâm kimesnelerden alena ledet tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan İnce Yer Karyesi  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 178 

ahalilerinden Hüseyin bin Ahmed ve Süleyman bin Mehmed nâm kimesneler 

şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve’l-hulf ve’l-hükm 

mucebince deve-yi mevsûf-ı mezkûrı merkum Ömer’e teslime merkum Şihman’a 

tenbih olındığı i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-sani öşr min Recebü’l-ferd lisene 

ahdı ve selasmiete ve elf / 8 Mayıs 1884 

 

[Belge No: 269] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi Medine-yi Ayntab kurasından Büyük Karyesi’nden 

munfasıl Boynuk Oba Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Hüseyin 

bin Kul Ali nâm kimesnenin sulb-i sağir oğlıları Ahmed ve Mehmed’in tesviye-yi 

umurlarına kıbel-i şer´den bir müstakîmü’l-etvar kimesnenin vasî nasb ve tayin 

olınması lazım ve’l-ebed olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve her 

vecihle vesâyet uhdesinden gelmege kadr iddüği zeyl-i rakımda  muharrerü’l-esami-

yi müslimin ihbârlarıyla zahir ve mütehakkık olan sağiran-ı merkumanın valide ve 

hizâneleri işbu bâisü’l-kitab Asiye binti Oso nâm kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı 

kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi sağiran-ı merkumanın vakt-i rüşd 

ve sedâdlarına değin  tesviye-yi umûrlarına vasî nasb ve tayin bıyurub ol dahi 

vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam 

eylediği mavâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-hadi öşr min 

Recebü’l-ferd lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 7 Mayıs 1884 
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[Belge No: 270] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından  Kayacık Mahallesi sakinlerinden bâisü’l-i´lâm Kasab Hasan Ağa ibni 

Mehmed Ağa nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd meclis-i şer´de kasab esnafından Ali bin Mustafa nâm kimesne 

muvâcehesinde merkum benim dükkanımda lahm füruht itmek üzere ecir-i hassım 

bulındığı halde kendüye teslim eylediğim malım olan lahm esmanından zimmetine 

geçürmiş meblağdan mütebaki bad-ı küll hesab beş yüz guruş alacak hakkım olmağın 

hala meblağ-ı mezkûrı taleb eyledikde tarihden üç mah akdem benden istimhal 

eylediğine mebni kendüsine ihmal dahi itmişdim hala meblağ-ı mezbûrı edâ ve 

teslim itmediğinden tahsilini taleb iderim didikde ol dahi cevabında husus-u mezkûrı 

külliyen inkar itdikde merkum Hasan Ağa müddeâsını zir-i mestureye isimleri 

muharrer ve mazbutü’l-esami kimesnelerden ledde’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Kahveci Memo bin Mehmed ve Mısdık bin Ökkaş 

nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i isbât etmeğin 

mucebince bade’l-hükm meblağ-ı mezbûr beş yüz guruş müddeî-yi merkum Hasan 

Ağa’ya hala edâ ve teslime merkum Ali’ye tenbih olındığı i´lâm olındı  Fi 13 Receb 

Sene 1301 / 9 Mayıs 1884 

 

[Belge No: 271] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Seng-i Hoşkadim Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Kilisli Arab bin Ali nâm kimesnenin veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi 

Arab binti Külah Ahmed ile sulbiye-yi kebire kızı Hadice’ye ve li ebeveyn er 

karındaşı müteveffâ Osman’ın sulbi sağir oğlıları Ali ve Ahmed’e inhisârı şer´an 

zahir olub ve sağiran-ı merkumanın dahi tesviye-yi umûrlarına ba hüccet-i şer´i 

vasîye-yi  mensubeleri valide ve hizâneleri Nazife binti El Hac Şerif nâm kimesne 

tarafından zikr-i âti husus-u da´vaya vekâlet-i zat-ı mezbûreyi arifân Hekimoğlu 

Ömer bin Mehmed ve Kasab Abdullah bin Abdullah nâm kimesneler şehadetleriyle 

sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´iü’l-hak olan da´va vekili Seyyid Efendi ibni 

Seyyid Ağa nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada 

ma´kûd meclis-i şer´de mahalle-yi mezbûre sakinelerinden ve verese-yi merkumeden 

zevce-yi mezbûre Arab Hatun ile binti mezbûre Hadice taraflarından husumet ve 

redd-i cevaba vekil müseccel-i şer´isi Edhem Çavuş bin Mehmed nâm kimesne 
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muvâcehesinde müteveffâ-yı merkumın mülki olub müvekkiltan-ı mezbûrtanın bi’l-

verese vaz´ül yed oldıkları bir re´s merkeb ve bir aded saat ve Çartıl Karyesi’nde 

kain malumetü’l-hudud ve’l-etraf bir kıt´a ağlık bağ tamamı ve bir aded don kazganı 

ve bir aded teşt ve bir aded hamur legeni ve iki aded satıl ve üç aded aş gazanı  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 179 

ve otuz aded koyun ve keçive dört aded kilim ve bir aded aş legencesi ve dört yüz 

guruş nakiden para ve on bir çuval nühasiye ve iki döşek ve üç yorgan ve iki yasdık 

ve iki mindal bir hınta siyah üzüm ve borçlı Osman’dan keleş olan sekiz Osmani 

lirası  ve bir kile buçuk mercimek ve ve Burc Karyesi’nde sekiz re´s koyun ve keçi 

cem´an salefü’z zikr eşyaların kafesi müteveffâ-yı merkumın mülki olub on altı 

sehmde altı sehme müvekkilim mezbure vasîleri oldığı sağiran-ı merkumana mevrus 

olmağın hala hisse-yi mezkûrelerini bi’l-vekâle taleb iderim bade´d da´va ve’s suâl 

vekil-i merku Edhem Çavuş cevabında salefü’z zikr merkeb-i mezkûr müteveffâ-yı 

merkum Arab’ın mülki olub hin-i vefatına yetmiş dört guruşa füruht olınarak esmanı 

techiz ve tekfine sarf olınmışdır ve Çartıl Karyesi’nde olan nısfı ile diğer Karagöz 

Vakfı’nda olan bağın tamamı ve saat-ı mezkûr ve bir aded don kazanı ve bir aded aş 

kazanı ve bir teşt ve tabaklar ve yalnız on üç re´s keçi ve koyun ve on parça evani 

nühasiye kaffesi merkum Arab’ın malı olmayub müvekkilemden mezbûr Arab 

Hatun’ın malıdır hatta merkum Arab hal-i hayatında ve kemal-i akl-ı sıhhatında 

müvekilemin malı olub kendü hakkı ve alakası olmadığını ikrâr ve itiraf dahi itmişdir 

ve bundan maada müvekillerimin yedinde müteveffâ-yı merkumın bir akçelik malı 

yokır didikde müddeî-yi aleyh vekili merkum Edhem Çavuş ber minvâl-i muharrer 

müteveffâ-yı merkumın hayatında ikrârırını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkları mahallerinden ve Mülazım İbrâhim Ağa ve Ali Onbaşı nâm kimesnelerden 

evvela sıra ve bade Mehmed bin Mustafa ve Hüseyin bin Mehmed nâm 

kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Yılan Furkanoğlı Halil bin İbrâhim ve Kahveci İbrahim bin Mehmed ve Şeku’nın 

oğlı Mehmed bin Ali ve Tokatlıoğlı Kadir bin Mehmed Ağa nâm kimesneler 

şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer´i isbât itdikden sonra müddeî-yi vekil 

mümaileyh Seyyid Efendi ziyade müddeâsı olan salefü’z zikr eşyalara ve Çartıl 

Karyesi’nde olan bağın nısf hissesine bi’l-taleb mezbûre Arab Hatun ile kerimesi 

Hadice’ye yemin-i billhahü’l-aliyül ala virmeğin mucebince müvekkile-yi mezbûre 

Nazife Hatun’a izâfetle vekil-mümaileyh Seyyid Efendi da´va-yı mezkûresiyle 
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müvekkiltan-ı mezbûrtana bi vech-i şer´i muârazadan men´ olındığı i´lâm olındı 

Tahriren fi’l-yevmü’l-salis öşr min Receb lisene ahdı selasmiete ve elf /  13 Mayıs 

1884 

 

[Belge No: 272] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından  Eblehan 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Sergez bin Evanis nâm 

kimesnenin sulb-i sağir oğlı Kivorg nâm kimesnenin tesviye-yi umûrına ve mal-ı 

mevrusı nıahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer´den bir müstakimü’l-etvar kimesnenin vasî 

nasb ve tayin olınması lazım ve’l-ebed olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile 

mevsûf her vecihle vesâyet uhdesinden gelinmege kadr iddüği zeyl-i rakımda  

muharrerü’l-esami ihbâr  ve şehadetleriyle sabit ve mütehakkık olan sağir-i merkum 

Kivorg’ın Hali Karabet bin Sargez nâm kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba 

lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi sağir-i merkumın vakt-i rüşd ve sedâdına 

değin  tesviye-yi umûrlarına vasî nasb ve tayin bıyurub ol dahi ber minvâl-i muharrer 

vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam 

eyledikden sonra vasî-yi merkum talebiyle hakim-i mümaileyh hazretleri işbu tarih-i 

vesika itibariyle yevmi bir guruş nafaka ve kisve baha ve zaruret-i levazımiyesi içün 

farz ve takdir biyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı sağir-i merkuma harc ve sarfa 

lede’l-hace istidaneye ve inde´z zafer malına ve yahud min muceb-i nafakat-i aleyh 

üzerine rücu´a merkum Karabet’e izn vermeğin bi’t-taleb ketb ve imla olındı    

Tahriren fi’l-yevmü’l-sani öşr min Recebü’l-ferd lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 8 

Mayıs 1884 

Şühûdü’l-hâl   

Tahtacı Arif Ağa, Peçecizâde Mehmed Ağa, Boğaroğlı Haçer, Berber Gregor ve 

gayrihüm 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 180 
[Belge No: 273] 

Nezaret-i Celile Evkaf-ı Hümayun mülûkâneye mülhak evkafdan Ayntab’da 

vâki´ Timur Bazargani dimekle maruf El Hac Süleyman ibni Mehmed bin Süleyman 

nâm vakfın vakfının meşrutiyet vecihle tevliyetine mutasarrıf olan erşed-i evlad-ı 

vakıfdan olan Çolak Yusuf bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer´i şerif-i enverde 

evlad-ı vakıf mürtezika-yı vakıfdan Ömer bin Ahmed ve Hasan bin Hasan ve 
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İbrâhim bin Mehmed ve Ahmed bin Kebabcı Mehmed ve Mehmed bin Mehmed ve 

Müslim bin Mehmed ve İslim binti Mehmed ve Adile binti Yusuf ve Fatma binti 

Yusuf ve Mustafa bin Mehmed ve Mehmed Ali bin Mehmed ve Kasab İsmailoğlı 

İsmail ve Elif binti Mehmed nâm kimesneler muhzırlarında ikrâr-ı  tam ve takrir-i 

kelam idub ben meşrutiyet vecihle vakf-ı mezkûrın umûrına rüyet itmekde iken el 

halet-ü hezihi ihityar ve sinni Şeyho fete ve ecil oldığıma binaen bizzat umûr-ı vakfı 

idare ve rü´yete iktidarım kalmadığına mebni bana meşrut olan tevliyet bir rıza terk 

eyledim hala yerime erşed evlad-ı vakıfdan bir kimesnenin tayin olınmasını taleb 

eylerim didkden sonra salefü’z zikr evlad-ı mürtezika-yı vakıfdan kimsan 

müşarünileyhim meclis-i şer´i şerifde yine evlad-ı vakıfan ve mürtezika-yı vakıfdan 

Kebabcı Yusuf bin Mehmed nâm kimesne muhzırında her biri ikrâr-ı tam ve takrir-i 

kelam idub vakf-ı mezkûrın tevliyeti erşed evlad meşruta vakf olub meşrutiyet 

vecihle tevliyet-i mezkûreye mutasarrıf olan Çolak Yusuf Ağa ihtiyarlığı hasebiyle 

tevliyet-i mezkûreyi terk itmesine mebni yerine erşed evlad-ı vakıfdan bir 

kimesnenin hasbe’l-meşruta tayini lazım ve’l-ebed olmağla işbu Yusuf bin Kebabcı 

Mehmed ise evlad-ı vakfın erşed ve umûr-ı vakfı bizzat idare ve rü´yete mıktediri ve 

cümlemizden ezher-i cihet ehliyet ve istikameti zahir ve bedidar  ve emvâl-i vakfı 

israf ve tebzirden muhafazaya muktedir olmağla hala merkum Kebabcı Yusuf Ağa’yı 

intihab ve tercih eylediğimize binaen meşrutiyet vecihle kıbel-i şer´den tevliyet-i 

mezkûre merkum Yusuf Ağa’ya tevcih olınması matlubımızdır didiklerinde hakim-i 

mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi ber muceb-i şart-ı 

vakf tevliyet-i mezkûreyi merkum Kebabcı Yusuf Ağa üzerine tevcih biyurmağın ol 

dahi yevliyet-i mezkûreyi kabul ve umûr-ı vakfı idare ve rü´yeti kabul eylediği ma 

vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı tahriren fi’l-yevmü’l-hadi ve’l-işrin min 

Cemaziyel ahir li sene ahdı ve selasmiete ve elf / 18 Nisan 1884 

Şühûdü’l-hâl   

Es Seyyid Abdülkadir Güllizâde, Istırabzâde Abdullah Efendi, Memad Ağazâde 

Mehmed Said Ağa, Kala Ağasızâde Mahmud Ağa ve gayrihüm 

 

[Belge No: 274] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından  Kazâz 

Bölügi Mahallesi’nde sakin İmamzâde Ahmed ve Mehmed Sani ve Mahmud ve 

marifetü’l-zat Zeyneb benu Mehmed Efendi ve kezâlik marifetü’l-zat Hadice binti 
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Süleyman Efendi ve yine marifetü’l-zat merkum Süleyman Efendi’nin hafidesi 

Fatma binti diğer Mehmed Efendi nâm kimesnelerin ba tapu taht-ı tasarruflarında 

olub Dülük Karyesi turabında vâki´ Kuyuık nâm mahalde kain iki taraftan tarik ve 

diğer iki tarafı Söylemezzâde tarlaları ile ve tahminen altı timin bezeri müstev´ib bir 

kıt´a mestugab tarla tamamının sekiz sehmde altı hisse-yi şâyiasına tokuz yüz guruş 

bedel mukabilinde nizâm-ı vecihle meclis idare kazâ ve memurı huzûrında 

mümaileyh Mehmed Said Ağa’ya ferağ-ı muteber-i kat´ile ferağa ve bedeli olan 

meblağ-ı mezkûrı ahz ve kabza ve bervechi muharrer ferağ-ı mezbûrı ve kabz-ı bedel 

ile istif hakkı taraflarından ikrâr ve takrire işbu baisü’l-i´lâm İmamzâde amucaları 

Ahmed Sani Efendi ibni Süleyman Efendi nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb 

ve tayin ol dahi bervechi muharrer vekâlet-i mezkûrı kabul eylediği zat-ı mezbûratı 

arifân ve her biri usûl-ü mevzu´âsına tevfikan ba varaka-yı mesture mensub oldıkları 

mahallerinden evvela sıra ve badeceride-yi şer´ide masturü’l-esami kimesnelerden 

dahi alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Kilisli 

Abdullah Efendi ibni Abdullah Efendi ve Hafaf Mehmed Emin Ağa ibni Arif ve 

Temur Efendizâde Şeyh Mehmed şakir Hoca ve Şerefoğlu Mustafa bin Ali ve 

Hocazâde İbrâhim bin Mustafa Ağa nâm kimesnele şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı 

hacetde ber nehc-i şer´i sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı ba tescil 

i´lâm olındı tahriren fi’l-yevmü’l-salis ve’l-işrin min şehr Recebü’l-ferd lisene ahdı 

ve selasmiete / 19 Mayıs 1884 

 
[[[[Sayfa No]]]]: 181 
[Belge No: 275] 

An asl Muhacir-i Çerakiseden olub Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde 

Rumkala´ Kazâsı kurasından Bedran Karyesi sakinelerinden Devlethan binti Hacı 

Bilal ibni Aşık Ali nâm kimesne tarafından zikr-i husus ikrâr ve takrire vekâleti zat-ı 

mezbûreyi arifân her bir ber mukteza-yı irade-yi seniyye ba varaka meture mensub 

oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden İbrâhim ibni 

Mehmed ve Mahmud bin Emin nâm kimesnelerden evvela ırave bade Mustafa bin 

Mehmed ve Hüseyin bin Ali nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Zekeriya bin İbrâhim ve Abdullah bin Ali 

nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut vekâletine 

hükmü’ş-şer´i ül hak olan Ökkaş Ağa bin İbrâhim nâm kimesne vilâyet-i mezbûre 

dahilinde medine-yi Ayımtab mahkeme-yi şer´iyesine odasına ma´kûd meclis-i 
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şer´de yine Çerakise taifesinden ve Meşayih kabilesinden Ali bin Hacı İsmail bin 

Aşık Ali nâm kimesne muhzırında bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam 

müvekkilem mezbûre Devlethanın zevci Said bin Mehmed Efendi güzeran bin iki 

yüz toksan dört senesinde Hacıoğlı Pazarcığında vefat idub tereke ve muhallefatına 

hala Der-i Saadetde bulınan li ebeveyn kız karındaşı Şerife Hanım vaz´ül yed 

olmağın müteveffâ-yı merkumın zimmetinde olub müvekkilem Devlet Hanım mihr-i 

muahheri ve ma´kûd aleyh beş bin guruş alacağıyla tereke-yi sâiresinden 

müvekkileme isabet iden dört sehmde bir sehm hisse-yi irsiyesini taleb ve da´vaya ve 

ahz ve kabza ve müvekkileme irsâl ve isale ve lede’l-icâb sulh ve ibrâya ve husus-u 

mezkûrın mütevakkıf oldığı umûrın küllisine işbu hazır-ı merkum Ali Ağa’yı 

vekâlet-i mutlaka-yı âmmeile vekil ve naib-i menab nasb ve tâtin eyledim didikde 

merkum Ali Ağa dahi vekâlet-i mezkûreyi kabul ve merasimi edâya taahhüd ve 

iltizam eylediği ma vai bi’t-taleb ketb ve imla olındı  Tahriren fi’l-yevmü’l-sani´ öşr 

min Recebü’l-ferd lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 8 Mayıs 1884 

Şühûdü’l-hâl  

 

[Belge No: 276] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Cebel-i Saman 

Nahiyesi kuralarından Tartire Karye sakinlerinden Boyacıoğlı sahib-i arzuhâl Ahmed 

bin Mustafa nâm kimesne vilâyet-i mezkûre dahilinde Medine-yi Ayntab mahkeme-

yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´de Diyarbakır Vilâyet-i Celilesi 

dahilinde Malatya Sancağı kurasından Kadir Uşağı Karyesi sakinlerinden Kara Bekir 

bin Mehmed nâm kimesne husumet ve redd-i cevaba vekâleti Kahveci İsmail Efendi 

ibni Mehmed ve Hacı Mehmed bin Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve 

sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan Malatya ahalisinden Akpınar Mahallesi 

sakinlerinden Şekeroğlı Bekir bin Hacı Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde 

müvekkil-i merkum Kara Bekir’in oğlı yedinde olub medine-yi mezbûre hükümet 

konağı havalisinde muâyene olınan bir re´s sarı ve siyah renk mahlut renkli ve sol 

ayağında bazı mahallinde  tük olmıyan dişi maye katır mukaddema Tartire Karyeli 

Abdulzeheb nâm kimesnenin netacen mülki olub merkum Abdulzeheb katır-ı 

mevsûf-ı mezkûrı tarihden üç sene akdem iki bin guruşa iştirâ eyledim benim şer´an 

malım iken tarihden iki sene akdem yedimden gaib olınub elhalet-i hezihi müvekkil-i 

merkum Kara Bekir yedinde bulmamla bila istihkak hala taleb iderm deyu bade´d 

da´va ve’s suâl vekil-i merkum cevabında müvekkilim merkum Kara Bekir 
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müddeâya olan katır-ı mevsûf-ı mezkûrı bin iki yüz guruş medfu´ ve makbuz ile bir 

res diger kendi malım olan katır mukabilinde ale’t-tarikü’l-bey´ ve’l-mukayese-i 

iştirâ ve kabz idub ol vecihle mezkûr salefü’z zikrkatır-ı mevsûf-ı mezur benim 

müvekkilimin şer´an malı olmağın bihak vaz´ül yed itmiştir lakin müddeî-yi 

merkumın ber minvâl-i muharrer mülk-i müştirası oldığı malum değildir didikde 

husus mezkûrda müdde-yi merkumın beyyinesi şer´an evveli oldığına binaen 

müddeî-yi merkumdan ber minvâl-i muharrer müddeâ-yı meşruhasına beyine taleb 

olındıkda merkum müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden zir-i mestureye vaz-ı mühr ve imza iden karye-yi mezbûreli Hasan 

Keno bin Mira ve Bekir ibni Hacı Ahmed ve Ahmed ibni Mehmed nâm 

kimesnelerden evvela sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet 

iddükleri ihbâr olınan Ahmed bin Mehmed ibni Kerim ve İbrahim ibni Ömer ibni 

İbrâhim nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvâcehe bernehc-i şer´i bade’l-isbât 

ve’l-hulf ve hükm mucebince müddeîye olan katır-ı mevsûf-ı mezkûrı müddeî-yi 

merkum Ahmed’e def´ ve teslime müvekkil-i merkum Kara Bekir’e izâfetle vekil-i 

merkum Şekeroğlı Berk’e tenbih olındığı i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-tasi´ öşr 

min Recebü’l-ferd lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 15 Mayıs 1884 

 
 
[[[[Sayfa No]]]]: 182 
[Belge No: 277] 

Mâfih mine’l-vakf ve´s-sicil-i vakı’a indi ve hükmetü’s-sıhhate ve’l-lüzûmete    

Hazeran hezar hamd ü sena ol vâkıf-ı zemâyir mecmu´a-i gülistan-ı dünya ve 

kaşif-i hakaik ve reka´ik-i ulûm  bala-yı hazretlerine def´ olunur ki  bostan-ı saray-ı 

cihanda insan rayiha-yı reyahin hayat güya ve andelib-i  şan-ı şeker ni´met-i feravani  

ile sıra eyledi ve cevahir-i salavat ve zevahir-i tahiyyat ol ? gülizar-ı enver risalet ve 

sünbül bostan kabz -ı nübüvvet gül-i nazik bostan adın adnânı Nihal-ı mu’t-edil 

terkib gülzar Ben-i Haşim yani Muhammedü’l-Mustafa Sallalllahu aleyhi ve selem 

hazretlerine ahd olunur ki imtina-yı şar´i meyvedar hayrat-ı hidayet ve meclis-i bağ-ı 

canan davet eyledi ve dahi al-i ashab ve evladlarına olsun ki anlar tarik-i müstakime 

havi ve sebil-i canana delil kafilerdir Rıdvanullahi aleyhim ecmain amma baad bu 

kitab-ı miskin nisabın tahririne ba´is ve badi ve bu ? imla ve tastirine sebeb-i ari 

oldur ki Haleb Vilâyet-i celilesi Medine-yi Ayntab mahallatından Hacı Halil Hanesi 

Mahallesi sakinlerinden sahibü’l-hayrat ve’l-hasenat ve ağbü’s sadakat ve’l-mübarat 

Hacı Hüseyin Ağa ibni Hacı Mehmed nâm kimesne meclis-i şer´i şerif şamihü’l-imar 



421 

ve mahfil-i din-i münif zikr-i âti vakfına li ecl´üt tescil mütevelli ve bade nevbet-i 

tasarruf kendüye gelinceye degin azlini şart eylediğioğlu Mahmud bin vakf-ı 

mümaileyh Hacı Hüseyin Ağa muhzırında ikrâr sahih-i şer´i ve itiraf-ı sarih-i mer´i 

idub vakf-ı âtiü’l-beyanın sudurına degin silk-i mülkimde münselik ve rişte-yi 

tasarrufımda mutasarruf olub medine-yi mezbûreye tabi´ Telfar Karyesi turabında 

Oruc Gazi Mezrası’nda vâki´ tarafları şarken Mehlinin fıstıklığı şimâlen Müftizâde 

zeytunlığı garben Hacı Hüseyin Ağa zeytunlığı kıbleten kezâlik Hacı Hüseyin Ağa 

zeytunın mahdud ve mümtaz bir kıt´a mahlut fısdık ve zeytunlık nısf hissesi ve yine 

mezra-yı mezkûrda kain tarafları şarken Mehlinin fısdıklığı şimâlen Müftizâde 

zeytunlığı garben Hacı Hüseyin Ağa zeytunlığı kıbleten kezâlik Hacı Hüseyin Ağa 

zeytunlığı ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a mahlut fısdık ve zeytunlık nısf hissesi ve 

yine mezra-yı mezkûrda kain tarafları şarken Mehli’nin oğlı fısdıklığı ve Fesli Hacı 

Mustafa kerimesi ile müşterek Hacı Hüseyin zeytunlığı şimâlen Müftizâde zeytunlığı 

garben Nizibli Artin zeytunlığı ve dere ve kıbleten Keş Ahmed’in bağı ve yenice 

zeytunlığı ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a mahut zeytunlık ve fısdıklık  tamamını ve 

yine Telfar Karyesi’nde Kafir Höyük’inde kain Kannaş nâm mahalde şarken târik-i 

âmm ve şimâlen Nizibli Artin hayirliği garben Ali’nin oğlı Mehmed hayirliki 

kıbleten Dolu Güllioğlı Şıhlı hayirliki ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a zeytunlık ve 

hayirlik-i mahlut tamamı ve yine Telfar turabında Gülli Makara nâm mahalde kain 

tarafları kıbleten tarik şarken şimâlen ve garben Kürt Meho’nın oğlı Mesto zeytun 

yenicesi ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a zeytunlığın tamamı ve yine Telfar turabında 

Ok nâm mahalde kain tarafları kıbleten Palut Ali hayirliki şarken Halef’in oğlı Yusuf 

hayirliki şimâlen tarik garben dere ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a hayirlik ve 

zeytunlık tamamı ve yine Telfar Karyesi’nde Ok nâm mahalde kain kıbleten Hacı 

Emin Beg zeytunlığı şarken  Pemadın oğlı Osman ve Halefin oğlı ve şimâlen Hacı 

Osman Efendi zeytunlıkları ile mahdud ve mümtaz Dâizâde Hasan Efendi ile 

müşterek zeytunlığın nısf hissesi ve yine Güngörge Karyesi’nde Güvenlik nâm 

mahalde kain tarafları şarken Memedin oğlı Hacı bağı şimâlen Memik Kahyaoğlı 

Osman bağı ve yencive Burakoğlı Kör Cuma bağı garben Kara renkli Selo’nunoğlı 

Haso bağı ve Memik tarlası kıbleten târik-i âmm ile mahdud bir kıt´a beyaz bağın 

tamamı Hasbetulahü’l-mülk-i mütealmülk ve habs eyledim şöyle şart ve tayin 

eyledim ki salefü’z zikr yedi kıt´a emlak-ı mahdud-ı mezkûreler mütevelli yediyle 

icar ve istiğlal olınub hasıl olan gallesinden evvela emlak-ı mezurelerin tekalif-i 

örfiyesi ve şer´iyesi bade’l-ifraz baki kalan fazla gallebeş sehm itibar olınarak bir 
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sehmini mütevelli ve bir sehmini nazıra olanlar ahz idub kendiler umûrlarına sarf 

ideler  ve bir sehmi Kilis’de Hacı Abdullah Efendi’nin ina ve vakf eylediği tekyede 

post nişin Nakşibendi halifesi içün ifraz olınarak sehm-i mezkûrın elli guruşı Hacı 

Abdullah Efendi merkad-ı hademesine i´tâ kılınub bakiyesi halife-yi mümaileyhe ahz 

ile umûrına sarf ide ve baki kalan iki sehmden dahi beher sene Receb-i Şerifde iki 

nevi´ taam malzemesi iştirâ ve tebh ve bir cüz ve hatm-i şerif tilavet olınub karrâûn-ı 

efendiyan fakiran-ı sâireye i´tâm olınub cüz-hân efendilere her birine altmış para  i´tâ 

kılındıkdan sonra baki fazla-yı galleden bir re´s koyun iştirâ olınub yevm-i arfede 

zebh ile mahmumı beyne’l-fukara iktisam ve baki fazla galle dahi beher fukaraya 

Ramazan-ı Şerif’de birer guruş tasadduk olınub her biri hasıl olan sevabını 

Nakşibendiye güzeran iden Şayih-i Azam hazretlerinin ruhlarına ihda ideler ve vakf-ı 

mezkûre hayatda oldıkca kendim mütevelli olub umûr-ı şart-ı vakfı bizzat ifâ idem 

bade vefat sulbi oğlım Mahmud vakf-ı mezkûre mütevelli ve müteveffiyelerim 

Ayyuş Hatun’ın sadriye-yi sağire kızı Vakfa Hanım nazire olub zikr olınan iki 

sehmin birini mütevelli ve diğerini nazire ahz eyledikden sonra kendüler umûrlarına 

sarf  bade vefâtiha evlad-ı evlad-ı evlad-ı zikkurlarının sinen ekber ve erşedleri batna 

bade batn ve karna bade karn üslub-ı sabık-ı vech üzere mütevelli ve nazırlar olub 

salefü’z zikr evvel iki sehmin birini mütevelli ve birini nazır ahz ahz eylediklerinden 

sonra baki üç sehm ile şürût-ı mezkûremi icrâ ideler evlad-ı zikkurları münkariz olur 

ise evlad-ı inaslarının sinen ekber ve erşideleri mütevelli ve nazire olub üslub-ı 

sabık-ı vech üzere sehmlerini aldıklarından sonra baki kalan üç sehm ile şürût-ı 

mezkûremi icrâ ideler batn-ı evvel mevcud iken batn-ı sani hisse almıya maazallah 

evlad-ı inasları dahi bi’l-külliye münkariz olur ise ol vakt akraba-yı taallukatımdan 

bir zat-ı 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 183 

mütedeyyin yalnız mütevelli olub fazla galle tamamından rub´ını kendü ahz ve kabz 

idubbaki üç rub´ fazla ile şurut-ı mezkûremi  bade’l-icrâ fazla her ne kalur ise baki 

fazla Ramazan-ı Şerif’de fukarara sarf olına akraba-yı taallukatımdan dahi kimesne 

kalmaz ise ol vakt hakim-i belde marifetiyle bir dindar kimesne mütevelli olub fazla 

gallenin rub´ını aldıkdan sonra bakisinden şürût-ı mezkûremi icrâ ide deyu hatm-i 

kelam ve vakf-ı mezbûr encam bulub mütevelli-yi mezbûre teslim eyledikden sonra 

vakf-ı merkum kelamen semt ahere atf idub arz-ı miri üzere makrus olan eşcar hükm-

i menkulatında olub menkul mahal kısmının vakfiyeti olmamağın binaen aleyh 
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mezkûrda rücû´ eyledikden mütevelli-yi merkumın keyf-i yediyle bana teslim 

eylesün didkde mütevelli-yi merkum cevaben tasaddi olub fi’l-vâki´ zikr olınan eşcar 

hükm-i menkulatında oldığı cai  eşkal degildir lakin menkul mütefârik ? örf-i umum 

üzeredir hatta mahzar-ı inayat ve bigayat imam-ı salis re´y-i münirlerinde teslim-i 

ale’l-mütevelli ile ve İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri katında mücerred vakfet dimekle 

vakf-ı sahih ve lazım olmağın asla rücû´a mecal yokdur deyu red  ve imtinâ´ iderim 

didikde hakim-i mevkı´ tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri huzûrında müterafian 

oldıkları hakim-i mümaileyh dahi tarafeynin adelesine nazır ve mübtel hayr 

olmakdan hazer idub vakf-ı mezbûrın sıhhat ve lüzumına hükm etmeğin min baad 

nakz ve tahvili ve tebdili ve tabi´ri mümteniü’l-ihtimal oldı femen bedele sem´a 

kanimen isme ale’l-lezine yübedduline innalahe semi´un alim cerizelik e ecrü’l-vakf 

ale’l-hayyü’l-kerim hurriren  Fi’l-yevmü’l-öşr min Recebü’l-ferd lisene ahdı ve 

selasmiete ve elf / 6 Mayıs 1884 

Şühûdü’l-hâl   

Şuayibzâde reşadetlü Ali Efendi, Şuayibzâde Ahmed Efendi, Bonbuczâde Mustafa 

Efendi, Hacı Mehmed Begzâde Halil Beg, Firdevsoğlu Mehmed Efendi, İmamın 

oğlu Tütünci Hüseyin Ağa, Emirşamoğlu Hacı Mehmed Ağa, Mahdumı Yusuf Ağa, 

Ocaklıoğlu Haşim Ağa, Kâtibzâde Halilzâde Halil Efendi, Koçoğlan’ın oğlı Mehmed 

Ağa, Bakkal Durdı Ağa, Cedidoğlı Küçük Ağa, Kasab Abuş’ın oğlı Mehmed Ali 

Ağa, Telfar İmamı Molla Mehmed bin İbo, Karye-yi mezbûreli Halil ibni Kürd 

Meho, Karye-yi mezbûreli Mehmed bin Arab, Külli Karyeli Masdu bin Atoğlan, 

Telfar Karyeli Hüseyin bin İşdem Hasan ve gayrühim 

 

[Belge No: 278] 

Mâfih mine’l-vakf ve´s-sicil-i vakı’a indi ve hükmetü’s-sıhhate ve’l-lüzûmete    

Bismillahirrahmanirrahim  

Hamd-i mevfur ve şükr-ü na mahsur ol vakf-ı umûr-ı cumhur tenezzüh zat-ı 

an ü’l-acz ve’l-kasur hazretlerinin dergah-ı akdes ve bargah-ı mukaddeslerine olsun 

ki kainat anın vakf-ı âmmi ve âmme-yi mahlufat vazife-yi devr-i ihsan ve en´amıdır 

ve ukud vürud ve umimü’l-urud ol sahib-i makam-ı Mahmud ve mesbah-ı bez mekan 

vücud ve meftah hazain-i müsehâ vücud Habib-i Hüda ve Resul-i Kibriya 

Muhâmmedü’l-Mustafa Ahmed Mücteba aleyh-i fazl´üs salavat ve ekmel´üt tahiyyat 

hazretlerinin riyaz-ı müşahid-i aleyh ve hedâik-ı müraked celileri canibine olsun ki 

nizâm-ı Beni Adem anların şer´iatı ile sabit ve dâimdir ve dahi ashab ve evlad ve 
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ahbabları üzerlerine ola ki her biri tarik hakka hadi ve sebl-i tevfika münadilerdir 

Rıdvanallahu aleyhi ecmain âmma baad işbu vakf-ı celil-i şan ve ceride-yi bediü’l-

ünvanın tahrir ve inşasına bâis ve badi ve tastir imlasına sebeb ve dâi oldır ki Haleb 

Vilâyet-i celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Hacı Halil Hanesi 

Mahallesi’nde sakine iken bundan akdem vedâ´-yı alem-i fani iden Asiye binti Hacı 

Hüseyin Ağa ibni Hacı Mehmed Ağa nâm kimesnenin bervechi âti vasîyetini tenfize 

vasî muhtarı oldığı lede’l-şer´i ül enver zahir ve mukarrer olan pederleri merkum El 

Hac Hüseyin Ağa meclis-i şer´i şerif şamihü’l-imar  ve mahfil-i din-i münif  reşhü’l-

evtadda  vakf-ı âtiü’l-beyana li´ecl´üt tescil ve’l-itmam emrü’l-vakf ve’l-tekmil 

müteveli bade azlini şart idilen sulbi oğlı Mahmud bin Hacı Hüseyin nâm kimesne 

muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub kerimem Asiye Hatun hal-i hayat ve 

zaman-ı nefâz tasarrufatında bi emrillah-i mülkü’l-Mennan azm daire-yi ahiret 

eylediğinden sonra silk-i mülkimde münselik olub Medine-yi Ayntab’a tabi´ Rum 

Evlik Karyesi’nde Höyük nâm mahalde kain tarafları şarken Molla Arab hayirliği ve 

Kilisecikli Arab bağı şimâlen târik-i âmm ve kıbleten Bağcı Hüseyin bağı ve Kel Ali 

tarlası ve cebel ve garben Ahmed Ağa yenice bağı ile mahdud ve mümtaz siyah ve 

beyaz mahlut bir kıt´a bağım vakf ve habs olına vasîyet ve tenfizine  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 184 
[Belge No: 279] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab kurasından Cağıd 

Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem üç sene akdem fevt olan Oso Keru ibni 

Hallo nâm kimesnenin veraseti zevce-yi menkûhayı metrukesi Zeliha binti Alo ile 

sulbiye-yi kebire kızı Güzeli ile kendiden akdem fevt olan sulb-i kebir oğlı 

Mehmedoğlu Ahmed’e münhasıran olub ve tashih-i mesele-yi mirasları dahi sekiz 

sehm itibariyle olub sehm-i mezbûreden bir sehm zevce-yi mezbûre Zeliha’ya ve 

dört sehm binti mezbûre Güzeli ve üç sehm dahi ibnü’l-ibni merkum Ahmed’e 

inhisârı şer´an zahir oldıkdan sonra verese-yi merkumeden zevce-yi mezbûre Zeliha 

ile binti mezbûre Güzeli taraflarından zikr-i âti husus-u da´vaya vekil-i müseccel-i 

şer´isi Türkmen Şiho bin İsmail nâm kimesne Medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada makud ve meclis-i şer´i âli ukudda  karye-yi mezbûre 

sakinlerinden zikr-i âti fısdıklık ve hasılatına müdâhale ve vaz´ül yeden müteveffa-yı 

merkumın karındaşı Hüseyin bin Hallo nâm  kimesne muvâcehesinde bi’l-vekâle 

üzerine da´va ve takrir-i kelam idub karye-yi mezbûre civarında Mağara Deresi’nde 
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kain tarafları Hüseyin ve Mehmed Ali beg ve Bekir ve Hallonın oğlı Hamo 

fısdıklarıyla mahdud ve mümtaz bir kıt´a fısdıklık tamamı müteveffâ-yı merkum Oso 

Keru ale’l-vefat yedinde mülki olub fevtiyle fıstıklık-ı mahdud-ı mezkûr ber muceb-i 

sahih veresesine mevrus olmışken işbu sene fıstıklıkı mezkûrdan dahi yüz kırk dört 

battan hasılat olub hasılat-ı mezkûr müvekkile-yi mezbûrtan ile ibnü’l-ibn-i merkum 

Ahmed meyanlarında ber muceb tashih-i iktisam olınmak lazım iken hala işbu 

merkum Hüseyin hasılat-ı mezkûreden toksan battan fısdık cebren ahz ve zabt 

etmeğin suâl olub meceb-i şer´isi bi’l-icrâ rakîbesine müdahalesinin men´iyle beraber 

almış oldığı toksan battan fıstıkı dahi müvekkilelerime ve ibnü’l-ibn-i merkum 

Ahmed’e teslimi bi’l-vekâle matlubımdır didikde merkum Hüseyin cevabında 

fıstıklık-ı mahdud-ı mezkûrın tamamı bundan yetmiş sene akdem fevt olan Hallo’nın 

mülki olmağla bana ve karındaşım merkum Oso Keru ve diger karındaşlarım ve kız 

karındaşlarıma mevrus olmışdır ve fıstıkıkı mezkûrı dahi ben kalem atub fısdık 

eyledim binaen aleyh nısf hissesi benim ve nısf-ı aheri dahi karındaşım Oso Keru’nın 

malıdır ve hasılat-ı mezkûre dahi toksan battan olmağla nısf hissem olan kırkbeş 

battan fısdık aldım ziyade bir şey almadım vekil-i merkum Şiho cevabında fısdıklık-ı 

mahdud-ı mezkûrın tamamı merkum Oso Keru’nın müstakilen mülki olub merkumın 

vefatına kadar ber vech-i mülkiyet bila niza´ merkum Hüseyin muvâcehesinde kırk 

seneyi mütecaviz mutasarruf olındığından fevtiyle veresesine mevrus olub merkum 

Hüseyin’in fısdıklık-ı mahdud-ı mezkûrda hakkı ve alakası yodır didikde merkum 

Hüseyin cevabında fısdıklık-ı mahdud-ı mezkûrın tamamı benim mülkimdir 

karındaşım Oso Keru’nın hakkı yokdır didikde merkum Şiho cevabında fısdıklık-ı 

mahdud-ı mezkûrın tamamına merkum Oso Keru merkumın muvâcehesinde  

bervechi mülkiyet kırk seneyi mütecaviz tasarruf etmişdir hatta merkum Hüseyin 

rub´ hisse-yi hasılatına dahi tımar itmek üzere bundan altı sene akdem müsakat 

iderek rub´ hasılat dahi almışdır müsakat hakkı yokdır ve Oso Keru dahi tamamına 

vefatına degin tasarruf dahi itmişdir didikde husus-u mezkûrda müddeî-yi aleyh 

Hüseyin merkum evvel emirde fısdıklık-ı mahdud-ı mezkûr babası merkum Hallodan 

kendüye ve karındaşı müteveffâ Oso Keru ve diğer karındaşlarına mevrus oldığını ve 

kendünin ve nısf diğer diğer merkum Oso Keru’nın iddüğini da´va ve fısdıklık-ı 

mezkûrı kendüsi kalem atub fısdıklık eylemesiyle nısf benim ve nısf-ı aheri 

karındaşım Kerunın deyu beyan itmesi ve bade nısf hissesini tarihden altı sene 

akdem dört yüz guruşa karındaşım Oso Keru’den iştirâ eyledim tamamı benim 

malımdır deyü da´vası ve rabian hasılat-ı mezkûrenin nısf hissesini kendüsi bir rıza 
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verese-yi merkumana i´tâ idub nısf hissesini ben aldım deyu iktisam-ı ikrâr itmesi 

iddia-yı meşruhasını kezb ve batlanına delil kafi ve her biri yek diğere münafi ve 

münakız oldığından ve tahkikat-ı şer´iyede dahi merkum Hüseyin karındaşı Oso 

Keru’nin hayatında müsakat vecihlerub´ hissesine tımar eylediğiehl ve sevk-i ihbâr 

ve beyanlarıyla zahir oldığına binaen mucebince merkum Hüseyin fısdıklık-ı 

mahdud-ı mezkûra müdâhale ve muârazadan bade’l-men´ ikrâr-ı vecihle almış oldığı 

kırk beş battan fısdık hasılatını dahi müvekkile-yi mezbûrelere izâfetle vekil-i 

merkum Şiho’ya teslime merkum Hüseyin’e tenbih olındığı i´lâm olındı. 18 

Recebü’l-ferd Sene 1301 / 14 Recep 1884 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 185 
[Belge No: 280] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahllatından Ehl-i Cefa 

Mahallesi sakinlerinden ve Teba´-yı Osmaniyeden bâisü’l-i´lâm Sırac Receb bin 

Ahmed nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada 

ma´kûd meclis-i  şer´de medine-yi mezbûreye tabi´ İbrâhim Şehr Karyesi 

sakinlerinden Mustafa bin Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde karye-yi mezbûre 

turabında Harbendeli nâm mahalde kain tarafları Hasan Efendi ve Orullı Kara 

Mehmed fıstıkları ve Memetin oğlı fıstıklığı ve tariki âmm ile mahdud bir kıt´a 

fıstıklığın tamamı mukaddema gaib an il meclis Bakkal Hacı Merzo Ağa ibni 

İbrâhim Ağa’nın mülki oldığı halde merkum Hacı Merzo Ağa fıstıklığı mezkûr 

tarihden yedi sene akdem yedimden makbuzı olan beş yüz guruş semen-i medfu´um 

medine-yi mezbûre meclis idare kazâ ve memurı huzûrında hasbe’l-usûl bana bey´-i 

bat sahih-i şer´le bey´ ve teslim ben dahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve kabz ve 

kabul idub bade ben işbu merkum Mustafa’ya senin fıstıklık-ı mezkûrde ber minvâl 

ve hakkın var mı deyu suâl eyledikde merkum Mustafa dahi tamamı Hacı Merzo 

Ağa’nın malıdır deyü benim hakkım ve alakam yokdır dimişdir bade tarihden yedi 

mah akdem mezkûr fıstıklık merkuma müsakat virecek oldığımda merkum Mustafa 

benim refiyesinde hakkım olmadıkça timar ve imar itmam dimesi üzerine mezkûr 

fıstıklığa güzelce timar itmek ve kalem urmak ve sakız çıkarmak şeraitiyle mezkûr 

fıtıklığın rub´ hissesi bila semen merkum Mustafa’ya virmişdim merkum Mustafa 

şerait-i mezkûreye riayet itmeksizin fıstıklık-ı mezkur hasılatından otuz iki battan 

fıstıklık hasılatını cebren yedimden ahz ve kabz etmeğin hala vâki´ olan akd ve 

mukavele meşru olmadığına binaen merkum Mustafa’nın almış oldığı otuz iki 
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batman fıstık tarafıma teslim ile mezkûr rub´ hisseye müdâhale-yi vakı´asının men´i 

matlubımdır didikde merkum Mustafa cevabında fıstıklıkı mahdud-ı mezkûrın rub´ 

hissesini tarihden yirmi beş sene akdem yüz yirmi beş guruşa müteveffa-yı babam 

merkum Mehmed iştirâ ve kabz idubbade fevt olmağla fıstıklık-ı mezkûrın rub´ 

hissesi bana mevrus olmışdır binaen aleyh rub´ı benim mülk-i mevrusım olmağın 

bihakk vaz´ül yed iderim ve hasılatından rub´ hissem olan otuz iki batman fıstık 

aldım ve müddeî-yi merkum Hüseyin Ağa’nın hin-i şirasında hakkım ve alakam 

yokdır dimedim ve salefü’z zikr şerait-i mezkûre ile müsakata talib olarak bila semen 

almadım tarih-i şirasından beru mezkûr rub´ hisse mülkim oldığını haricde da´va 

dahi iderim deyu suret-i mürafaları fetva-yı şerife lede’l-havale müddeî-yi merkum 

Receb merkum Mustafa’ya tarih-i şirasında hakkım yokdır Hacı Merzo Ağa’nın 

mülkidir deyü ikrârını isbât ider ise veyahud timar ve imar şartıyla mikdar-ı 

mezkûrın şirasına müsakat taleb oldığını isbât ider ise merkum Mustafa’nın 

da´vasına iltifât olınmaz ve almış oldığı hasılatını dahi Recebe teslimi lazım gelür 

deyu cevaben ifta ve iş´ar olındığına binaen müddeî-yi merkum Receb Ağa’dan ber 

minvâl-i muharrer müddeâsına muvafık beyine taleb olındıkda merkum müddeâ-yı 

meşruhasına usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i 

mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Abdülkerim bin Hacı Emrah ve Mehmed bin 

Ömer ve Halil ibni Mustafa ve Mustafa bin Hasan ve Yusuf bin Mehmed ve 

Mehmed bin Bekir nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Ahmed bin Mustafa ve 

Bekir bin Ali ve Hüseyin bin Abdullah nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl 

ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Mehmed bin Mehmed ve Timurzâde 

Şakir bin Ahmed ve Abuzer bin Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-vaciha 

ber nehc-i şer´i isbât etmeğin mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i müddeîye olan 

mezkûr rub´ hisse fıstıklık-ı mezkûrı merkum Receb Ağa’ya teslime merkum 

Mustafa’ya tenbih olındığı i´lâm olındı tahriren fi’l-yevmü’l-Samin min Receb ü’l-

ferd lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 4 Mayıs 1884 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 186 
[Belge No: 281] 

beni vasî muhtar nasb ve ihtiyar idub vakf-ı mezkûrın âmme-yi umûr ve kaffe-yi 

kayyum  ve şürûtını benim re´yime telif eyledikden sonra musırret-i alâ-izâ şehâten 

vefat itmekle ben dahi vasîyet-i mezkûr ? hasebiyle zikri mürur iden bağ-ı mahdud-ı 

mezkûrı hasbetillah vakf ve habs idub şöyle şart eyledim ki bağ-ı mevsûf-ı mahdud-ı 
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mezkûrın mütevelli yediyle icar ve istiğlal olınub hasıl olan gallesinden evvela 

tekalif-i örfiye ve şer´iyesi bade’l-ifraz fazla galle her ne kalur ise fazla gallenin 

evvela rub´ hissesi ifraz ile mütevelli olan kendi umûrına sarf ide baki kalan fazla 

gallenin üç rub´den dahi bir sehmi Muharremü’l-haram’da aşur çorbası ve iki nev´i 

taam malzemesi iştirâ ve tebh olınub ve bir hatm-i şerif tilavet dahi olınub ta´am-ı 

mezkûr it´am-ı fukara olınub ve fazla galeden yevm-i arefede bir kurban iştirâ ve 

zebh olınub mahmumı beyne’l-fukara iktisam olınub vakf-ı mezbûrenin ruhı içün 

isticlab-ı dua-yı feravan olına ben hayatda oldıkca vakf-ı mezbûre mütevelli olub 

şürût-ı mezkûremi icrâya ihtimam idem  bade vefat sulbi oğlım Mahmud  mütevelli 

olub rub´ fazla galleyi aldıkdan sonra kendi umûrına sarf ide ve üç rub´ fazla galle ile 

şürût-ı mezkûreyi icrâ ide bad-ı vefat evlad-ı evlad-ı evladının zikkurının sinen ekber 

ve erşed batna bad-ı batn mütevelli olub uslub sabık-ı vech üzere rub´ hisse 

tevliyetini ahz eyledikden sonra baki üç rub´ hisse ile şürût-ı mezkûreyi icrâ ve vakfı 

ihya ideler evlad-ı zikkurı münkariz olur ise evlad-ı inasının sinen ekber ve erşidesi 

batna bad-ı batn karna bad-ı karn mütevelli olub hisse-yi tevliyetini ahz 

eylediklerinden sonra baki üç rub´ hisse ile şürût-ı mezkûremi icrâ ideler maazallahu 

Te´ala evlad-ı inas dahi küllyen münkariz olur ise ol vakt akraba-yı taallukatımdan 

bir dindar kimesne mütevelli olub rub´fazla galleyi bade’l-ahz fazla üç rub´ hisse ile 

şürût-ı mezkûremi icrâ ideler akraba-yı taallukatımdan dahi kimesne kalmaz ise ol 

vakt hakim-i şer´i marifetiyle bir dindar kimesne mütevelli nasb olınub rub´hisse ahz 

idub kendi umûrına sarf ide baki üç rub´ hisse ile şürût-ı mezkûre icrâkılına deyu 

hatm-i kelam ve teslim ale’l-mütevelli ile hal-i vakfı encam buldıkdan sonra vakıf-ı 

merkum semt-i vifakdan canib-i hilaf-ı süluk ile vakf-ı mezbûrden rücu´ ve 

mütevelli-yi merkum husumet ve niza´-yı şüru´ idub vakf-ı mezbûr Siracullahu 

ve´ddin isnadü’l-eimmetü’l-müctehidin Ebu Hanife Numan bin Sabit El-Kufi cüzi 

bi’l-heyz ve kufi hazretlerinin mezheb-i hatırlarında rücu´ mümkün olmağın istirdad 

iderim didikde mütevelli-yi merkum dahi cevaben âgaz idub İmam-ı Salis 

Muhâmmed bin Hasanü’ş-Şeyban katında teslim-i ale’l-mütevelli ile ve İmam-ı 

Yusuf indinde mücerred vakfet idmekle sahih ve lazım olmağla red ve teslim 

itmekden imtinâ´ iderum deyu hükme taliban oldıklarında hakim-i mevkı´ sadr-ı 

kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi tarafeynin edillesine nazır ve 

mübtel-i hayr olmakdan hazer idub ilmen bi’l-hilaf ü’l-cari beyne’l-eimmetü’l-salef 

evvela vakf-ı ezburın sıhhâtine ve saniyen lüzumına hükm-i sahih-i şer´i etmeğin min 

bad nakz ve tahvil-i mahal ve tebdili ve tabi´ri mümteniü’l-ihtimal oldı femen bedele 
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sem´a kanimen isme ale’l-lezine yübedduline innalahe semi´un alim cerizelik ve 

hurriren  fi’l-yevmü’l-öşr min Recebü’l-ferd lisene ahdı ve selasmiete ve elf  / 6 

Mayıs 1884 

Şühûdü’l-hâl  

Şuayibzâde Ali Efendi, Şuayibzâde Ahmed Efendi, Bonbuczâde Mustafa Efendi, 

Hacı Begzâde Halil Beg, Firdevsoğlu Mehmed Efendi, Tütünci İmamın oğlu 

Hüseyin Ağa, Emirşamoğlu Hacı Mehmed Ağa, Ocaklızâde Haşim Ağa, Halil 

Efendizâde Halil Efendi, Koçoğlan’ın oğlı Mehmed Ağa, Bakkal Durdı Ağa, 

Cedidoğlı Küçük Ağa, Kasab Abuş’ın oğlı Mehmed Ali Ağa, Telfarlı İmamı Molla 

Mehmed Efendi, Telfarlı Cobur Ali’nin oğlı Hasan, Telfarlı Kürd Mehu’nın oğlı 

Halil, Telfarlı Araboğlı Mehmed  ve gayrihüm 

 

[[[[Sayfa No]:]:]:]: 187 
[Belge No: 282] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Maşlakı 

Mahallesi sakinelerinden iken bundan akdem seksan sekiz senesi hilalinde vefat iden 

Cemile binti Hamamcı Abdullah nâm kimesnenin sadr-ı kebir oğlıları İsmail ve 

Hasan’a ve sadrıye-yi kebire kızları Hadice ve Emine ve Leyla’ya münhasıran olub 

kable’l-kassam ibn-i merkum İsmail dahi  vefat idub veraseti sulbi oğlı Mehmed ve 

sulbiye kızları Fatma ve Ümmi Gülsim’e münhasıran olub kable’l-kassam ibni 

merkum Hasan dahi fevt olub veraset-i zevce-yi menkûha-yı metrukesi Hadice binti 

Hacı Mustafa ile sulbiye-yi kebire kızları Asiye ve Cemile ve Hamide’ye ve 

liebeveyn kız karındaşları mezbûrtan ve Hadice ve Emine’ye inhisârı şer´an zahir 

tashih-i mesele-yi miraslarıdahi bi’l-münasaha beş yüz dört sehm itibariyle sehm-i 

mezbûrden seksan yedi sehm bint-i mezbûre Hadice’ye ve seksan yedi sehm bint-i 

mezbûre Emine’ye ve yetmiş iki sehm binti mezbûre Leyla’ya  ve mezbûre Ümmi 

Gülsim’e ve on sekiz sehm zevce-yi mezbûre Hadice’ye ve otuz iki sehm binti 

mezbûre Asiye’ye ve otuz iki sehm binti mezbûre Cemile’ye ve otuz iki sehm binti 

mezbûre Hamide’ye tahkikinden sonra verese-yi merkumeden binnat-ı mezbûrat 

Hadice ve Emine ve Leyla nâm kimesneler taraflarından zikr-i âti menzilden hisse-yi 

irsiyelerini da´vaya vekâlet-i zat-ı mezbûratı arifân ve zikr-i âti müzekkilerden 

lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Hacı Ali bin İbiş ve 

İbrâhim bin Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine 
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hükmü’ş-şer´i ül hak olan Köroğlu Mehmed Ağa ibni İsmail nâm kimesne medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda 

mahalle-yi mezbûre sakinlerinden ve zikr-i âti menzile vaz´ül yedleri canib´el ism-i 

şahidan şehadetleriyle sabit olan zevce-yi mezbûre Hadice binti Hacı Mustafa ve 

binnat-ı mezbûrat Asiye ve Cemile ve Hamide binnat Hasan ve Mehmed ibni İsmail 

Fatma ve Ümmi Gülsim binti İsmail nâm kimesneler taraflarından ve redd-i cevaba 

vekil-i müseccel-i şer´ileri Künci Hacı Abdullah bin Hüseyin nâm kimesne 

muvâcehesinde mahalle-yi mezbûrede kain tarafları Mucık Hasan ve Kafadar’ın oğlı 

Mehmed hane ve bostan ve târik-i âmm ile mahdud bir bab mülk-i menzilin tamamı 

müteveffiye-yi mezbûre Cemile Hatun’ın pederi Hamamcı Abdullah’dan mevrus 

mülki olub mezbûre tarih-i mezbûrede fevt olmağla menzil-i mahdud-ı mezkûr ber 

muceb tashih ve verse-yi merkumesine mevrus olmışken hala işbu vekil-i merkum 

Hacı Abdullah Ağa’nın müvekkilleri merkumın müvekkilat-ı mezbûratlarımın hisse-

yi irsiyelerini teslim itmediklerinden suâl olınub meceb-i şer´isi bi’l-icrâ hisseleri 

tarafıma teslimi bi’l-vekâle matlubımdır didikde vekil-i merkum Hacı Abdullah 

cevabında müteveffiye-yi mezbûre sulbi kebir oğlıları müteveffiyan merkuman 

İsmail ve Hasan seksan tarihinden beru menzil-i mahdud-ı mezkûra mutasrrıflar iken 

merkum İsmail toksan iki ve merkum Hasan toksan üç senelerinde vefat itmeleriyle 

menzil-i mezkûr vereseleri müvekkilerim merkumına mevrus olub valideleri 

müteveffiye Cemile Hatun’ın hakkı yokdır ancak Cemile Hatun merkumanın 

valideleri olmasıyla vefatına degin meyanelerinde sakine olmışdır hatta toksan üç 

senesinde ibni merkum Hasan fevt oldıkda terekesinden hisse-yi irsiyelerini 

müvekkilat-ı mezbûratdan Leyla’dan maada Hadice ve Emine bade’l-ahz ve’l-kabz 

valideleri Cemile Hatun terekesinden vasînin tereke ve muhallefatına mutlaka-yı 

âmme da´vadan ve kaffe-yi iman ve muhasematdan müvekkillerim zimmetlerini 

ibrâ-yı âmm ve sahih-i şer´le ibrâ dahi itmişlerdir ve müteveffâ-yı merkum Hasan 

vefatında ve terekesi taksim olınması sırasında menzil-i mezkûrı zevcesine olan 

deyni mukabilinde verese-yi bey´ itdiklerinde mezbûrtan Hadice ve Emine bey´-i 

mezbûra alimenan olarak sakine dahi olmışlardır vekil-i merkum Mehmed Ağa 

cevabında merkum Hasan’ın yalnız tecem´mülat-ı hanesinden müvekkilelerim 

Hadice ve Emine ibrâ olub menzil da´vasında ibrâ olmamışlardır ve hatta 

müvekkilun-ı merkumun müvekkilat-ı mezbûratıma hisselerini karındaşları İsmail ve 

Hasan’a bey´ itmediğimize yemin  iddik hissenizi virmeyiz deyu hisseleri baki 

oldığını ikrâr dahi itmişlerdir didikde vekil-i merkum Hacı Abdullah cevabında 
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müvekkilelerim Hadice ve Asiye ber minvâl muharrer ikrâr ve itiraf dedikde suret-i 

mürafa´larında fetva-yı şerife lede’l-havale ve vekil-i merkum Hacı Abdullah Ağa 

mezbûrtan Hadice ve Emine karındaşları müteveffâ-yı merkum Hasan’ın terekesi 

taksiminde âmme-yi da´vadan ibrâ oldıklarını isbât ider ise Emine ve Hadice’nin 

da´vaları mütedefi´ olur isbât idemezler ise mezbûrtan bade’l-hulf menzil-i mezur 

valideleri hali oldığını isbât itmeleri lazım olur ve her biri hisse-yi irsiyelerini bade’l-

isbât ahz iderler ve mezbûre Leyla dahi menzil-i mezkûr validesi malı oldığını isbât 

ider ise o dahi hissesini ahz ider müvekkilat-ı mezbûrat dahi seksan tarihinden beru 

müvekkilun oldıklarına sükut itmişlerdir deyu Hacı Abdullah Ağa’nın makam-ı 

rakımda beyanı mezbûre Cemile’nin on bir sene akdem fevt oldığını beyan ve tasrih 

olınmağla on sene mürur-ı zaman da´valarının istima´ına mani´ olmaz deyu cevaben 

ifta ve iş´ar olındığına binaen evvela merkum Hacı Abdullah’dan ibrâlarına muvafık 

beyine taleb olınub iki nefer şahid ikame itmiş ise maddeye muvafık şehadet 

itmediklerinden diger şahid ikamesinden dahi izhâr-ı acz eylediğinden müddeî-yi 

vekil-i merkum Mehmed Ağa’dan ber minvâl-i muharrer menzil-i mezkûr 

müteveffiye-yi mezbûre Cemile Hatun’ın pederi Hamamcı Abdullah Ağa’dan 

mevrus olub vefatı tarihine kadar mutasarruf ide geldikleri iddüği fevtiyle ber 

minvâl-i veresesine veresesine mevrus oldığına muvafık beyine taleb taleb olındıkda 

merkum Mehmed Ağa ber minvâl-i meşruh müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan 

mensub oldıkları mahallerinden zir-i mesturey vaz´-ı mühr ve imza iden Süleyman 

bin Hacı Mehmed ve İbrâhim bin Hacı Mehmed ve Nacar Hüseyin bin Mehmed ve 

Nacar Yahya bin Ali nâm kimesnlerden evvela sıra ve bade Mehmed Ali bin Hasan 

ve Ahmed bin Hasan nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Nacar Abdullah bin Abdullah ve Debbağ Ahmed bin 

Ahmed nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i isbât etmeğin 

mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i ber muceb tashih menzil-i mezkûr müteveffiye-yi 

mezbûre Cemile Hatun vereseleri meyanelerinde iktisam olınması iktiza eylediği 

vekil-i merkum Hacı Abdullah’a tenbih olındığı i´lâm olındı Fi 24 Recebü’l-ferd 

Sene 1301 / 20 Mayıs 1884 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 188 
[Belge No: 283] 

Bâdı-i defter-i kassam oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 
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Cedid Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Leblebici İsmail ibni 

Mehmed’in veraseti zevce-yi menkûha-yı  metrukesi Elif binti Mehmed ile validesi 

Zeyneb binti Ali’ye ve sulb-i sağir oğlı Şıh Mehmed’e ve sulbye-yi sağire kzları 

Afife ve Ayuş’a inhisârı şer´an zahir ve aşikar oldıkdan sonra sağirun-ı merkumunın 

tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den valideleri mezbûre Elif nasb ve tayin olınub ol 

dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin kema yenbaği 

edâya taahhüd ve iltizam eyledkden sonra müteveffâ-yı merkumın terekesi vasîye-yi 

mezbûre marifet-i şer´le tahrir ve beyne’l-verese bi’l-marifet-i şer´iye taksim ve 

tevzi´ defteridir ki bervechi âti zikr ve beyan olınur Tahriren fi’l-yevmü’l-rabi´ ve’l-

işrin min Recebü’l-ferd lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 10 Mayıs 1884 

Suya Batmaz Mahallesi’nde menzilin canib-i garbisinde kâr-ı âtik müsterimden kırk 

sehmde on beş sehm hissesi: 1000 Guruş 

Kilim (1): 100 Guruş 

Köhne palaz: 5 Guruş 

Dükkanda mevcud nohud esmanı: 450 Guruş 

Evani-yi nühasiye (3): 112 Guruş 

Nakd-i mevcud: 42 Guruş 

Hanede bulınan kütük: 93, 75 Guruş 

Kırk sehmde on beş sehm merkeb hissesi: 50 Guruş 

Mülk karyeli Haso’dan alınan kısrak hisesi: 225 Guruş 

Anbar sehmi sehmi: 15 Guruş 

Beglik nâm mahlde ağlık bağdan hisse 40 / 15: 375 Guruş 

Küçük Kızıl Hisar’da karalık bağdan keza sehm: 375 Guruş 

Ma kovan füruht olan arı baha: 300 Guruş 

Dükkan takımı ve anbar: 225 Guruş 

Dükkanda kütük bahası: 37, 50 Guruş 

Yorkan (1): 60 Guruş 

Kırmızı çit yüzli döşek (1): 80 Guruş 

Karpuz çekirdeği bahası: 37, 50 Guruş 

Elbise metrukesi: 200 Guruş 

Fıska sehmi: 560 Guruş 

Füruht olan üzüm bahasından bade’l-masarıf sehmi: 300 Guruş 

Mercimek hissesi: 32 Guruş 

Beyaz üzüm sehmi: 18, 75 Guruş 
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Alacakdan tahsil olınan hissesi: 960 Guruş 

Yekûn: 5249, 50 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât 

Techiz ve tekfin: 160 Guruş 

Muahher mihri zevce-yi mezbûre müsbet: 2000 Guruş 

Resm-i kısmet: 77, 25 Guruş 

Kaydiye: 4, 50 Guruş 

Varaka baha: 3 Guruş 

Yekûn:2244, 50 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 3005 Guruş 

Hisse-yi zece-yi mezbûre Elif: 375 Guruş 7 para 

Hisse-yi ümm mezbûre Zeyneb: 500 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Şıh Mehmed: 1064 Guruş 15 para 

Hisse-yi binti mezbûre Afife: 532 Guruş  8 para 

Hisse-yi binti mezbûre Ayuş: 532 Guruş  8 para 

 

[Belge No: 284] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Seng-i Nakkaş Mahallesi sakinlerinden Ali bin Ali nâm kimesne 

tarafından zikr-i âti husus-u da´vaya vekil-i müseccel-i şer´isi Kirbitci Memik Ağa 

bin Mehmed nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda mahalle-yi mezbûre sakinlerinden ve zikr-i 

âti menzil arsasıyla diger arsaya vaz´ül yedi sabit olan müvekkil-i merkum Ali’nin 

karındaşı Ahmed muvâcehesinde mahalle-yi mezbûrede kain tarafları Hacı İbrâhim 

Ağa ve Musevi İbrâhim ve Şerif Ağa ve müvekkil-i merkum Ali haneleri ile ve 

dehliz ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin arsası ile menzil-i mezkûrın 

garb cihetinde olan malumü’l-mikdar arsa-yı haliya müvekkilim merkum Ali ile işbu 

merkum Ahmed ve gaibü’l-an´il meclis Ümmihan binti Memo nâm kimesnelerin 

valideleri Aişe binti Ali’nin olub mezbûre tarihden üç sene akdem fevt olmağla arsa-

yı mezkûrelerin beş sehmde iki sehmi müvekkilim merkum Ali’ye mevrus olub 

ancak merkum Ahmed menzil-i mezkûrın arsası üzerine tarihden yirmi üç sene 

akdem valideleri bir hayat iken menzil-i mezkûrı arsa-yı mezkûre bina ihdas idub ve 

validesi dahi merkumın binasına izin virmediği cihetle füzulan menzil-i mezkûrı 

ihdas itmekle hala menzil-i mezkûr arsasıyla diger arsa-yı haliyanın beş sehmde iki 
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sehmi müvekkilime merkum Ali’ye teslimi bi’l-vekâle matlubımdır didikde oldahi 

cevabında menzil-i mezkûrın 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 189 

arsası ve ittisalinde bulınan arsa-yı haliya benim mülkim olub tarihden yirmi üç sene 

akdem menzil-i mezkûrı bina itdirub  müddet-i mezbûreden beru menzil ve arsaya 

mutasarrıf olırım ve validem mezbûre dahi ol menzilin diger bir odasında sakine olub 

menzil-i mezkûrı bina eylediği ve arsa-yı mezkûreye mutasarrıf bulındığı tarih-i 

vefatına kadar alime olub sükut itmişdir ve hatta ben menzil-i mezkûrı binaya 

mübaşeret eylediğimde validem arsa-yı mezkûrın bir mikdar benim malımdır deyu 

da´va itmesine validem bulınmasına mebni mezkûr arsadan üç zira´ alub müvekkil-i 

merkumoğlı karındaşım Ali’nin menzil havlusına ilhak itdikden sonra validem 

müteveffiye-yi mezbûre benim ile arsa da´vasından güzeran iden yetmiş sekiz 

tarihinde sulh olub âmme-yi da´vadan ibrâ olmışdır bade’l-ibrâ ben menzil-i mezkûrı 

bina iderek validem muvâcehesinde yirmi sene mütecaviz mutasarrıf olurum 

validemizin hakkı yokdır didikden vekili merkum Memik Ağa tekrar cevabında 

validesi mezbûre tarih-i mezbûrda sulh ve ibrâ yokdır ancak işbu merkum Ahmed 

müteveffiye-yi mezbûrenin oğlı olmakla füzulen bina idub validesi dahi sükut 

itmişdir didikde suret-i mürafaları fetva-yı şerife lede’l-havale merkum Memik Ağa 

müddeî-yi aley merkum Ahmed’in arsa-yı mezbûre üzerine validesi müteveffiye-yi 

mezbûre muvâcehesinde tarihden yirmi üç sene akdem menzil bina itdiğini ve tarih-i 

mezbûreden beru mutasarrıf olub validesi sükut itdiğini huzûr-ı şerde ikrâr ve 

merkum Ahmed validesinin hakkı olmadığını beyan eylediğinden validesi mezbûre 

ol tarihden mürûr-u zaman ile da´vasından sakıt oldığı gibi veresesioğlı müvekkil-i 

merkum Ali’nin dahi da´vası istima-yı nümayan olmayub arsa-yı mezkûreleri 

merkum Ahmed’in mülki olmak üzere yedinde ibka olınur deyu cevaben ifta ve iş´ar 

olındığına binaen mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i vekil-i merkum Memik Ağa 

müvekkiline izâfetle da´va-yı mezkûresinden men´ olındığı i´lâm olındı Tahriren fi 

yevmü’l-sani min Şabanü’l-azam li sene selas miete ve elf / 8 Haziran 1883 

 

[Belge No: 285] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Dügmeci Bölüğü Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Hadice binti 

Hacı Mehmed bin Hacı Ahmed nâm kimesne tarafından zikr-iâti husus-u da´vaya ve 
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lede’l-iktiza sulh ve ibrâya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân Mehmed Salih Efendi ibni 

Mustafa ve Mehmed Salih ibni Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve 

sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan da´va vekili Mehmed Seyyid Efendi ibni 

Seyyid Ağa nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada 

ma´kûd huzûr-u şer´de Kurb-ı Zincirli Mahallesi sakinlerinden zikr-i âti bağa vaz´ül 

yedi sabit olan Sofizâde Mehmed Efendi ibni İbrâhim Efendi nâm kimesne 

muvâcehesinde medine-yi mezbûreye tabi´ Öyyüm Sögüt Karyesi civarında Acekend 

Mezrası turabında kain tarafları Fethiler bağı ve Tazlızâde Mustafa Ağa bağı ve vadi 

ile mahdud bir kıt´a ağlık bağın tamamı müvekkilem mezbûrenin karındaşı Ahmet 

Efendi’den semen-i malum bi’l-iştirâ malı oldığı halde işbu merkum Mehmed Efendi 

bağ-ı mezbûrın tamamına vaz´ül yedolub müvekkilime edâ ve teslim itmediğinden 

suâl olınub müvekkilim yedine teslimi matlubımdır deyu da´va ol dahi cevabında 

bağ-ı mahdud-ı mezkûrın nısf hissesini Öyyüm Sögüd karyeli Budak Mehmed’den 

müvekkile-yi mezbûrenin icazetiyle altı yüz elli guruşa ve nısf-ı aherini dahi 

müvekkile-yi mezbûre babası Hacı Mehmed Ağa’yı tevkil ile vekâlete Hacı Mehmed 

Ağa’dan yedi yüz elli guruşa iştirâ ve kabz ve meblağ-ı mezbûrları dahi bâyi′ân-ı 

merkumanlara edâ ve teslim eylediğinden bağ-ı mahdud-ı mezkûrın tamamı benim 

mülk-i müştiram olmağın bihak vaz´ül yed iderum deyu def-i tasaddi ve ol vecihle 

meyanlarında münâzaat ve muhasemat ve fire vâki´ olub muslihun tavassutıyla vekil-

i mümaileyh Seyyid Efendi mütesaddi oldığı da´va-yı mezkûre ber minvâl-i 

muharrer sulh-ı mezbûrı kabul bedel-i sulh olan mezkûr rub´ hisseyi meş´aen 

müvekkile-yi mezbûreye teslim eyledikden sonra müddeî-yi vekil mümaileyh Seyyid 

Efendi merkum Mehmed Efendi’nin yedinde kalan üçer rub´ hisseye ve tarih-i i´lâma 

değin galle ve hasılat ve sâireye dâir âmme-yi da´va ve kaffe-yi imanve 

muhasematdan Mehmed Efendi’nin kabulini havi zimmetini ibrâ-yı âmm ve sahih-i 

şer´le ibrâ ve iskata hak idub merkum Mehmed Efendi dahi bedel-i sulh olarak 

müvekkile-yi mezbûreye teslim eylediği rub´ hisse bağa mutlaka-yı âmme-yi 

da´vadan ve kaffe-yi iman muhasematdan müvekkile-yi mezbûrenin kabulini havi 

zimmetini ibrâ ve iskata hak eylediği ve ol vecihle meyanlarında kat´i niza olındığı 

i´lâm olındı Fi 3 Cemaziyelevel Sene 1301/ 1 Mart 1884 
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[[[[Sayfa No]]]]: 190 
[Belge No: 286] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab Kazâsı mahallatından 

Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Şakira ve Aişe binti Hacı 

Mehmed Ali nâm hatunların ba tapu taht-ı tasarruflarında olub Hacar Karyesi 

turabında vâki´ tarafları Hacı Mustafa ve Veli ve Fazlızâde ve Kel Hüseyin 

tarlalarıyla mahdud ve tahminen bir dönümlik tarlanın tamamıdan arazinin selas 

hissesini üç yüz yetmiş beş guruş bedel mukabilinde ve eşcarının tamamından on iki 

sehmde iki sehm hissesini sâir şüreka izniyle yüz yirmi beş guruş semen mukabilinde 

ferağ-ı muteber ve bey´-i bat ile nizâm-ı vechle meclis idare ve kazâda memurı 

huzûrında Simitci Ahmed bin Mustafa’ya marü’l-beyan arazi hissesini ferağa ve 

salefü’z zikr eşcar hissesini bey´e ve bervechi muharrer bey´ ve ferağı ve bedel ve 

semen ahz ve kabz ile istifâ hakkı taraflarından ikrâra ve karındaşları işbu bâisü’l-

i´lâm İbrâhim bin Hacı Ali nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab nasb ve tayin ol 

dahi bervechi muharrer vekâlet-i mezbûreyi kabul eylediği zat-ı mezbûreyi arifân ve 

her bir usûl-ü mevzu´âsına tevfikan evvela ba varaka mesture sıra ve bade ceride-yi 

şer´iyede masturü’l-esami kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Hacı Mehmed Ali bin Ali ve Hoca’nın oğlı Mehmed 

bin Mahmud nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde ve ber nehc-i 

şer´i sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı bi’t-tescil i´lâm olındı Fi 

27 Receb Sene 1301 / 23 Mayıs 1884 

 

[Belge No: 287] 

An asl Filibe Sancağı dahilinde Tatar Bazarcığı Kazâsı mahallatından Ökçe 

Basan Mahallesi ahalisinden olub hala Haleb vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab mahallatından İbn-i Şeker Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Efendi ibni 

Feyzah ibni Hüseyin nâm kimesne medine-yi mezbure mahkeme-yi şer´iyesine 

mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub ben 

Tatar Pazarcığı Kazâsı ahalisinden iken ? lahikada Rusya Devlet-i Fahîmesi istilası 

üzerine bu tarafa azimet ve hicret eyledikden kazâ-yı mezbûrde kain nefsi şehirde 

vâki´ hane ve arazi-yi emiriyem ve sâir emlak-ı mevcudım hali üzere kalmışdı hala 

kazâ-yı mezbûrda kain umum emlak ve araziyemi ve sâir emlakımı semen ve bedel 

misilleriyle taliblerine bey´ ve ferağa ve kabzı semene ve bedele ve tarafıma irsâl ve 
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isale ve husus-ı mezkûrın mtevakıf oldığı umûrın külsine vekâlet-i mutlaka-yı âmme 

ile tarafımdan hala Pazarcık Kazâsı’nda ve mahalle-yi mezbûrede sakin biraderim 

Nalband Ömer’in oğlı Ahmed Ağa’yı kabuline muvafık vekil ve naib-i menab nasb 

ve tayin eyledim didikde gabe´s tasdikü’ş-şer´i ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı 

Tahriren fi’l-yevmü’l-hams ve’l-işrin min Recebü’l-ferd lisene ahdı ve selasmiete ve 

lef / 21 Mayıs 1884 

Şühûdü’l-hâl  

Beledi Re´isi Mustafa Ağa, Söylemezzâde Seyyid Efendi, Kâtib Hasan Efendi ve 

gayrihüm 

 

[Belge No: 288] 

Bâdı-i defter-i Kassam oldır ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab Kazâsı mahallatından Haik-i Müsliman Mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Levanoğlı Sudur bin Vartan nâm kimesnenin veraseti zevce-yi 

metrukesi İva binti Murad ile kendiden akdem fevt olan zevcesi Mayerk’den 

mütevellidun kebir oğlıları Sargez ve Abraham ve Evanis ve kebire kızları Ena ve 

Nursiye ve hala zevcesi İvadan mütevellidun sağir oğlı Usib ve sağire kızları Menuş 

ve Raile münhasıran olub sağirun-ı merkumunın tesviye-yi umûrlarına kıbel-i 

şer´den li eb karındaşları ibn-i merkum Sargez vasî nasb ve tayin olınub ol dahi  ber 

minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul eyledikden sonra müteveffâ-yı 

merkumın terekesi vasî-yi merkum marifet ve marifet-I şer´le tahrir ve beyn´el 

verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tefhim ve tevzi´defteridir ki bervechi âti zikr ve beyan 

olınur  Fi 24 Receb Sene 1301/ 20 Mayıs 1884 

Menzil-i der mahalle-yi mezbûre: 2000 Guruş 

Küçük yorkan (1): 80 Guruş 

Kırmızı yüzli yorkan (1): 120 Guruş 

Deruni âtik kırmızı yüzli yorkan (1): 110 Guruş 

Basma yüzli yorkan (1): 100 Guruş 

Çaput tennur yorkanı: 15 Guruş 

Çocuk yorkanı: 20 Guruş 

Layerbike yüzli döşek: 60 Guruş 

Kırmızı yüzli döşek: 60 Guruş 

Siyah çitli döşek: 60 Guruş 

Kebir yasdık (3): 40 Guruş 
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Küçük yadık (1): 10 Guruş 

Mindar (1): 25 Guruş 

Yüz yasdığı (2): 8 Guruş 

Depme yasdık (5): 25 Guruş 

Müsteamel kilim (1): 30 Guruş 

Cedid palaz kilim (1): 40 Guruş 

Kıl ve delis çuval (4): 20 Guruş 

Evani nühasiye (16): 600 Guruş 

Safire mankal (2): 20 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 191 

Sandıklar (5): 100 Guruş 

Kanne ve şişe (7): 30 Guruş 

Tecem´mülat-ı hane: 100 Guruş 

Nakd-i mevcud: 92 Guruş 

Yekûn: 3760 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât  

Masarıf-ı müsbet: 322 Guruş 

Resm-i kısmet: 83 Guruş 

Kaydiye: 6 Guruş 

Varaka baha: 2 Guruş 

Kabir taşı masarıfı: 140 Guruş 

Yekûn: 553 Guruş 

Sahhü’t-taksimü’l-beyne’l-verese: 3212 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre İva: 401, 50 Guruş 

Hisse-yi ibn-i  merkum Sargez: 468, 375 Guruş 

Hisse-yi ibn-i  merkum Abraham: 468, 375 Guruş 

Hisse-yi ibn-i  merkum Evanis: 468, 375 Guruş 

Hisse-yi ibn-i  merkum Usib: 468, 375 Guruş 

Hisse-yi binti mezbûre Ena: 234 Guruş  7 para  

Hisse-yi binti mezbûre Nurse: 234 Guruş 7 para  

Hisse-yi binti mezbûre Menuş: 234 Guruş 7 para  

Hisse-yi binti mezbûre Raile: 234 Guruş 7 para  
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[Belge No: 289] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Haik-i 

Müsliman Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Levanoğlı Sudur bin 

Vartan’ın sağir oğlı Usib ve sağire kızları Menuş ve Raile nâm kimesnelerin tesviye-

yi umûrlarına ve mal-ı mevruslarını ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer´den bir 

müstakîmü’l-etvar kimesnenin vasî nasb ve tayin olınması lazım ve’l-ebed olmağın 

beyne’l-milel emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve her vecihle vesâyet 

uhdesinden gelmege kadir iddüği zeyl-i küttabda muharrer ü’l-esami kimesnelerin 

ihbâr ve şehadetleriyle zahir ve mütehakkık olan sağirun-ı merkumunın li eb 

karındaşları işbu bâisü’l-küttab Sargez Efendi ibni Asdur nâm kimesneyi hakim-i 

mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi vasî nasb ve tayin biyurub ol dahi  

ber minvâl-i  muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul  ve merasimin kema yenbaği edâya 

taahhüd ve iltizam eyledikden sonra vasî-yi merkumın talebiyle hakim-i mümaileyh 

hazretleri dahi tarih-i vesikadan itibaren sağirun-ı merumının nafaka ve kisve baha ve 

sâir levazım-ı zaruriyeleri içün beher yevmi bir guruşdan yevmi üç guruş nafaka ve 

kisve baha ve sâir levazım-ı zarurine harc ve sarfa lede’l-hace istidaneye ve inde´z 

zafe rmallarına veyahud min yuceb nafakatehim aleyh üzerlerine rücû´a´mezbûr 

Sargez Efendi’ye izn virmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı Tahriren fi’l-

yevmü’l-hams ve’l-işrin min Recebü’l-ferd lisene ahdı ve selasmiete ve lef / 21 

Mayıs 1884 

Şühûdü’l-hâl  

Levan Gregor Ağa, Karındaşı Vatuar  ve gayrihüm 

 

[Belge No: 290] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kozanlı 

Mahallesi sakinlerinden Ali Efendizâde Yakub Necib Efendi ibni İbrâhim Efendi ve 

zat-ı tarif-i şer´le maruf mahalle-yi mezbûre sakinelerinden Fatma binti İbrâhim nâm 

pederleri brahim Efendi’den insafen müşterek mülk-i arileri olub medine-yi 

mezbûreye tabi´ Orul Nahiysi dahilinde Keret Karyesi turabında Kaya Altı nâm 

mahalde kain Rabia ve Zincirli Mehmed ve İbo’nın oğlı Ali  ve Kayışoğlı tarlaları ile 

mahdud ve mümtaz bir timin yarım bezir-i istiğab ider bir kıt´a musakka tarla 

makbuzları olan sekiz aded yüzlik Osmani altunı bedel mukabilinde Mısırlızâde 

Hamza Efendi ve Ömer Efendi’ye ferağ-ı muteber-i kat´i ile ferağa ve ferağ-ı 
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mezkurı nizâm-ı vecihle meclis idare kazâ ve memurı huzurında ikrâr ve takrire 

taraflarından işbu bâisü’l-i´lâm Hacı Hüseyin Ağa ibni Mehmed nâm kimesneyi 

vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledikleri ol dahi ber minvâl-i muharrer 

vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Solağın oğlı Mehmed Ağa bin İsmail ve Mehmed bin 

Ahmed nâm kimesneler muhzır-ı hasm-ı hacedde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-

şer´i ül hak oldığı huzûr-u âlilerine i´lâm olndı Fi 1 Şaban Sene 1301/ 27 Mayıs 1884 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 192 
[Belge No: 291] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Safiye ve Hadice binti Memik Baba 

nâm kimesnelerin pederlerinden mevrus mülki olub mahalle-yi mezbûrede kain 

tarafları Mahmud Efendi ve Arpacı Bekir Efendi ve Tobal Evad ve Halil ve Abdo 

Haneleri ve tarik-i has ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i meznzilde olan nısf 

hisse-yi şâyialarını altmış aded yüzlik Osmani lirası mukabilinde Bedestancı Kırk 

Beşoğlı Nersez’e bey´-i bat sahih-i şer´le bey´ ve teslime ve bey´-i mezkûrı nizâm-ı 

vecihle meclis idare kazâ ve memurı huzûrında ikrâr ve takrire taraflarından işbu 

bâisü’l-i´lâm Nacar Hacı Bekiroğlı Hacı Abdullah nâm kimesneyi vekil ve naib-i 

menab nasb ve tayin eylediği usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden mazbutü’l-esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Tilkizâde Abacı Mustafa bin Ali ve Hacı Ahmed bin 

Şeyh Mehmed Efendiler ibni Hüseyin nâm kimesneler şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı 

hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak oldığı tescil ve i´lâm olındı   

Fi 3 Şaban sene 1301 / 29 mayıs 1884 

 

[Belge No: 292] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Yalnız 

Hane Mahallesi ahalisinden iken bundan akdem yani güzeran iden bin iki yüz üç 

senesi hilalinde mesele-yi mazide Plevne Muhasarasında şehiden vefat iden Mustafa 

bin Berber Hacı Hüseyin bin Mustafa’nın sulbi oğlı Mustafa nâm sâirin ba hüccet-i 
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şer´iye vasî-yi mensubsi validesi marifetü’l-zat Fatma binti Abbas nâm hatun 

tarafından husus-u taleb ve da´vaya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân her bir usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan ba varaka mesture olan sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl 

vemakbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Hafız Mehmed Hilmi Efendi ibni Abbas 

ve Ahmed bin Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine 

hükmü’ş-şer´i ül hak olan er karındaşı işbu bâisü’l-i´lâm Ahmed Ağa ibni Abbas Ağa 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada makud ve 

meclis-i şer´i âli ukudda sağir-i merkum li ebeveyn amucası ve zikr cai emlaka 

vaz´ül yedi bi’l-beyyinetü’l-şer´iye sabit ve mütehakkık olan Molla Mehmed ibni 

merkum Berber Hacı Hüseyin muvâcehesinde üzerine bi’l-vekâle da´va ve takrir-i 

kelam idub müvekkilem mezbûrenin vasîsi oldığı ? merkumın cedd-i sahihi olub altı 

emlak ve eşyanın mutasarrıf ve maliki oldığı halde güzeran den bin iki yüz toksan 

tokuz senesi hilalinde vefat iden Berber Hacı Hüseyin ibni Mustafa bin Abdullah 

nâm kimesne kable’l-vefat yani güzeran iden bin iki yüz toksan sekiz senesi mah-ı 

Zilhiccenin üçinci güni tarihiyle müverrih işbu yedimde olan bir kıt´a mübaya´sının 

natık oldığı vecihle mahale-yi mezkûrede vâki´ tarafları tarik-i has ve İmamzâde 

Mustafa Efendi ve Bekir Ağa haneleriyle mahdud bir bab mülk hanenin nısf hissesini 

iki bin guruşa ve Sa′anoğlı Köbrisi civarında kain tarafları değirmiçem ve Hacı 

Molla Ağa bostan ve mai cari ile mahdud bir kıt´a bostanın nısfını bin guruşa ve 

Habhablı nâm mahalde kain tarafları Hacı Taha Efendi ve Abdi Beg bostanı ile târik-

i âmm ile mahdud bir kıt´a bostanın nısfını beş yüz guruşa ve yine mahalle-i 

mezbûrede kain Ab-ı Alleben ve Bastacı Hacı Ömer ve Yusuf’ın oğlı Kadir 

bostanlarıyla mahdud bir kıt´a bostan nısfını ikibin guruşa ve Su Yuharısında kain 

Degirman Boğazı nâm mahalde vâki´ tarafları târik-i âmm ve Şıh Mehmed’in oğlı 

Arif ve Hacı Molla Ağa bostanlarıyla mahdud bir kıt´a bostanlık südüs  hissesini beş 

yüz guruşa Nurane Karyesi’nde vâki´ tarafları Sacur ve Mehmed Ali ve Kalender 

tarlalarıyla mahdud bir kıt´a şeftalu bağçesinin nısfını beş yüz guruşa ve Orul 

Karyesi’nde Dere Bağda vâki´ tarafları târik-i âmm ve Molla Ali ve Tahtacı kara 

Mehmed’in oğlı ve Hristiyan zeytunlıkları ile mahdud bir kıt´a zeytunlığın selasen 

hissesinin nısfını üç yüz guruşa ve Nurane Karyesi civarında Eşref nâm mahalde 

vâki´ üç kıt´a malumü’l-mahdud ve’l-etraf hayirlik nısf hisselerini üç yüz guruşa ve 

Tıhnatan Karyesi’nde vâki´ tarafları Mahu ve Hacı Ahmed’in oğlı Kara ve İzmirli ve 

Hacı Mehmed bağlarıyla bir kıt´a bağ nısfını üç yüz guruşa ve Çakal Karyesi’nde 

Akça Pınar nâm mahalde kain tarafları İbli’nin oğlı İbrâhim bağı ve dere ve târik-i 
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âmm mahdud bir kıt´a bağın nısfını üç yüz 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 193 

guruşa Gülci Mezrası’nda kain tarafları Sadık bağı ve taşkın tarik ve Hacı Osman 

Beg bağları ile mahdud bir kıt´a bağın nısfını üç yüz guruşa ve yine karye-yi 

mezbûrede Çekme nâm mahalde vâki´ tarafları resif ve Muzur yenicesi ve Babcı 

Haik ve cebel ile mahdud bir kıt´a bağ nısfını guruşa ve Sacur Başı nâm mahalde 

tarafları cebel ve târik-i âmm ve Kara Hüseyin oğlu ve Yunusoğlı bağlarıyla mahdud 

bir kıt´a bağ nısfını ve yine karye-yi mezbûrede vâki´ fıstıklık arasında kain tarafları 

Semerci Hristiyan ve Esir’in oğlı ve Semerci Kaluz ve Genc Mehmed bağlarıyla 

mahdud bir kıt´a bağ nısfını ve yine karye-yi mezkûrede vâki´ Kölefenk nâm 

mahalde tarafları sumaklık ile mahdud bir kıt´a bağın  nısfını ve yine karye-yi 

mezbûrede vâki´ Boz Bağ nâm mahalde tarafları  malumetü’l-hudud bir kıt´a bağ 

nısfıyla cem´an altı kıt´a bağ nısfı hisselerini beş yüz guruşa ve Eblehan Çarşısı’nda 

vâki´ tarafları Bakkal Emin dükkanı ve ve İsa hanesi vetârik-i âmm ile mahdud bir 

bab attar dükkanının nısfını bin guruşa ve bir aded masara kaganının nısf hissesini iki 

yüz guruşa cem´an yirmi kalem eşya muharreren mahduden mezkûreyi merkum 

Berber Hacı Hüseyin hal-i hayat ve kemal-i akl-ı sıhhâtinde min-hibeü’l-cem′ on bin 

guruş semen mukabilinde hafidi ve müvekkilem mezbûrenin vasîsi oldığı hazır-ı 

merkum Mustafa bi’l-asale bey´-i bat sahih-i şer´le bey´ ve temlik ve teslim ve yine 

merkum Hacı Hüseyin sağir-i mezbûr Mustafa velayeten emlak ve akar ve eşya-yı 

meşruha hisse-yi şâyialarını iştirâ ve temlik ve teslim ve kabz ve zabt idub semeni 

olan on bin guruş meblağ-ı mekurı sağir-i merkuma ve mezbûr ced ve  velisi asaleten 

hibe ve bahş ve yine sağir-i merkum velayeten ittihâb ve kabul idub o vecihle eşya ve 

emlak ve akar hisse-yi şâyia sağir-i mezbûr hafidi Mustafa’nın mülk-i müştirası 

oldığını bey´-i mezkûr ve semene mutlaka-yı âmme-yi ve mütalebatdan ve kaffe-yi 

iman ve muhasematdan nefsine asaleten ve sağir-i merkuma velayeten kabulini havi 

sağir-i merkumın zimmetini ibara-yı âmm ve sahih-i şer´le ibrâ ve istifâ-yı hak itdiği 

bi’t-teva ve´r rıza ikrâr etmişken el halet-ü hezihi müteveffâ-yı mezbûr Hacı Hüseyin 

Ağa’nın sulbi kebir oğlı ve ? veresesi merkum Molla Mehmed emlak ve eşya-yı 

muharrer-i mezkûreyi kendüsine hisseran mevrus olmak zu’miyle ve fuzuli vaz´ 

itdiğinden suâl olınub merkum Molla Mehmed eşya-yı muharrere-yi mezkûre hisse-

yi şaialarından kifâyed birle sağir-i merkumın vasîsi bulınan müvekkilem mezbûre 

tarafına teslimine merkum Molla Mehmed’e tenbih-i şer´i buyurılmak bi’l-vekâle 
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matlubımdır didikde ol dahi cevabında filhakika müddeâ baha olanemlak-ı mahude-

yi mezkûre ve eşya-yı muharrere-yi mezkûre hisse-yi şayiaları babam merkumın 

malı olub vefatı vuku´uyla emlak ve eşya-yı muharrere-yi mezkûre bana hisseran 

mevrus olmağla bihak vaz´ül yedini ikrâr lakin müddei-yi  vekil-i mezbûrın ber vechi 

muharrer müddeâsını külliyen inkar idecek müddei-yi vekil-i merkum Ahmed’den 

müddeâ-yı meşruhasına mutabık beyyine taleb olındıkda her biri usûl-ü mevzu´âsına 

tevfikan ba varaka mesture mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı 

mhr ve imza iden Vaizzâde Emin Fetva Salih Efendi ibni Mustafa Efendi ve da´va 

vekili Söylemezzâde Seyyid Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa ve mahkeme-yi şer´iye 

kâtibi Mahmud Hadi Efendi ibni Hamza Efendi ve Mukayyid Hasan Efendi ibni 

Ahmed Ağa nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade müterafian hazır oldığı halde 

Donzâde Mahmud Efendi ibni Hacı Mustafa Ağa ve Abbaszâde Emin Efendi ibni 

Hacı Ahmed ve Memik bin Bekir nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve 

mabulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan mahkeme-yi şer´iye baş kâtibi Hafız 

Mehmed Hilmi Efendi ibni Abbas Ağa ve ve İmamzâde Mustafa Efendi ibni Hacı 

Mehmed Ağa nâm kimesne şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i âli 

meşruhan ve tafsilan isbât itmegyn mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i müddeâ baha 

olan emlak ve eşya-yı muharrere mahduden mezkûre hisse-yi şâyialarından 

kifâyediyle vasî ve müvekkile-yi mezbûre Fatma Hatun’a teslime merkum Molla 

Mehmed’e tenbih olındığı bi’t-tescil i´lâm olındı Tahriren fil yevmü’l-garre min 

şehr-i Şaban ü’l-azam lisene ahd ve selasmiete ve elf / 27 Mayıs 1884 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 194 
[Belge No: 293] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tesci 

Mahallesi sakinelerinden Dâizâde kerimesi Zeyneb binti Mustafa nâm kimesne 

tarafından zikr-i âti husus-u da´vaya vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân Dâizâde 

Mehmed Sadık Efendi ibni Emin ve Mehmed ibni El Hac Emin nâm kimesne 

medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada makud meclis-i şer´i âli 

ukudda medine-yi mezbûre mahallatından Keleş hanesi Mahallesi sakinlerinden ve 

zikri âti menzile vaz´ül yedi beyine-yi adile ile sabit olan Kahveci Mehmed Ali bin 

Veli nâm kimesne tarafından husumet ve redd-i cevaba vekil-i müseccel-i şer´isi 

da´va vekili Söylemezzâde Es Seyyid Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa nâm kimesne 
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muvâcehesinde müvekkile mezbûre Zeyneb Hatun’ın li eb ceddi Dâizâde El Hac 

Emin Beg ibni Mustafa ibni Emin nâm kimesne hayatında güzeran iden bin ik yüz 

seksan sekiz senesi hilalinde ol vakt Sofizâde Abdullah Efendi’nin niyabeti 

hengamında kendi mülki olub Kelleş Hanesi Mahallesi’nde kain tarafları Hıyamioğlı 

ve Selükcioğlı Mehmed ve Hacı Mai haneleri ve târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz 

bir bab mülk-i menzil ile Arsada kain malumetü’l-mahdud bir bab dükkanın tamamı 

ve diger bir bab dükkanın nısf hisse-yi şâyiasını hasbetulahü’l-mülkü’l-müteal vakf 

ve habs idub şöyle şart eylemiş ki salefü’z zikr menzil-i mahdud-u mezkûrda 

hayatında müvekkile bade vefâtiha evlad-ı evlad-ı evlad sakine olmak üzere 

sükenaya meşrut vakf idub ve dükkan-ı mezkûrların dahi senevi ecr mislinden beher 

sene Ramazan-ı Şerif’de bir mah İhsan Beg Cami´i Şerifi kastelinde ikad-ı kandil 

olınub ve fazla gallesini müddet-i hayatında mvekkile Zeyneb Hatun’a ve bade 

vefâtiha evlad-ı evlad-ı evladlarına ahz ile kendiler umûrlarına sarf itmek üzere şart 

ve tayin ve hakim-i mümaileyh dahi ol vecihle menzil-i mezkûrın ve dükkan-ı 

mezbûrların vakfiyetle hükm ve tescil-i şer´i ve vakfiyesi dahi tastir ve imla 

olındıkda sonra vakfiye-yi müvekkilem yedine kabl´el usûl vakf-ı mümaileyhin 

vuku´-u vefatıyla mebni zayi´ olmağla hala menzil-i mezkûr müvekilemin 

sükenasına vakf olmışken müvekil-i merkum Hacı Mehmed Ali menzil-i mezkûrı 

vakfiyet üzere müvekkilem yedine teslim eylemesibi’l-vekâle matlubımdır didikde 

vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi cevabında müddeâya ola menzil-i mahdud-u 

mezkûrın mukaddema nısf  hissesi Tereklizâde İbrâhim Ağa’nın ve nısf-ı diğeri dahi 

Aboşoğlı Abdullah’ın oğlı Cüneyd’in müştereken mülkleri iken menzil-i mahdud-ı 

mezkûrda olan merkum Cüneyd hissesi bin iki yüz seksan tokuz tarihinde bin altı yüz 

guruşa ve seksan tarihinde dahi iki bin guruşa merkum merkum İbrâhim Ağa’dan 

Dâizâde El Hac Emin Begoğlı Şerif Ağa içün iştirâ idub ol vecihle menzil-i mahdud-

ı mezkûrın tamamı merkum Şerif Ağa’nın mülk-i müştirası oldığı halde merkum 

Şerif Ağa bin iki yüz doksan iki senesi hilalinde fevt olmağla menzil-i mezkûr dahi 

terekesinden bulınmağla  nısf hissesi validesi Hadice Hatun ve nısf-ı aheri dahi 

zevcesi Fatma Hatun hissesine ifraz olınarak bade merkumtan dahi menzil-i mahdud-

ı mezkûrı makbuzları olan dörtbin guruş mukabilinde müvekkilim merkum Mehmed 

Ali Ağa’ya bey´ ve teslim ve bey´-i mezkûrı dahi hasbe’l-usûl Meclis-i daire-yi 

kazâda icrâ kılınub ve yedinde semned-i şer´i ve nizâm dahi olındığından bu vecihle 

menzil-i mahdud-ı mezkûr müvekilimin mülk-i müştirasıdır lakin menzil-i mezkûrın 

vakf oldığı malumımız degildir didikde vekil-i mümaileyh Mazlum Efendi tekrar 
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cevabında vakf-ı mümaileyh bayi´an merkumandan menzil-i mezkûrı nefsi içün 

mütevârih-i muhlütife ile iştirâ idub bade tarih-i mezbûrda ber minvâl-i muharrer 

vakf ve tescil idub vakfiyenin yazıldığı harc defterinde muharrer oldığı gibi 

vakfiyesini dahi rü´yet idenler vardır ve seksan tokuz ve toksan tarihlerinde merkum 

Şerif Ağa pederi mümaileyhdan şira ve istihabına taleb olub ol dahi kendüsini red 

itmişdir didikde suret-i mürafaaları fetva-yı şerife lede’l-havale vekil-i mümaileyh 

Seyyid Efendi iştirâ ve temlik iddiası sebeb-i mülk olur müstenid-i şer´iye istinad 

eylemiş olmalarıyla bu misüllü vakf da´vasında asıl tescil-i şer´i isbât itmek lazım 

gelur ise de menzil-i mezkûrın vakfyetine dâir vakfiyesi oldığından sicil-i mahfuzda 

mukayyed sicil oldığı mahkeme-yi şer´iyeden beyan olındığına   

 

[[[[Sayfa No]]]]: 195 

ve menzil-i mezkûrda asıl tasarruf vuku´ bulmadığına mebni tescil olmayan vakf 

da´vası itibara gayr-i şayan oldığı ve iştirâ ve istihab sabit olsa dahi müvekkile-yi 

mezbûre Zeyneb Hatun vereseden oldığı cihetle bir kaide hasıl olmaz ve menzil-i 

mezbure merkum Şerif Ağa bade vefat veresesi meyanelerinde iktisam ve tasarrufla 

ve merkum Hacı Mehmed Ali iştirâ ile bi’l-muvâcehe tasarruf eylediğinden da´vaya 

selahiyetleri kalmaz deyu cevaben ifta ve iş´ar olınmış ise de siyanetü’l-vakf vâki´ 

olan taleb üzerine müddei-yi vekil-i merkum Mazlum Efendi’nin tescil-i şer´i 

götürmüş oldığı iki nefer şahidleri şehadetiyle sabit oldığı kezâlik müfti Bahaddin 

Efendi cevaben ifta ve iş´arına binaen mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i menzil-i 

mezkûr müddeî-yi aleyh merkum Hacı Mehmed Ali yedinde ibkası lazım geldiği 

vekil-i mümaileyh Mazlum Efendi’ye tefhim kılındığı i´lâm olındı Fi 3 Şaban Sene 

130 / 29 Mayıs 1884 

 

[Belge No: 294] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Suya 

Batmaz Mahallesi sakinlerinden bundan akdem fevt olan Leblebici İsmail bin 

Mehmed’in veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Elif binti Mehmed ile sulbi sağir 

oğlı Şıh Mehmed’e ve sulbiye-yi sağire kızları Afife ve Ayuş’a ve validesi Zeyneb 

binti Ali’ye münhasıran olub sağirun-ı merkumının dahi tesviye-yi umûrlarına kıbel-i 

şer´den valide ve hizâneleri mezbûre Elif Hatun vasî nasb ve tayin olınub ol dahi 

bervechi muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul eyledikden sonra vasîye-yi mezbûre 

tarafından zikr-i âti hususı ikrâr ve takrire vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân ve her biri 
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ber mukteza irade-yi seniyye mensub oldıkları mahallerinden mazbutü’l-esami 

kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Madenuzzâde Arzuhâlci Mehmed Ali Efendi ve Leblebici Şerif bin Mustafa nâm 

kimesneler sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan  da´va vekili 

Söylemezzâde Seyyid Mehmed ibni Seyyid Ağa nâm kimesne Medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada maud meclis-i şer´i âli ukudda mahalle-yi 

mezbûre sakinlerinden ve müteveffâ-yı merkum İsmail’in karındaşı Mahmud ibni 

Mehmed nâm kimesne tarafından zikr-i âti hususı tasdike vekil-i müseccel-i şer´isi 

da´va vekili Mazlum Efendi ibni Emin Efendi muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i 

kelam idub müteveffâ-yı merkum İsmail müvekkil-i merkum Mahmud ile li ebeveyn 

erkarındaşları olub ancak merkum İsmail kebir ve merkum Mahmud sağir olub ikisi 

birlikde leblebicilik zanatında a´mel ve ticaret idub ticaret-i mezkûrelerinden iktisab 

etmiş oldıkları defter-i kassamda muharrer emlak mezkûreleri kaffeten büyük 

biraderi İsmail’e raci´ ve karındaşı Mahmud ise her işinden kendüye muayyen 

olmışken hala emlak-ı mezkûrelerin tamamı benim mülkimdir deyu müvekkil-i 

merkum Mahmud zabt etmeğin suâl olınub muceb-i şer´isi bi’l-icrâ emlak 

muharreren mezkûreleri müvekkilem vasîyeten mezbûreye teslim olınması bi’l-

vekâle matlubımdır deyu da´va ol dahi cevabında karındaşım merkum İsmail ile 

emlak-ı mezkûrelere erbaen müşterek olub yani bir rub´ karındaşım İsmail’in ve üç 

rub´ benim olmağla mukavele ve akd-i şrket eylemiş idik hatta karındaşım İsmail 

kable’l-vefat hayatında emlak-ı mezkûrelerin rub´ kendünin ve üç rebi´ dahi merkum 

Mahmud’ın oldığını ikrâr ve itiraf dahi itmişdir deyu tasaddi eylediği  def´ini isbâta 

şuhud-u adul ile hazır ve sabit oldığı takdirde dahi sağirun-ı merkumuna add-i külli 

alacağı ve husus-u mezkûrda sulh olmak sağğar hakkında hayırlu ve infa´ oldığı 

cihetle emvâl-i mezkûrenin kırk sehmde on beş sehmi müteveffâ-yı merkum İsmail 

ve yirmi beş sehmi dahi merkum Mahmud’ın olmak üzere terekeden sulh oldığımda 

vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi dahi sulh-ü mezkûrı kabul idub tereke ve emlak-ı 

mezkûrelere mütallik müvekkil-i merkumın zimmetini kabulni havi ibrâ ve iskata 

hak eylemişdir didikde vekil-i mümaileyh Mazlum Efendi dahi vekil-i mümaileyh 

Seyyid Efendi bi’l-cümle kelimat-ı meşruhasında tasdik eyledikleri ma vâki´ bi’t-

taleb ketb ve imla olındı  Tahriren fi’l-yevmü’l-salis min Şabanü’l-azam lisene ahdı 

ve selasmiete ve elf/ 29 Mayıs 1884 

Şühûdü’l-hâl  

Damad Mehmed Salih Efendi, Temurzâde Mehmed Efendi, Hacı Ma´zenzâde 
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Mehmed Ali Ağa, Madenuzzâde Ali Efendi ve gayrihüm 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 196 
[Belge No: 295] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Suya 

Batmaz Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem güzeran iden bin iki yüz toksan 

beş senesi Zilkadesinin on beşinci Salı günü mecruhen vefat iden Şıh Mehmed ibni 

Hayreddin nâm kimesnenin veraseti validesi Hadice ibni Abacı Hasan ile li ebevyn 

er karındaşı Ahmed bin Hayreddin ve li ebeveyn kız karındaşları Hadice ve Emine 

binti Hayreddin nâm kimesnelere münhasıran oldığı bi’t-tenbih-i şer´iye zahir ve 

tashih mesmele-yi mirasları yirmi dört sehm itibariyle olub sehm-i mezbûrden dört 

sehmi validesi mezbûreye ve on sehmi karındaşı merkum Ahmed’e ve on sehm 

bintan-ı mezbûrtan Hadice ve Emine’ye isabeti şer´an tahakkuk eyledikden sonra 

verese-yi merkumelerden Ahmed Efendi nefsinden asalaten validesi Hadice ve 

liebeveyn kız karındaşları Hadice ve Emine nâm kimesnelerin taraflarından zikr-i âti 

husus-u da´vaya ba hüccet-i şer´i vekil sabitü’l-vekâleleri olmağın vekâleten medine-

yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada maud meclis-i şer´i âli ukudda 

medine-yi mezbûre mahallatından Kurb-ı Kayacık Mahallesi sakinlerinden iken 

bundan akdem Haleb Mahpıshanesi’nde vefat iden Köylizâde Mehmed Sabit Efendi 

ibni Osman Efendi ibni Efendi nâm kimesnenin terekesine nefsinden asaleten sağir 

oğlı Mehmed Said ve sağire kızı Hadice nâm kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına ba 

hüccet-i şer´iye vasîye-yi mensubeleri olmağın vesâyeten vaz´ül yedi sabit olan 

müteveffa-yı merkum Mehmed Sabit’in zevce-yi menkûha-yı metrukesi Hadice 

Hatun binti El Hac Nuh Efendi  nâm kimesne tarafından husumet ve redd-i cevaba 

vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân ve her biri mensub oldıkları mahalerinden zir-i 

mestureye vaz-ı mühr ve imza iden Mustafa bin Mehmed ve Abdülkadir bin Mustafa 

nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade alene lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Mağara Başı Mahallesi sakinlerinden Kara Beşeoğlı 

Bekir bin Mustafa bin Mehmed ve Kurb-ı Cevizlice Mahallesi sakinlerinden Heşveci  

Hacı Mehmed bin Mehmed bin Mustafa nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut 

vekâletine hükmü’ş-şer´iü’l-hak olan Ökkaş Ağa bin Mustafa Ağa nâm kimesne 

muvâcehesinde üzerine da´va ve takrir-i kelam idub tarih-i mezbûrede vefat iden 

karındaşım Şıh Mehmed Balıklı Çarşısı’nda hekim dükkanı uğrında kaim iken kâtil-i 
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merkum Mehmed Sabit ile  dükkanı karındaşım merkumı nezdine çağırub 

yakasından tutub alt carihadan bıçak ile biraderim Şıh Mehmed’in sol omzı başından 

aşağı kasden bıçak ile darb ve cerh idub bade firar ve karındaşım maktül-ü merkum 

dahi kendi başına Karagöz Çarşısı’na gelebilub orada bi mecl kaldığı cihetle zabtiye 

yüzbaşısı hanemize geturub iki gice ve bir gündir tekleme ve kâtil-i merkum 

Mehmed Sabit oldığını ifâde ve beyan ve cerh-i mezkûrın te´sirinden naşi 

mütessüren vefat itmekle merkum Mehmed Sabit bade’l-istintak Haleb Mahkeme-yi 

İstinaf Ceza Dâiresi’nde karındaşım merkumın kâtili Mehmed Sabit oldığı şuhud-ı 

şahsiye ve ifadat-ı kaviyye ile sabit oldığı işbu yedinde olub ibrâz eylediğim dört yüz 

elli üç numaralı ve on tokuz Ramazan ve toksan yedi ve İsenevisi on üç ve toksan altı 

tarihlu i´lâm mucebince hükmü’l-hak olub ve kâtilin vefatıyla diyet da´vası sakıt 

olmayacağı usûl-ü mahkeme-yi ceza kanunı ikinci maddesi İsenevi on beş toksan iki 

tarihlu tezkire-yi samiyeden münfehim ve hukuk-u umumiye da´vasına hükmü’l-hak 

oldıkdan sonra hukuk-u şahsiye da´vasının isbât itdirilmesi lazım gelmeyub ancak 

hukuk-u mezurenin lüzum ve mikdarını hükm itdirmek icâb ideceği ve usûl-ü 

mezkûrenin mevad-ı müteaddideinden müsteban olmağın ve kâtil-i müteveffâ-yı 

merkum Mehmed Sabit’in terekesine dahi müvekkile-yi mümaileyha bi’l-asale ve 

bi’l-vesaye vaz´ül yed bulınmağın hala müteveffâ-yı kâtil-i merkumın terekesinden 

olmak üzere karıdaşım Şıh Mehmed’in diyet-i kamilesi olan on bin dirhem şer´i 

gümüşin tarafıma teslimi bi’l-asale ve bi’l-vekâle matlubımdır bade´d da´va ve suâl 

vekil-i merkum Ökkaş Ağa cevabında müteveffâ-yı merkum Mehmed Sabit müddeî-

yi ecl ve vekil-i merkumın karındaşı Şıh Mehmed’i ber minvâl-i muharrer darb ve 

cerh itmişdir ve Haleb İstinaf Ceza Dâiresi’nde merkumın üzerine madde-yi katlin 

subutı dahi malumları degildir ancak merkum madde-yi mezkûreden dolayı 

müttehemdir deyu zu´m olınarak Haleb Mahpıshanesi’ne irsâl olınub ve bir müddet 

sonra mahall-i mezkûrde ecel-I mevudıyla vefat itmişdir bundan ziyade malumatım 

yokdır didikde suret-i mürafaaları fetva-yı şerife lede’l-havale müddeî-yi ecil ve 

vekil merkum Ahmed Efendi bi’l-asale ve bi’l-vekâle takrir-i müddeâsında biraderi 

mevrusı Şıh Mehmed vekil-i müddeî-yi aleyha Ökkaş’ın müvekkilesi vasîye-yi 

merkumenin mevrusu müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Sabit güzeraniden toksan beş 

senesi Zilkadesi’nde bıçak ile kasden cerh ve katl itdiğini beyan ve da´va ve kâtil-i 

merkum Mehmed Sabit’in muahheran vefatı vuku´uyla maktül-ü merkum Şıh 

Mehmed’in diyet-i kamilesini kâtil-i merkumın terekesinden ahz ve istifâ olınmak 

üzere terekesine vaz´ül yed iden verese-yi merkumesinden irâen itmekle bervechi 
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muharrer bıçak ile kasden cerh ve katl itmek amden olub anın dahi mucebi şer´an 

kısas olmağla kâtil-i merkum Mehmed Sabit’in muahheran mümaileyh ve mahal-i 

kısasın fevtiyle kısas sakıt olur ve terekesinden dahi maktul  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 197 

Şıh Mehmed’in diyetinin ahzı lazım olmaz ve vekil-i merkum Ökkaş Ağa cerh ve 

kâtil-i mezkûrı inkar eylediğine nazaran cerh ve katl-i mezkûr bervechi şer´i isbât 

olındığı takdirinde kaide-yi mesele-yi istifade olınmaz deyu cevaben ifta zide amru 

bıçak ile amden ile urub cerh ve katl idub bade zid fevt olsa hala amrun veresesi 

amrun zimmetini tereke-yi vafiyyesini kabz iden varislerinden almağa kadir olur mı 

el cevab olmazlar sakıtü’l-kısas bi mevt min aleyhü’l-kısas ve iza sükut´ul tucibü’l-

diyeti nalanü’l-kısas heze’l-vacibü’l-inne’l-diyetela tecibü fima yucibü’l-kısasve 

yüskate’l-kur bimevtü’l-katil zevatü’l-mahal vela yucebü’l-levmi yeşa mine’l-tereke 

deyu bedayi´ ve ita ve ? ü’l-muhtar ve haşiyesinden dahi nukul şerif ibtina olınmağla 

mucebince bade’l-hükmü’ş-şer´i müddeî-yi asil ve vekil-i merkum Ahmed da´va-yı 

mezkûresiyle müvekkile-yi mümaileyhaya izâfetle vekil-i merkum Ökkaş Ağa’ya bi 

vechi şer´i muârazadan men´ olındığı tescil ve i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-

samin min Şevvalü’l-mükerrem lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 1 ağustos 1884 

 

[Belge No: 296] 

Der-i devlet-i mekkine arz-ı dâi kemineleridir ki Nezaret-i Celile-yi Evkaf-ı 

Hümayun mülûkâneye mülhak evkafdan Haleb Vilâyeti’ne tabi´ Medine-yi 

Ayntab’da vâki´ Senkoğlı Vakfı’nın vazife-yi muâyene ile tevliyet cihetine bin iki 

yüz elli yedi senesi Cemaziye’l-evvelisinin on birinci tarihiyle muverrih bir kıt´a 

berat-ı şerif-i âli şan le mutasarrıf olan evlad-ı mümaleyh vakıfdan Hamza bin 

Hamza nâm kimesne fevt olub yeri hali ve hizmet-i lazımesi muattal kalmağla vakf-ı 

mezbûrın umûrını rü´yet ve tesviye ber muceb şart-ı vakf evlad-ı vakıfdan bir 

mütevelli nasb vetayin olınması elzem ve ehem olmağın müteveffâ-yı mümaileyhin 

li ebevyn erkarındaşı işbu bâis-i arz-I ubudiyet Mustafa ibni Hamza Halil nâm 

kimesne umûr-ı tevliyeti her vecihle idare ve rü´yete kadir ve tevliyet-i mezkûrenin 

ber muceb şart-ı vakıf hisseran meşrutalehi oldığı hala evkaf muhasebeciliği vekili 

Mehmed Münib Efendi ibni Feyzah Efendi hazır oldığı halde Mehmed Arif Efendi 

ibni Hacı Arif Ağa ve Hacı Hüseyin Dede ibni Hacı Osman ve Abdullah Efendi ibni 

Mustafa Efendi ve sâir mazbutü’l-esami kimesnelerin ale’t-tarikü’ş-şehade ibar ve 
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hadetleriyle zahir ve mütehakkık omağeyn tevliyet-i mezkure ber muceb şart-ı vakıf 

müteveffâ-yı mümaileyhin mahlülinden karındaşı Mustafa uhdesine tevcih ve yedine 

bir kıt´a berat-ı şerif-i âli şan sıdk ve ihsan ve ol vecihle isticlab ve da´vat-ı 

feravanbiyurılmakricasına bi’l-iltimas paye-yi sirer-i saltanat-ı alaya arz ve i´lâm 

olındı ale emrün limen men lehü’l-emr Tahriren fi’l-yevmü’l-sani öşr  min Şabanü’l-

azam lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 7 Haziran 1884 

 

[Belge No: 297] 

Der-devlet-i mekkine arz-ı dâi kemineleridir ki Nezaret-i Celile-yi Evkaf-ı 

Hümayun mülûkâneye mülhak evkafdan Haleb Vilâyetine tabi´ Medine-yi Ayntab 

Kazâsında vâki´ olub Eyyuboğlu Cami´ Şerifi’nin vazife-yi muâyene ile tevliyet 

cihetine bin iki yüztoksan senesi Şabanü’l-Azam’ının yirminci güni tarihiyle 

müverrih bir kıt´a berat-ı şerif-i âli şan ile mutasarrıf olan Es Seyyid Hafız Mehmed 

ibni Şerefeddin sulb-i kebir oğlı Es Seyyid Mehmed Şakir Efendi’yi terk eylediği 

halde vefat idub yeri hali ve hizmet-i lazımesi muattal kalmağla müteveffâ-yı 

mümaileyhin oğlu mümaileyh işbu bâis-i arz-ı ubudiyet Es Seyyid Mehmed Şakir 

Efendi ise umûr-ı tevliyeti bizzat idare ve rü´yete kadir ve cihet-i mezkûrenin her 

vecihle ehl ve mütehakkık oldığı hala evkaf muhasebeciliği vekili Mehmed Münib 

Efendi ibni Feyzah Efendi hazır oldığı halde sikat-ı sahihatü’l-kelimat-ı müsliminin 

ihbâr ve şehadetleriyle lede´ş şer´i ül enver zahir ve nümayan olmağın usûl-ü 

mukırra-i Nizâmiyesine tevfikan pederi müteveffâ-yı mümaileyhin mahlülindenoğlı 

Es Seyyid Mehmed Şakir Efendi’nin uhdesine  tevcih ve yedine bir kıt´a berat-ı şerif-

i âli şan sıdk ve ihsan biyurılmak ricasına bi’l-iltimas huzûr meyamenşur-ı âlilerine 

arz ve i´lâm olındı ale emrün limen men lehü’l-emr Tahriren fi’l-yevmü’l-rabi´öşr  

min Şabanü’l-azam lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 9 Haziran 1884 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 198 
[Belge No: 298] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Kayacık Mahallesi sakinlerinden iken  bundan akdem fevt olan Köylizâde Ahmed 

Efendi ibni Mustafa Efendi zevce-yi menkûha-yı metrukesi Hamide Hanım binti El 

Hac Osman nâm kimesne tarafından zikr-i âti husus-u da´vaya vekâleti zat-ı 

mezbûreyi arifân ve lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Kevkebzâde Mehmed Şakir Efendi ibni Hacı Mehmed Ağa ve Köroğlu Mehmed ibni 
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Mehmed nâm kimesneler sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan babası 

mümaileyh El Hac Osman Beg medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd meclis-i şer´de Medine-yi mezbûre mahallatıdan Beg Mahallesi 

sakinlerinden olub müteveffâ-yı merkumın sulbi sağir oğlı Ahmed’in tesviye-yi 

umûrına kıbel-i şer´den ba hüccet-i şer´iye vasî-yi mensubı ve müteveffâ-yı 

merkumın terekesine bi’l-vesaye vaz´ül yedi sabit olan Kala´ Ağasızâde Mahmud 

Ağa ibni Emin Ağa nâm kimesne muvâcehesinde müvekkilem mümaileyh Hamide 

Hanım müteveffâ-yı merkum Ahmed Efendi’nin beş bin guruş zimmetinde ma´kûd-u 

aleyh olan mihr-i müeccel ile zevce-yi menkûha-yı medhûl bahası olub merkum 

Ahmed Efendi kabl´el edâ ve’l-ifâ tereke-yi vafiyesine mümaileyh Mahmud Ağa 

bi’l-vesâyeten vaz´ül yed olmağın hala tereke-yi vafiyesinden olmak üzere meblağ-ı 

mezbûr beş bin guruş bi’l-vekâle talebi derim bade´d da´va ve’s suâl ve’l-inkar vekil-

i mümaileyh El Hac Osman Beg ber minvâl-i muharrer müddeâsını usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve 

imza iden Mustafa Ağa ibni Hacı Mahmud Ağa ve Halil Ağa ibni Hacı Halil Ağa 

nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Attarzâde Hafız Mehmed Efendi ve Hocazâde İbrâhim 

Ağa ibni Mustafa Ağa nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i 

âli bade’l-isbât ve’l-hilaf ve’l-hükm mucebince meblağ-ı mezkûr beş bin guruşı 

müteveffâ-yı merkumın terekesinden olmak üzere müddeî-yi vekil mümaileyh El 

Hac Osman Beg’e hala edâ ve teslime mümaileyh Mahmud Ağa’ya tebih olındı Fi 14 

Şaban Sene 1301 / 9 Haziran 1884 

 

[Belge No: 299] 

Der-devlet-i mekkine arz-ı dâi kemineleridir ki Nezaret-i Celile-yi Evkaf-ı 

Hümayun mülûkâneye mülhak evkafdan Haleb Vilâyetine tabi´ Medine-yi Ayntab 

Kazâsında vâki´ Çamurcı Mescidi ve Medresesi Vakfı’nın tevliyet cihetine 

mutasarrıf olan Bedestan Şeyhi El Hac Mehmed Efendi ibni Hacı Efendi nâm 

kimesne bundan akdem fevt olub yeri hali ve hizmet-i lazımesi muattal kalub ancak 

müteveffâ-yı mümaileyhin sulb-i kebir oğlu var ise de umûr-ı tevliyeti idare ve 

rü´yete kadir olmayub gayr-i reşid bulındığından binaen haricden birine ehl ve erbab 

tayin olınması nizâm-ı seniyye nizâm-ı seniyye iktizasından bulındığından vakf-ı 

şerif-i mezbûr ise evkaf-ı kadimden der dest vesicilat-ı mahkemede mukayyed 

vakfiyesi olmamağla müteveffâ-yı mümaileyhin ammizâdesi işbu bâis-i arz ubudiyet 
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Şeyh Hüseyin Efendi ibni Mahmud ise her vecihle umûr-ı tevliyeti idare ve rü´yete 

kadir ve hizmet-i lazımesini edâya ezher cihet muktedir oldığı hala evkaf 

muhasebeciliği vekili Mehmed Münib Efendi ibni Feyzah Efendi hazır oldığı halde 

sükkat-ı sahihatü’l-kelimat-ı müsliminin ihbâr ve şehadetleriyle zahir ve mütehakkık 

olmağın cihet-i mezkûre müteveffâ-yı mümaileyhin mahlülinden mümaileyh Şeyh 

Hüseyin Efendi uhdesine  tevcih ve yedine bir kıt´a berat-ı şerif-i âli şan sıdk ve 

ihsan biyurılmak ricasına bi’l-iltimas paye-yi sirer-i saltanat-ı alaya arz ve i´lâm 

olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-salis öşr  min Şabanü’l-azam lisene ahdı ve selasmiete 

ve elf / 8 Haziran 1884 

 

[Belge No: 300] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tışlaki 

Mahallesi’nde kain Keçe Hane Çarşısı’nda umuma mahus Keçe Hane kasteli ve 

ittisalinde bulınan su kuyusı hayrat-ı kadimden vakf olarak tasarruf olına geldiği 

meşhur ve müevâtir olmağla vakf-ı mezkûrın umûr ve hususını rü´yete ve tesviyeye 

kıbel-i şer´den mütevelli nasb ve tayin kılınan İliklizâde Abdülkadir Ağa medine-yi 

mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´de Hacı 

Ağazâde Mehmed Ağa muvâcehesinde mütevellisi oldığım kastel ve su kuyusının 

civarında işbu merkum Mehmed Ağa’nın şırlağan masarası olub merkum masara-yı 

mezkûre hedem ile mevkı´ ve arsasına kahve hane bina ve inşa itmek üzere iken 

mezkûr su kuyusını kapayub kahve hane-yi mezkûrın tahtında bina eylediği bakkal 

dükkanı derunına ilhak ve kuyu-yı mezkûr tâtil ile târik-i âmmdan mürur ve ubur 

iden ahali-yi kazanın hukukını ibtal eylediği gibi bina itdirmiş oldığı kahvehanenin 

divarını dahi kastel-i mezkûr divar üzerine 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 199 

tecavüz ile şark cihetinden dahi sekiz barmak mimarı kastel-i mezkûrın divar-ı 

üzerine vaz´ idub ve irtifâ´ cihetinden dahi kastel-i mezkûrın gölgesi isabetiyle 

mevsim-i şi´tâda yağmur ve kar suları mezkûr kastelin üzerinde tutmasıyla kuzay ? 

olub bindirmiş oldığı divarın sikletinden kastel-i mezkûrın kab divarı çatlamış hala 

mezkûr kuyunın fütühatla heyet-i kadimesine irca´ ve divar-ı mezkrın dahi kastel 

divarından def´ ve zarar-ı mezkûrın dahi def´ ve izalesi bi’t-tevliye matlubımdır 

didikde ol dahi cevabında müddeî-yi merkumın iddia eylediği su kuyusı deyu beyan 
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eylediği mihrenc olub altı seneden beru istimal yokdur mevsim-i şi´tâda yağmur ve 

kar suları mezkûr kuyuya cari olagelmişdir ve mihrenc mezkûr ise bundan on dört 

sene akdem sedd olınub bakkal dükkanına ilhak kılınmıştır ve kahvehne-yi mezkûrın 

divarını kastel-i mezkûrın divarına vaz´ itmadım ve zarar dahi yokdır müddeî-yi baha 

su kuyusu kastel ve târik-i âmm gibi umuma müteallik ve mürur-u ubur iden her 

ferdin hukukına aid olmağla her ferdin da´vaya salahiyeti olacağı cihetle husus-u 

müsnedimi ol emirde keşf olınmak üzere mahkeme-yi muhâkeme ser kâtibi Hafız 

Mehmed Hilmi Efendi ve polis onbaşısı Osman Efendi ve mahalle ahalisinden 

Sağlıoğlu Memik ve Mehmed’in oğlı Süleyman ve İbrahim ve sâir erbab-ı vukuf 

hazır olarak keşf ve muâyene olındıkda fi’l-hakika mezkûr kuyu târik-i âmm 

üzerinde olub umuma mahsus bir kuyu oldığı ve dolab yerleri ve ayruca kab çatılmış 

oldığı halde ve içinde hala şurub istimale şayan ma´-i leziz bulındığı müşahede 

olınmış ve salefü’z zikr kahvehane divarını bervechi muharrer kastel-i mezkûrın 

divarı üzerine bindirmiş oldığı divarın sıkletinden kastel-i mezkûrın kab divarı 

batlamış ve divar-ı mezkûrın irtifâı cihetle kastel-i mezkûrın sathına mihrenc oldığı 

lede’l-keşf ve zahir oldığına ve bu misillü hayrat-ı azimenin haraba müşerref olması 

caiz ve meşru´ olmadığına ve bu gibi umuma müteallik da´valarda mürûr-u zamana 

itibar kılınmadığı deyu cevaben ifta ve iş´ar oldığına binaen mucebince müddeî-yi 

aleyh merkum Mehmed Ağa mezkûr su kuyusının he´yet-i asliyesine irca´ı ve kastel-

i mezkûrın divar üzerinden kahvehanesinin divarını  def´ ile divar-ı mezkûrın 

sıkletinden ayrılmış olan kab divarının ta´mir eittirilmesi ile zarar-ı mezkûrın izalesi 

dahi şer´an lazım geldiği merkum Mehmed Ağa’ya tefhim olındığı i´lâm olındı  Fi 15 

Şaban (1)30 / 10 Haziran 1884 

 

[Belge No: 301] 

Ma´rûzu dâileridir ki Nezaret-i Celile-yi Evkaf-ı Hümayun mülûkâneye 

mülhak evkafdan Haleb Vilâyetine tabi´ Medine-yi Ayntab Kazâsında vâki´ Çamurcı 

Mescid ve Medresesi imamet ve tedrisi ciheti hayli vâkitden beru hali ve muattal ve 

bir kimesnenin uhdesinde olmadığından ve medrese-yi mezbûre me´mur ve taleble 

ulumı mevcud olmağla medrese-yi mezbûreye bir müderris tayin lazım ve’l-ebed 

olmağın işbu bâis-i arz-ı ubudiyet Şeyhzâde Es Seyyid Mehmed Hilmi Efendi ibni 

Mustafa Efendi ciheyteyn-i mezbûreteyne ehil ve müstahak oldığı hala evkaf 

muhasebeciliği vekili Mehmed Münib Efendi ibni Feyzah efendi hazır oldığı halde 

icrâ klınan imtihanda ehliyeti zahir ve yedidâr ve ciheteyn-i mezkûreteyne ezher-i 
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cihet müstahak olmağla ciheteyn-i mezkûreteyne müceddiden mümaileyh Şeyhzâde 

Es Seyyid Mehmed Hilmi Efendi dâileri uhdesine tevcih yedine bir kıt´a berat-ı şerif-

i âli şan sıdk ve ihsan biyurılmak ricasına bi’l-iltimas paye-yi sirer-i saltanat-ı alaya 

arz ve i´lâm olındı ale’l-emrü limen lehü’l-emr Tahriren fi’l-yevmü’l-rabi  öşr  min 

Şabanü’l-azam lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 9 Haziran 1884 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 200 
[Belge No: 301] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Ehl-i 

Cefa Mahallesi sakinlerinden iken  bundan akdem fevt olan Temurzâde  Hacı 

Mehmed Ali Ağa ibni Mehmed Ağa’nın veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi 

Fatma Hatun binti Hacı Mehmed ile kendüden mukaddem fevt olan zevcesi 

Ümmihani’den mütevellide sulbiye-yi kebire kızı Zeliha’ya ve diger fevt olan zecesi 

Leyla Hatun’dan mütevellide sulbiye-yi kebire kızı Münire’ye ve diger fevt olan 

zevcesi Şakire’den mütevellide kebire kızı Hadice’ye ve zevce-yi mümaileyha Fatma 

Hatun’dan mütevellidun sulbi sağir oğlıları Mehmed ve Bekir ve Ökkaş’a ve sulbiye-

yi sağire kızı Naime’ye inhisârı şer´an zahir ve aşikar oldıkdan sonra sağirun-ı 

merkumının dahi tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den valideleri  mümaileyhe Fatma 

Hatun vasî nasb ve tayin olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi 

kabul ve merasimin kema yenbaği edaya taahhüd ve iltizam eyledikden sonra 

müteveffâ-yı mümaileyhin terekesi vasîye-yi mezbûre marifet ve marifet-i şer´le 

tahrir ve tevzi´ ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim defteridir ki bervechi 

âti zikr ve beyan olınur  Fi 1 Rebiü’l-evvel Sene 1301/ 31 Aralık 1883 

Menzil-i der mahalle-yi mezbûre: 30000 Guruş 

Mavi ve kırmızılı halı (1): 150 Guruş 

Rişvan kari siyah kırmızılı halı (1): 160 Guruş 

Kenarı şikarı? halı (1): 130 Guruş 

Ortası hamam taşı halı (1): 120 Guruş 

Kırmız tüyli halı (1): 140 Guruş 

Döşeme yüzlik halı (1): 60 Guruş 

Ortası beyaz iblik kilim (1): 315 Guruş 

Şak kilim (1): 70 Guruş 

Diger rişvan kari kilm: 150 Guruş 
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Şak olmak Ayntab kari kilim(1): 160 Guruş 

Köhne kilim (1): 10 Guruş 

Diger Ayntab kari kilim (1): 60 Guruş 

Köhne siyah kilim (1): 10 Guruş 

Sarı çit yüzli yorkan: 80 Guruş 

Çit yüzli döşek (2)  ve çarşab: 182 Guruş 

Sübyan üzerlerine örtili a´mu yatak: 200 Guruş 

Mindal ve yasdık (7). 250 Guruş 

Haşir yasdık (4): 10 Guruş 

Ma´ kapak aş kazganı: 58 Guruş 

Vusta aş kazganı: 35 Guruş 

Kuşhane kazgan: 37, 50 Guruş 

Sağir kuşhane (1): 20 Guruş 

Küçük ve orta ma´ kapak kazgan (2): 52 Guruş 

Hamam legeni (1): 50 Guruş 

Gür çorba legencesi: 20 Guruş 

Su satılı (1): 38 Guruş 

Yoğurd satılı (1): 24 Guruş 

Lengeri ve sahan ve tas (11): 90 Guruş 

Süzek (1): 23 Guruş 

Sağir ve kebir tebsi (2): 25 Guruş 

İbrik (1): 25 Guruş 

Kublı ve yağ tavası (2): 25 Guruş 

Orta hamur legencesi (3): 105 Guruş 

Kebir teşt (1): 100 Guruş 

Teşt: 45 Guruş 

Don kazanı (1): 80 Guruş 

Kebir sini (1): 150 Guruş 

Küçük sini (1): 30 Guruş 

Gügüm (1): 55 Guruş 

Kebir don Kazanı (1): 180 Guruş 

Ma´sara kazanı (1): 500 Guruş 

Hanede mevcud kısrak ma´ tay: 880 Guruş 

Kehribar çif takım: 20 Guruş 
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Çuka cübbe ve şalvar ve şal: 300 Guruş 

Demir mangal ve bakır mangal ve tava: 125 Guruş 

Nohud (21): 150, 50 Guruş 

Mercimek (23): 180 Guruş 

Haşve (286): 552 Guruş 

Kurı Üzüm (1377) ?: 3442, 50 Guruş 

Fısdık (100) ?: 796 Guruş 

Celban (24): 120 Guruş 

Hayir kurı (135) ?: 337, 50 Guruş 

Dımışk üzüm baha: 1518, 75 Guruş 

Zahire anbarı (3): 300 Guruş 

Hırda´vat-ı menzil: 100 Guruş 

Kabucalık (2): 100 Guruş 

Nakd-i mevcud: 370, 25 Guruş 

Battal’da Halilden alınan fısdık ve dımışk bağ: 250 Guruş 

Telfar Karyesi’nde Hamza yedinde hayirlik tamamı: 150 Guruş 

Külli Karyesi’nde Geslik Nâm mahalde dımışk bağ nısfı: 150 Guruş 

Cağdığın‘da erik bağçesi nısf hissesi: 1500 Guruş 

Ceded Karyesi’nde kışlada bağdan nısf hisse:200 Guruş 

Battal’da Çalıkoğlı yedinde zeytun nısf hissesi: 500 Guruş 

Battal’da Ali yedinde bağın nısf hissesi: 300 Guruş 

Battal’da Soran‘da dımışk bağdan nısf hisse: 250 Guruş 

Kefercil’de Oso‘da dımışkı bağdan üçrebi´ hissesi: 300 Guruş 

Kefercil’de Kara Hüseyin ve Mustafa yedlerinde bağdan nısf hisse: 100 Guruş 

Topal‘ın oğlu Kara Mehmed yedinde bağdan nısf hisse: 100 Guruş 

Kefercilli Çerci Ahmed yedinde bağın tamamı: 600 Guruş 

Battal’da Alo‘nunoğlı Mehmed yedinde bağdan nısf hisse: 450 Guruş 

Battal’da Küllükoğlı Alo yedinde yenice bağdan nısf: 150 Guruş 

Sağir oğlı Abuş yedinde yenice bağdan nısf hisse: 150 Guruş 

Cededli İsaoğlı yedinde bağ zeytun: 200 Guruş 

Gerciğin Karyesi’nde İbiş‘in oğlı Kara Mehmed’e ağlık bağın tamamı: 10000 Guruş 

Yine merkum ile müşterek ağlık ve humus bağ nısf hissesi: 500 Guruş 

Yine İbiş‘in oğlı Kara Mehmed yedinde humus ve beyaz bağın: 500 Guruş 

Merkum yedinde ağlık bağ tamamı: 300 Guruş 
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Arıl’da Eşki yedinde karalık nısf: 400 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 201 

Arıl’da Çolak Ali yedinde bağın karalık nısf: 100 Guruş 

Arıl’da Osman Kahyaoğlı Hüseyin yedinde karalık bağın nısf hissesi: 200 Guruş 

Kör İbo yedinde Hacı Emin Beg ilemüşterek karalık bağdan rub´ hisse: 100 Guruş 

Arıl’da Abbas Ahmed yedinde karalık bağdan nısf: 500 Guruş 

Arıl’da Kara Ahmedyedinde karalık bağdan üç rub´ hissesi: 1300 Guruş 

Gızılcı Osman yedinde yedinde bağdan nısf hissesi: 200 Guruş 

Arıl’da Paşa Hüseyin yedinde karalık bağdan nısf hissesi: 400 Guruş 

Arıl’da Muhsin yedinde karalık bağdan rub´ hisse: 200 Guruş 

Arıl’da Köse Şaban yedinde karalık bağdan nısf hisse: 300 Guruş 

Arıl’da Küçük Osman yedinde karalık bağdan nısf hissesi: 200 Guruş 

Deli Ağa’nın oğlunın terhin eylediği hayirlik tamamı: 300 Guruş 

Arıl’da Köse Bekiroğlı Ahmed yedinde karalık bağdan rub´ hisse: 200 Guruş 

Arıl Karyeli Zor Alioğlu Mehmed Ali yedinde bağ nısf: 150 Guruş 

Arıl Karyeli Kara Kız’ın oğlı Mehmed yedinde bağın rub´ hisse: 200 Guruş 

Arıl Karyeli Kel Hasanoğlu Mehmed yedinde bağın rub´ hisse: 150 Guruş 

Nurane Karyesi Topal Alioğlu Arab’dan aldığı iki kıt´a bağ tamamı: 200 Guruş 

Gücke Karyesi’nde Kızıl Yazı’da ağlık bağ ve karalık bağların tamamı: 2000 Guruş 

Nurane Karyesi’nde Acem Yerinde erik ve şeftalu bağçesi: 3000 Guruş 

Mazmahor Karyesi’nde altı kıt´a bağların tamamı: 4000 Guruş 

Cekde Karyesi’nde ağlık bağ tamamı: 300 Guruş 

Kara Kuyusı’nda ağlık bağ: 200 Guruş 

Arabgir  Mezrası’nda bağ kıt´a (2): 250 Guruş 

Ceded  Karyesi’nde cami´-i şerif civarında nar bağçesi: 200 Guruş 

Battal’da Kaya Altında hayir zeytun ve fısdık: 300 Guruş 

Kefercil’de Hancızâdelerden alınan hayir ve zeytun: 300 Guruş 

Nurane Karyesi’nde Cansızda bağ: 150 Guruş 

Arıl Karyesi’nde Kuzlı Derede bağ ve fısdık kıt´a (2): 2500 Guruş 

Cededde Veliden alınan fısdık ve zeytun: 100 Guruş 

Ceded Karyesi’nde Ziyaret Uğrında bağ ve incir tamamı: 400 Guruş 

Arıl Karyesi’nde Kara Ahmed’den terhin eylediği hayirlik: 1090 Guruş 

Battal Karyesi’nde Çoçu’dan alınan bağ tamamı: 300 Guruş 
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Battal Ömer’in oğlundan alınan bağ ve armud: 500 

Battal Karyesi’nde Deli Ahmed’in oğlından alınan bağ fısdık: 300 Guruş 

Ceded  Karyesi’nde Fatma Kız’dan aldığı hayirlik: 300 Guruş 

Ceded  Karyesi’nde Bikar Uğrında şeftalu ve nar ve ve kavak bağçesi: 1500 Guruş 

Çukur Tarla Başı’nda zerdalu bağçesi: 500 Guruş 

Nurane Eşref Mezrası’nda hayirlik  ve bağ nısfları: 100 Guruş 

Kan Yaşı nâm mahlade bağ tamamı: 200 Guruş 

Güliş Karyesi’nde yenice bağ: 50 Guruş 

Külli Karyesi’nde Geslik  Mahalde fısdıklıkdan sülüs hisse: 150 Guruş 

Hane-yi mezbûr ittisalinde dükkan harabesi: 150 Guruş 

Feras-ı mezbûrlardan kalan pekmez: 1040 Guruş 

Ferhadın oğlundan alınan üzüm ve fısdık baha: 100 Guruş 

Gerciğin’de kabala verilan: 13 Guruş 

Kurı humus  üzüm: 60 Guruş 

Arıl Karyesi’nde kerimesi Zeliha Hatun müşterek karalık bağ rub´ hisse:  300 Guruş 

Yekûn:  76460, 75 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât  

Techiz ve tekfin ve masarıf-ı lazıme: 650 Guruş 

Zevce-yi mezbûre Fatma Hatun mihr-i muahheri: 2000 Guruş 

Mezbûre Fatma Hatun’a deyn-i müsbetesi: 520 Guruş 

Kerimesi Hadduca deyn-i mübet: 1400 Guruş 

Toksan tokuz senesine mahsuben deruhde eylediği kabaliye akçesinden deyn: 5522 

Guruş 

Hancı Odabaşına deyn: 99, 50 Guruş 

Resm-i kısmet: 1656, 75 Guruş 

Kaydiye: 100 Guruş 

Varaka baha: 50 Guruş 

Yekûn: 11898, 25 Guruş 

Sahhü’t-taksimü’l-beyne’l-verese: 64562, 50 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]:202 

Hisse-yi zevce-yi Fatma Hatun: 8070 Guruş 12 para 

Hisse-yi ibni merkum Mehmed: 11298 Guruş 16 para 

Hisse-yi ibni merkum Bekir: 11298  Guruş 16 para  
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Hisse-yi ibni merkum Ökkaş: 11298 Guruş 16 para 

Hisse-yi binti mezbûre Zeliha: 5649 Guruş 8 para 

Hisse-yi binti mezbûre Münire: 5649 Guruş 8 para 

Hisse-yi binti mezbûre Hadice: 5649 Guruş 8 para 

Hisse-yi binti mezbûre Naime: 5649 Guruş 8 para 

 

[Belge No: 303] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahalatından Ehl-i Cefa  

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ömerzâde Hacı Mehmed Ali 

Ağa ibni Mustafa’nın sulbi sağir oğlıları Mehmed ve Bekir ve Ökkaş ve sağire kızı 

Naime nâm kimesnelerin tesviye-yi umûrlarına ve mal-ı mevruslarına ahz ve kabz ve 

hıfza kıbel-i şerden bir müstakîmü’l-etvar kimesnenin vasî nasb ve tayin olınması 

lazım ve’l-ebed olmağın emanet le maruf ve istikamet ile mevsûf ve her vecihle 

umûrı ve vesâyeti rü´yete kadir iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin 

ihbâr ve şehadetleriyle zahir ve mütehakkık olan sağirun-ı merkumunın 

âmmizâdeleri işbu bâisü’l-kitab Halil bin Mustafa nâm kimesneyi hakim-i mevki´ 

sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri sağirun-ı merkumunın vakt-i rüşd 

ve sedâdlarına degin tesviye-yi umûrlarına vasî nasb ve tayin biyurub ol dahi ber 

minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin  kema yenbaği edâya 

taahhüd ve iltizam eylediği ma´ vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı Tahriren fi’l-

yevmü’l-işrin min şehr-i Şaban ü’l-azam lisene ahdı ve selasmiete ve elf/ 15 Haziran 

1884 

Şühûdü’l-hâl  

Temurzâde Mehmed Efendi, Hancızâde Ahmed Efendi, Temurzâde MustafaAğa, 

Kazâk Şerif Ağa, Hacı Müezzinzâde Mehmed Ali Ağa, Muhzır Sinan Ağa, Muhzır 

Hüseyin Ağa  ve gayrihüm 

 

[Belge No: 304] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Karacalı 

Mahallesi sakinlerinden bâisü’l-i´lâm Hüseyin Ağaoğlı Mehmed Ağa nâm kimesne 

medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´de 

Haik-i Müsliman Mahallesi’nde sakin teba´-yı devlet-i aliyyeden Battanoğlı Evadis 

nâm kimesne muvâcehesinde merkum Avadis zimetinde şirket esmanından mütebaki 
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gayr ez teslimat beş yüz guruş ile dört timin hınta ve bir timin mercimek alacak 

hakkım olub hala meblağ-ı mezbûr ile hınta  ve mercimek talebi derim deyu bade´d 

da´va ve’s suâl ol dahi cevabında ben müddeî-yi merkum ile filhakika müşterek 

oldım lakin bad-ı külli hesab merkuma deynim ve borcım yokdır deyu inkar itdikde 

müddeî-yi merkum Mehmed Ağa ber minvâl-i muharrer müddeâsını usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden adl ve makbulü’ş-şehadet 

iddükleri ihbâr olınan Handaniye İmamı Mehmed Efendi ve Şeyh Hüseyin Efendi 

nâm kimesnelerin şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i şerif-i âli isbât 

etmeğin mucebince bade’l-hükm meblağ-ı mezbûr beş yüz guruş ile dört hınta ve bir 

timin mercimek müddeî-yi merkum Mehmed Ağa’ya hala edâ ve teslime merkum 

Avadis’e tenbih olındığı i´lâm olındı  Fi 20 Şaban Sene 1301/ 15 haziran 1884 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 203 
[Belge No: 305] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Kayacık Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Köylizâde Ahmed 

Efendi bin Mustafa Efendi’nin veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Hamide binti 

El Hac Osman Beg ile kendüden akdem fevt olan zevcesi Rebiş Hatun’dan 

mütevellid sulb-i sağir oğlı Ahmed’e ve sağire kızı Zeliha’ya inhisârı şer´an zahir ve 

sağir-i merkum Ahmed’in tesviye-yi umûrına liümm ceddi Mahmud Ağa ve sağire-yi 

mezbûre Zeliha’nın dahi tesviye-yi umûrına valide ve hizânesi Hamide Hatun vasî 

nasb ve tayin olındıklarından sonra müteveff-yı merkumın terekesi vasîyan-ı 

merkuman marifetleriyle ve marifet-i şer´le tahrir ve tevzi´ olınan tereke defteridir ki 

zikr-i âti beyan olınır  Fi 5 Cemaziyel ? Sene 1301/ 3 Mart 1884 

Menzil-i der mahalle-yi mezbûre: 27500 Guruş 

Mushaf-ı şerif: 150 Guruş 

Ezhar-ı Zeynizâde ve kitâb-ı sâire: 10 Guruş 

Penu Attar: 4 Guruş 

Kitâb-ı hakime: 40 Guruş 

İbrâhim Çelebi: 10 Guruş 

Nahiv cümlesi: 5 Guruş 

Yazma delail-i şerif: 10 Guruş 

Horasan kâri kılınç: 120 Guruş 
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Acem´ kâri kama: 20 Guruş 

Gümüşli süvar tüfenk: 120 Guruş 

Cedid Halı: 260 Guruş 

Rişvan kari kilim: 185 Guruş 

Müsta´mel mertebe ?halısı: 210 Guruş 

Bir tarafı yanmış kilim: 165 Guruş 

Birinci kilim: 150 Guruş 

İkinci kilim: 180 Guruş 

Hamam halısı: 95 Guruş 

Beyazlı çit yüzli yorkan: 55 Guruş 

Yaşlı çit yüzli yorkan: 75 Guruş 

Kırmızı çit yüzli yorkan: 70 Guruş 

Metil yorkan: 70 Guruş 

Kırmızı çit yüzli yorkan: 90 Guruş 

Tennur  yorganı: 95 Guruş 

Hamam takımı: 25 Guruş 

Gömlek ve zebun: 10 Guruş 

Müsta´mel çuka ferman: 30 Guruş 

Müsta´mel acem şalı ?: 35 Guruş 

Çuka şalvar: 80 Guruş 

Çuka sako: 65 Guruş 

Gömlek ve yelek ve entari: 20 Guruş 

Hayvan gemi ve düşme: 21 Guruş 

Billur fanus ve lanba: 12 Guruş 

Çifte lanba çırağı: 25 Guruş 

Sarı altun yakut yüzük: 80 Guruş 

Kebir mindal: 850  Guruş 

Kırmızı yevm mindal: 140 Guruş 

Enfiye kutusı: 12 Guruş 

Yüz yasdığı (1): 55 Guruş 

Nargile: 11 Guruş 

Şişli basdum: 12 Guruş 

Saru meşebe: 30 Guruş 

Sefer tası: 46 Guruş 
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Aş kazanı: 46 Guruş 

Acem kâri kazân: 61 Guruş 

Kebir kuşhane: 35 Guruş 

Sağir kuşhane: 27, 50 Guruş 

Çorba legence: 35 Guruş 

Diger çorba legence: 40 Guruş 

Hamur legencesi: 45 Guruş 

Hamam legeni: 55 Guruş 

Kebir sini: 40 Guruş 

Sağir sini: 20 Guruş 

Su satılı: 30 Guruş 

Su satılı: 35 Guruş 

Gügüm: 60 Guruş 

Çaydan ve ibrik: 33 Guruş 

Evani nühasiye: 200 Guruş 

Süzek ve saplı tava: 30 Guruş 

Yoğurt satılı: 30 Guruş 

Fenar: 10 Guruş 

Def´a fenar: 6 Guruş 

Su tası: 12 Guruş 

Su tası: 15 Guruş 

Tecem´mülat-ı hane: 100 Guruş 

Bukağı: 15 Guruş 

Don  kazanı: 100 Guruş 

Kebir badiye: 120 Guruş 

Vusta badiye: 85 Guruş 

Sağir badiye: 90 Guruş 

Teşt: 100 Guruş 

Bakır mangal: 41 Guruş 

Ma´sara kazanı: 600 Guruş 

Hoşaf kaşık: 25 Guruş 

Birinci numeru anbar: 35 

İkinci numeru anbar: 30 Guruş 

Üçinci numeru anbar: 40 Guruş 
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Dördinci numeru anbar: 40 Guruş 

Bıçkı: 5, 50Guruş 

Çömce: 5, 50 Guruş 

Gaz yağı: 17 Guruş 

Bulgur ve simid: 120 Guruş 

Hınta (48): 420 Guruş 

Mercimek: 20 Guruş 

Nohud: 70 Guruş 

Haleb hasırı: 75 Guruş 

Diger Haleb hasırı: 42 Guruş 

Eskime ve mindel ve harar ve berdu´ ve keçe ve sebilce: 110 Guruş 

Çatal saban: 10 Guruş 

Fanus: 5 Guruş 

Yarımlığı: 10 Guruş 

Mum  kürsi: 14 Guruş 

Diger mum kürsi: 2 Guruş 

Müsta´mel kilim parçası: 30 Guruş 

Mısır ve Ayntab tavığı (10): 30 Guruş 

Köse Kahya Pınarı karşusında bostan rub´ hissesi  meşâre (30): 1100 Guruş 

Akyol’da delib yamacında bostan meşâre (40): 1600 Guruş 

Meydan başında Faraş yerinde bostan meşâre (50): 1500 Guruş 

Değirman boğazında bostan meşâre 125: 3000 Guruş 

Sabit ile müşterek Degirmiçem’de bağ (700): 1000 Guruş 

Uzun Çarşı’da berber dükkanı nısfı: 1000 Guruş 

Emir Ali Hanı civarında berber dükkanı nısfı: 1200 Guruş 

Sam Karyesi’nde nısf hisse yenice bağ: 100 Guruş 

Nurane’de  zerdalulıkdan altı sehmde 1 sehm: 100 Guruş 

Degirmiçem’de mülk tarlada(5): 500 Guruş 

Yekûn: 45855, 50 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât:  

Techiz ve tekfin: 500 Guruş 

Kendüden evvel akdem fevt olan zevcesi Rebiş Hatuna mihr-i muahherinden ba 

i´lâm deyni: 2000 Guruş 

Kabak Ahmed’e deyni: 25 Guruş 
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[[[[Sayfa No]]]]: 204 

Zevcesi Hamide Hatuna mihr-i muahherinden ba i´lâm deyni: 5000 Guruş 

Mısırlı Amed Ağa’ya: 8 Guruş 

Kazancı  Akob a deyni: 100 Guruş 

Ubrizâde Ahmed Ağa’ya: 400 Guruş 

Bülbüloğlı Uskana deyni: 40 Guruş 

Mefazeci  Artin’e deyni: 25 Guruş 

Beledi hekimi Kivorg’a: 25 Guruş 

Körükcioğlı Akob Ağa’ya deyni: 4360 Guruş 

Resm-i kısmet: 834 Guruş 

Kaydiye: 50 Guruş 

Varaka baha: 40 Guruş 

Yekûn: 13417 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 32438,50 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Hamide Hatun: 4055 Guruş 

Hisse-yi İbn-i sağir merkum Ahmed: 18822 Guruş 

Hisse-yi bint-i mezbûre Zeliha: 9461 Guruş 

Zevce-yi mezbûre ile vasîsi oldığı sağire Zeliha’nın hisse-yi irsiyeleri ve matlubat-ı 

sâireleri 

Mezbûrenin mihr-i muahheri: 5000 Guruş 

Hisse-yi irsiyesi: 4055 Guruş 

Bint-i mezbûre Zeliha’nın hisse-yi irsiyesi: 9461 Guruş 

Cem´an Yekûn: 18516 Guruş meblağ-ı mezkûra karşulık 

Mushaf-ı şerif: 750 Guruş 

Hamam legeni: 95 Guruş 

Cedid Halı: 260 Guruş 

Müsta´mel mertebe halısı:210 Guruş 

Müsta´mel birinci kilim: 150 Guruş 

Kırmızı çit yüzlü yorgan: 70 Guruş 

Sade kırmızı çit yüzli yorkan: 90 Guruş 

Tennur yorkanı: 95 Guruş 

Gömlek ve zebun: 10 Guruş 

Müsta´mel şal:25 Guruş 

Çuka şalvar: 80 Guruş 
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Çift lamba: 25 Guruş 

Sarı yakut yüzük: 80 Guruş 

Yasdık ve yüz yasdığı: 55 Guruş 

Enfiye kutusu: 12 Guruş 

Nargile: 11 Guruş 

Şişli basdum: 12 Guruş 

Sarı ve boz  meş: 30 Guruş 

Aş kazanı: 46 Guruş 

Kuşhane: 35 Guruş 

Çorba legencesi: 35 Guruş 

Hamur legencesi: 35 Guruş 

Kebir sini: 40 Guruş 

Su satılı: 30 Guruş 

İbrik ve çaydan: 33 Guruş 

Lenger ve sahan: 100 Guruş 

Süzek ve kulblı tava: 30 Guruş 

Fener: 15 Guruş 

Tas: 15 Guruş 

Tecem´mülat-ı hane: 100 Guruş 

Bukağu: 15 Guruş 

Don kazanı: 100 Guruş 

Vusta badiye ve sağirbadiye: 90 Guruş 

Marsa kazanı: 600 Guruş 

Kaşık: 25 Guruş 

Zahire anbarı: 80 Guruş 

Kurma taht: 75 Guruş 

Çuka: 5 Guruş 

Gaz yağı: 18 Guruş 

Hınta zahire ve sâire: 262 Guruş 

Akar ve menzil ve besâtin ve dekakin yirmi dört sehmdeon sehm hisse-yi irsiyesi: 

16458 Guruş 

Fanus: 5 Guruş 

Lama Kürsi: 8 Guruş 

Müsta´mel parça kilim: 30 Guruş 
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Mısır tavığı ve sâire: 15 Guruş 

Yarmalığı: 10 Guruş 

Haleb hasırı: 75 Guruş 

Hafız Efendi’nin aldığı eşya: 25 Guruş 

Yekûn: 19976 Guruş 

Meblağı mezkûr deyne havale: 1460 Guruş 

Yekûn: 18516 Guruş 

 

[Belge No: 306] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab Mahallatından Kurb-ı 

Kayacık Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Köylizâde Ahmed 

Efendi bin Mustafa’nın sulbi sağir oğlı Ahmed’in tesviye-yi umûrına rü´yete kıbel-i 

şer´den bir müstakîmü’l-etvar kimesnenin vasî nasb ve tayin olınması lazım ve’l-

ebed olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve her vecihle vesâyet 

uhdesinden gelmege kadr iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbâr 

ve şehadetleriyle zahir ve mütehakkık olan sağir-i merkumın li-ümm ceddi Kala´ 

Ağasızâde Mahmud Ağa bin Emin nâm kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba 

lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi vasî ve tayin bıyurub ol dahi ber minvâl-i 

muharrere vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merasimin kema yenbaği edâya taahhüd ve 

iltizam eyledikden sonra vasî-yi mümaileyhin talebiyle hakim-i mümaileyh hazretleri 

işbu tarih-i vesikadan itibaren yevmi üç guruş sağir-i merkumın nafaka ve kisve baha 

ve sâir levazım-ı zaruriyesi içün farz ve takdir biyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı  

sağir-i merkumın masarıf-ı lazımesine harc ve sarfa lede’l-hace istidaneye ve inde´z 

zafer malına veyahud min yuceb nafakate aleyh üzerine rücu´a vasî-yi mümaileyh 

Mahmud Ağa’ya izn virmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı  Tahriren fi’l-

yevmü’l-evvel min Receb lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 27 Nisan 1884 

Şühûdü’l-hâl   

İmamzâde Mustafa Efendi, Kala´ Ağasızâde Şerif Ağa, Haşveci  Ayvaz Ağa, Karcı 

Osman Ağa, Bedestancı Talha Ağa, Muhzır Sinan Ağa ve gayrihüm 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 205 
[Belge No: 307] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ İsbâtırın Mezrası 
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sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Gazioğlı Osman bin Memik’in veraseti 

zevce-yi menkûha-yı metrukesi Aişe binti Ali ile kendiden akdem fevt olan zevcesi 

Hadice’den mütevellid sulb-i kebir oğlı Mehmed’e ve sulbiye-yi kebire kızları Aişe 

ve Elife ve zevce-yi mezbûre Aişe’den mütevellid sulb-i kebir oğlıları gaib-i ani’l-

beled Ahmed ve Mehmed ve sağir Memik ve sulbiye-yi kebire kızları Hadice ve 

Döndi ve Fatma ve Meryem’e  münhasıran oldığı lede´ş şer´i ül enver tahkikinden 

sonra gaib-i merkumın tesviye-yi umûrını mezbûre Aişe vasî nasb ve tayin olınub ol 

dahi bervechi muharrer vesâyet-i mezkûreyi bade’l-kabul mezbûre Aişe taleb marifet 

ve marifet-i şer´le tahrir olınan müteveffâ-yı merkumın tevzi´ ve taksim defteridir ki 

bervechi âti zikr ve beyan olınur  Fi 11 Şaban Sene 1301 / 6 Haziran 1884 

Bakır legence (1), Su tası (2), Tava (1), Don Tası (1), İbrik (1): 55 Guruş 

Tahre ve harar köhne (3): 30 Guruş 

Nakışlı çuval (2): 20 Guruş 

Kilim (4): 120 Guruş 

Merkeb (1), Supa (1): 620 Guruş 

Keçi (5), Koyun (1), Kuzı (1): 200 Guruş 

Yorkan (1), Çaput döşek (1), Yasdık (1): 75 Guruş 

Tüfenk (1), Tabanca (1): 45 Guruş 

İb köki (5), bel (1/ 5): 20 Guruş 

Ceviz şitili (3): 20 Guruş 

Bakır sahan (2), lengeri (1), Aş kazanı (1): 30 Guruş 

Kurı üzim (15): 30 Guruş 

Mısır darısı: 25 Guruş 

Çaput mindal (1), metil yorkan (1), yasdık (1): 25 Guruş 

Gazioğlı yerinde bağ (1): 100 Guruş 

Karalık bağ: 300 Guruş 

Yekûn: 1720 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet: 43 Guruş 

Kaydiye: 2, 50 Guruş 

Varaka baha: 2 Guruş 

Resm ve varakya verilan: 10 Guruş 

Yekûn: 57, 50 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 1662, 50 Guruş 
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Hisse-yi zevce-yi mezbûre: 207, 75 Guruş 

Hisse-yi ibni Mehmed: 207, 75 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Ahmed: 207, 75 Guruş 

Hisse-yi ibni diger Mehmed: 207, 75 Guruş 

Hisse-yi ibni Memik: 207, 75 Guruş 

Hisse-yi binti Aişe: 103, 875 Guruş 

Hisse-yi binti mezbûre Elif: 103, 875 Guruş 

Hisse-yi binti mezbûre Hadice: 103, 875 Guruş 

Hisse-yi binti Fatma: 103, 875 Guruş 

Hisse-yi binti Döndi: 103, 875 Guruş 

Hisse-yi binti: 103, 875 Guruş 

 

[Belge No: 308] 

 Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Abdülvehab Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Kebabcı Mehmed bin Ahmed’in veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Şemsi binti 

Ali ile kendiden akdem fevt olan zevcesi Hadice’den mütevellidun sulbi kebir 

oğlıları Yusuf ve İbrâhim ve Ahmed ve gaib-i ani’l-beled Mehmed Ali’ye ve zevce-

yi mutalâkası Emine’den mütevellid sulb-i sağir oğlı Abdülkadir’e ve hala zevcesi 

Şemsi’den mütevellid sağir oğlı Şıh Mehmed ve sağire kızı Latife ve validesi İmiş 

binti Mustafa’ya inhisârı şer´an zahir ve mütehakkık oldıkdan sonra sağirun-ı 

merkumunın dahi tesviye-yi umûrlarına karındaşları merkum Yusuf ba hüccet-i 

şer´iye vasî nasb ve tayin olınmağla verese-yi merkumeden ibni merkum İbrâhim 

medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i 

âli ukudda verese-yi merkumeden olub kendi nefsinden asaleten ve sağirun-ı 

merkumunlara vesâyeten müteveffâ-yı 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 206 

müteveffâ-yı merkumın tereke-yi vafiyesine vaz´ül yedi sabit olan asil ve vasî-yi 

merkum Yusuf muvâcehesinde babam müteveffâ-yı merkum Kebabcı Mehmed 

zimmetinde dükkana bedel-i icaresinden yedi yüz yirmi guruş vacibü’l-edâ alacak 

hakkım olub meblağ-ı mezkûrı tarafıma kablü’l-edâ ve’l-ifâ vafat itmekle tereke-yi 

vafiyesineoğlı işbu merkum Yusuf bi’l-asale ve bi’l-vesâyeten vaz´ül yed olmağın 

hala meblağ-ı mezbûrı talebi derim deyu bade´d da´va ve’s suâl ol dahi cevabında 
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husus-ı mezkûrı külliyen inkar itmekle müddeî-yi merkum İbrâhim ber minvâl-i 

muharrer müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden 

zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden muallim-i evvel Mustafa Efendi ibni 

Abdullah ve İsmail bin Hüseyin nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade alena lede’t-

tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Istırabzâde Abdullah Efendi 

bin Mustafa Efendi ve Hüseyin Baba ibni Ahmed nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-

muvâcehe ber nehc-i şer´i bade’l-isbât ve hilaf ve’l-hükm mucebince meblağ-ı 

mezbûr yedi yüz yirmi guruş müddeî-yi merkum İbrâhim’e hala edâ ve teslim itmege 

vasî-yi ve ecl-i merkum Yusuf’a tenbih olındığı i´lâm olındı Fi 29 Recebü’l-ferd 

Sene 1301/ 25 Mayıs 1884 

 

[Belge No: 309] 

Ma´rûzu Dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Abdülvehab Mahallesi sakinlerinden Mehmed Ali ibni Kebabcı 

Mehmed nâm kimesne tarafından zikr-i âti meblağ da´vaya vekâleti âtiü’z-zikr 

müzekkilerden lede’t-tezkiye caibü’l-ism-i şahidan şehadetleriyle sabit ve sübut 

vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan karındaşı Yusuf bin Kebabcı Mehmed nâm 

kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve 

meclis-i şer´de mahalle-yi mezbûre sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Kebabcı Mehmed’in sulbi oğlı olub tereke-yi vafiyesine vaz´ül yedi sabit olan 

İbrâhim bin Mehmed muvâcehesinde müteveffâ-yı merkum Kebabcı Mehmed 

zimmetinde ba sened eşya-yı esmandan bin iki yüz elli guruş müvekkilim merkum 

Mehmed Ali Ağa’nın vacibü’l-edâ alacak hakkı olub meblağ-ı mezbûrı kabl´el edâ 

ve’l-ifâ vefat itmekle tereke-yi vakfiyesineoğlı işbu merkum İbrâhim vaz´ül yed 

olmağın hala meblağ-ı mezurı müteveffâ-yı merkumın terekesinden bi’l-vekâle talebi 

derim deyu bade´d da´va ve’s suâl ve’l-inkar müddeî-yi vekil-i merkum Yusuf 

Ağa’dan ber minvâl-i muharrer müddeâ-yı meşruhasını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan 

mensub oldıkları mahallerinden vaz´-ı mühr ve imza iden mekteb-i rüşdiye muallim-i 

evveli Mustafa Efendi ve İsmail Efendi bin Hüseyin Ağa nâm kimesnelerden evvela 

sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Istırabzâde Abdullah Efendi ibni Mustafa Efendi ve Kebkebzâde Mehmed Şakir 

Efendi ibni Hacı Mehmed Ağa nâm kimesnelerden şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber 

nehc-i şer´i isbât itmişse de müvekkil-i merkum Mehmed Ali meclis-i şer´de hazır 

olmadığından yemin-i istihzar vakt-i vücudına talik kılınmış müvekkil-i merkum 
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Mehmed Ali’nin huzûr-ı şer´de tahlif-i bade’l-icrâ meblağ-ı mezbûr bin iki yüz guruş 

müteveffâ-yı merkum terekesinden olmak üzere ahzı lazım geldiği merkum 

İbrâhim’e tefhim olındığı i´lâm olındı  Fi 27 Saferü’l-hayr Sene 1301/ 28 aralık 1883 

 

[Belge No: 310] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilei dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Kozanlı Mahallesi sakinlerinden ve zikr-i âti dükkanda olan atü’z-zikr 

hisse Kozanlı Medresesi meşrutası vafkıdır deyu iddia iden Ali Efendizâde Yakub 

Efendi ibni İbrâhim Efendi ibni Yakub Efendi nâm kimesne tarafından zikr-i âti 

husus da´vaya vekil-i müseccel-i şer´isi Mehmed Mazlum Efendi ibni Emin Efendi 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve 

meclis-i şer´i âli ukudda medine-yi mezbûre mahallatından Tarla-yı Âtik Mahallesi 

sakinelerinden ve zikr-i âti dükkanın tamamına vaz´ül yedi cai-yi ism-i şahidan 

şehadetleriyle sabit olan Şakire Hatun binti Mehmed Selim Efendi ibni Mehmed Faik 

Efendi nâm kimesne tarafından zikr-i âti hususda husumet ve red-i cevaba vekâleti 

zat-ı mezbûreyi arifân ve lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükler ihbâr 

olınan Mehmed Selim ibni Seyyid Mehmed Saib Efendi ve Hacı Kasım Baba ibni 

İbrâhim nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül 

hak olan da´va vekili Es Seyyid Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa nâm kimesne 

muvâcehesinde işbu yedimde olub ibrâz eylediğim bir kıt´a vakfiye-yi ma´mul 

bahanın natık oldığı üzere Hacı Arif Efendi ibni Hacı İshak Efendi nâm vakfın 

müsekkufat cümlesinden olub Balkulağı Çarşısı’nda kain tarafları târik-i âmm  ve 

has ve Kebabcı dükkanı ve Hristiyan hanesi ile mahdud ve mümtaz bir bab itmekci 

dükkanında olan otuz altı sehmde on sehm hisse-yi şâyiası ile vakfiyesinde muharrer-

i sâir emlakını vakf idub ve gallesini dahi  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 207 

medrese-yi mezbûrenin tamirat-ı mukteziyesine ve fazla-yı gallesi batn-ı evlada 

bulınan evlad-ı zikkurına meşrut vakf  mahkum olub ve tevliyetini dahi hayatda 

oldıkça nefsine ve bade vefat evlad-ı sulbiyesinin ekber ve erşedine şart ve tayin idub 

vakf-ı mümaileyh hayatında dükkan-ı mezkûrda olan hisse-yi mevkufiye ale’l-vefat 

bi’l-zat bizzat vafiyet üzere mutasarrıf ve gallesini ahz ile mevkuf lehlerine sarfla 

bade’l-vefat evlad-ı sulbyesi Yakub Efendi kezâlik şerik-i aherle hisse-yi mezkureyi 

icar ve bedel-i icardan hisse-yi vakf-ı alub umûr-ı vakfa sarf ider idi mümaileyh dahi 
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vefat itdikde birkaç sene dükkan-ı mezkûr hali ve muattal bazı fürun ve divar tamire 

muhtaç oldığından terk olınub ve mütevelli Yakub Efendi dahi vefat itmekle 

meşrutiyet ve vecihle yerine mütevelli olanoğlı İbrâhim Efendi güzeran iden seksan 

iki senesini şerik-i aherle dükkan-ı mezkûrı ta´mir ve terhim ve icab iden masraf 

hissesini i´tâ ve muahheran İbrâhim Efendi dahi fevt olmakla yerine karındaşı İshak 

Beg mütevelli ve o dahi güzeran iden toksan yedi senesi hilalinde vefat idub yerine 

ber muceb şart-ı vakf müvekkilim mümaileyh Yakub Efendi mütevelli oldığı halde 

dükkan-ı mezkûrda olan salefü’z zikr vakıf hissesi müvekkile-yi mümaileyhadan 

taleb itmiş isede teslim itmedğinden suâl olınub muceb-i şer´isi bi’l-icrâ hisse-yi 

mezkûrenin canib-i vakfa teslimi ile mutasarrıf oldığı on dört senelik bedel-i icareden 

vakf-ı mezbûr hissesini bi’l-vekâle taleb iderum deyu bade´d da´va ve’s suâl ol dahi 

cevabında dükkan-ı mahdud-ı mezkûrın arsası üç sehm tibariyle iki sehmi 

Hekimzâde kerimesi Cennet Hatun ve bir sehmi dahi Boyacı Şeyhizâde Şeyh Ağa ve 

Mustafa Ağaların yirmi seneen mütecaviz yed-i tasarruflarında müştereken mülk-i 

mevrusları iken mezbûre Cennet Hatun sülüsan hissesini dört yüz merkuman Şeyh 

Ağa ve Mustafa Ağalar dahi  yüz guruşa güzeran iden bin iki yüz seksan bir senesi 

hilalinde müvekkilem mezbûre Şakire Hatun’a bey´-i bat ve sahih-i şer´le bey´ ve 

teslim oldahi bade’l-itira ve’l-kabz ve’l-kabul hisse-yi mezkûre zerine dükkan-ı 

mahdud-ı mezkûrı kendi akçesiyle nefsi içün müstakilen bina ve inşa iddirub ol 

vecihle dükkan-ı mezkurın hem bina ve hem arsası müvekkilem Şakire Hatun’ın yed 

ve tasarrufında müstakilen mülki olub dükkan-ı mezkurda vakf-ı şaibesi yokdır 

müvekkilem mezbûre Şakire Hatun tamamına mülkiyet üzere on tokuz sene ve 

arsasının bayi’l-eri dahi yirmi sene cem´an otuz tokuz sene bi’l-niza vakf-ı mezbûrın 

mütevellileri muvâcehelerinde mutasarrıflar olmışlardır ve şehadet-i hissiyenin 

te´hiri kebaireden oldığını i´tikad iden ahali-yi kazanın umumen muvâcehelerinde 

mutasarrıf olmışladır ve şimdiye kadar bir akçe mütevellileri taraflarından sarfiyet 

olmadığı gibi tasarrufat dahi yokdır ve müvekkilemin ve bayi’l-erinin tasarrıfı umûr-

u mahsuseden oldığı emr-i aşikardır vekil-i mümaileyh Mazlum Efendi cevabında 

dükkan-ı mezkûrın bina ve arsasını vakf-ı mezbûr mütevellileri seksan altı tarihine 

kadar vakfiyet üzere mutasarrıf ve hin-i tamirinde dahi vakf-ı mezbûr hissesine isabet 

iden iki yüz kırk guruş ile bir mikdar direk ol vakt mütevelli-yi vakf İbrâhim Efendi 

virerek mümaileyha ile müştereken tamir ve  bade birlikde ahere icar  ile galesinden 

vakf hissesi alur idi ve hatta müvekkile-yi mümaileyha  otuz altı sehmde on sehmi 

vakf oldığını ikrâr ve dükkan-ı mezkûre vâki´ olan masarıf vakf hissesini mütevelli-



472 

yi vakfa virdiği halde hisse-yi vakfı teslim itmek ve yahud tahkir ve icarına rabta 

idilmek ile istibdal  kılınmak üzere bi’l-vasıta ve bi’l-asaleten müvekkile-yi 

mümaileyha taleb idub bayi´lerinin tasarrufı yokdır ve tarih-i tamirine kadar bina ve 

arsası ve erkan-ı erba´sı mevcud ve cümlenin tevatüren meşhur olmışdır ve 

mütevelli-yi vakıf dahi seksan altı tarihine kadar vakfiyet üzere tasarruf olına 

gelmişdir ve müvekkile-yi mümaileyhanın kendi hissesine bi’l-asale ve vakf hisseine 

bi’l-vekâle tasarruf itmekdedir didikde vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi tekrar 

cevabında dükkan-ı mezkûrın arsasına bayi’l-erin yirmi sene ve bade’l-bina arsa ve 

binasına on tokuz sene cem´an otuz tokuz sene bervechi mülkiyet ve bi’l-istimal 

vakf-ı mezbûr mütevellileri muvâcehesinde mutasarrıf olmışlardır gerek arsa ve gerk 

binasında vakfiyet şaibesi yokdır ve müvekkilem Şakire Hatun hiçbir vakıfda dükkan 

tasarruf itmeyub ahere icar ile bedel-i icar iktisam itmemişdir ve tamir içün 

mütevelli-yi sabıkdan akçe ve direk almamışdır ve vakfiyesi dahi görülmemişdir 

didikde husus-ı mezkûr teftiş ve tahkik olındıkda vakfiye-yi mezkûrenin sicil-i 

mahkemede kaydı olmadığı gibi dükkan-ı mezkûrın arsası Yakub Efendi’nin 

vefatından akdem yirmi seneyi mütecaviz arsa olarak bay´iun-ı merkumının taht-ı 

tasarruflarında mülkleri meşhur olındığına ve vekil-i mümaileyh Mazlum Efendi’nin 

dermeyan eylediği ikrâr da´vası mürür-u zamana mukaren oldığı ve huzûr-u hakimde 

oldığı cihetle mesmu´ aşiyan oldığı Mecelle’nin bin altı yüz yetmiş dördinci maddesi 

ahkâmından olmağla otuz tokuz sene bila niza´ mülkiyet üzere tasarruf olınan bir 

akarın vakfiyet da´vası sahih olmadığı kezâlik Mecellenin  bin altı yüz altmış birinci 

maddesi tasrih eylediğine ve vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 208 

iki kıt´a fetva-yı şerif ibrâz idub mazmun-ı müsmininde fimâ iza´ tasarrufat  hezâ fi 

kıt´a arz bi tarikü’l-mülkü’ş-şer´i müddeten sene sümme ba a´ha min Ra´d Hatun’a 

ve tasarrufat-fih müddeten işrin sene intakile virilmek bi muvaciha mütevelli-yi vakf-

ı medrese  kezâ müşahidana ve ıtla′a ? mine’l-dava ve sümme yed´i âla hezâ velâ 

Ra´d cem´i hezâ’l-müddeten mâmü’l-an yedi´i an südüsü’l-hanutü’l-mezkûr vakf-ı 

ali medrese fehl-i bâde sübut tasarruf Ra´d ve bi’l-yakiha hezâ müddeti’l-erbain 

seneü’l-mezbur bi’l-vecihü’ş-şer´i tekevvün da´vatü’n gayr mesmu’aten ve’l-halet-i 

hezihi vallahü sübhane ve’t-teala allemü’l-istima´ü’d da´va fi’l-vakf bâde mürur-u 

sene ve selaseyn-i sene hamidiye ve Mecelle’den nukul-ü şerif iradıyla Haleb fetva-

yı şerifesi ve evkafa müteallik olan otuz altı sene bila özr terkolındıkdan sonra 
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istima´ olınmak caiz olır mıcevab ba sevabında olmaz bu suretde zid ve hind 

bervechi mülkiyet müştereken mutasarruf oldıkları yirmi seneden mütecaviz harab 

kalmış olan bir dükkan arsasını Ra´da bey´ idub Ra´d dahi bir itmekci dükkanı bina 

ve inşa idub yirmi sene müstakilen mutasarruf olmışken hala Ömer zuhru bu dükkan-

ı mezbûrın şu kadar sehmi mütevelli oldığım falan vakfın dahilindedir hatta yedimde 

vakfiye dahi vardır deyu da´va itdükde Ra´d ol vakfiyeyi tasdik itmeyub benim ve 

bayi’l-erimin tasarrufu cem´an otuz tokuz seneyi mütecaviz olmışdır öyle olınca 

da´vanın mesmu´olmaz diyub Ömer def´e kadir olır mı cevab ba sevabında olur deyu 

Haleb ve Maraş’dan ifta buyurılmağeyn binaen aleyh vekil-i mümaileyh Seyyid 

Efendi’den ber minvâl-i muharrer müvekkilesi Şakire Hatun’ın tasarruf-ı bi’l-istiğlal 

ile otuz tokuz sene kendi ve bayi´leri mütevelli-yi vakf muvâcehelerinde tasarruf 

eylediğine beyyine taleb olındıkda mümaileyh dahi ikame ideceği şahidlerini zabt-ı 

ceride bade’l-kayd istima´ zamanında vekil-i mümaileyh Mazlum Efendi hazır 

olmayub izaen hukuk kasdında bulındığı cihetle temerrüd ve inad zahir olındığına 

mebni yerine Ayntab Mahkeme-yi Şer´iyesi Mukayyidi Kâtib Hasan Efendi vekil-i 

müsteha nasb ve tayin olınub mümaileyh dahi bade’l-kabul vekil-i mümaileyh 

Seyyid Efendi ber minvâl-i meşruh def-i müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan 

mensub oldıkları mahallerinden zir-i mesturye vaz´-ı mühr ve imza iden Mehmed 

Emin bin Hacı Ahmed ve Ebubekir bin Mehmed Emin ve İmam İsmail Efendi bin 

Hüseyin Ağa ve Mehmed bin Hüseyin ve Abdülkadir ve Mustafa bin Mehmed nâm 

kimesnelerden evvela sıra ve bade Mehmed bin Ahmed ve Hüseyin bin Abdullah 

nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr 

olınan Hayyamizâde Mustafa Efendi Hekimzâde Arif Efendi ve Molla Ali Efendi ve 

Hacı Kasım Baba nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i şerif-

i âli isbât etmeğin mucebince gıyaben bade’l-hükm müvekkil-i mümaileyh Yakub 

Efendi’ye izâfetle vekil-i mümaleyh Mazlum Efendi da´vasına iltifât olınmadığı ve 

bu makule otuz altı seneyi mütecaviz terk ve sükut olınan bila emr-i istimaından 

hükkâm-ı kiram  memnu´ olındıkları i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-hams öşr min 

Şaban li sene ahdı ve selasmiete ve elf / 10 haziran 1884 

 

[Belge No: 311] 

Ma´rûzu Dâileridir ki Haleb vilayet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a 

tabi´ Hezik Karyesi sakinlerinden Topal Mustafa bin Mehmed nâm kimesne meclis-i 

şer´de karye-yi mezbûreli İbrahim bin Bekir nâm kimesne muvâcehesinde işbu 
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merkum İbrahimin li ebeveyn er karındaşı Mehmed kız karındaşı Fatma’yı bana akd 

ve tezvic itmek üzere tarihden on beş sene akdem yed ve malımdan olarak bin guruş 

merkuma def´ ve teslim hala merkum mezbûreyi bana kable’l-inkah hizmet-i 

askeriyesini ifâ zımmında diyar-ı ahere gidub ol canibde vefat itmekle terekesi işbu 

karındaşı İbrâhim ile sulbiye kızı Hadice’ye ve zevcesi Hüsniye ve validesi diger 

Hüsniye mevrus olmağın ve terekesine dahi işbu merkum İbrâhim bi’l-verese 

vazi´yed olmağla hala meblağ-ı mezbûrı talebi derim deyu bade´d da´va ve’s suâl ol 

dahi cevabında husus-u mezkûrı külliyen inkar itmekle husus-u mezkûrda kasdı 

oldığı bin guruş da´vası mürür-u zamana mukaren olmağla müddeî-yi merkumın 

da´vası  istima´a şayan olmadığı merkum İbrâhim’e bi vech-i şer´i muârazadan men´ 

olındığı i´lâm olındı  Fi 20 Şaban Sene 1301 / 15 Haziran 1884 

 

[Belge No: 312] 

Haleb vialeyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Cekde Karyesi 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Memik Dede ibni Mehmed’in sulbiye-yi 

sağire kızı Emine’nin tesviye-yi umûrını rü´yete kıbel-i şer´den bir vasî nasb ve tayin 

olınmak lazım ve mühim olmağın emanet ile maruf ve istikamet le mevsûf vesâyet 

uhdesinden gelmege kadire iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin 

ihbârıyla lede’l-şer´i ü’l-enver zahir ve mütehakkık olan sağire-yi mezbûrenin valide 

ve hizânesi işbu bâisü’l-vesika Fatma binti Hacı Mehmed nâm hatunı hakim-i mevkı´ 

sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri sağire-yi mezbûre Emine’nin 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına degin babası merkumdan müntakil mal-ı mevrusını ahz ve 

kabza ve tesviye-yi umûrını rü´yete vasî 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 209 

nasb ve tayin ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabul idub ve hizmet-i lazımesini kema 

yenbaği edâya taahhüd ve itizam eyledikden sonra vasî-yi mezbûrenin talebiyle 

sağire-yi merkume Emine nafaka ve kisve baha ve sâir hevaic-i zaruriyesi içün 

hakim-i mümaileyh ve ali cenâb efendi hazretleri dahi küll-i yevm elli para farz ve 

takdir biyurub ve meblağ-ı mefruzı mezkûrı sağire-yi mezbûrernin levazım-ı 

zaruriyesine harc ve sarfa ve lede’l-hace istidaneye ve inde´z zafer mal-ı mevrusuna 

rücu´a vasî -yi mezbûre Fatma Hatun’a izn virmeğin ma vaki´ bi’t-taleb ketb ve imla 

olındı  Tahriren fi’l-yevmü’l-sabi´ öşr min şehr-i Şaban lisene ahdı selasmiete ve elf / 

12 Haziran 1884 
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Şühûdü’l-hâl  

 Sirac İsmail bin Molla Abdullah,  Attar Mehmed Şerif Ağa, Muhzır Sinan Ağa ve 

Hüseyin Ağa ve gayrihüm 

 

[Belge No: 313] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki 

Haleb Vilayet-i Celilesi dahilinde medine-yi Ayntab’a tabi´ Cekde Karyesi 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Memik Dede ibni Mehmed’in veraseti 

zevce-yi menkûhayı metrukesi Meryem binti Abdullah ve Aişe binti Ali ve Fatma 

binti Hacı Mehmed ile sulbiye-yi sağire kızları Esma ve Meryem ve sağire kızı 

Emine’ye münhasıran oldıkdan sonra mesele-yi mirasları yirmi dört sehmden olub 

sehham-ı mezkûreden birer sehmden üç sehm zevcat-ı mezbûrat ve yedişer sehmden 

yirmi bir sehmi binnat-ı mezbûrata isabeti bade´d tahkikü’ş-şer´i sağire-yi mezbûre 

Emine’nin tesviye-yi umûrını rü´yet ve ve mal-ı mevrusını ahz ve kabzve hıfza kıbel-

i şer´den valide ve hizânesi mezbûre Fatma Hatun vasî nasb ve tayin olınub ol dahi 

bervechi muharrer vesyet-i mezbûreyi bade’l-kabul vasî-yi mezbûre taleb marifet ve 

marifet-i şer´le tahrir ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ ve taksim olınan 

müteveffâ-yı merkumın terekesi defteridir ki bervechi âti zikr ve beyan olınur  

Fi 13 Şabanü’l-Azam Sene 1301 / 8 Haziran 1884 

Kırmız çit yüzli yorkan: 40 Guruş 

Alaca yüzli tennur yorkanı: 25 Guruş 

Odada yorkan: 40 Guruş 

Alaca yüzli minder: 60 Guruş 

Alaca yüzli yasdık (3): 30 Guruş 

Mor fistani yüzli kebir mindal: 60 Guruş 

Beyaz zaçaklı kilim(1): 50 Guruş 

Müsta´mel halı: 50 Guruş 

İp sefire: 10 Guruş 

Müsta´ mel balaz: 20 Guruş 

Keçe (1): 25 Guruş 

Kıl çuval (2): 20 Guruş 

Haşe  (1): 10 Guruş 

Un Çuvalı (2): 20 Guruş 

Harar (5): 125 Guruş 
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Bulgur çuvalı (4): 40 Guruş 

Kıl kilim(1): 40 Guruş 

Mevcud hınta(24): 270 Guruş 

Bulgur ve simid (16): 120 Guruş 

Bakır batman (15): 375 Guruş 

Keçi (4) 200 Guruş 

Bargir (1): 300 Guruş 

Katır supası: 600 Guruş 

Buzağı (1): 100 Guruş 

Çamlıkda ağlık bağ: 1000 Guruş 

Boz bağda karalık bağ: 200 Guruş 

İnce Suda kavaklık iç rub´ hissesi: 1500 Guruş 

Dere nâm mahalde ceviz eşcarı nısfı: 200 Guruş 

Refi´ ceviz eşcarı tamamı: 100 Guruş 

Dahileye dâiresi: 1500 Guruş 

Hırda´vat-ı menzil: 40 Guruş 

Nukud-ı mevcude: 5356, 75 Guruş 

Merduğ-ı biderât: 460 Guruş 

Yekûn: 13026, 75 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât  

Techiz ve tekfin: 650 Guruş 

Ber muceb vasîyet-i hacc bedeli: 2500 Guruş 

Resm-i kısmet: 222 Guruş 

Kaydiye: 13, 50 Guruş 

Akçe farkı: 54, 25 Guruş 

Yekûn: 4446, 75 Guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese: 8580 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Meryem: 357, 50 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûreAişe: 357, 50 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre Fatma: 357, 50 Guruş 

Hisse-yi bint-i mezbûre Esma: 2502, 50 Guruş 

Hisse-yi bint-i mezbûre Meryem: 2502, 50 Guruş 

Hisse-yi bint-i mezbûre Emine: 2502, 50 Guruş 
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[[[[Sayfa No]]]]: 210 
[Belge No: 314] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Nezaret-i Celile-yi Evkaf-ı Hümayun mülûkâneye mülhal evkafdan Haleb 

Vilâyetine tabi´ Ayntab Kazâsında Nefs-i Ayntab’da vâki´ sahibü’l-hayrat ve’l-

hasenat Darendevi merhum El Hacı Hüseyin Paşa Vakfı’nın bervechi meşrutiyet 

tevliyetine mutasarrıf olan Sivas Vilâyet-i dahilinde Darende Kazâsı mahallatından 

Hacı Hasan Mahallesi ahalisindan ve vakıf-ı müşarünileyhin evladından Abdullah 

Beg bin Memiş Beg bin Abdullah Beg tarafından zikr-i âti husus taleb ve da´vaya 

mütevakkıf oldığı umûrın küllisine vekâlet-i mutlaka-yı âmme ile vekâleti Darende 

Kazâsı naibi mükerremetlu Mustafa Kamil Efendi imza ve hatmile mümzi ve 

mahtum ve ale’l-usûl kazâ-yı mezburın Bidayet Mahkemesi mazbatasıyla musaddık 

bir kıt´a vekâlet hüccet-i şer´iyesi mantukınca ve usûl-ü mevzu´âsına tevfikan ba 

varaka-yı mesture sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet 

iddükleri ihbâr olınan Darendeye tabi´ Kermeter Karyesi ahalisindan Mehmed Ağa 

bin Mahmud ve Yenice Karyesi’nin Şukul Mahallesi ahalisindan Süleyman Ağa bin 

Bekir nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak 

olan bâisü’l-i´lâm Halid Beg ibni mümaileyh Abdullah Beg medine-yi mezbûre 

mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada makud meclis-i şer´i âli ukudda kazâ-yı 

mezkûr evkaf muhasebecisi vekili Mehmed Münib Efendi ibni Feyzah Efendi hazır 

bulındığı halde evkaf-ı malumesi dahilinde medine-yi mezbûrede vâki´ ve tahdid ve 

tevzi´den müstağni haffâfhane ve bedâstanın havi oldığı seksan aded dekakinin 

kıbleye nazır bedâstan kapusından duhul olındıkda canib-i şarkda dördinci bedestan 

dükkanına bi’l-isticâr vaz´ül yedi bi’l-beyyinetü’l-şer´iye sabit olan medine-yi 

mezbûre mahalatından Kurb-ı İbn-i Şükür  Mahallesi sakinlerinden üç defa´ bi’l-

mürasele mahkemeye ve tebliğ ilmühaberi mahfuz olan Teba´-yı Osmaniye’den ve 

mücaviyeden temerrüd ve inadı zahir olan Bostanın oğlı Akob nâm kimesne 

tarafından hasbe’l-usûl husumet ve redd-i cevba da´va vekili Mazlum Efendi ibni 

Emin Efendi nâm kimesne vekil-i nasb ve tayin olınub ol dahi vekâlet-i mezkûrı 

kabul ile vekil-i mümaileyh muvâcehesinde üzerine da´va ve takrir-i kelam idub 

vakıf-ı müşarün ileyh El Hac Hüseyin Paşa’nın bin yüz otuz bir senesi şehr-i 

Şevvalü’l-mükerremi tarihiyle müverrih der dest ve sicil-i mahfuzda müseccel ve 

mukayyed bir kıt´a vakfiye-yi ma´mul bahasında muharrer oldığı vecihle vakıf-ı 

müşarünileyh Medine-yi Ayntab’da vâki´ kıbleten Hengame Hamamı’yla fasıl târik-i 



478 

âmm şarken Seyyid Ali Hanı  şimâlen Sukı Muytab Çarşısı garben Alaü’d-devle 

Cami-yi Şerifi’yle fasıl târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz seksan aded dekakin havi 

hala bir ciheti haffâfhane ve bir ciheti Bazaristan ittihaz olınan müsekkufatı muhtevi 

Haffâfhane ve bedestan vakf idub hasıl olan gallesinden medine-yi mezbûrede bina 

eylediği cami-yi şerifin levazım ve masarıf ve vezaif-i muayyenesine ve hayrat-ı 

sâiresine ber muceb vakfiye sarf olındıkda baki fazla gallesi evvela kendüsine ve 

saniyen evlad-ı sulbiyesine bade  evlad-ı evlad-ı evlad zikkurına bade’l-inkıraz 

evlad-ı evlad-ı evlad inasına sarfını şart ve tayin ve tevliyetini dahi evvela kendi 

nefsine bade evlad-ı evlad-ı evlad zikkurının batna bade batn erşed ve aslahına şart 

itmekle ber muceb şart-ı vakf ve berat-ı ali şan vakf-ı mezkûre evlad-ı zikkurından 

müvekkilim Abdullah Beg hala mütevelli olmağla vakf-ı mezure bi’l-tevliye 

mutasarruf olub salefü’l-beyan haffâfhane ve bedestanın müştemil oldığı dekakin-i 

mezkûreleri  sene sene icare-yi vahide ile müste´cirlerine icar ve müste´cirleri dahi 

isticâr idub ve müvekkilim mümaileyhden mukaddem vakf-ı mezkûre mütevelli 

olanlar dahi kadimen kezâlik icare-yi vahide ile müste´cirlerine icar ve müste´cirleri 

isticâr ide gelub ve bedestan ve haffâfhanede vâki´ olub balada muharrer olan bir bab 

dükkan-ı mezkûrı dahi işbu vekil-i mümaileyhin müvekkil-i merkum Akob Ağa dahi 

mütevelli-yi mümaileyh ve mütevelli-yi sabıklardan isticâr anlar dahi icare-yi vahide 

ile merkuma icar ide gelmişken çend seneden  müste´cir-i merkum Akob Ağa 

mezkûr dükanı emsali misüllü ecir mislini virmekden imtinâ´´ve vakf-ı mezkûr 

kadimen icare-yi vahide ile icar olınur evkafdan bulındığı meşhur ve mütevâtir olub 

ve galle dahi sarfiyatına kafi  ve kafi ve bu ana degin vakf-ı mezbûr galle-yi vakıfdan 

tamir ve termim olına gelub ve ol vecihle dahi defter-i evkafda muharrer bulınmağla 

dükkan-ı mezbûrın canib-i vakfa teslimi ve yahud ecir mislinin ikmal olınması bi’l-

vekâle matlubımdır deyu bade´d da´va ve’s suâl vekil-i musahhar mümaileyh 

cevabında müvekkilim Akob Ağa’nın mutasarrıf oldığı bir bab dükkana vakf olarak 

tasarruf itmediği gibi icare vahide ile isticâr dahi itmamişdir didikde fi’l-hakika vakf-

ı mezkûr evkaf-ı kadimeden ve der dest vakfiyesi ve suret sicil-i mahkemede 

mukayyed oldığı zahir ve evkaf muhasebe defterinde dahi icare-yi vahide ile isticâr 

olındığı muharrer ve vakf-ı mezkûr meşhur ve mütevatür bulındığına binaen vekil-i 

mümaileyh Halid Beg’den ber minvâl-i muharrer Akob Ağa’nın dükkan-ı mezkûrı 

icare-yi vahide ile vakf-ı mezurın mütevellilerinden isticâr eylediğine beyine taleb 

olındıkda vekil-i mümaileyh Halid Beg ber minvâl-i muharrer müddeâ-yı 

meşruhalarını kezb üzere tevatüvarları mansur olmayan medine-yi mezbûre 
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mahallatından Ehl-i Cefa Mahallesi sakinlerinden Mercimekzâde Mehmed Ali Ağa 

ibni Ali ve mahalle-yi mezbûreden Hafız Ahmed Efendi bin Ahmed ve Şeyh Salman 

Mahallesi’nden Hafız Ahmed bin Şıh Mehmed Efendi ve Ehl-i Cefa Mahallesi’nden 

Torbacıoğlu Ömer Ağa ibni İbrâhim ve Seng-i Tavil Mahallesi’nden Süleyman Ağa 

bin Haco Ağa ve Kara Sakal Mahallesi’nden  

    

[[[[Sayfa No]]]]: 211 

Hasırcı Ali Ağa bin İbrahim ve Kaysere Mahallesi’nden Molla Ökaş bin İbrâhim 

Seng-i Nakkaş Mahallesi ahalisindan Molla Emin bin Abdurrahman ve Seng-i Tavil 

Mahallesindan Çarşefci Mehmed bin Abdullah ve Kepenek Mahallesi’nden Molla 

Mehmed ibni Yusuf ve İbn-i Eyyub Mahallesi’nden Hüsnü Ağa bin Mehmed ve 

Gaffar Hanesi’nden Molla Ali bin Ali ve Tarla-yı Cedid Mahallesi’nden Hacı 

Abdullah bin Molla Mehmed ve mahalle-yi mezbûreden Ömer bin Hamik on dört 

nefer u´dul ve sükatdan kimesneler li eclü’ş-şehade meclis-i şer´e hazirun olub 

eserü’l-iştihad fil hakika Ayntab’da kain Hengame Hamamını fasıl târik-i âmm ve 

Alaü’d devle Camii-yi şerifini fasıl târik-i âmm ve Muytab Çarşısı ve Seyyid Ali 

Hanı ile mahdud ve mümtaz seksan aded dekakin havi Haffâfhane ve bedestan 

Darendevi El Hac Hüseyin Paşa medine-yi mezbûrede te´sis eylediği cami´-yi 

şerifine vakf idub dekakin-i mezbûrelerin bu ana degin vakfiyet üzere olına gelub 

gallesinden evvela cami´-yi şerif-i mezbûrın levazımat görülüb ve fazlası beyne’l-

evlad taksim olına geldiği ve teamül dahi ol vecihle cari oldığına ve salefü’z bir bab 

dükkanın müste´ciri merkum Akob Ağa dahi bu tarihe kadar sene sene vakf-ı 

mezbûrın mütevelli-yi sabık velâ-yı haklarından icare-yi vahide ile isticâr ve anlar 

dahi kendüye icar iderek bi’l-icare mutasarrıf oldığına ve dükkan-ı mezkûrın 

rakabesi vakf olub vakf-ı mezbûrın tamirat ve termimat-ı mukteziyeleri galle-yi 

vakfdan sarf olına geldiğine bizler Allah içün şahidleriz ve şehadet dahi ideriz deyu 

ali vechü’l-tevatür her biri edâ-yı şehadet-i şer´iye eylediklerinde şehadetleri heyiz-i 

kabulde olmağın mucebince gıyaben bade’l-hükm salefü’z zikr bir bab dükkan-ı 

mezbûr mütevelli-yi vekil Halid Beg’e teslime vekil-i musahhar mümaileyh Mazlum 

Efendi’ye tenbih olındığı tescil ve i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-sadis ve’l-işrin 

min Recebü’l-ferd li sene ahdı ve selasmiete ve elf / 22 Mayıs 1884 
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[Belge No: 315] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Nezaret-i Celile-yi Evkaf-ı Hümayun mülûkâneye mülhak evkafdan Haleb 

Vilâyetine tabi´ Ayntab Kazâsında Nefs-i Ayntab’da vâki´ sahibü’l-hayrat ve’l-

hasenat Darendevi merhum El Hac Hüseyin Paşa vakfının bervechi meşrutiyet 

tevliyetine mutasarrıf olan Sivas Vilâyet-i dahilinde Darende Kazâsı mahallatından 

Hacı Hasan Mahallesi ahalisindan ve vakıf-ı müşarünileyhin evladından Abdullah 

Beg bin Memiş Beg bin Abdullah Beg tarafından zikr-i âti husus taleb ve da´vaya 

mütevakkıf oldığı umûrın küllisine vekâlet-i mutlaka-yı âmme ile vekâleti Darende 

Kazâsı naibi mükerremetlu Mustafa Kamil Efendi imza ve hatmile mümzi ve 

mahtum ve ale’l-usûl kazâ-yı mezurın Bidayet Mahkemesi mazbatasıyla mısdık bir 

kıt´a vekâlet hüccet-i şer´iyesi mantukıncave usûl-ü mevzu´âsına tevfikan ba varaka-

yı mesture sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr 

olınan Kermeter Karyesi ahalisindan Mehmed Ağa bin Mahmud ve Yenice 

Karyesi’nin Şukul Mahallesi ahalisindan Süleyman Ağa bin Bekir nâm kimesneler 

şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan bâisü’l-i´lâm Halid 

Beg ibni mütevelli-yi mümaileyh Abdullah Beg medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada maud meclis-i şer´i âli ukudda kazâ-yı mezkûr evkaf 

muhasebecisi vekili Mehmed Münib Efendi ibni Feyzah Efendi hazır bulındığı halde 

evkaf-ı malumesi dahilinde medine-yi mezbûrede vâki´ ve tahdid ve tevzi´den 

müstağni Haffâfhane ve Bedâstanın havi oldığı bedâstan kapusından duhul olındıkda 

canib-i garbda tokuzıncı ve canib-i şarkda kezâlik tokuzıncı cem´an iki bab 

dükkanların bi’l-isticâr vaz´ül yed ile mutasarruf olan ve üç defa´ bi’l-mürasele 

mahkemeye davet ile ikametgahına ilmühaberi mahfuz olan Teba-yı Osmaniye’den 

ve İbn-i Eyyub Mahallesi sakinlerinden ve mücaviyeden imtinâ´´ile temerrüd ve 

inadı zahir olan Leklekyan Nersez Ağa tarafından hasbe’l-usûl husumet ve redd-i 

cevba da´va vekili Mazlum Efendi ibni Emin Efendi nâm kimesne vekil-i musahhar 

nasb ve tayin olınub ol dahi vekâlet-i mezkûrı kabul ile vekil-i mümaileyh 

muvâcehesinde üzerine da´va ve takrr-i kelam idub vakıf-ı müşarün ileyh El Hac 

Hüseyin Paşa’nın bin yüz otuz bir senesi şehr-i Şevvalü’l-mükerremi tarihiyle 

müverrih der dest ve sicil-i mahfuzda müseccel ve mukayyed bir kıt´a vakfiye-yi 

ma´mul bahasında muharrer oldığı vecihle vakıf-ı müşarünileyh Medine-yi 

Ayntab’da vâki´ kıbleten Hengame Hamamı’yla fasıl târik-i âmm şarken Seyyid Ali 

Hanı  şimâlen Suk-ı Tavilden Muytab Çarşısı garben Alaü’d-devle Cami-yi Şerifi’yle 
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fasıl târik-i âmm ile mahdud ve mümtaz seksan aded dekakini havi hala bir ciheti 

Haffâfhane ve bir ciheti Bedestan ittihaz olınan müsekkufatı muhtevi Haffâfhane ve 

bedestan vakf idub hasıl olan gallesinden medine-yi mezbûrede bina eylediği cami-yi 

şerifin levazım ve masarıf ve vezaif-i muayyenesine ve hayrat-ı sâiresine ber muceb 

vakfiye sarf olındıkda baki fazla gallesi evvela kendüsine ve saniyen evlad-ı 

sulbiyesine bade  evlad-ı evlad-ı evlad zikkurına bade’l-inkıraz evlad-ı evlad-ı evlad 

inasına sarfını şart ve tayin ve tevliyetini dahi evvela kendi nefsine bade evlad-ı 

evlad-ı evlad zikkurının batna bade batn erşed ve aslahına şart  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 212 

itmekle ber muceb şart-ı vakf ve berat-ı ali şan vakf-ı mezkûre evlad-ı zikkurından 

müvekkilim Abdullah Beg hala mütevelli olmağla vakf-ı mezure bi’l-tevliye 

mutasarruf olub salefü’l-beyan Haffâfhane ve bedestanın müştemil oldığı dekakin-i 

mezkûreleri  sene sene icare-yi vahide ile müste’re malumeye müste´cirlerine icar ve 

müste´cirleri dahi ol cihetle isticâr idub ve müvekkilim mümaileyhden mukaddem 

vakf-ı mezkûre mütevelli olanlar dahi kadimen kezâlik icare-yi vahide ile 

müste´cirlerine icar ve müste´cirleri isticâr ide gelub ve Haffâfhane ve bedestan-ı 

mezkûrda vâki´ olub balada muharrer olan iki bab dükkan dahi işbu vekil-i 

mümaileyhin müvekkil olan Nersez Ağa dahi mütevelli-yi mümaileyh ve mütevelli-

yi sabıklardan isticâr anlar dahi icare-yi vahide ile merkuma icar ide gelmişken çend 

seneden  müste´cir-i merkum Nersez Ağa iki bab dükkan-ı mezkûrları emsali misüllü 

ecr mislini virmekden imtinâ´´eylediğinden dükkan-ı mezkûrların ya tahliyesi 

veyahud ecir misil ikmal kılınması vakf-ı mezkûr kadimen icare-yi vahide ile icar 

olınur evkafdan bulındığı meşhur ve mütevâtir olub ve galle dahi sarfiyatına kafi  ve 

kafi ve bu ana degin vakf-ı mezbûr galle-yi vakıfdan tamir ve termim olına gelub ve 

ol vecihle dahi defter-i evkafda muharrer bulınmağla dükkan-ı mezbûrın canib-i 

vakfa teslimi ve yahud ecir mislinin ikmal olınması bi’l-vekâle matlubımdır didikde 

vekil-i mümaileyh Mazlum Efendi cevabında müvekkilim Leklekyan Nersez 

Ağa’nın mutasarrıf oldığı iki bab dükkan-ı mezkûrlara vakf olarak tasarruf itmediği 

gibi icare vahide ile isticâr dahi itmamişdir didikde fi’l-hakika vakf-ı mezkûr evkaf-ı 

kadimeden ve der dest vakfiyesi ve suret sicil-i mahkemede mukayyed oldığı zahir 

ve evkaf ceridesinde dahi icare-yi vahide ile isticâr olındığı muharrer oldığından ve 

vakf-ı mezkûr meşhur ve mütevatür bulındığına binaen vekil-i mümaileyh Halid 

Beg’den ber minvâl-i muharrer Nersez Ağa’nın dükkan-ı mezkûrları icare-yi vahide 
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ile vakf-ı mezkûrın mütevellilerinden isticâr eylediğine beyine taleb olındıkda vekil-i 

mümaileyh Halid Beg ber minvâl-i muharrer müddeâ-yı meşruhalarını kezb üzere 

tevatüvarları mansur olmayan medine-yi mezbûre mahallatından Ehl-i Cefa 

Mahallesi sakinlerinden Mercimekzâde Mehmed Ali Ağa ibni Ali ve mahalle-yi 

mezbûreden Hafız Ahmed Efendi bin Ahmed ve Şeyh Salman Mahallesi’nden Hafız 

Ahmed bin Şıh Mehmed Efendi ve Ehl-i Cefa Mahallesi’nden Türbecioğlu Ömer 

Ağa ibni İbrâhim ve Seng-i Tavil Mahallesi’nden Süleyman Ağa bin Haco Ağa ve 

Kara Sakal Mahallesi’nden Hasırcı Ali Ağa bin İbrahim ve Kaysere Mahallesi’nden 

Molla Ökkaş bin İbrâhim Seng-i Nakkaş Mahallesi ahalisindan Molla Emin bin 

Abdurrahman ve Seng-i Tavil Mahallesindan Çarşefci Mehmed bin Abdullah ve 

Kepenek Mahallesi’nden Molla Mehmed ibni Yusuf ve İbn-i Eyyub Mahallesi’nden 

Hüsnü Ağa bin Mehmed ve Gaffar Hanesinden Molla Ali bin Ali ve Tarla-yı Cedid 

Mahallesi’nden Hacı Abdullah bin Molla Mehmed ve mahalle-yi mezbûreden Ömer 

bin Hamik on dört nefer udul ve sikatdan kimesneler li eclü’ş-şehade meclis-i şer´e 

hazirun olub eserü’l-istişhad fil hakika Ayntab’da kain tarafları Hengame Hamamı’nı 

fasıl târik-i âmm ve Alaüddevle camii şerifinin fasl-ı tarik ve Muytab çarşısı ile 

mahdud ve mümtaz seksen aded dekakini havi Haffâfhane ve bedestan Darendevi El 

Hac Hüseyin Paşa medine-yi mezbûrede te´sis eylediği cami´-yi şerifine vakf idub 

dekakin-i mezkûreler bu ana degin vakfiyet üzere olına gelub gallesinden evvela 

cami´-yi şerif-i mezbûrın levazımat görülüb ve fazlası beyne’l-evlad taksim olına 

geldiği ve teamül dahi ol vecihle cari oldığına ve salefü’z bir bab dükkanın 

müste´ciri merkum Leklekyan ? Nersez  Ağa dahi bu tarihe kadar sene sene vakf-ı 

mezbûrın mütevelli-yi sabık velâ-yı haklarından icare-yi vahide ile isticâr ve anlar 

dahi kendüye icar iderek bi’l-icare mutasarrıf oldığına ve dükkan-ı mezkûrların 

rakabesi vakf olub vakf-ı mezbûrın tamirat ve termimat-ı mukteziyeleri galle-yi 

vakfdan sarf olına geldiğine bizler Allah içün şahidleriz ve şehadet dahi ideriz deyu 

ali vechü’l-tevatür her biri edâ-yı şehadet-i şer´iye eylediklerinde şehadetleri heyiz-i 

kabuldeolmağın mucebince gıyaben bade’l-hükm salefü’z zikr iki bab dükkan-ı 

mezkûrları mütevelli-yi vekil Halid Beg’e teslime vekil-i musahhar mümaileyh 

Mazlum Efendi’ye tenbih olındığı tescil ve i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-sadis 

ve’l-işrin min Recebü’l-ferd li sene ahdı ve selasmiete ve elf / 22 Mayıs 1884 
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[[[[Sayfa No]]]]: 213 
[Belge No: 316] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Arabdar Karyesi 

sakinelerinden Meryem binti Hasan nâm kimesne Medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd ve meclis-i şer´i âli ukudda gaib-i an´il meclis  

karye-yi mezbûreli Yusuf bin  nâm kimesne bundan akdem benim zevc-i dahlim olub 

işbu hazıran bi’l-meclis Münişe  nâm sağire dahi merkumın karındaşından hasıl ve 

bundan mütevellid olmağla el halet-ü hezihi sağire-yi mezbûre bihakkü’l-hizâne hicr-

i terbiyemde oldığından ve sağire-yi mezbûre dahi nafaka ve kisve baha ve sâir 

levzım-ı zaruriyeye muhtac oldığından kıbel-i şer´den sağire-yi mezbûre içün babası 

gaib merkum Yusuf üzerine kadr-ı kifâye meblağ farz ve takdir olınmak matlubımdır 

didikde mezbûre Meryem Hatun’ın takrir-i meşruhı vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre 

muvafık ve meblağ-ı mezbûr dahi kadr-ı maruf oldığı sükatdan sahihatü’l-kelimat 

ihbâr ve şehadetleriyle zahir ve mütehakkık olmağın hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba 

lehü efendi hazretleri dahi işbu tarih-i küttabdan itibaren sağire-yi mezbûrenin nafaka 

ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyesi içün yevmi bir guruş farz ve takdir bıyurub 

meblağ-ı mefruzı mezkûrı sağire-yi mezbûreye harc ve sarfa ve lede’l-hace 

istidaneye ve inde´z zafer gaib-i merkum Yusuf üzerine rücu´a mezbûre Meryem 

Hatun’a izn virmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-

sabi´ öşr min Şabanü’l-Azam lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 12 Haziran 1884 

Şühûdü’l-hâl  

Şitiloğlı Ali Ağa, Arabdarlı Ali bin Ali Can, Kâtib Hasan Efendi ve Muhzır Sinan 

Ağa 

 

[Belge No: 317] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Tarla-yı 

Âtik Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Basmacızâde Mehmed 

Şerif bin Seyyid Efendi’nin veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Fatma binti 

Mehmed ile mezbûreden mütevellidan sulbi sağir oğlı Mehmed ve sağire kızı Hadice 

ve zevce-yi mütallakasından mütevellidun sulbi kebir oğlu Mehmed Akif ve sağir 

oğlu Necâti ve kebire kızları Fatma ve Neffus ve Münire ve Feride’ye inhisârı şer´an 

zahir ve aşikar ve sağiran-ı mezbûran Mehmed ve Hadice’nin tesviye-yi umûrlarına 

valideleri  zevce-yi mezbûre Fatma ve sağir-i merkum Necâtinin tesviye-yi umûrına 
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karındaşı Mehmed Akif kıbel-i şer´den vasî nasb ve tayin olınub anlar dahi vesâyet-i 

mezkûreyi kabul eyledikden sonra mütevaffa-yı merkumın terekesi vasîyan-ı 

merkuman taleb ve marifetleri ve marifet-i şerle tahrir ve beyne’l-verese ve bi’l-

farizatü’l-şer´iye taksim olınan defteri ber vech-i zikr ve beyan olınur  Fi 15 Şaban 

Sene 1301/ 10 Haziran 1884 

Menzil-i der mahalle-yi mezbûre tamamı: 5900 Guruş 

Hane ittisalinde kefşeker dükkanı: 1000 Guruş 

Müsta´mel göbegli kilim: 132 Guruş 

Müsta´mel siyah kilim (1): 40 Guruş 

Boz kilim (1) 62 Guruş 

Def´a göbegli kilim (1): 80 Guruş 

Sefire (1): 11 Guruş 

Mai yüzli döşek (1): 81 Guruş 

Basma yüzli mindal (4):  160 Guruş 

Yorkan (5): 284 Guruş 

Yevm-i yasdık (5): 125 Guruş 

Kebir sini (1): 87 Guruş 

Don kazanı (1): 125 Guruş 

Ma´ kabak aş kazanı: 46 Guruş 

El legeni (1):22, 50 Guruş 

Kebir ve sağir legence (2): 76 Guruş 

Süzek (1): 5 Guruş 

Lengeri ve sahan: 10 Guruş 

Şerbet tası: 7 Guruş 

Bakır tebsi (1): 23, 50 Guruş 

Ma´sara kazanı: 430 Guruş 

Sandıklı Çekmece: 23 Guruş 

Çalar saat: 81 Guruş 

Bakır mangal: 135 Guruş 

Kebir anbar: 100 Guruş 

Cırcır (1): 100 Guruş 

Demir mangal: 5 Guruş 

Sandık (1): 25 Guruş 

Def´a anbar: 25 Guruş 
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Köhne don kazanı: 39 Guruş 

Su satılı (1): 61 Guruş 

Tava (1): 13 Guruş 

Müsta´mel halı (1): 38 Guruş 

Beyaz sıfra: 26 Guruş 

Mermer fırca taş: 150 Guruş 

Füruht olan taş: 150 Guruş 

Çatal saban: 25 Guruş 

Yağ, balve mecrefe: 15  

Balta: 6 Guruş 

Tunc havan: 20 Guruş 

Parca mermer: 81 Guruş 

Tahta: 30 Guruş 

Ekmek tahtası ve et satılı ve sac: 13 Guruş 

Tecem´mülat-ı hane: 50 Guruş 

Sarı şamdan: 14, 50 Guruş 

Köhne palaz: 12, 50 Guruş 

 

[[[[Sayfa No]]]]:214 

Yaylacık’dan gelan hınta (12): 140 Guruş 

Füruht olan begmez bahası: 1432 Guruş 

Yaylacık’da Arab yedinde bağ: 300 Guruş 

Yaylacıklı Halil yedinde bağ: 500 Guruş 

Tahtacı Mehmed yedinde bağ: 500 Guruş 

İbrahim Beşe uşakları yedinde bağ: 500 Guruş 

Halil’in oğlı Memo yedinde bağ: 750 Guruş 

Topal  Musa yedinde: 200 Guruş 

Hasan Kiç yedinde bağ: 200 Guruş 

Göce yedinde bağ: 150 Guruş 

Fellah’ın oğlı yedinde: 200 Guruş 

Kel Hacı yedinde  bağ: 350 Guruş 

Büyük Mehmed’in oğlı yedinde: 150 Guruş 

Nurane’den gelen hişve: 40 Guruş 

Nurane’de Memikoğlı Ali yedinde bağ ve ceviz: 400 Guruş 
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Rum Evlik’den gelan hınta  (64): 640 Guruş 

Karaburun’da gelan hınta kile (27): 2260 Guruş 

Karye-yi mezbûreden şa´ir (20): 800 Guruş 

Mezmez  Karyesi’nden gelan mısır  darısı: 105 Guruş 

Battal Karyesi’nde bağ ve fısdık mahlut: 500 Guruş 

Geneyik  Karyesi’nde sumaklık: 150 Guruş 

Çorba legencesi: 30 Guruş 

Yaylacık’da hane: 150 Guruş 

Yaylacık’da begmez salı: 400 Guruş 

Kara Denik Karyesi’nde bağ nısf hissesi: 500 Guruş 

Bi’l-müzayede füruht olan küttab esmanı: 150 Guruş 

Üç yüz bir senesi Karaburun’dan gelan hınta kile (18): 920 Guruş 

Şa´ir keza: 540 

Üç yüz bir senesi hası oan begmez (430): 1522, 50 Guruş 

Battal’dan gelan dımışkı üzüm: 100 Guruş 

Siyah üzüm: 20 Guruş 

Yekûn: 24419, 50 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât  

Mertizoğlı Osmana bi’l-i´lâm deyni: 125 Guruş 

Kürkcioğlı Akob’a deyni: 2626 Guruş 

Babilgeli Mehliye  deyni: 736 Guruş 

Nalband Karabete: 110 Guruş 

Harlub Artin’e: 300 Guruş 

Leblebici İsmail’e: 124 Guruş 

Emlakiye virgusi: 700 Guruş 

Deri  borcına: 225 Guruş 

Kutu borcına: 100 Guruş 

Begmez kiracısına: 50 Guruş 

Evakın oğlına deyni: 2500 Guruş 

Zevcesinin mihr-i muahheri: 700 Guruş 

Resm-i kısmet: 330 Guruş 

Kaydiye: 22, 50 Guruş 

Varaka baha: 10 Guruş 

Yekûn: 9824, 50 Guruş 
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Sahhü’t-taksim: 14595 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre: 1824 Guruş 

Hisse-yi ibni Akif: 2322 Guruş 

Hisse-yi ibni Necâti: 2322 Guruş 

Hisse-yi ibni Mehmed: 2322 Guruş 

Hisse-yi binti Fatma: 1161 Guruş 

Hisse-yi binti Neffus: 1161 Guruş 

Hisse-yi binti Münire: 1161 Guruş 

Hisse-yi binti Feride: 1161 Guruş 

Hisse-yi binti Hadice: 1161 Guruş 

 

[Belge No: 318] 

 Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Beg 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Artin bin Akob nâm 

kimesnenin sağir oğlıları Nazır ve Akob nâm kimesnelerin tesviye-yi umurlarına 

kıbel-i şer´den bir müstakîmü’l-etvar kimesnenin vasî nasb ve tayin lazım ve’l-ebed 

olmağın emanet ile maruf ve istikamet ile mevsûf ve her vecihle vesâyet uhdesinden 

gelmege kadire iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami kimesnelerin ihbârlarıyla 

zahir ve mütehakkık olan sağiran-ı mezbûranın valide ve hizâneleri işbu bâisü’l-kitab 

Sufin  binti Mısıroğlu Artin nâm kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü 

hüsn-i maab efendi hazretleri sağiran-ı merkumanın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

tesviye-yi umûrlarına vasî nasb ve tayin bıyurub ol dahi ber minvâl-i muharrer 

vesâyet-i mezkûreyi kabul eyledikden sonra vasîye-yi mezbûrenin talebiyle hakim-i 

mümaileyh hazretleri işbu tarih-i vesikadan itibaren yevmi iki guruş nafaka ve kisve 

baha farz ve takdir bıyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı sağiran-ı merkumana harc ve 

sarfa lede’l-hace istidaneye ve inde´z zafer mallarına rücu´a mezbûre Sufin  Hatuna 

izn virmeğin ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı  Tahriren fi’l-yevmü’l-işrin min 

Şabanü’l-azam lisene ahdı ve selasmiete ve elf / 15 Haziran 1884 

Şühûdü’l-hâl  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 215 
[Belge No: 319] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki 

Beşinci Ordu-yı Hümayun Redif-i Tali Yüzkırkıncı Alayın İkinci Ayntab 



488 

Tabur Kâtibi iken fevt olan Attarzâde Ömer Efendi ibni Emin Efendi’nin veraseti 

zevce-yi menkûha-yı metrukesi Sevim Hatun binti Ahmed Efendi ile validesi Besime 

Hanım binti Dursun Efendi ve sulbi sağir oğlu Ahmed Behcet Efendi’ye inhisârı 

şer´an zahir ve aşikar oldıkdan sonra müteveffâ-yı mümaileyhin terekesi hasbe’l-

nizâm müzayede ve füruht olunub esmanı olan meblağ-ı âti beyne’l-verese taksim 

olınmak üzere kıbel-i şer´den sağir-i merkumın tesviye-yi umûrına valide ve hizânesi 

mümaleyha Sevim Hatun vasî nasb ve tayin olınub ol dahi ber minvâl-i muharrer 

vesâyet-i mezkûrı kabul eyledikden sonra mümaileyhin tereke ve muhallefat esmanı 

beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye taksim defteridir ki bervechi âti zikr ve beyan 

olınır Fi 20 Şaban Sene 1301 / 15 Haziran 1884 

Ayntab kâri iskenbe (4): 20 Guruş 

Divid takımı: 10 Guruş 

Ayntab kâri masa: 17 Guruş 

Bedri hasır  (4): 30 Guruş 

Çitban  kılınç: 130 Guruş 

Müşemma´ yağmurlık: 30 Guruş 

Dürbin: 41 Guruş 

Çorba tası: 30 Guruş 

Ma´den  ufak  sahan: 5 Guruş 

Kapaklı bakır sahan (10): 120 Guruş 

Kebir kapaklı ve kapaksız (7): 100 Guruş 

Sefer tası (1): 55 Guruş 

Esb berdu′ası: 250 Guruş 

Çekmece: 25 Guruş 

Kibrit Tastesi: 20 Guruş 

İsbirto takımı: 10 Guruş 

Mertebe yüzi ve yasdık: 90 Guruş 

Aşiret takımı:25 Guruş 

Gömlek (4): 47 Guruş 

Kollı yelek (1): 14 Guruş 

Başlı  ve siyah yelek (2): 43 Guruş 

Beyaz pantu: 11 Guruş 

Pamıklı mintan  (1): 26 Guruş 

Elbise şebi: 13 Guruş 
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Çuka  yüz kuzu kürki: 93 Guruş 

Eldivan ve boyun bağı: 10 Guruş 

Bürgenli  sako: 90 Guruş  

Müsta´mel setre pandon: 25 Guruş 

Müsta´mel setre ve çuka yelek: 60 Guruş 

Divid  ve çurdan: 26 Guruş 

Sehara sandık: 25 Guruş 

Ma´ sandık aşiret takımı: 35 

Ma´ tebsi ?: 26 Guruş 

Beyaz ma´den kaseler: 28 Guruş 

Tas ve sahan çanak: 20 Guruş 

Sigara çanakı: 6, 50 Guruş 

Mai nargile şişe: 9, 50 Guruş 

Def´a nargile: 21 Guruş 

Çatal büyük küçük: 9 Guruş 

Ma´ kürsi fiske: 8, 50 Guruş 

Su satılı: 20 Guruş 

Kuşhane: 14 Guruş 

Ayran takımı: 9, 50 Guruş 

Et satırı ve kütük: 13 Guruş 

Degirman: 10 Guruş 

Tava ve külek: 11 Guruş 

Temur mankal: 10 Guruş 

Şemsiye: 20 Guruş 

Küb: 12 Guruş 

Sele ve zenbil: 10 Guruş 

Gırbal: 8, 50 Guruş 

Lonba tenekesi: 4 Guruş 

Mai yüz kürk: 89 Guruş 

Beyaz mertebe yüzi: 31 Guruş 

Döşek çarşebi: 35, 50 Guruş 

Mertebe tahtası: 36 Guruş 

Yekûn: 1963 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât  
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Nuri Beg Efendi’ye deyn-i müsbete: 72 Guruş 

Resm-i kısmet: 47, 25 Guruş 

Kaydiye: 2, 50 Guruş 

Varaka baha: 2 Guruş 

Dellâliyesi: 36 Guruş 

Akçe farkı: 10, 75 Guruş 

Yekûn: 170, 50 Guruş 

Saahü’t-taksimü’l-verese: 1792, 50 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi Sevim Hatun: 224 Guruş  para  22 

Hisse-yi ümm-i mezbûreBesime Hatun: 273, 75 Guruş 

Hisse-yi ibni Ahmed Behcet Efendi: 1294 Guruş  para  27 

 

[Belge No: 320] 

Ma´rûzu dâileridir ki Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Kocaoğlan Mahallesi sakinelerinden marifetü’l-zat Fatma binti Memik 

nâm kimesne ile sağir Memik’in müştereken mülkleri olub medine-yi mezbûre 

mahallatından Kurb-ı Zincirli Mahallesi’nde vâki´ tarafları Bekir Efendi ve Halil 

Abdo ve Topal Evad’ın haneleri ve tarik-i has ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i 

menzilin nısf hisse-yi şâyiasında olan yirmi dört sehmde yirmi sehm hisselerini kendi 

nefsine asaleten ve sağir-i merkum Memik’e vesâyeten makbuzı olan elli üç ve yarım 

aded yüzlik Osmani altunı mukabilinde hane-yi mahdud-ı mezkûrın şeriki bulınan 

Bedestancı Kırk Beşoğlu Nersez’e bey´-i bat ve sahih-i şer´le bey´ ve teslime ve 

meblağ-ı mezkûrı nizâm-ı vecihle meclis idare-yi kazâ ve memurı huzûrında ikrâr ve 

takrire tarafından babası merkum Hafız Memik Efendi’yi vekil ve naib-i menab nasb 

ve tayin eylediğini ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul 

eylediğini usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden mazbutü’l-

esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri 

Mütevellizâde Ahmed Efendi ve Abacı Acemoğlu Memik Ağa nâm kimesneler 

şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde  sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül 

hak oldığı i´lâm olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-salis ve’l-işrin min Şaban ü’l-Azam 

lisene ahdı selasmiete ve elf/ 18 Haziran 1884 
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[[[[Sayfa No]]]]: 216 
[Belge No: 321] 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Ayntab Kazâsı mahallatından Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi sakinlerinden iken Osman bin Memik Babanın sulbi sağir oğlu 

Memik’in tesviye-yi umûrına ba hüccet-i şer´iye vasî -yi mansubesi validesi olan 

işbu bâisü’l-vesika marifetü’l-zat Fatma binti Hafız Memik Hoca nâm hatun medine-

yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´de 

Kırbeşoğlu Nersez muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub vasîsi oldığım sağir-

i merkumın babası müteveffâ-yı merkumdan müntakil mülk-i mevrusı olub mahalle-

yi mezkûrda vâki´ tarafları Arpacı Bekir Efendi ve Halil Abdo’nın ve Topal Eva’dın 

haneleri tarik-i has ile mahdud ve mümtaz bir bab menzilin tamamından nısf hissenin 

yirmi dört sehmde on yedi sehm hisse-yi şâyiası olub mezkûreden maada asla 

menkulat terekesi olmadığından sağir-i merkum Memik dahi nafaka ve kisve baha ve 

havaic-i zaruriyeye eşedd ihtiyac ile muhtac olmağla marü’l-beyan on yedi sehm 

hissesi bey´ olınub esmanıyla infak ve iksâ olınmak hakkında enfa ve evla oldığına 

binaen vesâyetim hasebiyle hisse-yi mezkûresi bi’l-müzayede bey´e arz olınub ve 

bade inkıt´aü’r rağbat kırk beş buçuk ayni Osmani lira altunıma işbu merkum Nersez 

üzerinde karar ve ziyadeye taleb-i aheri zuhur itmeyub meblağ-ı mezkûr dahi hisse-yi 

mezbûrenin elyevm semen misli olmağın hala mezkûr on yedi hisseyi meblağ-ı 

mezbûr mukabilinde hazır-ı merkum müşteri Nersez’e bey´-i bat sahih-i şer´le bey´ 

kıbel-i şer´den bana izn virilmek matlubımdır didikde vasî-yi mezburenin vakı´a 

takrir-i meşruhı mutabık ve nefsü’l-emre muvafık ve meblağ-ı mezbûr elyevm semen 

misli oldığı zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbârlarıyla lede’l-şer´i ül 

enver zahir ve mütehakkık olmağın hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü efendi 

hazretleri dahi nizâm-ı vecihle meclis idare-yi kazâda ve memurı huzûrında bervechi 

muharrer bey´e vasîye-yi mezbûre Fatma Hatun’a izn virilmeğin ma vâki´ bi’t-taleb 

ketb ve imla olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-salis ve’l-işrin min Şaban lisene ahdı ve 

selasmiete ve elf/ 18 Haziran 1884 

 

[Belge No: 322] 

Der devleti mekkine arz-ı dâi kemineleridir ki Nezaret-i Celile-i Evkaf-ı 

Hümayun mülûkâneye mülhak evkafdan olub Vilâyet-i Halebü’ş-Şehbaya tabi´ 

Medine-yi Ayntab’da vâki´ fazlası evlada meşrut Araboğlı Mehmed ve Zekerriya ve 

Halil nâm vakıfların vakflarının tevliyet cihetine bervechi meşrutiyet bin iki yüz 
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altmış üç senesi Zilkade-yi Şerife’sinin yirmi yedinci güni tarihiyle müverrih bir kıt´a 

berat-ı şerif-i âli şan ile mutasarrıf olan Mehmed bin Süleyman nâm kimesne bundan 

akdem fevt olub yeri hali ve hizmet-i lazımesi muattal kalub vakf-ı şerif-i mezbûrın 

tokuz yüz altmış iki tarihiyle müverrih derdest olan Arabi’l-ibare bir kıt´a vakfiye-yi 

ma´mul behâ ve ? aleyhasında tevliyeti vakfın batına bade batn erşed evlad-ı 

zikkurına meşrut ve temül-i kadimi dahi ol vecihle cari ola gelmekle erşed evlad-ı 

vakıfdan işbu bâis-i arz-ı ubudiyet Mehmed bin Hacı Süleyman nâm kimesne vakıf-ı 

mümaileyhin evlad-ı zikkurından batn evlada olub ber muceb şart-ı vakf ve amel-i 

kadim tevliyet-i mezkûrenin hisseran meşrutelehi ve tevliyet-i mezkûre uhdesinden 

gelmege kadir ve sadakat ve istifâ zahir iddüği medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda Evkaf Muhasebecisi 

Vekili Mehmed Münib Efendi ibni Feyzah Efendi hazır oldığı halde mevsukü’l-

kelim kimesnelerin ale’t-tarikü’ş-şehade ihbâr ve şehadetleriyle lede’l-şer´i ü’l-enver 

zahir ve nümayan olmağın şürûta mukaren nizâmiyesine tevfikan tevliyet-i mezkûre 

vazife-yi malumesiyle müteveffâ-yı mezbûrın mahlulinden merkum Mehmed 

uhdesine tevcih ve bir kıt´a berat-ı şerif-i âli şan sıdk ve ihsan biyurılmak ricasına 

bi’l-iltimas huzûr-ı meya menşur âlilerine arz ve i´lâm olındı ile emr men lehü’l-emr 

tahriren fi’l-yevmü’l-hadi ve’l-işrin min Şabanü’l-Azam lisene ahdı selasmiete ve 

elf/ 16 Haziran 1884  

 

[Belge No: 323] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Kefercil Karyesi 

sakinlerinden Tacir Topaloğlı Kara Mehmed ve kızları Elif ve Zeyneb ve Aişe ve 

Fatu ve Emine ve Hadice nâm kimesnelerin mülki olub medine-yi mezbûreye tabi´ 

İbrâhim Şehr Karyesi’nde kain tarafları İshak Paşazâde ve Tereklizâde ve Hacı 

Osman Efendizâdeler fısdıkları ve tarik-i has ile mahdud ve mümtaz bir kıt´a 

fıstıklığın arzı dört ve eşcarını yirmi altı cem´an otuz aded Fransız Lirası 

mukabilinde Istırabzâde refetlü Ahmed Hamdi Efendi’ye bey´-i bat sahih-i şer´le  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 217 

bey´ ve teslim ve kabzı semen eylediklerinde bey´-i mezkûrı nizâm-ı vecihle idare-yi 

kazâ memurı huzûrında ikrâr-ı tam ve takrire taraflarından işbu bâisül i´lâm Kefercil 

Karyeli Cerci Ahmed bin Süleyman Bayrakdar nâm kimesneyi vekil ve naib-i menab 
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nasb ve tayin eylediklerini ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul 

eylediği usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden ve mazbutü’l-

esami kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehade iddükleri ihbâr 

Kefercelli Devriş Kahyaoğlı Devriş Ali Suri Hasanoğlu Mustafa nâm kimesneler 

şehadetleriyle muhzır-ı hasm-ı hacetde sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak 

oldığı i´lâm olındı Fi 27 Şabanü’l-Azam Sene 1301/ 22 Haziran 1884 

 

[Belge No: 324] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab’a tabi´ Arıl Karyesi 

sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Mamo bin Aso’nun sulbi sağir oğlı 

Mamo’nun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin  babası müteveffâ-yı merkumdan 

müntakil mal-ı mevrusını ahz ve kabz ve hıfza ve teviy-yi umûrını rü´yet kıbel-i 

şer´den bir vasî nasb ve tayin olınmak lazım ve mühim olmağın emanet ile maruf ve 

istikamet ile mevsûf ve her vecihle vesâyet uhdesinden gelmege kadre iddüği zeyl-i 

rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbârlarıyla lede´ş şer´i ül enver zahir ve 

mütehakkık olan sağir-i merkumın min kablü’l-ümm ceddesi işbu rafika haze’l-kitab 

marifetü’l-zat Fatma binti Ali nâm hatun hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hün-i 

maab efendi hazretleri dahi sağir-i merkum Memo’nun vakt-ı rüşd ve sedâdına degin 

babası müteveffâ-yı merkumdan müntakil mal-ı mevrusını ahz ve kabz ve hıfza ve 

tesviye-yi umûrına vasî nasb ve tayin bıyurdıkda ol dahi bervechi muharrer vesâyet-i 

mezkûreyi ve hizmet-i lazımesini kema yenbaği edâya taahhüd ve iltizam eyledikden 

sonra vasî-yi mezbûre talebiyle hakim-i mümaileyh ve ali cenâb efendi hazretleri 

dahi işbu tarih-i hücetden itibaren nafaka ve kisve baha ve sâir leazım-ı zaruriyesi 

içün külli yevm bir guruş farz ve takdir biyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûrı beher 

yevm sağir-i merkumın hevaic-i lazımesine  harc ve sarfa ve lede’l-hace istidaneye 

inde´z zafer mal-ı mevrusına rucua vasîye-yi mezbûre Fatma Hatun’a izn virmeğin 

ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-sabi´ ve’l-işrin min min 

şehr-i Şaban ü’l-azam li sene ahdı ve selasmiete ve elf/ 22 Haziran 1884  

Şühûdü’l-hâl  

 

[Belge No: 325] 

Mâfih mine’l-vakf ve´s-sicil-i vakı’a indi ve hükmetü’s-sıhhate ve’l-lüzûmete    

Bismilahirrahmanirrahim Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde kain Medine-yi 

Ayntab mahallatından Cevizlice Mahallesi sakinlerinden ve teba´-yı Devlet-i 
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Aliyyden bâis-i haze’l-küttab Müftizâde Ömer Efendi ibni Hasan Efendi tarafından 

zikr-i âti hususu da´vaya vekil-i müseccel-i şer´isi da´va vekillerinden Seyyid 

Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi 

şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´de medine-yi mezbûre mahallatından 

İbn-i Şeker Mahallesi sakinlerinden ve teba´-yı devlet-i aliyyeden Kückelizâde 

Abdulkadir Efendi ve Mehmed Salih Efendi ibni Mahmud Efendi ve Tarla-yı Âtik 

Mahallesi sakinlerinden ve Teba´-yı Devlet-i Aliyye’den Hüseyin Efendi ibni 

Mehmed Arif Efendi ve Kozanlı Mahallesi sakinelerinden ve Teba´-yı Devlet-i 

Aliyye’den Merve Hatun binti El Hac Mehmed Şakir Efendi  nâm kimesne 

tarafından husumet ve redd-i cevaba vekâleti zat-ı mezbûreyi arifân ve her biri usûl-ü 

mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden ba varaka-yı mesture evela sır 

ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehade iddükleri ihbâr olınan Kozanlı 

Mahallesi sakinlerinden Solağ’ın oğlı Mehmed Ağa ibni İsmail ve mahalle-yi 

mezbûreden Hacı Hüseyin Ağa bin Mustafa nâm kimesneler şehadetleriyle sabit ve 

sübut vekâletine hükmü’ş-şer´iü’l-hak medine-yi mezbûre mahallatından Yalnız 

Hane Mahallesi ahalisinden İmamzâde Mustafa Efendi ibni Hacı Mehmed Ağa nâm 

kimesne muvâcehesinde üzerine bi’l-vekâle da´va ve takrir-i kelam idub medine-yi 

mezbûre fenasında Orta Bölük nâm mahalde kain Fazıloğlı ile müştereken 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 218 

kıbleten târik-i âmm şarken Hasan Efendi ve Kürkci Akob Ağaoğlı Akob Ağa ve 

Hacı Ahmed Ağa bostanları şimâlen Şevket Efendi garben Bahaeddin Efendi 

bostanlarıyla mahdud seksan meşâre itibar olınur bir kıt´a bostanın otuz dört meşâre 

hisse-yi şâyiası yine Orta Bölük nâm mahalde  kain Müftizâde Hasan Efendi ile 

müşterek kıbleten Kückelizâde Mehmed Efendi şarken Mehmed Tahir Efendi 

bostanları şimâlen degirman harkı garben Kückelizâde bostanı ile mahdud üç yüz 

meşâre itibar olınur bir kıt´a bostanın südüs hisse-yi şâyiası ve yine Kabaklı nâm 

mahalde kain degirman harkı şarken Arab’ın oğlı Hüseyin şimâlen Kabkabcı Hacı 

Osman garben Dâizâde Sadık Efendi bostanlarıyla mahdud ve mümtaz yüz meşâre 

itibar olınur bir kıt´a bostanın tamamı ve yine Develi Bölügi nâm mahalde kain 

kıbleten Emiroğlı Hacı Hüseyin Ağa şarken Ali Beg şimâlen Rasim Paşa garben 

Şeref Hocazâde Abdullah bostanlarıyla mahdud ve mümtaz yüz meşâre itibar olınur 

bir kıt´a bostanın tamamı ve yine Meydan Başı nâm mahalde kıbleten Kebkebzâdeler 

şarken Haco’nunoğlu Emin şimâlen Bazzâde Hüseyin Efendi ve Mahmud Ağa 
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garben Kirişci Mehmed bostanları mahdud ve mümtaz yüz elli meşâre itibar olınur 

bir kıt´a bostanın elli meşâre hisse-yi şâyiası ve yine Arabacı Yeri nâm mahalde kain 

iki tarafdan târik-i âmm ve bir tarafı Kückelizâde Mehmed Efendi ve bir tarafı Hoca 

Nakib Vakfı bostanlar ile mahdud bir kıt´a bostanın tamamından yirmi beş meşâre 

hisse-yi şâyiası Derun Şehrde Sukı Tavil’de Gazgancı Çarşısı’nda kain kıbleten 

târik-i âmm şarken Hacı Abdullah Ağa kerimesi Zeyneb Hatun dükkanı şimâlen 

Zeytcioğlı kahvesi garben İshak Paşa kerimesi Ayyuş dükkanı mahdud bir bab küçük 

dükkanın selas hisse-yi şâyiasını Gazgancı Pazarı’nda kain kıbleten târik-i âmm 

şarken İshak Paşa kerimesi Safa Hanım dükkanı şimâlen zeytcioğlı ve Berber Hacı 

Abdullah kızı dükkanı ile mahdud bir baba büyük gazgancı dükkanının tamamını ve 

yine Kal´a Altı Çarşısı’nda kain kıbleten Kürd Osman dükkanı şarken târik-i âmm 

şimâlen Şirvani Cami´ anbarı garben Memik menzili ile mahdud bir bab itmekci 

dükkanının tokuz sehmde dört sehm hisse-yi şâyiası ve yine Sukı Tavil’de vâki´ 

kıbleten Hacı Şakir Ağa dükkanı şarken Hasırcızâde Hanı şimâlen ? Ağzı Mescidi 

Vakfı dükkanı garben târik-i âmm ile mahdıud bir bab tenekeci dükkanının 

müştereken mülkleri olub mümaileyha güzeran iden bin iki yüz toksan senesi senesi 

hilalinde hal-hayat ve kemal-i akl-ı sıhâtinde meclis-i vahidede birlikde olarak 

salefü’l-beyan altı kıt´a bostan ve dört bab dükkandan tamamen ve hissen mülkleri 

olan cümlesini hasbetü’l-lahü’l-mülkü’l-mütealvakf ve habs idub beher sene 

mütevelli yediyle icare ve istiğlal olınub hasıl olan gallesinden yevm-i arefede zebh-i 

kurban ve fukaraya tasadduk ve ihsan ve Muharremü’l-haramda hatm-i Kur´an-ı 

Azimü’ş-şan ve meclis-i hatm-i hazır olan kimsana tabh-ı taam ile it´am olına vakf-ı 

mezkûrın tevliyet ve fazla-yı gallesine vakıftan-ı mümaileyha hayatında oldıkları 

kendüler mutasarrıf umûrlarına sarf ideler bad-ı vefâtiha mümaileyhadan Zeyneb 

Hatun’dan mütevellide ve zevci Ömer Efendi’den hasıla sağire Şakire Hanım vakf-ı 

mezbûrın tevliyet ve fazla-yı gallesine mutasarrıf ola bad-ı vefâtiha mezbûre hanımın 

evlad-ı evlad-ı evlad batna bad-ı batn mütevelli ve mutasarrıf bade’l-inkıraz 

Haremeyn-i Şerifeyn fukarasına sarf olına deyu şart ve tayin idub lakin huzûr-ı 

hakimde tescil şer´i ve kazâ-yı mer´i itdirmeksizin vakıftan-ı mümaileyhadan Zeyneb 

Hatun evvela vefat idub veraseti zevci müvekkil-i mümaileyh Ömer Efendi’ye ve 

Ömer Efendi’den hasıla sağire kızı Şakire Hanım’a ve liebeveyn kız karındaşı vakıf-ı 

mümaileyha Afife Hatuna münhasıran olub mümaileyha Afife Hatun dahi 

muahheran vefat idub veraseti liebeveyn âmmizâdeleri ve min cihetü’l-a´subet 

varisleri işbu Abdülkadir ve Mehmed Salih ve Hüseyin efendilere ve li ümm kız 
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karındaşım müvekkile-yi mezbûre Merve Hatun’a münhasıran olmağla verese-yi 

merkumeden suâl olınub icâb-ı icrâ bıyurulmak bi’l-vekâle matlubımdır didikde 

gabbe´s suâl verese-yi merkumeden Abdülkadir ve Mehmed Salih efendiler 

müvekkle-yi mezbûre Merve Hatun’ın vekili Mustafa Efendi cevablarında vekil-i 

müddeî-yi mümaileyh Seyyid Mehmed Efendi’nin tahdid ve beyan eylediği altı kıt´a 

bostan ve dört bab dükkan tamamen ve hususen müteveffiyan-ı mümaleyha Zeyneb 

ve Afife hatunların hayatlarında münahasseten ve müşterekan mülkleri olub lakin ber 

minvâl-i meşruh toksan sekiz senesi hilalinde müsekkifât ve müsteğilat-ı mezkûreye 

vakf ve şart eyledikleri malumumız olmayub ancak mümaileyhasına mezbbure 

hilalinde meclis-i vahide ve zaman-ı vahidede ikisi birlikde oldıkları halde zikr 

olınan altı kıt´a bostan ve dört babab dükkanı müddetlerine talikan ale’t-tarikü’l-

vasîye Hasbetillah-i te´ala vakf ve gallesinden îyd-i azha yevm-i arefede zebh-i 

kurban ve fukaraya tasadduk ve ihsan ve şehr-i Muharrümmü’l-haremde hatm-i 

Kur´an-ı azimü’ş-şan ve meclis-i hatm-i hazır olan kissana tabh-ı taam ile it´am 

olınmak ve tevliyet ve fazl gallesine mümaileyhadan Zeyneb Hatun mütevellide ve 

zevci Ömer Efendi’den hasıla sağire Şakire Hanım mutasarrıfa olmak ve bad-ı 

vefâtiha evlad 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 219 

evlad-ı evlad-ı evladı batn-ı bad-ı batn kezâlik mütevelli ve mutasarrıf ve bade’l-

inkıraz Haremeyn-i Şerefeyn fukarasına sarf kılınmak üzere şart ve vasîyet ve besâtin 

ve dekakin-i mezkûreyi mümaileyha Şakire Hanım’ın babası ve velisi müvekkil-i 

mümaileyh Ömer Efendi’ye teslim idub musırrat-ı alâ izâşehâ mümaileyha 

müteveffiya vefat itmeleriyle bizler dahi vasîyet-i mezkûreye ve mevtlerine talikan 

ale’t-tarikü’l-vasîye vakf-ı mezbûre vakıf olub bad-ı vefâtiha vasîyet-i mezbûrenin 

nüfuz ve vakf-ı mezkûrın lüzumına bi’l-verase icazet virub husus-u mezkûra 

müteallik da´vadan veli-yi mümaileyh Ömer Efendi’nin bi’l-vesâyeten kabulini havi 

mütevelliye-yi mümaileyha Şakire Hanım’ın zimmetini ibrâ eyledik deyu 

mümaileyhden Abdükadir ve Mehmed Salih Efendi ve Mustafa Efendi müvekkilesi 

Merve Hatun’a izâfetle vekâlete bi’t-tevahüm her biri ikrâr ve itiraf idub vekil-i 

müddeî-yi mümaileyh Seyyid Mehmed Efendi’nin takrir-i meşruhı vecihle tarih-i 

mezbûrede vakıftan-ı mümaileyhadan vakf-ı mezbûrın südurını inkar itdiklerinde 

vekil-i mümaileyh Seyyid Mehmed Efendi dahi tekrar cevabında fi’l-vâki´ vakıftan-ı 

mümaileyha sene-yi mezbûre hilalinde mukaddema bervechi muharrer meclis-i 
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vahide müsekkufat ve müsteğilat-ı mezkûreyi vakf-ı şürûtını tayin ve mütevelliye 

teslim idub tescil-i şer´i icrâ itdirmedikleri cihetle şayed hal-i hayatlarında vakf-ı 

mezkûrın tescilini icrâ kendülere mukadder olmadığı takdirde vakf-ı mezkûrın lüzum 

ve bekâsı maksadıyla sene-yi mezbûre hilalinde meclis-i aherde muahheran 

mevtlerine talikan  vasîyet-i mezkûre tarikiyle dahi vakf-ı mezbûrı ibka itmişlerdir 

didikde verese-yi merkumeden Hüseyin Efendi nâm kimesneden lede´s suâl ol dahi 

cevabında vech-i meşruh üzere vakıftan-ı mümaileyhadan vakf-ı mezkûrın südurını 

ve vasiyet-i mezkûrenin zuhurını külliyen inkar eyledikde suret-i mürafaaları fetva-yı 

şerife lede’l-havale verese-yi merkumeden Abdülkadir ve Mehmed Salih Efendiler 

asalaten ve Merve Hatun’ın vekil Mustafa vekâlete ve vakıftan-ı mümaileyhadan 

vech-i muharrer üzere tarih-i mezbûrda vakf-ı mezkûrın sudurını ve mevtlerine 

talikan ala vechü’l-vasîye vuku´u ve zuhurını musırrat-ı alâ izâşehâ vefatlarıyla bad-ı 

vefâtiha vasîyet-i mezkûrenin nüfuz ve vakf-ı mezkûrın lüzumına icazet virub husus-

u mezkûra müteallikan da´vadan ibrâ-yı zimmet itdiklerini ikrâr itmeleriyle 

merkumunın bad-ı vefâtiha icazet-i meşruha ve ikrâr-ı mezkûreleri mutebere olub 

muciz ve merkumunın sehham hakkında vasîyet-i mezkûre tamamen nafize olur ve 

Hüseyin Efendi veasyet-i mezkûre ve vakf-ı mezkûrı külliyen inkar eylediğinden ve 

Abdülkadir ve Mehmed Salih Efendilerle Merve Hatun vasîyet-i mezkûreyi ikrâr ve 

vakfiyet-i mezkûreyi inkar inkar eylediklerinden vekil-i mümaileyh Mehmed Seyyid 

Efendi vakıftan-ı mümaileyha Zeyneb ve Afife hatunların tarih-i mezbûrede hal-i 

hayat ve sıhhatlerinde ber minvâl-i meşruh besâtin ve dekakin-i mezkûre vakf ve şart 

ve teslim-i mütevelli itdiklerini bervechi şer´i isbât ider ise hakim-i şer´i bu babda 

muciz olub dilerse vakfiyetde ibka cabasını evveli ve aheri görüb o ciheti tercih 

veihtiyar ile vakf-ı mezkûrın sıhhat ve lüzumıyla hükm ider ve dilerse vakfiyeti ibtal 

ile mülkiyete idhal ider zir-i meşayih-i İslam iki ciheti ifta biyurmışlardır deyu 

cevaben ifta ve iş´ar biyurıldığına binaen vekil-i mümaileyh Seyyid Mehmed Efendi 

vakf müddeâ-yı meşruhasına beyine taleb olındıkda  husus-u mezkûra arifân ve usûl-

ü mevzu´âsına tevfikan ba varaka-yı mesture evvela sıra Beg Mahallesi ahalisinden 

Kal´a Ağasızâde Mahmud Ağa ve Hacı Molla Ağa ve Mehmed Salih Efendi ve Kara 

Molla Mehmed bin Hüseyin nâm kimesnelerden sıra ve bade Mehmed Zühdi bin 

Hamza ve Hasan Efendi ibni Ahmed ve Mehmed Efendi ibni Kara Ağa nâm 

kimesnelerdenalena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan 

Kozanlı Mahallesi ahalisinden Mehmed Salih Efendi ve Kurb-ı Beg Mahallesi’nden 

Abbaszâde Mehmed Hilmi Efendi nâm kimesneler şehadetleriyle bervechi meşruh 
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vakıftan-ı mümaileyha Zeyneb ve Afife binnat El Hac Abdullah Ağa nâm hatunların 

tarih-i mezbûrda hal-i hayat ve sıhhatlerinde besâtin ve dekakin-i mezkûreler vakf ve 

şürûtını tayin ve teslim ale’l-mütevelli itdiklerine mufassalan ve meşruhan bi’l-

muvâcehe ber nehc-i şer´i sabit olmak mucebince hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba 

lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi ? olmakdan hazer idub alimen bi’l-istihlafü’l-

cari beyn´el eimmetü’ş-eşraf ve’l-eslaf canib-i vakf evveli ve aheri görüb vakf-ı 

mezbûrın sıhhat ve lüzumıyla hükm etmeğin min baad nakz ve tahvilive ta´yir ve 

tebdili mümteniü’l-ihtimal olmağla merkumun Abdülkadir ve Mehmed Salih 

Efendiler ve Merve Hatun ve Hüseyin Efendi müvekkil-i mümaileyh Ömer 

Efendi’ye bi vech-i şer´i muârazadan  badeü’l-men´  salefü’l-beyan tamamen ve 

hisseten altı kıt´a bostan  ve dört bab dükkan vakf mahkum ? oldığı tescil olmağın 

ma vâki´ bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurriren fi’l-yevmü’l-hams aşer min şaban 

sene ahdi ve selasmiete ve elf/ 10 Haziran 1884 

 Es-seyyid Mehmed Said Memizâde el-mevâli-i hilâfe bi-medine-i Ayıntab ame’l-

fakirü’l-ileyh   

tasdik olduğu on dokuz cem′an iki yüz ?  

hasb-i ′alim-nime’l-kelim.  

    

[[[[Sayfa No]]]]: 220 
[Belge No: 326] 

Ma´rûzu dâileridir ki  

Tarih-i hüccet fahrü’l-hasenat aleyh ve ali ala  fazl´üs salavat ve’l-tahiyyat 

Efendimiz hazretlerinin işbu bin üç yüz bir senesi şehr-i Şabanü’l-azamımın garresi 

bi´r rü´yet Medine-yi Ayntab mahkeme-yi şer´iyesinde ve yevm-i ahden mazbut 

müseccel olub şehr-i mezbûrın sulhi add olınan Salı gecesi  hilal-i şehr-i Ramazan 

ma′firet-i zişan hala rü´yet olınarak sabit olmağla tekmil-i selaseyn ile garre-yi şehr-i 

Ramazanü’l-mübarek Salı Güninden tescil-i şer´i olmağın adet-i kadim-i sene üzere 

cevami´ ve müşâratda ikad-ı kanadil ile ve yevm-i mezkûreden itibaren beden siyam 

ve salavat-ı teravihe kıyam olmak üzere ehl-i İslama tenbih ve ilan iktiza eylediği 

i´lâm olındı  

 

[Belge No: 327] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Suya 
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Batmaz Mahallesi sakinlerinden Bazzâde Hasan Efendi ibni Mustafa Efendi nâm 

kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i 

şer´de Kurb-ı Kayacık Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Köylizâde Ahmed Efendi ibni Mustafa Efendi’nin sulb-i sağir oğlı Ahmed’in 

tesviye-yi umûrına ba hüccet-i şer´iye vasî-yi mansubı ve zikr-i âti dükkanda olan 

sehme bi’l-vesaye müdâhale iden Kala´ Ağasızâde Mahmud Ağa ibni Emin Ağa nâm 

kimesne muvâcehesinde medine-yi mezbûrenin Arasa mevkı´nde kain târik-i âmm ve 

Kala´ Ağasızâde Mahmud Ağa dükkanı ve Hacı Nasır Cami´i Şerifi Vakfı dükkanları 

ile mahdud ve mümtaz bir bab kasab dükkanının yirmi dört sehmde üç buçuk sehm 

hissesi müteveffâ-yı merkum Ahmed Efendi’nin mülki olub hayatında güzeran iden 

bin ki yüz toksan beş senesi Cemaziye’l-evvelinin onıncı güninde mezkûr üç buçuk 

sehmini yedimden makbuzı olan ikibin guruşa bana bey´ ve teslim itmişken hala işbu 

vasî-yi mümaileyh mezkûr sehme bi gayr-i vech-i şer´i müdale ider olmağla 

müdâhale-yi vakı´asının men´i matlubımdır didikde ol dahi cevabında husus-u 

mezkûrı ve bey´-i mezbûrı külliyen inkar itmekle müddeî-yi merkum Hasan Efendi 

ber minvâl-i muharrer şira-yı müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkları mahallerinden Istırabzâde Abdullah Efendi ve Hasan Efendi ibni Ahmed ve 

Hüseyin ibni Mehmed nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade alena lede’t-tezkiye 

adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Attar Hacı Fazlı Ağa ibni Bekir ve 

Külekci Ali Ağaoğlı Bekir bin Ali nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber 

nehc-i şer´i isbât etmeğin mucebince bade’l-hükm müddeî-yi aleyh merkum 

Mahmud Ağa salefü’z zikr sehham-ı mezkûr bi vechi şer´i muârazadan men´i 

sehham-ı mezkûra merkum Hasan Efendi yedinde ifâ kılındığı huzûr-u âlilerine i´lâm 

olındı Tahriren fi’l-yevmü’l-sabi´ ve’l-işrin min şehr-i Şabanü’l-azam lisene ahdı ve 

selasmiete ve elf/ 22 Haziran 1884 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 221 
[Belge No: 328] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Kilis Kazâsı nahiyesinden Cum Nahiyesi 

Karyesi kurasından İskender Karyesi sakinlerinden bâisü’l-i´lâm Seydo bin Hamo 

nâm kimesne Medine-yi Ayntab mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd 

meclis-i şer´de medine-yi mezbûre mahallatından İbn-i Eyyub Mahallesi 

sakinlerinden Kel Hacının oğlı Kasab Osman nâm kimesne muvâcehesinde işbu 
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merkum Osmanın yedinde olub hükümet Konağı havalisinde muâyene olınan bir re´s 

zuri renkli altı beyaz ve el halet-ü hezihi sini üç yaşına duhul tay benim yedinde 

netacen mülkim iken tarihden iki mah buçuk akdem yedimden sirkat olınub hala 

merkumın yedinde bulmamla bi’l-istihkak talebi derim deyu el da´va ve’s suâl ol 

dahi cevabında tay-ı mevsûf-ı mezkûrı tarihden yirmi beş gün akdem tokuz yüz 

guruş semen-i medfu´´u ve makbuzı mukabilinde gaib-i an´il meclis Suhtaoğlı Hacı 

Ahmed Ağa’dan iştirâ ve kabz idub ol vecihle tay-ı mevsûf-ı mezkûr benim yedimde 

şer´an malım olmağın bi hakk vaz´ül yed iderim ve tay-ı mezkûrın sinni üç yaşına 

duhul itmişdir lakin tay-ı mevsûf-ı mezkûr müddeî-yi merkumın ber minvâl-i 

muharrer netacen mülki oldığı malumım değildir didikde suret-i mürafaaları fetva-yı 

şerife lede’l-havale müddeî-yi merkum Seydo müddeâ-yı meşruhasını isbât ider ise 

bade’l-hilaf tay-ı mezkûrı ahza kadir olur deyu cevaben ifta ve iş´ar olındığına 

binaen müddeî-yi merkumdan ber minvâl-i muharrer nitâc müddeâsına muvafık 

beyine taleb olındıkda merkum bervechi muharrer müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına 

tevfikan mensub  oldıkları mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden 

Kazâz Böligi Mahallesi ahalisinden Hocazâde İbrahim bin Mustafa Ağa ve Kâtib 

Hasan Efendi ibni Ahmed ve Hacı Halil Efendi ibni İsmail ve Süleyman Ağa bin 

Veli Ağa nâm kimesnelerden evvela sıra ve bade Arif bin Ali ve Hüseyin bin 

Mehmed nâm kimesnelerden alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri 

ihbâr olınan Katırcı Ballı Mehmed ibni Bekir ve Abdioğlı Mehmed nâm kimesne 

Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer´i âli bade’l-

isbât ve’l-hilafve’l-hükm mucebince tay-ı mevsûf-ı mezkûrı müddeî-yi merkum 

Seydoya def´ ve teslime müddeî-yi aleyh merkum Osman’a tenbih olındığı i´lâm 

olındı Fi 3 Ramazan Sene 1301/ 27 Haziran 1884 

 

[Belge No: 329] 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Samlıoğlı Ökkaş bin 

Osman nâm kimesnenin sulbiye kızı Ayyuş’ın tesviye-yi umûrına ba hüccet-i şer´iye 

vasî-yi mansubı hala işbu bâisü’l-kitab Çıbıkcı Hüseyin Ağa ibni Abdullah nâm 

kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd meclis-i 

şer´de mahalle-yi mezbûre sakinlerinden ve teba´-yı devlet-i aliyyeden Cekiçoğlı 

Arutin bin Astur nâm kimesne muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub vasîsi 

oldığım sağire-yi mezbûrenin pederinden mevrus mülki olub mahalle-yi mezbûrede 
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kain tarafları Memik ve Ane haneleri ve târik-i âmm ve has ile mahdud bir bab mülk-

i menzilde sekiz sehmde yedi sehm hissesi olub menzil-i mezkûr mürur-u eyyam ve 

gerur-ı avam-ı müşerref  harab ve mail-i turab ve hasılı ? vefat itdiginden maada 

sağire-yi mezbûre Ayyuş nafaka ve kisve baha ve sâir levazım-ı zaruriyeye muhtac 

olub ve menzil-i mezkûrda olan hisse-yi mezkûresinden maada ism-i mal-ı itlak 

olınur kimesnesi olmayub hala hisse-yi mezkûresi bey´ olınub hasıl olan esmanı ile 

sağire-yi mezbûre Ayyuş’a infak ve iksa olınmak ve fazlası oldığı halde sağire-yi 

mezbûre içün istirbah olınmak sağire-yi mezbûre hakında her vecihle enfa´olındığına 

binaen mebni vesâyetim hasebiyle hisse-yi mezkûresini bey´e arz ve müddet-i 

medide nevâ ve müzayede olınub rağbat sabis inkıt´aında sekiz sehmde yedi hissesi 

yirmi bir aded yüzlik Osmani Altunı ile seksan bir guruş otuz paraya işbu hazır-ı 

müşteri merkum Arutin karar ve ziyadeye taleb ahzı zuhur itmeyub meblağ-ı mezbûr 

dahi hisse-yi mezkûresinin el yevm semen misli iddüğinden hala nizâm-ı vecihle 

meclis-i idare-yi kazâda meblağ-ı mezbûr mukabilinde müşteri-yi merkuma bey´e 

izn-i şer´i virilmek ba vesâyete matlubımdır didikde vasî-yi merkumın takrir-i 

meşruhı vakı´a mutabık ve nefsü’l-emre muvafık ve meblağ-ı mezkûr dahi hisse-yi 

mezkûresinin el yevm semen misli ve hisse-yi mezkûresi bey´ olınub kendüsi infak 

iksa olınmak ve fazlası oldığı 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 222 

halde istirbah olınmak merkum hakkında enfa´ ve evla oldığı zeyl-i rakımda 

muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbâr ve şehadetleriyle zahir ve mütehakkık olmağın 

hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri dahi makruz 

merkum Hüseyin Ağa’ya bey´e vasî-yi mezbûreye izn virmeğin ma vâki´ bi’t-taleb 

ketb ve imla olındı Tahrir fi’l-yevm ü’s sabi´ min Ramazan-ı Şerif lisene ahdı ve 

selasmiete ve elf/ 01 Temmuz 1884 

Şühûdü’l-hâl  

 

[Belge No: 330] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından İbn-i 

Eyyub Mahallesi sakinlerinden ve teba´-yı devlet-i aliyyeden bâisü’l-i´lâm Ereksin 

oğlı Bakdasar ibni Nersez nâm kimesne  medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine  

mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´de mahalle-yi mezbûre sakinlerinden Hacı 



502 

Hazıroğlı Şakir bin Hacı Mehmed muvâcehesinde işbu merkum Şakir Ağa ile benim 

mahalle-yi mezbûrede kain Kel Hacı Çıkmazı’nda vâki´ ve tarik-i hasda her 

birimizin müstakil ayruca hanemiz olub işbu merkum Şakir Ağa kendü hanesinin 

cenûb cihetinde bina eylediği odada seng divarı üzerine sundırma tabi´r olınur 

eşcarlarını vaz´ ile ? tarik-i hassımıza tahdid ve üzerine şahnişin ihdas ider olmağla 

hala tarik-i has eshâbının izn ve rızası olmadıkca ol tarik-i eshâbının biri mezkûr 

tarik-i hassın üzerine şah nişin ihdas ve inşa itmesi meşru´ olmadığından el halet-i 

hezihi vaz´ itmiş oldığı salefü’z-zikr sundırma eşcarlarını tarik-i hassımız üzerinden 

def´ ettirilmesini merkum merkum Şakir Ağa’ya tenbih-i şer´i biyurılması 

matlubımdır deyu bade´d da´va ve’s suâl merkum Şakir Ağa cevabında filhakika işbu 

müddeî-yi merkum Bakdasar benim salefü’z zikr Kel Hacı Çıkmazı tarik-i hasda 

menzilimiz olub ben kendü menzilimin ber minvâl-i meşruh canib-i cenûbında ihdas 

eylediğim tanın kıbleye nazır cihetinde şahnişin ihdas içün sundırma tarik-i mezbûr 

üzerine temdid eyledim ve bu gibi tarik-i hasda müddeî-yi merkuma zarar iras 

itdirmeksizin şahnişin ihdas merkumın rızasına mütevafık olmadığından binaen 

aleyh kendü kendi eşcar ve sundurması tarik-i hassa temdid eyledim didikde 

müsnedâ´evvel emirde mahallinde keşf ve tahkik olınmak üzere mahkeme-yi şer´iye 

baş kâtibi Hafız Mehmed Hilmi Efendi raileri irsâl olınub ol dahi münâzaa´fiye olan 

mahall-i mezkûra varub mahalle-yi mezbûre ahalisinden Hacı Hazıroğlı Memik Ağa 

veoğlı Abdullah Ağa ve Berber Abdullah Ağa ve sâir mazbutü’l-esami kimesneler ile 

müddeî ve müddeî-yi aleyh merkum Şakir Ağa’nın kendu hanesinde ihdas eylediği 

odasının kıble cihetine ve tarik-i hassa salefü’z zikr şahnişin ihdas içün sundurma 

eşcarını temdid eylediğini ve eşcar-ı mahdudenin vaz´ tarik-i has eshâbının önüne 

mütevafık oldığını ve rızaları olmadıkca ol tarik eshâbının yeri gerek mukirrolsun ve 

gerek olmasın bir şey ihdas idmeyeceğini kâtib-i mümaileyh mahallinde bade’l-keşf-i 

ali vuku´a inha takrir eylediğine ve tarik-i hasda hak-ı mürüru olanların mülk-i 

müşterekleri gibidir tarik-i has eshâbından biri sâirinin izni olmadıkca gerek mukirr 

olsun ve gerek olmasun ol tarikde bir şey ihdas idemez deyu Mecelle-yi Celile’nin 

bin iki yüz yirminci maddesi ahkâm münifesinden bulınmağın mucebince müddeî-yi 

aleyh merkum Şakir Ağa’nın tarik-i hass üzerine temdid eylediği sundırmasını tarik-i 

mezbûr üzerinden def´ ve izalesi lazım geldiği huzûr-u âlilerine i´lâm olındı Fi 7 

Ramazan Sene 1301/ 01 Temmuz 1884 
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[[[[Sayfa No]]]]: 223 
[Belge No: 331] 

Ma´rûzu dâileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi Medine-yi Ayntab’a tabi´ Cağdığın Karyesi 

sakinlerinden ve Teba-yı Osmaniyeden Ayvaz Kethüda ibni nâm nâm kimesne 

tarafından zikr-i âti husus-u ikrâra vekâleti usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub 

oldıkları mahallerinden evvela sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Ayntab Zabtiye Yüzbaşısı Hacı Mahmud Ağa ve 

Zabtiye Mülazımı İbrâhim Ağa ve ve Mehmed Reşid bin Hacı Mehmed Ağa nâm 

kimesneler şehadetleriyle sabit ve sübut vekâletine hükmü’ş-şer´i ül hak olan Ağa 

Mustafazâde Hacı Hüseyin Ağa nâm kimesne medine-yi mezbûre mahallatından 

Hazır Çavuş Mahallesi sakinlerinden ve Teba´-yı Devlet-i Aliye-yi Osmaniye’den 

bâisü’l-i´lâm Çıbıkcızâde Hacı Hacı Abdullah Ağa bin Abdullah nâm kimesne 

muhzırında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub müvekkilim merkum Ayvaz Kahya ile 

işbu merkum Hacı Abdullah Ağa’nın karye-yi mezbûre turabında Yılanlı nâm 

mevki´de kain tarafları degirman harkı ve Sacur ve Bacaksızzâde Hacı Ali Ağa 

vereseleri tarlası ve karye-yi  mezbûrede vâki´ cami vakfı tarlası ile mahdud ve 

mümtaz tokuz beran mezkûr mevkı´de bulınan fısdık havi erik ve şeftalu bağçesinin 

tamamından kırk sehmde yirmi dört sehmi müvekkilim merkumın ve on altı sehmi 

dahi işbu hazır merkum Hacı Abdullah Ağa’nın meyanlarında müştereken mülkleri 

olub ancak merkum Hacı Abdullah Ağa bağçe-yi mezkûreyi müvekkilim merkum 

Ayvaz Kahya ile taksim ve hissesini ifraz itmek talebinde bulındığına mebni bağçeyi 

mezkûrın şark cihetinde dört beran erik ve şeftalu eşcarlarını havi bağçe on altı sehm  

itibarıyla merkum Hacı Abdullah Ağa hissesini ve beş beran garb cihetinde bağçe ile 

mezkûr Baran mevkınde olan sandık yirmi dört sehm itibar olınarak müvekkilim 

Ayvaz Kahya hissesine ifraz olınarak bu vecihle müvekkilim merkum bi´r-rıza 

bağçe-yi mahdud-ı mezkurı merkum Hacı Abdullah Ağa ile meyanelerinde iktisam 

ve her birileri hisse-yi müfrezelerini ahz ve kabz idub ve her birileri istifâ-yı 

haklarını ikrâr ve itiraf eyledikden sonra kısmet-i mezkûreye mutlaka-yı âmme-yi 

da´vadan her bir yekdiğerin kabulini havi zimmetini ibrâ dahi itmişdir didikde 

merkum Hacı Abdullah Ağa mukırr-ı merkum Hacı Hüseyin Ağa’yı kelimat-ı 

meşruhasında tasdik eylediği tescil ve i´lâm olındı Fi 15 Ramazan Sene 1301/ 09 

Temmuz 1884 
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[Belge No: 332] 

Ma´rûzu dâileridir ki Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab 

mahallatından Boyacı Mahallesi’nde sakine muhacire-yi Çerakisenin Neffas 

Kabilesinden Aişe binti Dedu  nâm kimesne tarafından zikr-i âti husus-u da´vaya 

vekil-i müseccel-i şer´isi da´va vekili  Es Seyyid Mehmed Efendi ibni Seyyid Ağa 

nâm kimresne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd 

meclis-i şer´de kabile-yi mezbûreden olub mahalle-yi mezbûre sakinlerinden Ali 

Çavuş bin İsa muvâcehesinde müvekkilem mezbûre Aişe merkum Ali Çavuş’ın 

zevce-yi menkûha-yı medhûl bahası oldığı halde merkum Ali Çavuş tarihden üç mah 

akdem müvekkilem mezbûre yedinden almış oldığı sekiz yüz guruş mukabilinde 

müvekkilem mezbûreyi muhâlaa-yı sahih-i şer´iye ile hal´ eylediğinde merkuma dahi 

ber minvâl-i muharrer hal´-i mezbûrı kabul idub müvekkilem mezbûre merkumdan 

hal´ olmışken ve iddeti dahi tarih-i mezbûreden beru münkaziye oldığı cihetle nefsini 

ahere tezvic itmek arzusunda bulındığına mebni merkum Ali Çavuş müvekkileme bi 

gayr-i vech-i şer´i müdâhale ider olmağla hala müdâhale-yi vakı´asının men´i 

matlubımdır didikde merkum Ali Çavuş cevabında mezbûre kendünin zevcesi olub 

tarih-i mezbûrede hal´-i mezbûrın vâki´ olmadığını beyan ile inkarda bulındığına 

binaen müddeî-yi vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi ber minvâl-i muharrer hal´-i 

mezbûr müddeâsını usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları mahallerinden 

mazbutü’l-esami kimesnelerden evvela sıra ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan Seyfeddinzâde Kara Mehmed Ağa bin 

Mehmed ve Tenbet Karyeli İbo’nın oğlı Mustafa ve Çoban Begi Karyesi muhtarı 

Hasan Kethüda nâm kimesneler şehadetleriyle ber nehc-i şer´i isbât  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 224 

itmeğin mucebince bade hükmü’ş-şer´i mezbûre Aişe Hatun’ı merkum Ali Çavuş 

hal´ eylediği sabit oldığından merkumın mezbûreye müdâhalesinin men´i iktiza ve 

mezbûre  nefsini ahere tevzice kadre oldığı tescil ve i´lâm olındı  Fi 16 Ramazan  

Sene 1301/ 10 Temmuz 1884 

 

[Belge No: 333] 

Haleb  Vilâyet-i Celilesi dahilinde  Medine-yi Ayntab mahallatından Kara 

Maraş Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hüseyin bin Hüseyin 

bin Bekir’in sulbi sağir oğlıları Ali ve Hüseyin nâm kimesnelere babaları müteveffâ-



505 

yı merkumdan müntakil mal-ı mevruslarını ahz ve kabz ve hıfza ve tesviye-yi 

umûrlarını rü´yete kıbel-i şer´den bir vasî nasb ve tayin olınmak lazım ve mühim 

olmağın emanet ile ma´ruf ve istikamet ile mevsûf ve vesâyet uhdesinden gelmege 

kadir iddüği zeyl-i rakımda muharrerü’l-esami-yi müslimin ihbârlarıyla lede´ş şer´i 

ül enver zahir ve mütehakkık olan işbu def´i ül vesika Çapar Mehmed bin Mustafa 

nâm kimesneyi hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi sağiran-ı 

merkumanın vakt-i rüşd  ve sedâdlarına degin babaları müteveffâ-yı merkumdan 

emvâl-i mevruslarını ahz ve kabz ve hıfza vasî nasb ve tayin biyurdıkda ol dahi 

bervechi muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul idub ve hizmet-i lazımelerini kema 

yenbaği edâya taahhüd ve iltizam eyledikden sonra vasî-yi merkum talebiyle sağiran-

ı merkumanın nafaka ve kisve bahaları içün hakim-i müşarünileyh ve ali cenâb 

efendi hazretleri işbu tarih-i hüccetden itibaren beher yevm her biri içün otuz paradan 

ikisi içün altmış para nafak ve kisve baha farz ve takdir biyurub meblağ-ı mefruz-ı 

mezurı külli yevm sağiran-ı mezbûran Ali ve Hasan’ın nafaka ve kisve baha ve sâir 

levazım-ı zaruriyelerine harc ve sarfa ve led´l hace istdaneye ve inde´z zafer mal-ı 

mevruslarına rücu´a vasî-yi merkum Çapar Mehmed’e izn virmeğin ma´ vâki´ bi’t-

taleb ketb ve imla olındı  Tahriren fi’l-yevmü’l-salis min şehr-i Ramazanü’l-mübarek 

lisene ahdı ve selasmiete ve elf/ 27 Haziran 1884  

Şühûdü’l-hâl   

Mamo Ağa bin Ahmed Ağa, Abdi bin Mustafa Ağa, Mutaf Kocaoğlan Mehmed Ağa, 

Debbağ Hüseyin bin Ali, Muhzır Sinan Ağa, Muhzır Hüseyin Ağa  ve gayrihüm 

 

[Belge No: 334] 

Bâdı-i defter-i kassam oldır ki 

Haleb  Vilâyet-i Celilesi dahilinde  Medine-yi Ayıntab mahallatından Kara 

Maraş Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Hüseyin bin Hüseyin 

bin Bekir’in veraseti zevce-yi menkûha-yı metrukesi Emine binti Kara Baba ile 

kendüden mukaddem fevt olan  zevcesinden mütevellidan sulbi sağir sulbi sağir 

oğlıları Hüseyin ve Ali’ye inhisârı şer´an zahir oldıkdan sonra sağiran-ı merkumanın 

tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer´den ba hüccet-i şer´iye vasî nasb ve tayin olınan 

Çapar Mehmed bin Mustafa nâm kimesne taleb ve marifeti ve marifet-i şer´le tahrir 

ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’l-şer´iye tevzi´ ve taksim olınan müteveffa-yı 

merkumın terekesi defteridir ki bervechi âti zikr ve beyan olınır  Fi 9 Ramazan Sene 

1301/ 3 Temmuz 1884 
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Menzil-i der mahalle-yi mezbûre: 3000 Guruş 

Etraf-ı şehrde bağ (1): 800 Guruş 

Atabeg  Karyesi’nde bağ (1): 400 Guruş 

Sağ Bakır (2): 108 Guruş 

Çürük bakır (7): 175 Guruş 

Kırmızı çit yüzli yorkan: 75 Guruş 

Diger çit yüzli: 60 Guruş 

Sağir yorkan: 20 Guruş 

Mindal ve yasdık: 15 Guruş 

Beyaz çit yüzli yorkan: 70 Guruş 

Büyük mindal (1): 40 Guruş 

Yün yasdık (3): 100 Guruş 

Çıdçık yorkanı: 15 Guruş 

Kutnı  döşek (1): 80 Guruş 

Çit yüzli döşek: 60 Guruş 

Boz kıl kilim (1): 50 Guruş 

Alaca boz kilim (1): 40 Guruş 

Şuka kilim (1): 20 Guruş 

Sırmalı çuka fermane: 30 Guruş 

    

[[[[Sayfa No]]]]: 225 

Kollı yelek (1): 5 Guruş 

Çınare zebun (1): 50 Guruş 

Ulbe (5), Tahta (2), Küb(3) ve direk: 130 Guruş 

Yekûn: 5403 Guruş 

Minhâü’l-ihrâcât  

Techiz ve tekfin: 75 Guruş 

Mutaf Mehmed bin Ali ve Mamo Ağa bin Ahmed  nâm şehadetleriyle bade’l-isbât 

ve’l-hulf zevce-yi mezbûre Emine’ye mihr-i muahher ve farz deyni: 1300 Guruş 

Sağiran-ı merkuman Ali ve Hüseyin nâm kimesnelere anaları müteveffiye-yi 

mezbûre mihr-i muahherinden hisseleri: 500 Guruş 

Hadice Hatun’a hedeyan merkuman şehadetleriyle bade’l-isbât ve’l-hulf farz deyni: 

700 Guruş 

Keçeciye: 70 Guruş 
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Şekerciye deyni: 61 Guruş 

Resm-i kısmet: 67, 50 Guruş 

Kaydiye: 3, 75 

Varaka pul bahası: 3 Guruş 

Yekûn: 2775, 25 Guruş 

Sahhü’t-taksim: 2627, 75 Guruş 

Hisse-yi zevce-yi mezbûre: 329, 75 Guruş 

Hisse-yi ibni merkum Ali: 1149 Guruş 

Hisse-yi ibni Hüseyin: 1149 Guruş 

 

[Belge No: 335] 

 Ma´rûzu dâileridir ki 

 Haleb Vilâyeti Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab mahallatından Akyol 

Mahallesi sakinlerinden Hacı Topal Mustafa bin Ali Bali nâm kimesne tarafından 

zikr-i âti meblağ da´vaya vekil-i müseccel-i şer´isi da´va vekil Es Seyyid Mehmed 

Efendi bin Seyyid Ağa nâm kimesne Medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine 

mahsus odada ma´kûd meclis-i şer´i âli ukudda mahalle-yi mezbûre sakinlerinden 

Abacı Musa bin Ali nâm kimesne tarafından husumet ve redd-i cevaba vekil-i 

müseccel-i şer´isi Şeyh Mehmed Ağa bin Ali nâm kimesne muvâcehesinde 

müvekkilim merkum Hacı Mustafa ile müvekkil-i merkum Abacı Musa 

meyanlarında toksan yedi senesi ibtidasından toksan tokuz senesi Cemaziye’l-

ahir’inin garresine değin ahz-ı i´tâ ve ifraz ve iktirazlarından her bir hesabları rü´yet 

olınub bad-ı külli hesab cihet-i farz-ı şer´iden merkum Abacı Musa zimmetinde 

müvekkilim merkum Hacı Mustafa’nın iki bin beşyüz guruş vacibü’l-edâ ve 

lazımü’l-? alacak hakkı zuhur itmeğiyn merkum Abacı Musa mezbûr iki bin beş yüz 

guruş zimmetinde deyni ve borcı oldığını muhzır-ı şuhudda bi’l-teva´üt saf ikrâr ve 

itiraf eyledikden sonra bin iki yüz toksan tokuz senesi Cemaziye’l-ahir’inin garresi 

itibariyle müverrih ve meblağ-ı mezbûrı bir kıt´a deyn senedi müvekkilim merkum 

Hacı Mustafa yedine i´tâ ve teslim ve meblağ-ı mezbûrdan maada müvekkilim 

merkumın kabulini havi zimmetrini ibrâ-yı âmm sahih-i şer´le ibrâ ve iskata hak dahi 

itmişdir deyu mal  takririne mutabık ve ve tarih-i mezbûr ile müverrih bir kıt´a sened 

ibrâz ve irâesiyle bade´d-da´va ve’s-suâl vekil-i merkum Şeyh Mehmed cevabında 

müvekkilim merkum Abacı Musa ile müvekkil-i merkum meyanlarında ahz ve i´tâ 

ve ifraz ve iktiraz ve hesabları olmadığı ikrâr ve itiraf iderek meblağ-ı mezbûre sened 



508 

dahi virmamışdır ve ibrâ dahi olmamışdır ve müvekkilim merkum Abacı Musa’nın 

müvekkil-i merkum Hacı Mustafa zimmetinde yedi bin yüz on beş bucuk guruş 

alacağı dört aded Osmanlı ve dört aded İngiliz ve dört aded Fransız dahi alacağına 

mahsuben müvekkil-i merkum Hacı Mustafa teslim eylediği gibi yüz guruş tob ve 

ayakkabı dahi almışdır didikde vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi cevabında 

müvekkil-i merkum Abacı Musa müvekkilim merkum Hacı Mustafa’ya sened-i 

mezkûrı bade’l-i´tâ bir akçe teslimatı yokdır deyu ma´al inkar merkum Şeyh 

Mehmed cevabında müvekkil-i merkum Hacı Mustafa tarihden on iki gün akdem 

yedi bin yüz on beş buçuk guruş müvekkilim Abacı Musa deyni ve borcı oldığını 

ikrâr ve itiraf dahi itmişdir didikde Seyyid Efendi cevabında tarihden on iki gün 

akdem ber minvâl-i muharrer ikrâr ve itiraf itmediği gibi salefü’l-beyan tarih-i 

mezbûr hesab-ı mezkûr bade’l-? ve’l-ibrâ ve’l-makbul müvekkil-i merkum Abacı 

Musa iki bin beş yüz guruş zimmetinde merkum Hacı Mustafa’ya deyni ve borcı 

oldığını ikrâr ve itiraf ve işhad ve bir kıt´a deyn senedi dahi  

 

[[[[Sayfa No]]]]:226 

virmişdir didikde suret-i mürafaaları fetva-yı şerife lede’l-havale vekil-i mümaileyh 

Seyyid Efendi def-i meşruhınıyani ibrâ ve kabuli isbât ider ise vekil-i merkum Şeyh 

Mehmed’in da´vası mündef´i olur ibrâ ve kabulden sonra ikrâr da´vası mesmu´ 

olmaz ve sened-i mezkûrın natık oldığı meblağ-ı mezbûrı merkum Abacı Musa’dan 

mütaleb ider isbât idemez ise merkum Musa tahlif olınur deyu cevaben ifta ve iş´ar 

olındığına binaen vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi’den ber minvâl-i muharrer 

müddeâ-yı def´-i meşruhına muvafık beyine taleb olındıkda husus-u mezkûre arifân 

ve her biri ber mukteza-yı irade-yi seniyye mensub oldıkları mahallerinden zir-i 

mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden İmamzâde Musatafa Efendi ibni Hacı Mehmed 

Ağa ve Ahmed bin Abbas ve Hüseyin bin Mehmed nâm kimesnelerden evvela sıra 

ve bade Mustafa bin Mehmed ve Abdullah ibni Hüseyin nâm kimesnelerden alena 

lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet iddükleri ihbâr olınan bi’l-muvâcehe ber 

nehc-i şer´i isbât etmeğin mucebince bade’l-hükm meblağ-ı mezbûr iki bin beş yüz 

guruş müddeî-yi merkum Hacı Mustafa’ya hala edâ ve teslime vekil-i merkum Şeyh 

Mehmed’e tenbih olındığı i´lâm olındı  Fi 15 Cemaziye’l-evvel Sene 1301/ 13 Mart 

1884 
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[Belge No: 336] 

Mâfih mine’l-vakf ve´s-sicil-i vakı’a indi ve hükmetü’s-sıhhate ve’l-lüzûmete    

 Bismillahirrahmanirrahim 

 Elhamdülillahil Rabbilalemin ve´s salavatü ve´s selamü ala Muhâmmedi ve 

alihi ve eshâbihi ecmain Âmma baad Haleb Vilâyet-i celilesi dahilinde Medine-yi 

Ayntab mahallatından İbn-i Şeker Mahallesi sakinlerinden sahibü’l-hayrat ve’l-

hasenat ve rağibü’l-sadakat ve’l-mübarat Tahtani İmamzâde Ahmed Efendi bin 

Mehmed Efendi nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus 

odada ma´kûd meclis-i şer´de zikr-i âti vakfına li ecl´ü’t-tescil mütevelli ve bade 

azlini şart eylediği İmamzâde Mustafa Efendi ibni El Hac Mehmed Ağa muhzırında 

ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam idub vakf-ı âtiü’l-beyanın südurına değin silk-i 

mülkimde münselik ve dest-i tasarrufımda münasamed olub mahalle-yi mezbûrda 

kain kıbleten Tahtani Cami´i Şerifi İmamı Efendi hanesi garben cami´i-yi şerif-i 

mezbûr vakfı dükkanı şarken târik-i âmm şimâlen Hacı Mehmed ve Keçeci Hacı 

Hasan dükkanı ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzili ve yine Medine-yi 

mezbûre fenasında Orta Bölük nâm mahalde vâki´ tarafları Hacı Fellahoğlı İsmail 

vakfı ve Kuzı Aşıoğlı Hasan Vakfı ve Hekimzâde bostanlarıyla ve Kara Akar harkı 

ile mahdud ve mümtaz elli meşare itibar olınur bir kıt´a hazırvat bostanı hasbetü’l-

lahi’l-mülkü’l-müteal  vakf ve habs idub şöyle şart ve tayin eyledim ki salefü’z zikr 

menzil ve bostan beher sene mütevelli yediyle ahere icar ve istiğlal olınub evvela 

hasıl olan gallesinden masarıf-ı lazıme ve tamir ve termimesi bade’l-ifraz fazla-yı 

galleden otuz guruş ifraz olınub şerleğan yağı ahz ile Tahtani Cami´i Şerifi’nde ikad 

olına ve fazla-yı galleden on guruş vakf-ımezkûrım mütevellisine virile ve baki fazla 

galle her ne kalur ise evladım ve evlad-ı evlad-ı evlad-ı evladım meyanlarında 

seviyyan batn-ı bad-ı batn karna bad-ı karn iktisam ideler ve evladım külliyen 

münkariz olur ise ol vakt vakf-ı mezkûrda olan şürûtım bade’l-icrâ baki fazla-yı galle 

Tahtani Cami´-yi Şerifi’ne sarf olına  ve vakf-ı mezkûra hayatda oldukca kendim 

mütevelli olub bade’l-icrâ ü’l-şürûta fazla galleyi kendi umûrıma sarf idem ba´d-ı 

vefat zevcem Emine  binti Ramazan Hoca kezâlik mütevelli olub şürût-ı mezkûremi 

icrâ idub fazla galeyi umûrına sarf ide ba´d-ı vefâtiha evladımın sinen ekber ve akıl 

mütevelli olub şart-ı mezkûrı bade’l-icrâ fazla galeyi beyne’l-evlad seviyen batn-ı 

evlad iktisam ide evladım külliyen münkariz olur ise ol vakt cami´-yi şerif-i 

mezbûrın mütevellisi vakf-ı mezkûrıma  mütevelli olub bad´el icrâ şarta fazla galleyi 

cami´-yi şerife sarf ide deyu hatm-i kelam fareğan an´il şevagil atf idub vakf-ı akar 
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İmam-ı Azam ve imam-ı akdem indinde sahih lakin menzile-yi adiyetimde 

oldığından vakfiyeden rücu´ ile kale’l-evvel mülkime idhal iderim deyu mütevelli-yi 

mümaileyh ile hakim-i mevkı´ sadr-ı kitâb tuba lehü hüsn-i maab efendi hazretleri 

huzûrında müterafian ve hükm-i şer´iye 

 

[[[[Sayfa No]]]]: 227 

taleban oldıklarında hakim-i mümaileyh esbi′ Allahü ni′me-aleyh hazretleri dahi 

canib-i vakfı  alimen bi’l-hilafü’l-cari beyne’l-eimmetü’l-eslaf vakf-ı mezbûrın  

sıhhat ve lüzumıyla hükm etmeğin min baad nakz ve tahvili mahal ve tebdil ve ta´yiri 

mümteniü’l-ihtimal oldı  femen bedele ba´de sem´a kanimen isme ale’l-lezine 

yübedduline innalahe semi´un alim cerizelik hurriren fi’l-yevmü’l-hams öşr min 

Şabanü’l-muazzam li sene selasmiete ve elf/ 10 Haziran 1884  

Şuhûdü’l-hâl 

 

[Belge No: 337] 

Ma´rûzu dâilerdir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dahilinde Medine-yi Ayntab Kurb-ı Zincirli 

Mahallesi sakinlerinden Hacı Abbas Ağazâde Abdülkadir Efendi ibni Mehmed Ağa 

nâm kimesne medine-yi mezbûre mahkeme-yi şer´iyesine mahsus odada ma´kûd 

meclis-i şer´i âli ukudda Medine-yi mezbûre mahallatından Ehl-i Cefa Mahallesi 

sakinlerinden ve zikr-i âti menzilin nısf hissesine vaz´ül yedi bi’l-beyyinetü’l-şer´iye 

sabit olan bâisü’l-i´lâm Mehmed bin Mustafa nâm kimesne tarafından husumet ve 

redd-i cevaba vekil-i müseccel-i şer´isi da´va vekili Söylemezzâde Seyyid Mehmed 

Efendi ibni Seyyid Ağa  nâm kimesne muvâcehesinde mahalle-yi mezbûrede kain 

tarafları Hacı Kara Ağazâde Mustafa Ağa ve Abacı Mehmed menzilleri ve târik-i 

âmm ve bostan ile mahdud ve mümtaz bir bab mülk-i menzilin tamamı gaib-i an´il 

meclis marifetü’l-zat Zemzem Hatun binti ? Tekli Mustafa bin Mustafa’nın mülki 

oldığı halde mezbûre Zemzem Hatun menzil-i mahdud-ı mezkûrın tamamını güzeran 

iden bin üç yüz bir senesi Şabanü’l-Muazzamın yedinci güni altı bin guruş semen-i 

makbuz mukabilinde Diklizâde Ahmed Efendi mahdumı Ökkaş Ağa’ya bey´-i bat 

sahih-i şer´le bey´ ve temlik ve teslim ol dahi bade’l-iştirâ ve temlik ve’l-teslim 

menzil-i mahdud-ı mezkûrın tamamını şehr-i mezkûrın on beşinci güni yedimden 

makbuz olan altı bin iki yüz guruşa bana bey´ ve temlik ve ben dahi iştirâ ve temlik 

idub ol vecihle menzil-i mahdud-ı mezkûrın nısf hissesi benim mülkimdir deyu 
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vaz´ül yed ile müdâhale ider olmağın müdâhale-yi vakı´asının men´i matlubımdır 

didikde vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi cevabında filhakika müdde-yi baha olan 

menzil-i mahdud-ı mezkûrın tamamı mukaddema işbu Abdülkadir Efendi’nin 

Tilkizâde Ökkaş vasıtasıyla kendüsinden telakki-i mülk itdiğini iddia ve beyan 

eylediği salefü’l-ism mezbûre Zemzem Hatun binti Mustafa bin Mustafa’nın mülki 

olub mezbûre Zemzem Hatun güzeran iden bin iki yüz toksan senesi Receb-i 

Şerif’inin onıncı güni menzil-i mahdud-ı mezkûrın nısf hisse-yi şâyiaını gaib-i an´il 

meclis marifâetü’l-zat sadriye-yi kebire kızı Adile Hatun binti Hasan bin Mustafa 

nâm kimesneye üç bin guruşa bey´ ve teslim ve temlik ve ve istifâ-yı semen  ol dahi 

iştirâ ve temlik ve teslim ve isitfa-yı semen ol dahi iştirâ ve temlik ve teslim ve istifâ-

yı semen idub bade mezbûre Zemzem Hatun’a bey´-i mezkûre ve semen-i mezbûreye 

mutlaka-yı âmme-yi da´va ve kaffe-yi iman muhasematdan kızı mezbûre Adile 

Hatun’ın kabulini havi zimmetini ibrâ eyledikden sonra mezbûre Adile Hatun zevci 

müvekkil-i merkûm Mame Mehmed ile işbu tarihe geinceye degin menzil-i 

mezkûrda validesi bay´i-yi mezbûre Zemzem Hatun birlikde sakine ve ve nısf 

hissesine mutasarrıf olmakda iken işbu bin üç yüz bir senesi Receb-i Şerif’inin 

sekizinci güni mezbûre Adile Hatun malik ve mutasarrıf oldığı  nısf hisse menzil-i 

mezkûrı validesi mezbûre  Zemzem Hatun’ı bey´e vekil idub ol dahi kızı mezbûreye 

bi’l-vekâle mezkûr nısf hisse menzil iki bin guruşa Attar Hacı Mehmed Ağa’ya bey´ 

ve teslim oldahi bade’l-iştirâ ve’l-kabz ve’l-kabul merkum Attar Hacı Mehmed Ağa 

dahi mezkûr nısf hisse menzili Receb-i Şerif’in yirmi sekizinci müvekkil-i merkum 

Mame Mehmed Ağa’ya iki bin guruşa bey´ ve teslim ol dahi kabz ve kabul idub ol 

vecihle menzil-i mahdud-ı mezkûrın nısf hissesi tedâvil eyadi ile müvekkilim 

merkum Mame Mehmed’in mülk-i müştirası olmağla bi hak vaiyed itmişdir ve hatta 

mezbûre Zemzem Hatun Hacı Mehmed Ağa menzil-i mezkûrın nısfını müvekilime 

bey´ eylediği anda hazıra olub bey´-i mezbure alimen ve ? dahi olmışdır ve 

Abdülkadir Efendi’nin muahheran vâki´ olan şirası dahi müvekkilimin malumı oldığı 

gibi rıza dahi gösterme didikde Abdülkadir Efendi cevabında mezbûre Zemzem 

Hatun menzil-i mahdud-ı mezkûrın  

 

[[[[Sayfa No]]]]: 228 

nısf hissesini kerimesi Adile Hatun’a tarih-i mezbûrede ber minvâl-i muharrer bey´ 

eylediği malumım değildir hatta merkum Mame Mehmed Şaban-ı Şerif’in onıncı 

güni menzil-i mezkûrın tamamını şiraya talib olmışdır didikde vekil-i mümaileyh 
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Seyyid Efendi cevabında bayi´an-ı merkumandan her biri bey´-i mezbûrı icrâ ve 

kabullerinden sonra müvekkilim merkum Mame Mehmed’in kabulini havi zimmetini 

ibrâ-yı âmmm ve sahih-i şer´le ibrâ ve iskata hak eylemişdir deyu merkum 

Abdülkadir Efendi’nin inkarına mukaren def´i tasaddi  iddikde suret-i mürafaaları 

fetva-yı şerife lede’l-havale vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi bervechi meşruh 

müddeâsı vecihle mezbûre Zemzem Hatun’ın bin iki yüz toksan senesi Receb-i 

Şerif’inde menzil-i mahdud-ı mezkûrın nısf hisse-yi şâyiasını kızı mezbûre Adile 

Hatun’a semen-i mezbûr üç bim guruşa bey´ ve temlik ve teslim ol dahi iştirâ ve 

temlik ve teslim ve bade ol dahi müvekkil-i merkum ber minvâl-i muharrer bey´ ve 

temlik ile ibrâ ve kabul-ü mezkûrı isbât ider ise menzil-i mahdud-ı mezurın nısf 

hissesini müvekkil-i merkumın mülk-i müştirası olur ve nısf hissesi dahi Abdülkadir 

Efendi’nin olub ancak merkum muhayyer olmağla diler ise nısf kıymet ile nısf 

menzili kabul ider diler ise bey´-i mezbûrı fesh ider ve mezbûre Zemzem Hatun’ın 

muahheran merkum Ökkaş’a bey´i meşru´ olmaz deyu cevaben ifta ve iş´ar oldığına 

binaen vekil-i mümaileyh Seyyid Efendi bervechi müddeâ Zemzem Hatun’ın tarih-i 

mezbûrede menzil-i mahdud-ı mezkûrın nısf hisse-yi şâyiasını meblağ-ı mezbûr 

mukabilinde kızı Adile Hatun’a bey´ ve temlik ve teslim ve istifâ-yı  semen ve nısf 

hisse menzile ve semenine mutlaka-yı âmme-yi da´vadan mezbûrenin kabulini havi 

zimmetini ibrâ eylediğini usûl-ü mevzu´âsına tevfikan mensub oldıkları 

mahallerinden zir-i mestureye vaz´-ı mühr ve imza iden Vaizzâde Mehmed Salih 

Efendi ibni Mustafa ve İmamzâde Mustafa Efendi ibni Hacı Mehmed Ağa ve 

Hüseyin ve Hacı Mehmed ve Es Seyyid Mehmed Sadık ve Hacı Mustafa ve İsmail 

ve Halil ibni Mehmed nam kimesnelerden alen lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehadet iddükleri ihbâr olınan Abbaszâde Hafız Mehmed Hilmi Efendi ve Kürkci 

Bekir Ağa ve Memik Ağa bin Mehmed nâm kimesneler şehadetleriyle bi’l-muvacehe 

ber nehc-i şer´i şerif-i âli isbât etmeğin mucebince menzil-i mahdud-ı mezkûrın nısf 

hissesi müvekkil Mehmed’in mülk-i müştirası oldığına ve mezbûre Zemzme Hatun 

menzil-i mezkûrın nısf hisse-yi şâyiasını mukaddem kızı mezbûre Adile’ye bey´ 

eyledikden sonra muahheran merkum Ökkaş’a ve anın dahi Abdülkadir Efendi’ye 

bey´i meşru´ olmadığına bade’l-hükm merkum Abdülkadir Efendi  nısf hisse menzil-

i mezkûra müdâhaleden men´ olındığı i´lâm olındı Fi 1 Ramazan Sene 1301/ 25 

Haziranx1884



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 

3. 1. 151 NUMARALI AYNTAB ŞER‛İYYE SİCİLİ 

 Özellikle son yıllarda daha da bir popüler hale gelmeye başlayan “Şehir 

Tarihçiliği” ve “Yerel Tarihçilik” ile beraber, şehirlerin iktisadi, idari, sosyal ve 

kültürel durumları ile ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Elimizdeki bu 

çalışmayı da bu alanda atılmış küçük bir adım olarak varsayabiliriz. 151 Nolu 

Ayntab Şer´iyye Sicili çalışılırken sadece söz konusu defterden yararlanılmamış, 

benzer çalışmalar ve çeşitli kaynak eserlere de başvurulmuştur.  

 Ahmet Akgündüz’ün Şer´iyye Sicilleri, C. Cahit Güzelbey’in Şer´i Mahkeme 

Sicillerinden Örnekler ve Gaziantep Şer´i Mahkeme Sicilleri, İ. Hakkı 

Uzunçarşılı’nın Şer´i Mahkeme sicilleri adlı araştırma eserleri bizler için temel 

başvuru eserleri olmuştur.  

 Ayrıca defterde geçen pek çok hukuki terim ve kavramların anlaşılabilmesi için 

de Hayrettin Karaman’ın Mukayeseli İslam Hukuku, Ahmet Akgündüz ve Halil 

Cin’in birlikte kaleme aldıkları Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın’ın İslam Osmanlı 

Aile Hukuku, 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.  

 Gaziantep’in XIX. yy’daki durumuna vakıf olabilmek amacıyla bu döneme ait 

pek çok şer´iyye sicili tez çalışmaları gözden geçirilmiştir. Özellikle belgelerin 

transkripsiyonu aşamasında çeşitli sözlük ve lügatlerden de yararlanılmıştır. 

Şemsettin Sami’nin Kamus-i Türki, Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe 

Ansiklopedik Lügat, M. Zeki Pakalın’ın Osmanlı Tarih Deyimleri  

ve Terimleri Sözlüğü, Mithat Sertoğlu’nun Osmanlı Tarih Lügatı adlı eserleri 

bunların başlıcalarıdır.  
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151 Nolu Ayntab Şer´iyye Sicili Hicri 1299-1301 (M. 1882-1884) yıllarını 

kapsamaktadır. Sicil 228 sayfadan oluşmaktadır. 6 numaralı sayfa boş bırakılmış, bir 

arka sayfa yine 6 numaradan devam etmiştir. 29 numaralı sayfanın alt kısmı, 30 ve 

64 numaralı sayfalarının tamamı ve 220 numaralı sayfanın üst kısmı battal çekilerek 

iptal olunmuştur. Sicilin orjinalinde sayfa numaraları bulunmakla birlikte, davalarla 

ilgili bir numaralandırma yapılmamıştır. Bu nedenle transkiripsiyon yapılırken, her 

sayfaya bir sayfa numarası ve sayfada yer alan davalara da birer belge numarası 

verilerek kolaylık sağlanmıştır. Kassam defterleri ile ilgili davalarda ölenin geride 

bırakmış olduğu miras eşyalarının adeti parentez içerisinde sayı ile belirtilmiş, 

değerleri ise karşılarına yazılmıştır. Tüm gayretlerimize rağmen okunamayan 

kelimeler transkripsiyonda soru işareti ile belirtilmiştir. Bu arada her belgenin 

sonunda yer alan hicri tarihler, miladiye çevrilerek hicri tarihin hemen yanında 

belirtilmiştir.  

Defterdeki her belgenin özeti  çıkarılarak, tezimizin ikinci kısmında 

transkiripsiyon bölümünün önüne ilave edilmiş ve böylece belgelerin içeriği 

hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlanmıştır. 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4. 1. AİLE HUKUKU 

   Osmanlı aile hukuku esas itibarıyla İslam aile hukukunun altı asırlık 

uygulamasından ibarettir. Bu sebeple Osmanlı Devleti’nde İslam hukukundan 

bağımsız bir aile hukukundan bahsedilemez. İslam aile hukuku Osmanlı Devleti’nde 

resmi mezhep olarak kabul edilen Hanefi Mezhebi’nin içtihatlarına göre 

uygulanmıştır. Kadî ve müftü beratlarında hüküm ve fetvanın Hanefi Mezhebi’nin en 

sahih görüşüne göre verildiği belirtilmiştir31. Bununla beraber başka mezheplerden 

kadıların atandığını da görmek mümkündür32. Aile hukuku hakkındaki konuları 

burada başlıca iki bölüme ayırarak ele alacağız. Bunlar “Nikâh” ve “Talâk”tır.  

 

4. 1. 1. Nikah Akdi (İslam Hukukunda Evlilik) 

 İslam hukunda nikah esas itibarıyla tarafların ve şahitlerin iştirakıyla 

akdedilen medeni  bir akittir.  Muteber olabilmesi için bir memurın veya bir din 

adamının huzurunda yapılması şart değildir. Nikah akdi için İslam hukukunda 

aranılan şartların gerçekleştirildiği her akit, sahih ve muteberdir33. Ancak kadî 

huzurunda veya kadî izniyle kıyılmayan nikahların varlığı ile ilgili bir ihtilaf, bu 

davaları zamanla dinlenemez kılmıştır34.  

151 Nolu Gaziantep  Şer´iye Sicili’nde nikah akdiyle ilgili bir çok belgeye 

rastlanmaktadır35. Nikahlar evlenen kişinin bizatihi akid mersasimine katılımıyla 

gerçeleşebilceği gibi vekalet yoluyla da nikah kıyılabilinmekteydi. Nitekim “Kara 

Höyük Mahallesi’nden Mehmet bin Kara Mustafa nam

                                                 
31 Uzunçarşılı, a.g.e., s.85-86.  
32 Mardin, a.g.m., s.43. 
33 M. Akif Aydın. (1985). İslam Osmanlı Aile Hukuku, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.13 
34 Aydın, a.g.e., s.23-24. 
35 Belge No:42; 107; 125. 
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şahsın yine aynı mahalleden Hatice binti Mehli ile Oğrıca Karyeli Ömer Kahya bin 

Abdullah vekaleti ile evlenmesi” örneği bize nikah akdinin vekil tayini ile de 

yapıldığını göstermektedir36.  

 

4. 1. 2. Boşanma  

Aile hukuku konusunun ikinci önemli meselesi de boşanmadır. İslam 

hukukuna göre evlilik hayatını sona erdiren dört sebep bulunmaktadır: Boşama, 

muhâlaa, hakimin ayırması ve ölüm. Boşama manasına gelen ta´lak kelimesi 

boşamak manasında mastar olan “tatlik” ten alınmış bir isimdir. Bir fıkıh terimi 

olarak talak, belli sözlerle evlilik bağını çözmek, evlilik ilişkisini sona erdirmektir. 

Tariften anlaşıldığına göre boşama bir sözlü tasarruftur. Yukarıda sözünü ettiğimiz 

boşama türleri dışında evliliği sona erdiren bir diğer kavramda “fesih” tir. Fesih akit 

sırasında mevcut olan bozukluk ve eksiklik sebebiyle şahıs ve makam tarafından 

evliliğin bozulmasıdır. Eşlerden birinin dinden dönmesi, kocanın eşin din ve imanına 

küfrü, eşlerden birinin evlenmesine mani bir durumun bulunması, evlenme 

sırasındaki bir eksiklik ve bozukluk fesih sebebidir. Defterimizde bu konu ile ilgili 

iki belgeye rastlanmıştır37.  “Ayıntab’a tabi Bikirli Elçi Karyeli Fatma binti Mehmet 

nam hatun mahkemeye müracaat ederek kocası Mehmet’in kendisinin din ve imanına 

küfrettiğini ve bu suretle ondan boşandığını belirtmiş, mahkeme ise bu durum 

karşısında Mehmet’e tecdid-i iman ile iman tazelettirildiğini ancak yeniden nikah 

konusunun mezbure Fatma’nın arzusuna bırakıldığı kararını vermiştir. ”38. Şimdi de 

yukarıda belirttiğimiz diğer boşanma şekillerine bakalım. Bunlar; Tefrik, Muhâlaa ve 

Talâk’tır.  

  

4. 1. 2. 1. Tefrik 

Belirli sebeplerin varlığında eşlerden birisi, ( umumiyetle kadın) başvurmakta 

ve hakimden boşanmayı talep etmektedir.  İnceleme konusu olan defterimizde bu tür 

bir boşanma şekline rastlanmamıştır.  

 

 

 

                                                 
36 Belge No: 107. 
34 Belge No: 182; 222. 
38 Belge No: 222. 
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4. 1. 2. 2. Muhâlaa 

Burada karı ve kocanın anlaşarak boşanmaları söz konusudur. Bu nevi 

boşanmada ayrılma talebi genellikle kadından  gelir ve kadın belirli bir mal (bu da 

genelde alacaklı olduğu mihridir) karşılığında kocasından kendisini boşamasını ister. 

Kocası bu teklifi kabul eder, karısını boşarsa boşanma gerçekleşmiş olur. Bu nevi 

boşanmaya “muhâlaa” veya “hal´ ” denir.  

 Osmanlı hukuku ile ilgili araştırmalar bize muhâlaa tarzı ayrılmaların genelde 

müeccel mihir ve iddet nafakasından vazgeçme karşılığında yapıldığını 

göstermektedir. Defterimizde bu konu ile ilgili üç belgeye rastlanmış olup39, bu 

belgelerden ikisinde muhâlaa vak´ası mahkemece kabul görmüşken, 236 nolu 

belgede “Paçura Mahallesi sakinelerinden Fatma binti Osman’ın kocası Zemge 

Karyeli Ahmed bin Deli Mehmet’ten muhâlaa iddiası mahkemece ret olunarak 

mezbure Fatma’nın kocası Ahmet’e itaat ve inkıyadına” karar verilmiştir40.  

  

4. 1. 2. 3. Talâk 

  Kocanın tek taraflı olarak bir irade beyanıyla karısını boşamasıdır, buna 

“talak” denmektedir. Bu tür boşanmalarda herhangi bir sebebin  veya bir mahkeme 

kararının olması da gerekmez. Kocanın, “seni boşadım ” veya “boş oldur ki ” gibi tek 

taraflı irade beyanıyla boşanma meydana gelmiş olur.  

Osmanlı Devleti’nde ispat amacına yönelik bazı boşanmaların kadî 

huzurunda yapıldığını, önemli bir kısmının ise mahkeme dışında gerçekleştiği halde 

sonradan sicillere işlendiği görülmektedir. Aslında talâk ile ilgili belgelerin tanzim 

edilmesinde gaye talâk haberinin tescilinden ziyade kocanın boşanmadan doğan 

ödevlerinin, kadının da bu sebepten doğan alacaklarının yerine getirilmesini güvence 

altına almaktır. Talâk-ı selase  ve kadının kocasından alacağı konusu defterimizde bir 

belgede geçmektedir41.  

 

4. 1. 2. 4. İddet 

 İddet: Sözlük anlamı olarak sayı manasında olan “adet ” kelimesinden 

alınmıştır. Boşanmadan veyahut kocanın ölümünden sonra kadının beklemesi lazım 

gelen zamana iddet adı verilmiştir. Şer´i anlamı ise bir erkeğin veya bir kadının 

                                                 
39 Belge No: 194; 236 ;327. 
40 Belge No: 236. 
41 Belge no: 24. 



518 

ayrıldıktan sonra muayyen bir müddet başkası ile evlenmeyip beklemesi demektir. 

Bu açıdan iddet,  erkeğin iddeti ve kadının iddeti olmak üzere ikiye ayrılır.  

           İddet üç şekilde olur: 

           1- Hayza göre 

           2- Ay hesabına göre 

           3- Kadının çocuğunu doğurmuş olmasına göre 

           İddet beklemek üç şeyden olur: 

          1- Boşanma sebebiyle 

          2- Ölüm sebebiyle 

          3- Cinsi temas sebebiyle 

          Boşanmış kadınların evlenebilmeleri; “Boşanmış kadınlar üç hayız ve 

temizlenme müddeti beklerler. ” ayeti hükmünce üç hayız hali görmelerinden sonra 

gerçekleşebilmektedir42. Bu konuda defterimizde geçen iki belgeden ilkinde “Seng-i 

Hoşkadim Mahallesi’nde oturan Esma binti Ömer Ağa ayrıldığı kocası Yüzbaşı 

Yusuf Ağa’dan adeti sona erinceye kadar nafaka-yı iddetini ve meunate-ı sekenesini 

taleb etmiş ve mahkemece günlük üç guruş nafaka almaya hak kazanmıştır. ” 43,  

diğer bir belgede ise “Boyacı Mahallesi’nden Ayşe binti Dedu’nun kocası Ali 

Çavuş’tan anlaşarak ayrıldığı ve iddetini dahi doldurmuş olduğu için başkası ile 

evlenebileceğinden”44 söz edilmektedir.  

  

4. 1. 2. 5. Mehir 

 İslam hukukuna göre herhangi müslüman bir erkekle evelenen kadın 

mehr(mihr) adı verilen bir mala hak kazanmış olur. Kısacası mehir erkeğin 

evlenirken kadına vermiş olduğu maldır. Mehir kadından istifadenin bir bedeli değil; 

bir ömür boyu beraber yaşam arusunun sembolik bir alametidir ve hediye 

kabilindendir45.  

 Mehir, İslam hukukunda peşin(muaccel) ve veresiye(müeccel) olmak üzere iki 

kısma ayrılır. Mehrin peşin olarak ödenmesi şart değildir. Birleşme vuku bulunca, 

sahih halvet meydana gelince, kadından önce koca vefat edince, kadın mehrinin 

tamamına hak kazanır. Birleşme ve sahih halvetten önce boşanırsa, mehr-i 

                                                 
42 Muhammed Esed. (1999). Kur´an-ı Kerim, Nisa Süresi 24. Ayet. Kur´an Mesajı I, İşaret Yayınları,  

İstanbul, s.139. 
43 Belge No: 61. 
44 Belge No: 327. 
45 Pakalın, a.g.e., s.443. 
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müsemmanın yarısını alır46. Eğer birleşme ve sahih halvetten önce kadının sebep 

olması ile boşanma olursa mehir sakıt olur47. Akit esnasında mehir hiç zikredilmezse, 

mehr-i misil esas olur.   

 Diğer şer´iye sicillerinde olduğu gibi bizim defterimizde de kocanın mehir 

bedelinin ikrarı hakkında, koca tarafından kadına verildiği hakkında, boşanma 

sırasında kadının mehrini talebi hakkında, kadının kocasından ayrılması karşılığı 

mehrinden vazgeçmesi hakkında ve terk edilen kadının kocasının ölümünün ardından 

onun mirasından mehrini alması hakkında olmak üzere pek çok sayıda bu konu ile 

ilgili belgeye rastlamak mümkündür48.  

 

4. 1. 2. 6. Nafaka 

 Lügatte yenecek yemek, katık, maişet ve diğer zaruri ihtiyaçların karşılanması 

maksadıyla şahsın kendisi ve ailesi için harcadığı her şey anlamına gelen bu kelime 

Kur´an’da 70’den fazla yerde49, hadislerde de bir hayli fazlaca kullanılmıştır50. 

Nafaka kelimesinin şümulüne yiyecekler, giyecekler, içecekler, mesken, tedavi ve 

ilaçlar, ev için lüzumlu eşya, hizmet içi masraflar, hıdâne ücreti vs. gibi hususlar 

girer.  

 Nafakanın bir hak olarak tecelli edebilmesi için evliliğin sahih bir şekilde 

gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Boşanmış veya hakim tarafından tefrik edilmiş 

kadınların nafakaları, iddetleri tamam oluncaya kadar ayrıldıkları kocaları tarafından 

temin edilir. Hayat şartlarının değişmesi üzerine önceden hakimce takdir edilmiş 

miktar koca tarafından ayarlanmazsa, kadın hakime müracaat ederek gereken 

ayarlamayı yaptırabilir. Defterimizde nafaka ile ilgili pek çok belgeye rastlanmıştır51. 

Nafaka tayini bazen kocasından boşanmış olan bir kadının  bakmakta olduğu eski 

kocasının çocukları için yapılırken52, bazen akıl sağlığını kaybetmiş kimselerin  

bakımı için53, bazen de kimsesiz bir çocuğun bakımı için54 yapılabilmektedir. 

Nafakanın miktarı konusunda belirli bir ölçü olmadığını görmekteyiz. Takdir edilen 

                                                 
46 Hayrettin Karaman. (1974). Mukayeseli İslam Hukuku I, İrfan Yayınevi, İstanbul, s.284. 
47 Halil Cin. (1988). İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Yayınları, Konya, ss.217-218. 
48 Belge No: 24; 26; 37; 38; 42; 51; 52; 64; 107; 125; 142; 180; 183; 199. 
49 Ruhi Özcan, (1996), İslam Hukukunda Hısımlık Nafakası, Çağlayan yayınları, İzmir, s. 10. 
50 Karaman, a.g.e., ss.10-14. 
51 Belge No: 36; 48; 62; 69; 87; 92; 104; 106; 108; 131; 135; 192; 203; 247; 284; 301; 307; 311; 316; 

 316; 324; 328. 
52 Belge No: 104. 
53 Belge No: 62; 203. 
54 Belge No: 131. 
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günlük nafakanın bazen otuz para, bazen iki kuruş, kimi zamanda altı kuruşa kadar 

çıktığı görülmektedir ki bu noktada söz konusu kişinin mal varlığının önemli bir 

etken olduğunu tahmin edebiliriz.  

 

4. 2. MİRAS HUKUKU 

 Miras hukuku,  hem eski hem de yeni hukuk sisteminde aynı muhtevayı 

taşıyan bir hukuk disiplinidir. Ölen kimsenin terekesinin kimlere,  nasıl ve ne şekilde 

intikal edeceğini tayin ve tespit etmek miras hukukunun konusunu teşkil eder.  Miras 

hukukunun konusuna, günümüzdeki anlamıyla ölüme bağlı tasarruflarda dahildir ki  

bunların başında da vasiyet gelmektedir55.  

Varislik üç sebeple olur.  Hısımlık,  evlilik bağı ve velâ56. Ayrıca murisin ölmesi,  

(ki bu gerçek ölüm,  hükmî ölüm veya takdirî ölüm olarak tecelli eder) murisin ölümü 

arımda vârisin hayatta olması,  tevarüse öldürmek,  kölelik,  din ve ülke farkı gibi engel 

bir durumun bulunmaması, mirasın şartlanın oluşturur. Miras hukukunu 

temellendirebilmek için “tereke” den kısaca bahsetmek gerekir,  İslâm hukukunda 

“tereke”, ölünün geride bıraktığı ve mirasçılarına intikal eden şeylerdir. Menkûl,  

gayr-i menkûl,  misli ve kıymete bağlı bütün mallar; ölünün alacakları, diyet ve 

tazminat bedelleri,  irtifak hakkı gibi mala tabi haklar borç verilinceye kadar rehin edilen,  

bedeli ödeninceye kadar satılan mal,  terekenin şümulünü teşkil eder57.  

Vasiyet şahsın ölümünden önce yapılan, sonuçlan ölüm hadisesine bağlı bir 

tasarruftur.  İslam hukukçuları vasiyeti,  sonucu ölümden sonra meydana gelmek üzere bir 

malı, alacak veya menfaatin karşılıksız olarak başkasına temliki olarak tarif 

etmektedirler.  Vasiyet edene “musi ” ; vasiyet edilene “muşa leh ” ; vasiyet konusuna da 

“mûsâ bih ” ; yapılan tasarrufa “vasiyet”  denir.  Kitap,  Sünnet,  İcmâ ve akıl 

delillerine isnat eder58.  

Vasiyet edici olanın ölümüne bağlı bir tasarrufu olduğu için beyanı,  lehine vasiyet 

yapılan şahsın da beyanı kabul etmesi,  vasiyet konusu malın iktisabı için şarttır59.  

Vasiyetin sıhhati bakımından bazı şartlar vardır.  Bunlar; 

                                                 
55 Karaman, a.g.e., s.373 vd.  
56 Velâ: Yakınlık, sahiplik. Efendisinin azat ettiği köle ve cariyesi ile olan münasebeti ve onlar  

üzerindeki hakkı. Ferit Devellioğlu. (1992). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın 
Kitabevi, Ankara, s.1376. 

57 Ahmet Akgündüz-Halil Cin. (1990). Türk İslam Hukuk Tarihi II, Timaş yayınları, İstanbul, s.125. 
58 Akgündüz-Cin, a.g.e., s.127. 
59 Akgündüz-Cin, a.g.e., s.127. 
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a- Vasiyetçiye Ait Şartlar: Vasiyetçinin teberru ehliyetine sahip olması,  yani 

akıl,  baliğ,  hür olması,  kendi iradesiyle hareket etmesi şarttır.  Bu nedenle 

çocukların,  akıl hastalarının,  kölelerin ve ikraha maruz şahısların vasiyeti geçerli 

değildir60.  

b- Lehine Vasiyet Yapılan şahsa Ait Şartlar: Evvela lehine vasiyet yapılan 

şahıs ve cihetin  malum  olması  gerekir. Bilinmeyen kimseye  vasiyet yapılamaz.  

Vasiyet yapılan kişinin vasiyet anında mevcut olması gerekir, savaşta olmaması 

gerekir. Zımmîye vasiyet geçerlidir.  Katiline vasiyet geçerli değildir.  

c-Vasiyet konusu olan şeyle ilgili şartlar: Vasiyet konusu olan şey,  mirasla 

intikal edebilen veya akitlerin konusunu teşkil eden mal, intifa hakkı veya alacak 

hakkı gibi şeyler olmalıdır. Ayrıca hem vasiyetçi hem de vasiyet yapılan şahıs ve 

cihet açısından meşru mal kabul edilmelidir (Müslüman için domuzun vasiyet 

edilemeyeceği gibi).  Son olarak da; vasiyet konusu şeyin vasiyet  anında mevcudiyeti ve 

vasiyetçinin mülkü olmasıdır.  

Buraya kadar zikrettiğimiz şartlar, vasiyet muamelesinin geçerli bir şekilde 

doğması için aranan şartlardır. Geçerli olan bir vasiyet muamelesinin tarafları 

bağlaması ve hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için de bazı şartlar aranır ki,  bunlara 

“nefaz ” şartlan denir ve asıl önemli olan da bunlardır.  Şimdi bunları görelim: 

İslâm hukukunda vasiyet muamelesinin şekli bir şartı yoktur. Vasiyetin beyanı 

sözlü açıklandığı gibi yazılı veya işaretle de açıklanabilir. Ancak vasiyetin hukuki 

sonucunu doğurabilmesi için vasiyet yapılan tarafın kabulü gerekir. Bu konuda 

reddetmemek gerekir. Defterimizde tereke ve miras meseleri hakkında 73 adet dava 

tespit edilmiştir61. Bunlar çeşitli konulardadır. Bunların çoğunluğunu ölen kişinin 

terekesinin varisler arasındaki taksiminin kayıt altına alınması hakkındadır.  

Bu belgelerde dikkat çekici olan bir belgede kadınların mirastan aldığı 

hissenin erkeğe oranla  1/2  oranında olmasıdır.  

Bazen terekenin yani vefat eden kişinin mallarının satıldığı ve bedelinin 

varislere taksim edildiği de görülmektedir. Varislerin hisselerini aldığını ikrar ettiği 

ve diğer varislerde herhangi bir hakkın kalmadığını beyan ettiği belgeler yanında 

taksimattan memnun olmayan ya da hakkını alamadığını iddia eden varislerin de 

hakkının alınması için dava açtığına rastlanmıştır. Öte yandan ölen kişinin borçlu 

                                                 
60 Akgündüz-Cin, a.g.e., s.127. 
61 Belge No: 16; 29; 37 ; 47; 53 ; 64 ; 86; 101; 116 ; 124; 133; 147; 150; 154; 165; 179; 187; 199; 208;  

219; 233; 240; 251; 257; 261; 270; 278; 283; 289; 293; 297; 300; 303; 306; 308; 312 ; 314;  
316; 326; 329. 



522 

ölmesi halinde alacaklılarının alacakları hakkında varislerden talebine ilişkin dava 

açtıkları  ve varislerin ölen kişinin miras bıraktığı mallardan bazılarını ortak karar ile 

satarak borcunu ödediği ya da borca karşılık olarak verdiği görülmektedir62. Yine 

varislerin belgelerde alacak haklarının vekilleri tarafından alınması için mahkemeye 

başvurulduğunu görüyoruz63.  

 

4. 3. BORÇLAR HUKUKU 

Günlük hayatın akışı içinde çeşitli münasebetlerle borç konusu gündeme gelmektedir.  

Borç kavramı faklı anlamlarda kullanılabilir.  Fakat burada borç “para ile ödenebilecek 

yükümlülük ” manasıyla kullanılmıştır.  Sicil kayıtlarında davalar da iki çeşit borç tespit 

edilmiştir. Bunlar İslam Hukuku’ndaki ifadesiyle Deyn ve Karz’dır. Bunların ne anlama 

geldiği ve belgelerdeki örneklerine bakacak olursak: 

4. 3. 1. Deyn 

Eski hukukumuzda borca deyn, alacaklıya dâ ín,  borçluya da medîn veya medyun 

denilmektedir. Deyn: Bir akit veya haksız fiil sebebiyle borçlu zimmetinde sabit olan şeydir.  

Genellikle deyn,  misli mal olur.  Kısacası deynden maksat borçtur64.  

Bu konuda defterimizde 30 adet belge tespit edilmiştir65. Bu belgelerin 

bazılarında alacaklılar borçlarını tahsil edebilmek amacıyla mahkemeye 

başvurmuşlardır66. Ancak belgelerin pek çoğu ölen kişinin çeşitli şahıslara olan 

deynlerinin terekelerinden ödenmesi hakkındandır. Az sayıda da olsa ölen kişinin 

zevcesine olan mihr-i müeccel ve muahhar borçlarının da terekesinden ödendiğini 

görmekteyiz67. Bu da bize ölen kişilerin borçlarının ne şekilde eda edildiğine dair yol 

göstermektedir.  

4. 3. 2. Karz 

Karz,  iade edilmek üzere elde alınan borçtur.  Bu nevi borçlanma,  para cinsinden de 

olabilir,  misli olan mal cinsinden de olabilir.  Karz olarak alınanın eksiksiz ve noksansız misli 

                                                 
62 Belge No: 105; 147; 234; 303. 
63 Belge No: 53; 54; 64. 
64 Akgündüz-Cin, a.g.e., s.225. 
65 Belge No: 13;49. 53; 64; 91;93; 95; 105; 109; 112, 122; 142; 147; 158; 176;180;  190; 211;248;  

258; 259; 277; 297; 297; 299; 300; 312; 314; 329; 330. 
66 Belge No: 49; 53; 64;176; 299; 330.  
67 Belge No: 180; 180.  
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misline ödenir.  Bilindiği üzere faizsiz olarak bu tür borç alıp vermeye “karz-ı hasen” yanı 

“güzel olan borçlanma” da denilmektedir68.  

Osmanlı toplum hayatında,  sosyal ve iktisadi barışın teessüsünde,  ekonomik 

güvenin oluşmasında bu karz-ı hasen sisteminin çok büyük bir yer bir yer tuttuğunu 

hemen belirtmeliyiz. Defterimizde karzdan bahseden 4 adet belge bulunmaktadır 57. Bu 

belgelerden 176 nolu belgede; “Akyol Mahallesi’nde oturan Abacı Musa, aynı 

mahalleden Safiye binti Yusuf’dan 2320 kuruşluk alacağını tahsil için mahkemeye 

müracaat etmiş ve mahkeme tarafından haklı görülmüştür. ”  

4. 4. EŞYA HUKUKU 

Eşya,  şeyin çoğuludur.  Şeyin ise maddi ve manevi varlıkların hepsine denilebilir,  

İslâm hukukunda şey ve eşya tabirleri yerine ayn,  deyn ve menfaat tabirleri kullanılmıştır.  

Ayn, muayyen ve müşahhas olan şey olarak tarif edilirken deyn de,  zimmete sabit olan 

şey olarak tanımlanmıştır. Bu aynından ayn tabirinin eşya tabirinin karşılığını ve aynî 

hakları ilgilendirdiğini anlamak kolaydır.  Menfaat ise,  ayn’dan elde edilen semeredir.  

Mecelle ayn’e misal olmak üzere ev, at, sandalye, bir yığın buğday ve akçeyi 

zikretmiştir.  Kısaca menkul ve gayr-i menkul bütün eşyayı içine almaktadır.  

4. 4. 1. Bey ve Şira (Alış-Veriş) 

Çalıştığımız defterde çeşitli malları ihtiva eden 79 adet satış akdiyle ilgili 

belge bulunmaktadır. Bey´ ve Şira,  alım-satım aktidir.  Bey “satım” manasını taşırken,  

şira da “alım ” manasını taşır.  Çoğulu “ buyu´ ” olan bey akdi,  satım aktidir.  Yani malın 

mal ile değiştirilmesidir.  

İslâm hukukunda alıcıya “müşteri ”,  satıcıya da “bay´i ” denir. Tarafların 

karşılıklı niza´ları,  mebi yani satılan şey,  satılan şeyin bedeli olan seman, satım akdinin 

unsurlarıdır69. Bu unsurla gerçekleşen alım-satım akdi,  temlik sonucunu tevhid eder ve 

her akid gibi hukuki bir sonuç gündeme getirir. Akidlerin doğurduğu hukuki 

sonuçlara iki açıdan bakılabilir: Onlarda sonuçlann kimleri ilgilendirdiği ve 

sonuçların neden ibaret olduğudur70.  

Gayrı menkul alım-satımlarında akitleri,  meclis-i şer´de şahitler huzurunda yapılmıştır.  

Taraflar mahkemede hazır olmak ve karşılıklı iradelerini yanı icab ve kabullerini beyan 
                                                 
68 Esed, a.g.e., Bakara Süresi, ayet 245-276, ss. 72, 84. 
69 Bilmen, a.g.e., s.16.  
70 Hayrettin Karaman. (1989). Akit, İslam Ansiklopedisi II, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 

ss.251-252. 



524 

etmek suretiyle alım-satım akdi tamamlanmış ve bu alım-satım ile ilgili düzenlenen hüccetin 

birer sureti de kendilerine verilmiştir. Bundan amaç da,  sonradan ortaya çıkabilecek olan 

anlaşmazlıklara meydan vermemektir.  

Bir kimse gerek mülk, akar ve gerek menkul bir maldaki hisse-yi şayiasını 

şirketine satabileceği gibi, şerikinden izin almaksızın başkasına da satabilir. Bu 

konuda defterimizde çoğunlukla miras yoluyla intikal etmiş olan ev ya da tarladaki 

hissesini bir başka kişiye sattığına ilişkin belgeler de mevcuttur.  Defterimizde yer alan 

satış akdine konu olan mülklerin çoğunluğunu ev satışları71,  ikinci sırayı bağ,  bostan,  

tarla gibi zirai arazilerinin satışları72,  üçüncü olarak hayvan satışı73 (buradaki satış 

meselesi daha çok kaybolan veya çalınan hayvanların bir başka kişiye satılması 

hakkındadır),  çok az sayıda dükkan ve arsa satışı hakkında belgelerde vardır.  

4. 4. 2. İcar 

İcar, icare vermektir.  İcare ise,  bir şeyi kiraya vermek manasını taşır.  İstılahta 

icar,  cinsen ve kaderen malum bir menfaati malum bir bedel mukabelesinde satmaktır.  

Yani,  o menfaati muayyen bir zaman için başkasına temlik veya ibaha kılmaktır.  Bu 

bedel,  bir ayn olabileceği gibi,  bir menfaatte olabilir74.  

İsticar; kira ile tutmaktır.  Mesela bir haneyi içinde bir sene oturmak veya bir şahsı 

bir ay istihdam etmek üzere kiralamak bir isticar muamelesidir.  isticar eden yani bir 

şeyi kiralayan kimseye müstecir denir.  

İcarede ücret ile makudun aleyh olan menfaatin bir cinsten olması şarttır.  Bu şart,  “ riba” 

şaibesinden uzak kalmak içindir75. İcare akdi, intifa gayesini güden bir akittir. Bu akit,  

Mecelle’nin 11.  Kitabında 207 madde halinde bütün ayrıntılarıyla tanzim edilmiştir.  Bu akitte 

asıl olan,  belirli  bir menfaatin,  muayyen bir ivaz karşılığında satılmasıdır.  

Üzerinde çalıştığımız Gaziantep 151 nolu şer´iye sicilindeki icarla ilgili 

belgelerden çoğu vakıflara ait dükkanların icare verilmesi ve bunların gelirlerinin vakfa 

bırakılması hakkındadır76. Yine az sayıda da olsa özel mülk tarla ve dükkanların icarı 

ile ilgili belgeler de mevcuttur77.  

                                                 
71 Belge No: 30; 35; 41, 56; 57; 77, 113; 116;117; 149, 161; 164, 177, 188; 193; 222; 234; 246; 287;  

288; 332. 
72 Belge No: 40; 46, 54; 57; 67; 71; 73; 74; 120; 135; 165; 181; 237; 252; 274; 275; 286. 
73 Belge No: 34; 39; 45, 57, 63, 76, 84; 143; 150; 168, 173; 191; 256; 260; 263; 272. 
74 Bilmen, a.g.e., s.156. 
75 Bilmen, a.g.e., s.169. 
76 Belge No: 35; 67; 115; 163; 164; 171; 218; 242; 272; 305; 309; 310; 331. 
77 Belge No: 49; 65; 142; 152; 160; 161; 164; 184; 303. 
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4. 4. 3. Hibe 

Lügatte bir kimseye istifade edeceği bir şeyi lütuf ve ihsan olarak vermektir.  Istılahta 

hibe,  bir malı bir kimseye ivazsız olarak derhal temlik etmektir.  Hibe bu  “ ivazsız ” kaydıyla 

bey´den,  “ derhal ” kaydıyla da vasiyetten ayrılmış olur. Hibede bulunana “ vahib ”,  

kendisine hibede bulunana “mevhubun leh”,  hibe edilen şeye de “ mevhub ”  denilirken; 

hibeyi kabul etme “ ittihab ”,  hibe talebinde bulunana da “ istihab ” kavramları ile 

ifade edilen çoğulu hedayadır. Hibe, gayr-i lazım bir akiddir rüknü ise icab ve 

kabuldür.  

Defterimizde hibe bahsinin geçtiği 13 belge tespit edilmiştir78.  

 
5. 151 NOLU ŞER´İYYE SİCİLİNE GÖRE ANTEP 
5. 1. Köyler (Karyeler) ve Mezralar 

Hicri 1299 -1301 / Miladi 1882-1884 yıllarında kaleme alınan 151 Nolu 

Ayıntab Şer´iyye Sicili’nde Ayıntab Kazası’na bağlı olarak adı geçen başlıca köy ve 

mezra adları şunlardır: 

           

Köyler (Karyeler) ; 

Ağcakent Karyesi                                      

Ahmanus Karyesi                                      

Alaca Karyesi                                            

Arabdar Karyesi                                        

Arıl Karyesi                                               

Atabeg Karyesi                                          

Babilge Karyesi                                         

Battal Karyesi                                            

Battal Höyük Karyesi                                

Beylerbeyi Karyesi                                    

Beşgöz Karyesi                                          

Bikirli Elçi Karyesi                                    

Bineced Karyesi                                         

Boynuk Oba Karyesi                                                                   

Burc Karyesi  

Büyük karyesi  

                                                 
78 Belge No: 23; 40; 41, 43; 89; 123; 124; 149; 174; 175; 188, 246; 287. 
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Cağdığın Karyesi 

Cartıl Karyesi                                      

Ceded Karyesi 

Cekde Karyesi 

Çoban Beyi Karyesi 

Çakal Karyesi 

Çapıt Karyesi 

Çartak Karyesi 

Dülük Karyesi  

Geneyik Karyesi  

Gerciğin Karyesi                                                                                                                                                      

Gücke Karyesi 

Güngörge   Karyesi                                       

GürenizKaryesi                                                                                                     

Hacar Karyesi                                                                                 

Hamurkesen Karyesi    

Harar Karyesi                                                                                   

Hezik Karyesi                                             

Hıyam Karyesi                                             

İbrahimli Karyesi                                         

İbrahim Şehr Karyesi                                   

İçekent Karyesi                                            

İsbatırın Karyesi                                           

Karaca Burc Karyesi                                     

Karaçomak Karyesi                                       

Kafercil Karyesi                                            

Kenan Karyesi                                               

Keret Karyesi 

Kerteşe Karyesi 

Kızılca Kent Karyesi 

Kızılhisar Karyesi 

Kozlu Yazı Karyesi 

Körkün Karyesi 
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Küçük Masara Karyesi 

Küfr-i cebel Karyesi 

Küllü Karyesi 

Mazmahor Karyesi 

Melek karyesi 

Mezmez Karyesi 

Mezra Karyesi 

Nurane Karyesi 

Oğrıca Karyesi 

Orul karyesi 

Öyyüm Söğüt Karyesi 

Rum Evlik Karyesi 

Sam Karyesi 

Sazgın  Karyesi 

Semavin Karyesi 

Suboğaz Karyesi       

Şehme Karyesi 

Küçük Masara Karyesi 

Küfr-ü Cebel Karyesi 

Küllü Karyesi 

Mazmahor Karyesi 

Melek karyesi 

Mezmez Karyesi 

Mezra Karyesi 

Nurane Karyesi 

Oğrıca Karyesi 

Orul karyesi 

Öyyüm Söğüt Karyesi 

Rum Evlik Karyesi 

Sam Karyesi 

Sazgın  Karyesi 

Semavin Karyesi 

Suboğaz Karyesi       
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Şehme Karyesi 

Telbaşer Karyesi 

Telfer Karyesi 

Tenbet Karyesi 

Tul Aba Karyesi  

Turlu Karyesi 

Tutluk Karyesi 

Ulu Masara Karyesi   

Uruş Karyesi 

Yaylacık Karyesi 

Zemge Karyesi 

 

Mezralar ; 

Acekent Mezrası 

Arbabkir Mezrası 

Ahmanus Mezrası 

Eşref Mezrası 

Gülcü Mezrası 

Gül Abdal Mezrası 

Haremeyn Mezrası 

Oruç Gazi Mezrası  

Pelmas Mezrası 

Taşkın Mezrası 

Ayıntab Kazasına bağlı olmayıp da değişik sebeplerle defterimizde adı geçen 

köyler ise şunlardır: 

Arabsun Karyesi (Niğde) 

Babcı Karyesi (Kilis) 

Bedran Karyesi (Halep) 

Dirbil  Karyesi (Midyat) 

Hasan Begli Karyesi (Kilis) 

İskender Karyesi (Kilis) 

Kadir Uşağı Karyesi (Malatya ) 

Kahyalı Karyesi (Halep) 
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İnceyer Karyesi (Osmaniye) 

Kermeter Karyesi (Darende) 

Küfr-i Abid Karyesi (Halep) 

Mısırcık Karyesi (Kilis) 

Mizekhane Karyesi (Pazarcık) 

Suvarlı Karyesi (Besni) 

Yenice Karyesi (Darende) 

 

5. 2. Mahalleler 

            Araştırma konumuz olan 151 Nolu Ayıntab Şer´iyye Sicilinde adı geçen 

mahalleler şunlardır: 

Abdulvehab Hanesi Mahallesi                                  

Akpınar Mahallesi                                                     

Akyol Mahallesi                                                         

Amu Mahallesi                                                           

Bayrak Bölüğü Mahallesi                                          

Beg Mahallesi                                                            

Behisni Mahallesi                                                      

Bostancı Mahallesi                                                    

Boyacı Mahallesi                                                       

Cabi Mahallesi                                                          

Cevizlice Mahallesi                                                   

Çınarlı Mahallesi                                                       

Çukur Mahallesi                                                        

Debbağhane Mahallesi 

Delbes Mahallesi                                                                       

Düğmeci Bölüğü Mahallesi                                                   

Eblehan Mahallesi   

Ehl-i Cefa Mahallesi  

Fare Mahallesi 

Gülbeşe Hanesi Mahallesi 

Hacı Abdulvahab Mahallesi 

Hacı Baki Mahallesi  
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Hacı Halil Hanesi Mahallesi 

Hacı Hasan Mahallesi 

Hamam Hanesi Mahallesi 

Hayik Baba Mahallesi 

Hayik-i Müsliman Mahallesi 

Hayik-i Zimmiyan Mahallesi 

Hazır Çavuş Mahallesi 

İbn-i Eyyub Mahallesi  

İbn-i Kör Mahallesi  

İbn-i Şeker Mahallesi 

Kala´ Altı Mahallesi 

Karacalı Bölüğü Mahallesi 

Kara Höyük Mahallesi                                                                    

Kara Maraş Mahallesi                                                                    

Kara Sakal Mahallesi                                                                                                                                                                         

Kayacık Mahallesi                                                                    

Kaysere Mahallesi                                                                     

Kazazlı Mahallesi 

Kazaz Bölüğü Mahallesi 

Kebkeb Mahallesi 

Kebkeb Bölüğü Mahallesi 

Keleş Mahallesi 

Keleş Hanesi Mahallesi                                                  

Kepenek Mahallesi 

Kılıncoğlu Mahallesi 

Kocaoğlan Mahallesi 

Kozanlı Mahallesi 

Kürkçiyan Mahallesi 

Kürtünciyan Mahallesi 

MağaraBaşı Mahallesi 

Maşlakı Mahallesi 

Molla Ahmed Mahallesi 

Musullu Mahallesi 
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Musulluzâde Mahallesi 

Nergis Hanesi Mahallesi 

Ökçe Basan Mahallesi 

Paçura Mahallesi 

Sefer Paşa Mahllesi 

Seng-i Hoşkadim Mahallesi 

Seng-i Nakkaş Mahallesi 

Seng-i Tavil Mahallesi 

Suya Batmaz Mahallesi 

Şarkiyan 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 

 

5. 3. Camiler ve Mescitler 

Camiler ; 

Alaüddevle Camii 

Cırcır Camii 

Eyyuboğlu Camii 

Hacı Nasır Camii 

Hacı Tahir Camii 

Hüseyin Paşa Camii 
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İhsan Beg Camii 

Keçehane Camii 

Mündâniye Camii 

Nuri Paşa Camii 

Ömeriye Camii 

Şirvani Camii 

Tahtani Camii 

Mescitler ; 

Beşinci Mescidi 

Çamurcu Mescidi 

Debbağ Efendi Mescidi 

Dolu Mescidi 

Galleş Mescidi 

Yaycı Mescidi 

?Ağzı Mescidi 

 

5. 4. Çarşı ve Bedestenler 

Alaybeyi Çarşısı 

Arasa Çarşısı 

Balıklı Çarşısı 

Balkulağı Çarşısı 

Eblehan Çarşısı 

İbn-i Eyyub Çarşısı 

Gazgancı Çarşısı 

Kal´a Altı Çarşısı 

Karagöz Çarşısı 

Keçehane Çarşısı 

Kuyu Mahaller Çarşısı 

Küçük Pazar Çarşısı 

Mutabyan Çarşısı 

Sukı Tavil (Uzun Çarşı) Çarşısı 

Şehreküstü Çarşısı 

Kemikli Bedesten 
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Mecidiye Bedesteni 

Attar Pazarı 

Buğday Pazarı 

Elmacı Pazarı 

Külekçi Pazarı 

Saban Pazarı 

 

5. 5. Hanlar ve Hamamlar  

Hanlar; 

Gül Hanı 

Hasırcızâde hanı 

Seyyid Ali Hanı 

Şıhcı hanı 

Tuz (Tuzcu) Hanı 

Hamamlar; 

Hengâme Hamamı 

Küçük Paşa Hamamı 

Şıh Hamamı 

 

5. 6. Vakıflar 

Ayşe Bacı Vakfı 

Basmacızâde Hacı Ömer Efendi Vakfı 

Bazargani Vakfı 

Çamurcu Mescidi ve Medresesi Vakfı 

Dolu Mescid-i Şerifi Vakfı 

Hacı Fellahoğlu Vakfı 

Hacı Hüseyin Paşa Vakfı 

Hacı İshak Efendi Vakfı 

Hacı Nasır Camii Şerifi Vakfı 

Hacı Tahir Camii Şerifi Vakfı 

Haremeyn Vakfı 

Hoca Nakıb Vakfı 

Karagöz Vakfı 



534 

Kuzu Aşıoğlu Hasan Vakfı 

Lala Mustafa Paşa Vakfı 

Muzaffereddin Vakfı 

Sinaneddin Vakfı 

Şeyh Osman Vakfı 

Şeyh Şerafeddin Vakfı 

? Ağzı Mescidi Vakfı 

Yaycı Mescidi Vakfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SONUÇ 

151 Nolu Ayntab Şer´iyye Sicili’nin kapsadığı zaman diliminden de 

anlaşılacağı üzere, şer´iyye sicilleri ayrı ayrı defterler halinde ve yaklaşık ikişer üçer 

yıllık zaman dilimini kapsayacak şekilde tutulmuşlardır. Bu yönüyle baktığımızda tek 

bir defterden yola çıkarak genel kanaatler ortaya koymak zor olmakla beraber, yine de 

bir bütün olarak şer´iyye sicillerinin Osmanlı Devleti’nin bilhassa da içtimai ve 

iktisadi yapısı hakkında çok önemli bilgiler içerdiğini kabul etmemiz gerekiyor. 

Osmanlı şehirlerinin iktisadi ve idari yapıları hakkında tahrir defterleri de önemli bir 

yere sahiptirler. Ancak her türlü ferman, berat, mektup, buyrultu, ilâm ve hüccetler ile 

şehirlerin mahalle listelerini, dini ve sosyal yapılarını, şehirlerin nüfuslarını, bu 

nüfusların ırki ve dini ayrımlarını, şehirdeki hastalık ve tabii afetleri, şehirdeki esnaf 

gurupları, evlenme, boşanma, mehir, alım-satım, hırsızlık, adam yaralama ve öldürme, 

para meseleleri ve fiyat hareketleri gibi çok değişik konularda özel bilgiler içermeleri 

hasebiyle şehir tarihçiliği ve sosyal tarihçilik bakımından şer´iyye sicillerinin 

tartışılmaz bir yere sahip oldukları muhakkaktır.  

151 nolu Ayntab Şer´iyye Sicili’ne bakarak dönemin Ayntab’ı hakkında 

önemli bilgilere ulaşmamız mümkündür. Öncellikle Ayntab artık L. Peırce’in 

incelediği 1540’lı yılların Ayntab’ı değildir. L. Peirce, 1540’larda Ayntab’ın 29 

mahalleden oluştuğunu belirtir79. 1645’li yılları konu alan 17 Nolu Ayntab Şer´iyye 

Sicili’nde ise 51 mahalle adının geçtiğini görmekteyiz80. Gerçi Ayntab o dönemlerde 

de çevresine göre büyük bir merkezdir ve çoğu şehirlerden daha kalabalık ve daha çok 

cazibe merkezidir. Fakat 1882’lere geldiğimizde şehrin çehresi çok değişmiştir. 

İnceleme konumuz olan 151 nolu Ayntab Şer´iyye Sicili’nde adı geçen doksan adet 

köy ve seksenden fazla mahallesiyle Ayntab artık çok daha büyük bir şehir 

özelliğindedir. Zira 17 Nolu Şer´iyye Sicili ile 151 Nolu Şer´iyye Sicili arasında 

geçen iki yüz elli yıllık zaman zarfında yedi adet olarak geçen vakıf sayısı onyediyi 

bulmuş, on üç adet olarak geçen cami ve mescit sayısı yirmiyi bulmuştur. İşte 

                                                 
79 Leslıe Peirce, Ahlak Oyunları, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 2005, s.74. 
80 Handan Bozkurt. (2002). 17 Nolu Ayntab Şer´iyye Sicili, Yüksek Lisans Tezi, Malatya, ss.399-400. 
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mahalle, köy, vakıf ve cami sayılarındaki bu artışın diğer alanlar için de geçerli 

olduğunu düşünecek olursak, Ayntab Kazası’nın Osmanlı egemenliği sürecinde 

sürekli büyüyen bir merkez olduğunu görmemiz mümkündür.  

Ayntab Kazası sadece nüfus veya kent sınırları bakımından büyüyen bir 

şehirde değildir. Bu büyüme iktisaden de gerçekleşmektedir. Zaten şehrin coğrafi 

konumu ekonomik büyümeye oldukça elverişliydi. Tarihi İpek yolu üzerinde 

bulunuşu Halep gibi Osmanlı Devleti’nin en canlı ve en kalabalık şehirlerinden birine 

olan yakınlığı, halkının çalışkanlığı, zanaat ve ticarete olan yakınlığı Ayntab 

Kazası’nın ekonomik kalkınmışlığının en önemli nedenleriydi. 1536 tarihli tapu 

sayımına göre kentte 1300 dolayında ticarethane mevcuttu, Evliya Çelebi ise 1671’de 

3900 civarında dükkan ve imalathaneden bahseder81. Bizim defterimizde de 26 

civarında han, çarşı ve pazar ismi geçmektedir ki bütün bunlar şehirdeki ekonomik 

canlılığın bir ifadesiydiler. Çarşılar içerisinde en önemlisi ise Suk-ı Tavil yani Uzun 

Çarşı’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, haşveci, simitçi, 

helvacı ve kasap gibi pek çok esnaf ve zanaat dükkanları bulunmaktaydı. Hatta 

Ayntab Kazası esnafının çeşitliliği ve kaliteli üretimi ile çevre iller arasında hatırı 

sayılır bir şöhret sahipti. Boyacı, Debbağhane gibi mahalle isimleri bile şehir 

ekonomisinin vardığı boyutları ifade açısından güzel örneklerdir. Şehirdeki üretim 

sadece esnaf ve zanaat kollarıyla sınırlı değildi. Şehirde ve şehrin kırsal kesimlerinde 

çok ciddi bir tarımsal üretimde 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 hat safhadaydı. Defterimizde köylerle ilgili belgelerde 

bu durumu açıkca görmek mümkündür.  

Ayntabla ilgili defterimizin bize göstermiş olduğu bir diğer özellikte, 

Ayntab Kazası’nın bir Türk şehri olduğu hususudur. Bu durum şehirle ilgili daha önce 

çalışılmış şer´iyye sicillerinde olduğu gibi, inceleme konumuz olan defterde de 

kendini açıkça göstermektedir. Osmanlı egemenliği altında ne Ermeniler, ne de başka 

bir etnik gurup Ayntab’da hiç bir zaman çoğunluk konumuna gelememişlerdir. Hatta 

Ayntab Şer´iyye Sicilleri ile ilgili dışarıdan bir araştırma olarak kabul edeceğimiz 

                                                 
81 Peirce, a.g e., s.56. 
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Ahlak Oyunları isimli eserde L. Peirce dahi bu durumu kabul eder ve 29 mahalleden 

yalnızca birinin Ermeni mahallesi – Haik Mahallesi – olduğunu belirtir82. Gerçi 

sonradan şehrin büyümesiyle oluşacak olan Şarkiyan Mahallesi ve Kürtüncüyan 

Mahallesi gibi bazı mahalle adları bizlerde buraların da birer Ermeni mahalleleri 

olduğu kanaatini uyandırsa da, defterimizdeki belgelerden söz konusu mahalle 

sakinlerinin isimlerine bakarak, bu mahallelerin birer Türk yerleşim merkezleri 

olduklarını anlıyoruz. L. Peirce, şehir merkezindeki Ermeniler’in azlığını birazda 

onların kırsal kesimde yaşıyor olmalarına bağlar ve bu konuda Orul Köyü’nü örnek 

vererek o zamanlar 156 haneden oluşan köyün 60 hanesinin Ermeni hanesi olduğunu 

iddia eder83. Ancak bizce bu bilgiye şüpheyle yaklaşmak lazımdır. Çünkü L. 

Peırce’nin çalışmasından yüz yıl kadar sonrasını ele alan 17 Nolu Ayntab Şer´iyye 

Sicili ve bizim defterimiz olan 151 Nolu Ayntab Şer´iyye Sicilleri’nde Orul Köyü ve 

çevre köy olarak sayılabilecek Arıl, Güreniz, Battal, Hıyam ve Keret gibi köyler 

üzerinde yaptığımız detaylı araştırmalarda Ermeni şahıs ve Ermenice yer adlarına 

rastlanmayışı bu şüphemizde bizi haklı kılmaktadır. Ancak bizim bu ifadelerimiz 

Ayntab Kazası dahilinde Ermenilerin hiç yaşamadığı şeklinde de anlaşılmamalıdır. 

Hatta diyebiliriz ki; 1880’lerde Ermeni nüfusunun genel nüfusa oranı L. Peırce’nin 

verdiği 1543’teki % 1. 4 oranından çok çok daha fazlaydı. Ancak bu fazlalığı 

kırsaldaki Ermeniler’in şehir merkezine göç etmeleriyle değil de; arada geçen 

yaklaşık 350 yıllık zaman zarfında Ayntab’ın artan cazibesiyle beraber dışardan 

yapılan göçlerle açıklamak daha doğru bir tesbit olur kanaatindeyiz.  

Ermenilerin şehirdeki yaşayışlarına gelince; Osmanlı bünyesindeki diğer 

tüm azınlıklar gibi onlar da her türlü hak ve hürriyetlerden serbestçe yararlanmakta ve 

ekonomik bakımdan da ticaretle uğraştıkları için Türk halkına oranla daha iyi 

durumdaydılar. Defterimizde dikkati çeken bir nokta da; bazı Ermenilerin sorunlarını 

halletmede kendi mahkemelerine değil de, Şeri mahkemelere müracat etmeleri 

hususudur. Bu kimi zaman Osmanlı Hukuku’na olan güven, kimi zaman da kişisel 

çıkarları için İslam Hukuku’ndan yararlanma düşüncesiyle ilgiliydi. Bununla beraber 

Şeri Mahkemelerin gerek gayr-i müslimlerin kendi aralarındaki ve gerekse 

müslümanlarla olan davalarında oldukca objektif davrandığına defterimizdeki 

belgelerden açıkça anlamaktayız. Bu arada defterimizde 159 Nolu belgede adı geçen 

                                                 
82 Peirce, a.g.e., s.79. 
83 Peirce, a.g.e., s. 79. 
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Bidayet Mahkemesi Azası Kendirciyan Useb Efendi ismi Ermeniler’in Islahat 

Fermanı’ıyla beraber rahatça memur olabildiklerinin güzel bir örneğidir. Yine 259 

Nolu belgeden Ermeniler’in kendi mallarını, kendi milletlerine ait hayır işlerinde 

kullanılmak üzere vakf edebildiklerini de görmekteyiz ki bütün bunlar asırlar boyu 

devam eden Osmanlı hoşgörüsünün bir kazadaki güzel örneklerinden bir kaçını ifade 

etmektedir.  

 151 Nolu Ayntab Şer´iyye Sicili’ndeki davaların konusuna baktığımız da 

davaların daha çok  tereke ve miras, vekil ve vasi tayini, kaybolan ve çalıntı hayvan, 

evlenme, boşanma, mihir, borç, nafaka, satış izni, satış ve vakıf gibi konularla ilgili 

olduğunu görmekteyiz. Söz konusu belgelerin 1/3’ünü tereke ve mirasla ilgili belgeler 

oluşturmaktadır. Bunu sayı çokluğuna göre takip eden diğer belgeler ise vekil tayini, 

vasi tayini ve nafaka ile vakıf davalarını içeren belgelerdir.  

Mahkemelere yapılan müracatlar açısından konuya baktığımızda kadınların 

erkeklerden hiçde geride kalmadıklarını görmekteyiz. 151 Nolu Ayntab Şer´iyye 

Sicili’ndeki belgeler açıkça göstermektedir ki; Ayntab kadınları haklarını arama 

konusunda mahkemeye ya doğruda yada vekil yoluyla çok rahat bir şekilde 

başvurabilmekteydi. Bu müracatlar daha çok boşanma ve miras paylaşma konusu 

hakkındaydılar. Mahkeme bu müracatları değerlendirirken herhangi bir ayrımcılığa 

gitmemiş, dava konuları eldeki deliller ve şahit ifadeleri çerçevesinde objektif olarak 

ele alınmış ve karar verilmiştir. Tabi burada iki kadının şahitliğinin bir erkeğinkine 

denk sayılması ve kadına erkeğe verilen mirasın yarısı kadar miras verilmesi gibi şeri 

uygulamaların devam ettiğini belirtmemiz lazım. Sancak dışında oturan kadınların 

mahkemeye geliş nedenleri daha çok aile ve kişisel ilişkilerle ilgili sorunlardan 

kaynaklanmaktaydı. Ayntab kadını alış veriş, iş, alım-satım, üretim konularıylada 

ilgiliydi. Defterimizde de rastladığımız pek çok kadının Ayıntab Çarşıları’nda dükkan 

sahibi oluşu, mallarını vakf etmelerini buna örnek olarak verebiliriz. Kısacası 151 

Nolu Ayntab Şer´iyye Sicili defteri bize göstermektedir ki; kadın toplumun evine ve 

içine kapalı pasif bir unsuru değil aktif bir parçasıdır. Her konuda hakkını alabilmek 

için mücadele etmekte, bu mücadeleyi kimi zaman kocasına ve kardeşine, kimi zaman 

da kiracısına ve komşusuna karşı yürütmekte, çoğu zamanda hakkını mahkeme 

yoluyla söke söke almaktadır.  

151 Nolu Ayntab Şer´iyye Sicili’nde vakıflar konusu da önemli bir yere 

sahiptir. Gerçektende defterimizdeki belgelerin 1/9’unun vakıflarla ilgili oluşu bu 

konuda dikkatimizi celb etmiştir. İnceleme konumuz olan defterimizde on yedi vakıf 
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ismi zikredilmektedir. Burada vakıf sahiplerinin ya mallarının bir kısmını veyahut da 

tamamını hayır işlerine adadıklarını görüyoruz. Bu hayır işleri daha çok fakir fukara 

halkın doyurulması, sosyal ve kutsal yapıtların tamır ve termimi ile ilgiliydi. Öyle 

görünüyor ki Ayntab ve art bölgesinde yöre kurumlarına bağaşta bulunmak güçlü bir 

görenek durumundaydı. Yöreden kişilerin yaptığı yerel hayır işleri hem canlı ve 

samimi bir kent görünümünü, hem de yararlı yapıların ayakta tutunmasını sağlamak 

bakımından gerekliydi. Her ne kadar Ayntab, kalesi dışında görlemli yapılardan 

yoksun olsa da, insan kaynakları yönüyle bereketliydi yalnızca tüccarlar, bilginler ve 

din adamlarının değil sıradan çok sayıda insanın bile mallarını vakf ettiğine şahit 

olabiliriz. Gayri müslimler de kendi mallarını kendi milletlerine 

vakfedebilmekteydiler. Yine Osmanlı Devletindeki kadın vakıflar geleneğinin 

Ayntab’da da devam ettiğini görmekteyiz ki Ayşe Bacı Vakfı buna örnek olarak 

verilebilir. Bugün de Gaziantepliler hala, Gaziantep’in kendi yöresine yatırım yapan 

insanların kenti olduğunu ve devlet desteğine muhtaç olmak istemediklerini sıkça ileri 

sürmektedirler. 151 Nolu Ayntab Şer´iyye Sicili bize bu kanaatin biraz da tarihsel 

gerçekçiliğinin ve temelinin olduğunu göstermektedir.                 

151 Nolu Ayntab Şer´iyye Sicili  Defteri’ne bakarak 19. yy’ın son çeyreğinde 

şehir ve köy halkının kullandığı yerel ev eşyalarını, ev, arsa, bağ, bostan ve dükkan 

gibi gayr-i menkullerin bedellerini ve bu sahadaki fiyat ve enflasyon hareketliği 

hakkında da bilgi sahibi olmamız  mümkündür. Ancak defterimizdeki özellikle de 

tereke davalarında geçen tepsi, sini, yastık ve yorgan gibi basit eşyaların fiyatlarından 

çıkardığımız kadarıyla defterin kapsadığı üç yıllık süre zarfında ciddi bir fiyat 

artışının olmadığını görmekteyiz.  

Kısaca ve anahatlarıyla değerlendirdiğimiz 151 Nolu Ayıntab Şer´iyye Sicili 

birkaç  yıllık bir süreyi kapsamış olmakla beraber görülmektedir ki önemli bilgiler 

ihtiva etmektedir. Ancak bu ve benzeri kaynaklardan sağlanabilecek daha kesin ve 

genel geçerli bilgiler muhakkak ki daha uzun dönemleri içine alan araştırmalar 

sonucunda elde edilebilecektir. Bu çalışmamızın da bu doğrultuda yapılacak olan 

araştırmalar için küçük de olsa bir katkı sağlamasını ümit ediyoruz.  
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