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ÖZET 
 

123 NUMARALI GAZİANTEP ŞER‘İYYE SİCİLİ’NİN  
TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1180-1181/M.1766-1767) 

 
 

KUZUCU, Serhat  
Yüksek Lisans Tezi, Tarih Ana Bilim Dalı  

Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Murat ÇELİKDEMİR 
Temmuz 2006, 370 sayfa 

 
 
 

Sosyo-kültürel açıdan önemli bilgi ve kayıtlar içeren Osmanlı mahkeme 
kayıtları, geçmişi günümüze yansıtan kıymetli yazılı kaynaklardandır. Belli bölgelere 
ait olan bu kayıt defterleri yerel farklılıkları ortaya koymasının yanı sıra tümü 
gözlendiğinde genel tespitlerinde oluşmasını sağlamaktadır. 123 Numaralı Gaziantep 
Şer’iyye sicili Hicri 1180-1181 (M. 1766-1767 ) tarihlerini kapsamaktadır. Toplam 
196 sayfadan  oluşan bu sicil defterinde 362 adet idari ve hukuki içerikli belge 
bulunmaktadır. Defter iki tarafı kullanılarak kaleme alınmıştır. Bir tarafına 
merkezden gelen buyruldular, arzuhaller, nişân-ı şerîfler ve fermanlar gibi idari 
içerikli belgeler diğer tarafında ise vakfiye, boşanma, alacak verecek, vasi tayini, 
nafaka, miras gibi hukuki içerikli belgeler kaleme alınmıştır. Transkripsiyonları 
yapılan bu belgeler içerisinde Gaziantep’in sosyal, ekonomik ve idari yapısı 
hakkında bilgi veren önemli verilere rastlanılmıştır.  
 
 
Anahtar kelimeler: Şer‘iyye sicilleri, hüccet, Ayıntab, nişân-ı şerif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

TRANSCRIPTION AND ANALYSIS OF AYNTAB JUDICIAL RECORD NU: 
123 (LC.1180-1181 / 1766-1767 AD.) 

 
KUZUCU, Serhat 

Master’s Thesis: Departman of History 
Supervisor: Asst. Prof. Dr. Murat ÇELİKDEMİR 

July 2006, 370 Pages 
 
 

Ottoman court registers are so valuable sources that they include important 
knowladge and records. These registers also reftlect past to present besides its social 
and cultural value. Registers which belong to specific areas do not only manifest 
local differences but also help researchers reach more general conclusions. The 
present study comprises analysis of  the years 1180-1181 (Lunar Calendar- Hijrah) / 
1766-1767 AD. There are 362 number administrative and judicial documents in this 
records which consist a total of 196 pages. Records were kept on both sides of the 
register. On the first side administrative documments like petitions, buyruldus and 
fırmans coming from the capital were recorded to. The other side is related to judicial 
documents like debt, subsistence, divorce and heritage. These registers analyzed in 
this study provide important data about social, economic and administrative structure 
of Gaziantep.  
 
Key Words: Judicial Records, Hüccet, Ayıntab, Nişan-ı şerif (firman) 
           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖN SÖZ 
 

Osmanlı dönemi Türk kültürünün, Türk hukukunun, Türk siyasi ve sosyal 
hayatının birinci elden kaynakları şer‘iyye sicilleridir. Bu siciller bir nevi ait olduğu 
bölgenin bilgi bankasıdır. Genel tarihçiler bu sicillere müracaat etmeden, özellikle 
mahalli olayları ayrıntılarıyla ortaya koyamazlar. İktisat tarihçileri, Türk halkının 
hayat ve geçim tarzını, ticari hayatını makro ve mikro iktisadi yapısını bu sicillere 
bakmadan analiz edemezler. Hukuk tarihçileri eski hukuk mevzuatlarını ve hukukun 
işleyişini ancak bu kaynaklara bakarak tespit edebilirler. İşte bu yüzden Türk 
kültürünü çeşitli yönleriyle böylesini yakından ve doğrudan ilgilendiren bu 
kaynaklardan birini  “123 Numaralı Gaziantep şer‘iyye sicilini” çalışma konumuz  
olarak belirdik.           

Bu çalışmada doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok kişinin yardımını 
gördüm. Halen görev yaptığım Gaziantep Üniversitesi Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Murat FİDAN gerek akademik gerekse idari 
anlamda borçlu olduğum kişilerin başında gelmektedir. Beni böyle bir çalışmaya 
yönlendiren danışmanım hocam Yrd.Doç.Dr. Murat Çelikdemir’e, ilgi ve 
yardımlarını esirgemeyen Yrd.Doç.Dr. Erdinç Gülcü’ye ve meslektaşım Arş.Gör. 
Mehmet Ali Yıldıram’a emeklerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim. 
 
Gaziantep  
Temmuz  2006                    Serhat Kuzucu 
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BİRİNCİ BÖLÜM  
GİRİŞ 

 

1.1. GİRİŞ 

 Gaziantep ili Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Bu bölgenin 

en büyük il merkezlerinden biri olup Fırat nehrine 55 km uzaklıkta, deniz 

seviyesinden 900 metre yükseklikte engebeli bir arazide, tepeler üzerine kurulmuştur. 

Anadolu’nun en eski şehirlerinden biri olan Gaziantep, tarih boyunda birçok devletin 

ve milletin hakimiyeti altında yaşamıştır. Tarihte Hantab, Entab, Hatab, Ayıntab gibi 

adlarına rastlanmasına karşın, İlkçağ’a ait belli başlı kaynak ve araştırmalarda Antep 

adına rastlanmamaktadır1. Bununla birlikte Antep’in 12 km kuzeyinde Antep-Maraş 

yolu üzerindeki Dülük’ün oldukça eski bir mevki olduğu bilinmektedir. Ayıntab’ın 

Türk idaresine Alparslan ve Melikşah zamanlarında geçtiği tahmin edilmektedir.2 

Şehir’in Osmanlı yönetimine ise Yavuz Sultan Selim döneminde 1516 tarihinde 

girdiği bilinmektedir. 

 Gaziantep şehri ve bölgesi en eski devirlerden beri, gerek iklimi ve yerleşime  

uygun yerleri gerekse stratejik açıdan önemli bir konumda bulunmasından ötürü, 

hareketli bir tarihi süreç yaşamıştır. En uzun süre egemenliğinde kaldığı devlet ise 

Osmanlı Devleti’dir. Yaptığımız çalışma bu önemli şehrin sosyal, iktisadi ve kültürel 

tarihi hakkında yapılan çalışmalara katkıda bulunmak amacını taşımaktadır.  

Bilindiği üzere şer‘î mahkeme sicilleri arşivi, tarih yazarlarının hiçbir suretle ihmal 

edemeyecekleri bir tarih hazinesidir. Osmanlı Devleti’nin yargı organı olan şer‘î 

mahkemeler devletin son bulmasıyla birlikte tarihe karışmakla beraber, devletin 

muhtelif devirlerdeki hukuki, dini, iktisadi, askeri tarihi ve idari müesseseleri ve o 

zamanki Osmanlı toplum yapısı hakkında bize çok değerli tarihi belgeler bırakmıştır. 

Bu siciller XV. asrın yarısından başlayarak XX. asrın ilk çeyreğine kadarki uzun bir 

                                                 
1 Hüseyin Özdeğer. (1996). Gazinatep. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Güzel Sanatlar 
Matbaası, C. XIII, İstanbul, ss.466-469.    
2 Nejat Göyünç. (2000). Gaziantep Tarihi ile ilgili Bazı Notlar. Osmanlı Döneminde Gaziantep 
Sempozyumu.Gaziantep, ss.45-48.  
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zaman dilimi içinde yaklaşık olarak beş yüz yıllık Türk tarihini, Türk iktisadi 

hayatını, Türk siyasi, sosyal ve hukuki hayatını yakından ilgilendirmekte ve kısaca 

Türk kültür ve tarihinin temel kaynaklarının başında gelmektedir. Belli bölgelere ait 

olan bu kayıt defterleri yerel farklılıkları ortaya koymasının yanı sıra  tümü 

gözlendiğinde genel tespitlerinde oluşmasını sağlamaktadır. Ülkemizde ve dünyada 

önemi gittikçe artan yerel tarih araştırmaları, kent kimliğinin ve kentli olma 

bilincinin oluşmasında, kentlerin bulunduğu coğrafi konumun, sosyo-ekonomik 

yapının ve kültürel yaşantının algılanması ve sahiplenmesinde oldukça önemli yere 

sahiptir. İnsanların bilemedikleri şeyleri anlaması ve sevmesi düşünülemez. 

Dünümüzü ve yaşadığımız yeri ne kadar iyi tanırsak ve bilirsek, bu günle 

ilişkilendirip, algılamamız ve yarını tasarlayabilmemiz de o kadar kolay olacaktır.  

 Bu düşünceler doğrultusunda biz de şer‘îyye sicillerinin bölge araştırmaları 

için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu dikkate alarak tarihe katkıda bulunabileceğini 

düşünerek “123 Numaralı Gaziantep Şer‘îyye sicilinin Transkripsiyonu ve 

Değerlendirilmesi”  çalışmasını konumuz olarak belirledik. Bu çalışmamız Antep’in 

1766-1767 tarihleri arasını kapsamaktadır. Elde ettiğimiz veriler ışığında bu tarihler 

arasında  Antep’in  İdari, Sosyal ve Ekonomik yapısı hakkında çeşitli tespitler 

yapmaya çalıştık.  



İKİNCİ BÖLÜM  
LİTERATÜR BİLGİLERİ VE ŞER‘İYYE SİCİLİ TRANSKRİPSİYONU 

 

2.1. GENEL OLARAK ŞER‘İYYE SİCİLLERİ 
 
 Osmanlı tarihinin kaynakları arasında şer‘îyye sicillerinin, birinci derecede 

önemli bir kaynak olduğundan şüphe yoktur. Kadıların devlet merkeziyle yaptıkları 

resmi yazışmaları, halkın şikayet ve dileklerini, mahalli idarelere ait hukuki 

düzenlemeler olarak kabul edilen ferman ve hükümleri, en önemlisi de ait olduğu 

mahallin sosyal ve iktisadi hayatını yansıtan mahkeme kararlarını ihtiva eden bu 

siciller incelenmeden, Osmanlı Devleti’nin siyasi, idari ve sosyal tarihini hakkıyla 

ortaya koymak mümkün değildir3. Hele muayyen bir mıntıkaya ait birbirinin devamı 

olan bütün sicil defterleri ele geçirildiği takdirde, o mıntıkanın tarihi hayatını hiçbir 

kaynak bize bunlardan daha etraflı, daha mevsuk bir şekilde canlandıramaz 4. Türk 

kültür ve tarihi açısından böylesine önem arz eden bu tarih hazinesi hakkında, 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri gerekli ilmi araştırmaların ve tasniflerin yapılması 

gerektiği hususu, bunların değerini taktir eden bütün Türk ilim adamları tarafından 

ısrarla belirtilmiştir.    

 Türkiye’de şer‘îyye sicillerinin önemleri üzerinde ilk duran İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı olmuş, daha sonra Fuat Köprülü ve Hasan Fehmi Turgal bu konuyu 

eserlerinde işlemişlerdir5. Bu kadar büyük bir öneme sahip olan şer‘îyye sicilleri 

uzun bir süre mahzenlerde kaderine terk edilmiştir. 3 Kasım 1941 yılında çıkartılan 

4018/2182 sayılı kararla siciller müze ve kütüphanelere devredilmiş, 1991 tarihinde 

ise Türkiye genelindeki müze ve kütüphanelerde bulunan şer‘iye sicilleri Milli 

Kütüphane’de toplanılmıştır.  

                                                 
3 Ahmet Akgündüz. (1988).  Şer‘îyye Sicilleri I. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, s.12.  
4 Halil İnalcık. (1948). Tarih Hakkında Mühim Bir Kaynak. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi Dergisi. 1(2):89-96. 
5 İbrahim Yılmzçelik. (1994). Şer‘îyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru Diyarbakır Şer‘îyye 
Sicilleri. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. (90):41-49.  
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Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2005 tarih ve B.02.0.ARV-

0.11.401.04-5710 talep yazıları ve Millî Kütüphane Başkanlığı tarafından alınan 

15.11.2005 tarih ve B.16.0.MKB.0.77.00.05/550.05-168333 sayılı Bakanlık oluru 

doğrultusunda yazma ve nadir eserler deposunda bulunan şer‘iyye sicil defterlerinin 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne devri kararlaştırılmıştır. Yapılan devir-teslim 

işlemlerinde defterler herhangi bir işleme tabi tutulmayıp, Millî Kütüphane'deki aslî 

düzeni içerinde koleksiyon olarak devredilmiştir6. 

 
2.2. ŞER‘İYYE MAHKEMELERİNDEKİ GÖREVLİLER 
2.2.1. Kadı 
 Arapça’da kaza (kadâ) kökünden ism-i fâil olan kadî, fıkıh terimi olarak 

insanlar arasında meydana gelen çekişme ve davaları şer‘î hükümlere göre 

çözümlemek için yetkili makamca tayin edilen kişiyi ifade eder7. Osmanlı 

Devleti’nde beylik döneminden beri fethedilen yerlere hukuku temsilen bir kadının, 

idareyi temsilen bir subaşının tayini yerleşmiş bir gelenekti8. Osmanlı adalet düzenin 

temellini kadılar oluşturmaktadır. Kadı sadece bir yargıç değil, noter ve aynı 

zamanda bir mülki amirdir 9. Bu görevleri kendisinden beklenileli çeşitli yardımcılar 

kullanarak yerine getirir. Osmanlı idare anlayışında taşraya temel olarak iki 

görevlinin atandığı biliyoruz. Bunlardan ilki asker kökenli olan beydir ve sultanın 

idare yetkilerini temsil eder. Diğeri ise kadıdır ve sultanın kural koyma yetkisini 

temsil eder10. Kadı merkezdeki Kazaskerlik Dairesine bağlıydı (Anadolu ve Rumeli 

Kazaskeri). Mülki erkan icra-yı otorite gerektiren konularda ona yardım ile 

mükellefti. 

 Osmanlı devleti idari taksimat olarak önce eyaletlere, eyaletler livalara, 

livalar kazalara, kazalar nahiyelere ve nahiyeler de köylere ayrılıyordu. Nahiye ve 

köyler dışında kalan diğer idari merkezler aynı zamanda birer yargı merkeziydi. Her 

yargı merkezinde birer kadı bulunurdu 11. Kadılar, kadı beratı denilen belgeyle kaza 

                                                 
6 Milli Kütüphane. (2006). Milli Kütüphane’de bulunan Şer‘iye sicilleri ile ilgili. Ankara,  
 http://www.mkutup.gov.tr/seriye.html. (27.03.2006). 
7 Fahrettin Atar. (2001). Kadı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Güzel Sanatlar Matbaası, 
C.XXIV, İstanbul, ss.66-69.    
8 İlber Ortaylı. (2001). Osmanlı Devleti’nde Kadı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Güzel 
Sanatlar Matbaası, C. XXIV, İstanbul, ss.69-73.    
9 Mehmet Akman. (2004). Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması. Eren Yayınları, İstanbul, s.40. 
10 Nurcan Abacı. (2001). Bursa Şehri’nde Osmanlı Hukuku’nun Uygulanması (17.Yüzyıl). Kültür 
Bakanlığı Yayınları/2728,  Kültür Eserleri Dizisi/328, Başbakanlık Basımevi, Ankara, s.52. 
11 Halil Cin ve Ahmed Akgündüz. (1995). Türk Hukuk Tarihi: Kamu Hukuku. Osmanlı Araştırmaları 
Vakfı Yayınları, C. 1, İstanbul, s.271. 
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bölgelerine tayin olunurlardı. Büyük küçük bütün kadı ve mevalinin tayinlerinde 

kendilerine vazifeye tayinleri ve kazaya selahiyelerini havi berat denilen padişahın 

tuğrasını havi bir vesika verilir ve kendilerinden berat remi denilen bir harç alınırdı. 

Berat resmi, kadının yevmiyesi defterde kaç akçe ise onun aylığı hesap edilerek 

tahsil edilir, bunun yarısı resm-i nişan ismiyle tuğra çekme parası olup diğer yarısı da 

kazaskerin maiyeti olan katip, muhzırbaşı, muhzır ve divittara verilirdi12.  

 Klasik Osmanlı asırlarında kadılığa atanmanın ilk şartı, sahn düzeyinde 

medrese tahsili yapmış olmaktır. Bu meyanda mesleğe girişin yirmi akçeli kaza ile 

başlaması, hiyerarşi basamaklarda fiili görevin ardından Mevleviyet, kazaskerlik ve 

şeyhülislamlığa kadar yükselinmesi esas alınmıştır13.Osmanlı Devletinin kuruluşu 

sırasında en büyük kadılık önce İznik, sonra Bursa kadılığı idi. İmparatorluk haline 

gelindiğinde İstanbul başşehir olmanın yanı sıra kadılık bakımından da en büyük 

kaza olma niteliğine kavuşmuştu. İstanbul kadılığı bu mesleğin en üst basamağına 

çıkmış olanlara verilmekteydi. Edirne, Bursa, Filibe, Sofya, Selanik, kadılıkları XV. 

yüzyılda Mevleliviyet derecesinde büyük kadılıklardı. İmparatorluk genişledikçe 

başka yerler de bu dereceyi almışlardır14.              

 
2.2.2. Naib  
 Naib, vekil demektir; kadı yardımcısı veya kadı vekili anlamı en yaygındır15. 

Bunlar belli bir öğretim düzeyinden ileri gitmemiş ulemadan olup16 kadının 

bulunmağı hallerde duruşmaları idare etmek, serbest dirlikler içerisinde yer almayan 

köylerdeki davaların yerinde görülmesi için olay mahalline gitmek gibi görevleri ifa 

ediyordu17. Kimi zaman uzak bir bölgeye tayin olunan kadılar buraya gitmeyip 

yerlerine naib gönderebilmekteydiler. Kadı atadığı bir naibin hukuka uygun olarak 

verdiği hükmü değiştiremez veya bozamaz. Kadının izni olmadan naib vekaleten 

yürüttüğü yargılama görevini başka bir naibe devredemez. Anadolu ve Rumelindeki 

naib atamalarının Anadolu ve Rumeli kazaskerleri tarafından tasdiki gerekmekteydi. 

İstanbul’daki naib tayinleri ise İstanbul kadısının onayına tabi idi. Tayin edilecek 
                                                 
12 İsmail Hakkı Uzunçarşılı. (1988). Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. T.T.K. Yayınları, Ankara,   
s.111. 
13 Hasan Akgündüz. (1997). Klasik Dönem Osmanlı Mederese Sistemi: Amaç, Yapı, İşleyiş. Ulusal 
Yayınları, İstanbul, s.84. 
14 Musa Çadırcı. (1997). Tazminat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı. 
T.T.K., Ankara, s.84.  
15 Hasan Tahsin Fendoğlu. (1996). İslam ve Anayasa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı: Anayasa Hukuku 
Tarihi Açısından Mukayeseli Bir İnceleme. Beyan Yayınlar, İstanbul, s.132. 
16 Çoşkun Üçok vd. (2002). Türk Hukuk Tarihi. Savaş Yayın Evi, Ankara, s.199. 
17 Mehmet Ali Ünal. (1999). Osmanlı Müesseseleri Tarihi. Kardelen Kitabevi Yayınları, Isparta,  
s.220. 
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naibin o bölgenin yerlisi olmaması esas idi. 1254/1838 tarihli Tarik-i ilmiye mahsus 

ceza kanunname-i hümayunu ile bu yasak kaldırılmıştır18. XVIII. yüzyılda artık 

kazaların naiblerle yönetimi iyice yerleşmişti. Bazı büyük kazalarda naiblerinde 

olduğu göze çarpmaktadır19.   

 
2.2.3. Katip  
 Katipler yazışma ve davaların sicile kaydedilmesi işini yürütmektedir. Ender 

durumlarda mahkeme dışında yerlerine getirmesi gereken keşif olayları ile ilgili 

görevlendirildikleri görülmektedir20.    

 
2.2.4. Çavuş 
 Şer‘i mahkemelerde 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 memurlardır21. Vezirlerin ve devlet 

ricalinin tutuklanma ve hapsedilmesinde bizzat çavuşlar bulunmuştur22.  

 
2.2.5. Kassam 
  Ölülerin metrukatını (bıraktıkları şeyleri) taksim işiyle uğraşan şer‘î memur 

hakkında kullanılır bir tabirdir23. Osmanlı Devletinin şer‘îyye teşkilatında miras 

taksimi, biri kazasker kassamları ve diğeri de bir mahallin kadılığında yani şer‘î 

mahkemelerde bulunan kassamlar olmak üzere iki sınıf kassam vardır. Kazaskerlere 

mensup askeri sınıfın terekesini varisleri arasında taksim eden kazasker kassamları 

ya her kazada veya birkaç kazada ayrı ayrı bulunurlar, Rumeli’dekiler Rumeli 

kazaskerleri ve Anadolu’dakiler Anadolu kazaskerleri tarafından tayin edilirlerdi24. 

 
2.2.6. Muhzır  
 Mahkemede kadıların yardımcısı olarak muhzırbaşı ve muhzırları 

görmekteyiz. Muhzırlar, duruşmaya ilgili kişi ya da kişileri götürürler ve ihzariyye 

                                                 
18 Akman, a.g.e.,  ss.43-44. 
19 Nazan Eriş. (2002). H.1168-1169, M.1754-1756 Tarihli 6 Numaralı Şer‘îyye Siciline Göre 
Antakya’nın Sosyo-Ekonomik Yapıs. Yüksek Lisans Tezi, G.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 
s.53. 
20 Abacı, a.g.e., s.62. 
21Handan Bozkurt. (2002). Gaziantep 17 Nolu Şer‘iyye Sicili. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, s.6. 
22 İsmail Hakkı Uzunçarşılı. (1988). Osmanlı Devletinin Saray Teşkilat. T.T.K. Yayınları, Ankara,  
s.415. 
23 Mehmet Zeki Pakalın. (1993). Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II.  M.E.B. Yayınları, 
İstanbul, s. 209. 
24 Uzunçarşılı, a.g.e., s.121. 
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ücreti alırlardı. Muhzırbaşı tayinlerinde, eski muhzırbaşının hakkında tecavüz 

edilmemesi için, yeni muhzırbaşının hangi tarihten itibaren bu görevi yapabileceği 

açıklanırdı. Muhzırbaşılarının görev süreleri bir sen olup, bu vekil tayinlerinde de 

belirtilirdi25. Muhzırbaşılık görevi Osmanlılar döneminin XVI. yüzyıl sonlarına 

kadar padişah beratı ile altıbölük sipahilerine verilen bir hizmet niteliğini 

taşımaktaydı. Sonraları Yeniçerilerin ağır basmaya başlamaları ile onlardan da bu 

görevi alanlarda olmuştur26.    

 
 
2.2.7. Şühûdü’l-hal 
 Mahkemelerde yargılamayı bir nevi müşahit gözüyle izleyen görevlilere 

şühud, şühuü’l-hal, şühudü’l-udul veya udulü’l-müslimin denmektedir. Özellikle 

Endülüste de mevcut olan bu danışma niteliğindeki şura veya konsülde vasıflı kişiler 

bulunurdu. Bu kazanın ileri gelenleri arasından seçilen, kadıya müdahale etmeyen, 

ama kadı üzerinde dolaylı etkisi olan bir kurumdur27. Şühudü’l-halde yer alan 

üyelerin sayısı ile ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Bu davaların 

özelliği tescil olunan hükmün türü ve davanın taraflarına göre azalıp çoğalmaktadır28. 

 
2.3. ŞER‘İYYE SİCİLLERİNDEKİ BELGE ÇEŞİTLERİ 
2.3.1. Kadı Tarafından Kaleme Alınan Belgeler 
 Şer‘iyye sicil defterlerinde mevcut olan yazılı kayıtlar içersinde kadı 

tarafından ele alınarak yazılan kayıtlar şer‘iyye sicillerindeki kayıtların büyük 

çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bunlar kendi içinde hüccet, ilam, mürasele, maruz gibi 

isimlere ayrılmaktadır. 

 Hüccet: Arapça bir kelime olan hüccetin lügat manası delil veya fiilin 

sübutuna medar olan nesne demektir.Osmanlı hukuk terminolojisinde ise hüccetin iki 

manası mevcuttur. Birincisi şahitlik, ikrar, yemin veya yeminden nükul gibi bir 

davayı ispat eden hukuki delilere denir.İkincisi ise şer‘iyye sicillerindeki manasıdır. 

Kadının hükmünü ihtiva etmeyen, taraflardan birinin ikrarını ve diğerinin bu ikrarı 

tasdikini havi bulunan ve üst tarafında bunu düzenleyen kadının mühür ve imzasını 

                                                 
25 Yücel Özkaya. (1985). XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları/600,  1000 Temel Eser Dizisi/106, Başbakanlık Basımevi, Ankara,  
ss.223-224. 
26 Mustafa Akdağ. (1971). Türkiyenin İktisadi ve İçtimai Tarihi I . Barış Kitabevi Yayınları, Ankara,  
s.337. 
27 Fendoğlu, a.g.e., s.264. 
28 Nasi Aslan. (1999). İslâm Yargılama Hukukunda “Şühûdü’l-hal” Jüri: Osmanlı Devri Uygulaması. 
Beyan Yayınları, İstanbul, s.60. 
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taşıyan yazılı belgeye hüccet denir. Tanzimanttan sonraki Osmanlı mevzuatında 

hüccet tabiri yerine senet mefhumu da kullanılmıştır29.    

 İlam: İlam bildirmek demektir. Kadının herhangi bir mesele hakkında yaptığı 

tahkikatın kendi imzası altında merciine veya vaki suale cevaben arz eylemesine 

denir30. Her ilam belgesi, davacının iddiasını, dayandığı delileri, davanın cevabını ve 

def‘i söz konusu ise def‘inin sebeplerini, son kısmında verilen kararın gerekçelerini 

ve nasıl karar verildiğine dair kayıtları ihtiva eder. İlam belgelerini diğer şer‘iyye 

sicil kayıtlarından ayıran en önemli özellik, hakimin verdiği kararı ihtiva etmesidir31. 

 Mürasele: Anadolu ve Rumeli kazaskerleri tarafından kadı ve naiplere ve 

onlar canibinden nahiye naiplerine tayinleriyle selahiyetlerini mübeyyin olarak 

yazılan resmi emirler hakkında kullanılır bir tabirdir. Kadılar taraından bir husus 

hakkında yazılan resmi kağıtlara da mürasele denir. Arapça haberleşmek 

mektuplaşmak demektir32. Şer‘iyye sicillerinde ise genelde kadının kendine denk 

veya daha aşağı bir makamdaki şahsa yazdıkları resmi yazılar için  kullanılır. 

 Maruz: Maruz kelime anlamı olarak arz edilen şey demektir. Maruzun farklı 

bir belge olarak asıl manası şudur: Kadı tarafından kaleme alındığı halde kadının 

kararını ihtiva etmeyen ve sadece kadının icra makamlarına idari bir durumu arzettiği 

yazılı kayıtlara veya halkın icra makamına yahut kadıya hitaben yazdığı şikayet 

dilekçelerine de denir33. Şikayet konusuna gelince, ilgilinin mutlaka bir zararı veya 

uğradığı bir haksızlığı gidermek için olmalıdır. Zarar gören taraf, bir şahıs, bir grup 

veya bir kurum (vakıf gibi) olabilir34.   

    
2.3.2. Padişahtan Gelen Fermân ve Berâtlar 
 Padişahtan gelen emirler iki gurupta toplanır. Birincisi Padişahın kendisine 

İslam Hukuku tarafından tanınan içi boş yasama yetkisine dayanarak veya icra 

kuvvetinin başı olarak kaleme aldığı ve şer‘iyye sicillerinde “evamir ve feramin” 

diye zikr edilen hükümlerdir. Padişah ya ihtilâflı olan bir şer‘i meselede mevcut 

görüşlerin birini tercih ettiğini kadıya bildirir; ya şer‘i hükümlerin icrasını teyit için 

yazılı emir gönderir veya düzenleme yetkisi bulunan sahalarda bazı düzenleyici 

kaideleri Divan-ı Hümayun’un telhisi üzerine tanzim eder ve durumu kadıya 

                                                 
29 Akgündüz, a.g.e., s.21. 
30 Uzunçarşılı, a.g.e., s.108. 
31 Akgündüz, a.g.e., s.29. 
32 Pakalın, a.g.e., s.621. 
33 Akgündüz, a.g.e., s.37. 
34 Halil İnalcık. (2005). Osmanlı’da Devlet, Hukuk,  Adâlet. Eren Yayıncılık, İstanbul, s.51. 
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bildirir35. İkinci ise yine padişahtan sadır olan, ancak umumi değil hususi şahısları 

ilgilendiren ve vazife tevcihi, ticaret beratı, tımar tefvizi ve benzeri konulara ilişkin 

kaleme alınan yazılardır. 

     Femanlar: Ferman, Divan-ı Hümayun veya Paşakapısı’ndaki divanlarda alınan 

kararlara uygun olarak yazılan ve tuğra bulunan padişah emrlerine verilen addır36. Bu 

emre, hükümdardan sadır olduğu için, ferman-ı hümayun ve emr-i şerif denilirdi. 

Osmanlılarda hükümdarın tuğralı fermanına, münderecatının mahiyetine göre 

huküm, biti, misal, tevki, nişan, berat, meşhur veya yarlıg denilirdi. Elimize geçen 

yüzlerce vesikada gördüğümüz “sebeb-i tahrir-i misal bi-misal, muceb-i hükm-i 

vâcibül imtisal, nişân-ı hümayun ve ferman-ı nafiz-i meymun, tevki-i refi-i hümayun 

yarlıg-ı belig ve hükm-i hümayun ve bitiyi mutalea kılanlar” ibareleri, misal, hüküm, 

nişan, ferman, tevki, yarlıg ve biti kelimelerinin padişahın yazılmış emrine delalet 

ettiğini göstermektedir37.    

     Beratlar: Arapça bir kelime olarak lügat manası “yazılı kağıt ve mektup” demek 

olan bu tabir Osmanlı Devleti Teşkilatı’nda bazı vazife, hizmet ve memuriyetlere, 

tayin edilenlere vazifelerini icra salahiyetini tevdi etmek üzere, padişahın tuğrası ile 

verilen mezuniyet veya tayin emirleri hakkında kullanılan bir tabirdir38. Beratlarda 

padişaha ait belgeler olması dolayısıyla fermanlarla hemen hemen aynı rükünleri 

ihtiva etmekle beraber fermanlardan olmayan bazı ayırt edici özelliklerde taşır. Bu 

suretle beratı, ilk bakışta fermanlardan ayırmak kabil olur. Mesela fermanlarda 

sadece “hüve” kelimesinin yazılmasına karşılık beratlarda bu formül daha uzun 

tutulmuştur39.     

 
2.3.3. Sadrazam, Beylerbeyi ve Kazaskerden Gelen Buyruldular 
 Türkçe “buyurmak” mastarından yapılmış bir isim olan buyruldu, Osmanlı 

diplomatiğinde sadrazam, vezir, defterdar, kadıasker, kapdan paşa, beylerbeyi, vs. 

yüksek rütbeli vazifelilerin, kendilerinden aşağı mevkilerde bulunanlara 

gönderdikleri emirler için kullanılan bir terimdir40. Bu belgeler kadıların bizatihi 

                                                 
35 Akgündüz, a.g.e., s.39. 
36 Mübahat S.Kütükoğlu. (1998). Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik). Kubbealtı Neşriyatı, 
İstanbul, s.99.  
37 İsmail Hakkı Uzunçarşılı. (1997). Ferman. İslâm Ansiklopedisi. M.E.B. Yayınları, C. IV, Eskişehir,  
s. 57. 
38 Mehmet Zeki Pakalın. (1993). Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I. M.E.B. Yayınları, 
İstanbul, s.205. 
39 Kütükoğlu, a.g.e., s.124. 
40 Kütükoğlu, a.g.e., s.197. 
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kendileri tarafından tutulmayan, kendilerine hitaben gönderildiği için kaydedilen 

belgelerdir41.  

 

2.4. ŞER‘İYYE SİCİLLERİ ÜZERİNE YAPILAN KATALOK ÇALIŞMALARI 

 Ahmet Akgündüz. (1988). Şer‘iye Sicilleri. Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı, İstanbul. 

   İsmail Hakkı Uzunçarşılı. (1935). Şer‘i Mahkeme Sicilleri. Ülkü Mecmuası, 

(5):23-29. 

 Müteba İlgürel. (1975). Şer‘iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru. 

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

 Osman Ersoy. (1964). Şer‘iye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru. Ankara 

Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, XIX(3-4):33-65. 

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.   

 Yusuf Oğuzoğlu. (1981-1982). Şer‘iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru. 

Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, XIV(25):343-360. 

Yücel Özkaya. (1979-1980). Sofya’daki Milli Kütüphane’deki Şer‘iyye 

Sicilleri. Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, XIII(24):21-29. 

  

2.5. GAZİANTEP VE TARİHÇESİ 
2.5.1. Coğrafi Konumu 
 Gaziantep ili, Akdeniz bölgesiyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin birleştikleri 

yerde bulunmaktadır. İlin doğuda kalan büyük parçası Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nin Orta Fırat bölümü içerisinde kalmaktadır42. Deniz seviyesinden 900 

metre yükseklikte engebeli bir arazide, Fırat nehrine karışan Sacur çayının yukarı 

kollarından Allaben deresi üzerinde kurulmuştur. Türkiye’nin Suriye’ye komşu bir 

sınır ili olup Ortadoğu’nun merkezi sayılan önemli bir startejik bölgededir  

 
 
 
 
 

                                                 
41 Murat Fidan (1996). H.1167-1169 (M. 1753- 1755) Tarihli Adana Şer‘iyye Sicili. Yüksek Lisans 
Tezi, İnönü Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, s.8. 
42 M.Oğuz Göğüş. (t.y.). İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep. Cihan Ofset, 
Gaziantep, s.13. 
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2.5.2. Antep Adının Menşei 
 Şehrin bilinen en eski adı “Dülük” olarak geçmekte olup, Antep adına ilk 

döneme ait belli başlı kaynaklarda rastlanılmamaktadır. Antep isminin eski Arap 

coğrafyacıları tarafından zikredilmemiş olmasından dolayı, ilk sıralarda buranın 

önemli bir şehir olmadığı ve asıl ehemmiyetinin Dülük’e ait olduğu söylenmektedir. 

Şehrin ismi muhtelif kaynaklarda “Hantab”, “Entab”, “Hamtab”, “Hatab”, “Ayıntab” 

olmak üzere değişik isimlerle anılmasıyla birlikte, Selçuklular ve Osmanlılar 

döneminde de kullanıldığı bilinmektedir. Bu adın parlak güneş yahut gür güneş 

anlamına gelen “Ayıntab” kökünden geldiğini söyleyenler olduğu gibi, aynı zamanda 

“Hantap” ile bağlantılı olarak “hükümdara ait toprak” anlamına geldiğini belirtenler 

de bulunmaktadır43.     

 
2.5.3. Türk Hakimiyetine Girmesi 
 Türklerin Anadolu’da görünmeye başlamasıyla birlikte Alparslan’ın 

emrindeki Türkmen kumandanlarından Gümüş Tekin, Afşin Bey ve Ahmed Şah 

Türkmen kuvvetleriyle 1066-1067 yıllarında  Murat ve Dicle nehirlerini geçtikden 

sonra Harran, Rakka ve Suruç bölgelerini ele geçirerek, Fırat’ı geçmek suretiyle 

Nizip ve Hısn-Mansur(Adıyaman) taraflarını tamamen Bizanslılar’dan alarak, bu 

bölgede Türk hakimiyetini tesis ettiler. Afşin bey, Fırat nehrini geçtikden sonra, 

Antep’in kuzeybatısında yer alan Karadağ bölgesinde karargah kurarak, bu bölgede 

geniş fetih hareketlerine girişdi ve 1067 tarihinde öncü kuvvetleriyle birlikte Antep 

ve Raban (Araban)’ı ele geçirdi44. Bu tarihten sonra Gaziantep 1084 yılında Suriye 

Selçukluları’nın, 1098 yılıda Urfa Haçlı Kontluğu’nun, 1150 yılında Anadolu 

Selçukluları’nın, 1258 yılında Moğollar’ın, 1260 yılında Memlüklüler’in, 1361 

yılında Dulkadır Beyliği’nin, 1381 yılında tekrar Memlüklüler’in, 1400 yılında 

Timur’un hakimiyeti altına girdi. Timur’un Anodolu’dan çekilmesinden sonra ise bu 

şehir Dukadir Beyliği ile Memlükler arasındaki hakimiyet mücadelesinin ortasında 

kaldı. 1516 yılında  Yavuz Sultan Selim ‘in  Meşur Mısır seferi sırasında Antep 

Osmanlı hakimiyetine girdi. 

 Osmanlı İmparatorluğu’nun  1914 yılında girdiği I.Dünya Savaşı’ndan 

mağlup ayrılmasından sonra, 30 Ekim 1918 yılında itilaf devletleriyle Mondros 

Mütarekesi imzalandı. Bu mütareke aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun ölüm 

                                                 
43 İsmail Altınöz. (1999). Dulkadir Eyaleti’nin Kuruluşunda Antep Şehri (XVI.Yüzyıl). Gaziantep, 
Küçükdağ, Y.(Ed.), Gaziantep Üniversitesi Vakfı Kültür Yayınları, Yayın No:6, Gaziantep, ss. 95-97. 
44 Altınöz, a.g.m., s.103. 
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fermanıydı45. Bu mütareke sonrası İngilizler 15 Ocak 1919’da Antep’i işgal ettiler. 

İngilizlerin Antep’i işgali yaklaşık bir yıl sürdü. İngilizler, Fransızlar’la yaptıkları 

antlaşma sonrası bu bölgeyi Fransızlara terk ettiler. Antep bu seferde 5 Kasım 

1919’da Franslar tarafından işgal edildi. Bu tarihten sonra Antep halkı işgal 

kuvvetlerine karşın Türkü’n kanında yatan bağımsızlık ve birlik ruhunu ateşleyerek 

direniş hareketine başladılar. Bu şanlı direniş enasında Şahin Beyleri , Kamiller’i , 

Karayılanlar’ı şehit veren Antep halkı 9 Şubat 1921 tarihinde Fransızlar’a teslim 

olmak zorunda kaldı.Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1921 tarihinde 

Fransızlarla imzaladığı Ankara Antlaşması sonrası Antep 25 Aralık 1921 yılında 

Fransız işgalinden kurtuldu.    

 

 

2.6. GAZİANTEP’E AİT ŞER‘İYYE SİCİLLERİ VE TRANSKRİPSİYONU 
YAPILAN DEFTERLER 
 Bu gün Gaziantep ili ait 174 adet şer‘iyye sicil defteri bulunmaktadır. Bu 

defterler 1991 tarihine kadar Gaziantep müzesinde muhafaza edilmiş olup, bu 

tarihten sonra Milli Kütüphane’ye gönderilmiştir. Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü'nün 14.10.2005 tarih ve B.02.0.ARV-0.11.401.04-5710 talep yazıları ve 

Millî Kütüphane Başkanlığı tarafından alınan 15.11.2005 tarih ve 

B.16.0.MKB.0.77.00.05/550.05-168333 sayılı Bakanlık oluru doğrultusunda yazma 

ve nadir eserler deposunda bulunan şer'iyye sicil defterlerinin Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü'ne devri kararlaştırılmıştır. 

 Gaziantep’e ait çalışılmış şeri‘yye sicilleri; 

 Ahmet Yılmaz. (1997). 19. Yüzyıl İlk Çeyreğinde Şer‘iyye Sicilleri ve Tereke 

Defterlerine Göre Medine-i Ayıntab’ın İktisadi ve İçtimai Durumu. Yüksek Lisans 

Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  

Cemil Cahit Güzelbey. (1966). Gaziantep Şer‘i Mahkeme Sicilleri M.1886 ilâ 

1909. c. 153-160, Fasikül 1, Gaziantep. 

Cemil Cahit Güzelbey. (1966). Gaziantep Şer‘i Mahkeme Sicilleri M.1841 ilâ 

1806. c. 144-152, Fasikül 2, Gaziantep. 

Cemil Cahit Güzelbey. (1966). Gaziantep Şer‘i Mahkeme Sicilleri M.1828 ilâ 

1838. c. 142-143, Fasikül 3, Gaziantep. 

                                                 
45 Erdal Ceylan. (1999). Gaziantep Tarihi. Gaziantep Ticaret Odası Kültür Yayınları 99/2, Gaziantep, 
s.107. 
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Cemil Cahit Güzelbey ve Hulûsi Yetkin. (1970). Gaziantep Şer‘i Mahkeme 

Sicillerinden Örnekler M.1729 ilâ 1825. C.81-141,  Gaziantep. 

Galip Eken.(1988). Gaziantep’in 113 numaralı Şer‘iyye sicili transkripsiyonu 

ve değerlendirmesi(H.1168-1169 M. 1755-1756). Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

Üniversitesi,   Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Fuat Yıldırım. (1996). 108. Numaralı Gaziantep Şerriye Sicili (H.1164.-1165-

M.1750-1752). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Elazığ. 

Handan Bozkurt. (2002). Gaziantep 17 Nolu Şer‘iyye Sicili. Yüksek Lisans 

Tezi, İnönü Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. 

Halis Adnan Arslantaş.(1997). Antep`in 141 numaralı H. 1261-1270 tarihli 

şer`iyye sicilinin transkripsiyon ve kataloğu. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. 

Rabia Sultan Timbil. (2003). 19 Numralı Gaziantep Şer‘iyye Siciline göre 

Mülk Satışları (1647-1648). Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi,  Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Yüksel Babanınoğlu. (2004). 155 Nolu Gaziantep Şer‘iyye Sicilinin 

Transkripsiyonu  ve Değerlendirmesi (H.1308-1310/M. 1894). Yüksek Lisans Tezi, 

Gaziantep Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. 

Zeynel Özlü. (1999). Gaziantep’in 120 Numaralı Şer‘iyye Sicili 

(Transkripsiyonu  ve Değerlendirmesi). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

 

2. 7.      123      NUMARALI      GAZİANTEP      ŞER‘İYYE          SİCİLİNİN 
TRANSKIRİPSİYONU 
 
B.1 S.1 
Bedestiyânda dellâl Seyyid Hacı ve Hasta Mehmed’e tevcih-i oğlan oğul oturakcı es-

Seyyid Mehmed Çelebi kefil olduk şedd yine dellâl Çerkes oğlu Şeyh Mehmed’e 

babası Seyyid Mehmed kefil-i şedd yine dellâl Birecikli Kör Hacı Mecide’ye Kara 

bıyık Hüseyin kefil-i şedd 

 
B.2.S.1  
İşbû bin yüz seksen bir senesi şa‘banü’l-muazam gurresinde Ayıntab mahkeme-i 

şerîfesinde mevcûd olan bâkır ve eşyâ-yı sâire mutâd ve yerlü yerinde ibkâ ve teslim-

i defteridirki ber-vech-i âtî zikr olunur hürriren  
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                       Fi evâil Şa‘banü’l-muazam sene 1181 

Kasım 1767 

Kebir odada mevcûd eşyâ 
Mertebe aded 2, 
yâlnız ikidir 

Yün metil yasdık  
aded 20, yâlnız 

yirmidir    

Alaca minder  
aded 1, yâlnız 

birdir 

Koltuk yasdığı 
alaca yünlü  
aded 1, yâlnız 

birdir 

Kilim ortada aded 
2, yalnız ikidir 

Hazine odasında mevcûd eşyâ  
Mertebe  

aded 2, yâlnız 
ikidir 

Çit yüzlü 
yasdık aded 
5, yâlnız 
beşdir 

Döşek  
aded 24, 

yâlnız yirmi 
dörtdür 

Yorgan  
aded 17, âlnız 
on yedidir 

Metil yorgan 
aded 1, yâlnız 

birdir  

Kilim  
aded 2, yâlnız 

ikidir 

Kethuda odasında mevcûd eşyâ 
Mertebe  
aded 2, 
yâlnız 
ikidir 

Yân halı 
aded 2, 
yâlnız 
ikidir 

Kilim aded 
1, yâlnız 
birdir 

Yasdık 
aded 8, 
yâlnız 
sekizdir 

Yatak 
yasdığı 
aded 13, 
yâlnız on 
üçdür 

Demir 
mangal 
aded 5, 
yâlnız 
beşdir   

Birinci 
kebir 
mangal 
aded 1, 

yalnız birdir 
Matbahda mevcûd olan nahesiye   

Kebir sini 
divân aded 
1, yalnız 
birdir 

Sagirsini 
aded 2, 
yâlnız 
ikidir 

Orta sini 
aded 1, 
yâlnız 
birdir 

Kapaklı 
tencere 
aded 7, 
yâlnız 
yedidir 

Kapaksız 
tencere 
aded 7, 
yâlnız 
yedidir 

Kapaklı 
sahan aded 
9, yâlnız 
dokuzdur 

Kapaksız 
sahan aded 
3, yâlnız 
üçdür 

Sade 
sagirsahan 
aded 10, 
yâlnız 
ondur  

İbrik aded 
3, yâlnız 
üçdür 

Leğen aded 
3, yâlnız 
üçdür 

Büyük 
abdest 

leğeni aded 
1, yâlnız 
birdir 

Kahve 
gügümü 
aded 1, 
yalnız 
birdir 

Su gügümü 
aded 1, 
yalnız 
birdir 

Süzen aded 
1, yalnız 
birdir 

Tabak aded 1, yalnız 
birdir 

Tas kayaksız aded 3, 
yâlnız üçdür 

Kevgir aded 1, yalnız 
birdir 

Çömce aded 1, yalnız 
birdir 

 

B.3.S.1  
Ayıntab’da vâki Azaran tâifesi huzur-ı şer‘e gelüb attâr dükkânlarımızda bâ-verdesi 

kesreti olub bâis ihrâk-ı azam vecebe zarar fehim olmağla ba‘de’l-yevm gece ile 

vesâir tarafla çok bâ-vurud dükkânımız vaz‘ itmeyüb ancak üç nevki Kayseri’ye ve 

üç nevki Ayıntab bârdevire kabâğır vaz‘ ve dükkânlarımız bey‘ içün bir gün sabahla 

götürüb ba‘de’l-ihşâm oldukda kabâğır dahi dükkâna koyulub hânelerimize 

götürmek üzere cümlemiz ahid-i misyâk ve karalar ve ittifâk eyledik dediklerinde bi-

cümle âmme-i serâm ibkâhum inşâllahu teala ila yevmi’l-kıyame ve ayan ve eşrâf 

dahi fi’l-hakika bârvediği zararı olduğu numayan olmağla ittifâk-ı mezbûru istisvâb 

ve bu andan istimrarını iltimâs eylediklerini kayd şedd  

          Fi 15 min Recebü’l-ferd sene 1180 

Aralık 1766  
B.4 S.1  
Şehreküstü mahallesinde sâkin Fatma binti Hüseyin nâm hâtûnun zevci muhâlığı 

Mehmed ibn-i Mustafa nâm kimesneye ber-mûceb fetvâ-yı şerîfe on guruş 
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mukaddem ve mehr-i mu’harer on guruş mehr-i metrükesiyle huzur-ı şer‘de akd 

olunmağla bu mahalle şerh verildi 

 

Fi 20 Şevâli’l-mükerrem sene 1181 

Şubat 1768   

Şühûdü’l-hal 
Muhzır Paşa Ömer, Muhzır Hasan, İshak Beşe Çavuş, Ketib Çavuş es-Seyyid 

Mehmed      

     
B.5 S.2 
Kitâb-ı muhakeme-i şerifeden es-Seyyid Abdülrahim Efendi el-mükerrem amid 

olunduki Ayıntab’a tabi‘ Zülfügâr nâm karye sakinelerinden Ayşe binti Abdülrahim 

nâm bikr-i baliga bedestan şeyhi  es-Seyyid Mehmed Çelebiye üç gün mukaddem 

akd olunub lâkin kıbelü’l-duhûl halvet-i sahiha beyinelerinde şakaik vaki’ olub  

meclis-i şer‘ide hal itmekle hâlâ mezbûrenin izin ve rızası ile talebi olan day-ı zadesi 

Ahmed ibn-i Ali nâm kimesneye lede’ş-şuhud ve ta‘yin mehr ve akd-ı nikah edesiniz  

Mine’l-fakir Hasan el-müvellâ-yı hâlife Ayıntab bende   

Fi  min 28 Cemaziyel evvel lisene sene 1181 

Ağustos 1767 

Mezbûrenin karındaşı el-Hac Ahmed vekâletiyle kırk guruş mukaddem ve 

kırk gûruş mu’ahher  mehr tesmiyesiyle  mezbûr Ahmed’e akd ve nikah olunduğu bu 

mahall-i şer‘e verildi. 

Şühûldü’l-hal 
Sobacızade  Mehmed Efendi, Hekimoğlu es-Seyyid  Mehmed Çelebi , es-Seyyid 

Yusuf  Çelebi İbn-i İbrahim, Sarımoğlu İbrahim                    

 
B.6 S.2 
Kitâb-ı muhakeme-i şerifeden Ömer Efendi el-mükerrem amid olunduki Ayıntab’da 

Kürcüyan  mahallesi sakinlerinden Fatma binti el-Hac Süleyman nâm hâtûn zevci 

gaib-i ani’l-belde es-Seyyid Hüseyin ibn-i el-Hac Mustafa mevcud iki zevcey-i 

mezbûre dahi tasdik idüb iddet-i talak üç hayz olmağla rü’yet eylediğine meclis 

bundan akdem şuhûd-ı udûl ile zâhir ve mezbûre dahi tasdik idüb iddet-i talâk üç 

hayz olmağla rü’yet eylediğine meclis-i  şer‘de half billahü’l-‘alie’l-âli  itmekle hâla 

talî olan Halil bin el-Hac Mustafa nâm kimesneye ta’yîn-i mehr ile lede’ş-şuhûd akd 

ve nikah idesiniz mezbûreye yüz gûruş mukaddem ve yüz gûruş mu’ahher mehr ile 

meclis-i şer‘ide akd olunduğu kayd-ı şedd 

Mine’l-fakir Hasan el-müvellâ-yı hâlife Ayıntab bende 
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Fi 9 min saferü’l-hayr sene 1181 

Haziran 1767 

Şühûdü’l-hal 
Canbanaz Seyyid Ahmed, Süleyman Beşe, Aşcıoğlu Seyyid Mustafa, Seyyid 

Abdulrahim oğlu İbrahim 

 

B.7 S.2 
Seng-i Hoşkadim mahallesi ahâlisinden olub hâla  gaib-i ani’l-belde olan 

Müezimoğlu Yumurta Ebubekir nâm kimesne altı ay mukadem medine-i Erikli’de 

iken olan zevcesi Ayşe binti Mustafa nâm hâtûn talâk-ı selâse ile taklik eylediği 

Akyol mahallesi ahalisinden Ahmed bin İbrahim ve İmam Hüseyin ibn-i Ömer 

şahadetleriyle nech-i şer‘i üzere sabit olmağla ol-vechle mezbûrenin iddet-i dahi 

enkizâ ve hâlâ tâbir olan yirmi gûruş mukaddem ve yirmi gûruş mu’ahher  mehr 

tesmiyesiyle meclis-i şer‘îyye akd olundu kayd-ı şedd es-Seyyid Mustafa bin Aliye 

         Fi 18 min Recebü’l-ferd sene 1180 

Aralık 1766 

Şühûdü’l-hal 
Mehmed oğlu Hacı Mehmed, İshak Beşe,  Hacı Mehmed Oğlu Ali 

 

B.8 S.2 
Ayıntaba tabi’ Ceyde nâm karyede sakin Meryem binti Ali nâm bekr-i bâliğa kendi 

hüsnü rızasıyla tâlibi olan Mustafa bin Yusuf nâm kimesneye yüz gûruş mehr-i 

mukaddem ve yüz gûruş mehr-i mu’ahhar tesmiyesiyle meclis-i şer‘ide akd olunduğu 

kayd-ı şedd  

Fi 16 Ramazanü’l-mubarek sene 1180  

Ocak 1767 

Şühûdü’l-hal 
Nebiri İkrar Ali Bey tabi’ Kandakzade,  Dökmecioğlu Ahmed bin Mehmed, Mehmed 

bin Yusuf 

 
B.9 S.2 
Kitâb-ı muhakemeden Ömer Efendi el-mükerrem amid olunurki 

Ayıntaba tabi’ İbrahim Beşe nâm karye sakinlerinden işbû hazıratü’l-meclis emine 

binti Abdullah nâm bikr-i bâliğa talebî olan Osman bin nâm kimesneye ledeş’şuhud 

ta’yîn mehr idüb akd-ı nikah idesiniz  

Mine’l-fakir Hasan el-müvellâ-yı hâlife Ayıntab bende   

Fi 27 Zi’l-hicce sene 1180  
Nisan 1767 
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Mezbûreye yüz gûruş mukaddem ve yüz guruş mehr ile meclis-i şer‘ide akd 

olunduğu kayd-ı şedd 

Şühûdü’l-hal 
Köse Hacıoğlu Bezci Mustafa, Yusuf tabi’ Kandakzade, Coboğlu Osman, Molla 

Ömer bin Mehmed,  Hüseyin bin Mehmed Şerbetçi    

 

B.10 S.3 
Bismillahirahmanirahim 

Elhamdurrillahi el-aliyymu’l-kelimu’l-muin ve’s-selâtu ve’s-selâmu ale’l-nebiyyi’l-

hayyi’l-mübin ve âlâ alihi ve sahbihi ecmâin ve ba‘de ittihazet haze’l-kayd el-

vakı‘at‘u’ ş-şita fi zamâni hakimü’ş-şer‘iati’l-gurra fahru’l-kızatu’l-kirâm eftelu’l-

kelâm es-Seyyid Mehmed Efendi el-külliyesi assam allahu teala mine’l-ihtâr ve 

vefkâ-i li-imâli’l-merziye ve icrâ-yı ahkâm-ı şer‘îyye bin nebiyyi’l-muhtâr ve 

atterte’l-ihtiyâr fi saferü’l-hayr sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Sene 1180  (Temmuz 1766) 

B.11 S.3 
Fahr’ül-emâsil-akrân hâlâ Ayıntab Voyvodaları  Hasan Ağa ve Süleyman Ağa el-

mükerremen ba‘de’l-islâm inha olunurkî Amu mahallesi ahâlisinden müdde‘-i 

siyâdet malhazırı dimekle meşhûr Osman ve Sazgın karyesî sükkânından Türk 

Abdullah  ve Şehreküstü mahallesi sâkinelerinden Kel Râbîa binti İsmaîl ve Şarkiyân 

mahallesi sâkinelerinden  Kör Meryem binti Süleymân kendi hâllerinde olmayub 

merkûmân Osman ve Türk Abdullah bi’t-defa’at sirkat töhmetiyle ahz ve mâl-ı 

mesrût yedlerinde zuhûr ve gecelerde alet-i harbeyle gezûb Abdullahın emvâl-i ve 

arazilerine tâ’riz ve envâ’-i fesât ve  şekavet-i meclis-i  şer‘ide üzerlerine tevâtüren 

sâbit olub mezbûratân Meryem ve Râbîa dahi daîmâ ecnebiler ile ihtilât ve gecelerde 

derûn-u şehirden mâ-adâ bağ ve bahçelerde süfehâlarıyla sekranen fısk ve fesat üzere 

olup defaâtiyle cânib-i şer‘iden töhmet müsbetiyle âhz ve ıslahllarına hezaran ve 

ihtimam-ı şer‘i olundukda kat’an salaha meyl itmeyub bu defa’ dahi İrtaş nâm 

mahalde  ricâl ile muhtelitan fesâd üzere ahz olunduklarında cânib-i şer‘iden ve 

zâbitân taraflarından adem ta‘yîn ve âhz olunub ahâli mahalleleri ve sâir  vukufu olan  

cemi’ gafîrü ve cemi’ kesir-i meclis-i şer‘ide müvâcehelerde cümlesinin mekabiri 

bil-leyn ve sai bil-fesâd ve munzır-ı nâs ve mevzi  vec-i arzdan izâleleri lâzım-ı şakî 

olduklarını şahadet etmeleriyle haklarında verilen fetvâ-yı şer‘ife mûcebince 

merkûmân  Malhazırı Osman ve Türk Abdullah mezbûratân Kör Meryem ve Kel 

Râbiase zâbıtları ma‘rifetiyle tertib-i cezây-ı kemal ve salb idesiniz  
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Min el-fakir Seyyid Mehmed el-müvellâ-yı hâlife Ayıntab bende 

 Fi 2 min rebi‘ü’l-ahir 1180 

Kasım 1766  

B.12 S.4 
Medine-i Ayıntab’da İbn-i Eyub mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

es-Seyyid Osman Hatib seyyid el-Hac Ahmed Efendi’nin zevce-i metrukesi olub 

hâla Nizib nâm kasabada sakin  Ümmühan binti Mehmed nâm hâtûn zat-i bade’t 

tarif-i şer‘i meclis-i şer‘i kadim-i enverde medine-i mezbûrede  Karasakal mahallesi 

sakinlerinden Fatma  binti el-Hac İsmail nâm hâtûn tarafından zikr-i ati ikrar-ı tasdîki 

vekîl şer‘îyyesi olan bâ‘isü’l-hazel kitâb Mehmed ağa ibn-i Hafız ağa nâm kimesne 

mahzarında ikrârı tam ve takriri kelâm idüb medine-i mezbûrede arasada  Hacı Nasır 

cami‘ şerîfi kurbunda vaki’ bir tarafdan devecizâde dükkanı ve bir taraftan salahhâne 

ve bir tarafdan işbû merkûm ağa mülkleri ve bir tarafdan tarîk-i ‘âm  ile mahdûd ve 

dericizâde dükkânı dimekle ma’rûf bir ab ekmekci dükkanı kırk sehm hisseden 

dokuz sehm hissey-i şayiası zevcem müteveffay-ı mezbûra es-Seyyid Osmanın 

huyutunda babasından müntakil mülkü olub bundan akdem fevt olub terkesi lede’l- 

iktisâm ma’rifet-i şer’iyle benim hisse-i şer‘îyyeme tâ’yin  ve tahsis olub ol-vechle 

ila’ suduru’l bey‘i mülk-i mevrusem olmağla hâla tarafından icâb ve kabuli havi  ve 

şuru-ı müfsideden salifüz-zikr … bey‘-i bât-i sahîh şer‘î ile salifüz-zikr dokuz sehm 

hisseyi seksen guruşa müvekkiley-i merkûme fatmaya bey‘ ve teslim ve temlik 

eyledi ve meblağ-ı semen-i mezkûr seksen guruşu müvekkiley-i merkûme yedinden 

bit-tamam  ahz ve kabz eyledim ba’de’l- yevm dükkan mezkûrun zikr olunan dokuz 

sehm hissede benim asıl alaka ve medhalim kalmayub müvekkile-i merkûmenin 

mülk-i müşterasıdır hasbe mayeşa ve yuhtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdik-i 

şer‘i mâ-vaka‘ bit-taleb ketb olundu  hürrire  

 Fi’l-yevmü’l aşer min safarü’l-hayr sene semânîn ve mi‘ete elf 

Temmuz 1766 

Şühûdü’l-hal 
Feraşzade  Köle bin Salih , Mustafa  Raci Molla  Mehmed, Kahveci İbrahim beşe, 

Suytar  es-Seyyid  Mehmed Çelebi,Hatibzade Mehmed beşe,Addar es-Seyyid el-Hac 

Ömer ibn-i es-Seyyid el-Hac Mehmed    

 

B.13. S.4 
Medine-i Ayıntab’da Yahni mahallesi ahalisinden Mirza beşe ibn-i Ali nâm kimesne 

meclis-i şer‘i kadim-i enverde medine-i mezbûrede hâlen müslümân mahallesi 
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ahalisinden iken bundan akdem fevt olan Kurt Osman oğlu Ebubekirin sulb-i oğlu 

râfi‘u’l haze’l-kitâb Osman nâm kimesne mahzarınad bi’t-tav‘i’s-sâf  ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm idüb bin yüz yetmiş bir senesinde işbû mezbûr Osmanın kız karındaşı 

Hatice  zevci yumurtacı oğlu Mehmed nâm kimesnenin menzilinde mahnûkan kâtile 

olundukta işbû merkûm Osman ve vâlidesi Ümmügülsüm nâm hâtûn müteveffa-yı 

mezbûrenin dem ve diyetini mezbûr Mehmed’den da’vâ ve da’vâ-yı mezkûr 

zamanında iktizâ iden masarifi ru’yet ve mahallerine vermek üzere taraflarından beni 

tevkîl ve memûr ve iki yüz gûruş peşin teslim idüb ben dahi husus-u mezkûre-i 

huzûr-u şer‘ide bil-vekele da’vâ ve işbû defter mucebince dört yüz altmış beş gûruş 

cânib-i mahkemeye ve mahall-i muktezâyaya  merkva’tım vâki‘ oldukdan sonra 

târih-i kitâbdan üç ay mukaddem merkûm Osman’dan meblağ-ı masarüf-i mezkûrdan 

bakî iki yüz altmış beş gûruşu taleb halinde ber-vech-i meşrûh husûsu mezkûre beni 

tevkîl ve emirlerini münkiran metku’âları olan iki yüz gûruş deynin olduğunu ikrâr 

eyledik deyü benden istirdâd ve da’vâ-yı ibtidâr etmş idi ben dahi tarih-i rakimeden 

üç gün mukaddem husûs-u  mezkûrda vekâletin beyanıyla meblağ-ı masârif ve 

metfuatımın tebîn ve eminin yeminiyle masduk olduğuna müstefidem meblağ-ı bâki-

yi mezkûra taleb ve da’vâ ve ol-vechle beynimizde münâza’ât-ı şatî vâki‘ olmuş idi 

el-hâlete hâzihi’s-sulh seyyid l-ahkam muvacehesinde beynimize müslümân ve 

muslihûn tavasut idüb merkûm Osman ber-vech-i muharrer ikrârıma mebnî iki yüz 

gûruş da’vâsından imtinaen ve vekâlete meccânen fârig ve zimmetimi ibrâ idüb ben 

dahi ber-vech-i meşrûh vekâlet ve emânete  müsteniden meblağ-ı bâkiye mezkûra 

da’vâsından kezalik meccanen fâriğ olub salifu’z-zikr iki yüz altmış beş gûruş 

da’vâsına  müteâllika amme-i da’vâ ve husûmât ve kâffe-i imân ve mutâlebâtdan 

işbû merkûm Osman ve vâlidesi mezbûrenin ve verese-i sâirenin zimmetlerini ibrâr-ı 

âmm-ı sulhü’n-nazar ilam-ı ibrâ ve iskât eyledim didikde gıbbe’t-tasdikı’ş-şer‘i mâ-

vak‘a bit-taleb ketb olundu hürriren  

Fi’l-yevmi’s-sâni ‘aşar min sefer’ü’l-hayr sene semani ve mi‘ete  ve elf 

Temmuz 1766 

Şühûdü’l-hal 
Hüseyin beşe Çavuş, İshak beşe Çavuş, Serdar Çalık Mehmed Ağa, Karındaşı 

Ahmed Ağa, Dayızadesi Ali Ağa,  

 

B.14 S.5 
Medine-i Ayıntab’da Hayık Müslüman mahallesi ahâlisinden Kurd Osman oğlu 

demekle ma’rûf  Osman ibn-i  el-Hac Ebubekir nâm kimesne kendi nefsinden 
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asaleye ve vâlidesi Ümmügülsüm binti Ebubekir nâm hâtûn tarafından ‘ala necîş-

şer‘i’l-kavim vekâlet-i meclis-i şer‘i hatır-ı lâzımu’t-tevkîrde medine-i mezbûrede 

Bahni mahallesi ahâlisinden râfi‘u haze’l-kitâb Mirza beşe ibn-i molla Ali nâm 

kimesne mahzarında bi-tavi’s-saf  ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb bin yüz yetmiş 

senesinde kız karındâşım Hatice nâm hâtûn zevcî yumurtacı oğlu Mehmed nâm 

kimesnenin menzilinde mahkudan kayıtla bulundukda bana ve vâlidem müvekkile-i 

mezbûre Ümmügülsüm müteveffa-yı mezbûrenin dem ve diyetini mezbûra 

Mehmedden taleb ve da’vâ ve zimmetinden iktizâ iden mahsûl mahkeme ve saîr 

mesarif-i lazimenin edâ ve harc ve sarf itmek üzere merkûm Mirza beşenin tevkil ve 

ber-vechi peşin iki yüz gûruş teslim ve ol-dahi da’vâ-yı mezkûreye mübâderet 

eyledikden sonra târih-i kitâbda üç ay mukaddem merkûm mirza ile mûterâfiân olub 

husus-u mezkûr evvelinde ru’yet-i tam ve temşit-i hitâm vermeyub teslim 

eylediğimiz iki yüz gûruş zimmetinde kaldığına binaen ... diyerek ikrâr eyledik deyü 

da’vâ ve ol-dahi rafi’-mübâdele idüb ba’dehu tarih ve sikaden üç gün mûkaddem 

yine ber-vech-i muharrer bana da’vâ ve merkûm Mirza beşe dahi tarih-i mezkûrdan 

husus-u mezbûra vekâletim hasabiyle emrinize binâen makbuzum olan iki yüz 

gûruşdan mâ’ade defter-i müfredât nâtık olduğu üzere iki yüz altmış beş gûruş dahi 

ziyâde medfûât ve mesârifim vâki’ oldu deyüm mahallerine beyân ile bizden taleb ve 

da’vâ idüb ol-vechle beynimizde münazaât-ı kesire ve muhasemat ve fire cari olmuş 

idi el-hale-hazihi beynimize müslümun ve muslihun tevasıtıyla merkûm Mirza beşe 

ber-vec-i muharrer vekâlet ve emânet müsteniden benimle vâlidem mezbûreden 

ziyâde mesârif-i metfuası olmağla matlûb ve müddeası olan iki yüz altmış beş gûruş 

da’vâsından me’cânen ferâgat ve zimmetimizi ibrâ ben dahi ikrarına mübteni ber-

vec-i meşrûh iki yüz gûruş istirdadı da’vâsından kezalik meccânen fârig olub 

zimmetini zikr olunan iki yüz gûruş da’vâsına müteallika amme-i da’vâ ve 

husumetden ibrar-ı âm kâtiu’n-niza ala isbata ve vekâleten ibra  ve iskât eyledim 

didikde gıbbe’t-tasdik-i şer‘i mâ-vaka’ bit-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmis-saniyî ‘aşer min sefarü’l-hayr li-sene semânîn ve mi‘ete   ve elf 

Temmuz 1766 

     Şâhadün Sabıkûn 

B.15 S.5 
Medine-i Ayıntab’da Kürcüyan mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Mehmed ibn-i el-Hac İsmailin çelebi sagiroğulları Mehmed ve İsmail ve kızı 
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Zeynebin vâlideleri Rafika hazl kitâb Halime binti İbrahim nâm hâtûn üzerlerine vasî 

nasb ve ta’yini şedd  

Fi’l yevmi’l-‘aşer min sefarü’l-hayr semânîn ve mi‘ete  ve elf  

Temmuz 1766 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid Ömer ibn-i el-Hac Mehmed, Abdullah ser-imuhsıran Ömer bin Kâsım, 

İyneci Oğlu Mehmed, Hafız es-Seyyid Osman efendi, Ketebeli Mehmed efendi  

 

B.16 S.5 
Medine-yi Ayıntab’da Kürcüyan Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Zeyneb binti İbrahimin veraseti zevcî Mehmed ibn-i İsmail ile sadriye-i 

kebîroğlu Mehmede münhasıra ve badehu zevcî mezbûr Mehmed dahi fevt olub 

veraseti sülbiye-i Kebiroğlu mezbûrı Mehmed ve sagiroğluları İsmanil ve diğer 

Mehmed ve kızı Zeynebe münhasıra olduğu lede’ş-şer‘il-enver zahir ve mütehakkık 

oldukdan sonra mezbûr Mehmed meclis-i şer‘î hatır-ı enverde … … validesi olub 

sağirun-ı mezbûrun İsmail ve diğer Mehmed ve Zeynebin kıbbel-i şer‘îden hüccet-i 

şer‘îyye vasiy-i mensubeleri olan merkûme Halimenin zevce-i sânisi ve tarafından 

zikr-i atî da’vâda redd cevabı vakîl-i sabitü’l-vekalesi olan râfiu‘ hazl kitâb Ağ 

Mehmed ibn-i Mehmed nâm kimesne mahzarında üzerine da’vâ ve takrir-i kelâm 

idüb bundan akdem validem mezbûre Zeyneb fevt olub babam müteveffa-yı sâni 

mezbûr zimmetinde otuz guruş mehr-i mu’ahher dahi fevt oldukdan malumete’l-cins 

ve’l-aded doksan gurş kıymetlü menkûlat ile altmış guruş kıymetlü mahall-i  

 

B.16 S.6 
mahall-i mezbûrede vaki‘ ve lede’l-ali ma’lûmete’l-hudud bir bab menzilini terk idüb 

cümles-i müvekilim  mezbûre asalete ve vesayete zabt ve vaz‘-ı yet itmekle salifu’z-

zikr validem müteveffiye-i evvel Zeyneb’in mehr-i mu’ahherinden hissem ile babam 

mezbûrun terekesinde iktizâ iden hisse-i şer‘îyemi bi’l-verase taleb iderim suâl 

olunub muktezâ-yı şer‘îyesini icrâ olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl vekil 

mezbûr Mehmed cevabında fi’l-hakika zevcem müvekile-i mezbûre Halimenin zevc-

i evveli müteveffa-yı mezbûr Mehmed’in fevtinde sonra doksan guruş kıymetlü 

malûmete’l-cins ve’l-aded eşyâ-i mütenevvi‘a ile altmış guruş kıymetlü menzil-i 

mezkûre terk eyledikde on guruş levazım define ve yedi guruş tezkere-i kısmetine 

müvekilem sarf idüb ve Gazibalioğlu  kızı Emine nâm hâtûnun dahi müteveffa-yı 

mezbûr zimmetinde kırk guruş hakkı olduğuna lede’ş-şer‘î ol-hinde isbat ve ba-
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hükm-i şer‘î tereke-i mezbûreden edâ ve teslim alub ve müvekkile-i mezkûreden 

mezbûrenin dahi zevci müteveffa-yı mezbûr zimmetinde otuz guruş mehr-i 

mu’ahheri ile cihet-i deyn-i şer‘îyeden otuz guruş hakkı olduğu yine ol-hinde sabit 

olub terekenden ba-hükm-i şer‘î ifrâz ve kabz idüb ol-vechle müteveffa-yı mezbûrun 

terekesinden olmak üzere zevcem müvekile-yi mezbûre zimmetinde otuz üç guruşluk 

tereke kaldı deyü ikrâr lakin müdde‘i-yi merkûm Mehmed’in validesi müteveffiye-i 

evvela mezbûre Zeyneb’in otuz guruş mehr-i mu’ahheri olduğunu inkar ve mevvâdd-

ı mezkûra beyânıyla def’a ibtidar eyledikde merkûm Mehmed istintâk olundukda 

ber-vechi mu’ahharer deyün mezkûre-i inkar idecek olan müdde‘î-yi mezbûr 

Mehmed’in da’vâsına  mütâbık beyine taleb olundukda udul-ı îhrar-ı ricâl-i 

müsliminden Mehmed bin İbrahim ve Halil bin el-Hac İsmail nâm kimesneler li 

ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘a hâziran olub eser’ül-iştihad fi’l-hakika işbû müdde’î-yi 

mezbûr Mehmed’in validesi müteveffa-i mezbûre Zeyneb binti İbrahim nâm hâtûnun 

zevcî müteveffa-yı sâni‘ mezbûr zimmetinde otuz guruş mehr-i mu’ahharı olduğu 

ma’lumunuzdur deyü her biri edâve şahâdet-i şer‘îyeden sonra saniyen vekil-i 

mezbûrdan dahi defi‘ mezkûrına muvafık beyyine taleb olundukda kezalik udul-ı 

ihrâr-ı ricâl-i müsliminden Ömer bin Abdullah ve Mehmed Efendi ibn-i Ebubekir 

nâm kimesne li ecli’ş-şahâde mahfil-i kazaya hâziran olub eseru’l-istişhad fi hakika 

müteveffa-yı sâni mezbûr Mehmed bundan akdem fevt oldukda zece-i metrûkesi 

müvekkile-i mezbûre Halime on yedi guruş masarıfı definesiyle tezkere ve kalemiye 

içün bizim huzurumuzda terekeden def‘ ve bundan mâ-adâ Gazibalioğlu kızı Emine 

nâm hâtûnun dahi kırk guruş müteveffa-yı mezbûr zimmetinde hakkı olduğu 

evvelinde lede’ş-şer‘a sâbit ve terekeden ba-hükm-i şer‘î mezbûre Halime edâ ve 

teslim idüb ve bundan gayr-i müvekkile-i mezbûrenin dahi otuz guruş mehr-i 

muahhari ile cihet-i deyn-i şer‘îden otuz guruş zimmetinde hakkı olduğunı 

müteveffa-yı mezbûr Mehmed hayatında bizim huzurumuzda ikrâr ve ‘itirâf eyledi 

biz bu hususda bu vech üzere şahidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ’ 

şahadet-i şer‘îyye eyledikde bade riâyete şer‘âiti’l-kabul şahâdetleri makbule 

olmağın mucebince müteveffa-yı mezbûr Mehmed’in terekesinden vasiye-i mezbûre 

yedinden oyuz üç guruş kaldığı zâhir ve nümayan olub meblağ-ı mezbûrdan müde’î-i 

merkûmun validesi mehr-i müsbet mezkûresinden hissesi olan yirmi iki buçuk 

guruşdan isâbet eden iki guruş üç rubû‘ hissesini merkûm Mehmed’e edâ‘ ve teslime 

vekil-i mezbûre bade’t-tembih ma-vaka‘ bit-taleb ketb olundu hürrire  
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Fi’l yevmi’s-sâni ‘aşer min saferü’l-hayr semânîn ve mi‘ete ve elf  

Temmuz 1766 

 
Şühûdü’l-hal 
Bostancı el-Hac İsmail, Leblebeci Ali Beşe, Serdar Sabık Alemdar Mehmed Ağa, 

Es-Seyyid Hafız Osman Efendi 

 

B.17 S.6 
Medine-i Ayıntab’da İbn-i Şeker mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan 

ss-seyyid el-Hac Mehmed ibn-i şeyhi İbrahim’in sulb-i sagir oğulları es-Seyyid 

İbrahim ve es-Seyyid Mehmed ve şerif Mehmed’in immetleri râfi‘ate haze’l-kitâb 

Rabia binti el-merkûm şeyhi İbrahim nâm hâtûna üzerlerine vâsî nasb ve ta’yîn-i 

şedd hürrire  

Fi’l yevmi’s-sani ‘aşer min sefarü’l-hayr semânîn ve mi‘ete ve elf  

Temmuz 1766 

Şühûdü’l-hal 
Şam Şeyhizade es-Seyyid Mustafa Çelebi, İsmail bin Abdullatif, Es-Seyyid Hüseyin 

ibn-i el-Hac Mehmed Bardakcı, Es-Seyyid Hüseyin biraderi, Altunbaşoğlu Ömer 

Ağa, Behramzade Molla Mehmed    

 

B.18 S.7 
Medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesi ahalisinden Nakıbzade dimekle ma’rûf 

fahru’l-müderrisini’l-kirâm el-mükerrem râfi‘u haze’l-kitâb el-Hac Halit Efendi ibn-i 

es-Seyyid Mehmed Efendi meclis-i şer‘î kadîm-i enverde medine-i mezbûrede Ehl-i 

Cefa mallesi ahalisinden Kerkerioğlu Ahmed ibn-i Mehmed Ağa nâm kimesne 

mahzarında üzerlerine da’vâ ve takrir-i kelâm idüb Dimus-ı Ayıntab mukâtaası 

aklamında olub ber-vech-i mâlikanı mutasarıf olduğum Arabgeni mukâtaasının rubû‘ 

hissesini bin yüz yetmiş sekiz senesinde mahsûben zabt ve ta’şîr itmek şartıyla iki 

yüz guruş merkûm Ahmed’e iltizâm ve bir kıt‘a temessük i’ta‘ ve ol-dahi iltizâm ve 

kabul ve meblağ-ı mezbûrun altı guruşunu ber-vech-i peşin teslim ve mâ-adâ yüz elli 

guruşuna bir kıta‘ deyn-i temmessükü yedine i’tâ idüb ba’dehu mukâtaa-yı 

mezbûranın zikr olunan rubû’ hissesine mezbûrede zabt ve ta’şîr ve ‘aşâr ve rusumun 

ahz ve kabz eyledikden sonra meblağ-ı bakî mezkûrun yüz guruşunu dahi bâkî adâ ve 

teslim idüb elli guruşu ile’l-an zimmetinden olmağın hâla meblağ-ı mezbûr elli 

guruşu merkûm Ahmed’den taleb iderim suâl olunub edâ ve teslime tembih olunmak 

matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Ahmed cevabında fi’l-hakîka müddeî-i 
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mûma ileyh el-Hac Halid Efendi’nin sâlif-ül-beyân rubû’ hisse-i Arapgini mukâtaası 

yüz yetmiş sekiz senesine mahsûben iki yüz guruş iltizâm ve elli guruşa efendi-yi 

mumâ ileyhe ber-vech peşin teslim ve ba’dehu zabt ve ta’şîr ve yüz guruş dahi teslim 

idüb hâla bedel-i iltizâm mezkûrdan elli guruş zimmetinde kaldığını ikrâr lâkin 

müdde’î-i mumâ ileyhe tarih-i mezbûrdan yine sâlifü’z-zikr Arabgeni mukâtaasından 

beş semen hisse ile … … mukâtaasının tamamı yüz yetmiş dokuz senesinde zabt 

itmek üzere asıl mal-ı mirisi olan dört yüz on guruş bana iltizâm ve bir kat‘a başka 

temessük i’ta’ ve kıbeli’l-ahz iltizâm-ı mezkûrun fesad ve butlanına senetden rucu‘ 

eylediğine binâen sâlifü’z-zkr Arabgeni mahsuben bedel-i iltizâmından bakî elli 

guruşu edâdan imtinâ‘ iderim didikde mezbûr Ahmed’in ikrârı üzerine bir sene 

mukaddem kara icar ve iltizâmının gayr-ı meşrû’ olduğu zahir olmadığın meblağ-ı 

mezbûru ‘ala mucibu’l-ikrar müde’î’ muma ilyhe eda ve teslimine mezbûr Ahmed’e 

tembih birle  

Fi’l-yevmi’s-sâbî‘ min safer’ü’l-hayr sene semani ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1766 

Şühûdü’l-hal 
Altunbaşzade Ömer Ağa, Feteleci el-Hac İsmail, Es-Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i es-

Seyyid el-Hac Osman Ağa Nakibzade  

 

B.19 S.7 
Medine-i Ayıntab’da Yahni mahallesi sakinlerinden raif‘u’ haze’l-kitâb Emine binti 

Sarı el-Hac Ömer Ağa nâm hâtûn tarafından zikr-i ati davaya vekil olduğu zat-ı 

mezbûrası marifet-i şer‘le Arifan Mehmed bin İsmail ve el-Hac Ebubekir bin 

Abdullah şahadetleriyle sâbit Molla Nureddin ibn-i el-Hac Mehmed Efendi nâm 

kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lazûmu’t-tevkîrde medine-yi mezbûrede vâkî‘ Sarı el-

Hac Ömer medrese-i şerifesinin evvela diyet ve meşrutayeten üzere mütevellisi olan 

es-Seyyid Hamza ibn-i Osman Çavuş mahzarında bil-vekale üzerine da’vâ ve takrir-i 

kelâm idüb medine-yi mezbûra tabi‘ Hacer nâm karyede Yüzok nâm mahalde vâkî‘ 

bir tarafdan Kara Hacı Ahmed bağçesi ve iki tarafdan Hacı Osman ve bir tarafdan 

tarik-i âmm ile mahdud üç yüz elli kök bağ ve yine karye-i mezbûrede Karaseki nâm 

mahalde vâkî‘ ir tarafdan Hacı Abdullah cevizliği ve bir tarafdan Çerkesoğlu bağı bir 

tarafdan Hacı Miroğlu bağı ve bir tarafdan tarik-i âmm ile mahdud dört yüz otuz kök 

bağ ve yine karye-i mezbûrede Haleb harkı karbında vâkî‘ bir tarafdan Haleb harkı 

ve bir tarafdan tarik-i âmm ve bir tarafdan arz-ı hali ve bir tarafdan Sarı el-Hac Ömer 

mülkü ile mahdud bin iki yüz kök bağ ve karye-i mezbûrede Kızılhisar tarikinde 
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vâkî‘ bir tarafdan nehr-i cari ve bir tarafdan Ramazan bağı yeri bir tarafdan Hatib 

bağı ve bir tarafdan  tarik-i âmm ile mahdud yediyüz kök bağ ve derunlarında vâkî‘ 

eşcâr müşmire ve gayr-i müşmire mukaddema müvekkilim mezbûre Emine hâtûnun 

babası müteveffa Sarı el-Hac Ömer hayatında fevtinden sonra sülüs malından bize 

medrese-i şerife bina olunmak üzere vasiyet idüb bağde vefat oğlu Osman Çavuş 

sülüs malı içün bir mikdar emlak ifraz ve binay-ı şürû‘ idüb tekmil olmaksızın 

 

B.19 S.8 
Osman Çavuş fevt oldukda oğlu Seyyid Osman mütevelli olub medresenin tekmîl ve 

ta’mirine şürû‘ idüb sulus içün ifraz olunan emlakın bay‘i lazım geldikde tarih-i 

kitâbdan otuz üç senesi mukaddem hakimü’ş-şer‘i’ş-şerif Veliyüddin Efendi zaman-ı 

hükümet-i şer‘îyyesinde bi’l-izni’ş-şer‘i sâlifü’z-zikr dört kıta bağlar müvekkilim 

mezbûre Emine hâtûna dört yüz guruş bi’t-tevliye bey‘ ve hüccet-i şer‘îyye 

olundukdan sonra tarih-i kitâbdan on dört sene mukaddem merkûm Hamza fuzuli 

zabt itmekle suâl olunub ber-mûceb hüccet-i şer‘îyye kasr-ı yedine tenbih olunmak 

matlubumdur deyü takrir-i meşruhane mutâbık ve hakim muma ileyhe hatım ve 

imzasıyla mümzi‘ ve mahtûm bir kıta‘ hüccet-i şer‘îyye ibrâz eyledi de gıbbe’s-sual  

mezbûr Hamza cevabında fi’l-hakika on dört seneden berü sâlifü’z-zikr dört kıta‘ 

bağyerlerini zabt eyledim lakin ber-vech-i mu‘harer ma‘rifet-i şer‘le mukaddema 

bey‘ ve hüccet olunduğu ma‘lumum değildir deyü didikde vekil-i mezbûreden 

mazmûn-ı hüccet-i şer‘îyyeye bey‘ine taleb olundukda udul-ı ihrâr-ı ricâl-i 

müsliminden Molla Abdullah bin Ali Efendi ve Molla Ebubekir ibn-i Molla Mehmed 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehade meclis-i şer‘a hâziran olub eseru’l-iştihad fi’l-hakika 

tarih-i kitâbdan otuz üç sene mukaddem mütevelli Seyyid Osman sâlifü’z-zikr dört 

kıta‘ bağları meclis-i şer‘de bizim huzurumuzda bi’t-tevliye ‘ammetesi mezbûre 

Emine hâtûna dört yüz guruş bey‘ ve meblağ-ı mezbûrı tamamen ahz ve medrese 

ta’mirine harc ve sarf ve cânib-i şer‘den müvekkile-yi mezbûre Emine hâtûn yedine 

ol-hinde hakimü’ş-şer‘î’ş-şerif Veliyüddin Efendi hatm ve imzasıyla mumzi‘ ve 

mahtum işbû bir kıta‘ hüccet-i şer‘îyye ‘itâ olundu biz bu hususa bu vech üzere 

şahidleriz şahadet dahi ideriz deyü her biri eda ve şahadet-i şer‘îyye eyledikde 

ba’de’l-riyaet şerâitü’l-kabul şahâdetleri makbul olmağın mucebince mahdud-ı 

meskurun dört kıta‘ arzdan kasr-ı yedine mezbûr Hamza’ya tenbih birle ma vâka‘a 

bit-taleb ketb olundu hürrire  
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Fi’l-yevmi’s-sâdis ‘aşar min şehr-i safer’ü’l-hayr sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1766 

Şühûdü’l-hal        
Telhabişlioğlu Ali, Oypanoğlu seyyid Mehmed, Molla Mustafa ibn-i Molla 

Nureddin, Helvacı Mustafa, Berber Hacıoğlu İbrahim, Boyacı İmam Molla Abdullah  

 

B.20 S.8 
Mahmiye-i Ayıntab’da Şehereküstü mahallesi ahâlisinden Samancıoğlu dimekle 

ma’rûf Mehmed bin müteveffa ağa nâm kimesne meclis-i şer‘î kadim-i enverde 

medine-i mezbûrede İbn-i Eyyub mahallesi sakinelerinden olub zikr-i atî mezile ve 

vaziatü’l-yed olan Iskalan binti Ali nâm hâtûn mahzarında üzerlerine da’vâ ve takrir-

i kelâm idüb mahalle-i mezbûreda vâki’ lede’l-ahali vel-ciran ma’lûmei’l-hudud bir 

bab menzil işbû mezbûrenin Sadıroğlu mütevveffa Öküzoğlu Osmanın hayatında 

mülki iken tarih-i kitâbdan sekiz sene mukaddem babam müteveffa-yı mezbûr 

Samancı Mehmed Ağa’ya hayatında seksen guruş semen medfû’ ve makbuza bey‘ ve 

teslim idüb ol-vechle babam mezbûrun ale’l-vefat mülkü olub bundan akdem fevt 

oldukda hususu muayyen ve mahsus mülk-ü mevrusum olmuş iken mezbûre Iskalan 

teslimde imtinâ’ idüb ve bundan mâ-adâ elli guruş dahi babamın müteveffa-yı 

mezbûr Osman zimmetinde hakkı olub kezalik bana intikâl ve işbû mezbûra Iskalan 

oğlu mezbûrun terekesine vâsiatü’l-yed olmağla suâl olunub menzil-i mezbûra oğlu 

terekesinden edâ ve teslime tembih olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl 

merkûme Iskalan cevabında menzil-i mezkûr benim babam müteveffa-yı âliyeden 

bana bi’l-ırsi’ş-şer‘î isbat ve intikal idüb oğlum mezbûr Osmanın kathan ‘alâka ve 

medhali olmayub ve adem-i ‘alâkasını oğlum mezbûr Osman hayatında ikrar iderek 

tarih-i kitâbdan beş sene mukaddem fevt oldukda mezbûr Mehmed ber-vech-i 

maharer da’vâ mevrusan olduğunu huzur-u şer‘îde isbât ve mucebince kıbel-i şer‘den 

muârazası men‘ olundu deyü def‘ve meblağ-ı mezbûra ve oğlunun terekesinin ve 

havrini ve kabzını bi’l-külliye inkar idecek olan merkûme Iskalandan def‘ 

mezkûruna muvâfık beyine taleb olundukda ‘udul-ı ihrar-ı ricâl-i müsliminden 

Ebubekir bin Hüseyin ve Yusuf bin Bektaş nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i 

şer‘a hazıran olub eserü’l-istişhad fi’l vâkı‘a  

 

B.20 S.9 
tarih-i kitâbda beş sene mukaddem işbû mezbûre Islakalan’ın oğlu mezbûr Osman 

fevt olub işbû mezbûr Mehmed menzil-i mezkûr ber-vech-ı muharer da’va eyledikde 
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menzil-i mezkûr mezbûre Islakanın babasından müntakil mülkü olub ve oğlu mezbûr 

Osman  huyutunda fetrufân fevt olduğu lede’ş-şer‘ifü’l-sâbit ve zahir ve mezbûr 

Mehmed muârazadan men‘ olunub ve ber-vech-i muharrer mezbûrenin mülki olduğu 

ma’lumunuzdur deyü mezbûr hususuna mezbûr mehmedin beyn-i iltimas olundukda 

izhâr-ı aciz ile ishitlaf itmekle ba’de’l-temlik-i şer‘îyye mucebince bey vech-i 

muârazadan mezbûr Mehmed men’ birle  mâ-vaka’ bit-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min saferü’l-hayr sene semânin ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1766 

Şühûdü’l-hal     
İbrahin bin Abdullah, Boyacı Hızıroğlu Mehmed, Kanıboğazade es-Seyyid Ali 

Çelebi ve Es-Seyyid Ömer Çelebi, Evalızade es-Seyyid Ömer Çelebi  

 

B.21 S.9 
Medine-i Ayıntab’da Tövbe mahallesi ahalisinden Mehmed bin Yusufun babası ve 

tarafından zikr-i atî da’vâya vekil sâbitü’l-vekâlesi olan merkûm Yusuf ibn-i Mustafa 

nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde medine-i mezbûrede Kürciyan 

mahallesi sakinlerinden râfi‘u haze’l-kitâb Hatice binti Hüseyin nâm hâtûn 

mahzarında üzerlerine da’vâ ve takrir-i kelâm idüb tarih-i kitâbdan dört sene 

mukaddem işbû mezbûre Hatice’ye oğlum müvekkil mezbûr Mehmed’e akd ve 

tezvic-i taleb ve lâgıb olduğumda mezbûre dahi va’d ve altmış guruş mukaddem ve 

altmış guruş mu’hher mehr-i tesmiye olunmak kavl itmiş iken hâla nefesini işbû 

hazır-ı bil-meclis Hüseyin bin Ali’nin oğlu işbû es-Seyyid Mehmed’e tezvic itmekle 

suâl olunub muktezâ-yı şer‘îsi icrâ olunmak matlubumdur didikde vekil-i mezbûrun 

takrir-i meşrûhu üzere mücerred-i va’d ve mukavele ile mütezevican beyinlerinde 

akd-i sahih-i şer‘î bulunmayub ol-vechle da‘vâ-yı mezkûresi lav ve gayr-i meşru’ 

olmağın bi yevcih-i muarrazadan vekil mezbûr Yusuf şer‘an men‘ birle ma-vaka’ bit-

taleb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’l-ışrin min şehri safer sene semani ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1766 

Şühûdü’l-hal     
Ali bin Hüseyin, Hüseyin bin Mehmed, Halil bin Abdullah, İbrahim ibn-i Mehmed 

 

B.22 S.9 
Medine-i Ayıntab’da vâki’ el-Hac İsmail ibn-i Mustafa nâm vâkıfın evladından 

Ümmühan binti Molla Vaysal nâm hâtûnun Sadıroğlu ve tarafından zikr-i ati da’vaya 

vekil-i şer‘îyesi olan rahi’u’ haze’l-kitâb es-Seyyid Mehmed’e Çelebi ibn-i Ebubekir 
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nâm kimesne meclis-i şer‘î kavim-i enverde yeni vâkıf-ı mezbûrun evladından es-

Seyyid el-Hac İsmail ibn-i el-Hac İsmail ve es-Seyyid Halil ibn-i Abdullah nâm 

kimesne mahzarında bil-vekale üzerlerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb vâkıf-ı 

merkûm el-Hac İsmail medine-yi mezbre fenasında savaş gayesinde bir kıtâ‘ ve çakır 

baçağında bir kıta’ hazervat bostanını ve arsada vâkş’ beş bab dükkanlarını bundan 

eshâk hayatında vakf ve evkaf-ı mezbûrenin be her sene hasıl olan gıllesinden 

Ayıntab kazasında vâki’ iki mesaliğin ta‘mim ve vâb kesne on iki guruş sarf olunub 

baki galle-i evledından batnı evlada mevcud derecede mukaddem gerek zukurdan ve 

gerek inâsdan olan evladı ahz ve akl itmek üzere batnen ba’de batn şart idüb vefat 

eyledikden sonra validem müvekkile mezbûre Ümmühan’ın babası mezbûr Molla 

Vaysal vâkıf-ı mezbûrun sulbi oğlu olub derecede akdem batn-ı evvel olduğuna 

binaen müddet-i hayatında şart-ı vâkıf üzere gılle-i bakiyesi zabt ve tasarruf ve 

ba’de’l-vefat validem mezbûre Ümmühan’ın dahi işbû mezbûreden mukaddem  

 

B.22 S.10 
batn-ı evvelde bulunduğuna binaen bi’l-vechle kırk seneden mütecaviz minval-i 

muharer üzere zabt ve tasarruf olundu ve ber vech-i meşruh galle-i bakiyesi vakf 

batn-ı olduğu kadimü’l-eyyamdan beyne’l-ahali meşhur ve mütevâtir olub lakin 

vâkıf-ı muma ileyhin vakfiyesi zâyi‘ olmak hasebiyle işbû mezbûran vâkıf-ı 

mezbûrun oğlunun oğlunun oğulları olub batnda muahhar iken şart-ı vâkıf vech-i 

muharer üzere değildir ve cümle evladı hissemindir deyü kadime mugâyir ve 

tevatürün hilâfı ikâmet-i beyineyi hâvi bir hüccet peyda idüb müsteniden leh 

müdahale itmeleri ile yedinden olan feteva-yı şerifeye nazar ve mûcebince 

mezbûranın müdahaleleri men‘ ve kemâfi’l-kadim validemin mahzarında bi’l-istiklal 

zabtına tenbih olunmak matlubumdur deyü bir kıta‘ fetava-yı şerife ibraz idüb bi’l-

muvâcehe feth ve kırâet olundukda mazmûn münifin bir vâkf-ı kadimin vakfiye-yi 

mamul bahası zaîya olub ve suret-i defter-i hâkanisi dahi olmayub lakin vâkıfın 

evladının batn-ı evvelde bulunub vakf-ı mezbûre mutasarruf  olduğu mütevatir iken 

batn-ı sânide bulunan evlad vâkfından zeyd ve amr ve bizler dahi vakf-ı mezbûreye 

mutasarrıf olduk deyü tecvatüren hilafına beyine ikâmet eyleseler beyneleri makbule 

ve mutebere olub vakf-ı mezbûre bi-haseb’ş-şer‘î’ş-şerif mutasarrıf olurlarmı 

cevabında Alluhu teala alem olmazlar li-eşmai’d-dava ve el-beyyine ‘ala hilâfi’l-

mütevâtir deyü fetevâ-yı muhid Burhaniden nakll irâd buyrulmağın gıbbe’s-su’al 

mezbûrân es-Seyyid el-Hac İsmail ve es-Seyyid Halil cevablarında vekil-i mezbûr 
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es-Seyyid Mehmed’in validesi müvekkile-i merkûme Ümmühan’ın babası mezbûr 

Molla Vaysal evlad-ı vâkıfdan olduğunu ve hayatında batn-ı evvelde olmak üzere 

bi’l-istiklal galle-i vakfı zabt eylediğini ve ba’de vefât kızı müvekkile-yi mezbûre 

Ümmühan dahi yine kendülerden dereceden akdem ve batn evvelde mevcuddan zabt 

ide geldiğini bi’l-külliye inkar eylediklerinde ber-muceb fetva-yı şerife vekil-i 

merkûm es-Seyyid Mehmed’in tevatüren müddeasına muvafık beyine taleb 

olundukda udu’l-ı ahrar-ı ricâl-i müsliminden Hafız es-Seyyid Ali efendi ibn-i 

Mehmed Ağa ve el-Hac Mustafa ibn-i Ali ve Ömer Ağa ibn-i el-Hac Kalender ve es-

Seyyid Ali ibn-i İsmail ve Mehmed bin Abdullah ve Ali bin Hasan ve Molla Ahmed 

ibn-i Mehmed efendi ve Mehmed bin Abdullah ve sair bi-garaz-ı meclis-i şer‘e 

hazırun olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika işbû vekil-i merkûm Es-Seyyid Mehmed’in 

validsi müvekkile-i merkûme Ümmühan hâtûnun babası Molla Vaysal vakf-ı 

mezbûru hayatında vâkıfın sulbi oğlu olub evlad-ı sâireden mukaddem ve batn-ı 

evvelde olmak üzere bi’l-istiklal zabt ve tasarruf ve ba’de’l-vefata sadırı kızı 

müvekkile-i merkûme Ümmühan dahi yine işbû mezbûran es-Seyyid el-Hac İsmail 

ve es-Seyyid Halil’den ve evladı saîreden derecede akdem ve batn-ı evvelde mevcut 

ve şart-ı vâkıfa muvaffak olmak üzere zabt ve tasarruf idüb ol-vechle kırk seneden 

mütecaviz kadimu’l-eyyamdan mezbûr Molla Vaysal hayatında vefâta kızı mezbûre 

Ümmühan dahi ali alan bi’l-istiklâl zabt ve tasarruf eylediği ve şart-ı vâkıf vech-i 

muharer üzere olduğu şöhret tevatür ile mâlumumuzdur biz bu hususa bu vech üzere 

şahidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri ed’-ı şahâdet-i şer‘î-yye eyledikde ba’de 

rieyet-i şeraitü’l-kabul şahâdetleri makbule olmağın mucebince bir-mantuk fetva-yı 

şerife kadiminisi üzere amel birle evkâf-ı mezbûresi müvekkile merkûme kemafi’l-

kadim bi’l-istiklâl zabt ve tasarruf hüküm ve mezbûranın hilaf-ı tevatür yedlerinde 

olan hüccet-i müsteneden bi-yevcihi şer‘î müdahaleleri  men’ birle ma-vâka’ bit-

taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâni ve’l-ışrin min saferü’l-hayr sene semânîn ve mi‘ete  ve elf 

Temmuz 1766 

Şühûdü’l-hal  
Faziletlü Abdulrahim Efendi el-Müfti Hala, Faziletlü es-Seyyid El-Hac Mustafa 

Efendi el-Müfti Sâbıkan, es-Seyyid El-Hac Ahmed Ağa Menzilci Sabıkü, Fahru’l-

Akran Hasan Ağa Voyvoda Hala, Fahru’l-Akran, es-Seyyid El-Hac Emin Ağa, 

Kazaz Mustafa İmam Molla es-Seyyid Ömer, Tenbelzade Abdullah Efendi Monla 

Mustafa Biradereş, Muhsinoğlu El-Hac Mustafa, Küpelioğlu Usta Apdi, Bakkal 
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Kırka Ali oğlu Ahmed, Musulluzade Ali Ağa ve Mehmed Ağa, Fetlacı El-Hac İsmail 

Berber Molla Ahmed 

 
B.23 S.11 
Medine-i Ayıntab’da Bostancı mahallesi ahalisinden Süphazverdi oğlu dimekle 

ma’rûf  El-Hac Mehmed ibn-i el-Hac Ahmed nâm kimesnenin zikr-i ati hasmı olan 

kimesne ile da’vâsı subut ve fasl ve husumet olunmak babında hâlâ Adana Revaş 

vâlisi düsturu mükkerrem devletlü Mehmed Paşa yesserallahu bihayr mâyeşâ 

hazretleri ve bu fakire hatâen basadır olan bir kıta’ fermân-ı ‘alişân ve mucebince 

vezir müşarûllleyh hazretleri tarafından buyruldı-yı âli cukadar Hasan Ağa 

mübâşeretiyle lede’ş-şerifü’l-vurud mübaşir-i merkûm mârifiyle müdde’t-i mezbûr 

el-Hac Mehmed meclis- şer’î kâdim-i enverde mahall-i mezbûra ahâlisinden Muhsin 

zade dimekle meşhur baisu haze’l-kitâb fahr-ül-ekrân el-Hac Abdullah Ağa ibn-i el-

Hac Mehmed efendi nâm kimesne mahzarında üzerlerine da‘vâ ve takrir-i kelâm 

idüb tarih-i kitâbdan kırk sene mukaddem işbû merkûm Abdullah Ağa’nın babası 

müteveffâ el-Hac Mehmed Efendi’ye kendi malından karz-ı hasen olmak üzere yüz 

guruş ve yine işbû mezbûrun karındaşı müteveffa Mehmed Ağaya eşya ve ‘itariye 

babası olmak üzere otuz beş sene mukaddem yetmiş guruş ref’ ve teslim eyledim 

meblağ-ı merkur merkûman el-Hac Mehmed Efendi ve Mehmed Ağa zimmetlerinde 

iken kablel eda’ her biri vefat ve terekelerine işbû merkûm Abdullah Ağa ve vâzi’u’l-

yet olub ve bundan mâ-adâ medine-yi mezbûra ahalisinden Nertaraboğlu Mehmed’de 

ikiyüzlli guruş alacağım olub tarih-i kitâbdan yirmi beş sene mukaddem fevt oldukda 

terekesin işbû merkûm Abdullah Ağa benim hakkım vardır deyü bi’l-isbât zabt ve ol-

vechle benim alacağım muâtil olmağla yedinde olan emr-i ‘ali üzere suâl ve 

mukteza-yı şer‘îyye icrâ olunmak metlubumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm 

Abdullah Ağa cevabında mezkûrları bi’l-külliye inkâr eyledikde müdde‘i-yi el-Hac 

Mehmed’in takrirât-ı mekure ve akval-ı meşruhiyesi üzere hususu müddealarım terk 

ideli zaman-ı müddet ve eyyam-ı bayit-i güzadan idüb ve on beş sene bilâ arz terk 

olunan zehamun bilâ emr-i ‘ali istimâı tarafı şehri yariden memnu‘ olub ve istar 

itdirdiği sâlifu’ul-beyân emr-i celilü’ş-şân bi’l-muvâcehe feth ve kırâat olundukda 

mazmûn-u münifinde müdde’î-yi mezbûrun bilâ arz on beş merur itmeyen da’vâsı 

istimâ’ oluna deyü mestur ve ol-vechle yedinde olan emr-i ‘alî mâzmun-ı münifi 

üzere iddiası memnu‘ olub ancak raz-ı meşru’yenin vukû’u merkûm el-Hac 

Mehmed’den istifsâr olunduktan sâlif’ü’z-zikr da’vâların sanı’ın mezkûreden ala’ 
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hazihi’l-in’izar-ı şer’î olur hâlat olduğu halde terk eylediğini bi’t-tavi’s-sâf ikrâr itiraf 

itmekle alâ mucib ikrara müddet-i mezbûreden beru bilâ arz terk olunan da’vânın 

bilâ emr-i hakani istima’ı memnu’ olmağın mezbûr el-Hac Mehmed bu vech 

muarazadan men‘ birle mâ-vaka‘ bit-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-hâmis ve’l-ışrin min saferü’l-hayr sene semânin ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1766 

Şühûdü’l-hal  
Zambak Yeminlioğlu el-Hac Mehmed ve Yeminlioğlu Seyyid Mehmed, Ovalızade 

es-Seyyid Ömer Çelebi, Üzümcüzade Hafız es-Seyyid Ali Efendi, Benmazcızade es-

Seyyid Mehmed Çelebi, es-Seyyid el-Hac Emin Ağa, Hüseyin Efendi Kandakzade, 

Mustafa Efendi el-Hac Hasanzade   

 

B.24 S.11 
Medine-i Ayıntab’da Sengi Nakkaş mahallesi ahalisinden iken bundan akdem vefat 

iden Ömer beyin oğlu dimekle ma’ruf Ahmet Ağa bin Ömer beyin verâseti zevce-i 

menkûha-i metrukesi Zeyneb binti Edu’d-durda ile li-ebeveyn er-karındaşı 

Mahmud’un oğlu Mehmed Emine münhâsıra olduğu şer‘an zahir ve mütehakkık 

oldukdan sonra Mehmed Emin kendi nefsinden asâleten ve müteveffa-yı mezbûrun 

dâyini Aluş Ali nâm kimesne tarafından vekil-i müteşerri‘si olub cânib-i şer‘iden 

dahi zikr-i atî bey‘a vâsi nasb olmağla vekâleten ve vesâyeten meclis-i şer‘i hatır-ı 

lâzumu’t-tevkirde rafi’u’ haze’l-kitâb mezbûre zeyneb hâtûn mahzarında asâleten ve 

vesâyeten ve vekâleten  ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb mahali mezbûrede vâki’ bir 

taraftan bir taraftan müteveffa-yı mezbûrun karındaşı müteveffi Mahmud menzili ve 

bir tarafdan bakkal Hüseyin beşe ve bir tarafdan Hancı Mehmed Ağa veresesi ve bir 

tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud iki beyneli bir fevkâni beyt ve bir şahneşin ve bir 

tahtani beyt ve bir kiler ve bir ahur bir matbah ve hariciye bir tahtani oda ve havlu-yu 

mayine-i müştemil menzilin nısf-ı şâya’nî müteveffa-yı mezbûr Ahmed Ağa yirmi 

sene mukaddem zevcesi işbû mezbûre Zeyneb hâtûna üç yüz altmış guruşa nebaten 

bey‘ ve semenini mezbûreye olan deynine takas idüb ol-vechle nısf sâbık-ı 

mezbûrenin ve nısf-ı ahiri ile’l-vefat müteveffa-yı Mezbûr Ahmed Ağa’nın mülkü 

olub müteveffa-yı merkûman işbû mezbûr Aluş Ali’ye yediyüz batman kahve cihet-i 

sulminden deyni olduğu lede’ş-şer‘î sâbit ve terekesinde edâya tenbiye olundukda 

terekesi vefâ itmeyüb garama iktîza idüb menzil-i mezkûrun dahi nısf-ı bey’ olunmak 

lâzım gelmekle hâlâ tarafından icâb ve kabul-u hâvî ve şurutu  
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B.24 S.12 
müfsideden âr-i bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘î ile nısf-ı mezkûru merkûm Aluş ma’rifeyitle 

iki yüz elli guruşa mezbûre Zeynebe binaten bey’ ve teslim eyledim ol-dahi iştirâ ve 

kabul ve teslim ve temlik eyledik den sonra semeni olan meblâğ-ı mezbûr ikiyüz elli 

guruşu eshab-ı garamaya edâ için mezbûre Zeyneb yedinden bit-tamam ve ikmâl ahz 

ve kabz fimaba’d menzil mahdûd-ı mezkûrun tamamı mezbuer Zeyneb’in mülküdür 

bizim kata’n ‘alaka ve medhalimiz kalmadı didikde gıbbe’t-tasdik-i şer’-î mâ-vaka‘ 

bi’t-tâleb ketb olundu hürrire  

Fi’l- yevmi’l-hâmis min rabi’ü’l-evvel sene semânin ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1766 

Şühûdü’l-hal  
İbrahim bin el-Hac Hüseyin, Bakkla Hüseyin Beşe, Es-Seyyid Şeyh Mehmed, Es-

Seyyid Şeyh Mehmed Çelebi Şeyh-i Bedestân, Torak Beyin Oğlu Receb Çelebi 

 

B.25 S.12 
Hususu a’ti’l-beyân-ı mahallinde keşf ve tahrir ve fasl ve hasmı iltimâs olunmağın 

hub-ı şer’îden bu fakir zil-i rakmında muharerü’l-esâmi ulema ve salehâ ‘ayân ve 

eşrâf ve saîr müslimin ile medine-yi Ayıntaba tabi’ Telbaşer ve Zeranbu karyeleri 

ahalileri beyinlerinde ber-vech ati’ münâzaa faye olan su bendinin üzerine varulub 

akd-ı meclis-i şer’i âlî olundukda salifü’z-zikr Telbaşer karyesi ahalisinden eshâb 

haze’l-kitâb Abuş kethûda ve İbiş kethûda ve Hasan bin Hanifi ve Mehmed bin 

Abdulkadir ve Arab Halil oğlu Ahmed ve Hanifioğlu Yusuf ve ve Bayram oğlu Veli 

ve Mehmed nâm kimesneler ve sâireleri meclis-i ma’kud-ı mezkûrda sâlifü’l-beyân 

Zeranbu karyesi ahalisinden Ahmed ibn-i Ebubekir ve Hamza ibn-i Ali ve Mehned 

bin Ahmed ve Halil ibn-i Molla Hasan ve Ebudarda bin Mehmed ve Fakıoğlu Ahmed 

ve Kör Ahmed bin Hüseyin nâm kimesneler ve sâirleri mahzarlarında üzerlerine 

da’vâ ve takriri kelâm idüb Seylan karbında vâki’ nehr-i Sacur üzerinde yukaru bend 

dimekle ma’rûf işbû su bendinin kadiminden rub’u mikdarı Zeranbu karyesi türabını 

sakkı ve üç rub’u miktarı işbû Zeranbu karbında vâki’ çatal bend nâm bende cari 

andan dahi Kezalik rub’u Zeranbu karyesi türabına ve nısfı Telbaşer karyesi türabına 

ve  rub’u Dehbi karyesi türabına cari ve sakkı ve kadiminden minvâl-i muharrer 

üzere olduğunu müşar yedimizde olan hüccet-i şer’iyye-i nâtık ve ol-vechle hakkı 

şer’îmiz var iken Zeranbu ahalileri zikr olunan bendlerin cümlesini ihrâz murâd 

ideler suâl olunub kadimiyesi üzere icrâya tenbiye olunmak matlubumuzdur deyü 

takrir-i meşruhalarına mütabık bir kıta’ hüccet-i şer‘îyye ve mûcebince fetvâ-yı 
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münife ibraz itmeleriyle gıbbe’s-suâl merkûmun Ahmed ve Ebubekir ve Hamza ve 

Mehmed ve Halil ve Ebudarda ve Fakıoğlu Ahmed ve Kör Ahmed cevablarında zikr 

olunan bendlerden fazla olursa merkûmların tarlalarına câri olur deyü Telbaşer ve 

Dehbi karyelerinin kadimden hakkı şurbları olduğunu inkâr idecek Telbaşer karyesi 

ahâlisinden muda’alarına mutabık beyine taleb olundukda udul-ı ihrâr-ı rical-i 

müsliminden mesin ve ihtiyar kimesnelerden Mustafa ibn-i el-Hac Mehmed ve ikiz 

kuyu ahalisindden Halil bin Numan nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i makut-ı 

mezkûra hazurun olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika işbû Seylan karbında nehr-i 

Sacurda vâki’ yukarı bendin rub’u-ı Zeranbu karyesine ve üç rub’u-ı Zeranbu karyesi 

karbında vâki’ çatal bend de câri olub çatal bendden dahi rub’u-ı Zeranbu karyesine 

ve nısfı Telbaşer karyesine vce rub’u Dehbi karyesine kadiminden câri olub minvâl-i 

muharrer üzere çatal bend suyunun rub’u-ı Zeranbu ve nısfı Telbaşer ve rub’u 

Dehbinin hakkı olduğu malumumuzdur ve kadimden bu minvâl üzere câridir biz bu 

husûsa bu vech üzere şahidleriz şahâdet dahi ideriz. deyü her biri eda-yı şahâdet-i 

şer’iyye iyledikde ba’de’t-tadil ve’t-tezkiye şahâdetleri makbûlen olundukdan sonra 

zil-i rakîmde muharerü’l-esami-yi müsliminden vukufî olanlardan hâl-i minvâl 

muharrer üzere olduğu tevatüren        

 

B.25 S.13 
haber vermeleriyle mûcebince zikr olunan bu karbından ancak rub’u Zeranbu 

karyesine ve üç rub’u çatal bende câri oldub çatal bend suyunun dahi rub’u Zeranbu 

ve rub’u ve hibbe ve nısfı Telbaşer karyesinin olmak üzere ba’de’t-tenbih mâ-vâka‘ 

bit-tâleb ketb olundu hürriren  

Fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i rebi‘ül-evvel sene semânin ve mi‘ete  ve elf 

Ağustos 1766 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid Abdulrahiman Efendi ibn-i es-Seyyid Sadık Efendi Müftüzade, es-Seyyid 

El-Hac Ahmed Ağa Menzilci Sabık, Fahru’l-Akran Hasan Ağa Voyvoda Hâlâ, 

Fahru’l-Alem Faziletlü Abdulrahim Efendi el-Müftü Hâlâ 

 

B.26 S.13 
Medine-i Ayıntab’da İbn-i Şeker mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan 

Mukayid es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i es-Seyyid Osman Efendi’nin verâset-i 

zevce-i menkûha-i metrukesi Fatma binti es-Seyyid Mehmed ile sulbi kebir oğulları 

es-Seyyid Mustafa efendi ve es-Seyyid Molla Aliye münhasıra badehu mezbûr es-
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Seyyid Molla Ali dahi fevt olub verâset-i  validesi mezbûre Fatma ile li ebebeyin 

karındaşı merkûm es-Seyyid Mustafa Efendi’ye münhasıra badehu merkûm es-

Seyyid Mustafa Efendi dahi fevt olub verâseti validesi mezbûre Fatma sulbi kebir 

oğlu es-Seyyid Molla Mehmed münhasıra badehu mezbûr Seyyid Molla Mehmed 

dahi fevt olub verâseti validesi Ayşe binti Hüseyin ile kızkarındaşları Eşefatma ve 

Hatice ve ibn-i Ümmü es-Seyyid Molla Mustafa bin es-Seyyid Molla Ahmed’e 

münhasıra ve tashih-i meselesi bin yediyüz yirmi sekiz sehmden itibar olunub 

seham-ı mezkûreden altı yüz yetmiş sekiz sehmi mezbûre Fatma’ya ve yüz yetmiş 

beş sehmi mezbûrat Ayşe ve Eşefatma ve Hatice’den her birine ve beş yüz yirmi beş 

sehmi mezbûr es-Seyyid Molla Mustafa’ya isabet ve intikal eylediği şer‘an zâhir ve 

mütehakkık olduğundan sonra ishab-ı haze’l-kitâb mezbûretan Ayşe ve Eşefatma ve 

mezbûr es-Seyyid Molla Mustafa meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde mezbûre 

Fatma binti es-Seyyid Mahmud mahzarında her biri bi’l-verase üzerlerine da’va ve 

takrir-i kelâm idüb mahalli mezbûrede vâki‘ Mukayid Efendi menzili dimekle ma’rûf 

lede’l-ahâli velciran ma’lumatu’l-hudud ve menzil-i mezbûrenin zevci-yi müteveffa-

yı evvel Mukayid es-Seyyid Mehmed efendinin mülkü olub ba’de’l-vefat bi’l-

menasihati’ş-şer‘îyye sehm-i mezkûr üzere hisse-i mezkûr baki iken kıbe’l-kısmı 

mezbûre Fatma pencere demirlerini ve kapularını ve pencere kapaklarını ve taht ve 

devri beyt ve sâir kerâsteye mütâlik tevâbi ve levahıkını bil-cümle çıkarub yetmiş 

guruşluk eşya bey‘ ve kabz-ı semne idüb ol-vechle hâla menzilin kıymetine yetmiş 

guruş noksan târi olub hatta cânib-i şer‘îden Sait Efendi ve mimar-ı hassa vekili 

ta‘yin ve irsâl olundukda ber-vech-i muharrer çıkarub bey‘ eylediği eşyaların 

mahalleri beyân ve müşahiade olunmağla yedimizde olan fetva-yı şerife mûcebince 

meblağ-ı mezbûr yetmiş guruşu bi hükmü zaman bize eda-yı tenbih olunmak 

matlubumuzdur deyü bir kıta‘ fetva-yı şerife ibraz olub mazmûn münifinde takririne 

matlubuma bulunmağla gıbbe’s-suâl mezbûre Fatma cevabında fi’l-hakika menzil-i 

mezkûrun pencere demirlerini ve kapularını bey‘ eylediğini ikrâr lâkin yetmiş 

guruşluk olduğunu inkâr idecek merkûmdan beyine taleb olundukda udul-u ihrâr-ı 

ricâl-i müsliminden es-Seyyid Osman ibn-i el-Hac İbrahim ve İshak bin İshak nâm 

kimesne li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘a hazırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika işbû 

mezbûre Fatma işbû menzil-i mezkûrun pencere demirlerini ve kapularını ve pencere 

kapaklarını ve taht ve deri beyt ve sâir kerâstesini çıkarub ahara yetmiş guruşluk eşya 

bey‘ve ol-vechle menzil-i mezkûra yetmiş guruş noksan kıymet-i târi oldu biz bu 

hususa bu vech üzere şahidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri eda-yı şahâdet-i 
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şer‘îyye eyledikde ba’de’t-tâdil ve tezkiye şahâdetleri makbul olduğun mûcebince 

meblağ-ı mezbûrdan hissesinden mâ-adâ-i müdde-i merkûmuna eda ve teslim tenbih 

birle mâ-vaka‘ bit-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sani ‘aşar min şehr-i rebi‘ül-evvel sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1766 

Şühûdü’l-hal                 
Es-Seyyid Mehmed İbn-i Nalband Mehmed, Abdullah İbn-i Mazhar Hacı Mehmed, 

Çankaloğlu Mehmed, Uğurluzade es-Seyyid Hasan Efendi, Kanabağazzade Es-

Seyyid Ömer Efendi  

 

B.27 S.14 
Medine-i Ayıntab’da Çukur Mahallesi ahalisinden iken bundan akdem vefat  iden 

Kazancı Osman ibn-i Molla Mehmed’in verâseti zevce-yi menkûha metrukesi Hatice 

binti Osman ile sulbi kebir oğulları es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Ahmed sulbi 

sagiroğlu Mustafa’ya ve sulbiye-i kebire kızı Fatma’ya münhasıra olduğu şer‘an 

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra mezbûre Hatice meclis-i şer‘î hatır-ı lazumu’t-

tevkirde o ki oğulları olub zikri ati menzile vâzı’-ül-yed olan rafi’u’ haze’l-kitâb 

merkûman es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Ahmed mahzarlarında üzerlerine da’vâ 

ve takrir-i kelâm idüb mahall-i mezbûrede vâki’ bir tarafdan tarik-i âmm ile mahdud 

üç fevkâni ve tahtani beyt ve bir matbah ve havuz ve haylu-yu müin-i müştemil 

menzilde zevcem müteveffa-yı merkûm Osman ile’l-vefât evlatlarımla ma’ân sakin 

olub ol-vechle menzil-i mezkûr mütevveffa-nın olmağla hâla kendi hissemi ve oğlum 

sagir-i mezbûr Mustafa’nın hissesini bi’l-vesaye taleb iderim suâl olunub muceb-i 

şer‘îyyesi icra olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûmân es-Seyyid 

Mehmet ve es-Seyyid Ahmed cevablarında anilasl menzil-i mahdud-u mezkûr 

validemiz müteveffa Rahimenin babası mütevaffa Fetlacı Molla Yusuf mülkü 

olduğunu şuhudu mütavâtir olub ceddimiz merkûm  Fetlacı Molla Yusuf hayatında 

yeni validemize semen-i ma’lum-ı bâtam bey‘ ve kabz-ı semen idüb ol-dahi bir 

müddet sakine oldukdan sonra fevtinden iki sene mukaddem hâl-i hayatında ba‘de’t-

takliye-i şer‘îyye bize hibe-i sahiha-i şer‘îyye ile hibe idüb on altı sene mukaddem 

vefat eyledikde babamız olmak hasabiyle emaneten derununda sakin olmuş idi hatta 

babamız fevtinden üç ay mukkaddem kemâl-i sıhatinde menzil-i mezkûr oğullarım 

es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Ahmed’in mülkü mevhûbeleridir benim kıt‘an 

alakam yoktur deyü huzur-u müsliminde ikrâr ve işhâd idüb tarih-i kitâbdan sekiz 

gün mukaddem fevt oldu deyü defle mukâbele idecek gıbbe’l-istintak ve’l-inkar 
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merkûman es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Ahmed’den def‘ mezkûrlarına beyn-i 

taleb olundukda udul-ı ihrâr-ı rical-i müsliminden Mehmed bin Ömer ve Hamza Ali 

bin Molla Ömer nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde eclis-i şer‘a hâzıran olub esrü’l-

iştihâd fi’l-hakika müteveffa-yı mezbûr Kazancı Osman ibn-i Molla Mehmed 

fevtinden üç ay mukaddem Kemâl-i sıhatinde menzil-i mahdud-ı mezkûr anil asl 

oğullarım mezbûran es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Ahmed’in cedleri Fetlacı 

Molla Yusuf olub ol dahi hayatında valideleri Rahimeye semen-i ma’lume-i bey‘ 

etmiş idi ol dahi oğulları merkûmân hibe eyledi ol vechle benim kıt‘an ‘alakam 

yoktur oğullarım merkûmânın mülküdür deyü bize huzurumuzda ikrâr ve ‘itirâf 

eyledi biz bu hususa bu vech üzere şahidleriz ve şahâdet dahi ideriz deyü her biri 

eda-yı şahâdet-i şer‘îyye eyledikde ba‘de’t-tadil ve teskiye şahâdetleri makbule 

olmağın mucebince mezbûre Hatice bi vech-i ma’ârazadan men birle mâ-vâka‘ bit-

taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâni ‘aşer min rebî’ü’l-evvel sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Ağustos 1766 

Şühûdü’l-hal      
Bakkal Hüseyin Beşe, Bakkal Usta Mehmed, Bakkal Es-Seyyid Medmed Çelebi, 

Şeriki Molla Mehmed İbn-i el-Hac Hüseyin, Es-Seyyid Abidin Çelebi ibn-i Es-

Seyyid Mehmed Çelebi 

 

B.28 S.14 
Medine-i Ayıntab’da Yahni mahallesi sakinlerinden Ümmühan binti Osman ibn-i 

Mehmed nâm Hâtûn zati ba’de’t-tarifi’ş-şer‘î meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkir 

ammisi rahi’u‘ haze’l-kitâb Ali bab ibn-i le-mezbûr Mehmed mahzarında tabiaten 

ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb medine-i mezbûra fenasında Hümaniz türabında 

Köroğlu kuyusu karbında vâkî’ kıblen Hacı Yusufoğlu bostanı ve garben ba’zan Ali 

Baba vakfı ve ba’zan leblebici el-Hac Mustafa mülkü ve şarkan Attaroğlu bostanı ve 

şimâlen tarik-i âmm ile mahdud üç yüz meşare bostanın yüz meşaresi mezbûr 

Leblebici Hacı Mustafa’nın mülkü olub bakî iki yüz meşaresi arz-ı mirîyedendir 

deyü sahih-i arzdan ben tapu temessüki alub ammim mezbûr ile iki gün mukaddem 

murafia-i şer‘ ve da’va etmişidim el-haletü hazihi beynimize müslümun ve müslihun 

tavassut idüb ben zikr olunan bostandan elli meşare üzerine sulh eylediklerinde ben 

dahi suh-ı mezbûra kabul idüb fimaba’d mahdud-ı mezkûr üç yüz meşarenin yüz 

meşaresi benim ve yüz elli meşaresi ammim mezbûr Ali babanın olmak üzere razı 

olub gıllesine ve saire mütalik amey-i deâviden mezbûr Ali babanın zimmetini ibra-
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yı âmm ile ibra eyledim didikde merkûm Ali baba dahi mezbûre kelimat-ı 

meşruhasında tasdik ve zikr olunan elli meşare bedel-i sulha mutalika mezbûre 

Ümmehan’ın zimmeti ibrâr itmekle gıbbe’t-tasdik-i şer‘î mâ-vaka’ bit-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâni aşer min rebî’ü’l-evvel sene 1180 

Ağustos 1766 

Şühûdü’l-hal    
Hacı Mustafa ibn-i el-Hac Mehmed, Bardakçıoğlu Mustafa, Boyacı İmam Nureddin 

efendi, Attar Monla Abdullah Kürdizade 

 

B.29 S.15 
Medine-i Ayıntab’da İbn-i Eyub mahallesi ahâlisinden Ömer beşe ibn-i Mehmed 

meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde rafi’u haze’l-kurra Vanis veledi Manik nâm 

mahzarında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb bey’-i cade’l-zikrin suduruna mahalle-

yi mezbûrede vâkî’ bir tarafdan İbn-i Eyyub çarşusu ve bir tarafdan divar-ı 

yekinizade veresesi ve bir tarafdan Hasan ve bir tarafdan tariki âmm ile mahdud iki 

tahtani beyt ve bir matbah ve bir bir-i mai ve havluyu muayyene-i müştemil menzil-i 

hâla tarafından icâb ve kabula havî ve şurutu nufsideden âri bey-i bât-ı sahih-i şer‘î 

ile yüz guruşa işbû mersum Vanisa bey‘ ve teslim ile temlik eyledi ol-dahi iştira ve 

kabul ve tesellü ve temellük eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr yüz 

guruş bit-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim fimaba’d menzil-i mahdud-ı 

mezkûrda benim asla ‘alâka ve methalim kalmadı işbû mersumun mülkü 

müşterasıdır haysu mayeşe ve yehtar mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdiki şer‘î 

ma-vâka’ bit-taleb ketb olundu hürriren  

Fi’l-yevmü’l-hadi ve’l-‘ışrin min rebî’ü’l-evvel sene 1180 

Ağustos 1766 

Şühûdü’l-hal    
El-Hac Ahmedoğlu Mehmed, Duacı Molla Ahmed, Mehmed bin Ali  

 

B.30 S.15 
Medine-i Ayıntab’da Kurbu Molla Ahmed mahallesi ahalisinden iken bundan akdem 

fevt olan Maraşlığlu Hasan İbn-i abdullahın verâseti zevce-yi metrukesi Hamar binti 

Mustafa münhasıra olduğu şer‘an zahir ve mütehakkık olduktan sonra mezbûre 

Hamar kendi nefsinden asaleten ve sıgar-ı mezbûrunun sab-ı şer‘adan mensubeye 

vesayesi olmağla vesayeten meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde medine-yi 

mezbûrede Kozanlı mahallisi ahalisinden rahi’u’ haze’l-kitâb Ahmed ibn-i Köse 
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Ömer nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb zevcem müteveffa-

yı mezbûrun terekesinde menkulatı olmayub ve sagirun-ı mezbûrunun nafaka ve 

kisve-i bahaya eşid-i ihtiyacları olub akârdan ancak medine-yi mezbûre tabi’ Büklük 

nâm mahallde vâki’ bir tarafdan dahi ahla verdi mülkleri ile mahdud dört yüz tekak 

bir kıta’ bağ olmağla sıgar-ı mezbûrunun zaruret nafakaları içün izn-i şer‘île bey‘a 

arz olundukda beyne’l-nas defaâttle müzaide ve ragbât-ı nâs-ı munkatia’ oldukdan 

sonra işbû merkûm Ahmed üzerlerinde on beş guruşda karar dad ve taleb-i âhır-ı 

almayub velyevmü’s-semen misli ancak meblağ-ı mezkûr olmağın hâlâ tarafından 

icâb ve kabule hâvi ve şurud-ı müfsideden ârî bey‘-i bat-i sahih-i şer’î ile bağ-ı 

mahdud-ı mezkûru on beş guruşa işbû merkûm Ahmed’e zarureti nafaka içün bey‘ ve 

teslim ve temlik eyledim ol-dahi iştîrâ ve kabul ve teslim ve temellük eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbûru bi’t-tamam merkûmun yedinden ahz ve kabz 

eyledim fimaba’d bağ-ı mehdud-ı mezkûrda benim ve sagir-i mezbûrunun alaka ve 

medhalim kalmadı merkûmun mülk-i müşterasıdır haysu mayeşa ve yuktar 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdik-i şer‘î mâ-vaka’ bit-taleb ketb olundu hürrire 

 Fi’l- yevm min rabî’ü’l-evvel sene 1180 

Ağustos 1766 

Şühûdü’l-hal    
Hacı Mehmed Bagdadi, Mehmed bin İbrahim, İbrahim ibn-i El-Hac Ali 

 

B.31 S.15 
Medine-i Ayıntab’da Beg mahallesi ahâlisinden İneoğlu dimekle ma’ruf Ahmed bin 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer’î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde medine-yi mezbûra 

tabî’ Dülek nâm karye ahâlisinden râfiu’ haze’l-kitâb Mustafa bin el-Hac Ali nâm 

kimesne mahzarında üzerlerine da’va ve takrir-i kelâm idüb tarih-i kitâbdan bir sene 

mukaddem işbû merkûm Mustafa bir re‘s boz merkebini gaib-i anni’l-meclis kalalı 

bakkal kara Mustafaya on üç guruşa bey‘ ol-dahi bana on bir guruşa bey‘ idüb 

ba’dehu merkebde Takyacı illeti zuhurundan ben Kalalı Mustafa’ya red eyledim ol-

dahi merkûma red esnasında merkeb helak olub ben mezbûr bakkla Mustafa’dan 

semeni taleb eylediğimde ol-dahi işbû merkûmadan taleb idüb işbû bana eda itmek 

üzere on bir guruş merkûma Hacı Muhuddin Ağa 

 

B.31 S.16 
odasında silm eyledim hâlâ müslim fey-i mezkûru taleb iderim suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl mezbûr Mustafa cevabında zikr olunan merkebi ben Kalalı Mustafa’ya 
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on guruşa bey‘ eyledikden sonra mezbûr Kalalı Mustafa ayıb-ı huzur eyledi deyü 

bana red-i muradd idüb ve satıb müslimin ile bey‘-i evveli fesh ve müceddiden 

ayıbıyla on bir buçuk guruşa yine Kalalı Mustafa’ya ben bey‘ ol-dahi iştira eyledim 

ba’dehu ol-dahi işbû mezbûr Ahmede bey’ idüb ol-dahi Kalalı Mustafa’ya ayıbıyla 

red esnasında merkeb helak oldukda merkûm Ahmed sen bayî-i evvel  sinn-i zaman 

sana lazım gelur deyü ağa-yı muma ileyh konağında bana kerhen silm eyledi def’le 

mukabelle indincek gıbbe’l-istintak mezbûr Ahmed cevabında ber-vech-i muharer 

merkûm Mustafa ayıbına vakıf olduktan sonra müceddiden akd ile  merkûm bakkal  

Mustafa’ya bey’ olunub ol-vechle merkûm Mustafa’ya red-i lâzım geldiğini inkar 

idincek merkûm Mustafa’ya def’-i meskuruna mutabık bey‘ine taleb olundukda udul-

i ihrar-i ricâl-i müsliminden es-Seyyid bin Ali bin Halil ve es-Seyyid Ahmed bin 

İbrahim nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘a hâzıran olub eseru’l-istişhad 

fi’l-hakika merkûm Kalalı Mustafa asile işbû Dülekli Mustafa akd-ı evveli fes ve 

müceddiden ayıbıyla bizim huzurumuzda on bir guruşa bey‘ eylediler merkûman 

olan silm-i zaman lâzım gelür zanlıyla kerhen olduğu malumumuzdur biz bu husûsa 

bu vech üzere şahidleriz ve şahâdet dahi ideriz deyü her biri eda-i şahâdet-i şer‘îyye 

eyledikde ba’de’t-tâdil ve’t-tezkiye şahâdetleri makbûle olağın mûcebince merkûm 

Eyneoğlu Ahmed bu veche muarazadan men‘ birle mâ-vaka‘ bit-taleb ketb olundu 

hürrire  

Fi’l-yevmü’l-râbi’ ve’l-işrîn min rebî’u’l-evvel sene semænîn ve mi’ete ve elf 

Ağustos 1766 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid el-Hac Halil bin es-Seyyid Ali, Es-Seyyid Mehmed Serdarşah, Müezin 

Molla Numan, Biraderi Molla Ali, Mustafa bin Mehmed 

    

B.32 S.16 
Fi’l-as Rişvan aşiretinden Hazeranlı cemâatinde nâm karye kurbında olan Ayıntab’a 

tabi’ Erkabık hayme-nişîn iken bundan akdem vefât iden Mustafa bin Derviş’in 

verâseti sulbi kebir oğulları Mehmed ve Ömer ve sulbiye kebire kızı Elif’iye 

münhasıra olduğu şer’an zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mezbûran Mehmed ve 

Ömer ve mezbûre Elif dahi zâti ba’de’t-tarifi’ş-şer’î meclis-i şer’î hatır-ı lazumu’t-

tevkirde medine-i mezbûra tabi’ mürtemlike nâm karye ahâlisinden râfiu’ haze’l-

kitâb Osman bin Hüseyin nâm kimesne tarafından zikr-i atî ibrası tasdike vekil 

sâbitu’l-vekâlesi olan Hacı Yumurta karındaşı dimekle ma’rûf  el-Hac Hüseyin bin 

el-Hac Ahmed mahzarında bi’l-verâse her biri ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb 
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tarih-i kitâbdan iki ay mukaddem sâlifu’z-zikr mürtemlike karyesi ahâlisinden 

gayriden on yedi nefer refâkasıyla Haleb’e giderler iken Arkabık nâm karye kurbında 

babamız müteveffa-yı mezbûr ile meşâcire esnâ’-i meşâcirede mekûm Osman 

tüfenk-i kundağı ile babamız başına amden darb ve şak idüb tesirinden birkaç gün 

mururunda babamız fevt oldukda diyetini taleb eylediğimizde merkûm Osman inkar 

idüb beyinemiz dahi olmağla biz dahi aşiret tavrı üzere harekete tasaddi ve on sekiz 

kimesneden dem ve diyetini mütâlebemizde beyinemizde münâzaât kesire ve 

muhâsemât ve gayra cereyân itmişdi el-hâlete hazihi beyinemize müslimûn ve 

muslihum tavassub idüb an inkâr bizi bir musâfh-ı şerif ile bir sim kılıç ve beş cedid 

cukanış ve beş cedid kaftân ve dokuz cedid cizme ve üçyüz seksen iki guruş nakid 

akçe üzerine inşâ’-î akd-ı sulh eylediklerinde biz dahi sulh-ı mezbûru kabul ve bedel-

i sulh olan salifü’l-beyân mushaf-ı şerif ve kılıç ve niş ve kaftan ve cizmeleri ve 

nakid-i mezkûra tamamen ahz ve kabz idüb babamızın diyetine müteâllika-i âme’-i 

hinde refikı olan on yedi kimesnelere ve saîr ahalî-i karye-i mezbûranın zimmetlerini 

her birimiz ibra’-i âmm-i katî’n-nizâla ibra ve iskâd eyledik didiklerinde gıbbe’t-

tasdik-i şer’î mâ-vaka’ bi’t-taleb ketb olundu  

Fi 25 min rebî’ü’l-evvel sene 1180 

Ağustos 1766 

Şühûdü’l-hal 
Hezkeli Mehmed Ali Cukerli Veli İbrahim, Telbaşerli İbiş Kethuda ve Abuş 

Kethuda, Manasoğlu Mustafa Küçetceden, Topaloğlu Es-Seyyid Abdullah Çükeden, 

Seyyid Mustafa bin Hüseyin Tarlay-ı Medine, Ahmed beşe bin Mehmed Ali 

Kürtenciyan, Molla Mehmed bin Hüseyin Okciyatlı, Molla Yusuf Aşiret-i 

merkûmeden Kâymakam Ağa  

 

B.33 S.17 
Medine-yi Ayıntab’da Kurb-ı Zincirli mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt 

Türkman Mehmed ibn-i diğir Mehmed Ağa’nın sulbi sagiroğlu Mehmed Sadıka 

vâlidesi rahi’u’ hâze’l-kitâb Zeliha binti Ömer nâm hâtûn vasî ve talebiyle yevmi altı 

akçe nafaka ve kisve beha farz ve takdir şedd 

 Fi 27 min rebî’ü’l-evvel sene 1180 

Ağustos 1766 

Şühûdü’l-hal 
Ayrancıoğlu Mehmed, Keresteci zade Es-Seyyid Salih Çelebi, Kerdalıoğlu Mehmed, 

Ayrancı zade Ebubekir Ağa, Es-Seyyid Mustafa Çelebi Nısb zade   
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B.34 S.17  
Medine-i Ayıntab’da Ali Neccar mahallesi sâkinlerinden Hatice binti Mustafa nâm 

hâtûn zatı ba’de’t-tarif-i şer’î meclis-i şer’î hatır-ı lâzumu’t-tevkîrde zecî-i mutlakı 

rahi’u’ haze’l-kitâb es-Seyyid İvaz Çelebi ibn-i el-Hac Mehmed mahzarında tâbiaten 

ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb tarihi kitâbdan bir gün mukaddem zevcem mezbûr 

es-Seyyid İvaz Çelebi beni selâsen tatlik itmekle merkûmdan on beş guruş mehr ve 

nafaka-i ‘iddet ma’lumem ile mukaddemâ malımdan otuz üç guruşluk bir altun 

bilezik ve on üç guruş kıymetlü bir sim halhal ve yirmi sekiz guruş kıymetlu bir altun 

tok ve on sekiz guruş gerdanlık behâsı zimmetindedir deyü meclis-i şer‘de da’va 

eylediğimde ol dahi ancak on beş guruş gerdanlık ve mihr-i mezkûrumu ikrâr ve 

ma’adadan mukaddima ibrar-ı zimmet eyledik deyü beni defa‘ tasadik beyinemizde 

münâzaât-ı kesire ve mûhasemat ve gayra ceriyan etmiş idi el-hâletü beyinemize 

müslumun ve müslihun tavvasut idüb beni iki yorgan ve on sahan ve on guruş nakid 

üzerine inşa akd-i sulh eylediklerinde ben dahi sulh-u mezkûru kabul ve bedel-i sulh 

olan iki yorgan ve on sahan ve on guruş nakidi tamamen ahz ve kabz idüb 

mukaddem ve mu’ahhar mihrine ve nafaka‘-i ‘iddet ve salifü’z-zikr eşyaya ve saire 

mütalika-i ‘âme-yi de’âviyeden mezbûr es-Seyyid İvaz’ın zimmetini ibrâ-yı âmm 

kati’u’n-nazar ilama ibra ve iskâd eyledim didikde mezbûr es-Seyyid İvaz dahi 

mezbûre Hatice’ye kelimatı meşruhasından tasdik itmekle mâ-vâka’ bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sabî ve’l-işrin min rebi’ü‘l-evvel sene semânin ve mi’ete ve elf   

Ağustos 1766 

Şühûdü’l-hal 
Bostancı Molla Osman, Maraşlı Ebubekir Bakkal, Beynamazcı Zade Es-Seyyid 

Mehmed Çelebi, Uğurluzade Es-Seyyid Hasan Efendi, İmam Sani Ali Efendi  

 

B.35 S.17 
Fi’l-asl Rişvan aşiretinden Mürsakanlı cemâatinden Mehmed bin Yusuf nâm kimesne 

meclis-i şer’î hatır-ı lâzumu’t-tevkîrde cemâat-ı merkûmeden rafi’u’ haze’l-kitâb 

Mustafa bin Mehmed nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘i’s-sâf ikrâr-ı tam ve takrir-i 

kelâm idüb kızım Zeyneb nâm bikr-i baligası merkûma akd ve nikah itmek üzere 

bundan akdem hutbe ve va’d ve yirmi beş guruş mukaddem ve yirmi beş guruş 

mua’hhar mihr-i mukavele etmişidik hâlâ merkûm Mustafa mukaddem ve mua’hhar 

mihri olan meblağ-ı mezkûr elli guruş an nakd bana tamamen eda’ ve teslim eyledi 

ben dahi ahz ve kabz eyledim fîmâba’d kızım mezbûre Zeyneb merkûm Mustafa’nın 
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mahtubesidir inşâllahu teala Hüseyin akidde mehr mutalebe olunmak içün takririm 

tahrir-i usub-ı şer‘den yedine hüccet-i şer‘îyye i‘tâ’ olunsun didikde gıbbe’t-tasdik’l- 

mu‘teber mâ-vakâ’ bi’t-taleb ketb olundu hürrire 

 Fi’l-yevmü’l-hamis ve’l-işrin min rebi’ü’l-evvel sene semânin ve mi’ete ve elf  

Ağustos 1766 

Şühûdü’l-hal 
Hüseyin beşe Çavuş, Kürdoğolu İbrahim beşe Çavuş, İshak beşe Hars,Çolak 

Mehmed Ağa Serdar Hâlâ    

 
B.36 S.17 
Medine-i Ayıntab’da Kurban-ı Zincirli nâm mahalle ahalisinden iken bundan akdem 

fevt olan el-Hac Sadık ibn-i Mehmedin sulbi sagiroğlu Mehmed ve sulbiye sagire 

kızları Ayşe ve Fatma ve Eminenin valideleri Hacite binti Mehmed efendi nâm hâtûn 

üzerlerine vasî ve talebiyle sagirmezbûrundan ancak mezbuer Mehmed ve mezbûre 

Fatmaya küllü yevm altışar akçe nafaka ve kisve ve beha farz ve takrir-i şedd  

Fi’l-yevmi’s-sâmi ve’l-ışrîn min şehr rebi’u’l-evvel sene semânin ve mi’ete ve elf 

Ağustos 1766 

Şühûdü’l-hal 
Niziblioğlu el-Hac Mustafa, Ayrancıoğlu bakkal Mehmed, Karındaşlıoğlu Es-Seyyid 

Mustaf Çelebi, Yükrükzade el-Hac Osman Ağa, Ömeroğlu Es-Seyyid Mehmed 

Çelebi, Ağalıoğlu Es-Seyyid Ahmed Çelebi, Oroc Beyin oğlu Molla Hasan, 

Elbistanlıoğlu el-Hac Mehmed Efendi 

 

B.37 S.18 
Medine-i Ayıntaba tâbi’ Oyum Sükud nâm karye ahâlisinden rafi’u’ haze’l-kitâb 

Yusuf bin Abdullah nâm kimesne meclis-i şer’î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde medine-i 

mezbûrede Cevizlice mahallesinde sakin iken medine-i Adana’da fevt olan Kör el-

Hac Ali beşenin kebir oğlu ve emizadesi Mehmed nâm kimesne mahzarında üzerine 

da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb babam müteveffa-yı mezbûr Abdullah ile işbû mezbûr 

Mehmedin babası Hacı Ali beşe karındaşlar olub babaları merkûm kırk sene 

mukaddem fevt oldukda merkûm Hacı Ali emval-i mevcudesinde hissesini ahz ve 

şehirde sakin olub babm müteveffa-yı merkûm karye-yi mezbûrede sakin olub ila 

vefat-i hüma kırk sene kârve kesbleri başka iken altı sene mukkadem babam fevt 

oldukda emmim mezbûr el-Hac Ali karındaşım ile müşterekim deyü İlbeyli İvazoğlu 

nâm kimesne zimmetinde olan kırk guruşunu ve dört keyl arpa ve sekiz keyl buğda-i 

ve Oyum Sükudlu İbrahim zimmetinde olan yirmi üç guruşa emmim ahz idüb ve işbû 

mezbûr Mehmed dahi Taşgın türâbında lede’l-havali ma‘lûmatu’l-hudud üç yüz  
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tekik yenice bağı babam Abdullah arzını tapu ile olub kendi yediyle gars etmiş iken 

bağı mezkûru dahi zabt- murad ider suâl olunub muceb-i şer‘îsi icrâ olunmak 

matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Mehmed cevabında fi’l-hakika altı sene 

mukaddem emmim Abdulllah fevt oldukda Elbeyli İvazoğlu zimmetinde olan kırk 

guruş ile dört keyl buğdani babam Hacı Ali ahz ve kabz eyledi deyü ikrar ve bağ-ı 

mezkûru dahi babam ile ammim mâl-ı müşterk deyü ben zabt mûrad eyledim 

müstakill babası Abdullah gars eylediği ma’lumum değildir dedikde müdde-i mezbûr 

Yusuf’un müdda‘sına mutâbık bey‘ine taleb olundukda ‘udul-ı ahâlisinden Mustafa 

bin Kasım ve İbrahim ibn-i el-Hac İbrahim nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i 

şer‘a hâzıran olub eserü’l-iştihâd fi’l-hakika Taşkın türâbında vâkî’ ma’lumu’l-hudud 

üç yüz tekik bağın arzını mezbûr Yusuf’un babası Abdullah hayatında tapu ile olub 

kendi yediyle müstakilen bağ-ı gars eyledi ve merkûm el-Hac Ali kırk seneden 

mütecâvîz karındaşından başka olub babaları malından müşterek bir seneleri 

olmadığı ma’lûmumızdır ol-vechle bağ-ı mezkûr müstakilen merkûm Yusuf’un 

babası mâlıdır biz bu hususa bu vech üzere şahidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her 

biri edâ-i şahâdet-i şer‘îyye eyledikde ba’d-ı riayete şeraitü’L-kabul şahâdetleri 

makbul olmağın merkûm Mehmed bağ-ı mezkûre müdâhaleden ba’de’l-men’ babası 

hayatında emmisi malından altı sene mukaddem aldığı sâlif’ü’z-zikr kırk guruş ve 

dört keyl arpa ve sekiz keyl buğdayı babsı Hacı Ali beşe terekesinden merkûm 

Yusuf’a edaya alâ mucib-i ikrâra tenbiye birle mâ-vaka’ bi’t-taleb ketb olundu 

hürriren 

 Fi’l-yevmi’s-sanîs min rebi’ü’l-âhire sene 1180 

Eylül 1766 

Şühûdü’l-hal 
Ali bin Osman,Kanaboğazzade Es-Seyyid Ömer Efendi, Oğuzluzade Es-Seyyid 

Hasan Efendi, Cerailzade Es-Seyyid Halil Çelebi       

  
B.38 S.18 
Medine-i Ayıntab’da Amu mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Paçacı Ahmed beşe ibn-i Ahmed’in verâseti zevcesi Fatma binti el-Hac Ömer ile li-

ebeveyn gaib-i ani’l-belde karındaşları Mehmed beşe ve Ebudiyar ahirde olmalarıyla 

terekesi Salkımzade es-Seyyid Mustafa Efendi eyâmında tahrir ve defter ve 

merkûmânın huzurlarına tevgıf olunub halen merkûmanın vekilleri es-Seyyid 

Mehmed beşe zuhur vekâleti lede’ş-şerî sâbit ve mahzarında deyn dahi sâbit oldukda 

terekesi ma’rifet-i şer‘ ile tahrir ve vekil-i merkûm ma’rifetiyle sevk-i sultanide 
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fürûht olunub masârif-i lâzumesi ve hâlâ sâbit olan duyun-ı dade’l-ihracat bâkî  

beyne’l-verese tashih defteridirki ber vech-i ati zikr olunur hürriren  

Fi’l-yevmi’l-hamis min rebi’ü’l-âhir sene semânin ve mi’ete ve elf  

Eylül 1766   

 
  Menzil-i der-
mahalle mezbur  

90 guruş 
 

Teşt 1 
guruş 2 rub‘ 1 

 
 

Hamam legeni 1 
guruş 2.5  

Safir sini 1 
Rub‘ 3 

Sahan vesair bakır  
evâni 

guruş 3.5 

Köhne kilim 2 
guruş 6 

Yorgan ve  
minder ve yastık 

guruş 2.5 

Sanduka 
guruş 1 rub‘ 1 

Köhne yastık 7 
guruş 1 rub‘ 1 

Köhne … şalvâr 
guruş 1 rub‘ 1 

…  kaftan sade 
guruş 3.5  

Alâca kuşak 
guruş 1 rub‘ 1 

Köhne çukaceye 
guruş 2 

Köhne döşek 
guruş 3 rub‘ 1 

Köhne entari ve 
don ve yelek   
guruş 2.5 

Köhne abâ ve fes ve gömlek 
guruş 3 

Cizme ve yemeni guruş 1.5 

Yekün yalnız guruş 129 rub‘3  
Minhâü’l-ihrâcat ve’l-masârıf  

Techiz ve tekfin ve 
iskât  

Deyn-i mehr-i müsbet 
zevce 

Deyn-i müsbet vakıfı 
avarız der-mahalle-i 
mezbûre ma-rub‘ 40 

guruş 

Mukaddema verilen 
resm-i kısmet 3 guruş 

Mukaddema kâtibiye 
ve çukadara ve 

muhzıra 32 guruş  

Dellali ve dükkân 
kirasına 2 guruş  

Defteri kalemiyesi 1 
guruş   

Harc-ı hüccet 2 guruş 

Yekün 89 guruş 3 rub‘  
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese guruş 42 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma 
guruş 15 rub‘ 3 

Hisse-i ac mezbûr gâib 
Mehmed Beşe 
guruş 15 rub‘ 3 

Hisse-i ac mezbûr gâib Abu 
guruş 10.5 

 

B.39 S.19 
Undetü’s-sâdâtü’l-kirâm Emir Ağazade es-Seyyid el-Hac Emin Çelebi dâm-ı 

müşrefâ ba‘de’t-tahiyetü’l-vâfiye inhâ olunurki Ayıntab Kazası kâymakamı Battal 

Ağazade es-Seyyid el-Hac Mehmed Çelebi’nin muharrer mutâbık arzıyla 

kâymakamlıkdan istifasını inhâ ve cenabınızın kâymakam olmasını istidâ olmağla 

işbû sene ve semânîn ve mi‘ete ve elf rebî‘ü’l-evvel gurreşinde merkûm azl ve yerine 

cenabınız kâymakam nasb ta‘yîn eylemişizdir gerekdirki sâdâtü’l-sâhihatü’l-ittisana 

tevkir ve ihtirâm ve kuzzat ve kâymakamları seneleriyle tesbit ve izhâr-ı  ‘alâmet-i 

hazırâ edenleri men’ ve def‘ade ihtimâm ve cenabınız dahi kimesneye ‘alâmet-i 

hazırâ vaz’ına izin vermekten ihtirâz ve mücânebet ve idda-yı sıhat-i neseb siyâdet 

idenleri tarafımıza havale mübâderet ve takrîr ve te’dibleri ve hukuk-ı şer‘îyye-i 

sâbite tahsil iktiza eyledikde cenabınız idüb tevcihiyeye ve urusiye ve devriye ve 

muhaddesât-ı sâire na-muhahabe bir akçelerine almayubb ve aldırmayub siyanet-i arz 

ve mallarında bezle mukdedir ves’acen mevfur zamanında şevketlü muhabetlü 
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kerametlü Padişah-ı islâm ide ise ve ibya-yı ireyevmü’l-gıyame hazretlerinin devam-ı 

ömr ve devletlerü içün sâdât-i kirâmın duâ-ı hayriyeye isticlâb idüb her emired şer‘î 

şerife imtisâl ve inkıyât ile dünyada makbûl hâs ve âmm ve gatbâda muzahhir şef‘ât 

haziret-i-seyyidü’l-nâm efkalü’t-tahiyet ve ekmelü’s-selâm olasın ve’s-selâm            

El-Fakir es-Seyyid Abdullah el-müfti hâlâ 

 

B.40 S.19 
Medine-i Ayıntab’da Amu mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Bacacı Ahmed beşe ibn-i Mehmed’in verâseti zevce-yi menkûhe metrukesi Fatma 

binti el-Hac Ömer ile li-ebeveyn er-karındaşları mahmiye-i Adana’da sâkin Mehmed 

beşe ve Abiye münhasıra oldugu şer‘an zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra 

mezbûran Mehmed beşe ve Abi taraflarından zikr-i âtî bey’ vekil olduğu Ali ibn-i 

Süleyman begin ve Yusuf beşe ibn-i Abdullah nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit 

es-Seyyid Ali ibn-i el-Hac İbrahim Ağa nâm kimesne meclis-i şer‘î kadim-i enverde 

râfa‘lü haze’l-kitâb merkûme Fatma mahzarlarında bil-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb sâlif‘ü’z-zikr Amu mahallesinde vâki’ iki tarafdan Tütüncü Abdullah ve 

bir tarafdan değirmenci Osman ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud iki tahtani 

nebbes ve bir matbah ve bir ahur ve bir bi’r ma ve havluyu muyine-i müştemil 

menzil müteveffâ-yı mezbûr Ahmed beşenin huyutunda mülkü olub ba’de vefâte 

rub’u işbû zevce-yi merkûme Fatma’ya ve üç rub’u müvekillerim mezbûran Mehmed 

beşe ve Abiye isabet ve intikâl itmekle hâlâ menzil-i mahdud-ı mezkûr merkûme 

Fatma ile beynimizde müzayede olundukda doksan guruşa takvim ve semen-i misli 

ancak mablag-ı mezkûr olduğu zâhir ve mütehakkık ve taleb-i ahiri dahi olmamağla 

hâlâ taraflarında icâb ve kabul-i hâvî şurut-ı müfside de âri bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘î 

ile menzil-i mezkûrun üç rub’u hissesi altmış yedi buçuk guruşa işbû merkûme 

Fatma’ya vekâleten bey‘ ve teslim ve temlik ve meblağ-ı mezkûru bi’t-tamam ahz ve 

kabz eyledim ol-dahi iştira ve kabul ve tesellüm ve temellük itmekle fimâba’d 

menzil-i mezkûrda müvekkillerim mezbûrenin ‘alâka ve medhâli kalmayub cümlesi 

işbû mezbûrete Fatma’nın irsen ve iştirâen mülküdür haysu mayeşa ve yuhtar 

mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tâsdik-i şer‘î mâ-vaka’ bi’t-taleb ketb olundu 

hürrire  

Fi’l-yevmü’l-hâmis min rebî‘ü’l-âhir sene 1180 

Eylül 1766   
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Şühûdü’l-hal      
Mehmad Emin ibn-i el-Hac Mehmed, Hızır bin İbrahim, Delal Ebubekir beşe, es-

Seyyid Hüseyin bin Seyyid Mehmed Amudan, es-Seyyid  Osman ibn-i Es-Seyyid 

Mustafa Amudan 

 

B.41 S.20 
Medine-i Ayıntab’a tabi’ Hıyam nâm karyede vâki’ üç mescid dimekle ma’rûf 

mescid-i şerifin hâlâ ba berât-ı âlişân imamı ve ev evkâfının mütevellisi olan Molla 

Ahmed ibn-i Ali nâm kimesne meclis-i şer’î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde karye-i 

mezbûre ahâlisinden olub zikr-i âtî bagçeye vâzi‘ü’l-yed olan rafi‘u’ haze’l-kitâb 

mehmed Ağa ibn-i Bektaş Ağa mahzarlarında üzerlerine da’vâ ve takrir-i kelâm idüb 

karye-i mezbûre türabında Kaba Emerut nâm mahalde vâki’ bir tarafdan yine mezbûr 

Mehmed Ağa tarlası ve bir tarafdan dadiri ve bir tarafdan el-Hac Hüseyin ve bir 

tarafdan harık-ı mâ ile mahdud yarım çiftlik i’tibâr olunur bağçe-i kadimden mescid-i 

mezkûrun imamına meşrut olmak üzere zabt olunur iken merkûm Mehmed Ağa’nın 

babası müteveffâ-yı Bektaş Ağa on sene fuzûli zabt ve fevtinden sonra dahi merkûm 

Mehmed Ağa zabt  itmekle suâl olnub mucib-i şer’î icrâ olunmak matlubumuzdur 

dedikde gıbbe’s-suâl mezbûr Mehmed Ağa cevabında bagçe-i mezkûrun arz-ı 

mukaddemâ tapu ile ceddim tasarufunda olub ba’de’l-vefate babam mülkiyet üzere 

mutasarıf olub ol-dahi fevat oldukda bana intikâl eyledi kat’â vâkıfı ve vakfiyeti ve 

tescil-i şer’î ve teslim-i mütevelli olmayub ve arz-ı karye dâhi vakfdır deyü bir kıt’a 

fetvâ-yı şerife ibrâz idüb mazmûn münifinde zeyd arazi mevkûfede olan tarlasını bir 

mescidin imamına vakf eylese vakf-ı mezbûr sahîh olurmu cevab ba‘sevabında 

Allahu subhânehu ve teala âlim olmaz deyü buyrulub arazi-i el-vakf ve arazi-i 

beytü’l-mâlü’l-mülk li-muzâri’hâ bi’l-icmâ’ deyü fetâv-yı hayriyeden nakil irâd 

buyrulmağın müdde-i mezbûr tekrar da’vâsında vâkıfı beyân idemeyüb ve sıhat 

üzere vakfiyetine senedd-i şer’î olmayub ve kadime ityân-ı bey‘inden izhâr-ı ‘aciz 

itmekle ber muceb-i fetvâ-yı şerifeyle bilâ sened ve bilâ beyine merkûm Molla 

Ahmed bi-vech-i muârazadan men‘  birle mâ-vaka’ bi’t-tasleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’l-ışrin min rebi‘ü’l-âhir sene semânîn ve mi‘ete  ve elf 

Eylül 1766   

Şühûdü’l-hal 
Cerailoğlu es-Seyyid Halil Çelebi, Emir Ali oğlu Seyyid Ahmed Çelebi, Tascıoğlu 

Molla Mehmed, Kanalıcızade es-Seyyid Ali Efendi oğlu es-Seyyid Molla Yahya   
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B.42 S.20 
Husus-ı âtî el-Yanın mahalinde taksim ve fasl ve hasmı iltimas olunmağın sab-ı 

şer‘den Mevlânâ es-Seyyid Abdulrahman Efendi ta‘yîn ve irsâl olunub ol-dahi 

medine-i Ayıntab’a tabi’ Sam nâm karye türabında sundulaltı nâm mahallede vâki’ 

zikr-i âtî bağa varub zil-ı râkimde muharrelü’l-esâmi-yi müslimin mahzarlarında akd-

ı meclsi-i şer’î ‘alî olundukda medine-i mezbûrede ibn-i Şeker mahallesi ahâlisiden 

rafi‘u’ haze’l-kitâb Mustaf Ağa ibn-i Mehmed Ağa ve es-Seyyid İbrahim Çelebi ibn-i 

es-Seyyid Ahmed nâm kimesneler meclis-i makud-ı mezkûrda yine mahalle-i 

mezbûre ahâlisinden Nacar es-Seyyid Ahmed ibn-i es-Seyyid el-Hac Kasım 

mahzarlarında  her biri takrir-i kelâm idüb işbû kıbleten tarîk-i âmm ve şarkân ba’zen 

Arab es-Seyyid Ahmed ve ba’zen Femlakzade es-Seyyid Abdulrahman Ağa ve 

ba’zen Kebkebzade Mehmed said bağları ve şimâlen misl-i ma‘ ve garben Molla 

Torun tarlası ile mahdud iki bin beş yüz altmış beş tekik bağın arzını mukaddemâ 

tapu ile alub ‘ale’l-iştirâk bağ-ı gars ve altı sene mukaddem beynimizde bir rıza 

iktisâm etmişdik lâkin kısmından gabn-ı fâhiş olmağın merkûm es-Seyyid Ahmed ile 

müterâfian olduğumuzda aldugumuzda gabn-ı fâhişe binâen mahduden taksime 

cânib-i şer‘den tenbiye olunmağla hâlâ ahâli-yi karyeden zi’l-i râkimde muharrelü’l-

esami-ye müslimin ma’rifeti ve ma’rifet-i şer‘le taksim olunmak matlubumuzdur 

didiklerinde müceddiden ‘alâ vechi’l-‘adil-i ve’t-teviye taksim ve tefri’-i şer’î 

olundukda kable cânibinden yedi yüz doksan sekiz tekik mezbûr es-Seyyid Ahmed’e 

ve şimâl cânibinden dokuz yüz altmış dört tekik mezbûr es-Seyyid İbrahim 

Çelebi’nin ve beyinlerinde bakî kalan yedi yüz doksan sekiz tekik mezbûr Mustafa 

Ağa’ya isabet etmekle husus-ı mezbûrun mevlânâ-yı merkûm mahalinde taksim ve 

ba’dehu imnâ-i şer‘le meclis-i şer‘e gelub ‘alâ vuku’a inhâ ve takrir itmekle mâ-

vaka’ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’s-sânî min rebi‘ü’l-âhir sene semânîn ve mi’ete ve elf 

Eylül 1766   

Şühûdü’l-hal 
Kabakulakoğlu İbrahim, Ebu Yusuf Hacı Ali ve Oğlu Ahmed, Abdulkerim oğlu 

Hüseyin, Köse Veli, Taharoğlu Arab Seyyid Ahmed, Es-Seyyid Hüseyin bin Mustafa 

Karye-i mezbûreden, İmam Molla Mehmed, Kebkebzade Mehmed Said Çelebi  

 
B.43 S.21 
Rumkale kazasında Araban ve Merzaman nâhiyelerinde vâki’ ve’l-Hiçer nâm vakfın 

mürtezzekalarından ve evlad-ı vâkıfeden olub hâlâ medine-i Ayıntab’da sâkin ağzı 

yukarı dimekle ma’rûf Malta Mehmed ibn-i el-Hac Abdullah ve Mehmed Emin ibn-i 
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Mehmed ve Ebubekir ibn-i el-Hac Abdullah ve diğer el-Hac Mehmed nâm 

kimesneler meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde yine evlad-ı vâkıfeden olub hâlâ 

âlişân vakf-ı mezbûr vâkıfeden mütevellisi olan salif’u’z-zikr Rumkalede sâkin 

Kasım Alioğlu dimekle ma’ruf  rafi’u’ haze’l-kitâb Hüseyin ibn-i Mustafa tarafından 

zikr-i ati ikrar-ı tasdike vekil-i şer‘îsi olan Mustafa Ağa bin Ali Ağa mahzarında her 

biri ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb salifi’u’l-beyân Merzaman nâhiyesinde vâki’ 

Kızıl Burç nâm mezranın arazisi vakf-ı mezbûr cümle sinden olub bi-hasıl olmağla 

mütevelli-yi mezbûr senevi on beş guruş kendüden gayri olan evladlara verüb hâsıl 

olan mahslâtını cezye-i vekili kendi kabz itmek cümle mezra infa’ olmağın ber-vechi 

maktu’-ı mezbûr isticâr ve iltizâm idüb cümle mezra dahi Hüseyin Rıza ve 

ihtiyarlarımız ile râzı ve elzâm eyledik fimâba’d bahr sene mütevelli mezbûr meblağ-

ı maktu’ on beş guruş kendünden gayri evlatlara taksilem eyledikden sonra mezraa-i 

merkûmeden hâsıl olan mahsulât-ı ceze-i vekili kendi kabz idüb taraflarından 

mezaralara ve merkûm Hüseyin dahl ve taaruz olunmak üzere her birimiz te’ahhüt ve 

râzı olduk takrirlerimiz tahrir ve istikâmen cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘îyye olunsun 

didiklerinde gıbbe’t-tastik’il-mu’teber mâ-vaka’ bi’t-taleb ketb olundu hürriren  

Fi’l-yevmü’s-sâdis aşer min rebi’ü’l-ahir sene semânin  ve mi’ete ve elf  

Eylül 1766   

Şühûdü’l-hal 
Falikzade Mehmed Ağa, Uğurluzade Es-Seyyid Hüseyin Efendi, Kanboğazzade Es-

Seyyid Ömer Efendi, Çil Kadiroğlu Ali Efendi 

 
B.44 S.21 
Tünürdükde tayifesinden salmanlı cemâat Keleşzade es-Seyyid Yusuf kethûda 

tarafından zikr-i âti takrire vekil-i şer‘î olan dededsi İsmail ibn-i Halil nâm kimesne 

meclis-i şer‘î kadim-i enverde medine-i Ayıntab mahallâtından Ehl-i Cefa mahallesi 

ahalisinden Hafız haze’l-kitâb Ali bin Mustafa nâm kimesne huzurunda bi’l-vekale 

dav‘a ikrârım ve takrir-i kelâm idüb ben merkûm Yusuf kethûda tarafından salifi’u’z-

zikr Salmanlı cemâati berakindelerinin mal-ı mirilerini cem’ ve tahsil ve ahz ve kabz 

memur ve vekîl olduğun hasabiyle medine-i Ayıntab’da gelüb işbû merkûm alefi’z-

zikr olunan cemaatten zan ile mal-ı miri mütâlebesinden olmuş idim lâkîn cemâat-i 

mezbûreden ve gayrinden sual ve tâhkîk eylediğimde mezbûr alâ-eyye ‘an ceddi 

Ayıntab’da doğub ve temayub hâlâ derun şehirde tutan ve ikâmet ve kadimü’l-

eyyamdan ilâ haze’l mahalli mathal ile tekâlif-i örfiye ve şekâyi-i edâya müdavemet 

idüb cemâat-i mezkûr kethûdalar ve mal-ı mirîleri ve mahsulleri taraflarından kathan 
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dahl ve taaruz olunmayub ol-vechle cemâat-i mezkûreden almadığına ala’ vech-i 

haleka ilm ve yakınim hasıl olmağla haze’l-yevm filâf-ı şer‘-i kavim ve mugayir-i 

kanun-ı kadim merkûm alâye cemâat-i mezkûreden deyü dahl ve taaruz olunur ise 

itimât ve esnafu’l-kulb ber-vech-i tahrir müdâhale idenleri kulûbu hakîmu’l-kirâm 

ibkâ haze ilâ yevmü’l-kıyame hazerât-ı taraflarından men ve def‘ olunmak üzere 

takririn tahrir ve imla ve hücceti şer‘îyye olunub merkûm alâyedine ita’ olunsun 

dedikde gıbbe’t-tasdik-i azim haze’l-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu  

Fi’l-yevmi’l-sâdis ve’l-ışrîn min rebi’ü’l-ahir sene semâni ve mi’e ve elf 

Eylül 1766   

Şühûdü’l-hal 
Mehmed Ali Ağa Darendeli, Recep Halil ibn-i Mustafa Bey, Yusuf Zahir Es-Seyyid 

Mehmed Çelebi, Ebudderda Turan boyundan, İbiş Sami Vazmalı, Tumhari Ali beşe, 

Abdullah Ahubaş, Dikcirbaş Hasan Efendi 

 

B.45 S.21 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Kozanlı mahallesi ahalisinde iken bundan akdem fevt 

olan Aydınoğlu Es-Seyyid Molla Yusuf  İbn-i es-syyid Mehmed’in sulbi sagiroğlu 

Arab es-Seyyid Mehmed’in kebir ve li ebeveyin karındaşı es-Seyyid Molla Ali nâm 

kimesne-yi rafi’u’ şer‘îden vâsi ve talebiyle altı akçe beher yevm nafaka ve kisve 

behâ farz ve takrir-i şedd  

Fi’l min cemaziyel evvel 1180 

Ekim 1766 

Şühûdü’l-hal 
Kürd Hüseyin, Es-Seyyid Halil Çelebi, Aydınoğlu Es-Seyyid El-Hac Ali, 

Gülükcioğlu Es-Seyyid Mehmed , Aydınoğlu Kara beşe, Hacı Miroğlu Halil beşe, 

Köle Mustafa  

 

B.46 S.22 
Ayıntab civarında vâkî Menbic kazasında mütevattın İlbeglü aşiretinden el-Hac Veli 

ibn-i Mustafa nâm kimesne meclis-i şer‘i hatır-ı lâzumu’t-tevkirde hâlâ Ayıntab 

kâymakamı olan râfi’u’ haze’l-kitâb el-Hac Mustafa Ağa ibn-i Osman mahzarında 

üzerine da‘vâ  ve  takrir-i kelâm idüb aşiretimiz mirîsini bundan akdem hâlâ Yeni il 

mutasarrıfı saadetlü Abaza Mehmed Paşa hazretleri uhde-i aliyyelerinde iken tahsîl-i 

mirî için işbû mûma ileyh el-Hac Mustafa Ağa’yı ta‘yîn buyurduklarından mûma 

ileyh dahi haneme nuzul ve dokuz gün misafir olub evvel-i esnada aşiret halkı dahi 

hâneme cem‘ olub eyâm-ı mezkûrede ikiyüz doksan guruş me’kûlât masrafım olub 
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bundan mâ-adâ kâide-i kadimemiz üzere aşiretimiz halkı benim bir res kayretimi 

benden iştirâ ve merkûme ihda idüb kıymetini bana aşiretim vermediler ve hâlâ 

Rakka vâlisi aşiret ihtiyarlarına ve bana ve mûma ileyhe hil’at el-bas eyledikde ber 

mutat harc-ı bab üç yüz guruş verilub merkûmun hil’atı mukâlili yüz guruş meblağ-ı 

mezbûrdan hisse isabet ider iken merkûm hissesini vermedi ve behr-i kilesi yirmişer 

guruş narh cârisî olan buğdaydan beş keyl buğday ve behr keylesi onar guruş narhı 

olan arpadan dahi yedi keyl bir buçuk samanlı arpa menziline irsâl eyledim ve Haleb 

şehhada otuz guruş takdir verdim hâlâ cümlesini taleb iderim suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl mezbûr el-Hac Mustafa Ağa cevabında zikr olunan atî cümle aşiret ihda 

eyledi ve meblağ-ı mezbûr otuz guruşu ba-temessük bana deyni olan yüz otuz 

guruşdan zimmetinde baki kalmağla eda idüb temessükini hâlas eyledi ve dört keyl 

buğday ve bir buçuk keyl arpa dahi bana hediye olmak üzere irsâl eyledi ve 

müsâferetim daha ancak beş gün oldu ol-dahi kendi masalihalaları içün mekş iktiza 

eyledi deyü def‘ ve bir kıta’ fetava-yı şerife ibrâz idüb mazmûn-ı münifinde bir 

aşirete azminin Ağası Ziyde aşiretin cümlesi aşiretin kethudası umurundan berât-ı 

iştîrâ idüb adetlerine binayen ziyade ihdâ ve tebri’ eyleseler aşiretti merkûmenin ve 

umurun ziyadeden merkûm ati da’va etmeleri meşruh ve mu’teber olurmu cevab bâ-

sevabında Alla’u’ supanehu  ve tealâ alem olmaz deyü buyrulub ve leyselimen infâk 

mal nefsi muteberân ve müteberri layıkdır Errucu kemâfi’l bahr suret-i mezbûrede 

kethuda olan Ömer ve ağaları zidehu ikrâmne ve teberuan birkaç keyl buğday ve 

birkaç keyl arpa vermiş olsa ve birkaç gün ağa olan Zeyd Ömer’in mehman ve konuk 

olub Ömer ve şu kadar masraf ile Ömer ve Zeydin ikrâm ve teberru’ eylediği 

buğdayı ve arpası ve konağa masrafı Zeydden istirdâde kadar olurmu cevab ba-

cevabında olmaz deyü buyrulub keza fi’l-fetava deyü nakil-i irâd buyrulmağın 

gıbbe’l-istindak mezbûr Hacı Veli cevabında meblağ-ı mezkûr otuz guruş ba-

temmessük yüz guruş deyninde baki olduğun ba’de’l-ikrâr da’va sâiresi takrir-i 

meşruhuna göre ber mucib fetavay-ı şerife gayr-i meşru’ olmağın bi-vech 

mu’ârazadan ba’de’l men’ mâ-vakâ’ bi’t-taleb ketb olundu tahriren  

Fi’s-salis rebi’ü’l-evvel hürriren sene semânin ve mie‘te ve elf 

Eylül 1766 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid Halil Çelebi Cerilzade, Es-Seyyid Ömer Efendi Kandakzade, Es-Seyyid 

Ömer Çelebe Evalızade, Es-Seyyid Hasan Efendi Uğurluzade 
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B.47 S.22 
Medine-i Ayıntab’da Eblehan mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Derviş beşeoğlu  Molla İbrahim ibn-i Molla Mustafanın sulbi sagiroğlu Mehmed’in 

validesi Ayşe binti Mehmed nâm Hâtûnı kıbbel-i şer‘den sa‘î nasb ve ta‘yîni şedd 

hürriren  

Fi’l-yevmü’l-hâmis min cumâde’l-ûlâ sene semânin ve mi‘ete ve elf 

Ekim 1766 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid Mehmed Çelebi ve Ledeş, Evalızade Es-Seyyid Ömer Çelebi, Es-Seyyid 

İbrahim Çelebi Hafenci, İzar Molla Abdullah Kürdilizade, İmam Molla Mehmed ibn-

i Molla Abdulrahim    

 

B.48 S.23 
Medine-i Ayıntab tabi’ Nefan nâm karye ahâlisinden Osman ibn-i el-müteveffa 

Mehmed beşe nâm kimesne meclis-i şer‘î kadîm-i enverde medine-i mezbûrede 

Kurbu Şehreküstü mahallesi ahâlisinden Derisoğlu dimekle ma’ruf râfi‘u’ haze’l-

kitâb el-Hac Ahmed ibn-i Abbas nâm kimesne mahzarında üzerlerine da‘vâ ve takrir-

i kelâm idüb karye-i mezbûre türabında vâki’ bir tarafdan Bademoğlu ve bir tarafdan 

Kozganbaş ve bir tarafdan Hüseyin nâm kimesneler mülkleri ve bir tarafdan târik-i 

âmm ile mahdud dört samanlığı bazarı müstev‘ib bir kıta’ arz işbû merkûm el-Hac 

Ahmed’in tasarufunda olub tarih-i kitâpdan on bir sene mukadddem arz-ı mezkûra 

enâr gars ve amel idüb ba‘de’l-idrak eşcârın üç rubû’ kendüye ve bir rub’ babam 

merkûme olmak üzere akd-ı musâkat ve enâr fidânı merkûme olmak üzere akd-ı 

musâkat ve enâr fidânı merkûm el-Hac Ahmed i‘tâ ve babam mezbûr gars ve amel 

idüb ba‘de’l-idrak fevt olmağla hâlâ eşcâr-ı mezkûranın rub’ hissesi bana intikâl 

itmekle taleb iderim suâl olunub muceb-i şer‘îsi icrâ olunmak matlubumdur didikde 

gıbbe’s-suâl merkûm el-Hac Ahmed cevabında tarih-i mezkûrda tarla-yı mezbûraya 

enâr fidanı gars itmekle mezbûr Osman’ın babası müteveffa-yı merkûm Mehmed’i 

istîcâr ve icâretiyle gars ve amel idüb ol-vechle müdde-i mezbûrun babası müteveffa-

yı merkûm Mehmed ile bağce-yi mezkûrada kat‘â akd-ı müsâkat ve şirket-i vaka’ 

olmadı deyü bi’l-külliye inkâr idecek müdde-i merkûm Osman’dan müddeâsını 

muvâfık beyine taleb olundukda ba’de’l-istimhal ve’l-emhâli’ş-şer’î ityân-ı 

beyineden izhâr-ı âciz idüb isthâlaf eyledikde merkûm el-Hac Ahmed’e âlâ mukteza-

yı şer‘ yemin teklif olundukda ol-dahi hulf-i billâ el-âlâ el-azim itmeğin mûcebince 
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bilâ beyine bi-vech-i muarazadan mezbûr Osman men’ birle mâ-vaka’ bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sadis min cumde’l-ûlâ sene semânîn ve mi’ete ve elf 

Ekim 1766 

Şühûdü’l-hal  
Fahrul Kadim Voyvoda Hasan Ağa, Ketbeli Mehmed Efendi, Şeh Hamzazade Ali 

Efendi, Duacı Molla Mustafa Sarı Ömer bin Kasım 

 

B.49 S.23 
Medine-i Ayıntab’a tabi’ İsbatrin nâm karye sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Hatice binti Mehmed’in veraseti zevci Osman ibn-i Mahmud ile sadriye-i kebire 

kızı Fatmaya ve ibn-i ammileri Koca Hasan ve Ahmed ve Kara Ali ve Seyyid 

Mehmed’e münhasıra olduğu şer‘an zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffat-

ı mezbûrenin terekesi ma’rifet-i şer‘le tahrir ve takvim ve beyne’l-verese taksim 

defteri dirki ber vech-i âtî zikr olunur hürrire  

Fi’l-yevmü’l-ra‘bi’ min cumâde’l-ûlâ sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ekim 1766 

 
Karye-i mezbûr 

türâbında Sulu dere 
nâm mahallde harabe 

ve ceviz … 600 
guruş 46 

Mehr-i mü’ehir der-
zimmet-i zevc el-
merbûr Osman  

guruş 15 

Mu‘asıra  Kazganı  
guruş 16 

Don kızganı ve beyaz 
kaftân 
guruş 5 

Yorgan  
guruş 1.5 

Müberum ve beyaz 5 
top  guruş 15 

 

Köhne kilim  
guruş 1 

İbrik  
guruş 0.5  

Çuval 2 
guruş 2 

Tencere 2 
guruş 4 

Def‘a ibrik  
guruş 2.5 

Menşefe  
guruş 0.5 

Gömlek ve don  
guruş 3 

Köhne çuval  
rub‘ 1 

Nakid mevcûd 
guruş 10 

Elleğeni 
guruş 0.5 

Döşek  
guruş 2 

Sahan 4 
guruş 2.5 

Teşt ve tas  
guruş 9 

İki senede bag-ı 
mezkûrun hâsılı  

guruş 8 
Hırdavât guruş 4 
Yekün  guruş 148 
Minhâü’l-ihrâcât                                                                         

Resm-i kısmet  
 Guruş 4 
 rub‘ 4 

Taksim içün karyeye giden 
kâtibe ve çukadâra ve muhzıra  

guruş  6 

Masârraf-ı münferika  
guruş 2 
rub‘ 1 

Cem‘an yükün guruş 12 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese guruş 136  

Hisse-i zevc 
guruş 34 

Hisse-i bint  
guruş 68 

Hisse-i ibn-i 
amm 

guruş 8.5 

Hisse-i ibn-i 
amm 

guruş 8.5 

Hisse-i ibn-i 
amm 

guruş 8.5 

Hisse-i ibn-i 
amm 

guruş 8.5 

 

B.50 S.24 
Husus-u âtî’l-beyân-ı mahalinde ketb ve tahrir-i ve fasl-ı hasmı iltimâs olunmağın 

salb-ı şer‘den me‘zunen bi’l-hükm ta‘yîn olunan Molla es-Seyyid Abdulrahim Efendi 
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medine-i mezbûra tabi‘ İsbatrin nâm karye sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Hatice binti Mehmed’in zevci-a menziline varılub zil-irakimde muharrerü’l-

esâmi müslim mahzarında akd-ı mesclis-i şer‘î âlî olundukdamüteveffiye-i mezbûre 

Hatice’nin verâseti zevci Osman bin Mahmud ile Sadriye kebire kızı Fatma’ya ve 

ibn-i ammileri Hasan ve Ahmed ve Kara Ali ve Seyyid Mehmed’e münhasıra olduğu 

şer‘an zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra kızı mezbûre Fatma’nın sadrı oğlu râfi‘u’ 

haze’l-kitâb es-Seyyid Osman ibn-i es-Seyyid Ahmed nâm kimesne meclis-i ma‘kud-

ı mezkûrda verese-i mezbûrun Osman ve Fatma ve ibn-i ammileri Hasan ve Ahmed 

ve Ali ve Seyyid Mehmed mahzarınlarında üzerlerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb 

tarih-i kitâbdan bir sene mukaddem müteveffiye-i mezbûre Hatice huyutunda karye-i 

mezbûra türâbında Ata nâm mahalde vâki‘ ve ber vech-i mülk-i mutasarrıf olduğu bir 

tarafdan Koca Hasan tarlası ve bir tarafdan ded Yusufoğlu Ali ve iki tarafdan müsil-i 

mâ ile mahdud bir kıt‘a tarla derununda beş aded ceviz eşcârı ve Fatma’dan sonra 

vakf olub beher sene mütevelli yediyle istiglâl ve hâsıl olan gallesinden beher sene 

yarım batman şartgan yagı iştirâ ve karye-i mezbûrede vâki’ cami‘-i şerîfede ikâd ve 

ruhumu dua-yı hayr ile yâd olunub mâ-‘adâ gallesi ben ve benim fevtimden sonra 

evlad-ı evladım ahz idüb mutasarrıf olmak üzere mevtine ta‘lik vakf ve vasiyet ve 

yine ve ba‘de’l-vefatı evlad-ı evladımı mütevelli nasb ve ta‘yîn ve masereten ‘alâ 

isâiha vefât idüb müteveffiye-i mezbûrenin süls terekesi dahi müsâid olmağın suâl 

olunub vakfiyetine hükm olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûrûn 

Osman ve Fatma ve Hasan ve Ahmed ve Ali ve Seyyid Mehmed cevablarında 

mevsuseleri müteveffiye-i mezbûrenin terekesine bi’l-verâse her biri vaziyet ve süls 

tereke dahi ber-vefk da‘vâ müsâid oldığını ikrâr müddde-i inkâr eylediklerinde 

merkûm Seyyid Osman’dan müddeasınna muâfık beyine taleb olundukda ûdul-i 

ihrâr-ı ricâl-i müsliminden es-Seyyid Mehmed ibn-i el-Hac Ali ve Mustafa ibn-i el-

Hac İsa nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i ma‘kûd-ı mezkûra hâzırân eserü’l-

istişhâd fi’l-hakika tarih-i kitâbdan bir sene mukaddem mütevefiye-i mezkûre Hatice 

binti Mehmed huyutunda bi-emrillâhi teâla fevt Ata bag derununda vâki‘ ve ber 

vech-i mülkiyet mutasarrıf olduğum beş aded ceviz eşcârı vakf olub mütevelli 

yediniyle istiglâl ve hâsılından beher sene yarım batman şerligan yağı iştirâ ve karye-

i mezbûrede vâki‘ cami‘ şerîfede ikâd ve bakiye-i gıllesine kızım oğlu işbû Seyyid 

Osman ve ba‘de vefâte evlad-ı evladı mutasarrıf ve mütevelli olan deyü bizim 

huzurumuzda vakf ve vasiyet ve merkûm es-Seyyid Osman’ı mütevelli nasb ve 

ta‘yîn ve masarate âlâ îsâniha vefat eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz 
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şahâdet dahi ideriz deyü her biri eda-yı şahâdet-i şer‘îyye eyledikde ba‘de’t-ta‘dil 

ve’t-tezkiye şahâdetleri makbûl olmağın mucebince eşcâr-ı mezkûrenin vakfına 

hükm ve mütevelli-yi merkûme teslime ba‘de’t-tenbiye husus-u mezbûre mevlânâ-yı 

merkûm mahalinde ketb ve tahriri ve ba‘dehu emmâ-i şer‘le meclis-i şer‘a gelüb âlâ 

vuku‘a inha ve takrir itmekle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürriren  

Fi’l-yevmü’r-râbis min cumâde’l-ûlâ sene semânîn ve mi’ete ve elf 

Ekim 1766 

Şühûdü’l-hal   
Hacı Evliyaoğlu Mehmed, Dede Yusufoğlu Mehmed, Ebeci Mehmed ibn-i el-Hac 

Mustafa, Ali beşe bin Mehmed, Sadık Kehya ibn-i Ömer 

 

B.51 S.24 
Husus-u âtî beyanın mahalinde keşf ve tahriri ve fasl-ı hasmı iltimas olunmağın salb-

ı şer‘den mevlânâ Ömer Efendi ta‘yîn ve irsâl olunub ol-dahi zil-i rakîmde 

muharrerü’l-esâmi müslimin ile medine-i mezbûrede eskici bazarında Çerçer önü 

nâm mahalinde vâki‘ zikr-i âtî dükkanların üzerine varub akd-ı meclis-i şer‘î âlî 

eyledikde medine-i mezbûrede vâki‘ Sinaneddin efkafın evladiyet ve meşrutiyet üzre 

hâlâ mütevellisi olan Cafer beşe ibn-i Cafer nâm kimesne meclis-i ma‘kud-ı 

mezkûrda Hızır Çavuş mahallesi ahâlisinden râfi’u‘ haze’l-kitâb el-Hac Halil ibn-i 

el-Hac Ömerr mahzarında bi’t-tevliye üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb işbû 

üzerinde akd-ı meclis-i âlî olunan iki hâb eskici dükkanları mukaddemâ mütevellisi 

olduğum vakfa cümlesinde hâb hevâcı dükkanı iken mündehim oldukda tarih-i 

kitâbdan on dokuz sene mukaddem arsa-i haliyesini senevi iki buçuk guruş bade ile 

el-Hac Hasanzade Mustafa Efendi’ye temkir ve kendi mâlıyla binâye vâlidem izin 

verüb ol-dahi  

 

B.51 S.25 
ba‘de’l-binâ işbû mezbûr el-Ha bey‘ ol-dahi ber müsluya vakf eyledikden sonra ben 

hin-i tahkirde vakıfda binâya deyü bundan akdem ecr-i âlî isdâr ve mucebince 

murâfi‘a-i şer‘ olduğumda dükkanın üzerine cânib-i şer‘den varılub nazar 

olunmaksızın beni da‘vâdan men‘ etmişler idi hâlâ nazır olub ve ihlal-i sevkden 

ba‘de’l-istihbar mucib-i şer‘îyyesi icrâ olunmak matlubumdur dedikde gıbbe’s-suâl 

mezbûr el-Hac Halil cevabında işbû mezbûr Cafer beşe altmış iki senesi saferu’l-

hayrda arzuhal olub vakıfda müsâ‘ase almadığını meclis-i şer‘de takrir ve iki buçuk 

guruş muma ileyh Mustafa Efendi’ye tahkir idüb işbû hüccet-i şer‘îyye 
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olundukdansonra ol-dahi ba‘de’l-bina bana bey‘ ve ben dhi musliga vakf idüb 

ba‘dehu yetmiş yedi senesinede dahi emr-i âlî isdâr ve benimle murâfi‘a-i takrir-i 

meşruhine mütâbık iki kıt‘a hüccec-i şer‘îyye ibrâz eyledikde dükkanlara nazar ve 

ahâl-i hayrayairâet olundukda kat‘â nakz-ı atikadan esir olmayub ahâl-i sevkden 

istihbâr olundukda Ali ibn-i el-Hac Mehmed ve Ebubekir ibn-i Mehmed ve Ali 

Çelebi ibn-i Molla Veli ve Abdulrahman bin Mustafa nâm kimesneler li-ecili’l-ihbâr 

meclis-i ma‘kud mezkûra hazırun olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan on 

dokuz sene mukaddem sâlif‘u’l-beyyân helvacı dükkanının ancak arzuhaliyesi kalub 

ve cânib-i vakıfda binaya vesait olmadığı ecelden müsâg-ı şer‘î ile tahkir olunduğu 

ma‘lumumuzdur ba‘dehu mezbûr Cafer beşe ber vech-i muharrer arzuhâliye kalub ve 

vakıfda müsâade olmağını meclis-i şer‘îde ikrâr ve hüccet-i şer‘îyye olundu ve bir 

defa‘dahi emr-i ‘ali mûcebince ba‘de’l-murâfi‘a şer‘an men‘ ve hüccet-i şer‘îyye 

olundu deyü her biri merkûm mahalinde ketb ve tahrir-i muâbe‘as olunan emnâ-i 

şer‘le meclis-i şer‘a gelüb âlâ vukû‘a inhâ ve takrir itmeleriyle mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’s-sâmi min şehr-i cumâde’l-ûla sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Ekim 1766 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid Molla Yahya ibn-i es-Seyyid Ali biraderi Seyyid Molla Hasan, Taşcıoğlu 

Monla Mehmed, Serçecioğlu es-Seyyid Hüseyin Çelebi, el-Hac Mustafa ibn-i el-Hac 

Fulu Mehmed, Şerikiabacı el-Hac Hasan, Nalçeci Mustafa beşe 

 

B.52 S.25 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Musulluzade mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

helak olan Boyacı Ertin veled-i Bebrik verâseti zevce-i metrukesi şefer binti Vanas 

ile sulbiye sagire kızları Marim ve Şemim ve Agisa’ye ve li ebeveyn karındaşları 

Manas ve Sarkize münhasıra olduğu şer‘an zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra 

hâlik-i mersumun terekesini ma‘rifeti şer‘le tahrir ve takvim ve beyne’l-verâse 

taksim defteridirki ber vech-i âtî zikr olunur hürrire  

Fi evahir şehru rebi‘ü’l-evvel sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Ağustos 1766 

 
Menzîl-i der mahalle-i 

mezbûr guruş 60  
Boyacı dükkânı der 
mahalle-i mezbûr 

guruş 60 

Sahan ve lenkri 2 
guruş 1.5 

Kapuz ve tencere 1 
guruş 3.5 

Sanduka 3 
guruş 3 

Köhne yorgan 4 
guruş 6 

Köhne döşek 2 ve 
yastık 3 
guruş 3 

Köhne kilim 2 ve halı 1 
guruş 5.5 

 
Arka esvabı  Çuval 1 Toru bar-gir 1 Katremiz 3 ve şişeler  
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guruş 5 guruş 0.5 guruş 13 5, guruş 2 
Hırdavat-ı menzil-i deseni  

guruş 2 
Halik-i mersûm Musabeglü ve ahâli-i 

Ayıntab’dan ve demm-i müteferrikâdan boya 
hakkı olmağla hasıl olan guruş 32 

Cem‘an yekün guruş 194 
Minhâü’l-ihrâcât  

Laşebesinin türâbü’l-kâye olan 
masraf guruş 11 

Resm-i kısmet guruş 5 Kâtibe guruş 1 
rub‘ 3 

Çukadâra guruş 1,  
rub‘ 3 

Muhzıra guruş 0.5 Masâraf-ı lâzıme guruş 3 

Cem‘an yekün guruş 23 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese guruş 171 

Hisse-i zevc guruş 21, 
akce 45 

Hisse-i bint guruş 37 Hisse-i bint guruş 37 Hisse-i bint guruş 37 

Hisse-i ah guruş 37, akce 97 Hisse-i ah guruş 37, akce 97 Kesr-i baki akce 1 

 

B.53 S.25 
Hâlik-i mersûm Ertin’in sulbiye sagîre kızları mersûmûn Marim ve Şemim ve 

Agisa’nın veledleri mersûme Şenfer bint-i Vansi üzerlerine vasî nasb ve ta‘yîn şedd  

   Fi 17 min Cumade’l-evvel sene 1180 

Ekim 1766 

Şühûdü’l-hal   
Bereber Hacı Mehmed, Kahkeci Mehmed, Ali bin Abdullah 

 
B.54 S.26 
Medine-i Ayıntab’da Kayser mahalleside sâkin iken bundan akdem vefat iden Ayşe 

binti Mehmed Ağa’nın verâseti zevci Takırı Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed Ağa ile 

vâlidesi diğer Ayşe binti el-Hac Ahmed Ağa’ya ve sadr-ı sagir oğlu Hasan Ağa bin 

Hasan Ağa’ya münhasıra olduğu şer‘an zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra 

müteveffa-yı mezbûranın terekesi ma‘rifeti şer‘a ve verese-i kebîr marifetleriyle 

tahrir ve mezbûre diğer Ayşe hâtûnun sülüs hissesi ba‘de’l-murayede ifrâz ve istifâ 

olunmağın ber-vech-i âtî bi’l-cümle terekesi defteridirki zikr olunur hürrire  

Fi’l-yevmü’s-sâdis ‘aşer min cumâde’l-evvel sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Ekim 1766 

 
Mehr-i mü’cel der-zimmet-i 
zevc-i merkûm Hüseyin 

Efendi 
guruş 75 

Zevc-i evvel müteveffi Hasan 
Ağa’nın defter-i kassamı 
mûcebince semeni hissesi 

guruş 96 

Müteveffâ-yı merkûm Hasan 
Ağa zimmetinde mütekarrir 
mehr-i mü’celi içün mezbûre 
huyutunda aldığı eski dükkanı 

guruş 75 
Kabeli kuşak  
guruş 12 

Altun kulak küpesi 
guruş 10 

Altun şekke 18 
guruş 50 

Mertebe  
guruş 3 

Deyba cebe  
guruş 45 

Hamam rahtı  
guruş 5 

Mâni atlas zebûn  
guruş 4 

Yorgan 2 
guruş 5 

Döşek 2 
guruş 5 

Altun baş  
guruş 5 

Şâlı cebe 
guruş 4 

Cem‘an yekün 394 guruş 
Mezbûre Ayşe hâtûn sedes hissesi içün aldığı  

Pece bağılı  Döşek  Acem bezi kaftan Bez kaftan 2,  
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guruş 12 guruş 2 guruş 5 guruş 6 
Mevcuka çeykin  

guruş 2 
Çarşab 
guruş 5 

Münsefi 2 
guruş 1 

Müski cebe çuka 
guruş 3 

 
Çiçekli mâni kaftan 

1, 
guruş 4 

Saç bağı 1 
guruş 1 

Münkaş don 
guruş 3 

 

Mebrun gömlek 
guruş 1 

Keten gömlek 
guruş 2 

Melâz münkaş don 
guruş 1 

 

Avde yemeni 
guruş 1 

Cizme 
guruş 2 

Diz mukremesi 
guruş 2 

 

Okçur 
guruş 1 

Kalpak 
guruş 2 

Çiçekli boğca 
guruş 1 

Mısır makrumesi  
guruş 0.5 

 

Yaşil çatkı 
guruş 1.5 

Pareli boğca 
guruş 1.5 

Kadife pabuc 
guruş 1 

Malâz gömlek 2, 
guruş 3.5 

 

Hırdavat mukarme 
guruş 1 

Şerit mukremesi 
guruş 1 

Cem‘an yekün Ayşe hâtûnun aldığı guruş 66, akce 3 
Cem‘an yekün guruş 460,  akce 8 

Minhhâü’l-ihrâcât 
Bâ-vaziyet techîz-i tekfin ve kabr vesâir 

masâraf guruş 50 
Kalemiye defter ve masâraf-ı lâzıme  

guruş 10,  akce 8 
Cem‘an yekün guruş 60, akce 80 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese guruş 400 
Hisse-i zevc muma ileyh 

Hüseyin Efendi guruş 1000 
Hisse-i âmm el-mezbûre Ayşe 

guruş 66 
Hisse-i ibn-i el-mezbûr sagîr 
Hasan guruş 233, akce 80  

 

B.55 S.26 
Hususu atî beyânın mahalinde ketb ve tahrir-i iltimâs olunmağın sulb-ı şer‘den 

mevlânâ Ömer Efendi ta‘yîn ve irsâl olunub ol-dahi medine-i Ayıntab’da Kayser 

mahallesi ahâlisinden müfârü’l-müderisin el-kirâm kethudazade Hüseyin Efendi ibn-i 

Mehmed Ağa’nın menziline varub zil-i rakimde muharrerü’l-esâmi ulema ve ayân ve 

eşrâf mahzarlarında akd-ı meclis-i şer‘î ‘alî eyledikde muma ileyh Hüseyin 

Efendi’nin zevce-i menkühesi iken bundan akdem vefat iden Ayşe binti Mehmet 

Ağa’nın verâseti zevci muma ileyh ile vâlidesi diğer Ayşe el-Hac Ahmed Ağa’ya ve 

sadr-ı sagir oğlu Hasan bin Hasan Ağa’ya münhasıra olduğu şer‘an zahir ve 

mütehakkık oldukdan sonra mezbûre diğer Ayşe Hâtûn zâti ba‘de’l-arif‘ü’ş-şer‘î 

meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda râfi‘u’ haze’l-rakim muma ileyh Hüseyin Efendi 

mahzarında tâyiga ikrar-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb kızım müteveffiye-yi 

mezbûrenin gerek kendi malı ve gerek zevci evvel-i Hasan Ağa’dan isabet iden mehr 

ve hissesi ve’l-cümle yahcımalı terekesi ma‘rifet-i şer‘le ve benim ma‘rifetim ile 

tahrir ve defter olundukda bana altmış altı guruş iki sülüs hisse-i süds isabet 

eyledikde meblağ-ı mezbûr içün defter-i kasamda ifrâz ve ta‘yîn olunan altmış altı 

guruş iki sülüs kıymetlü eşyası ba‘de’l-müzâyede ben rızâ ve ihtiyarım ile hissem 
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mukabil olub istifâ-i hak eyledim fimabad kızım müteveffiye-i mezbûre Ayşe’nin 

zevci evveli Hasan Ağa’dan isabet iden ve sâir terekesine müte‘alika kat‘a hak-ı 

mutlebem kalmayub işbû muma ileyh Hüseyin Efendi’nin zimmetini ibrâ-i âmm-

ıkatü’l-nizala ibrâ ve iskâd eyledim dedikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î husûs-u mezbûr 

mevlânâ-yı merkûm mahalinde ketb ve tahrir ba‘dehu ma‘an ba‘s olan imna-i şer‘le 

meclis-i şer‘a gelüb âlâ vuku‘a inhâ ve takrir itmeriyle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min cumade’l-evvel sene 1180 

Ekim 1766 

Şühûdü’l-hal 
El-Hac Abdullah Ağa Muhsinzade, Fahrü’l-Ulema es-Seyyid Mahmut Efendi Müfti-

yi Sâbık 

 

B.56 S.27      
Medine-yi Ayıntab kazasında vâki’ Sazgın nâm karye ahâlisinden râfi’u’ haze’l-kitâb 

Davud bin Osman nâm kimesne meclis-i şer’î kadim-i enverde medine-i mezbûrede 

Şehreküstü mahallesi ahâlisinden el-Hac Halil bin Abdullah nâm kimesne 

mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb medine-i mezbûra tâbi’ Hacer nâm 

karyeye vâki’ bir tarafdan nehr-i Sacur ve bir tarafdan değirmen ve iki tarafdan tarik-

i âmm ile mahdud bir kıt‘a enar bağçesi bundan akdem merkûm el-Hac Halil’in 

işcardan hâla tarla olmak üzere zabt ve tasaruffunda iken târih-i kitâbdan yirmi altı 

sene mukaddem arz ve fidân kendüden ve idrâki diken amel benden olub ba‘de’l-

idrak işcârın sülüsi benim ve sülüsânı merkûmun olmak üzere akd-ı müsafât-ı 

şer‘îyye idüb enar fidanı ve sâir işcâr-ı müsmire ve gayri müsmire gars ve amel 

etmişdim hâlâ eşcâr-ı mezkûre-i müdrek olub akd-ı mezkûr üzere sülüs eşcâr benim 

mülküm iken merkûm el-Hac Halil fuzuli cümlesini zabt murât itmekle suâl olunub 

bağçe-i mezkûrenin sülüs işcârından kasrıyedine tenbiye olunmak matlubumdur 

dedikde gıbbe’s-suâl mezbûr el-Hac Halil tarih-i mezkûrda bagce-i mahdude 

mezkûranın gars hissesine mübaşeratimizde ba‘be’d-idrak eşcâr müsmüre ve gayri 

müsmirenin ancak rubu’ merkûman Davud’dan olmak üzere akd-ı müzagat etmişdik 

ol-vechle eşcârın rubu‘ merkûmun mülkü deyü ikrâr-ı ziyadesi inkâr eyledikde 

merkûm Davud’dan  sülüsi kendüye olmak üzere mâakadeye beyne taleb olundukda 

izhar-ı ‘aciz idüb istihlâf dahi itmekle ‘alâ mûcib-i ikrâra sâlu’z-zikr bağcenin rubu’ 

merkûm Davud’dan olmak üzere hükm birle mezbûr el-Hac Halil’in müdâhalesi 

ba‘be’l-men‘ mâ-vaka’ bi’t-tâleb ketb olundu hürriren  
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Fi’l-yevmü’s-sâlis ve ışrin min cumâde’l-ûlâ sene semânîn ve mi’ete ve elf 

Ekim 1766 

Şühûdü’l-hal 
Molla Ali bin el-Hac Mehmed, Ramazan bin Mustafa, Ömer bin Abbas, Hasan bin 

Yusuf 

 

B.57 S.27 
Medine-i Ayıntab’da vâki’ kûtbu’l-arifin ve Zeynel Adidin Şeyh Abdulrahman 

erzincanî evladından Şeyh Muhiddin ibn-i Mehmed nâm sahibu’l-hayrın evladından 

olub medine-i mezbûrede İbn-i Şeker mahallesinde sâkin Şeyh Mehmed ibni Şeyh 

Mustafa ve İsmail ve Sunullah ibn-i Abdullatif ve Mehmed ibn-i Ahmed Çelebi ve 

diğer Mehmed ibn-i Mehmed Said Çelebi ve es-Seyyid Mustafa ibn-i Şeyh 

Abdulrahman nâm kimesneler meclis-i şer’î kavîm-i enverde yine vâkf-ı mûma 

ileyhin evladından gılle-i vakfdan hisseye mutasarrıf olan ashâb haze’l-kitâb es-

Seyyid Molla Ali ve es-Seyyid Mehmed ve şerif Mehmed ve es-Seyyid İbrahim 

ebnâ‘-i es-Seyyid el-Hac Mehmed ve diğer es-Seyyid Mehmed ibn-i es-Seyyid 

Mehmed ve Mustafa bin şeyh Mehmed ve es-Seyyid Abdulrahman ibn-i es-Seyyid 

Mustafa ve Mehmed bin Osman ve Ebubekir ibn-i Ahmed ve Kasım ve Mustafa ibn-i 

Mustafa nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine da‘va ve takrîr-i kelâm idüb 

ceddimiz vâkf-ı mûma ileyh Şeyh Muhiddin hazretlerinin bi’t-temlik hazrete-i 

şehriyâri olan  meşrûta vakfı olan Sam karyesinin gıllesini yedimizde vâki‘ mülk 

nâme-i hümâyunda neslen ba‘de nesl evlad-ı zükuruna mevkûf ve meşrûta olduğu 

mestûr ve mukayet olub bizler vâkıf-ı merkûmun derece-i hâmisede ve işbû 

mezbûrun derece-i sâdisede mevcud evladı olmağla şart-ı vâkıf mûcebince bizler 

mevcud olduğumuz hâlde merkûmun gılle-i vakfdan mahrum olmak iktizâ ider iken 

mezbûrun dahi müşâreket ve hâsıl olan gılle vakfı ‘ale’s-seviyye-i kısmet itmeleriyle 

suâl olunub müdâhale ve müşâreketleri men’ olunmak matlubumuzdur dediklerinde 

gıbbe’s-suâl merkûmun es-Seyyid Molla Ali ve es-Seyyid Mehmed ve şerif Mehmed 

ve es-Seyyid İbrahim ve diğer Seyyid Mehmed ve Mustafa ve Seyyid Abdulrahman 

ve Mehmed ve Ebubekir ve Kasım ve Mustafa cevablarında fi’l-hakika sâlfü’z-zikr 

karye-i mezkûranın vakfiyetini müş‘ar-ı-mülk nâme-i hümâyun şehri yaride nesle 

ba‘de nesl kaydı mestur olub lakin kayd-ı mezbûr tertib iktizâ itmeyüb devam ve 

te‘bit ve istimrar ve te‘kid içün olduğuna bundan isbak verilen fetâvâ-yı şerîf 

mûceblerince bin yüz yermi dört senesinde belde-i mezbûrede hâkimü’ş-şer‘î’ş-şerif 

Hasan Efendi ve ba’dehu kırk senesinde hâkim‘ş-şer‘î’ş-şerif Sofî Hüseyin Efendi ve 
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kırk iki senesinde el-Hac İbrahim Efendi ve kırk dört senesinde Reşid Ahmed Efendi 

Arabzade Ömeri Mustafa Efendi ve elli bir senesinde Erzurumi es-Seyyid Ali Efendi 

ve yetmiş beş senesinde ve Vaizzade Mehmed Efendi huzurlarında murâfi‘a-i şer‘-i 

şerîf olunub sâlifu’l-beyân neslen ba‘de nesl kaydı tertib içün olmayub te‘bîd ve 

devam içün olduğuna hükmü şer‘i birle vâkıf-ı 

 

B.57 S.28   
mûma ileyhin bi’l-cümle mevcûd olan evlad-ı zikûrı gılle-i vakfe müşâreket ve ale’s-

seviye beyinlerinde kısmet olunmak üzere savb-ı şer‘den tenbiye olunub işbû 

hüccec-i şer‘îyye kıbel-şer‘den i‘tâ ve mûcebince elli altı seneden berü bi’l-kaza ve 

bi’r-rıza mevcûd olan sagirve kebir ve mukaddem ve mu’ahhar evlad-ı vâkıf-ı ale’s-

seviye gılle-i vakfa müşâreket ve iktisâm ideriz deyü def‘le mukâbele ve takrîr-i 

meşruhlarına mutâbık ve mazmûnları şer‘-i şerîfe muvâfık hükkâm-ı kirâm mûma 

ileyhim esbegullah nu‘ma ‘alehim hazerât-ı hitam ve imzâlarıyla mamun üç kıta’n 

hüccec-i şer‘îyye ve vesâyık-ı mer‘iyye ibrâz eylediklerinde gıbbe’l-istintak 

müdde‘iyyun-ı mezbûrun cevablarında fi’l-vâkı‘ tevârih-i mezkûrelerde hükkâm-ı 

muma ileyhim huzurlarında ber vech-i muharrer murâfi‘a-i şer‘-i mazhar olundukda 

sâlfü’l-beyân neslen ba‘de nesl kaydı tertib içün olmayub devam ve tâbiyed içün 

olduğuna ba‘de’l hükm elli altı senede bir ve gılle-i vakf-ı mezkûr beyne’l-evlad 

ale’s-seviyye iştirâken iktisâm olduğunu takrîr birle mazmun hüccec-i şer‘îyyeleri 

ikrâr ve i‘tirâf itmeleriyle alâ mucib ikrâruhum ber mantûk hüccec-i şer‘îyye ba‘de’l-

yevm dahi gılle-i vakf-ı mezbûru vâkıf-ı muma ileyhin mevcud olan evvlad-ı zükuru 

beyinlerinde ale’s-seviye Taksim itmek üzere ba’de’t-tenbiye müdde‘iyun-ı 

mezbûrun bivech-i muarazadan men‘ birle mâ-vaka’ bi’t-taleb ketb olundu hürriren 

 Fi’l-yevmü’r-râbi’ min cumâde’l-ula sene semânin ve mi’ete ve elf 1180 

Ekim 1766 

Şühûdü’l-hal 
Fahrü’l-İkrâm Faziletlü es-Seyyid Mehmed Efendi Müftü Sâbık, Fahrü’l Müdesin 

Kirâm Hüseyin Efendi Kethudazade, es-Seyyid Müsliman Efendi Müftüzade, 

Birader es-Seyyid Molla Abdi 

 

B.58 S.28 
Hâlâ Tanab devletleri Eyalet-i Rakka’ya merbût vezir-i âsaf nazır devletlü Hüseyin 

Paşa yesir Allah bi’l-hayr mâyürid ve mâyeşa hazretleri taraf-ı âlilerinden buyruldu 

emr-i uslub ta‘yin buyrulan Yusuf Ağa mübâşiretiyle Rakka iskanından becâk-ı 
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efşâr-ı reâyâlarında Hâmis ibn-i Eynemiş nâm kimesne medine-i Ayıntab’a tabi‘ 

Zeranbu karyesi ahâlisinden râfi‘u’ hâze’l-kitâb Ebudarda ibn-i Mahmud nâm 

kimesne-i meclis-i şer‘a ihzâr ve mahzarında üzerlerine da‘va ve takrir-i kelâm idüb 

hâlâ mezbûr Ebudarda’nın taht-ı nikâhında zevcesi olan Sinem binti Musa nâm 

hâtûnı târih-i kitâbdan üç sene mukkadem babası mezbûr Musa bana vermiş iken 

Düküroğlu müteveffa Ahmet alub ol-dahi târih-i kitâbdan dokuz ay mukaddem fevt 

oldukda işbû mezbûr alub mukadem babasının bana verdiğine binâyen hâlâ suâl 

olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Ebudarda cevabında mezbûr 

Düküroğlu Ahmed fevt oldukda ba‘de inkızâu’l-‘iddet mezbûranın rızâsıyla nefsime 

akd ve nikâh eyledim mezbûrun menkuhesi olmak üzere ber vech-i mahrur da‘va 

eylediği tarihde Düküroğlunun tahtı nikâhında idi didikde müdde-i mezbûr ber vech-i 

muharrer tasvir-i da‘vasını temiz ve beyânından âciz ve kâsır olmağın bi-vechi 

mu‘ârazadan men‘ birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hüriren  

Fi’l-yevmü’s-sânî ve’l-ışrin min cumâde’l-ulâ sene semânîn ve mi’ete ve elf 

Ekim 1766 

Şühûdü’l-hal 
Mir-i Akdar Ali Beg, Kara Mustafa Beg tâbi’ Kamlakzade, Tütüncü Osman Beşe, 

Kara El-Hac Hasan Ağa Ulakzade  

 

B.59 S.28 
Medine-i Ayıntab ahâlisinden olub livâ-i Ayıntab’ın Duhân gümrüğü mukâtaasının 

bin yüz altmış dokuz senesinde tanzimi olan es-Seyyid Abdulrahman Ağa tarafından 

vekili olan es-Seyyid Mehmed Çelebi ibni nâm kimesne meclis-i şer‘i kavim-i 

enverde medine-i mezbûrede Bostâncı tayfasından olub Duhân zirâatcıları olan 

eshâb-ı haze’l-kitâb Mehmed bin Mehmed ve Ömer bin Ali ve Mustafa ibn-i Ahmed 

ve es-Seyyid Hüseyin ibn-i İsmail ve Ali beşe bin Ali ve Mustafa bin İsmail beşe ve 

Mehmed bin Hasan ve Solakoğlu Hasan nâm kimesneler vesâirleri mahzarlarında âla 

vechi’d-da‘va  takrir-i kelâm idüb işbû mezbûrunun Ayıntab kıtâsında ve yâfta 

yerinde vâki‘ Bostânlara zirâat ve hirâset eyledikleri duhânların bin yüz altmış dokuz 

senesine mahsûben yedinde olan emr-i âlişan mantûkunca iktizâ iden resm-i 

gümrüklerini vekâletim hasebiyle hâlâ taleb iderim suâl olunub edâ‘-yı tenbiye 

olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûrûn Mehmed ve Ömer ve Mustafa 

ve Seyid Hüseyin ve Ali beşe ve Mustafa ve Mehmed ve Hasan cevablarında bizlerin 

medine-i mezbûrede Bosâtin ve araziye zira‘ ve hâsıl eylediğimiz duhânları 

kadimu’l-eyyamdan dönem mukâtaası mutasarıfları beher sene musaha ve mantûk 
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berât-ı âlî ve mazmûn emr-i şerîf üzere iktizâ iden resm dönemi ahz ve kabz idüb 

vekil-i merkûmun müvekkil olduğu      

 

B.59 S.29 
idham gümrüği tüccar tâyîfesinin diyâr-ı ahardan fürûht içün getirdikleri duhândan 

iktizâ eylediği yedinden olan emr-i âlide mastûr ve masruh olub ol-vechle bizlerden 

gümrük resmi mütâlebesi yedinde olan emr-i âlinin hilâfıdır ve ila âlan bizlerin 

duhânından musaha ile bir defa’ resm-i dönem ahz olunub bugüne gümrük talebi 

vâki‘ olmamağla emr-i âlişân nazar ve mucebince merkûmun müdâhalesi men‘ 

olunsun deyü defle mukâbile eylediklerinde vekil-i merkûm Seyid Mehmed’in 

yedinde olan emr-i âli-yi feth ile ve kıra‘at olundukda mazmûn-ı menifinde tüccar 

tâifesinin furûth içün getirdikleri duhânlarının şurût-ı berâta mucebince resm-i 

gümrükleri cem’ ve tahsil oluna deyü mastû ve musarrih olub ol-vechle vekil-i 

merkûmun yedinde olan emr-i âlişânın mağayer ber-vech-i muharrer gümrük 

talabiyle tâife-yi mezbûruna müdâhalesi lağu ve atıl olunmağın bir mantuka emr-i 

âlişân vekil-i mezbûr Seyyid Mehmed’in vech-i muârazadan men‘ birle mâ-vâka‘ 

bi’t-taleb ketb olundu hürire  

Fi’l-yevmü’s-sâdis ve’l-ışrin min cumâde’l-ulâ sene semânîn ve mi’ete ve elf  

Ekim 1766 

Şühûdü’l-hal 
Tütüncü Ali Beşe es-Seyyid Molla Osman Beraş, Köylüzade es-Seyyid Ebubekir 

Efendi   

 

B.60 S.29 
Rişvan ‘aşiretinden Küsbânlı cemâati olub hâlâ Ayıntab’da sâkin Süleyman bin Ali 

nâm kimesne meclis-i şer‘î şerîf-i lâzumu’t-teşrifde takrir-i kelâm ve tâbir-i ani’l-

meran idüb Ayıntab kâymakamlığına tâbi’ Ciceli cemâatinden Kara Gürcek Koca 

nâm kimesne bundan akdem otuz dokuz re’s erkek cebişini Barak aşiretinden ga’ib-i 

‘ani’l-belde Rum Osman nâm kimesnenin indine bıragıb Abdulfetâh oğlu dağım firar 

eyledikde zikr olunan cebişleri merkûm Osman’dan neseden ben iştirâ’ eyledikdeten 

sonra sâlü’z-zikr Ciceli cemâati merkûm Koca zimmetinde olan iki senelik mal-ı mîri 

hissesi içün Ayıntab kâymakam-ı ağaya teslim itdik deyü emrine binâen zikr olunan 

otuz dokuz re’s cebiş ma’rifet-i şer’le doksan yedi guruş  bey‘ olunub meblağ-ı 

mezkûr hâlâ Ayıntab kâymakamı el-Hac Mustafa Ağa’ya teslim olunmağa ve’l-hâsıl 

mezkûr keçilerde benim ve bâyi‘im merkûm Barakrum oğlu Osman’ın kat‘â âlâka ve 
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fedhalimiz olmayub mezbûr Koca’nın mukademâ vechi maharrer üzere mülk olub 

emriyle bey’ ve cânib-i mîr-i mezkûra teslim olundu takririm tahrir ve hüccet-i 

şer‘îyye  olunsun didikde gıbbe’t-tasdikü’l-şer‘î mâ-vaka’ bi’t-taleb ketb olundu 

hürire 

 Fi’l-yevmü’r-râbi’ min cumâde’l-âhire sene semânîn ve mi’ete ve elf  

Kasım 1766 

Şühûdü’l-hal 
Mehmed Efendi Herkeszade, el-Hac Mustafa bin Cemâl, Recep Ağa ve Ledeş, 

Mustaf Ağa Tarak Begzade     

 

B.61 S.29 
Rişvan aşiretinden olub medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesinde sâkin 

Ebubekir bin Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘î kadim-i enverde yine aşiret-i 

mezkûradan olub medine-i Malatya karbında Kangal karyesi ahâlisinden olub 

Ayıntab’da misâfirân sâkin râf‘ü’ haze’l-kitâb Yusuf bin Hüseyin nâm kimesne 

mahzarında bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb işbû merkûm Yusuf’da 

mukaddemâ bir re’s deve da‘vâm olub taleb ve da’vâya tasdi eylediğim halde 

benimle müşâcere ve beni amden darb ve cerh eyledi deyü hâlâ yine da’vâya 

mübâderet ve ol-dahi inkâr idüb beynimizde muhâsamât ve fayre câri olmuş idi el-

hâlete hazihi beynimize müslimûn-ı muslihun tavasûd ve da’vâ-yı mezkûralarda beni 

on üç guruş üzerine inşâ-i akd-ı sulh eylediklerinde ben dahi sulh-ı mezkûru kabul ve 

bedel-i sulh olan meblağ-ı mezkûra ahz idüb sâlifü’z-zikr deve ve darba müte’lik-i 

âme-i da’vâdan merkûm Yususf’un zimmetini ibrâ-yı âmm kâtiu’n-niza’la ibrâ ve 

iskâd eyledim fimâba‘d husus-ı mezbûra müte’alika merkûm Yusuf’da da‘vâ ve 

nizam ve mütâlebe-i hakkım yoktur didikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka’ bi’t-

taleb ketb olundu hürire  

Fi’l-yevmü’s-sâdis min cumâde’l-âhire sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Kasım 1766 

Şühûdü’l-hal 
İshak beşe Çavuş, Yanbekioğlu es-Seyyid Osman, Çavuş oğlu Mustafa Molla 

Mehmed ibn-i el-Hac Halid, Salikıyza oğlu Osman 

 

B.62 S.30 
Medine-i Ayıntab’a tabi’ Suboğaz nâm karye ahâlisinden Çağıroğlu dimekle ma’ruf 

İbrahim bin Ali nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde medine-i 

mezbûrede Cevizli mahallesi sükkanından râf‘ü’haze’l-kitâb Hasan Ağa ibn-i el-Hac 
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Hüseyin Ağa mahzarında bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb karye-i 

mezbûrede vâki’ bir tarafdan Numan bir tarfdan Göcek Ali ve bir tarafdan Eski 

Mehmed ve bir tarafdan Çolak Osman bağları ile mahdud beş yüz tekik ‘atik ve beş 

yüz tekik cedid bag bey’-i câiz’-zükuk suduruna değin kendi mülküm olmağla hâlâ 

tarafından icâb ve kabule hâvi ve şurût-ı müfsideden ârî bey’-i bâtı sahih-i şer‘î ile 

‘atik ve cedid bin tekik bagımı işbû merkûm Hasan Ağa’ya kırk beş guruşa bey‘ ve 

teslim ve temlik eyledim ol-dahi iştirâ ve kabul ve temenlük ve tesemlük eyledikden 

sonra semeniî olan meblağ-ı mezbûr kırk beş guruşa merkûm Hasan Ağa yedinden 

bi’t-tamam ve ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim ba’de’l-yevm mahdud ve mezkûr bin 

tekik bag-ı merkûm Hasan Ağa’nın mülk-i müşterâsıdır haysu mâyeşâ ve yuhtar 

mutasarıf olsun didikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu 

hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sânî min cumâde’l-âhire sene semânîn ve mi’ete ve elf 

Kasım 1766 

Şühûdü’l-hal 
Attar el-Hac Hafız, Attar Molla Kasım, Hacı Sarıoğlu Hüseyin, Nevravanlıoğlu 

Mustaf Çelebi 

 

B.63 S. 30 
Akza-i kuzat müslimin evliye-yi ve fi’l-mütevessitin madenü’l-fezâil ve’l-yakin 

rafi‘ü ilamü’ş-şer‘iat veddin varisu ulumu’l-embiyâ-i mürselin el-muhtassuh bi-

mezid-i inâyetu’l-meliki’l-muin sabıkan Gılfa kâdısı olub işbû mevleviyesi olan 

Abdullah Efendizade mevlânâ Mehmed Esat zide fazlehu tevkî‘-i fesi‘u hümâyûn 

vasıl oluncak ulufem üzerine sen ehl-i ilm ve sâhib-i fazilet olub her vechle 

müstehakk inâyet ve selâyete ta‘kiyet eyleyüb ahâliden hâlikine mezid-i inâyet-i 

âliyye-i şâhane ve mezid-i râfet-i seniyye-i padişâhanem huzura getirüb işbû bin yüz 

seksen senesi cumade’l-aherini gurresinden zabt itmek üzere mahfûz-ı aliyye-i 

mâlikhaneden Ayıntab kazasına ber-vech-i arpalığın tevciye ve inayet idüb ilamı 

mûcebince ta‘yin olunmuşdur buyurdumki sâdır olan ferman-ı âlişânım mûcebince 

kat‘a havk-ı tehir ve tevgıf itmeyüb zikr olunan Ayıntab kazasında mezbûr 

uhdesinden ber-vech-i arpalık sen mutasarrıf olub ve tarafından nâib gönderüb 

ahâlisi cânibinden icrâ ahkâm-ı şer‘iyye üzeresin şöylebilesiz alamet-i şerîfe itimât 

kılasız tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse … Muhzır 

Ahmed el-mezbûr sabık-ı umûr … … … 
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Fi yevmi’s-sâlis cumade’l-ûlâ li-sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Ekim 1766 

B.64 S.30 
Medine-i Ayıntab’da Tarla-i Atik mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefat iden 

Ayşe binti Ömer’in sadr-ı sagir oğlu Mehmed Haşim’in ceddesi râfi‘ü’ haze’l-kitâb 

Ümmü Gülsüm binti el-Hac Mehmed nâm hâtûn tarafından zikr-i âtî takrire vekil-i 

müsecce’l-i şer‘îyesi olan Molla Ebubekir ibn-i Mehmed Efendi nâm kimesne 

meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde sagir-i mezbûrun babası el-Hac Osman ibn-i 

el-Hac Mehmed mahzarında bi’l-vekela üzerine da’vâ ve takrir-i kelâm idüb sagir-i 

mezbûr hâlâ müvekkilem mezbûre-i Ümmü Gülsüm hâtûnun hicr-i hazane ve tahd-ı 

terbiyesindeolub nafaka ve kisve bahâya eşeddi-i ihtiyacı olmağla salb şer‘îden 

nafaka ve kisve-i hahâ farz ve takdir ve işbû merkûm el-Hac Osman mezbûreye edâ-

yı tenbiye olunmak matlubumdur didikde hâkim-i mevkı’-i sadr-ı kştâb tubâlehu ve 

Hüsnü me’ab hazretleri küllüyevm sekiz akçe nafaka ve kisve bahâ farz ve takdir 

idüb meblağ-ı mezbûru sagir-i mezbûrun malzemesine harc ve sarf veledi el-Hac 

istidâneye ve vakt-i zaferde babası merkûm üzerine rücu’a müvekkile-i mezbûre-i 

Ümmü Gülsüm’e izin verildikde sonra merkûm el-Hac Osman dahi râzı olmağla mâ-

vaka’ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-evâhir-i Cuma‘de’l-ûla sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Ekim 1766 

Şühûdü’l-hal   
Mehnizade Mehmed Efendi, Molla Mikdadzade Molla İbrahim, Molla Hasan 

Biraderiş, Hle Süleymanoğlu Ahmed Beşe, İshak Beşe Çavuş   

 

B.65 S.31 
Derkenâr: Husâsu’l-muhlis el-mühvam es-Seyyid Mehmed el-musullu Hasan ve … 

Mehmed el-fakir …   

Sadetlü muhabetlü atüfetlü ricâtlü Sultanım duhân-ı gümrüğü mecbû tüccarı ashab-ı 

hil ve evsâl olan encamın ünse’n-nâs bi-kurra semiru ma‘ li-meysaraları sab-ı vala 

übniye fukarat-ı matbu‘a-i ‘ivât-ı ahâli-i pesnet ve mûsarremât-ı makbûle sâhiyât 

icâbet-i peyvende şenâbet-i mûtasın iblâ ve ittihâr ve ma‘zume-i tab‘-ı muârif 

peyraları müstir ezn-i şâne istitlâ‘ ve istiksâf kılyevet nimvare-i mütevessit cârbâş-ı 

mütecedd olan ve müttegı‘n Kâdı-yı imâni ve imâl olmadı da‘vatıyla ariza … 

sadıku’l-bahiri budurki işbû sene semânîn ve mi‘ete ve elf cumâde’l-gurresinde ber-

vech-i arpalık devlet-i ebed peyvaneren nemime-i nilâde-i … muttasılları kılınan 

Ayıntab kazasının umur-ı kymet-i askeriyesi sirkât-ı hizmet-i celile-i niyâbetleri olan 
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efendi benden senin ihâle-i umûrunu himmetimi telhîz-i vâkıya‘ olan nâkisanem 

rikâb-ı askeriye ve tenmin-i umûra reside-i ber-nehc-i telzi‘ayâ nefs-i rivayet 

husûsuna sarf ve siyamet-i vâk itmesi içün kemâ hüvel uhra tevciye ve ifâ 

buyurmaları ve … sicâyâyâ imkarem itmeleridir … … …  

Muhlis-i mutehassıs … es-Seyyid Mehmed el-fakir bi-askeri-i Anadolu 

 

B.66 S.31 
İzzet meab şer‘îat nisâb mevlanâ es-Seyyid Mehmed Efendi Kâtib  

Bade’t-tahiyetü’l-vafiye inhâ olunurki avatıf-ı âliyye harre ve eniseden işbû sene 

semânîn ve mi‘ete ve elf cumade’l-ahire gurresinden zabt itmek üzere ber-vech-i 

arpalık bu fakire imâmet ve ihsân buyrulan Ayıntab kazasının nâibi ve umûr-ı 

kısmet-i askeriyesi tarafımızdan sana ihâle ve sipariş olmuışdur gerekdirki kaza-i 

mezbûru gurre-i mekûmeden zabt idüb beyne’l-ahâli icrâ-yı ahkâm-ı şer‘-i âli ve 

vak‘a olan meftâ-yı askeriye muhâllefâtını tahrîr ve tergim ve beyne’l-verese bi’l-

farizati’ş-şerî‘at tevzi ve taksim eyleyüb ale’l-metemekkin olan cezâ-yı şer‘i 

kuyutdan sermû … itmeyesin ve’s-selâm  

Min el-muhlis Mehmed Esat el-Kâdı Bi-Darü’s-Sultan-ı Aliyye           

 
B.67 S.32 
Medine-i Ayıntaba tâbi‘ Kürenaz nâm karyesinde sâkin iken dokuz sene mukaddem 

vefât iden Elif binti Ebubekir’in verâset-i zevci Nakici Mehmed bin Keleş Ali ile 

vâlidesi Ayşe binti Molla Osman’a ve sadriye sagire kızı Hatice’ye ve li ebeveyn 

erkarındaşı Ahmed’e münhasıra ba‘dehu zevci mezbûr Mehmed dahi fevt olub 

verâseti babası mezbûr Keleş Aliye ve vâlidesi Meryem binti diğer Mehmed’e ve 

sagire kızı mezbûre Hatice’ye münhasıra ba‘dehu mezbûr Keleş Ali dahi fevt olub 

verâseti zevce-i menkûhesi mezbûre Meryem ile sulbi kebir oğlu Yusuf münhasıra 

ba‘dehu mezbûrte Meryem dahi fevt olub sadr-ı kebir oğlu merkûm Yusuf münhasıra 

olduğu şer‘an zâhir ve mütehakkık olduktan sonra mezbûr Ahmed kendi nefsinden 

asaleten ve vâlidesi mezbûre Ayşe’nin vekil-i müse‘cel-i şer‘îsi olmağla vakâleten 

meclisi şer‘î hatır-ı lâzmu’t-tevkirde râfi‘u’ haze’l-kitâb merkûm Yusuf dahi kendi 

nefsinden asıl ve sagire-i mezbûre Hatice’nin vasi-yi mansûbı eyledikde ben ve 

vâlidem hiise-i şer‘îyemizi istifâ eylediğimiz binâen tarih-i kitâbdan on gün 

mukaddem ma‘rifet-i şer‘le tahrir olunmuşdu hâlâ hisse-i şer‘îyemiz içün merkûm 

Yusuf yedinden kırk üç guruş nakid alub miras-ı mütea‘llika-i âmme-i da‘viyeden 

işbû merkûm Yusuf’unn ve sagire-i mezbûre Hatice’nin zimmetlerini ben ve vâlidem 
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ibrâ-i âmm-i kâti‘u’n-nizâ ilâm ibrâ ve iskâd eyledik didiklerinde gıbbe’t-tastiku’ş-

şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmmü’l-hâmis ‘ışrin min cumâde’l-âhire sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Kasım 1766 

Şühûdü’l-hal 
Ömeroğulları Ahmed ve Ali karşı mezbûreden, Korumazoğlu Hasan, Es-Seyyid 

Ahmed Efendi ibn-i Es-Seyyid Şeyh Ebubekir Efendi, Cödelizade Musa Ağa 

 

B.68 S.32 

Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Taşlıcarum Ölük nâm karye ahâlisinden iken bundan 

akdem fevt olan el-Hac Ebubekir ibn-i Molla Hüseyin’in verâseti sulbi kebnir 

oğulları Ebubekir ve Mehmed Emine ve sulbiye sagîre kızları Elife ve Fatma’ya 

münhasıra olduğu şer‘an zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mezbûr Mehmed Emin 

asaleti ve merkûm Ebubekir dahi kendi nefsinden asalete ve sagiratan-ı mezbûratân 

kıbel-i şer‘den ba hüccet-i şer‘îyye vasî mensubları olmağla vesayeten meclis-i şer‘î 

kadîm-i enverde medine-i mezbûrede Kurb-ı Şehreküstü mahallesi ahâlisinden 

râfi‘u’ haze’l-rakim Molla Ali ibn-i Mehmed mahzarında her biri asaleten ve 

vesâyeten ikrar-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb medine-i mezbûra tâbi‘ Bablık nâm 

karye türabında ve bir tarafdan Kazgözoğlu vakfı ve bir tarafdan Kara Ahmed 

değirmeni harkı ve bir tarafdan nehr-i cari ile mahdud dört semenliği bezri müstev‘ib 

bir kıt‘a az ve üzerlerinde mağrus Erik bagçesi babamızdan müntakil mülkümüz olub 

sagiratân mezbûratân hâlâ nafakaya eşedd ihdiyac ile muhtac olmalarıyla izn-i şer‘le 

bey‘a arz ve rağbat-ı nâs inkıtâından sonra bağçe-i mezkûrun tamamı altmış beş 

guruşa merkûm Molla Ali üzerine karardad olub tâlib-i âharı güfid ve meblağ-ı 

mezbûr el-yevm semen-i misli olduğunu ve sagiretân-ı mezbûratân nafakaya muhtac 

olduklarını zil-i rakimde muharrerü’l-esâmi-yi müslimin haber vermeleriyle hâlâ 

taraflarında icât ve kabul-i hâvî ve şurut-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-i sahih-i şer‘î ile 

altmış beş guruşa asâle vesâyeten işbû merkûm Molla Ali’ye bey‘ ve teslim ve temlik 

eyledik ol-dahi iştirâ ve kabul tesellüm ve temellük eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr altmış beş guruşı merkûm Molla Ali yedinden bi’t-tamam ve’l-

kemâl ahz ve kabz eyledik fima ba‘d bağce-i mezkûr merkûm Molla Ali’nin mülk-i 

müşterâsıdır haysu mayeşa ve yuhtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdik-i şer‘î 

mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’l-hâmis ışrîn min cumade’l-âhir sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Kasım 1766 
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Şühûdü’l-hal   
Molla Kasım, Osman beşeoğlu Es-Seyyid Osman Bayramoğlu Mustafa, Kösoğlu 

Ahmed Bazoğlu Molla Ahmed, Bulaşıkoğlu Molla Mustafa, Kalanderoğlu Molla 

Kabzullah, İvazcan Mehmed Ağa Serdar Hâlâ       

 

B.69 S.33 
Medine-i Ayınab’da Hayık Müslüman mahallesi ahâlisinden râfi‘u’ haze’l-kitâb 

Ömer beşe ibn-i Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzmu’t-tevkirde 

medine-i mezbûrede Amu mahallesi ahalisinden Abdullah bin Süleyman beg 

mahzarında üzerine dâ’va ve takrir-i kelâm idüb tarih-i kitâbdandan bir sene-i 

mukaddem merkûm benden elli beş guruş nakid alub medine-i mezbûra tâbi‘ 

Zeranbu ve Karaca Burc nâm karyelerde olan timari hisselerini bana iltizâm etmişdi 

ba’dehu zikr olunan karyelerde olan hissesi mahsulâtını kendi kabz idüb bana kıt‘â 

ta’şîr etdirmeyum badehu Teymur Ali nâm kimesnenin Zülfigar ve Çekalda olan 

timarını iltizâm idelim deyü benden kırk guruş aldı hâlâ zimmetinde doksan beş 

guruş hakkım olmağla taleb ederim suâl olunub muceb-i şer’îsi icrâ olunmak 

matlubumdur dedikde gıbbe’s-suâl mezbûr Abdullah cevabında fi’l-hakîka 

mukaddemâ elli beş guruş ve ba‘dehu kırk guruş müddei-yi merkûmdan ben ahz 

eyledim lâkin meblağ-ı mezbûr mukâbili yüz seksen guruş kıymetlü dört buçuk 

kantar haşve ve elli guruş kıymetlü beş kile buğday ve altı guruş kıymetlü yedi 

samanlığı arpa ve on altı guruş kıymetlü altı yük saman ve bir guruşluk keşni ve bir 

guruşluk mercimek ve bir buçuk guruşluk darı ve on guruş nakid merkûm Ömer 

beşeye teslim eyledim dedikde gıbbe’l-istintâk mezbûr Ömer beşe cevabında zikr 

olunan haşve ve hububât ve nakdi bi’l-külliyen  inkâr edincek mezbûr Adbulah’dan 

beyine taleb olundukda ba’de’l-istihâl ve’l-imhâlü’ş-şer’î etyân-ı beyineden ihzâr-ı 

‘acz idüb istihlâk dahi etmemekle makbuzu olan salifü’l-beyân bir kıt‘â elli beş guruş 

ve bir defa’ kırk guruş cem’â doksan beş guruş âla mucib ikrâra merkûm Ömer 

beşeye edâ ve teslime mezbûr Abdullah tenbiye birle mâ-vaka‘ bi’t-tâleb ketb olundu 

hürrire  

Fi’l- yevmü’l-râbi’ ‘aşar min cumâde’l-âhire sene 1180 

Kasım 1766 

Şühûdü’l-hal  
Mehmed  bin Abdullah, İshak Beşe Çavuş, Mehmed Ağa Serdar Hâlâ     
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B.70 S.33  
Medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

eden Kalenderoğlu Ömer beşe ibn-i el-Hac Ebubekir’in sulbi sagir oğlu Ebubekir’in 

vâlidesi Hatice binti Mustafa mukaddemâ cânib-i şer‘den mensuba ve vasîsi olub 

sagir-i mezbûrun daimesi râfi’ü’ haze’l kitâb Mehmed beşe ibn-i el-merkûm Mustafa 

yevmi on iki akçe ücret ile zım-i vasî nasb ve hüccet-i şer‘îyye olmuş iken hâlâ 

mezbûre Hatice vesâyetinden hünü rızâsıyla keyyfiyet ve sagirin Emmisi Molla 

Mehmed mücdiden vasî nasb ve ta‘yîn olunub zım-i vasiye muhtac olmayub lâkin bir 

nâzır-ı lâzım ve mühim olmağla hâkim mevkî‘-ı sadr-ı kitâb tubalehu ve hüsnü meab 

hazretleri zil-i rakimde muharerü’l-esâmi-yi müslimin ber vech-i meşrûh yevmi on 

iki akçe ücret ile merkûm Mehmed beşenin nezareti sagire infa‘ olduğunu ba’de’l-

ihbâr merkûm Mehmed beşeyi vasî mezbûr Molla Mehmed’e nâzır-ı nasb ve ta’yîn 

hâkim mevkî‘ sadr-ı kitâb müşaru’l-ileyh tarih-i kitâb günü rayic fil baht imharda 

külliyevm on iki akçe ücret nezaret ... ve ba‘dehu idüb sagir-i mezbûrun halinden 

iktizâ izn ve virilmekle mâ-vaka‘ kayd şedd olundu  

Fi 17 min cumade’l-âhir sene 1180 

Kasım 1766 

Şühûdü’l-hal 
Cavlak Mehmed Ağa, Sarık Yusuf Ağa, İmamzade Mehmed Beşe, Ümralızade 

Seyyid Ömer, Etsine Abdullah Beşe 

 

B.71 S.33 
Sagir-i mezbûra emmisi Molla Mehmed vasi nasb ve yevmi 12 akce ücret farz ve 

takdir ve sıhatt-i şer‘a lüzumu  

Fi 17 min cumade’l-âhir sene 1180  

Kasım 1766 

Şühûdü’l-hal 
Sâbikûn     

 
B.72 S.34 
Medine-i Ayıntab’da Tışlaki mahallesinde sâkine Fatma binti Abdullah nâm hâtûn 

zatî  ba’de’t-ta’rifü’ş-şer‘i meclis-i şer‘i hatır-ı lâzumu’t-tevkirde zevci muhâli‘i 

râfi‘u’ haze’l-kitâb es-Seyyid el-Hac Abdullah ibn-i es-Seyyid Mehmed mahzarında 

tây‘ıaten ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb mezbûr el-Hac Abdullah zevcem olub 

hüsnü zındıkanamız olmamağla zimmetinde mütekarîr ve ma’kûd-ı ‘aliye otuz guruş 

mihr-i muaharımdan fâriga oldum  nafaka-i iddet ve meûnet-i süknam dahi kendi 

üzerime alub bunlardan mâ‘ada mezbûrun firâşından hâsıl ve benden mütevelli beş 
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aylık Mehmed Emin nâm sagiri dahi târih-i kitâbdan iki sene tamamına değin bilâ 

nafaka ben ahz ve imsak ve kendi malımdan infâk ve iksâ itmek üzere mezbûr beni 

muhâlea-i sahih-i şer‘îyye ile hâl‘ eyledi bende dahi kabul idüb mihr ve nafaka vesâir 

zevciyete müta‘lik-i âmme de‘âviyeden ben mezbûrun zimmetini ibrâ-i âmm ile ibrâ 

ve iskâd eyledim kezalik zevciyete vesaire mütâlik amme-i de‘âviyeden ol-dahi 

benim zimmetimi ibrâ eyledi didikde gıbbe’t-tasdiku’ş-şer‘î bi’t-taleb ketb olundu 

hürrire  

Fi’l-yevm hamis aşer min cumâde’l-âhir sene semânîn ve mi‘ete  ve elf 

Kasım 1766 

Şühûdü’l-hal 
Mehmed bin İsmail, El-Hac Mehmed, Kertli Molla Ali   

 
B.73 S.34          
Medine-i Ayıntab’da Tarla-i Cedid mahallesi sakinlerinden şerife Fatma binti Molla 

Ahmed nâm hâtûnun hâli ve tarafından zikr-i atî bey‘-i ikrâr-ı vekîl olduğu zât-ı 

merkûmesi ma’rifet-i şer‘îyye ile ârifan İsmail bin İbrahim ve el-Hac Mehmed ibn-i 

Mehmed nâm kimesneler şahâdetleriyle nehc-i şer‘î üzere sâbit ve subût vekâletine 

hükm-ü şer‘î lahık olan es-Seyyid İshak çelebi ibn-i es-Seyyid Kasım efendi nâm 

kimesne mecli-i şer‘-i kadim-i enverde medine-i mezbûrede Şehreküstü nâm mahalle 

ahâlisinden râfi‘u’ haze’l-kitâb el-Hac İsmail ibn-i Halil nâm kimesne müvâcehe 

sinde bi’l-vekâletü’ş-şer‘îye ikrârı tâm ve takrir-i kelâm idüb medine-i mezbûrede 

Hızır Çavuş mahallesi karbında vâki’ bir tarafdan Cennet hâtûn vakfı ve bir tarafdan 

Muslilizade Mehmed Ağa mülkü ve iki tarafdan tarik-i âmm ile mahdud üç yüz 

meşâre bir kıt‘a hazırvât bostanın yirmi bir sehm hissede altı sehm hissesi 

müvekilem merkûme Fatma’nın mülki olmağla salfi’u’z-zikr altı sehm hisesinin iki 

sehm hisse-i şây‘asını hâlâ tarafından icâb ve kabule hâvî ve şurut-ı müfsideden âri 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yetmiş beş guruşa işbû merkûm el-Hac İsmail’e bey‘ ve 

teslim ve temlik idüb merkûm el-Hac İsmail dahi iştirâ ve kabul ve teselim ve 

temellük eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yetmiş beş guruş 

müvekkilem merkûme Fatma bi’t-tamam ve’l-kemâl  işbû merkûm el-Hac İsmail 

yedinden ahz ve kabz idüb ol-vechle mesbuku’z-zikr üç yüz meşâre hazırvât bostânın 

yirmi bir sehm hissede iki sehmi müşteri-i merkûm el-Hac İsmail’in mülk-ü sahih-i 

müşterasıdır müvekkilem merkûmenin alaka ve medhâli yokdur haysu meyyeşa ve 

yuhtar merkûm el-Hac İsmail  mutasarıf olsun didikde gıbbe’t-tasdiku’ş-şer‘î mâ-

vaka’ bi’t-tâleb ketb olundu hürrire  
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Fi’l-yevmi’l-hâdi  ve’l-ışrîn min cumâde’l-âhir sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Kasım 1766 

Şühûdü’l-hal  
Es-Seyyid Receb Çelebi İbn-i es-Seyyid Mehmed Bakkal, Es-Seyyid Salih Çelebi 

İbni İsmail, Es-Seyyid Molla Abdulrahim İbni Es-Seyyid Kasım Çelebi, Es-Seyyid 

Mehmed Efendi Nurvanelizade 

 

B. 74 S.34 
Medine-i Ayıntab’da Hayık-ı Zimmiyan nâm mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

helâk olan Agob veledi Ohanik verâseti zevcesi Şehnaz’da binti Ayna ile sulbiye 

sagir kızı Taşkuna ve li-ebeveyn karındaşı Ertin ve li-ebeveyn  kız karındaşı Şenfere 

münhasıra ba’dehu sagire-i mersume Taşkun dahi helâk olub verâseti validesi 

mersume Şehnaz’da liüm kız karındaşı İnaye ve emmisi mersum Ertin’e münhasıra 

olduğu şer‘an zahir ve mütehakkık oldukdan sonra mersum Ertin meclis-i şer‘î hatır-ı 

lâzumu’t-tevkirde râfi’u’ haze’l-sefir zevce-i mersume Şehnaz’da ve karındaşı diğer 

Agob mahzarlarında da‘va ve takrir-i kelâm idüb mersum halik evvel-i mersum 

Agob bundan akdem helâk olub terekesi cânib-i şer‘îden tahrîr olundukda 

terekesinden üç yüz guruş nakid ile altmış yedi buçuk guruş kıymetlü bakır ve otuz 

iki guruş  kıymetlü ma’lumetü’l-cins ve’l- ‘aded esvâb ve eşyası işbû mersume 

Şehnaz’da ile karındaşı mersum diğer Agob deftere idhâl etmeyub ketm ve ihtifâ ve 

ile’l-ân zimmetlerinde olmağın hâlâ emvâl-i mezkûreden hissemi taleb ederim suâl 

olunub muceb-i şer‘îsi icrâ olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mersumân 

cevablarında husus-ı mezkûru bi’l-külliye inkâr edincek müddei-yi mersumdan 

da’va-yı mezkûresine mutâbık beyine taleb olundukda ba’de’l-istimhâl ve’l-imhâli’ş-

şer‘î etyan-ı beyineden izhâr-ı ‘acz idüb istimlâk eyledikde mersumâya ba’de’t-

tahlifu’ş-şer‘i müddei-yi mersum Ertin bi-vechi  mu‘ârazadan men‘ birle mâ-vaka‘ 

bi’t-taleb ketb olundu hürrire 

 Fi’l-yevmü’l-ışrîn min cumâde’l-âhir sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Kasım 1766 

Şühûdü’l-hal  
İbrahim bin Abdullah, Mustafa bin Mehned, Es-syyid Mehmed Çelebi, İmam Molla 

Mehmed ibn-i Abdurrahim Efendi             

          

B.75 S.35 
Medine-i Ayıntab’da Hayk-ı Zimmiyan mahallesinde sâkin iken bundan akdem helâk 

olan Agob veledi Ohanik verâseti zevcesi Şehnaz’da binti Agya ile sulbiye sagire 
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kızı Taşkun ve li-ebeveyn karındaşı Ertin ve li-ebeveyn kız karındaşı Şehnaz’a 

münhasıra ba’dehu mersume Taşkun dahi helâk olub verâset-i validesi mersume 

Şehnaz’da ile liüm kız karındaşı Anna binti ve emmisi mersum Ertine münhasıra 

olub lâkin helâk-ı evvel Agob dört sene mukaddem helâk oldukda vezcesi mersume 

hâmil olub ol-vechle cânib-i şer‘den terekesi tahrîr ve defter oldundukda yalnız 

zevcesi ile Murayin  hissesi verilub ba’dehu hamil vücud-ı mahaldeki binti zuhûr ve 

Taşkun tesmiye ve vâlidesi cânib-i şer‘den vasi nasb ve yevmi dört akce nafaka  

takdir ve hüccet-i şer‘îyye olunub dört sene mururunda sagire dahi fevt oldukda 

huuslünden zikr olunan nafaka ve bazı masarıf definesi ba’de’l-ihrac bâkî  verese 

beyinelerinde hâlâ ma’rifet-i şer‘le bi’l-münasiha taksim olunmağın müceddiden 

defteridir ki ber vechi atî zikr olunur hürrire  

Fi’l-yevmü’l-hâdi ve’l-ışrin min cumâde’l-âhir sene 1180 

Kasım 1766 

 

Menzil-i der-mahalle-
i mezbûre  
guruş 80 

Beglerbegi 
karyesinden bag  

guruş 10   

Kilim ve halı 
guruş 5.5 

Sanduka 
guruş 1 

Katramız  
guruş 1 

Hırdavat  
guruş 2 

Menkâl ve don karganı  
guruş 5  

Yorgan 5 ve döşek 5 ve 
yasdık 5, 
guruş 17 

Sini  
guruş 1.5 

Tencere ve legence 
guruş 7 

Lengri ve na‘l-begi 
guruş 5.5  

Süzün ve tabe 
guruş 2 

Kebir sahan ve 
badiye 

guruş 3.5 

Kazgancı dükkanında 
kazgan ve bakır ve alet 

guruş 20 

Sahan ve tas  
guruş 4.5 

Arka esvâbı 
guruş 7  

Ma‘sra 
kazganı 3, 
guruş 50 

Teşt ve kazgan 
guruş 15 

Karede bakır  
guruş 10 

Kürkci hacrede 
guruş 50 

Aslan oğlu … 
guruş 40 

Cem‘an yekün guruş 342 
Minhâü’l-ihrâcât 

Deyn-i müsbet li-zevce mersûme Şehzade  
guruş 150 

Helâk olan masârıf-ı defniyesi vesâir masârıf 
verese rızâsetiyle guruş 40 

Cem‘an yekün guruş 190 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese guruş 152 

Hisse-i zevce-i 
Şehnaz ani’l-zevchâ  

guruş 19 

Hisse-i bint Taşkun 
hâlik ani’l-beyhâ  

guruş 76 

Hisse-i ah Ertin ani’l-
haye 

guruş 38 

Hisse-i aht Şenfer 
ani’l-heyhâ 
guruş 19 

 

Ba‘dehu mersûm Taşkun helâk oldukda babasından intikâl iden meblağ-ı mezkûr 

yetmiş altı guruşdan kırk beş guruş bâ-hücceti nafaka ve beş guruş masârıf defniyesi 

ba‘de’l-ihrâc bâkî yirmi altı guruş veresesi beyinelerinde teslim olduğu bâ-mahalle-i 

şerh verildi guruş 26 
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 Hisse-i amm mersûme 
Şehnaz’da ani’l-bintihâ guruş 
8, akce 80 sekiz guruş yalnız 

seksen akcedir 

Hisse-i eht lâm-ı mersûme … 
guruş 4, akce 40 

Hisse-i amm mersûm Ertin 
guruş 13 

 

B.76 S.35 
Medine-i Ayıntab’da İbn-i Şeker mahallesi sâkinlerinden râfi’u’ haze’l kitâb Ayşe 

binti es-Seyyid el-Hac Ali nâm hâtûn zâtı ba‘de’t-ta‘rifü’ş-şer‘i meclis-i şer‘î kadim-i 

enverde takrir-i kelâm idüb zevc-i muhâli‘im işbû es-Seyyid Mustafa nâm kimesne 

mirasından hâsıl ve bundan mütevellide dört aylık işbû Emine nâm sagire hâlâ benim 

hicr-i hazâne ve taht-ı terbiyemde olub nafaka ve kisve behâsıyla eşedd-i ihtiyacı 

olmağla kıbbel-i şer‘den dört akce nafaka ve kisve behâ farz ve takrir-i şedd  

Fi’l-yevmü’l-hâdi ve’l-ışrîn min cumâde’l-âhir sene semânîn ve mi‘ete  ve elf 

Kasım 1766 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid el-Hac Kasım Efendi, İshak beşe Çavuş, Es-Seyyid Osman Çelebi, Kürd 

İbrahim Beşe Çavuş, Tutaoğlu Ahmed Beşe Akyoldan, Es-Seyyid Mustafa El-ma‘ruf 

Bavezban Sarac 

 
B.77 S.35 
Medine-i Ayıntab’da Tarla-i Atik mahallesi sâkinlerinden râfi‘u’ haze’l-kitâb 

Ümmühani binti Abdullah efendi nâm hâtûn zâti ba‘de’t-ta‘rifü’ş-şer‘i meclis-i şer‘i 

kadim-i enverde takrir-i kelâm idüb hâlâ zevcem Molla İbrahim ibn-i Molla Mehmed 

nâm kimesnenin firaşından hâsıl ve benden mütevellide olan işbû sagir oğlu Mehmed 

Emin ve sagir kızı Zemzem benim hicr-i hazâne ve taht-ı terbiyemde olub nafaka ve 

kisve behâya eşedd-i ihtiyacları olmağla canib-i şer‘den her biri yine yedişer akce 

nafaka ve kisve behâ farz ve takdir olunub babası mezbûr üzerine rucûa‘ izin 

verilmeğin mâ-vaka’ bi’t-tâleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’l-hadi ve’l-ışrîn min recebü’l-ferd sene semânîn ve mi’ete ve elf 

Aralık 1766 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid Yusuf Çelebi Falakacı, Es-Seyyid Hasan Çelebi Biraders, Bardakcı Es-

Seyyid Hüseyin Çelebi, Samşehcizade Es-Seyyid Mustafa Çelebi, Ketib Ömer 

Efendi 

 

B.78 S.36 
Medine-i Ayıntab’da Hayık Müslüman mahallesi ahâlisinden Ashâb haze’l-kitâb 

İmam Molla Mehmed ibn-i Molla Abdulrahman ve Ömer Ağa bin el-Hac Zeynel 

Efendi ve Molla Ali ibni Molla İbrahim ve Molla Ahmed ibni Mehmed ve Abdullah 
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ibni el-Hac Mehli ve İsmail bin Hüseyin ve Mustafa bin Ahmed nâm kimesneler 

vesâirler meclis-i şer‘i kadim-i enverde yine mahall-i mezbûra sâkinlerinden Vaniz 

veledi İbraham nâm zımmi mahzarlarında her biri takrir-i kelâm idüb işbû mersum 

Vaniz kendi halinde olmayub meyhaneci olmağla leyl ve nehar sefhâ-i şekavet şiâr-ı 

menziline vurud ve şirb-i hamr ve evâ‘-i fesâd-ı âdet idüb bundan akdem birkaç defa 

kıbbel-i hükkâm-ı kirâmdan tenbiye olundukda adem-i asğa ve a‘mal-i şenî‘aya ısrâr 

itmekle cümlemiz mersumdan müte‘ezi ve zarar-ı ibadı mucib ve mudi olmağın 

ba‘de’t-tazir mahalimizde ihracı matlubumuzdur deyü mersumun sû-i hâlini haber 

verdiklerinde bu misüllü sâhib-i sû-i hâl olan kimesnenin mahallesi iltimâsıyla def‘i 

mazarrat içün dar ve mahalleden ihrac ve ib‘âd olunmak meşru’ olmağla zımmi-yi 

mesfurun ta’zirine ve mahall-i mezbûreden hurûcuna ba‘de’t-tenbiye mâ-vaka’ bi’t-

taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’s-sâdis ve’l-ışrîn min cumâde’l-âhir sene semânin ve mi‘ete ve elf 

Kasım  1766 

Şühûdü’l-hal 
El-Hac Mehmed Bağdadi, İshak Beşe ibni İshak Çavuş, Şerbetci Hasan Ağa        

 

B.79 S.36  

Medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem gıybet-i 

münkatıa ile gaib ve mefkud olan es-Seyyid Hamza ibn-i Ömer derdanın bundan 

akdem kıbbel-i şer‘den mensubeye kayumu olan Ayşe binti Mehmed nâm hâtûn 

meclis-i şer‘de keyfiyed itmekle gâib-i mezbûrun sülbiye kebire kızı râfi‘u’haze’l-

kitâb diğer Ayşe nâm hâtûnu müceddiden  kayyum ve vasî nasb ve ta‘yîn-i şedd 

 Fi’l-gurre recebü’l-ferd  sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1766 

Şühûdü’l-hal 
Emir Velioğlu Es-Seyyid İbrahim, Es-Seyyid Ganim Karındaşı Seyyid Ömer, 

Aşuroğlu Es-Seyyid Ebubekir, Hacı İbrahimoğlu Mustafa, Çullkadiroğlu Molla Halil     

 

B.80 S.36 
Medine-i Ayıntab’da Şarkiyan mahallesinde sâkin iken elli sene mukaddem fevt olan 

Mehmet Ali ibn-i Abdulaziz’in veraseti zevce-i metrukesi Fatma ve sulbi oğulları el-

Hac Mustafa ve Ali ve  Abdulaziz ve sulbiye kızları Rahime ve Hatice ve Ayşe’ye 

münhasıra ba‘dehu mezbûr el-Hac Mustafa dahi fevt olub verâseti zevceleri Fatma 

binti Mehmed ve Bahar binti Abdullah ile sulbiye kebire kızları diğer Rahime ve 

Zeyneb ve Emine’ye ve sulbiye oğlunun oğulları es-Seyyid Mehmed ve Abdullah 
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ibn-i Mehmed Ali ve diğer oğlunun oğlu Mehmed Ali ibn-i Mustafa’ya münhasıra 

olduğu şer‘ân zahir ve mütehakkık oldukdan sonra mütevefâ-yı evvel mezbûrun kızı 

merkûme Rahime’ye zâtî ba‘de’t-ta‘rifu’ş-şer‘î mesclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-

tevkirde eshâb haze’l-kitâb merkûm es-Seyyid ile merkûme diğer Rahime’nin zevci 

olub zikr-i âti da‘vada red ve cevaba vekîl-i şer‘îyyeleri olan Ömer bin Ahmed 

mahzarlarında üzerlerine da‘va ve takrir-i kelâm idüb babam fevt oldukda 

karındaşım mütevefâ-yı mezbûr  Mustafa Şarkiyan mahallesinde vâki‘ menzil ve 

Baldızak’da vâki’ bir kıt‘a bağ ve cevizlik ve bir teşt ve bir Kazgan ve Kızılhisar’da 

bir kıt‘a tarla ve Saramey’de bir kıt‘a bağ vesâir menkulât ve âkârından bana hisse 

vermeyüb zimmetinde iken fevt olub kızı mezbûre ve merkûm terekesine vâzıu’l-yed 

olmağla hisemi taleb iderim suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl vekil-i mezbûr Ömer 

ile merkûm es-Seyyid Mehmed cevablarında müddei-yi mezbûre Rahime’nin babası 

mütevefâ-yı evvel Mehmed Ali elli sene mukaddem vefât idüb bi’l-cümle terekesi 

verese beyinlerinde ba‘de’l-iktisâm kırk seneden mütehâviz zaman-ı mururundan 

sonra tarih-i kitâbdan yedi sene mukaddem mütevefâ-yı mezbûr el-Hac Mustafa’nın 

huyutunda müstakîlen mülkü olmak üzere zikr olunan mezil ve bağ ve cevizliği 

dâinine deyni mukâbili verdikde işbû müddei-yi mezbûre Rahime’ye zikr olunan 

menzil ve bağ ve cevizlikde alakam yokdur deyü ba‘de’l-ikrar mirâsa müt‘alaka-i 

âme-i dâ‘viyeden mezbûr el-Hac Mustafa’nın zimmetini ibrâ-i âmm ile ibrâ ve iskât 

eyledi deyü def‘le mukâbele idincek gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr vekil-i mezbûr Ömer 

ve es-Seyyid Mehmed’den def‘-i mezkûrlarına mütâbık beyine taleb olundukda udul-

ı ihrar-ı ricâl-i müsliminden el-Hac Ahmed ibn-i Ali beşe ve Mehmed bin Mustaf 

nâm kimesneler 

 

B.80 S.37 

li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘î hâzıran olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika tarih-i kitâbdan 

yedi sene mukaddem müteveffâ-yı mezbûr El-Hac Mustafa hayatında zikr olunan 

emlâki dayinine deyni mukabili verdikde işbû medine-i mezbûre Rahime benim kat‘â 

alâkam yokdur deyü ba‘de’l-ikrâr bizim huzurumuzda mirâsa müt‘elika âme-i 

da‘vaden karındaşım mezbûr El-Hac Mustafa’nın zimmetini bizim huzurumuzda 

ibrâ-i âmm ile ibrâ ve iskâd eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz şahâdet 

dahi ideriz deyü her biri edâ-i şahâdet-i şer‘îyye eyledikde ba‘de’l-ri‘âyete şerâitu’l-

kabul şahâdetleri makbule olmağın mezbûre Rahime bu vech-i muarazadan men‘ 

birle mâ-vaka‘ bi’t-tâleb ketb olundu hürriren  
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Fi’l-yevmü’s-sâmi ve’l-ışrîn min cumâde’l-âhir sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Kasım  1766 

Şühûdü’l-hal  
Bakkal Ömer Çelebi, Bakkal es-Seyyid Mehmed ibni es-Seyyid Ahmed, 

Çeşnikeroğlu Molla Ahmed Çulcu Ebubekir, Karındaşı El-Hac Abdullah, Çulcu 

Bekiroğlu Seyyid Mehmed, Çulcu es-Seyyid İsmail, Çubukcu es-Seyyid Hüseyin, 

Çulcu es-Seyyid Şaban, Boyacı Hacı İsmail oğlu Güreşkir Mehmed, Pembecioğlu 

Molla Mehmed 

 

B.81 S.37 
Medine-i Ayınab’da İbn-i Şeker mahallesi ahâlisinden el-Hac Mehmed Efendi ibn-i 

Aşur Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘î kadim-i enverde sulbi oğlu râfi‘u’ haze’l-

kitâb Molla Mehmed nâm kimesne mahzarında bi’t-tavi’s-sâf ikrâr nâm ve takrir-i 

kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Orocbegzade İsmail Efendi ve bir 

tarafdan Hüsnüzade Es-Seyyid Mehmed Çelebi ve bir tarafdan El-Hac Ömer veresesi 

ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud dahiliye üç fevkâni ve iki tahtani beyt ve bir 

kiler ve bir matbah ve bir bi’r-i ma ve hariciye bir oda ve bir ahur-ı müştemil menzil 

ve Ayıntab kazasında vâki‘ Ağcekend nâm karye türabında Çaşak nâm mahalde 

vâki‘ iki tarafdan halı ve iki tarafdan talik-i âm ile mahdud sesen adet zeytin eşcârı 

hâvi bir kıt‘a ve Yerteb kazasında Çurnacak nâm karye türabında vâki‘ Serdar 

zeytinliği dimekle ma‘ruf kırk aded eşcâr-ı hâvi bir kıt‘a ve yine karye-i mezbûra 

türabında Karlıyer nâm mahalde vâki‘ lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lumatü’l-hudud 

seksen aded eşcâr-ı hâvi bir kıt‘a ceman bir bâb menzil-i mezkûr ve üç kıt‘a zeytin 

bagçeleri zikr-i âtî huyutunda vuku‘ ve saduruna değin silk-i mülk-i hâlisemde 

münselik ve rişte-i zabt ve tasarufumda tanzim olmağla tarih-i kitâbdan altı ay 

mukaddem menzil-i mahdud-ı mezkûr ve bagçe-yi mezkûrları oğlum işbû merkûm 

Molla Mehmed’e hibe ve temlik ve teslim eyledim ol-dahi ithâb ve kabul ve kabz ve 

tesellüm itmele sâlifü’z-zikr menzilde üç kıt‘a bagçelerde benim asla ve kat‘â alâkam 

ve medhalim yokdur oğlum merkûm Molla Mehmed’in mülk-i mevhubiyedir hasbe 

mâyeşâ  ve keyfe mâ-yuhtâr mutasarıf olsun didikde gıbbe’t-tasdik-i şer‘î mâ-vaka‘ 

bi’t-tâleb ketb olundu hürriren  

Fi’l-yevmi’l- hamis min recebü’l-ferd sene 1180 

Aralık 1766 

Şühûdü’l-hal  
Es-Seyyid el-Hac Mahmud Efendi, El-müftiy-i Sabık, Es-Seyyid Ali Efendi, 

Beradeniş, Besnili es-Seyyid Mehmed Çelebi, Es-Seyyid Yahya Efendi Kanalıcızade  
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B.82 S.37 
Medine-i Ayıntab’da Tövbe mahallesi ahâlisinden el-Hac Mustafa ibni el-Hac 

İbtrahim nâm kimesne meclis-i şer‘î harır-ı lâzumu’t-tevkirde medine-i mezbûrede 

Şarkiyan mahallesi ahâlisinden râfi‘u’ haze’l kitâb es-Seyyid el-Hac Ahmed bin El-

Hac Ganim mahzarında üzerine da‘va ve takrir-i kelâm idüb bundan akdem kendi 

malımdan bin üç yüz guruş işbû Rişvan Sarımoğlu Molla Hüseyin nâm kimesneye 

def ’ ve teslim etmişdim ol-dahi koyun alub Ayıntaba götürdükde âhara bey‘ idüb 

kıymetinden bin doksan üç guruş avratı Ayşe yediyle işbû merkûm es-Seyyid el-Hac 

Ahmed’e cihet-i selimden olan deyne mukâbil-i tarih-i kitâbdan yedi ay mukaddem 

meblağ-ı mezbûr bin doksan üç guruş def ’ ve teslim idüb zikr olunan keyvan benim 

muzariye malım ile iştira olunmağla ben resb-i mâ olduğum hasabiyle meblağ-ı 

mezbûr hâlâ sulb iderim suâl olunub edâ-yı tenbiye olunmak matlubumdur dedikde 

gıbbe’s-suâl mezbûr es-Seyyid el-Hac Ahmed cevabında benim cihet-i silm şer‘îden 

mezbûre Ayşe’de sekiz yüz batman kahvehakım olub zevci işbû mezbûr Molla 

Hüseyin dahi kefil-i bi’l-mal olmağla müslümfiye mezkûrum mukâbili meblağ-ı 

mezbûr bin doksan üç guruş baki teslim eyledikleri mecisde işbû müdde-i mezbûr el-

Hac Mustafa zikr olunan koyun behâsından meblağ-ı mezbûru baki teslimlerine âlim 

ve sâkin oldu deyü def‘le-yi mukâbele ve bir kıt‘a fetva-yı şerif-i ibrâz idincek 

gıbbe’s-istintâk ve elâ inkâr mezbûr el-Hac Ahmed’den def’-i mezkûreye 

 

B.82 S.38 
beyne taleb olundukda udu’l-i ihrâr-i icâl-i müsliminden Molla Mehmed ibni Molla 

Mustafa ve es-Seyyid Ahmed ibn-i es-Seyyid Osman nâm kimesneler li ecli’ş-şahâde 

de meclis-i şer‘a hâzıran olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika tarih-i kitâbdan yedi ay 

mukaddem işbû Rişvan Saramoğlu Molla Hüseyin’in götürdüğü koyunları ahâra bey’ 

ve semeninde deyn-i mukabili işbû müdde-i mezbûr el-Hac Mustafa hâzır ve meblağ-

ı mezbûr koyun behası  olduğuna âlim ve bizim huzurumuza sâkıt oldu biz bu hususa 

bu vech üzere şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye 

eyledikde ba‘de’t-ta‘dil ve’l-tezkiye-i şahâdetleri makbule olmağın ber muceb fetvâ-

yı şerife-i mezbûr el-Hac Mustafa bi-vech-i mu‘ârazadan men birle ma-vaka‘ bi’t-

taleb ketb olundu hürriren  

Fi’l-yevmü’s-sâdis min şehrü’l-recebü’l-ferd sene 1180 

Aralık 1766 
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Şühûdü’l-hal  
Hacı Efendizade el-Hac Ahmed Ağa, es-Seyyid Cafer Ağa Nakıbzade, es-Seyyid 

Mustafa Çelebi ibn-i es-Seyyid Osman, ve es-Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i Seyyid 

Ali Nakıbzade, Bakalgüzel Mustafa, Hanifioğlu Mehmed, Bardakcıoğlu el-Hac 

Mehmed   

 
B.83 S.38 
El-emiru’l-fi hi mine’l-vakf ve el-teshin ve ta‘yîn el-tasarrud ve hiye ale’t-tememüm 

ve’t-tekmil hürriye ‘indi ve sahh-ı yet mahkemetü tashiyetü … âlîmen bi’l-hilâb 

beyne’l-ikâme el-esrâb ve … el-fakir ilâllahi el-vehhab es-Seyyid Mehmed el-

müvelli-yi hilâfe medine-i Ayıntab … 

Medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesi ahâlisinden ve’l-kitâb-ı evveli’l-

el-babadan sâhibü’l-râgıbü’l-meyrat Ömer Efendi ibn-i Ali Efendi takrirât-ı şer‘î ve 

teberru’at-ı mer‘i olduğu halde ve hâl-i hayatında ve kemâl-i akl ve sıhatinde meclis-

i şer‘-i nebevi ve mahaki’l-i din-i mustafivide zikr-i âtî vakf-ı li-ecli’t-tescil mütevel-

i nasb ve ta‘yîn ve ba‘de azlini şurut ve tebeyin eylediği es-Seyyid Abdulrahman 

Efendi ibn-i Abdullah mahzarında ikrâr-ı sahih-i tam ve tabir-i sarih-i merân idüb 

zikr-i âtî vakf ve hasbin suduruna değin silk-i mülk-i hâsılamda münselik ve 

müteharik ve rişte-i zabt ve tasarufumda müştefilem olub salifu’z-zikr Şehreküstü 

mahallesi dahilinde ve Ağa cami’ şerîfi karbında vâki’ bitr tarafdan el-Hac Mustafa 

mezili ve iki tarafdan tarik-i âm ve bir tarafdan tarik-i hâs ile mahdud iki fevkâni ve 

iiki tahtâni beyt ve bir ahur dört hazinem ve bir metbah bir bi’r-i mâ ve havlu-yı 

muyine-i müştemil bir bâb menzil ve hariciye bir helâh dükkanımı vakf-ı sahîh-i şer‘î 

ve habs-ı sarh-ı mer‘i ile vakf ve şöyle şart eyledik sâbikü’z-zikr-i menzil ve dükkanı 

vakf olub hayatımda ben sakin ve bi‘emril-lâh el-hay’l-kadim fevt olduğumda 

sulbiye kızlarım Zehra ve Hatice’ye ve Ayşe nâm hâtûnlar sâkine olub behr sene 

şehr-i muharremü’l-haramda beş guruş masraf  ile bir gazgân-ı aşüre çorbası tenbih 

ve it‘âm-ı fıkara ve ruhum içün isticlâb-ı duâ ideler ve merkûmât kızlarım fevt 

oldukda evlad-ı inaslarından erail-i dini kesb olanlar menzil-i mezkûrda ikâmet ve 

senede sâbıkü’z-zikr çorbası tabha müdâvemet ve bana isticlâb-ı duâ-i hayra 

mübâderet eyleyeler ve ba‘de evlad evladlarının ünası ve evlad evladlarının ünası 

vech-i mezkûr vesayık-ı mezbûr üzere bi-kes ve eftâd olanlar sâkin olub edâ-yı şart-ı 

mahrureye ihtimâm eyleyeler ve bi’l-lutfu’llahi’l-kerim ber vech-i mezkûr tul ve bi-

kes bulunmaz ise sene-i ekber evlad ünâs ikâmet ve icrâ-yı şurût-ı mezkûra ihtimâm 

ve dikkat eyleye ve evlad-ı ünâsımın evlad-ı ünâsı munkarız olur ise mutlak-ı harem-
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i şerîf nebevi sallalahu teâla eleyh-i vesellem hülâm-ı kirâm zevil-i ihtiramına vakf 

ola ve vakf-ı mezkûra hâlâ hayatımda ben mütevelli ve mutasarrıf olub vefâtimden 

sonra kızım merkûme Zehra mütevelli ola ve ba‘de vefâthâ ahir kızlarım 

mezbûretanın ekberi mütevelli olub ba‘de vefâthâ evladlarından sinen ekberi ve 

ba‘de evlad-ı evladının inâsının sinân-ı ekberi ve evlad-ı evlad-ı evlad-ı inâslarının 

sinân-ı ekber mütevelli olub icra-yı şurut mezkûre eyleyub rûhum içün dua eyleye ve 

hizmet-i tevliyet-i hisbetullahu teâla edâ edeler deyü hatm-ı kelâm ve vakf-ı mezkûru 

mütevel-i merkûm Abdulrahman Efendiye teslim-i tam ve ol-dahi ba‘de’t-teslim 

vâkf-ı muma ileyh Ömer Efendiye iade-i kelâm idüb vakf-ı akâr-ı imâm-ı âzam-ı 

hümâm-ı akdem hazretleri indinde gayri lâzım olmağın hâlâ vakf-ı mezkûrdan rücû‘ 

ve kemâfü’s-sâbık mülküme idhâl-ı murâd iderim dedikde müteveli merkûm 

cevabında vakf-ı akâr-ı imâme-i humâmen İmâm Yusuf ve Mehmed hazretleri 

intlerinde luzûmu muhakkakdır dedikde hâkim-i mevk‘-ı sadr-ı kitâb tubelehu ve 

Hüsn-i meab hazretleri cânib-i vakfı ahâra bi’l-hükm görüb sıhat ve luzûmuna 

hükmü şer‘i ve kaza-i mer‘i itmekle vakf-ı mezkûr vakf-ı müebbed ve habsi 

mahalemet olub min ba‘d nakz ve nakzi-yi mecâl ve tagir-i mümtenu’l-ihtimal olub 

muvafık-ı muma ileyh dahi şurut-ı sâbık üzere merkûm Abdulrahman Efendiye 

tevliyeten ‘azl ve kendi nefsini ibka‘ itmekle mahüvel vakı‘ bi’t-tâleb ketb olundu 

hürriren 

 Fi’l-yevmi’l-âşer min şehr recebü’l-ferd sene semânin ve mi‘ete ve elf  

Aralık 1766 

Şühûdü’l-hal  
Faziletlü Ahmed Efendi Bulaşıkzade, Molla Mustafa Mahduş, Mezlifzade Mehmed 

Ağa es-Seyyid Hüseyin Çelebi, es-Seyyid Molla Hasan Bulaşıkzade, Fetlacı İsmail 

Çelebi, Kalenderzade Molla Feyzullah, Kalenderzade Molla Mehmed, es-Seyyid 

Mehmed Efendi Bulaşıkzade  

      

B.84 S.39 
Medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

eden Hancı es-Seyyid el-Hac Ali ibn-i el-Hac Ömer’in sulbiye-i kebire kızları Şerife 

ve Rahime taraflarından zikr-i âtî da‘vâya vekil-i müsecce’l-i şer‘îleri olan mezbûr 

Rahime’nin oğlu es-Seyyid Hüseyin ibn-i Ahmed Ağa ile diğer kızı Satı Fatma’nın 

oğlu ve kezâlik vekil-i şer‘îsi es-Seyyid Yusuf ibn-i el-Hac İbrahim ve diğer kızı 

Rukiye’nin ibn-i Ammi ve kezâlik vekil-i mesecce’l-i şer‘îsi es-Seyyid Mehmed bin 

es-Seyyid Süleyman nâm kimesneler meclis-i şer‘î hatır-ı lâzmu’t-tevkired medine-i 
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mezbûra tâbi‘ Burc nâm karye ahâlisinden râfi‘u’ haze’l-kitâb el-Hac Ali ibn-i 

Ahmed mahzarında her biri bi’l-vekâle üzerlerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb karye-

i mezbûrede vâki‘ tahdîd ve tavsîfden müstegîni aşağı degirmân dimekle ma‘ruf bir 

göz degirmânın rub‘ hissesiyle lede’l-ahâli ma‘lume’l-hudud bir keyl bezrî 

müstev‘ib-i muskî tarla ve derununda on beş cüz şetli müteveffâ-yı mezbûr hancı es-

Seyyid el-Hac Ali’nin ale’l-vefât mülk olub ba‘de vefate müvekkilerimiz hisselerini 

istifa etmeyub hâlâ merkûm Hacı Ali fuzûli zabt ider suâl olunub mucib-i şer‘îsi icrâ 

olunmak matlubumuzdur dediklerinde gıbbe’s-suâl mezbûr el-Hac Ali cevabında 

fi’l-hakika zikr olunan değirmân-ı hancı Emir Ali’nin hayatında mülkü olub tarih-i 

kitâbdan yirmi altı sene mukaddem vefât eyledikde mezbûrât bi’l-cümle kebire olub 

ve kebire oldukları babalarının defter-i kasâmında mestûr olub karındaşları Mehmed 

Ali’nin müstakilen hissesine ta‘yîn olundukdan sonra ol-dahi hayatında babalığım 

Kara Mehmed’e yirmi dört sene mukaddem kırk guruşa bâtan bey’ ve kabz-ı semen 

idüb hatta müvekkilât-ı mezbûrât-ı şer‘îfe ve Hadice ve Satı Fatma  ve Rukiye dahi 

karındaşlarının beyi‘ne âlima ve râdiye oldukdan sonra mezbûr Kara Mehmed dahi 

fevt oldukda vâlidem Ayşe’ye mehr-i mukabili verilub ol-dahi ale’l-vefât mutasarıf 

olub ba‘d u tehâ bana ırsen ve tehâ bakî arsâ intikâl eyledi ve zikr olunan tarla-yı 

babaları müteveffâ-yı merkûm hayatında İmam Molla Mehmed’e on guruşa bey‘ ol-

dahi fevt oldukda verese sinden ben iştira eyledim ve müdde-i merkûmeden beru 

tasarruf ederim deyü def‘le mukâbele edilecek gıbbe’t-istindak ve’l-inkâr mezbûr el-

Hac Ali’den def ’-i mezkûr yine beyine taleb olundukda udul-i ihrâr-ı ricâl-i 

müsliminden İmam es-Seyyid Molla Yakub bin es-Seyyid Mehmed ve Hasan bin 

Abdullah nâm kimesneler li ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘a hâzıran olub eserü’l-istişhâd 

fi’l-hakika sâlifü’z-zikr tarlayı mütveffâ-yı mezbûr Hancı Emir Ali hayatında İmam 

Molla Mehmed’e on guruş bey‘ eyledi ve müdde-i merkûmeden beru mezbûr Hacı 

Ali mutasarıfdır ve sâlifu’l-beyân değirmânın rub‘ hissesi müteveffâ-yı mezbûrun 

oğlu es-Seyyid Mehmed Ali hissesine ta‘yîn olunub ol-dahi yirmi dört sene 

mukaddem Kara Mehmed’e kırk guruş bâtan bey’ ve kabz semen eyledi hatta 

müvekilât-ı mezbûrât dahi evvel-i hiynde bey‘a alima ve bizim huzurumuzda 

Mehmed Ali hissesine ta‘yîn olundu bizim alâkamız yokdur deyü ikrâr eylediler 

ba‘de Kara Mehmed fevt oldukda zevcesi Ayşe’nin mihri mukâbili verilub mezbûre 

Ayşe dahi vefât eyledikde oğlu işbû Hacı Ali’ye irsen intikâl eyledi biz bu hususa bu 

vech üzere şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-i şahâdet-i şer‘îyye 
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eyledikde ba‘de riâyete şerâetü’l-kabul şehâdetleri makbule olmağın vekil-i 

merkûmun bi vech-i ma‘âruzdan men‘ birle ma-vaka‘ bi’t-tâleb ketb olundu hürriren  

Fi’l-yevmi’s-sâni aşer min recebü’l-ferd sene semânîn ve mi’ete ve elf  

Aralık 1766 

Şühûdü’l-hal 
Sarı Ahmedoğlu, Ahmed Kehibe, Gercüknüzade el-Hac İbrahim Efendi 

 

B.85 S.39 
Medine-i Ayıntab’da Akyol mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Karacalı el-Hac Musa ibn-i İbrahim’in verâset-i zevce-i menkuhe-i metrukeleri 

Halime binti el-Hac Mehmed ve Fatma binti Hasan ile sulbiye kızı Zeyneb li-

ebeveyn er karındaşı el-Hac Veli ve kız karındaşı Ayşe’ye münhasıra olduğu lede’ş-

şer‘î’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra merkûm el-Hac Veli kendi 

nefsinden asıl ve mezbûre Zeyneb tarafından zikr-i âtî ibrâ-i ikrâra vekil olduğu zât-ı 

mezbûre-yi ma‘rüfe-i şer‘îyye ile ârifân el-Hac Mehmed ibn-i el-Hac Hüseyin Efendi 

ve Mehmed bin Ahmed ve Ali bin Ebubekir şahâdetleriyle sâbit olmağla asaleti ve 

vekâleti meclis-i şer‘î kadim-i enverde müteveffâ-yı mezbûrun karındaşı olub 

kendinden mukaddem vefât iden el-Hac Ali ibn-i el-merkûm İbrahim’in sulbi kebir 

oğlu râfi‘u’ haze’l-kitâb el-Hac Mehmed Ağa mahzarında asaleten ve vekâleten 

ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb ben ve karındaşlarım müteveffayân-ı mezbûrân el-

Hac Ali ve el-Hac Musa huyutlarında ekser-i evkâtda celb-i ignâm ile ticâret içün 

diyâr-ı âhara refagâtle zehâh ve eyâbımız olunduğuna binâen cümlemiz mâl-ı 

müşterek zan olunur idi lâkin müteveffâ-yı merkûm el-Hac Ali’nin ahz ve itâ ve 

muâmelât-ı şitasından benim ve karındaşım müteveffâ-yı merkûm el-Hac Musa’nın 

‘ikbâl-i alâka medhâlimiz olmayub mal ve duyunu müstakilen kendinin olub ve 

kezâlik müteveffâ-yı sâni karındaşım mezbûr el-Hac Musa’nın dahi mukaddem 

huyutunda malında şirketim olmayub ve ba‘de vefâte dahi benimle kızı müvekkile 

merkûme Zeyneb’e isâbet iden hisse-i şer‘îyemizi mukaddeme terkesinden ahz ve 

istifâ ve veresesine zimmetini ibrâ eyledik ol vechle hususu-ı mezkûrlara müta‘lika 

işbû merkûm el-Hac Ahmed Ağa zimmetinde ve babası terekesinde kat‘ân hak-ı 

mütâlebemiz olmayub zimmetini ibrâ-i âmm-ı kât‘i’n-nizâ‘la ibra ve iskât eyledik 

dediklerinde gıbbe’t-tasdiki’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-tâleb ketb olundu hürriren  

Fi 14 min recebü’l-ferd sene 1180 

Aralık 1766 
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Şühûdü’l-hal 
Şeyh Vasi Efendi, Şehrenizade, es-Seyyid Mehmed Efendi, İmam Efendi, Mehmed 

bin Hasan 

 

B.86 S.40 
Medine-i Ayıntbada Beg mahallesi ahâlisinde iken  bundan akdem fevt olan Direkci 

Mehmed ibn-i Ali’nin verâset-i gâib-ı ani’l-belde sulbi kebir oğlu Mehmed ile 

sulbiye sağire kızı Ayşe’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık oldukdan 

sonra mahhale-i mezbûra sükkânından Delanoğlu demekle ma‘ruf râfi‘u’ haze’l-

kitâb el-Hac Abdullah ibn-i el-Hac Mustafa nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı 

lâzumu’t-tevkirde müteveffâ-yı mezbûrun sağire kızları mezbûre Ayşe’nin kıbel-

şer‘den ba hüccet-işer‘îye mensube  vasisi olan Hatice binti Mustafa Mustafa nâm 

hâtûn mahzarında üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb tarih-i kitâbdan üç sene 

mukaddem merkûm Direkci Mehmed’e hâlâ huyutunda kendi mâlımdan üç yüz 

guruş üç yüz bâtman kahveye şurût-ı seb‘a-i tâ‘dâdi ve bir sene va‘d ile selim-i şer‘î 

idüb evvel-i hiynde   müteveffâ-yı mezbûr mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lumetu’l-

hudud bir bâb sakin olduğu menzil ile kale altında vâki’ bir bâb semerci dükkanı 

müslim-i fî mezkûr içün irhân itmekle hâlâ terekesinde müslim-i fî mezkûra taleb 

iderim suâl olunub edâ-yı tenbiye olunmak matlubumuzdur dedikde gıbbe’s-suâl ve 

‘akıbe’l-inkâr müdde‘i-yi merkûm el-Hac Abdullah’dan müddâsına mutâbık beyne 

taleb olundukda edval-ihrâr ricâl-i müsliminden Mehmed Efendi ibn-i el-Hac  

İbrahim Efendi Molla Ebubekir ibn-i Mehmed Efendi nâm kimesneler li ecli’ş-

şahâde meclis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika işbû müddeî  merkûm 

el-Hac Abdullah tarih-i kitâbdan üç sene mukaddem kendi mâlından üç yüz guruş üç 

yüz bâtman kahveye şurut-ı seb‘a-i mutebere-i ta‘dâdi ve bir sene va‘de ile 

müteveffâ-yı mezbûr Direkci Mehmed’e silm-i şer‘î idüb evvel-i hiynde sâlifu’z-zikr 

mahalle-i mezbûrede vâki’ lede’l-ahâli ve’l-cirân sâkin olduğu menzil ile kale altında 

vâki’ bir bâb semerci dükkanı bizim huzurumuzda irhân eyledi biz bu hususa bu vech 

üzere şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-i şahâdet-i şer‘îyye eyledikde 

ba‘de riâyet-i şerâitü’l-kabul şahâdetleri makbule olmağın ba‘de’t-tahlifü’ş-şer‘î 

mucebince tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdan müslim-i fî mezkûru müdde‘i-yi 

merkûm el-Hac Abdullah edâ ve teslime vasi-i mezbûre Hatice’ye ba‘de’t-tenbiye 

mâ-vaka‘  bi’t-tâleb ketb olundu hürriren  

Fi’l-yevmü’s-sâlis ‘ışrîn min Recebü’l-ferd sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1766 
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Şühûdü’l-hal 
Mehmed bin el-Hac Mehmed Mahlle-i Mezbûreden, Usta Ali bin Mustafa, Nalband 

es-Seyyid el-Hac Ömer           

 
B.87 S.40 
Medine-i Ayıntab’da Beg mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Değirmenci Mehmed ibn-i Ali’nin verâset-i gâib-i ani’l-belde sulbi kebir oğlu 

Mehmed ile sulbiye sagire kızı Ayşe’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra sagire-i mezbûrenin kıbel-i şer‘den mansûbe vasisi olan 

Hatice binti Mustafa nâm hâtûn zâtî ba‘de’t-ta‘rifü’ş-şer‘î meclis-i şer‘î hatır-ı 

lâzûmu’t-tevkirde mahalle-i mezbûre ahâlisinden Delanoğlu demekle ma‘ruf râfi‘u’ 

haze’l-kitâb el-Hac Abdullah ibn-i el-Hac Mustafa nâm kimesne mahzarında bi’l-

vesâye ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb işbû merkûm el-Hac Abdullah’ın 

müteveffâ-yı mezbûr Mehmed zimmetinde cihet-i silm-i şer‘îden üç yüz guruş hakkı 

olub mahal-i mezbûrede vâki’ ve zikr-i âtî menzil ile kale altıda vâki’ bir bâb semerci 

dükkanı indinde rehin olduğu hâlâ huzur-ı şer‘îde sâbit ve zâhir ve rehin-i 

mezkûranın sıhatiyle müslim-i fî mezkûrun edâsı kıbel-i şer‘den hükm ve tenbiye 

olunmadığına sâlifü’z-zikr menzil ki bir tarafdan Hacı Kara veresesi ve bir tarafdan 

Eşkioğlu ve bir tarafdan Berberoğlu ve bir tarafdan Mühnizade menzilleri ile mahdud 

bir fevkâni ve bir tahtani beyt ve bir hazine ve bir matbah ve bir berama ve bir ahur 

ve havlu-yı mu‘ayene-i müştemil menzil ve taht-ı kalada vâki’ bir tarafdan el-Hac 

Ömer ve bir tarafdan dükakcı ve bir tarafdan merkûmun dükkanı ve bir tarafdan 

tarik-i âmm ile mahdud bir bâb semerci dükkanı ma‘rifet-i şer‘le ve cümle ashâb-ı 

duyun-ı sâire ma‘rifetleriyle bey’a arz ve müzâyede ve ragbât-ı nâs inkıtâ’ından 

‘andan sonra menzil-i mezkûr yüz guruşda ve dükkan-ı mezkûr iki yüz guruşda 

merkûm arz ve müzayede el-Hac Abdullah üzerinde karar ve tâlib-i âharı kefiyet 

itmekle tarafından icâb ve kabule hâvî ve şurût-ı müfsideden ârî bey’-i bât-ı sahîh 

şer‘î ile bi’l-vesâye menzil-i mezkûru yüz guruşa ve dükkan-ı mezkûru iki yüz 

guruşa merkûm el-Hac Abdullaha’a  bey’ ve teslim ve semen-ı mecmu‘-ı mezkûru  

sâbit olan üç yüz guruşa takâs eyledim ol-dahi iştirâ ve kabul ve teslim ve mukâsa 

itmekle bey’ eyledim menzil-i mezkûr ve dükkan-ı mezbûrda verese-i mezbûranın 

‘alâkaları yokdur merkûmun mülkü müşterâsıdır haysu mâyeşâ ve yuhdar mutasarıf 

olsun didikde gıbbe’t-tasdiki’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-tâleb ketb olundu hürriren  

Fi’l-yevmü’l-hâmis ışrîn min recebü’l-ferd sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Aralık 1766 
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Şühûdü’l-hal 
Mehmed bin El-Hac Mehmed mahali mezbûreden, Usta Ali bin Mustafa, Es-Seyyid 

el-Hac Ömer Nalband, Es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Es-Seyyid Halil Çelebi, 

Bıçakcı Kara Mehmed         

 
B.88 S.41 
Medine-i Ayıntaba tâbi’ Rumevelek nâm karye ahâlisinden iken bundan akdem fevt 

olan el-Hac Ebubekir ibn-i Molla Hüseyin’nin verâseti sulbi kebir oğlu Ebubekir ve 

sagir oğlu Mehmed Emin ve sagire kızları Fatma ve Elife’ye ba‘de’l-inhisarü’ş-şer‘î 

merkûm Ebubekir kendi nefsinden asil ve sagirun-ı mezbûrunun bâ hüccet-i şer‘îyye 

vasîleri olmağla asâleten ve vesâyeten meclis-i şer‘î kadim-i enverde medine-i 

mezbûrede Şehreküstü mahallesi sâkinelerinden Ümmügülsüm binti el-Hac Mustafa 

Efendi nâm hâtûnun zevci ve tarafından zikr-i âtî bey‘i tasdika vekil-i şer‘îyesi olan 

bâ‘isu hâze’l-kitâb Molla Mehmed ibn-i el-Hac Ebubekir nâm kimesne 

muvâcehesinde ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb medine-i mezbûra tâbi’ Bableke 

nâm karye türâbında vâki‘ bir tarafdan Haffaf el-Hac Hasan ve bir tarafdan 

Kazgözoğlu Ömer ve bir tarafdan ve bir tarafdan nehr-i Sâcur ve bir tarafdan tarîk- 

âmm ile mahdud bir kıtâ’ Erik bagcesi ve derunuda olan on ceviz eşcârının nısfı ve 

bir cevizin tamamı ve etrafında olan eşcârın üç rub‘ hissesi ve arsanın tamamı babam 

mütevaffâ-yı mezbûrun âla’l-vefâte huyutunda mülkü olub ba‘de vefâte babam 

mezbûrun münkulâtı ve sâir emlâk-ı müstelzimete’l-bey‘ olmayub ve sıgar-ı 

mezbûrunun dahi nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyacları olub ve ihtiyacları olduğu 

vukuf-ı tâm olan kimesnelerin ihbârı ile lede’ş-şer‘u’ş- şerîf zâhir ve bi-izni’ş-şer‘î 

bey‘a arz olunub ba‘de’l-müzayede işbû merkûmenin müvekkilesi merkûme 

üzerinde sâbıku’z-zikr bagce altmış altı guruşda karar ve tâleb-i ahârı olmayub 

ragbete munkıta’ olmagla ben hissemi asâleten ve karındaşlarım sıgar-ı mezbûrunun 

hisselerini dahi zaruret-i nafaka içün vesâyeten hâlâ tarafından icâb ve kabule hâvî ve 

şurût-ı müfsideden ârî bey‘i bât-ı sahîh-i şer‘î ile işbû merkûm Molla Mehmed’e zikr 

olunan erik ve on ceviz eşcârının nısf-ı şâyi‘alarını ve bir ceviz tamamını ve arsanın 

tamamını ve eşcâr-ı sâirenin üç rubu‘larını meblağ-ı mezkûr altmiş altı guruşa bey‘ 

ve teslim ve temlik eyledim ol-dahi vekâleten iştirâ ve kabul ve tesellüm ve temellük 

eyledikden sonra meblağ-ı mezkûru bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim 

ba‘de’l-yevm mesbûku’l-beyân bagce ve arz ve eşcârda benim ve sagirun-ı 

mezbûrunun alâka ve medhalleri kalmayub müvekilem mezbûrenin mülkü 
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müşterâsıdır haysumâ yeşâ ve yuhdar mutasarıf olsun didikde gıbbe’t-tasdiku’ş-şer‘î 

mâ-vaka‘ bi’t-tâleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’l-hâmis ‘aşer min recebü’l-ferd sene semânîn ve mi‘ete   ve elf 

Aralık 1766 

Şühûdü’l-hal   
Yaylakalı Osman Yaylakalı Ahmed Abdal, Es-Seyyid  Mustafa ibn-i el-Hac İbrahim, 

Kuloğlu El-Hac Mehmed, Es-Seyyid Osman Çelebi Rumevlekli, Kazıklu El-Hac 

Halid Efendi Nakıbzade  

 

B.89 S.41 
Medine-i Ayıntab’da Çukur mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem esbâk-ı 

halik olan Yekcir karındereş zimmi Kara Bid veledi Meratık veraseti avradı Hacı 

hâtûn binti diğer merata ile sulbiye-i kebire oğlu Ertin ve kebire kızları Marin ve 

Horresmi’ye mütehakkık ba‘dehu mersum Ertin halik olub verâseti anası mesfure 

Hacı hâtûna ve li-ebeveyn kız karındaşları merkûmatân Marin ve Horresmi’ye 

mütehakkık ba‘dehu mersume Marin dahi hâlik olub verâseti zevci Yagob veledi 

Kesir ile analığı mersume Hacı hâtûn ve sadrı sagir oğlu Kisire mütehakkık olduğu 

şer‘an zâhir ve mütekkık oldukdan sonra mersum Yagob kendi nefsine asâleten ve 

oğlu sagir-i mersum Kesire velayetm meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde 

mersume Horresmi’nin zevci olub mersume Horresmi ile mesfure Hacı Hâtûn 

taraflarından zikr-i âtî ibrâ-i tasdik-i vekili şer‘îleri olan râfi‘u’haze’s-sefer Kürük 

veledi İbrahim nâm zımmı mahsarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb tarih-i 

kitâbdan yirmi dört sene akdem hâlik-i evvel mersum Kara Bid hâlik oldukda tereke-

yi mahmuası kıbbel-i şer‘den tahrir ve takvim ve beyne’l-verese taksim olunub 

ba‘dehu mersum Ertin ve Marin hâlik olmalarıyla hâlâ defteri kassam nâtıb olduğu 

üzere bi’l-münâsebeha’ş-şer‘îye babası ve karındaşı terekelerinden avradın hâlike 

salise mersume Marin’e isabet ve intikâl iden envalden benimle oğlum sagir-i 

mersum kesir hisselerimiz olan altmış altı guruşu an nakid tereke-i atikâdan 

mersumeden almak üzere kendi nefsinden asaleten ve oğlum sagir-i mersume 

velayeten müvekkiletân-ı mesfuretân Horresmi ve Hacı hâtûn yedlerinden bi’t-

tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz ve istifâ-i hakk ırsıye idüb ol-vechle tereke-i 

mezkûrede ve zimmet-i mezfuretânda benim vâzziyet mersum oğlum Kesirik asla ve 

kat‘â hak ve husumetimiz kalmadı bu hususu berât-ı mezkûr-ı müteallika tamamen 

da‘va-yı ve husumat ve iman-ı mütalibâtdan mersumetânın zimmetini asaleten 
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vekeleten ibrâ-i âmm-i katu’n-niza‘la ibrâ ve iskat eyledim didikde gıbbe’t-tasdiku’ş-

şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu 

 Fi evâhir recebü’l-ferd sene 1180 
Aralık 1766 

Şühûdü’l-hal                 

Tütüncü Ali Beşe, Köfşeker Mehmed Emin, İbrahimzade Es-Seyyid Mustafa Çelebi, 

Aynefer Ağa bin oğlu Mehmed, Boyacılar Şeyhi Monla Mehmed Ağa, Boyacı 

Manik, Boyacı Manis, Tüfenkci Manik, Karındaşı Kesir, Semerci Sarkiz  

 

B.90 S.42 
Medine-i Ayıntab’da Kastel mahallesi ahâlisinden Obacı Arab el-Hac Mehmed ibn-i 

Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-teşrifde vezce-i menküceleri 

râfi‘etü’l-haze’l-kitâb Rahime binti Abdullah ve Ayşe binti Mehmed nâm hâtûnların 

mahzarlarında bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede 

vâki’ lede’l-ahâli ma‘lûmatü’l-hudud mülkü menzilin beş sehemde üç sehemini işbû 

mezbûra Rahime’ye yüz elli guruşa ve iki sehemini mezbûre Ayşe’ye yüz guruşa 

baten bey‘ ve teslim eyledim ve semenlerini zimmetimde olan olmakikdar 

mihirlerine takâs eyledim mezbûrtân dahi iştirâ ve kabul ve mukaseme eylediler ve 

Beglerbeyi nâm karye türâbında Bozyazı nâm mahalde vâki‘ Şarkân Kefişger Hasan 

oğlu el-Hac Osman ve garben tarîk- âmm ve kıbleten Hayserifoğlu Molla Mehmed 

ve şimâlen saf şeyhlioğlu Hanifi Çelebi batmaları ile mahdud dokuz yüz elli tekik 

bagımız dev-i mubasega-i mezbûratâna  yüz guruşa baten bey’ ve teslim idüb 

mezbûreden meblağ-ı mezbûru mukaddemâ mezbûretadan istikrâz eylediğim 

olmikdar deynime takâs eyledim mezbûretân dahi iştirâ ve kabul ve teselüm ve 

mukâseme eylediler fimâba‘d zikr olunan menzilimin beş seheminde üç sehemi 

mezbûre Rahime’nin ve iki sehemi mezbûre Ayşe’nin mülkleridir ve bağ-ı mahdud-ı 

mezkûrun dahi nısf-ı mezbûre Rahime’nin ve nısf-ı aharı mezbûre Ayşe’nin kezalik 

mülk-ü müşterâlarıdır benim kat‘â alâka ve medhalim kalmadı dedikden sonra ve 

mezbûr el-Hac Mehmed oğulluğu Kara Molla Mehmed nâm kimesne mahzarında 

takrir-i kelâm idüb kendi malımdan on altı lenkeri ve yirmi sahan ve sekiz tas ve bir 

gügüm ve bir tencere ve iki sanduka ve üç kilim ve üç döşek ve üç yorgan bir sagir 

sâtıl ve iki ibriği dahi işbû merkûm Molla Mehmed’e hibe ve teslim eyledim ol-dahi 

ithâm ve teslim eyledi fimâ ba‘d mülk-i mevhubidir benim alâkam yokdur dedikde 

gıbbe’t-tasdiku’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-tâleb ketb olundu hürrire 
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Fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-ışrîn min recebü’l-ferd sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1766 

Şühûdü’l-hal       
Debba Seyyid Hacı Abdulrahman,Kethuda zade Hüseyin Efendi, Hacı 

Hayreddinoğlu Mahmud, Musafizade Mustafa Efendi, Mehmed oğlu Molla 

Hüseyini, Hüseyin Efendi Biraderniş, Dülükzade Mehmed efendi, Molla Mehmed 

Emin Biraderniş, Dülüklüoğlu İbrahim Çelebi 

 

B.91 S.42 
Medine-i Ayıntanb’da Şarkiyan mahallesi ahâlisinden es-Seyyid el-Hac Ahmed ibn-i 

el-Hac Ganim nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde medine-i 

mezbûrede Kanalıcı mahallesi sâkinlerinden Saramoğlu dimekle ma’ruf râfi‘u’l-

haze’l-kitâb Molla Hüseyin ibn-i el-Hac Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i 

kelâm idüb tarih-i kitâbdan iki sene mukaddem kendi malımdan sekiz yüz guruşu 

sekiz yüz batman kahveye işbû merkûmun zevcesi Hatice binti Abdullah nâm hâtûna 

silm-i şer‘î eylediğimde merkûm Molla Hüseyin dahi müslimfiye mezkûrun edâsına 

kefâlet-i sahiha ile ba‘de’t-tekfil müslimfiye mezkûr mezbûrenin deyni olduğunı ve 

merkûm Molla Hüseyin kefil-i bin mâl olduğunı hâvî bir kıt‘â temessük i‘tâ 

itmeleriyle hâlâ bin doksan üç guruş merkûme Hatice bana edâ ve teslim ve ben dahi 

bi’t-tamâm ahz ve kabz  ve müslimfiye mezkûrun istikkah-ı hak idüb ol-vechle 

mezbûrânın asâlet ve kefâletden zimmetleri biri olub lâkin ber vech-i muharrer 

medfuları olan bir kıt’a temessük yedimde zâyi’ olmağla fimâ ba‘d zuhûr iderse kat’â 

‘amel ve i’tibâr olunmamak üzere takririm tahrîr ve hüccet-i şer‘îyye olunsun 

dedikde gıbbe’t-tâsdiku’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-tâleb ketb olundu hürrire min  

Fi evâsıt-i şehrü’l-recebü’l-ferd sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1766 

Şühûdü’l-hal 
Mehmed bin Abdullah, Ali bin Hüseyin es-Seyyid Köhne Efendi ibn-i es-Seyyid Ali 

Efendi, Taşcıoğlu Molla Mehmed  

Nim el-kelâm fi’l-mukâssam müftü-ü ale’l-alâm el-müftü-i sâbıka es-Seyyid 

Mehmed el-müvellâ hâlâ bi-medine-i Ayıntab mahmiye   

 

B.92 S.43 
Derkenâr: Tevasile’l-mumzi el-muharrem es-Seyyid Mehmed Tahir el-mevlâ-yı 

hulefa-i mahkeme Mahmud Paşa el-fakirü’llâhi teala el-mutasarrıf  

Bi-temessük-i bâ-mevkıfu’l-umur 
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İzzet meab şeri‘at nisâb fahru’l-kuzat mevlâna Hasan Efendi kâtib ba‘de’t-tahiyetu’l-

vafiye inhâ olunurki işbû sene semânîn ve mi‘ete ve elf şehr-i şa‘bânu’l-muazam-ı 

gurresinden ber-vechi arpalık mutasarrıf olduğumuz Ayıntab kazanın umur-ı 

şer‘iyesi kısmet-i askeriyesiyle mâ-an tarafımızdan sana ihâle ve tefviz olunmuşdur 

gerekdirki gurre-i şehr-i merkûmeden kaza-yı mezbûru zabt ve inde’l-ahâli icra-yı 

ahkâm-ı şer‘-i âli idüb vâk‘a olan meftâ-yı askeriye muhâllefâtının tahrîr ve terkim 

ve beyne’l-verese bi’l-farizâtu’ş-şer‘iâ tevzi ve taksîm eyleyüb hilli’l-mütebeyyin 

şer‘-i kavimden sermû ihtirâf itmeyesiz ve’s-selâm  

Mine’l-muhlis Mehmed sait el-kâdı bidaru’s-sultânu’l-ulemâ sâbıkan      

 

B.93 S.43 
İzzet meab şeri‘at nisâb mevlânâ Molla el-Hac Mustafa Efendi kâtib tahiyetu 

’l-ibkâ ba‘de’t-temsil temessüd kılınırki işbû sene semânîn ve mi‘ete ve elf şehr-i 

şa‘bânu’l-muazam-ı gurresinden  hilli’l-mütebeyyin şer‘-i mübin taklid-i kerden abd-

i kimesneden ve balikâda icrâ-yı şer‘-i itaat gurraya mazarrat-ı Medmed’i ve ibkâ-yı 

muraseme-i emânet-i kübra-yı ahmedisi ihâle-i mahmude-i bi-mahirâne bizden hâzin 

kılınan medine-i Ayıntab’a hin-i vusulümüze değin hasbel kudret umur-i şer‘iye-i 

ruiyet husûsu cenâblarına tevhiz ve sipâriş kılınmışdır gerekdirki temyiz-i hüccac-ı 

şer‘iye ve hatm-ı arûz-ı miriyeden bediân umur-u husûs-ı şer‘i şerifi tarafımızdan 

bi’n-niyâbe zeviyet ve icrâ-yı şer‘i şiyat eyleyüb hâsıl olan mahsûlât âliyye ber-

mûceb defter-i mahsûl murâsele adamımız es-Seyyid Ali Çelebi teslime mübâderet 

eylemeleri … ve’s-selâm 

El-muhlis-i asl el-müvelli-yi hilâfe bi-medine-i Ayıntab    

    
B.94 S.44 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Kozanlı mahallesi sâkinlerinden râfi‘u’ haze’l-kitâb 

Ümmühani binti Hasan nâm hâtûn tarafından zikr-i âtî da‘vâya vekîl olduğu zât-ı 

mezbûresi ma‘rifet-i şer‘îyye ile ârifan İshak bin İshak ve Mehmed Ali ibn-i Ali 

şahâdetleriyle sâbit olan es-Seyyid el-Hac Üveys Aga ibn-i Receb nâm kimesne 

meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde medine-i mezbûrede İbn-i Şeker mahallesinde 

sâkin iken bundan akdem vefât eden Askalan binti Mehmed’in mukar’e lehu bin 

nefeb ale’l-gayr cihetinde nısf-ı terekesine vâzı’-ül-yed olan es-Seyyid Ömer Efendi 

ibn-i es-Seyyid Ali mahzarında bi-l-vekâle üzerine da‘va ve takrir-i kelâm idüb 

müteveffât-ı merkûme Askalan’ın vâlidesi İsmehan müvekkilem müdeî-i mezbûre 

Ümmühan’ın vâlidesi Hatice ile li-ebeveyn karındaşlar olub babaları ismi Receb ve 
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vâlideleri ismi Sultan ve dedeleri Abdullah olub ol-vechle min cihet-i zevl-i irhâm 

müvekkilem Ümmühan’ı  müteveffâ-i mezbûrenin hâlası kızı olub mukarlelehudan 

mukaddem iken mezbûrenin zevc-i nikahı işbû Yusuf ibn-i Ali nısf-ı terekesi bi-l-

farîza oldukdan sonra nısf-ı aharı mezbûr fuzûlü zabt ider suâl olunub mûcib-i şer‘îsi 

icra olunmak maklubumdur dedikde gıbbe’s-suâl mezbûr es-Seyyid Ömer Efendi 

cevabında fi’l-hakika mukarrelehu olmak üzere nısf-ı terekeye vaz‘i-yed  ikrâr ve 

i‘ddea-i inkâr idincek vekil-i mezbûr es-Seyyid el-Hac Üveys’den müdde‘asına 

mutâbık beyine taleb olundukda udul-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden es-Seyyid Mustafa 

ibn-i es-Seyyid Hasan ve Mehmed bin Ebubekir nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika müvekkile-i mezbûre 

Ümmühani’nin vâlidesi Hatice müteveffât-ı mezbûre Askalan’ın vâlidesi İsmehan ile 

li-ebeveyn karındaşlar olub babaları ismi Receb ve vâlideleri ismi Sultan ve dedeleri 

Abdullah ol-vechle min cihet zevl-i irhâm halası kızı ve vâsidir mezbûreden gayri 

vârisi ma‘lumumuz değildir biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz şahâdet dahi 

ederiz deyü her biri edâ-i şahâdet-i şe‘îyye eyledikde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye 

şahâdetleri makbule olmağın mucebince terekesi müteveffât-ı mezbûreden kasrîyed 

ve müvekkilem mezbûre Ümmühaniye teslim mezbûr es-Seyyid Ömer Efendi’ye 

tenbiye birle mâ-vaka’ bi’t-tâleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’s-sâdis min Şa‘bâni’l-muazam sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Ocak  1767 

Şühûdü’l-hal  
Eskicioğlu İsmail, Eskicioğlu Molla Ali, Kertlioğlu Mehmed 

 

B.95 S.44 
Medine-i Ayıntab’da Tarla-i Cedid mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

Ali bin el-Hac Hüseyin’inin sulbi sagire oğlu Mehmed ve sulbiye sagire kızı Ayşe’ye 

babaları müteveffa-yı mezbûreden intikâl eden mal-ı mevrûslarını hıfz içün vâlideleri 

râfi‘u’l-haze’l-kitâb Emine binti Mehmed nâm hâtûn vasî ve talebiyle sagirân-ı 

mezbûranın her birine külüyem beşer akce nafaka ve kisve behâ farz ve takdir-i şedd  

Fi’l-yevmi’l-‘aşer min şa‘bâni’l- muazam sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Ocak  1767 

Şühûdü’l-hal 
İmam es-Seyyid Ali Efendi, Es-Seyyid Mehmed Efendi ve Ledeş, es-Seyyid Molla 

İbrahim Sarac, Hacı Mirzazade es-Seyyid Mehmed Çelebi, Usta Mehmedoğlu 

Mustafa, Hacı Müslümoğlu Hacı Mehmedoğlu Seyyid      
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B.96 S.44 
Medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesi ahâlisinden Çolak Abdullah ibn-i el-Hac 

Ali ibn-i el-Hac Halil nâm kimesne kendi nefsinden asâleten ve kız karındaşları 

Hatice’ye taraflarından zikr-i âtî ikrâr-ı vekil olduğu zât-ı mezbûrtân ma‘rifet-i 

şer‘îyye ile ârifân Kara Mustafa ibn-i Mehmed ve el-Hac Ahmed  bin Ali beşe nâm 

kimesneler şahâdetleriyle sâbit ve subût-ı vekâletinde hükm-i şer‘île lahîk olmağla 

vekâleten ve karındaşı Ali dahi asâleten meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde yine 

mahalle-i mezbûra ahâlisinden Nifahlıoğlu dimekle ma‘rûf râfi‘u’ haze’l-kitâb 

Mehmed beşe ve Halil beşe ibn-i Alendar el-Hac Mehmed mahzarlarında bi’t-tavi’s-

sâf her biri asâleten ve vekâleten ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb bizim babamız el-

Hac Ali işbû merkûmân Mehmed beşe ve Halil beşenin babaları müteveffa Alendar 

el-Hac Mehmed ile karındaşlar olub lâkin huyutlarında kâr ve kesbleri başka iken 

karındaşlar olmak hasabiyle malları müşterekdir deyü mukaddemâ bid-def‘âd da‘va-i 

sadrında olub kerât ile musâlahâ olmuşidik elhâletü hazihi  merkûmânın babaları 

malından kat‘ân hak mutâlebemiz olmayub husus-ı mezbûre müteallika âmme-i 

da‘va ve musûmât ve imân mutâlabâtdan işbû merkûmân Halil beşe ve Mehmed 

beşenin zimmetlerine ibrâ-i âmm kâtu’l-nizâ‘la ibrâ ve ıskât eyledik dediklerinde 

gıbbe’t-tasdiku’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-tâleb ketb olundu  

Fi min şa‘bân sene 1180 

Ocak  1767 

Şühûdü’l-hal  
Senamoğlu el-Hac Ahmed, Arabanlıoğlu Molla Hasan, Arpacı el-Hac Kasım Beşe, 

Hadiroğlu Ahmed beşe, Kara Mustaf Ağa Alendar , Serdar Mehmed Ağa     

 
B.97 S.45 
Fi’l-asl Rişvan  aşiretinden olub medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Zincirli mahallesinde 

muvattinen sâkin iken bundan akdem vefât eden Merkebci Monla Halil ibn-i el-Hac 

Ali’nin verâseti zevce-i menkûhe metrukesi Ayşe binti el-Hac Mustafa sulbi kebir 

oğlu Mehmed’e ve sulbiye sagire kızlar Ayşe’ye ve Hadice’ye ve Fatma’ya 

münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra merkûm Mehmed 

kendi nefsinden asâleten ve vâlidesi mezbûre Ayşe tarafından zikr-i âtî da‘vâya 

vekil-i şer‘îsi olmağın vekâleten ve sagirâtân-ı mezbûrâtan bâ-hüccet-i şer‘îyye vasî 

olmağla vesâyeten meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde Kilis kazasında Menbic 

nâhiyesinde Gamsurun nâm karye ahâlisinden Seluroğlu dimekle ma‘ruf râfi‘u’ 

hâze’l-kitâb İbrahim ibn-i Süleyman nâm kimesne mahzarında asâleten ve vesâyeten 

ve vekâleten üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb babam müteveffâ-yı mezbûr Molla 
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Halil huyutunda işbû merkûm İbrahim’e yüz on guruş karz verub ve bundan mâ-adâ 

bir re’s kısragın nısfını dahi yetmiş beş guruşa bey‘ idüb ba‘de vefâte ben merkûm 

İbrahim’den zikr olunan nısf kısragın kıymetinden yirmi guruş nakid ahz ve kabz 

eyledim hâlâ kısrak kıymetinden elli beş guruş ile yüz on guruş karzı taleb iderim 

suâl olunub edâ-ya tenbiye olunmak matlubumdur dedikde gıbbe’s-suâl mezbûr 

İbrahim cevabında fi’l-hakika müdde‘î-i mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûr 

Merkebci Monla Halil’den huyutundan yüz on guruş almışdım hisbete hisbete 

metfu‘umu fevtinden yirmi gün mukaddem hesâb ve kitâb idüb karz-ı mezkûrı 

benden istifâ-i hak eylediğini huzûr-ı müsliminde ikrâr ve i‘tirâf eyledi deyü def‘le 

mukâbele ve hâlâ nısf kısrak kıymetinden zimmetinde elli beş guruş deyni olduğunı 

ikrâr idecek ‘ala mucib ikrâra meblağ-ı mezkûr elli beş guruşı müdde‘î-i merkûme 

edâ-ya ba‘de’t-tenbiye vech-i meşrûh üzere def’-i mezkûruna beyine taleb olundukda 

udûl-i ihrâr-ı ricâl-i müsliminden Mustafa Ağa ibn-i el-Hac Abdulkadir Ağa ve 

Hasan bin Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘î hâzıran olub 

eseru’l-istişhâd fi’l-hakika müteveffâ-yı mezbûr merkebci Molla Halil ibn-i el-Hac 

Ali işbû merkûm Seluroğlu İbrahim ile meblağ-ı mezbûr yüz on guruş karzdan 

hisbete hisbete makbuzunı hesâblaşub istifâ-i hak eylediğini fevtinden yirmi gün 

mukaddem bizim huzûrumuzda ikrâr ve i‘tirâf  ve bizi işhâd eyledi biz bu hususa bu 

vech üzere şâhidleriz şahâdet dahi ederiz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye 

eyledikde ba‘de’t-ta‘dil ve’l-tezkiye şahâdetleri makbul olmağın mucebince müddeî-i 

mezbûr Mehmed meblağ-ı mezbûr yüz on guruş karz da‘vâsından ba‘de’l-men’ 

merkûm Mehmed i‘âde-i kelâm idüb infâ bana teslime tenbiye olunan nasf kısrak 

kıymetinden bâkî el beş guruşu merkûm İbrahim meclis-i şer‘de bana teslim eyledi 

ben dahi ahz ve kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasku’ş-şer‘î mâ-vaka’ bi’t-tâleb ketb 

olundu hürrire  

Fi 16  min şehrü’l-şa‘bânu’l-muâzam sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak  1767 

Şühûdü’l-hal     
El-Hac İbrahim Efendi Gereciknizade, Seyyid Mehmed bin Seyyid Abdullah    

 

B.98 S.45  
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Molla Ahmed mahallesi sâkinelerinden Ümmügülsüm 

binti es-Seyyid Mehmed nâm hâtûn tarafından zikr-i âtî ibrâ-i ikrâra vekil olduğu 

zât-ı mezbûrası ma‘rifet-i şer‘îyye ile ârifan el-Hac Ali bin es-Seyyid Ahmed ve 

Molla Osman bin Mustafa nâm kimesneler şahâdetleriyle sâbit Hacı Miroğlu Halil 
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beşe ibn-i Durmuş nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde Kozanlı 

mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan es-Seyyid Molla Yusuf ibn-i es-

Seyyid Mehmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrukeleri Fatma binti Abdullah ve 

Elif binti Kara Mehmed ile sulbiye-i kebir oğulları es-Seyyid Molla Ali ve es-Seyyid 

Molla Mehmed ve sulbiye- sagir oğulları es-Seyyid Mehmed Salih ve es-Seyyid 

Mustafa’ya ve sulbiye-i kebire kızları Zeyneb ve Hadice ve Ayşe’ye ve sagire kızı 

Esma’ya ve cümle mevkûfe münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık oldukda 

sonra mezbûr es-Seyyid Molla Ali kendi nefsinden asil ve verese-i saire taraflarından 

zikr-i âtî tasdike vekil-i şer‘îyeleri olmağla mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve 

takrir-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Ümmügülsüm işbû merkûm es-Seyyid 

Molla Ali’nin babası müteveffâ-yı mezbûr es-Seyyid Molla Yusuf ile li-ebeveyn 

karındaşlar olub babaları ve vâlideleri terekelerini beyinelerinde iktisâm ve her biri 

hisse-i şer‘îyesini ahz ve istifâ etmiş iken karındaşı merkûm Molla Yusuf fevt 

oldukda mezbûre Ümmügülsüm ba‘z  da‘vâya tasdi etmekle beyineleri müslimûn ve 

muslihûn tavsît idüb mezbûre Ümmügülsüm karındaşı veresesinden hâlâ yüz beş 

guruş dahi olub gerek vâlidesi ve gerek babası terekelerine vesâir husûs mirâsa 

müteallika-i âmme-i da‘vi ve husûmât ve imân mütâlebâtından işbû merkûm es-

Seyyid Molla Ali vesâir veresenin zimmetlerini ibrâ-i âmm kâti‘u’n-niza‘la ibrâ ve 

iskât eyledi didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka’ bi’t-tâleb ketb olundu hürrire 

 Fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Şa‘bânü’l-muazzam sene 1180 

Ocak  1767 

Şühûdü’l-hal   
Es-Seyyid Sadık Efendi, Es-Seyyid Abdulrahman Efendi, Es-Seyyid ishak Efendi 

Müftüzade        

 

B.99 S.46 
Medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Nakıbzade es-Seyyid Ali Çelebi ibn-i es-Seyyid Ali Çelbi’nin verâseti vezce-i 

menkuhe-i metrûkesi Fatma binti es-Seyyid Ahmed Emin’e Çelebi sulbi sagiroğlu 

es-Seyyid Ali ve sulbiye-i sağire kızları Hatice ve Ayşe’ye ba‘de’l-inhisarru’ş-şer‘i 

sağiran-ı mezbûrunun emmileri ve kıbel-i şer‘den ba-hüccet-i şer‘iye mânsûb ve 

vasileri olan es-Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i el-mezbûr es-Seyyid Ali meclis-i şer‘i 

kavim vacibü’l-kadimde medine-i mezbûrede Tarla-i Atik mahallesi ahâlisinden 

Bademzade demekle ma‘ruf rafi‘u’ haze’l-rakim es-Seyyid el-Hac Mehmed Efendi 

ibn-i es-Seyyid el-Hac Abdullah Çelebi mahsarında bi’l-vesaye üzerine da‘va ve 
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takrir-i kelâm idüb medine-i mezbûrede vâki‘ Nâkib hamamı demekle ma‘ruf tahrir 

ve tevsifden müstâgni hamamın yirmi dört kırat hisseden bir kırat hissesi benimle 

karındaşım müteveffâ-yı mezbûrun huyutunda münâsefeten müşterek mülk-i 

mevrûsemiz olub tarih-i kitâbdan otuz dört ay mukaddem ben hissemi yüz yirmi beş 

guruşa işbû mezbûr el-Hac Mehmed Efendi’ye bey‘ ve teslim ve temlik edüb kabzı 

semen etmişdim lâkin müteveffâ-yı mezbûrun hissesinin bey‘î ma‘lûmum olmamak 

la bi’l-vesâye suâl olunub mûceb-i şer‘îsi icrâ olunmak matlubumdur dedikde 

gıbbe’s-suâl merkûm Hacı Mehmed Efendi cevabında müteveffâ-yı mezbûr es-

Seyyid Ali Çelebi dahi sâlifu’z-zikr hamamda olan hissesini otuz dört ay mukaddem 

bi’n-nefs kendi yüz yirmi beş guruş semen mansûbusına bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘î ile 

bana bey‘ ve teslim eyledi ol-vechle mesbûk-ı zikr hamamın yirmi dört kırat 

hisseden bir kırat hissesi mülk-i müşterâm olmak üzere zabt eyledim deyü def‘le 

mukabele idincek ani’l-istintak ve’l-ekerim mûma ileyh el-Hac Mehmed Efendi’den 

def‘-i mezuruna muhafık beyyine taleb olundukda udûl-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden 

es-Seyyid Cafer Ağa ibn-i Es-Seyyid el-Hac Mustafa Efebndi ve es-Seyyid  

Ahmed Çelebi ibn-i es-Seyyid Ali nâm kimesneler bi-külliye meclis-i şer‘a hazırân 

olub esseru’l-istişhât fi’l-hakika târih-i kitâbdan otuz dört ay mukaddem işbû vâsi-yi 

merkûm es-Seyyid Mustafa Çelebi karındaşı es-Seyyid Ali Çelebi hal-i huyutunda 

mezbûru merkûmdan dâni‘-i tahdid ve tasnifden mustağni Nakib hamamı dimekle 

ma‘rûf hamamda olan mezbûrdan işbû merkûm ile müşterek bir kırat hisseden olan 

nısf-ı berât hissesini yüz yirmi beş guruşa işbû merkûm el-Hac Mehmed Efendi’ye 

bizim huzûrumuzda bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile bey‘ ve teslim idüb kabz-ı semen-i 

mezkûr eyledi biz husûsa bu vech üzere şahidleriz ve şâhadet dahi ideriz deyü her 

biri edâ-yı şâhâdet-i şer‘i eyledükde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye şâhâdetleri makbûle 

olmağın mûcebince mer‘i ve mezbûr es-Seyyid Mustafa Çelebi’nin ber-vech-i 

mûharrer bi’l-vesâye muarazadan ba‘de’l-men‘ ve mezbûr es-Seyyid Mustafa Çelebi 

meclis-i şer‘de tav‘ân takrir-i kelâm idüb sâlifu’z-zikr hamamda olan hissemi vech-i 

meşrûh üzere benim işbû merkûm el-Hac Mehmed Efendi’ye bey‘im muhâkkak ve 

karındaşımın dahi bey‘i hâlâ sâbit ve müte‘ayyin olmağın ol-vechle fimaba‘d benim 

ve sağir-i mezbûrunun hamam-ı mezbûrun maru’z-zikr bir kırat hissede alâka ve 

medhâlimiz yokdur merkûm el-Hac Mehmed Efendi’nin mülk-i sâhih-i müşterâsıdır 

haysu mâyeşa ve yuhtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdik-i şer‘î mâ-vaka‘a 

bi’t-tâleb ketb olundu hürrire  
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Fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şa‘bâni’l-muazam sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1767 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid el-Hac Halid Efendi Nakıbzade, es-Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i el-Hac 

Osman Ağa , es-Seyyid Mehmed Çelebi Nakıb, Mündardelizade es-Seyyid Mehmed 

Çelebi, Seyyidinzade Mehmed Ali, Berber Molla Ahmed, Molla Ahmed, es-Seyyid 

Ahmed Çelebi Çeçek, Yorgancıoğlu Mehmed, Muhzır başı Ahmed Ağa, 

Çelekdırzade Molla Hüseyin                         

 

B.100 S.47 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Hıyam karye ahâlisinden iken altı sene mukaddem fevt olan 

Berberoğlu Ali beşe ibn-i Mehmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrukesi Emine 

binti Ahmed ile sulbi sagir oğlu Mehmed’e ve sagire kızı Fatma’ya münhasıra 

olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûr altı sene 

mukaddem fevt oldukda terekesi ma‘rifet-i şer‘le tahrir ve defter olunmayub lakin 

terekesinden zevcesi mehrini ve hisse-yi semînesini tamâmen ahz ve kabz eyledikden 

sonra mütaveffânın kız karındaşı Hatice sagiratân mezbûrtâna cânib-i şer‘den vasî 

nasf ve ta‘yîn ve yevmî her birine dörder akce nafaka takdir ve hüccet-i şer‘îyye 

olunub hâlâ vasiye-i mezkûrenin altı senelik hesâb-ı ma‘rifet-i şer‘le ve vâlideleri 

mezbûre Emine taleb ve ma‘rifetiyle ru’yet olunub müceddiden                               

sıgârın hâseten malları ifrâz ve vasî-i mezbûre Hatice’ye ba‘de’l-ihrâcatü’l-lazime-ye 

teslim defteridirki ber vechi âtî zikr olunur  

Fi 11  min şehrü’l-ramazanü’l-mubarek sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1767  

 
 Menzil ve 

tecemmülât-ı hâne 
der-karye-i mezbure  

guruş 95 

Bağ der-karye-i battal 
büyük  … 200 guruş, 8 

hâsıl  
guruş 3 

Toplcu oğlundan iştirâ 
olan bağçe 
guruş 15  
bi-hâsıl 

 

Kullak Ahmed 
avradından alınan 

bağçe guruş 25, hasıl 
guruş 10 

 
Keleş İbrahim’den 
alınan bağçe guruş 
27, hâsıl guruş 8 

 

Battâl Höyükde Kacar 
Ali Bagı guruş 26, 
hâsıl guruş 10 

 

Demirci Hacı Hüseyin 
tarlası kıymet guruş 
25, hâsıl guruş 15 

 

Kanlı Tutda tarla 
kıymet guruş 30, hâsıl 

guruş 16 
 

Peykar başında tarla 
kıymet guruş 30, 

hasıl 25  

Kanlı yolda tarkla 
guruş 5 

Der-verese Monla 
Mustafa guruş 100 

Der-verese Abaoğlu 
Hüseyin guruş 9.5 

Der-verese Seyyid 
Aba guruş 11 

Der-verese Seyyid 
beşe guruş 15 

Kulaksızoğlu 
Hüseyin’de  
guruş 100 

Kasaboğlu Abdullah 
guruş 2 

Ömer oğlu 
Mustafa’da 
guruş 30 

 

Zeyd oğlu Mehmed’e 
guruş 6.5 

Musa beşe’de  
guruş 5 

Hacı Ahmed kızında 
guruş 4 
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Yaz delisinden alınan 
guruş 5 

Bacaksız Mehmed 
guruş 3 

Dervişden alınan inek 
behâsı  
guruş 15 

Molla İlyas’da inek 
behâsı  
guruş 9  

Seyyid Ali oğlundan 
merkeb behâsı  

guruş 4.5 

Abu oğlu Hüseyin’den 
tosun behâsı 
 guruş 6.5 

Derviş Mustafa’dan 
haşve behâsı  
guruş 100 

Helalioğlu Mehmed 
beşe’den  
guruş 12 

Kel Mehmed yedinde 
keçi sermayesi  

guruş 30 

Nısf inek avratda  
guruş 3.5 

Mugaredereli Ali’de 
inek nısfı  
guruş 4  

Kenaan’ın bahcesi 
rehinden alınan  

guruş 16 
Avan Ahmed’den alınan akce 

guruş 20 
Zikr olunan zimmiden vasinin 
… nâmne aldığı guruş 170 

Tarladan hasıl ve sağirlerin 
nafakaları içün vâlidelerine 
teslim tarı ve heşve guruş 33 

cem‘an yekün guruş 1011.5 
Minhâü’l-ihrâcât 

Techiz-i tekfin 
ve iskât guruş 

16 

Fevt olduğu 
vaktinde resm-i 
kısmet ve harci 

hüccec 

Altı senede bâ-
hüccet-i şer‘îyye 
nafaka ve kisve 

behâsı 

Karnab behâsı 
guruş 6 

Harc-ı muhâsebe 
guruş 30 

Harc-ı az 
defterârı vesâir 
işyâd da‘vâsına 
harc-ı hüccet 
guruş 45 

İki gün muhâsebe 
iden kâtibe ve 
kalemiye 
 guruş 3 

Muhzır başı  
guruş 8, rub‘ 1 

Kethudâya  
guruş 8 

Serdar Ağa’ya 
da‘vî resmi  
guruş 10 

 

B.101 S.48 
Medine-i Ayıntab ahâlisinden bahisü’l-kitâb el-Hac İbrahim Ağa Mehmed nâm 

kimesne meclis-i şer‘î kadim-i enverde takrîr-i kelâm ve taribir-i ani’l-merâm idüb 

medine- Ayıntab sancağına ve Abuşar nâhiyesinde vâki Semavin nâm karye ve 

gayride bin altı yüz akçe güdük tımar ile Ayıntab Kalası ser bölükliği bundan akdem 

bilaveled fevt olan Pir Mehmed nâm kimesnenin mahalinde mülazım Kaladan 

olduğum hasebiyle dizdar arzı mucebince tarafı hazret-ı Padişahiden bana tevcih ve 

tevcih-i varis varis-i alî sadaka ve ihsan buyrulub tevgîr gümrüği edâ-i hizmet-i 

lâzime ile mutasarrıf ve  ber-vechle dah ittihâb ider hâlâtım yokken mezbûrun 

Mehmed’in damadı işbû Ahmed ibn-i Mustafa nâm kimesne der devlet medara varub 

ben müteveffâ-yı mezbûrun sulbi oğluyum deyü kendisini mersuh ile hilaf-ı inhâ 

istirham  ve istit‘â ve birkaç meşa‘ruz dahi hilâf-ı vaki‘ ihtar ve ebna idüb beni ref‘ 

ve üzerine berat itdirmekle hukuk-ı hâl-i ahâliyle ve Kaladan isticâr ve suâl ve ketb 

ve berhem olunmağla matlubumdur ki Kala-i merkûme ahâlisinden İmam Ebubekir 

Efendi ibn-i Mustafa Efendi Molla Abdulselam ibbn-i Mehmed ve Mehmed bin 

Mehmed ve diğer Mehmed bin Mehmed ve Mehmed ibn-i Mustafa Efendi ve 

Mustufa bin Mehmed ve el-Hac Mustafa ibn-i İbrahim ve Haffalı el-Hac Ali ve 

Mehmed bin el-Hac Mehmed ve Hüseyin bin el-Hac Mustafa ve Hasan bin Hüseyin 

ve el-Hac Abdulrahman bin Ali ve Mehmed bin Mehmed ve Mustafa bin Yahya ve 

el-Hac Mehmed bin  İbrahim ve Ali bin Ahmed ve el-Hac Mustafa bin Mustafa ve 
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diğer Mehmed bin Ebubekir ve diğer el-Hac Mehmed bin İsmail ve es-Seyyid Ali 

ibn-i Osman ve Abdullah bin Abdullah ve Süleyman bin el-Hac Mehmed ve el-Hac 

Ali ibn-i Ramazan ve Mehmed ibn-i Ahmed nâm kimesneler ve sagirleri ve sagir 

ahâliden zil-i rakimde mesturu’l-esâmihim nefer ve cemi kesir meclis-i şer‘a hazirun 

olub eseru’l-isticâr fi’l-hakika salifu’z-zikr tımar ile Ayıntab Kalası bölük başılığı 

Körüğüne bundan akdem baberat mutasarrıf olan seyyid Mehmed bilâ veled fevt 

oldukda mülazım Kal‘adan olduğuna binâen işbû merkûm el-Hac İbrahim Ağa’ya 

tevcih ricasına kanun dizdarına muvafık ve rıza-yı Padişahiye mutabık olmak üzere 

dizdar Kala bilâ tam‘ der-devletmedara arz-ı dahilan mucebince bilâ veled mahlül-i 

mezbûrdan merkûm el-Hac İbrahim Ağa’ya tevcih ve ihsan ve berat-ı alişân kerm ve 

i‘ta buyrulup işbû mezbûr Ahmed’in ber-vech-i muharrer müteveffâ-yı mezbûrun 

sulb oğluyum iddâası lagv ve batıl ve hilafını kezb-i sarih mûhâtalıdır ve merkûm el-

Hac İbrahim şurût üzere ikâmet ve tasaruf ve edâ-yı hidmete mukî ve asla dahl ve 

târuz icâb ider hali olmayub cümlemiz razı ve hoşnutlarız deyü hakikâ-i hâl ve 

sahihâtu’l-murad olamk üzere her biri vechü’ş-şehâde hber vermeleriyle ketb olundu  

Fi 5  min Şevvâl sene 1180 

Mart 1767 

Şühûdü’l-hal 
Muharremu’l-ibâd el-kirâm el-Hac Mehmed Ağa Battal Ağzade, Muharremu’l-

ümerâ el-kirâm es-Seyyid el-Hac Mehmed Emin Ağa …, Muharremu’l-ümerâ es-

Seyyid Abdulraham Ağa Kandakzade, Muharremu’l-sadat es-Seyyid Ali Efendi 

nâsb-ı sâbık, Bedestan Şeyhi Seyyid Mehmed Çelebi, El-Hac Mustafa Ağa kâ-i 

makam, el-Hac Ahmed …, es-Seyyid Mehmed Çelebi Aslizade, es-Seyyid el-Hac 

Ahmed Ağa mürterhin, Receb Çelebi Durakzade, Molla Fethi Mehmed ibn-i İbris, 

İbrahim bin Hüseyin …, Mehmed bin Ahmed, Mehmed bin Mustafa kâtib ve avam, 

Ali Ağa bin Ahmed, Fehimdan Mehmed    

 

B.102 S.48 
Medine-i Ayıntab kazasında vâki’ Kürkcüyan nâm karye ahâlisinden iken bundan 

akdem ber vech-i âtî fevt olan es-Seyyid Mustafa ibn-i Osman’ın verâseti zevce-i 

menkûhe-i metrukesi Meyrem binti Ali ve validesi Emine binti Yakub ile sulbi sagir 

oğlu es-Seyyid Mehmed’e münhasır olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık oldukdan 

sonra zevce-i merkûme Meryem kendi nefsinden asâleten ve sagir-i merkûm es-

Seyyid Mehmed’in sab-ı şer‘îâte-i mevruubeden mansube vasisi olmagla vesâyeten 

ve Ümmü merkûme Ayşe dahi asâleten meclis-i şer‘î kavim vâcibü’t-tekrimde 
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sâlifu’z-zikr Gercikin karyesinde eshâb-ı haze’l-kitâb es-Seyyid el-Hac Mehmed ve 

es-Seyyid Ebubekir ve es-Seyyid Halil ve Mehmed evlâd-ı sâbir Mehmed ile 

Mehmed ve Mustafa ibn-i diger Halil ve Deli Ahmed ve ber vech-i karyesi 

ahâlisinden Hacı oğulları dimekle ma’rûf İsmail ve İbrahim nâmun kimesneler 

muvâcehelerinde her biri asâleten ve vesâyeten üzerelerine da’va ve takrîr-i kelâm 

idüb mevrusemiz müteveffâ-yı merkûm es-Seyyid Mustafa ile işbû merkûmun sâbir 

oğulları beyinlerinde adâvet olmak hasebiyle mevrusemiz merkûm tarih-i kitâbdan 

beş gün mukaddem ruyet-i muslihâtı içün geldikde merkûmun birbirlerine muhâbere 

ve ittifâk ve cümlesi gelub Ayıntab kazasında Kaneler başı nâm mahalde deridiğin ve 

merkûm Seyyid Mustafa dahi kıbelu’l-mugrib derûn-ı şehrden gercegine azîmet ve 

mevzi‘ mezkûra vurudunda merkûmun tüfenk kurşun ile sag bögründen âmmden 

darb ve cezm  ve katl ve mahalli mezkûrda vâki‘ zevile defn itmeleriyle kıbel-i 

şer‘den keşf ve terkim olundukda mu‘âyene ve müşâhede olunmağın bi’l-asâle ve 

bi’l-vesâye muktezâ-yı şer‘îyesi icrâ ve ihkâm olunması matlubumuzdur didiklerinde 

gıbbe’s-suâl merkûmun el-Hac Mehmed ve Ebubekir ve Halil ve Mehmed ve 

Mustafa ve Ahmed ve İsmail ve İbrahim cevablarında cümlemizin mütevefâ-yı 

merkûm ile kat‘â beynimizde adâvetimiz mesbûk olmayub ve bizler ez kadim kendi 

hallerimizde muvâfık şer‘î kavîm i‘mâl-i hüsnede mukim olmayub bugüne amel-i 

faziha müsteb’id ve mebrâyız deyü husus-u mezkûra cümlesi bi’l-külliye inkâr 

eylediklerinde        

 

B.102 S.49 
merkûmatân Meryem ve Ayşe’den da‘vâ-i mezkûrelerine muvâfık berhân ve beyyine 

taleb olundukda ba‘de’l-imhâlü’ş-şer‘î ityân beyyineden izhâr-ı acz idüb istihlâf dahi 

itmemeleriyle mucebince bilâ beyyine bi-vech-i şer‘î merkûmun müdâhaleden 

merkûmatân Meryem ve Ayşe men‘ birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire 

 Fi 15 min şehrü’l-ramazanü’l-mübarek sene semânîn ve mi‘ete ve elf   

Ocak 1767  

Şühûdü’l-hal 
Fahru’l-Ulamai’l-Azâm Abdulrahman Efendi el-Müftü hâlâ, Fahru’l-Ayân es-Seyyid 

el-Hac Mehmed Ağa Battal Ağazade, Fahru’l-Emâsil ve’l-Akrân es-Seyyid el-Hac 

Mehmed Emin Ağa Etnagib hâlâ, Fahru’lAkrân Es-Seyyid Abdulrahman Ağa 

Kamlakzade, Gürcü Süleyman Ağa, Es-Seyyid Mehmed Çelebi Beynamazcızade, 

Ahmed Kâhya , El-Hac Ali Burcdan, İmam Oğlu Mehmed Ağa 
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B.103 S.49 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Molla Ahmed mahallesi ahâlisinden iken bir sene 

mukaddem fevt olan Arpacı Memli ibn-i Ali’nin verâseti zevce-i menkuhe-i 

metrukesi Asiye binti Mehmed ile sulbi sagir oğlu Mehmed’e ve sulbiye kebire 

kızları Hasne ve Ayşe’ye ve sagire kızı Hatice’ye münhasıra olduğu şer‘an zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra mütevvefâ-yı mezbûr fevt oldukda terekesi tahrîr ve 

defter olunub lâkin ber vech-i tahmin olmağla temiz olunmayub ve hâlâ harc-ı az 

defter-i mâl-ı zuhûr idüb ve hüccacü ani’l-gayr içün vasiyyet olunan ol-hinde mahsûl 

kara olub hîyn-i tahrîrde mevcûd olmayub mecmûâsı olmağla hâlâ verese iltimâsıyla 

mücediden tahrîr ve temiz olunub sonradan zuhûr iden mâl dahi işbû deftere idhâl ve 

tahrîr ve ba‘zı zimem-i bi-hasıl defter  taksime idhâl olunmayub el-yevm mevcûd 

sahhu’l-bâki tereke beyne’l-verese taksîm defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur 

hürrire fi’l-yevmi’s-samin min şevâli’l-mükerem sene semânîn ve mi‘ete   ve elf  

Defter-i evvelde mestûr olmayub sonradan zuhûr iden tereke 

 
Ceviz eşcarı der-

karye Narici guruş 3 
Mâ-behere çift 1, 

guruş 1 
Köhne hekbe 
 guruş 0.5 

Der-verese 
Kavakcızade es-Seyyid 
Molla Abdulrahman 

guruş 60  
Deveci Seyyid 

Ömer’den guruş 31 
Müteveffânın karındaşı 
Mehmed’den alınan 

pekmez akcesi guruş 7 

Mezbûr Mahmud 
andeden arı behası 60, 

guruş 100 
 

Mezkûr arıdan hâsıl 
bal-ı kıymeti 

Zevkirdeki bagdan 
hâsıl guruş 19 

Mehreman 
karyesindeki bagdan 

hâsıl guruş 10  

Def‘a karye-i 
mezbûredeki bagdan 

hâsıl guruş 15 

Bugday kele 5,  
guruş 30 

Kızılcakent türâbında 
ceviz eşcârı 3,  

guruş 4 

Nacar Ali’den alınan 
bugday kele 1, 

guruş 6 

Narlıcalı’dan alınan 
bugday kele 1, 

 guruş 6 

Menzilde fürûht olunan 
arı  

guruş 16.5 
Zememden hâsıl olan pekmez guruş 80 

Cem‘an yekün guruş 464 
Kebire kızı mezbûre Hasne’nin hissesiçün aldığı eşya-i nakd 

Yumurtacı oğlu 
Mehmed 

beşe’den aldığı 
guruuş 70 

Zimmi Eskan 
oğlundan aldığı 

guruş 11 

Mehremanlı 
Yusuf’daki arı 
sermayesi  
guruş 51 

Merkûm 
Yusuf’dan nakd 

guruş 20 

Narlıcalı 
Kasım’dan  
guruş 20 

Hezekli Hacı 
Ahmed oğlu 

Keklik 
Osman’dan  
guruş 50 

Narlıcalı Hacı 
Kasım’dan 
 guruş 32  

 

Zevkirdeki bagın 
nısfı hisse 400, 

guruş 100 

Mezbûr 
Kavakcızade’den 

havâle 
 guruş 10 

Arı peteği 
 guruş 3 

Çuval guruş 1 Abar guruş 2 Kilim guruş 3 
Cem‘an yekün guruş 373 

Kebire kızı mezbûre Ayşe’nin aldığı eşyadır  
Kıratlıoğlundan 

guruş 11 
Hamza oğlu 
Hasan’dan  
guruş 12 

Zevkirdeki bagın 
nısfı hisse 400, 

guruş 100 

Mehreman 
karyenin sene-i 
ityalar icâb 

seneden havâle 
guruş 95 

Arı peteği 
 guruş 3 
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Sahan 3, 
guruş 2 

Lengri  
guruş 0.5 

Safir sitil  
guruş 0.5 

İbrik 
guruş 1 

Tencere  
guruş 1.5 

Döşek 1, 
guruş 2 

Yorgan 1, 
guruş 2 

Yastık 1, 
guruş 0.5 

Minder  
guruş 1 

Kilim  
guruş 3 

Cem‘an yekün guruş 235 
Zevce-i mezbûre Asiye’nin kabzı 

Menzil-i der-mahalle mezbûr 
guruş 120 

Mehreman nâm karyede vâki‘ 
yukarı bag hisse 400, guruş 80 

Karye-i mezbûrede vâki‘ aşağı 
bag hisse 200, guruş 100 

 

 

B.103 S.50 
 

Karye-i 
mezbûrenin 
sene-i itbaları 

icrâsından guruş 
95 

Kara dikkekli 
Kara bucakda  
guruş 7.5  

Deli Hacıoğlu 
Ahmed’den  
guruş 3.5 

Celah galiden 
guruş 3 

Nacar Ali’den 
guruş 3 

Fereci 
Merhmed’de 
guruş 0.5 

Kayeoğlu Hacı 
Mehmed’e guruş 

15  

Merkûm 
Kayeoğlu yediyle 
fürûht olunan arı 

guruş 35 

Merkûmeden bal 
hissesi  

guruş 7.5 

Def‘a merkûm 
Kayeoğlu’ndan arı 

behâsı  
guruş 49 

Def‘a 
merkûmdan 

alınan 
 guruş 4 

Arab 
Mehmed’den … 
behâsı guruş 11  

Sevhanlı yedinci 
oğlu Yususf’a arı 

sermâyesi  
guruş 6 

Şelkenli Ali’den 
guruş 4 

Sevhanlı Havidi 
Osman’dan  
guruş 4 

Çakıcı oğlu 
Hüseyin’de 
guruş 26 

Kara dikkekli 
Tasoğlu’ndan 

guruş 75 

Çakıcıoğlu Yenti 
nâm kimesneden 

guruş 24  

Narlıcalı 
Hacıoğlu 

Mehmed’den 
guruş 13 

Mezbûr 
Mehmed’de keçi 

5 re’s  
guruş 10 

Tosunoğlu 
İbrahim 
 guruş 10 

Hezekli Keklik 
Osman’da arı 
guuruş 6 

Narlıcalı 
Kadıoğlu 

Mustafa’dan 
guruş 4 

Narlıcalı 
esbehâda  
guruş 10 

Narlıcalı Kugaz 
Ali’de  
guruş 10 

Mezbûrda keçi 
ve oğlak nısfı  
guruş 10 

Narlıcalı 
Hüseyin’de  
guruş 5 

Kara dikkekli 
narin İbrahim 

guruş 12 

Karye-i 
mezbûreli 

Abdullatife’de 
guruş 77 

Hacı Vahap oğlu 
Abdullah’dan 

guruş 45 

Müteveffânın 
yeğeni 

Mustafa’dan arı 
sermâyesi ve 
karz guruş 86   

Deveci atmacıdan 
guruş 3 

Mezbûr yeğen 
Mustafa’dan arı 

feyzi 
 guruş 20 

Arzamoğlu 
Ali’den  
guruş 2.5 

Ayşe ebeden 
guruş 3 

Bâr-gir behâsı 
guruş 18 

Mehremanlı 
İbrahim  
guruş 6.5 

Mehremanlı … 
behâsı 

 guruş 11 

Arı peteki  
guruş 4 

Pekmez behâsı 
guruş 29 

Sahan 20,  
guruş 7 

Ellegeni  
guruş 2 

Tas 4,  
guruş 2 

Hamam legeni  
guruş 4 

Satıl   
guruş 1 

Sini  
guruş 3 

Tabe  
guruş 0.5 

Teşt  
guruş 3 

Don kazganı 
guruş 3 

Tencere 
guruş 2.5 

Zahire beyt  
guruş 2 

Çuval 4 
guruş 2 

Köhne alâca 
entari ve kaftan 

guruş 8 

Kır beziniş çuka 
guruş 8 

Köhne kuşak  
guruş 1 

Döşek 3 
guruş 6 

Yorgan 3 
guruş 7 

Yasdık 3 
guruş 1.5 

Körde kılıç 
guruş 1 

Don tası ve … 
ibriği  
guruş 8 

Palaz kilim 4 
guruş 7 

Sanduka  
guruş 1 

Yan halısı 
guruş 3 

Def‘a köhne 
kilim 3, 
guruş 7 

Saman behâsı 
guruş 2 
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Hırdavat menzil  
guruş 5 

Kayaoğlu el-Hac 
Mehmed’den arı 
sermâyesinden 

Mahmud’a geçen 
guruş 50   

Mehremanlı Yusuf’dan 
mezbûr Mahmud’da 

guruş 20 

Bagdayı akcesinden 
mezbûr Mahmud’da  

guruş 9 

cem‘an yekün guruş 1301, yalnız bin üç yüz bir guruşunu mezbûre Ayşe’nin aldığı  
cem‘an yekün guruş 2373, minheysü’l-cemu‘u tereke yalnız iki bin üç yüz yetmiş üç guruşdur  

Minhâü’l-ihrâcât  
Hakim sâbık 

defter-i 
kassamda 

mastûr techiz  
tekfin ve iskât 
ve mehr-i 

müşbine vesâir 
masârif-i lâzıme 

guruş 144 

Yumurtacıoğlu 
da‘vâsına hâkim-i 
sâbık eyâmında 
sulhâ verilen 
guruş 61 

Hâlâ zuhûrunda 
resm-i kımet ve 
harc-ı muhâsebe 

guruş 50 

Harc-ı hüccet ve 
sabit ve nezâret 

guruş 20 

Hadâmeye  
guruş 8 

Muhâsebeye 
kayden …  
guruş 3 

Çukadâra 
guruş 4 

Muhzıra  
guruş 1 

Serdâr Ağa’ya ve 
çavuşlara  
guruş 16 

Muhzır başıya 
guruş 5 

cem‘an yekün 313 guruş 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese guruş 2060, yalnız iki bin altmış guruşdur 

Hisse-i zevce-i 
mezbûre Asiye 
guruş 257.5 

Hisse-i ibn 
mezbûr Mehmed 

guruş 721 

Hisse-i bint el-
mezbûre Hasne 
guruş 360.5 

Hisse-i bint el-
mezbûre Ayşe 
guruş 360.5 

Hisse-i bint el-
mezbûre Hadiceye 

guruş 360.5 

 

Müteveffâ-yı mezbûrun huyutunda iltizâmında olan mehr-i mân ve kabcagır-ı hasûlât 

resûmâtını hücce-i ani’l-gayre vasiyyet idüb ba‘dehu te‘şir olundukda üç yüz yirmi 

yedi guruş hâsıl olub meblağ-ı mezbûrden vasiyyet  merkûme … ve harc-ı hüccetine 

vesâir husûsuna vasî ma‘rifetiyle doksan guruş harc ve sarf itmeleriyle hâlâ hücce-i 

ani’l-gayre içün bâki guruş 237, yalnız iki yüz otuz yedi guruşdur 

 

B.103 S.51 
Müteveffâ-yı mezbûrun zemm-i nâsda olan zkr-i âtî alacağı el-yevm be-hâsıl olmağla 

ba‘de’l-yevm hâsıl oldukca beyne’l-verese taksim olduğu üzere bu mahalle kayd 

şedd  

 
Der-verese  

Hacı 
Abdulvahap 
oğlu Memiş  
guruş 24 

Der-verese 
Mesced Hüseyin 
oğlu Mehmed 

guruş 55 

Der-verese 
Maraşlı Mehmed  

guruş 8 

Der-verese 
Mehremanlı 

Hüsnü 
guruş 8 

Der-verese 
Maraşlı Memiş 

guruş 20 

Der-verese 
Narlıcalı Esbaha 

guruş 10 

Der-verese 
Narlıcalı Kasım 

guruş 79 

Der-verese  
Kara Dikekleli 

Tas oğlan  
guruş 11  

Der-verese 
Tosun oğlu 
İbrahim  
guruş 3 

Der-verese 
Maraşlı Halil 

guruş 2 

Der-verese 
Çakıcı oğlu 
Pehti arpa ve 
bugday behâsı  

guruş 16 

Der-verese 
Çakıcı oğlu 
Hüseyin  
guruş 20 

Der-verese 
… Osman  
guruş 1.5 

Der-verese 
Şelkenli Ali  
guruş 2 

Der-verese 
Zevkirli İskan oğlu  

guruş 9 
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Der-verese 
Zevkirli Ali 

Şeyh 
guruş 6.5 

Der-verese 
Ahmed kızı 
guruş 3 

Der-verese 
Hamza oğlu 

Hasan  
guruş 26 

Der-verese 
… Avratı  
guruş 20 

Der-verese 
Zemmi İskan oğlu  

guruş 9  

Der-verese Nacar Ali guruş 30 
Cem‘an yekün 403 guruş, ba‘de’l-husûl-ı teslim olunmak üzere yalnız dört yüz üç guruşdur 

 

 

B.104 S.51 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Bedirkendi nâm karye ahâlisinden iken bundan akdem ber 

vech-i âtî fevt olan Mehmed bin Ebubekir ibn-i Abdullah’ın verâseti babası merkûm 

Ebubekir ile vâlidesi Fatma binti Resul nâm hâtûna ba‘de’l-inhisarü’ş-şer‘î mezbûrân 

Ebubekir ve Fatma meclis-i şer‘î kadim vâcibu’t-tevkir ve’t-tekrimde karye-i 

merkûma ahâlisinden eshâb-ı haze’l-kitâb Faki Molla Mehmed ibn-i Ebubekir ve Ali 

ibn-i el-Hac Abdullah ve Hüseyin bin Kamber ve Abdulsamed ibn-i Mehmed ve 

diger Mehmed  bin Halil ve Yusuf bin Abdulrahman nâm kimesneler sâirleri 

mevâcihelerinde üzerlerine her biri bi’l-verâse da‘va ve takrir-i kelâm idüb tarih-i 

kitâbdan beş gün mukaddem oğlu müteveffâ-yı merkûm Mehmed karye-i mezkûrada 

karye-i merkûme ahâlisinden işbû bin Ebubekir nâm kimesnenin oğlu gâibu’l-ani’l-

meclis Mehmed nâm kimesne ile sayd içün süknârına gittikde merkûm Mehmed 

tüfenk saçmasıyla oğlumuz merkûm Mehmed’i sol dizinden darb ve cerh idüb ol-

hinde savb-ı şer‘îyyat-ı mergubeden keşfve oğlumuz merkûm istintâk olundukda ber-

vech-i muharrer merkûm Mehmed’in darb ve cerhini ikrâr ve ba‘dehu iki gün 

merurda cerh-i mezkûrun te’sirinden merkûm Mehmed fevt olmağla hâlâ merkûmun 

suâl ve muktezâ-yı şer‘îyesi icrâ olunmak matlubumuzdur didiklerinde merkûmân 

Ebubekir ve Fatma’nın takrir-i mezkûru ve ikrâr-ı meşrûhları üzere mevrûseleri olan 

müteveffâ-yı mezbûrun kâtli ga’ib merkûm Mehmed olmak üzere ta‘yyîn hasm ve 

tefrid müdde-i aliye idüb ve işbû da‘vâlarından mukaddem ber-vech-i muharrer ga’ib 

merkûm Mehmed katl olmak üzere ga’ib mezbûrun babası merkûm Bin 

Ebubekir’den kezalik da‘vî eylediklerinden fasl-ı maktûl mezbûr Hüseyin keşf ve 

terkimde menvâl-i mezkûr üzere takrir-i dahi sicil-i keşfinde mestûr bulunmağın alî 

mûcib ikrâruhuma  mezbûrân Ebubekir ve Fatma’nın mezbûrdan mâ-adâ ahâli karye-

i mezkûreye muâraza ve müdâhaleleri beyûce-i şer‘î olmağın mezbûrân beyuce-i 

muârazadan ba‘del-men‘ mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürriren  

Fi’l-yevmu’s-sâlis min şehrü’l-Ramazân el-mubârek sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Ocak 1767 
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Şühûdü’l-hal 
Fahru’l-Müderisin Es-Seyyid El-Hac Halid Efendi Nakıbzade, Es-Seyyid Ahmed 

Ağa Nakıbzade, Es-Seyyid Mehmed Ağa ve Ledeş, Es-Seyyid Mehmed Çelebi 

Nurvanlızade, Es-Seyyid Mustafa Çelebi Nakıbzade 

 
B.105 S.52 
Konar ve göçer tâifesinden Murdesi aşiretinde olub medine-i Ayıntab’da sâkin 

râfi‘u’ haze’l-kitâb Mehmed Ağa ve İbrahim Ağa ibn-i Mir Abdulaziz nâm 

kimesneler meclis-i şer‘î kadim-i enverde Karacalı aşireti’nden olub medine-i 

merkûmada Akyol nâm mahalle sâkinlerinden el-Hac Mehmed ibn-i el-Hac Ali nâm 

kimesne müvâcihesinde her biri üzerlerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb bundan 

akdem bi’l-iştirâk mülkümüz olan mikdar-ı kesire ağnâm işbû merkûm el-Hac 

Mehmed’e bey‘ ve teslim eyleyüb semen-i ma‘lumasından gayr-ı ez makbûzât 

merkûm zimmetinde sahhü’l-bâkî beş bin guruş bâkî kaldıkda târih-i kitâbdan yirmi 

ay mukaddem meblağ bâkî mezkûr vâcibü’l-edâ deyni olmak üzere istihmâl ve işbû 

temessükî yedimize def‘ ve i‘tâ eyledikden sonra târih-i rakîmeden bir gün 

mukaddem dahi vech-i meşrûh ba‘de’l-ahâl ihsâb Koyun behâsından sahhü’l-bâkî 

beş bin guruş zimmetinde deyni olduğunu ikrar ve i‘tirâf ve istihâl iderek işhâd 

etmişiken hâlâdan imtinâ‘ itmekle meblağ-ı mezkûr beş bin guruşı taleb ideriz suâl 

olunub edâ-yı tenbiye olunmak matlubumuzdur didiklerind esıbbe’s-suâl merkûm el-

Hac Mehmed cevabında müdde‘iyan-ı merkûmândan nes’eten mukaddemâ mikdar 

ve ifra koyun iştirâ ve ol-vechle beyinlerinde ahz ve i‘tâları cârî olduğunu ikrâr lâkin 

târih-i kitâbdan bir gün mukaddem ba‘de-gel ihsâb koyun bihâsından zimmetinde 

mikdâr-ı mezkûr meblağ-ı vâcibü’l-edâ deyni olduğunu ikrâr ve i‘tirâfını inkâr 

idincek müddeiyan-ı merkûmân Mehmed Ağa ve İbrahim Ağa’dan müddeâ-yı 

mezkûrlarına muvâfık beyine taleb olundukda edval-i ihrâr ricâl-i müsliminden es-

Seyyid Yusuf bin İsmail ve Mehmed bin Nasuh nâm kimesneler li-eci’ş-şahâde 

meclis-i şer‘e hâzırân olub eseru’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târih-i kitâbdan bir gün 

mukaddem işbû Karacalı el-Hac Mehmed ibn-i el-Hac Ali işbû müdde‘î-i merkûman 

mevridesi Mehmed Ağa ve İbrahim Ağa nâm karındaşların kenduye bundan akdem 

bey‘ eyledikleri koyun behâsından sahhu’l-bâkî ba‘de-gel ihsâb beş bin guruş 

vâcibü’l-edâ ve lâzumu’l-kaza zimmetinde hâlâ sahih-i merkûmân Mehmed Ağa ve 

İbrahim Ağa’ya deynimdir deyü bizim huzurumuzda işbû merkûm el-Hac Mehmed 

bi’t-tavi’s-sâf ikrâr ve i‘tirâf eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz şahâdet 

dahi ederiz deyü her biri edâ ve şahâdet-i şer‘îyye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-
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tezkiye şahâdetleri makbule olmağın mûcebince meblağ-ı mezkûr beş bin guruşu 

müddeiyan-ı merkûmân Mehmed Ağa ve İbrahim Ağa’ya bi’t-tamâm edâ ve teslim 

mezbûr el-Hac Mehmed’e şer‘ân tenbiye birle mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu 

hürriren  

Fi’l-yevmü’s-sâni min şehrü’l-Ramazânü’l-mubârek sene semânîn ve mi‘ete  ve elf  

Ocak 1767 

Şühûdü’l-hal 
Fahru’l-Ayan el-Akrâm Es-Seyyid El-Hac Mehmed Ağa Battalzade , Fahru’l-Akrân 

Es-Seyyid Abdulrahman Ağa Kamlakzade, Fahru’l-ikrân Yusuf Ağa Miralay Sabık, 

Fahru’l-ikrân Abdi Ağa Miralay Sabık, Es-Seyyid El-Hac Nur Ali Ağa Za‘im, 

Ahmed Ağa Davud Ağazade, Mustafa Ağa Sebtancızade, Acem Oğlu Ahmed Ağa, 

Gürcü Süleymen Ağa, Es-Seyyid Mehmed Çelebi Beynamazzade  

 
B.106 S.52 
Fi’l-asl Karacalı aşiretinden olub hâlâ medine-i Ayıntab’da Akyol mahallesinde 

Metvetan el-Hac Mehmed bin el-Hac Ali nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı 

lâzumu’t-tevkirde Murdesi aşiretinden râfi‘u’l-hazel’l-kitâb Mehmed beg ve İbrahim 

beg ibn-i Abdulfariz nâm kimesneler mahzarlarında bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve 

takrir-i kelâm idüb aşiret-i merkûmeden Şah Hüseyin oğlu Ebubekir ile nisfiyyet 

üzere mülkümüz olan bir re‘s davarı ânnlı sabahu’l-hayırlı ve bir ayağı sekli kısrak 

ve kısrağı mezkûrdan mütevellid bir re‘s demiri kır bir yaşında kısrak tayın mülküm 

olan nısflarını tarafından icâb ve kabul-i hâvi ve şurût-ı müfsideden arî bey‘-i bât-ı 

sahih-i şer‘î ile iki yüz yetmiş guruşa merkûmana bey‘ idüb kabzına teslita ve 

semenleri olan iki yüz yetmiş guruşu ba-hüccet-i şer‘îyye merkûmana olan deynimin 

iki yüz yetmiş guruşuna takas eyledim fimâ ba‘d zikr olunan kısrak ve tayın nısfları 

merkûmân Mehmed beg ve İbrahim begin meşturalarıdır benim kat‘â alaka ve 

medhalim kalmadı didikde gıbbe’t-tasdiku’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu 

hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehri Şevvâlü’l-mükerem sene semânîn ve mi‘ete  ve elf  

Mart 1767     

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid el-Hac Mehmed Ağa Battal Ağazade, Davudzade Ali Ağa, Mendilli 

Durmuşoğlu es-Seyyid Musa, Torak Begoğlu Receb Çelebi Bezestandan, Evranisli 

Yakuboğlu Halilş Ağa 
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B.107 S.53 
Medine-i Ayıntab’da Hızır Çavuş nâm mahalle sâkinlerinden Ümmügülsüm binti es-

Seyyid Zeynel Abidin nâm hâtûn zâtî ba‘de’t-ta‘rifu’ş-şer‘î mecls-i şer‘î hatır-ı 

lâzumu’t-tevkirde zikr-i âtî tarlaya vazi‘atü’l-yed olmağla medine-i mezbûrede 

Şehreküstü mahallesi ahâlisinden Altunbaşoğlu dimekle ma‘ruf râfi‘u’ haze’l-kitâb 

Ömer Ağa ibn-i el-Hac Ali mahzarında tâyi‘aten ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb 

medine-i mezbûra tâbi‘ Kanyaş nâm mahalde vâki‘ bir tarafdan merkûm Ömer Ağa 

ve bir tarafdan İlyasoğlu ve bir tarafdan Eskici el-Hac Mustafa oğlu ve bir tarafdan 

Monla Abdulrahman tarlalarıyla mahdud beş semenliği bezri müstev‘ib bir kıt‘a 

meskî tarla ve derununda bir zerdalu eşcârı zikr-i âtî bey‘ ve tefyizince sudûruna 

değin kendi yedinde mülk-i mefvuhum olmağla tarlayı mahdûd-ı mezkûru hâlâ 

şecer-i mezkûr ile işbû merkûm Ömer Ağa’ya on beş guruş üç rub‘ mukabili izn-i 

sâhib arzı ile ferâğ ve tefviz eyledim ol-dahi tefevvüz ve kabul idüb ferâsih mukabili 

olan meblağ-ı mezkûr on beş guruş üç rub‘ merkûm Ömer Ağa yedinden bi’t-tamâm 

ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim ba‘de’l-yevm tarlayı mahdûd mezkûr Ömer Ağa’nın 

mülkü mefvuzasıdır benim kat‘â alakam ve medhalim yokdur didikden sonra 

mezbûre Ümmügülsüm’ün oğlu es-Seyyid İbrahim dahi meclis-i şer‘de kendi 

nefsinden asâleten ve kız karındaşları Rukiye ve Şemini taraflarından dahi vekil-i 

müseccil-i şer‘îyesi olmağla vekâleten merkûm Ömer Ağa mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrir-i kelâm idüb sâlif‘u’z-zikr tarla-yı mahdûd mezkûr vâlidem mezbûre 

Ümmügülsüm’ün mülk-i mefvuzıdır bizim kat‘â alâka ve medhalimiz yokdur haysu 

mâyeşâ ve yuhtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdiku’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’s-sânî aşer min şehr zi’l-ka‘detü’ş-şerif sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Mart 1767 

Şühûdü’l-hal 
Eskici Büyükoğlu, Abdullah Fakioğlu, Kadetgeşioğlu Monla Ebubekir, Attaroğlu 

Mustafa, Dikicibaş  es-Seyyid  El-Hac Hüseyin Efendi  

 
B.108 S.53 
Husus-ı âti’l-beyânın mahalinde ketb ve tahrir ve fasl ve hasmı iltimâs olunmağın 

sab-ı şer‘den Mevlânâ es-Seyyid Abdulrahman Efendi ta‘yîn ve irsâl olunub ol-dahi 

meddine-i Ayıntab’a tâbi‘ Merc Dülek nâm mezra türabında vâki‘ zikr-i âtî tarlaya 

varub zeyl-i rakimde fahru’l-esâmi müslimin mahzarlarında akd-ı meclis-i âlî 

olundukda medine-i mezbûrede İbn-i Eyub mahallesi ahâlisinden Ata Molla 

Ebubekir ibn-i Ebubekir nâm kimesne meclis-i mezkûrada karye-i Dülek 
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sâkinlerinden râfi‘u’ haze’l-kitâb Elife binti Ahmed nâm hâtûn mahzarında bi’t-

tavi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb işbû üzerlerinde akd-ı meclis-i şer‘î olan 

kıblen Monla Hanifioğlu Molla Abdullah garben Zadizade Mustafa Aga ve şimâlen 

Dedeoğlu Mahmud’un tarlaları şarkân tarîk-i âmm ile mahdûd altı keyl bezr-i istiâb 

ider tarla-yı mukaddemâ işbû merkûm Mahmud’un yedinde olan tarla dahi mahlût 

olduğu hâlde cümlesi bir tarla olub esâsen taksim olundukda cânib-i şimâl merkûm 

Mahmud’a isâbet idüb bâkî işbû mezbûre Elife ile benim yedimde olun iki kıt‘a tarla 

olub lakin mezbûre Elife benim yedimde olan tarla nısfında noksandır deyü benden 

da‘vî itmekle hâlâ ma‘rifet-i şer‘le mesâha olunub benim mutasarrıf olduğum 

kıt‘adan beş zirâ‘ arzı kendi rızâm ile mezbûre Elife tarlasına zim ve ve ba‘de taksim 

olundukda garben arzı doksan yedi zirâ‘ ve şarkân arzı yüz dört zirâ‘ mezbûre Elife 

tasarufunda olan ve kezâlik gaben arzı doksan yedi zirâ‘ ve şarkân arzı yüz dört zirâ‘ 

benim tasarrufumda olan ve’l-hâsıl müsaha cihetinden ale’s-seviye olmak üzere hâlâ 

vaz‘-ı senur olunmağın fimâba‘d benim yedimde olan işbû arz ve mezbûrenin 

Elife’nin yedinde olan işbû arz mesâvi olmak üzere her birimiz râzı olduk didikde 

gıbbe’t-tasdiku’ş-şer‘î husus-ı mezbûre mevlânâ-yı merkûm mahalinde ketb ve tahrir 

ve ba‘dehu ma‘an ba‘s olunan emnâ-i şer‘le meclis-i şer‘e gelub alî vuku‘a inhâ ve 

takrir itmeleriyle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâni ‘aşer min zi’l-ka‘detü’ş-şerife sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

Şühûdü’l-hal 
Zeranbulu Mehmed Kethuda, Hasan Kethuda, İmam Molla Mustafa Fendizade 

Mustafa Ağa 

 

B.109 S.54             
Merhum ve mağfurlu Lala Mustafa Paşa evkaf-ı cümlesinde medine-i Ayıntab’da 

vâkî‘ Büyük Paşa hamamı dimekle ma‘ruf hamam harâbe-i müşrif ve mu‘tal olub 

ta‘mir ve termim eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olmağın evkâf-ı mezkûrun mütevellisi 

tarafından vekil-i olan Çeçen es-Seyyid Ahmed Ağa bundan akdem ba-izn-i şer‘î 

ta‘mir ve termim idüb hâlâ merkûm talebiyle ta‘mir  eylediği mahalleri muâyene ve 

keşf içün sab-ı şer‘den nâib ta‘yin ve mi‘mâr-ı hassa vekil el-Hac Mehmed ibn-i Usta 

Yusuf ve Nacarlar şeyhi Usta Süleyman ibn-i Yusuf vesâir vukuf-ı nâmı olan 

üstadlar ile hamam-ı mezkûrun üzerine varılub merkûm es-Seyyid Ahmed Ağa’nın 

ber vech-i şartıyla ta‘mir ve termim ve tecdid eylediği mahalleri ba‘de’l-muâyene 
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merkûm es-Seyyid Ağa’nın harc ve masarif defteridirki ber vech-i âtî zikr olunur 

hürrire  

Fi’l-yevmi’l-aşer min zi’l-ka‘detü’ş-şerif sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

 
Keymeh atcalı taş  

aded 150,  
guruş 9 

Tara havuz üzerinde 
olan kabeye tahta ve 
direk ve terazun 
masârıf guruş 20 

Mıh ve zive ve refir 
demiri içün 
 guruş 12  

Yedi günde ustâdiye 
ve argâdiye ve taamiye  

guruş 50 

Kerc kantar 2.5, 
guruş 10.5 

… ve zenbil  
guruş 5 

Taşra havuzuna 
kadeh 
guruş 1,  
rub‘ 1 

İki su akceye bir gün 
ustâdiye ve argâdiye 

ve kendir  
guruş 16.5 

Hamam içün kapu 
hafrine ve konukcuya 
ve kanalarına zeyt ve 

kirec ve penbe  
guruş 35 

Def‘a hamamın içine 
kanvat ve zeyt ve 
kirec ve penbe 

 guruş 5 

Bundan akdem su 
yercende hamama 

gelinceye değin … ve 
penbe ve zeyt ve 

ustadiye guruş 46.5 

Kelcan ocağına ut taşı 
ve yetmiş dokuz 

senesinde cem ve ocak 
masârıf  
guruş 40 

Naib geldiği gün 
yevmiye  
guruş 5.5 

Kâtib ve Çukadâra 
guruş 3 

Muhzıra  
rub‘ 1 

Mi‘mâr başıya  
rub‘ 3 

Nacarlar Şeyhine  
guruş 0.5 

Zikr olunan binaya alınan kahve aded 1 
guruş 4 

Cem‘an yekün guruş 288, rub‘ 3, yalnız iki yüz seksen sekiz guruş üç rub‘dur 

 
Vech-i meşrûh üzere vekil-i merkûmum mecmu‘ masârıf-ı mezkûresi mu‘ayene 
olunmak zikr ve beyân olunmuşdur 
 

B.110 S.54 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Şehreküstü mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden Baş Çavuş dimekle ma‘ruf Hasan Ağa ibn-i Hasan’ın sulbi sagire oğlu 

Mehmed’e babası müteveffâ-yı mezbûreden intikâl iden mâl-ı mevrûsını hıfz ve 

umurunu tesviyeye ve haml-ı mevkuf içün tevkif olunan mâl-ı kezâlik hıfza sagir-i 

mezbûrun vâlidesi râfi‘u’ haze’l-kitâb Fatma binti Abdullah nâm hâtûnı cânib-i 

şer‘îden vasî nasb ve ta‘yîn idüb ol-dahi kabul itmekle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’l-‘aşer min zi’l-ka‘detü’ş-şerife sene 1180 

Mart 1767 

Şühûdü’l-hal 

Hacı Mesaferzade Mustafa Efendi ve Hüseyin Efendi, Ketbeli Mehmet Efendi, Sarı 

Ömer, Molla Mehmedd bin Abdullah, Alican Mehmed Ağa 

 

B.111 S.54 
Vasîye-i merkûmenin üzerine sagir-i mezbûrun karındaşı Molla Hasan nâm kimesne 

kıbel-i şer‘den nâzır-ı şedd fi târihi’l-mezkûr 
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Fi’l-yevmi’l-‘aşer min zi’l-ka‘detü’ş-şerife sene 1180 

Mart 1767 
Şahidûn-ı Sâbikûn 
 
B.112 S.55 
Husus-ı âti’l-beyânın mahalinde ketb ve tahrir ve fasl ve hasmı iltimâs olunmağın 

sab-ı şer‘den Mevlânâ Ali Efendita‘yîn ve irsâl olunub ol-dahi meddine-i Ayıntab’da 

Kurb-ı Şehreküstü mahallesi ahâlisinden iken bunadn akdem vefât Derbestoğlu 

dimekle ma‘ruf el-Hac Ahmed ibn-i Abbas’ın mahalle-i mezbûrede vâki‘ menziline 

varub zil-i rakiminde fahrul’l-esâmi müslimin mahzarlarında akd-ı meclis-i şer‘î ‘alî 

eyledikde müteveffâ-yı mezbûrun verâset-i sulbi kebir oğlu el-Hac Mustafa Efendi 

ve sulbiye kebire kızları Emine ve Zeliha’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra râfi‘u’l-haze’l-kitâb merkûm el-Hac Mustafa Efendi 

meclis-i ma‘kud mekurada mezbûre Zeliha tarafından zikr-i âtî da‘vada red ve 

cevaba vekil-i müseccil-i şer‘îsi olan es-Seyyid Sahil Çelebi ibn-i es-Seyyid Mehmed 

Efendi mahzarında üzerine da‘va ve takrir-i kelâm idüb babam müteffâ-yı mezbûr 

huyutunda târih-i kitâbdan altı ay mukaddem mâlını sülüsünden beş yüz guruş ifrâz 

ve bana teslim olunub ben dahi meblağ-ı mezbûr ile kendi içün hüccet-i şerif idüb ve 

işbû zil-i ta‘bir olunur kelîmi dahi ravza-i matharaya  düşmek üzere vasiyyet ve beni 

vasî nasb ve ta‘yîn idüb masarran ala İsai fevt olub süls mâlı dahi müsâ‘id olmağla 

hâlâ meblağ-ı merkûm beş yüz guruş ve keîmi bana teslime tenbi olunmak 

matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl vekil-i mezbûre cevabında fi’l-hakika müteveffâ-

yı mezbûrun süls mâlı müsa‘id olduğunu ikrâr mâ-adâsı inkâr idincek müddeî-i 

mezbûreden medde‘âsına mutâbık beyne taleb udûl-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden 

Yakub bin Ali ve İbrahim bin Bayram nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûra hâzırân olub eseru’l-istişhâd fi’l-hakika müteveffâ-yı mezbûr 

Derbestoğlu el-Hac Ahmed bin Ali’ye huyutunda tarih-i kitâb’da altı ay mukaddem 

süls mâlından beş yüz guruş ve işbû kelîm ifrâz ve oğlu işbû müddeî-i mezbûr el-Hac 

Mustafa Efendi’ye teslim ol-dahi kendi içün hüccet-i şerif itmek üzere bizim 

huzurumuzda vasiyyet eyledi ol-dahi kabul idüb müteveffâ-yı merkûm masarran ala 

İsai fevt eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhileriz şhâdet dahi ideriz deyü her biri 

edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye eyledikde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye şahâdetleri makbule 

olmağın mucebince meblağ-ı mezbûr beş yüz guruş ve zikr olunan kelîmi müdde‘î-i 

mezbûr el-Hac Mustafa Efendi’ye süls mâlından teslime vekil-i mezbûr es-Seyyid 

Salih Çelebi’ye tenbiye olunmağın husus-ı mezbûre mevlânâ mezbûr mahalinde ketb 
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ve tahrir ve maan ba‘s olunan emnâ-i şer‘le meclis-i şer‘e gelub vuku‘-ı inhâ ve 

takrir itmeleriyle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire 

 Fi’l-yevmi’l-râbi‘ ve’l-ışrîn min zi’l-ka‘de sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

Şühûdü’l-hal 
El-Hac Hamid bin Hasan, Alemdar Mehmed Ağa Mesaferzade, El-Hac Mehmed Ağa 

Arabzade, Es-Seyyid El-Hac Halid Efendi Nakıbzade, Faziletlü Mustafa Efendi, 

Faziletlü Abdulrahman Efendi El-Müfti Hâlâ 

               

B.113 S.55 
Medine-i Ayıntab’da Kürciyan mahallesi sâkinlerinden Ayşe binti Abaza nâm 

hâtûnun kebir oğlu ve tarafından zikr-i âtî da‘vâya vekil-i müseccil-i şer‘îsi olan 

Mustafa bin Kara Mustafa nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde 

medine-i mezbûrede Bostancı mahallesi sâkinlerinden râfiat‘u’-haze’l-kitâb Fatma 

binti el-Hac Mehmed nâm hâtûn mahzarında bi’l-vekâle üzerine da‘vî ve takrir-i 

kelâm idüb târih-i kitâbdan dört sene mukaddem işbû mezbûre Fatma vâlidem 

müvekkile-i mezbûreye kırk guruş kırk batmân kahveye selm-i şer‘î eyledikde indîne  

yirmi guruş kıymetlü bir altın bilezik ve on beş guruş kıymelü bir seyl halhâlı irhân 

etmişidi ba‘dehu müslimfeye mezkûre vâlidem edâ idüb rehin mezkûr işbû mezbûre 

yedinde kalmağla hâlâ bi’l-vekâle taleb iderim suâl olunub mucib-i şer‘îsi icrâ 

olunmak matlubumdur dedikde gıbbe’s-suâl mezbûre Fatma cevabında fi’l-hakika 

târih-i kitâbdan dört sene mukaddem vâlidesi mezbûreye altmış guruş altmış batman 

kahveye selm-i şer‘î eyledim ve zikr olunan bilezik ve halhâlı indime irhân itmişidi 

ba‘dehu iki sene mururunada değin bileziki yirmi guruşa ve halhâlı on guruşa bana 

bâtân bey‘ eyledi ve üzerine dahi nakid kırk guruş verub deyni olan müslimfiye-i 

mezkûra müteallika 

 

B.113 S.56 
ahzuhüma âharın zimmetini ibrâ eyledik deyü def‘le mukâbele idincek gıbbe’t-

istintâk ve’l-inkâr mezbûre Fatma’dan def‘-i mezkûr yine beyne taleb olundukda 

udul-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden el-Hac İbrahim Efendi ibn-i el-Hac Mehmed 

Efendi ve es-Seyyid İbrahim bin Mehmed Ali nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde 

meclis-i şer‘e hâzıran olub eseru’l-istişhâd fi’l-hakikaka târih-i kitâbdan iki sene 

mukaddem müvekkile-i mezbûre Ayşe’ye zikr olunan altun bilezik yirmi guruşa ve 

seyl halhâlı on beş guruşa işbû mezbûre Fatma’ya bizim huzurumuzda bâtân bey‘ 
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eyledi ve semenlerinin üzerine dahi kırk guruş nakid verüb deyni olan müslimfeye 

mezkûr altmış batman kahveye takâs ve ahzuhüma âharın zimmetlerini ibrâ-i âmm 

ile ibrâ eylediler biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü edâ-

i şahâdet-i eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye şahâdeleri makbule olmağın 

mucebince vekil-i mezbûr Mustafa beyuce-i ma‘âruzadan men‘ birle mâ-vaka‘ bi’t-

tâleb ketb olundu hürrire  

Fi 16  min şehr zi’l-ka‘detü’ş-şerife sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

Şühûdü’l-hal 
Kara Ahmed ibn-i el-Hac Mehmed, Topal Molla Abdulkadir, Hamzaoğlu Osman, 

Kunbeloğlu Yusuf, Hıyamlı Hasan Ağa, Hacı Babalı Mustafa, Dülük Babaoğlu el-

Hac Ebubekir 

 
B.114 S.56 
Ayıntab civarında sâkin Kuşcu Ceridi cemâatinden  iken ber vechi âtî fevât iden 

Emine binti Ali’nin vâlidesi Emi binti Maehmed nâm hâtûn zatî ba‘de’t-ta‘rifu’ş-

şer‘î kendi nefsinden asâleten ve müteveffâte mezbûrenin lâm kız karındaşı Selur 

binti Mehmed tarafından zikr-i âtî ikrâr-ı vekil olduğu zâtî mezbûresi ma‘rifet-i 

şer‘îyye ile Arifan es-Seyyid el-Hac Ahmed ibn-i el-Hac Abdullah ve Mustafa bin 

Ahmed şahâdetleriyle sâbit olmağla vekâleten meclis-i şer‘e hazır lâzumu’t-tevkîr 

cemâat-ı merkûmadan ashâb-ı haze’l-kitâb Büyük Ali bin Abdulaziz ve Zelife oğlu 

Ali bin Süleymen mahzarlarında asâleten ve vekâleten bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve 

takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan dört sene mukaddem kızım mezbûre Emine-i 

ecnebi ile sû’ muâşerek üzere deyü merkûmân vesâir cemâat ve zevci Mustafa bin 

Ramazan katl eylediler deyü  bundan akdem da‘vâ-yı mezkûramızdan fârig ve husus-

ı mezkûra müteallika-i âmme da‘vî ve husumât ve imân ve mutâlebâtdan merkûmân 

Büyük Ali ve Zelife oğlu Ali ve zevci Mustafa vesâir cemâatimizin zimmetlerini 

ibrâ-i âmm kâtu’l-nizâ‘la ibrâ ve iskât eyledik didiklerinde gıbbe’t-tâsdiku’ş-şer‘î 

mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrin min zi’l-ka‘detü’ş-şerife sene 1180 

Mart 1767 

Şühûdü’l-hal 
Topal Molla Abdulkadir, Hamzaoğlu Osman, Kunbeloğlu Yusuf, Hıyamlı Hasan 

Ağa, Hacı Babalı Mustafa, Dülük Babaoğlu el-Hac Ebubekir 
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B.115 S.56 
Medine-i Ayıntab’da Karasakal mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Helvacı Ali ibn-i Şaban’ın verâseti zevci-yi menkuhe-i metrukesi Askalan binti 

Ramazan ile subi kebir oğlu gaibü’l-ani’l-beled Şaban’a münhasıra olduğu şer‘ân 

zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun duyunu terekesinde 

ezyid olub mahalle-i mezbûrede vâkî‘ bir tarafdan Karagöz Mustafa ve bir tarafdan 

Kılıçoğlu Haydar beşe ve bir tarafdan İmamoğlu Mehmed ve bir tarafdan tarik-i 

âmm ile mahdud bir tahtani beyt ve bir matbah ve bir ma-i duhul-i muini-yi müştemil 

menzilinde terekesi olmamağla müştemil-i mezkûresi bey‘ ve duynunu ifâya İbrahim 

bin Yakub nâm kimesne cânib-i şer‘den vasi ve kayyun nasb ve ta‘yin olunmağın 

mezbûr İbrahim meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde râfi‘u’ haze’l-kitâb Keneşker 

Şeyh Mehmed bin İsmail mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb müteveffâ-yı 

mezbûrun zevcesi işbû mezbûre-i Askalan elli guruş mihr ve işbû Acemoğlu 

Mehmed’e yirmi guruş ve işbû İbrahim beşeye yirmi sekiz guruş deyni olduğu 

lede’ş-şer‘î enver mübâyet olub menzil-i mezkûr bi’l-izn iştıra-ı bey‘a arz ve 

beyne’n-nâs müzayede olundukda ba‘de’l-inkıtâ‘u’r-rabât işbû merkûm Şeyh 

Mehmed avratında altmış guruş mikdardabn olub ziyade ile taleb-i ahârı olmamağla 

işbû eshab-ı uzmâ marifeti ve marifet-i şer‘le menzil-i mezkûru merkûm Şeyh 

Mehmed’e altmış guruşa bi’l-vesâye bey‘-i bat-ı sâhih-i şer‘i ile bey‘ eyledim ol-dahi 

iştira ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûru tamamen merkûm 

Şeyh Mehmed duyununa ahz ve kabz idüb meblağ-ı mezbûrun on guruşunu 

müteveffânın techis ve tekfini masarıf-ı lâzımesine harc ve sarf idüb mâ‘ada-yı eshâb 

gurrema zabtlarına marifet-i şer‘le tksim eylediler ol-vechle menzil-i mahdud-ı 

mezkûr hâlâ işbû merkûm Şeyh Mehmed’in mülkü müşterasıdır haysu mâyeşa ve 

yuhtar mutasarrıf olsun didikde zevce-i mezbûre Askalan ve eshabı gurrema dahi 

cümlesi razılarız deyü takrir itmeleriyle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi isnâ aşer min Zi‘l-hicce  sene 1180 

Nisan 1767 

Şühûdü’l-hal 
Harharcıoğlu es-Seyyid Hüseyin Çelebi, Leblebeci Hacı Mustafa, Berber el-Hac Ali, 

Memelakoğlu Mehmed, Semerci el-Hac Mustafa,Eskici el-Hac İbrahim    

 

B.116 S.57 
Medine-i Ayıntab’da Akyol mahallesi ahâlisinden Karacalı el-Hac Mehmed Ağa ibn-

i Ali nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde Merdusi aşiretinden râfi‘u’ 
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haze’l-kitâb Mehmed Beg ve İbrahim Beg ibni Mir Abdulaziz nâm karındaşlar 

mahzarında bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb bey‘-i cai’z-zükurun 

suduruna değin kendi yedimde mülküm olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ kıbleten 

ba‘zan Kurdoğlan oğlu Mehmed ve ba‘zan zimmi keşiş ve ba‘zan Çirkin Mehmed ve 

şarkân Medineoğlu es-Seyyid Mehmed Çelebi ve şimâlen ba‘zan Haliloğlu Ali ve 

ba‘zan es-Seyyid Ebubekir dede ve garben Aygırcı Mehmed menzilleriyle mahdud 

şimâlen nâzır iki tahtani beyt ve bir fevkâni bir pikeli cedid beyt ve üç hazine ve üç 

tabaka ve ittisâlında ikişer pikeli iki tahtani beyt ve iki tabaka ve bir bodrum ve 

kıbleye nâzır iki tahtani atik beyt ve bir matbah ve havluy-ı mu‘ine-yi müştemil ve 

hariciye bir oda ve tahtında bir kiler ve hariciye bir develik ahurı ve iki mağra ve 

havluy-ı mu‘ine-yi müştemil menzillin üç rub‘ hissesi benim mülküm olub ve bir 

rub‘ hissesi karındaşım müteveffâ-yı İbrahim’in zevcesi Rukiye ile vâlidesi Ayşe ve 

oğlu Ebubekir ve kızı Hatice’nin mülkü mevrûseleri olmağla hariciye oda ile menzil-

i mahdud mezkûrda olan üç rub‘ hissemi hâlâ tarafından icâb ve kabul-i hâvi ve 

şurût-ı müfsideden âri bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘î ile işbû merkûmân Mehmed Beg ve 

İbrahim Bege iştirâken bin beş yüz guruşa bey‘ ve teslim ve temlik eyledim 

merkûmân dahi ale’l-iştirâk iştirâ ve kabul ve temelük ve teselüm eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezkûr bin beş yüz guruşı merkûmân Mehmed Beg ve 

İbrahim’e sâbit olan deynime mukâbil takâs eyledim onlar dahi makassa ve kabul 

eylediler ba‘de’l-yevm menzil-i mezkûrda ve odada olan üç rub‘ hissede benim kat‘â 

alâka ve medhalim yokdur hasbemâyeşâ ve yuhtâr mutasarrıf olsunlar dedikden 

sonra merkûm el-Hac Mehmed Ağa’nın zevcesi Şerife ve amcazadesi Hacı Veli ve 

kız karındaşı Zehra ve müteveffi diğer karındaşı el-Hac Musa’nın zevceleri Halime 

ve Fatma ve kızı Zeyneb ve müteveffa-yı İbrahim’in zevcesi mezbûre Rukiye ve 

oğlu mezbûr Ebubekir ve kızı Hatice’ye ve vâlidesi mezbûre Ayşe’ye meclis-i şer‘î 

şerif-i enverde merkûmân Mehmed Beg ve İbrahim’in muvâcihelerinde her biri 

ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb sâlifü’z-zikr oda ile menzil-i mezkûrun üç rub‘ 

hissesi merkûm el-Hac Mehmed’in  mülküdür bizim alâka ve medhalimiz yokdur 

deyü her biri ikrâr ve i‘tirâf itmeleriyle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’l-râbi‘ min zi’l-ka‘detü’ş-şerife sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid el-Hac Nürteli Ağa, Davudoğlu Ali Ağa, es-Seyyid Davud ve ledeş, İmam 

es-Seyyid Molla Hüseyin, İshak beşe Çavuş, Abuşoğlu Ali, AsbatranlıoğluAli beşe 

Derbesoğlu Osman, Kepirli Mehmed Ağa bin Osman   
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B.117 S.57 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Vaslı nâm karye ahâlisinden râfi‘u’ haze’l-kitâb es-Seyyid 

Ali ibn-i Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘î kavim-i enverde medine-i mezbûra 

tâbi‘ Harar nâm karyede sâkin İlbeğli Himmet Beg ibn-i Mehmed Ağa nâm kimesne 

mahzarında üzerlerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan kırk gün 

mukaddem yüz guruş kıymetlu bir re’s toru kısrak ve yüz guruş kıymetlu bir re’s kır 

kısrak tayım zikr olunan Vaslı karyesinde merâda iken gece ile sirkat olunub ba‘dehu 

teftiş ve tefahhus eyledikde mezbûra Himmet’in adamları gaib-i âni’l-meclis Osman 

ve Ali nâm kimesnelerin ahz ve sirkatını istimâ‘ ve mutâlebe-i sadedte olduğumda 

sâlifü’z-zikr kısrak ve tayın bendedir deyü merkûm Himmet Beg bi’t-tavi’s-sâf ikrâr 

ve i‘tirâf itmele hâlâ taleb iderim suâl olunub mucib-i şer‘îsi icrâ olunmak 

matlubumdur dedikde gıbbe’s-suâl mezbûr Himmet cevabında husus-ı mezkûr-ı bi’l-

külliye inkâr idincek müddeî merkûm es-Seyyid Ali’den müddeâsına muvâfık beyne 

taleb olundukda udûl-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden es-Seyyid Ahmed ibn-i Ali ve es-

Seyyid Süleymen bin Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzırân 

olub eseru’l-istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan kırk gün mukaddem işbû müddeî 

merkûm es-Seyyid Ali işbû merkûm Himmet Beg’in tâbi‘leri Osman ve Ali nâm 

kimesnelerden bir re’s toru kısrak ve bir re’s kır kısrak tayını mutâlebe ve istigâd 

eylediğinde mevsûfân-ı mezkûrân kısrak ve tay bendedir deyü bizim huzurumuzda 

işbû merkûm Himmet Beg bi’t-tavi’s-sâf ikrâr ve i‘tirâf eyledi biz bu hususa bu vech 

üzere şâhidleriz şahâdet dahi idderiz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye eyledikde 

ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye şahâdetleri makbûle olmağın mucebince mevsûf-ı mezkûr  

 

B.117 S.58 
kısrak ve tayın aynları mevcûd ise aynlarını ve’l-müstahakk ise kıymetlerini ba‘de’s-

subut meddeî-i merkûm es-Seyyid Ali’ye edâ ve teslime merkûm Himmet’e ba‘de’t-

tenbiye mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire 

 Fi’l-yevmi’s-sâni aşer min şehr zi’l-hicce’ş-şerîfe sene semânîn ve mi‘ete ve elf   

Nisan 1767         

Şühûdü’l-hal 
Mehmed bin Abdullah, Hüseyin bin  Abdulrahman, Heveblioğlu el-Hac Ahmed Ağa, 

Ali bin Mehmed, Hasan bin Abdullah 

 

B.118 S. 58 
Medine-i Ayıntab’da Amu mahallesi sâkinlerinden râfi‘atu’-haze’l-kitâb Hatice binti 

es-Seyyid Ömer Çelebi nâm hâtûn zâtî ba‘de’t-ta‘rifu’ş-şer‘î meclis-i şer‘î şerîf-i 
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enverde takrir-i kelâm ve tea‘bîr-i ani’l-merâm idüb târih-i kitâbdan iki sene 

mukaddem zevcim Hacı Mirzaoğlu dimekle ma‘ruf es-Seyyid İsmail ibn-i el-Hac 

Hüseyin nâm kimesne Okçu Azzel deyünlu ekrâdı derununa ticaret içün gidüb iki ay 

murudunda mezbûru ve refîki Ömer ve nâm kimesne-i ekrâd-ı mezbûr eşkiyâsı katl 

eylediği şâyi‘ ve sıkâd-ı müsliminden İbrahim ve Süleyman ve Yusuf ve İbiş nâm 

kimesnelerim bana haber verub bendahi ol-hinde tasdik idüb mu‘tada olmuşidim 

iddetim münkaziyye olub hâlâ nefsimi ahara tezvîc murâd eylediğime binâen 

yedimde olan fetava-yı şerifeye ba‘de’n-nazar sab-ı izn nikâhıma izin verilmek 

matlubumdur didikde merkûmenin yedinde olan fetava-yı şerifeye nazar oldukda ber 

vech-i muharrer zevcinin fevtini haber veren muhabere-i adlî tasdik ile nikâhı meşru‘ 

olmağın merkûme Hatice’nin ahra-ı nefsini akd ve nikâhına sab-ı şer‘den izin 

verilmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi 22  min şehr zi’l-hiccetü’ş-şerife sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Nisan 1767 

Şühûdü’l-hal  
Bedestan Şeyhi es-Seyyid Mehmed Çelebi, Turak Begoğlu Receb Çelebi, Hasan 

Mansurizade el-Hac İbrahim Ağa, El-Hac Mehmed Ağa biraderiş, Es-Seyyid el-Hac 

Kasım Çelebi   

 

B.119 S.58 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Şehreküstü mhallesi sâkinlerinden Berbesoğlu demekle 

ma‘ruf Abbas bin el-Hac Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-

tevkirde ibn-i emmi râfi‘u’ haze’l-kitâb el-Hac Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Ahmed 

mahzarında üzerlerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb ben sagir iken emmim merkûm el-

Hac Ahmed huyutunda bana vasî olmak hasabiyle babamdan intikâl iden mâlımı zabt 

idüb ba‘dehu bana sekiz yüz guruş nakid ve bir menzil ve rub‘ hisse tarla verub 

ba‘dehu târih-i kitâbdan iki sene mukaddem baban mirâsından sana iki bin beş yüz 

guruş deynim var deyü ikrâr idüb ba‘dehu fevt olmağla ikrâr-ı mezkûr yine binâen 

meblağ-ı mezkûrı hâlâterekesinden taleb iderim suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl 

mezbûr Mustafa efendi cevabında fi’l-hakika babam mezbûr Abbas’ın vasisi olub 

lakin târih-i kitâbdan on sene mukaddem bâliğ ve reşid oldukda bi’l-cümle hesâb ve 

kitâbını görüb bin iki yüz guruş nakid ve bir menzil ve iki yüz elli guruş kıymetlu 

rub‘ hisse tarla verub merkûm merkûm Abbas dahi ba‘de’l-ahz ve’l-kabul babamın 

zimmetini mirâsa  müteallika âmme-i da‘viyeden ibrâ-i âmm ile ibrâ ve meclis-i 

şer‘de ikrâr ve hüccet-i şer‘îyye olundı deyü ol-hinde hâkimü’ş-şer‘î Mehmed Şakir 
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Efendi imzasıyla mümzi takrir-i meşrufuna mutâbık bir kıt‘a hüccet-i şer‘îyye ibrâz 

itmekle gıbbe’l-istintâk mezbûr Abbas cevabında mazmûn hüccet-i şer‘îyesi ikrâr 

lakin bedel-i sulh bin iki yüz guruş nakidden sekiz yüz guruşdan ziyâdesi ahzını 

inkâr idincek mezbûr el-Hac Mustafa Efendi dahi istintâk olundukda iki sene 

mukaddem babasının iki bin beş yüz guruş Abbas mîrasından deynim var deyü 

babaYaya Hacı Ahmed’in ikrârını bi’l-külliye inkâr idincek evvelen mezbûr 

Abbas’ın müddeâsına mutâbık beyine taleb olundukda ba‘de’l-istimhâl ve’l-

imhânü’ş-şer‘î ityân beyineden izhâr-ı acz idüb istihlâf dahi itmemekle iki bin beş 

yüz guruş mutâlebesinden ba‘de’l-men‘ sâniyen Merkûm el-Hac Mustafa efendi’den 

bedel-i sulh bin iki yüz guruşın tamamen babası teslimine beyine taleb olundukda 

udul-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden Mehmed Ağa ibn-i Mustafa ve Şahin bin Abdullah 

nâm kimesler li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzırân olub   

 

B.119 S.59 
Eseru’l-istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan on sene mukaddem işbû müddeî-yi 

mezbûr Abbas merkûm el-Hac Mustafa Efendi’nin babası el-Hac Ahmed ile 

huyutunda hesâb ve hesab-ı vekaletlerini görüb ba‘dehu bin iki yüz guruş nakid ve 

bir menzil ve rub‘ hissesi tarla üzerine sulh ve ibrâ ve meclis-i şer‘îde takrir ve 

hüccet-i şer‘îyye olundu bedel-i sulh mezkûr bin iki yüz guruşı merkûm Hacı Ahmed 

işbû Abbas’a bizim huzurumuzda tamamen teslim eyledi biz hususa bu vech üzere 

şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye eyledikde 

ba‘de’l riâyete şerâitü’l-kabul şahâdetleri makbule olmağın mucebince müddeî 

mezbûr Abbas bu vech-i muârazadan ba‘de’l-men‘ mâ-vak‘ bi’t-taleb ketb olundu 

hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr zi’l-hiccetü’ş-şerife sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Nisan 1767 

Şühûdü’l-hal  
Fahru’l-akran Mehmed Ağa, Serdar hâlâ, İshak beşe Çavuş, Kürkoğlu İbrahim beşe, 

Mehmed Ali bin Mehmed, Mustafa bin Abdullah 

 

B.120 S.59 
Hâlâ Tınâb devletleri eyaleti Rakka’ya merbût vezir-i asaf tedbir-i devletlu Mehmed 

Paşa Yeser Allahu bi’l-hayr mâ yürid ve mâ yeşâ hazretleri taraf-ı âlilerinden ba-

buyruldu-yı  şerif Bölükbaşı Mehmed Ağa mübâşiretiyle medine-i Ayıntab’a tâbi‘ 

Ağcekend nâm karye ahâlisinden Osman  bin Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘î 
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hatır-ı lâzumu’t-tevkirde karye-i mezbûra ahâlisinden ashâb haze’l-kitâb İmam Molla 

İbrahim bin Musa ve Mahmud bin Mahmud ve Mehmed bin el-Hac Osman ve Kara 

Mustafa bin Ali ve İsbir bin Ali nâm kimesneler vesairleri mahzarlarında üzerlerine 

da‘vî ve takrir-i kelâm idüb işbû mezbûr Mahmud kızı işbû Fatma’i mukaddemâ 

bana vermek üzere va‘d etmişiken işbû merkûm Molla İbrahim’e akd ve nikâh idüb 

bendahi nişanlımı aldın deyü mezbûr Molla İbrahim ile beynimizde münâzaa 

esnâsında târih-i kitâbdan beş gün mukaddem mezbûrunun cümlesi üzerime hücum 

ve tütün çubuğu ve değnek ile a‘zami darb ve iki dişimi ihrac eylediler deyü bir 

çürük diş ibrâz eyledikde evvelân merkûman ağzına nazar olundukda cedid diş 

mahalli olmayub zâhir kendüsi mekzeb olmağlasâniyen merkûmn istintâk 

olundukdan cümlesi dab eylediklerini bi’l-külliye inkâr itmeleriyle müddeî-i mezbûr 

Osman’dan müdde‘asına mütâbık beyne taleb olundukda ba‘de’l-istimhâl ve’l-

imhâlü’ş-şer‘î etyân beyineden izhâr-ı ‘acz idüb istihlâf eyledikde fi’l-hakika 

müddeî-i mezbûr Osman’ı ber-vech-i muharrer darb ve iki dişini darlerinden nâşî 

kal‘ olmağını her birine yemin teklif oldukda her biri ala vefkı’l-mes’ul cerefebilla 

el-‘ale’l-âla‘ itmeleriyle bilâ beyni beyyuce-i mu‘ârazadan mezbûr Osman ba‘de’l-

men‘ mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi 5  min şehr muharremü’l-haram sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mayıs 1767 

Şühûdü’l-hal  
Serdar Mehmed Ağa, İshak beşe Çavuş, İbrahim beşe Çavuş 

 
B.121 S.59 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Ağcekend nâm karyenin hâlâ imamı olan râfi‘u’ haze’l-

kitâb Molla İbrahim bin Musa nâm kimesne meclis-i şer‘Î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde 

karye-i mezbûra ahâlisinden Osman bin Ahmed nâm kimesne mahzarında üzerine 

da‘vî ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan beş gün mukaddem karye-i mezbûrede 

merkûm Osman bana benim nişânlım Fatma  binti Mahmud’ı sen zevc eylemişsin 

deyü mezbûre Fatma’da alâkası yokiken beyhûde benim müşâcere ve esnâ-i 

müşâcerede bıçak ile işbû sol yüzümden ve arkamdan amden darb ve cerh eyledi suâl 

olunub cûcib-i şer‘îyyesi icrâ olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr 

Osman cevabında fi’l-hakika mezbûr Fatma’yı babası bana vermekle va‘d itmişiken 

mezbûr Molla İbrahim’e akd ve nikâh itmekle sinemizde müşâcere vâki‘ olmuşidi 

deyü mezbûre Fatma’da alâkası olmadığını ikrâr lakin ber-vech-i muharrer darb ve 

cerhini inkâr idincek müddeî-i mezbûr Molla İbrahim’den müddeâsına mutâbık 
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beyine taleb olundukda udul-ı ihrâr-ı rical-i müslimden Ayıntab ahâlisinden el-Hac 

Mehmed bin el-Hac Ali ve  Ahmed bin Abdulhalim nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde 

fi’l-hakika târih-i kitâbdan beş gün mukaddem karye-i mezbûrede işbû merkûmân 

husus-ı mezbûr içün müşâcere esnâsında işbû mezbûr Osman merkûmân Molla 

İbrahim’in işbû sol yüzünden ve arkasından bıçak ile bizim huzurumuzda amden 

darb ve cerh eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü 

her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye eyledi ba‘de riâye şeriâtü’l-kabul şahâdetleri 

makbule olmağın ber mûcib fetvâ-yı şerîfe merkûm Osman’ın ta‘riz ve habs meridi 

ile ba‘de’t-tenbiye mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu  

Fi 5 min muharrerü’l-harâm sene 1181 

Mayıs 1767 

Şühûdü’l-hal  
Serdar Mehmed Ağa, Çavuş İshak beşe, Öavuş İbrahim beşe    

 

B.122 S.60 

Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Merdemlike karye ahâlisinden iken  bundan akdem fevt 

olan Kozak oğlu dimekle ma‘ruf Mehmed bin Ali’nin verâseti vâlidesi Havva binti 

İsa ile sulbi sagir oğlu Mustafa’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık 

oldukdan müteveffâ-yı mezbûrun terekesi ma‘rifet-i şer‘le tahrir ve takvim ve 

ba‘de’l-ihrâcâtü’l-lazime beyne’l-verese taksim defteridirki ber-vechi âtî zikr olunur 

hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min muharrerü’l-harâm sene ehdi ve semânîn ve mi‘ete  ve elf 

Mayıs 1767 

      
Menzîl-i der-

karye  
guruş 3.5 

Abdulgafar oğlu 
ile müşterekim 
mezru‘ bugday 
kile 2, guruş12  

Hasraf oğlu ile 
müşterekim 
mezru‘ arpa  
kile 2, guruş 6 

Öküz  
guruş 11 

Merkeb 
guruş 4 

Köhne yorgan 2, 
guruş 2 

Nısf inek  
guruş 6 

Köhne döşek 
guruş 1.5 

Köhne kilim  
guruş 2 

Tencere 2, 
guruş 2 

 
Sahan 2 ve legri 1 ve taye 1, guruş 2  Nakid mevcûd guruş 10 

Cem‘a yekün yalnız 62 guruş  
Minhâü’l-ihrâcât 

Techiz-i tekfin 
guruş 4.5 

Deyn-i müsbet el-
Hac Abdullah 
Ağa guruş 4.5 

Deyn-i müsbet 
Delan oğlu el-
Hac Abdullah 

guruş 12 

Deyn-i müsbet 
Hacı oğlu 
İbrahim  
guruş 10 

Deyn-i müsbet 
Abdulgafar oğlu 

Ahmed  
guruş 9.5 

Cem‘a yekün 57 guruş  
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese 5 guruş  

Hisse-i âmm el-mezbûre havî akce 80 Hisse-i ibn el-mezbûr Mustafa guruş 4, akce 40 
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B.123 S.60 
Müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’i fevtinden on gün mukaddem Turnalık karyesi nâm 

karyede vâki‘ zikr-i âtîde lede’l-müşacere gaib ani’l-meclis Demircioğlu Mehmed 

nâm kimesne müteveffâ-yı mezbûrun başına taş bırakub teşirinden fevt oldu deyü 

mezbûre Havva asâleten ve sagir mezbûre vesâyeten da‘vayı tasdi ve gaib-i 

mezbûrun vekil-i inkâr idüb husus-ı mezbûra beyineden mezbûre âcize oldukda 

vesâtet-i müslimin ile üç yüz guruşa mezbûre Havva nukuan li’s-sagir merkûm 

Mehmed’in vekil-i şer‘îyesi ile sulh ve ibrâ olmağla bedel-i sulh olan meblağ-ı 

makbuz-ı mezkûr dahi ba‘de’l-ihrâcâtü’l-âdiye-i mezbûre Havi ile sagir-i merkûme 

taksîm defteridirki ber-vech-i âtî zikr olunur fi’l-târihü’l-mezbûr  

Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min muharrerü’l-harâm sene ehdi ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mayıs 1767 

       
Bedel-i sulh-ı mezbûr grurş 300, yalnız üç guruşdur 
Minhâü’l-ihrâcât be-ma‘rifetü’l-vasi el-mezbûre 

Müteveffâ-yı 
mezbûre karye-i 
mezbûreye varılub 
keşf olundukda 

keşfiye 
 guruş 5.5 

Karye-i mezbûreye 
kayden kâtib ve 

çukadâr ve voyvoda 
itbâate hizmet  

guruş 10  

Mahsûl-i diyet âdi 
guruş 60 

Voyvodaya aşar-ı diyet 
guruş 45  

Kethûdaya 
 guruş 8 

Kalemiye  
guruş 1.5 

Muhzır başıya 
guruş 2, rub‘ 3 

Çukadâra 
 guruş 2 

Masârıf-ı 
müteferrika  

guruş 4, rub‘ 1 
Cem‘a yekün yalnız 140 guruş 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese 160 guruş  
Hisse-i âmm el-mezbûre havî guruş 26,  

akce 80 
Hisse-i ibn el-mezbûre Mustafa guruş 133,  

akce 40 

 

B.124 S.61 

Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Merdmemlik nâm karye ahâlisiden iken bundan akdem fevt 

olan Kozakoğlu dimekle ma‘ruf Mehmed bin Ali’nin veraseti vâlidesi Havva binti 

İsa ile sulbi sagir oğlu Mustafa’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra mezbûr Havva kendi nefsinden asâleten ve sagir-i merkûmun kıbel-i 

şer‘den mensubu ve vasisi olmağla vesâyeten zâtî ba‘de’t-tarifu’ş-şer‘î meclis-i şer‘î 

kadim-i enverde yine karye-i mekûme ahâlisinden demircioğlu dimekle ma‘ruf 

Mehmed bin diğer Ali nâm kimesne tarafından zikr-i âtî sulh ve ibrâı tasdike vekil 

olub vekâleti Ahmed bin Abdulgafar ve el-Hac İbrahim ibn-i Cafer nâm kimesneler 

şahâdetleriyle nehc-i şer‘î üzere mütehakkık olan babası bâgis’u‘ haze’l-kitâb Ali bin 

Hüseyin nâm kimesne mahzarında bi’t-tavi’t-tâm ikrâr ve i‘tirâf ve takrir-i kelâm 

idüb târih-i kitâbdan on beş gün mukaddem ve fevtinden on gün mukaddem oğlum 
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Mevrus merkûm Mehmed Turnalık nâm karyede vâki‘ değirmâne buğday dakik 

itmek içün gidüb değirmâne vardukda gaib merkûm Mehmed ile beyinlerinde 

münâkaşe ve müşâcere vâki‘ oldukda merkûm Mehmed oğlum mezbûrun başına taş 

bırakub ve darb idüb darbından nâşi kulağından dem-i seylân ve üç gün mururunda 

te’sirinden fevt oldu deyü gaib-i merkûmdan dem ve diyet da‘vâsına tasaddi ve 

mübâderet ve vekil-i merkûm dahi inkâr idüb husus-ı mezkûra şâhidim olmayub 

mu‘ârazadan memfû‘iyyetim zâhir oldukdan sonra el-sulh seyyidü’l-ahkâm fetavâsı 

üzere beyinemize müslimun-ı müslühun tavassud idüb sâlifü’z-zikr da‘vâ-yı dem ve 

diyetin üç yüz guruş nakid üzerine an inkârin beni asâlet ve vesâyetim hasabiyle sulh 

eylediklerinde ber-vech-i muharrer sulh-ı sagir-i merkûm hakkında infa‘ ve evvla 

olduğuna binâen sulh-ı mezkûrı kabul ve meblağ-ı mezkûr üç yüz guruşu vekil-i 

merkûm Ali yedinden bi’t-tâmam ve’l-kemâl ahz ve kabz idüb mesbûkü’z-zikr 

oğlum müteveffâ-yı mezbûrun dem ve diyetine müteâlika âmme da‘vî ve husumât ve 

imân ve mutâlebâtından asâleten ve vesâyeten merkûm demirci oğlu Mehmed’in 

zimmetini ibrâ-i âmm-i kâtü’n-nizâ‘la ibrâ ve iskâd eyledim didikde gıbbe’t-

tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâmi min muharremü’l-harâm sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mayıs 1767 

Şühûdü’l-hal  
Kazık Molla Haliloğlu Molla Said, Carhidoğlu Mehmed, Abdulganioğlu el-Hac 

Osman, Yemfelioğlu el-Hac Ahmed, Fahru’l-akran el-Hac Abdullah Ağa 

Muhsinzade, Kök Mustafa, Ahmed ve Ali ibn-i Mustaf, El-Hac Mehmed bin Ahmed 

Akyoldan, El-Hac Şerif Çelebi, Karakuyu Mescidi İmamı Molla Abdullah 

 

B.125 S.61 
Medine-i Ayıntab’a tabi‘ Telbaşer nâm karye ahâlisinden İbiş kethuda ibn-i Abdullah 

ve Abuşi ibn-i Hanifi ve Ahmed bin Halilve Mehmed bin Küttaba Ahmed ve Hasan 

bin Cafer nâm kimesneler ve sâîrleri meclis-i şer‘î şerif-i enverde medine-i mezbûre 

tâbi‘ ve karye-i mezbûre fevkınde Zeranbu nâm karye ahâlisinden eshâb-ı hâze’l-

kitâb Mehmed bin Ahmed ve Mustafa bin Halil ve Cafer bin Ali ve Ebuderda bin 

Ahmed nâm kimesneler sâîrleri mahsarlarında her biri ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm 

idüb salifu’z-zikr Zeranbu karyesi kurbundan cari olan nehr kadiminden Telbaşer ve 

Zeranbu ve Telbaşer mezrası ve Rabasi mezrasının hakkı sitayesi olub bundan akdem 

nehr-i mezkûrun seviye-i kesiresi üzerine evla ve gana binâen cümlemizin rızasına 

kifâyet ve her karye ahâlisi menfâ‘at üzerine iken bi-emrillâhi teâla birkaç seneden 
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beru mâ-ı mezkûr ve gıllet-i târisi olmakdan nâşi beynimizde nizâ vâki‘ olub târih-i 

kitâbdan bir sene mukaddem ma-ı mekurun üzerine varulub keşf ve tahrir ve nizâın 

indifâ-ı içün bir kıt‘a hüccet alınmışidi lâkin hüccet-i mezkûru mukâvi üzere câri 

olmak bazı karyeye gavî ve nakziyesine himâye olunmağla husus-ı mezkûr 

zimmetinde menfâ‘at-ı kesire ve muhâsemat ve gayra câri olub elhâletu hâzehi 

hüccet-i mezkûru terk idüb bir tarafa gard ve himeyeden âri olmak üzere bade’l-

yevm sâlifu’z-zikr mihrin işbû mezbûrların karyesi kurbuna vâki‘ Lala Mustafa Paşa 

vakfı müfara değirmânı suveh cefninden cital-i bende cerayan iden seviye-i altı gün 

bir devr itibariyle ola iki gün leylen ve nehâren ale’t-tevâri Zeranbu karyesi ve 

ba‘dehu bir gün leylen ve neharen Dehbesi mezrası ve ba‘dehu iki gün kezalik leylen 

ve nehâren Telbaşer karyesi ve ba‘dehu bir gün leylen ve nehâren Telbaşer mezrası 

arzisini câri olub ve bu uslub-ı muharrer üzere inşâllahu teala ale’t-devâmü’l-hayrat  

ve araziyelerimizi sâki idüb birbirimizin vâkti mu‘inesinde kat‘a seviye ele 

vermeyub ahâruhuma ahâra gadrdan ihraz itmek üzere cümlemiz rızalarımız ile alâ 

terikı’s-sulh-i ittifak ve ahd-ı misak eyledük deyü külkü nihaye gıbbe’t-tasdiku’ş-

şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire 

 Fi’l-yevmi’l-ışrin  fi şehr-i zi’l- hiccetü’ş-şerife sene semânîn ve mi‘ete  ve elf 

Nisan 1767 

Şühûdü’l-hal  
Davut Ağazade Yusuf Ağa ve Ahmed Ağa, Menzilci es-Seyyid Ahmed Ağa, Fahru’l-

akran Kamlakzade es-Seyyid Abdulrahman Ağa, Fahru’l-akran Hasan Ağa Voyvada 

hala             

 

B.126 S.62 
Husus-ı âti beyân-ı mahalinden ketb ve tahrir ve fasl-ı hasmı iltimas olunmağın sab-ı 

şer‘den mevlânâ el-Hac Mustafa Efendi mezunen tahrir ve irsal olunub ol-dahi 

medine-i Ayıntab’da Sengi Tavîl mahallesinde vak‘i zikr-i âtî meznile varub Zil-i 

rakimde muharrreru’l-esâmi-i müslim mahsarlarında akd-ı meclis-i şer‘i ali 

eyledikde medine-i mezbûrede Alaybeg’i cami‘-i şerifinin hâlâ bir fi‘l mütevellsi-i 

olan Abdulhalil Efendi zade es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi meclis-

i makud-ı mezkûrda sâbıkan me’zun bi’l-iktâ ve’l-izn umdetu’l-ulema râfi‘u’l-

hazae’l-kitâb Güllüzade es-Seyyid el-Hac Mustafa Efendi el-Hac Ebubekir Efendi 

mahzarında bi’t-tavi’s-saf ikrar-ı tam ve takrir-i kelâm idüb işbû derununda akd-ı 

meclis-i şer‘î ali olunan kıbleten Molla Sayid ve şarkân târik-i hars ve garbân Hancı 

el-Hac Osman Ağa vakfı berber dükkanı ve Sirdehan magzası ve şimâlen târik-i 
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amm ile mahdud berberine muktesıb iki tahtani beyt kemâ arsaları tavilen yirmi bir 

zır‘â ve arzan on dört zır‘â ve binaları iki tahtani beyt ve iki matbahı müştemil olub 

mütevellisi olduğu sâlifu’z-zikr Alaybegi cami‘-i şerifi vakfı cümlesinin olmağla 

mürur-ı eyyam ile zaviyeye müşerref olub beher sene tamirlerine gıllelerinin nısfı 

harc ve sarf olunmağla canib-i vakfa nef‘leri zalil olduğuna binaen muma ileyh 

efendinin hâlâ mülkü olub sevkı tavilde muytaf bazraında vaki‘ iki bab müvtaf 

dükkanınlarının biri tamamen ve birinin dahi nısfı bina cihetinden mustahkem ve 

muteber olub kıymeti cehetinde mezil-i mezkûrdan ziyade olmağla işbû iki menzil 

evvellen takvîm vesaniyen zikr olunan dükanlar tedvin ve cânib-i şer‘den keş ve 

tahrir olunub marifet-i şer‘le ve hâlâ mimar-ı hassa vekil-i usta Yusufoğlu el-Hac 

Mehmed vesâir ehl-i vukûf marifetleriyle zikr olunan iki menzilin elyevm kıymet-i 

misilleri kâimen yüz yirmi guruş olub mütehammiden ancak kırk guruş tahsil-i âlileri 

olduğu tahmin ve senevi icariyeleri on üç guruş olub tamir ve termin görüldükden 

sonra ancak vakfa yedi guruş kaldığı zahir ve sevk mezbûra varub dükkanı mezkûrun 

tamamı mülk olan hâlâ Mehmed’in sâkin olduğu kıbşetân târik-i amm şimâlen 

Yüklükoğlu el-Hac Osman Ağa ve garbân Muzaferoğlu vakfı ve şimâlen Boyrazoğlu 

menzil-i ile mahdud mûy-tâf dükkanın el-yevm kıymet-i misli yüz yirmi guruş olub 

yine sevk-ı mezbûrda vaki kıbleten haffaf hane ve şarkân Kürtoğlu İbrahim beşe ve 

garbân Monla Ömeroğlu İbrahim ve Demirci vakfı dükkanı ve şimâlen târik-i âmm 

ile mahdud Güleşoğlu olduğu bir bab mühtâf dükkanın nısfının elyevm kıymeti misli 

yetmiş guruş olub icareleri dahi on üç guruş olduğu zahir ve mumâyan oldukdan 

sonra muharreru’l-esâm-yi müslim dahi zikr olunan bir dükkan tamamen ve bir 

dükkanın nısfı sâlifyu’l-beyân iki bab menzili bir buçuk dükkanı vakf içün tevliyetim 

hasabiyle bey‘ ve mübâdere eyledim min bad mahdude-i mezkûreyn dükkânların 

birinin tamamı ve birinin nısfı vakf olub ve zikr olunan iki bab menzilin dahi muma 

ileyhin mülkidir haysu mâyeşâ ve yuhtar mutasarıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdi-i şer‘î 

husus-ı mezbûru mevlânâyı merkûm mahalinde ketb ve tahrir badehu ina-yı şer‘le 

meclis-i şer‘a gelub alâ vukûa inhâ ve takrir eyledikde bu fakir dahi min kullü’l-vücu 

nâib-i mumâ iletyyhin takririnin tenkiz ve sıhat-i istikdâle hükmü şer‘i olunmağın 

mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’l-aşir min muharremü’l-haram sene ihda ve semânin ve mi‘ete ve elf 

Mayıs 1767          

Şühûdü’l-hal 
Monla Halil Hatib-i cami‘-i Kozluca, Çeşnigiroğlu Monla Ahmed, İğneci Mehmed 

ibn-i Mustafa Muytaf, Ferneşzade es-Seyyid Mehmed Çelebi Muytaf El-Hac İbrahim 
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ibn-i el-Hac Mehmed Muytaf, Kefazzade Abdullah ve Karındaşı Hüseyin beşe, 

Ammizade es-Seyyid  Molla Ahmed, Kalyoncuoğlu es-Seyyid Mehmed Çelebi 

Mutaf, İbayeci es-Seyyid Hüseyin Mahalle-i şerifeden  

 
B.127 S.62 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Gercikin nâm karye ahâlisnden es-Seyyid Halil ibn-i 

İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde karye-i mezbûra 

ahâlisinden ashâbu’l-haze’l-kitâb es-Seyyid Mehmed ibn-i es-Seyyid Mustafa ve es-

Seyyid Veli ibn-i es-Seyyid Halil ve es-Seyyid Mustafa ibn-i Halil ve diğer es-

Seyyid Mustafaoğlu es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Yusuf ibn-i Halil 

mahzarlarında üzerlerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan yirmi altı sene 

mukaddem Halbeli tarafından gelen şehneye işbû merkûmun es-Seyyid Mehmed ve 

es-Seyyid Mustafa ve es-Seyyid Veli ve diğer es-Seyyid Mustafa ve diğer es-Seyyid 

Mehmed ve es-Seyyid Yusuf nâm kimesneler karye-i mezbûraya nâzil tekâlif ve 

Sâlyânemizi vermiyor deyü benden teşki etmeleriyle şehne dahi merkûmun ile gelub 

menzili basduklarında yirmi günlük es-Seyyid İbrahim nâm sagiroğlumu depeleyüb 

fevt olmağla suâl olunub mûcib-i şer‘îsi icrâ olunmak matlubumdur didikde müddeî 

merkûm es-Seyyid Halil’in takrir-i meşruhuna göre yirmi altı sene terk olunan 

da‘vânın bilâ emr sultâni istimâ‘i memnû‘ olmağın merkûmunun yedlerinde olan 

fetvâ-yı şerife mûcebince merkûm es-Seyyid Halil beyûce-i mu‘arazadan men‘ birle 

mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi 10 min şehr muharremü’l-harâm sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mayıs 1767 

Şühûdü’l-hal  
Faziletlü es-Seyyid Mustafa Efendi Müfti Sabık, Basmacızade Şeyh Mehmed Efendi, 

Es-Seyyid Abudulrahim Ağa Kamalakzade, Bostancızade Mustafa Kenanzade Abdi 

Ağa, Beynamazcıoğlu es-Seyyid Mehmed Çelebi, Es-Seyyid İbrahim Çelebi, 

Çeşnigiroğlu Molla Ahmed     

 

B.128 S.63      
Husus-ı âti’l-beyânın mahalinde ketb ve tahriri iltimâs olunmağın sab-ı şer‘den 

Mevlânâ es-Seyyid Abdulrahim Efendi ta‘yîn ve irsâl olunub ol-dahi medine-i 

Ayıntab kazasında vâki‘ Elmalu ve Ulu maasere ve Mizmiz ve Sarıt mezrası nâm 

karalar karbından câri olan Kara Sakal nehri dimekle ma‘ruf nehrin üzerine varulub 

zil-i rakimde muharrerü’s-sâmi müslimin mahzarlarında akd-ı meclis-i şer‘î âlî 

olundukda sâlifu’z-zikr Elmalu karyesi ahâlisinden ashâbu’l-haze’l-kitâb imam 
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Molla Mahmud ibn-i el-Hac İbrahim ve Ahmed kehya ibn-i el-Hac Mehmed ve 

Yüzbatranoğlu Mustafa ve es-Seyyid Osman bin Halil ve es-Seyyid Mehmed ibn-i 

es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Abdulvahab ibn-i el-Hac Mehmed ve Ebubekir ibn-

i Ali Koca ve Ahmed bin Hasan ve Daynoğlu Mehmed bin Mehmed ve Ramazan 

ibn-i el-Hac Mustafa ve Hamit bin Yusuf nâm kimesneler ve sâîrleri meclis-i şer‘î 

ma‘kûd-ı mezkûrda sâbıku’z-zikr Ulu maasere ahâlisinden Molla Yusuf ve Mustafa 

ibn-i Molla İbrahim ve Mustafa bin Yusuf ve Mehmed bin Hasan ve Seyyid İsa ibn-i 

es-Seyyid Mehmed ve Mizmiz karyesinde el-Hac Abdulaziz ibn-i Ahmed ve 

Merseloğlu Ahmed ibn-i Ali ve Kocaoğlanoğlu Mehmed ve Sart mezrası karyesinde 

Kocaoğlan Musa ve Kız Ali nâm kimesnelerinde üzerlerine da‘vî ve takrir-i kelâm 

idüb işbû nehr-i mezkûr kâdimu’leyamdan berü evvelen sâlifu’l-beyân Sart 

mezrasına ve ba‘dehu Mizmiz karyesine ve ba‘dehu Ulu Masere karyesi türabında 

vâki‘ değirman ba‘dehu karye mezeceryân idüb ba‘dehu Haleb’e câri olan nehir sabb 

ve ve duhûl ve ma‘-ı mezkûrun insan ve hayvanât ancâk şirb ile intifâ‘ ide gelmiş 

iken işbû sene-i mübârekede nehr-i mezkûre kalan tarı olduğundan gayri işbû 

mezbûrun yalnız şirb nüfus ve sâkî hayvanâtlarına kanâ‘at itmeyub merkûmandan 

her biri işbû muayene olunan tarlalarına zerdalu eşcârı gars ve bagçe itihâz vesâîr 

hazrevâtları zerî‘ idüb sakî eylediklerine binâen bi’l-külliye mai mezkûr karye-i 

mezraa cari olmayub münkâti‘ olub devâbb mevâşilermiz rütbe-i helâke resit 

olmağın sûal olunub müdâhaleleri men‘ olunmak matlubumuzdur didiklerinden 

gıbb’s-sûal mezbûrun Molla Yusuf ve Mustafa ve diğer Mustafa ve Mehmed ve 

Seyyid İsa ve el-Hac Abdulaziz ve Ahmed ve Musa ve Ali cevablarında fi’l-hakika 

ma’-i mezkûrda ancâk nüfuz ve hayvanatlarının hakk-ı şerîleri  olub arazilerinin hak-

ı sâkîleri yogiken ber vech-i muharrer bagçe ve sebâtın ihdâs ve ma‘-i mezkûrdan 

sakî eyledikleri eylediklerini bi’t-tavi’s-sâf ikrâr ve i‘tirâf itmeleriyle mucebince 

kadimesi üzere ma‘-i mezkûrda nüfuz ve hayvanâtlarını şirb ve sakîden mâ‘ada 

bağçe ve bostanlarını icrâ itmemek üzere ba‘de’t-tenbiye husus-ı mezkûrı mevlânâ-yı 

merkûm mahalinde ketb ve tahrir ve ba‘dehu ma‘an ba‘s olunan emnâ-i şer‘len 

meclis-i şer‘e gelub ala vukûa inhâ ve takrir itmeleriyle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi 15  min muharremü’l-haram sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mayıs 1767 
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Şühûdü’l-hal  
Karye-i mezbûre İmamı Molla Mehmed bin Ali, Kilsli es-Seyyid Molla Yusuf ibn-i 

Abdulfetah, Niziboğlu Mehmed bin Süleyman, Tulumcuoğlu Mehmed Besnili es-

Seyyid Ahmed Çelebi, El-Hac Ali Tab el-Hac Emin Ağa 

 
B.129 S.63 
Husus-ı âti’l-beyânın mahalinde ketb ve tahriri iltimâs olunmağın sab-ı şer‘den 

Mevlânâ Ali Efendi ta‘yîn ve irsâl olunub ol-dahi medine-i Ayıntab’da Tarlayıatik 

mahallesde sakin iken bundan akdem vefât iden Derviş bin Yusuf’un menziline 

varub Zil-i rakimde muharrerü’l-sâmi müslimin mahzarlarında akd-ı meclis-i şer‘î ali 

olundukda müteveffa-yı mezbûrun verâseti zevce-i menkuce-i metrukesi Rahime 

binti Abdullah ile emmisioğlunun kızı Esma binti İbrahim münhasıra olduğu şer‘an 

zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mezbûr Esma zâtî ba‘de’t-ta‘rifu’ş-şer‘î meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda râfietu’l-haze’l-kitâb mezbûre Rahime mahzarında tâbi‘aten 

ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb işbû üzerlerine akd-ı meclis-i şer‘î âlî olunan 

kıbleten ve şarkân tarik-i âmm ve garbân Gemicioğlu Murad ve şimâlân maaserecı 

kara beyt ile mahdûd bir tahtani beyt ve bir matbah ve ittisâlinde dükkân evi ve 

havlu-i mu‘ayene-i müştemil menzil-i mevrusemiz müteveffâ-yı mezbûrdur ve yeşk-i 

ile’l-vefat mülk olub ba‘de vefâte dört sehemde bir sehemi mezbûreye ve üç sehemi 

bâki intikâl itmişidi hâlâ ben üç sehem hissemi tarafından icâb ve kabul-i hâvî ve 

şurût-ı mefsûdeden ârî bey‘-i bât-i sahîh-i şer‘î ile kırk beş guruş mezbûre Rahime’ye 

bey‘ ve teslim ve temlik eyledim ol-dahi iştirâ ve kabul ve teslim ve temellük 

eyledikden sonra semeni olan kırk beş guruşu bi’t-tâmam ve’l-kemâl mezbûre 

Rahime yedinden ahz ve kabzeyledim fimâba‘d menzil-i mezkûrun tamâmı mezbûre 

Rahime’nin mülküdür benim kat‘a alâka ve medhalim kalmadı didikdde husus-ı 

mezbûra mevlânâ-i merkûm mahalinde ketb ve tahrir ba‘dehu ma‘an ba‘s olan emnâ-

i şer‘le meclis-i şer‘e gelub ale’l-vuku‘a inhâ ve takrir itmeleriyle mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu.  

Fi salih muharrerü’l-haram sene 1181 

Mayıs 1767 

Şühûdü’l-hal 
Demircileylioğlu İsmail, Badıoğlu Mustafa, Hacı Dervişoğlu el-Hac İsmail, 

Kertlioğlu Mehmed 
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B.130 S.64 
Medine-i Ayınatb’da Eblihan mahallesi sakinlerinden râfietu’l-haze’l-kitâb Fatma 

binti Ahmed nâm hâtûnun babası ve tarafından zikr-i âtî da‘vâya vekil meclis-i 

şer‘îsi olan mezbûr Ahmed ibn-i İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzmu’t-

tevkirde mezbûre Fatma’nın zevci İbrahim ibn-i el-Hac Hızır mahzarında üzerlerine 

da‘vî ve takrir-i kelâm idüb işbû mezbûr İbrahim kız müvekkile-i mezbûre Fatma’nın 

zevci olub târih-i kitâbdan on üç gün mukkadem mezbûreye bagırhak darb eyledikde 

ol-dahi menzilime gelub bir gün merûrunda mezbûr İbrahim dahi gelüb kendi 

menziline götürmek murad eyledikde götürünce yine darb idersen didiğimde ba‘de’l-

yevm darb idersem benden üç talâk boş olsun deyü şart ve ta‘lik idüb menziline 

götürmüştü târih-i kitâbdan bir gün mukaddem yevmi’s-sabit kendi menzilinde 

mezbûreye darb-ı şidded ile darb ve emî‘-i i‘zâsını kara ve bere ve kolunu kesr ve 

darb eylediğini huzur-ı müslimde ikrâr ve i‘tirâf idüb hatta cânib-i şer‘den keşf 

olunmuşdu binâen ileyh mezbûrre işbû merkûmun selâsen matluka olmağla elli guruş 

mehr-i muharrer ve nafaka-i iddetini taleb iderim sûal olunsun didikde gıbbe’s-sûal 

mezbûr İbrahim müvekile-i mezbûrenin kendi zimmetinde elli guruş mehr-i muharrer 

olduğunu ikrâr mâ-adâsı inkâr idincek meddeî mezbûrdan olan şart-ı mezkûre yine 

taleb olundukda edvâl-i ihrâr-ı ricâl-i müsliminden es-Seyyid Hasan bin es-Seyyid 

Ahmed ve el-Hac Hüseyin ibn-i İbrahim nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olub eseru’l-istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan on üç gün mukaddem 

işbû mezbûr İbrahim zevcesi müvekkile-i mezbûreye darb idüb ol-dahi babası 

menziline geldükden bir gün sonra mezbûr İbrahim mezbûresi kendi menziline davet 

içün mezbûr Ahmed’in menziline geldükde yine darb idersen deyü mezbûre 

gitmekdden imtinâ‘ esnâsında eğer ba‘de’l-yevm darb idersem benden üç talâk boş ol 

deyü bizim huzurumuzda mezbûr İbrahim şart ve ta‘lik eyledi biz bu hususa bu vech 

üzere şâhidleriz ve şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye 

eyledikde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye şahâdetleri makbule oldukdan sonra sâniyâ ber 

vech-i muharrer şartın vuku‘an beyyine taleb oldukda udûl-i ihrâr-ı ricâlk-i 

müslimden Mustafa bin Osman ve diğer Mustafa bin Mehmed nâm kimesneler li-

ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eseru’l-istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan 

bir gün mukaddem yevmi’s-sabt zevcesi müvekkile-i mezbûre Fatma binti Ahmed’i 

darb-ı şidded ile yevm-i mezkûrda darb eylediğni işbû mezbûr İbrahim bizim 

huzurumuzda bi’t-tavi’s-sâf ikrâr ve i‘tirrâf eyledi biz bu hususa bu vech üzere 

şâhidleriz ve şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye eyledikde 
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ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye şahâdetleri makbule olmağın mezbûre Fatma bâyin-i 

mugalliza  ile matluka olduğuna ba‘de’l-hükm mehr-i muharreri olan meblağ-ı 

mezkûr elli guruşı ve nafaka-i iddet-i ma‘lumesi içün dahi on guruş mezbûre 

Fatma’ya teslime mezbûre İbrahim’e tenbiye birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu 

hürrire  

Fi’l-yevmi’l-hamis ‘aşer min saferü’l-hayr sene ihda semânîn ve mi‘ete ve elf 

Haziran 1767 

Şühûdü’l-hal 
Kertlioğlu Mehmed, Çil Kadiroğlu Hüseyin, Handecioğlu es-Seyyid Mustafa, İshak 

beşe çavuş 

 

B.131 S.64 
Medine-i Ayıntab’da Kürkciyan mahallesi sakinlerinedn râfi‘etu’l-haze’l-ikitâb 

Fatma binti el-Hac Süleyman nâm hâtûn zâtî ba‘de’t-ta‘rifu’ş-şer‘î meclis-i şeer‘î 

hatr-ı lâzumu’t-tevkirde takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan üç buçuk ay mukaddem 

zevcem gâi’bu’l-âni’l-beled Hasan ibn-i el-Hac Mustafa bana selâsen tatlik eylediği 

eylediğini udûl-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden dört nefer kimesneler meclis-i şer‘de 

haber verub hüccet-i şer‘îyye olunmuşdı ben dahi i‘timâd ve tasdîk idüb müte‘addide 

olmuş idim hâlâ iddetim münkaziyye olmağla yedimde olan fetavâ-yı şerîfe 

mucebince ahara tezvicime izin taleb iderim deyü bir kıt‘a fetavâ-yı şerîfe ibraz idüb 

mazmûnu menifinde Zeyd diyâr-ı ahara gitdikde zevcesi hinde sıkâtdan ba‘zı 

kimesneler zevcen zeydisini tatlîk itdikde deyü haber vermeleriyle hind inanub 

ba‘de’l-iddete nefsini âhara tezvicine kadar olurmu cevab ba sevabında Allahu 

sübhannehu ve teâla ilam  olurnur deyü buyrulub amma ez-galu el-imrâtü’l-gaib enne 

zevceke tâlakın evâhiraha yüzellik-i vâhid âdil-i kaza inkızâtu iddetüha hille leha 

enne tetezevüc deyü gâyetü’l-beyâdan nakl-i irad buyrulmağın ber mucebince fetavâ-

ı şerife mezbûre Fatma’ya nefsini ahara tezevüc kendi içün helâl olmağın hâlâ ahara  

tezevüce mezbûre Fatma’ya izin verimekle hıfzan lilmukâl mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min saferü’l-hayr sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Haziran 1767 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid Molla Yahya ibn-i es-Seyyid Ali Efendi, Kertlioğlu Attar Molla Abdullah, 

Taşcıoğlu Molla Mehmed  
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B.132 S.65 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Kozanlı mahallesi ahâlisinden iken bundan vefât iden 

es-Seyyid Mustafa ibn-i es-Seyyid Yususf’un verâseti zevce-i metrukesi Besi 

Abdullah ile sulbiye kebire kızları Meryem ve Ayşe’ye ve li-ebeyn karındaşı es-

Seyyid Hüseyin’e münhasıra ba‘dehu mezbûr es-Seyyid Hüseyin dahi fevt olub 

verâseti zevce-i metrukesi Besi bint-i Abdullah ile sulbi kebir oğlu es-Seyyid 

Yusuf’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mezbûr es-

Seyyid Yusuf meclis-i şer‘î şerif-i lâzûmu’t-teşrifde mahalle-i mezbûre ahâlisinden 

râfi‘u’ haze’l-kitâb  Ali beşe ibn-i Abdullah mahzarlarında üzerine da‘vî ve takrir-i 

kelâm idüb işbû mezbûr Ali beşe acemi’l-asl olub mukaddemâ emmim müteveffâ-i 

evvel es-Seyyid Mustafa’nın galâmi olmağın fevt oldukda bi’l-münâsihetü’ş-şer‘îye 

hâlâ benim dahi mezbûr Ali’nin rukiyyetinde hissem olub ve emmin malından dahi 

doksan aded eski altun ve bir kantar iblik ve bir tencere ve iki yorgan ve iki döşek ve 

iki kilim ve iki sahan emmin huyuntunda mezbûr zabt itmekle hâlâ eşya-ı 

mezkûradan hissemi dahi taleb iderim suâl olunub mûcib-i şer‘îsi icrâ olunmak 

matlubumdur didikde gıbbe’s-sûâl mezbûr Ali beşe cevabında ben acem tâifesinden 

sahih-i müslim evladından olub hâlâ sagir-i malda vâlidem ile ma‘ân Ayıntab’a 

götürdüklerinden müteveffâ-yı evvel es-Seyyid Mustafa beni iştirâ idüb ba‘dehu 

taraf-ı satanat-ı aliyeden sahih-i müslim acem tâifesinin bey‘ ve şer‘âsı memnu‘ 

oldukda kızı mezbûre Meryem’i bana akd ve nikah eyledi mezbûre Meryem’den işbû 

kebir oğlum es-Seyyid Mustafa ve bir dahi kızım vücuda geldi yeniçe müddet 

kayınpederim müteveffâ-yı evvel Seyyid Mustafa huyutunda olub ba‘dehu târih-i 

kitâbdanyirmi altı sene mukaddem fevt oldu müddet-i merkûmeden beru müddeî 

mezbûr es-Seyyid Yusuf’un babası es-Seyyid Hüseyin dahi huyutunda olan gerek 

istirkâk ve gerek eşyaya muteâlika benden da‘vî  eylemedi rukiyyet içün müdâhale 

olunmak babında yedimde olan mer‘âlı mucebince rukiyyetim dahi olsa zevcem 

mezbûre Meryem benden hisseye mâlik olmağla muâtik olurum deyü takrir-i 

meşruhuna mutâkıb bir kıt‘a emr-i âli ve bir kıt‘a fetvâ-yı şerife ibrâz itmeğin 

gıbbe’l-istintâk müddeî mezbûr Yusuf cevabında fi’l-hakika emmisi müteveffâ-yı 

mezbûr es-Seyyid Mustafa huyutunda kızı Meryem’i merkûm Ali beşeye akd ve 

nikah idüb ve iki evladı dahi olub fevtinden sonra yirmi iki sene babası Seyyid 

Hüseyin hayatda olub kat‘â da‘vî-yi sudurunda olmadığını ikrâr ve i‘tirâf itmekle 

ber-mûcib emr-i âli ve bir mantûk fetvâ-yı şerîfe müddeî mezbun rukiyyet-i 

da‘vâsıyla mezbûr Ali beşeye müdâhalesi ve murûr-ı eyyâm ile dahi eşya da‘vâsı 
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mecmû‘â olmağın beyuce-i mu‘arazadan men‘ birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu 

hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâmi aşer min seferü’l-hayr sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Haziran 1767 

Şühûdü’l-hal 
Maraşı el-Hac Mehmed Akyol Mahallesinden, İbrahim ibn-i Abdullah, Serdar 

Mehmed Ağa 

 
S.133 S.65 
Medine-i Ayıntab’da Hakur nâm mahalle ahâlisinden iken işbû sene-i mübârekede 

hacc-ı şerîfden avdetde vefât idüb el-Hac Emin ibn-i el-Hac Ebubekir’in sulbi sagir 

oğluları Mehmed ve Mustafa ve sagire kızı Hatice  

 

B.134 S.66 
Medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Ayşe bint-i el-Hac Mustaf’nın verâseti zevc Bekci es-Seyyid Ebubekir Çelebi 

ibn-i el-Hac Hasan ile Sadriye kebire kızları Safiye ve Ümmühaniye münhasıra 

ba‘dehu mezbûr es-Seyyid Ebubekir Çelebi dahi fevt olub verâseti sulbiye kebire 

kızları mezbûrtân Safiye ve Ümmühaniye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra mezbûre Safiye zâtî ba‘de’t-tarifu’ş-şer‘î ve mezbûre 

Ümmühani tarafından zikr-i âtî bey‘-i ikrâra vekîl olduğu es-Seyyid Abdulkadir ibn-i 

el-Hac Hasan ve Hüseyin bin Abdullah şahâdetleriyle sâbit olan es-Seyyid Mehmed 

Çelebi ibn-i es-Seyyid Mehmed Çelebi dahi vekâleten meclis-i şer‘î hatır-ı lâzûmu’t-

tevkirde medine-i mezbûrede Kurb-ı Şehreküstü mahallesi sâkinlerinden râfi‘et’ul-

haze’l-kitâb Zeliha bint-i Dervesoğlu el-Hac Ahmed nâm hâtûnun tarafından dahi 

zikr-i âtî bey‘-i tasdika vekîl sâbitü’l-vekâlesi olan Şahin bin Abdullah mahzarında 

her biri asâleten ve vekâleten bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb bey‘-i 

câi’z-zikrin sudûruna değin yedimizde mülk-i mevrusemiz olan Şehreküstü 

çarşısında vâki‘ bir tarafdan Arap el-Hac Alizade Mehmed Ağa’nın mülk-i bakkal 

dükkanı ve bir tarafdan Kara Kulakcıoğlu Ahmed beşe menzil-i ve bir tarafdan 

Niziblioğlu Küse Ahmed menzili ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd bir bab 

Sasvanlı sâkin olduğu habbâz dükkanın tamamı ile derununda olan iki nıçak batmân 

demir ve bir tıraz ve bir tekne ve beş aded kürek ve bir don kazganı ve bir vezene-i 

hâlâ tarafından icâb ve kabul-i hâvî ve şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-i sahîh-i şer‘î 

ile işbû müvekkile-i mezbûre Zeliha hâtûna dükkan-ı mezkûru dört yüz guruşa ve 

eşya-i mezkûrları kırk guruşa bi-safga-i vahide ve dört yüz kırk guruşa her birimiz 
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asâleten ve vekâleten bey‘-i bât-i sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve teslim ve temlik eyledik 

müvekkile-i mezbûre dahi kabul ve teslim ve temellük eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezkûr dört yüz kırk guruş müvekkile-i mezbûre Zeliha hâtûn yedinden 

bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledik ba‘de’l-yevm dükkanı mezkûr ile 

derununda olan eşya-i muharrer-i müvekkile-i mezbûre Zeliha hâtûnun mülk-i 

müştreâ ve hakk-ı sarfıdır bizim kat‘â alâkamız ve medhâlimiz yokdur haysu mâyeşâ 

veyuhtâr mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbe’t-tasdiku’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’s-sâlis ve’l-ışrîn min saferü’l-hayr sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Haziran 1767  

Şühûdü’l-hal 
Attaroğlu Mustafa, Fetlacı el-Hac İsmail, Arabdaroğlu Mısırcı Mehmed beşe Seyyid 

Ahmed Çelebi, Alicanoğlu Mehmed, Berber Ali    

 

B.135 S.66 
Derkenâr: Oyun Sükud ve İsbatrın karyeleri ahâlileri ile su da‘vâsı hüccetidir 

Medine-i Ayıntab’da Akyol mahallesinde vâki‘ Ferhadiye cami‘ şerifenin mütevellisi 

olan Molla Mehmed ibn-i el-Hac Hüseyin Efendi ve Bey cami‘ şerifenin mütevellisi 

Molla Mehmed bin el-Hac İbrahim Efendi ve Münhaliye medrese-i şerîfesinin 

mütevellisi olan Molla Ahmed bin Molla Ömer ve Boyacı cami‘ şerifenin mütevellisi 

olan Molla Nuraldin ibn-i el-Hac Mehmed Efendi ve Alaybeyi cami‘ şerife 

mütevellisi es-Seyyid Molla Mehmed ibn-i Mehmed Efendi ve Koca Nakıb medrese-

i şerîfesi mütevellesi es-Seyyid el-Hac Halid Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Efendi 

ve Guru çeşmesi mütevellisi Ahmed Ağa ibn-i Ömer Ağa ve ibn-i Eyyub cami‘-i 

şerîfe metevellisi Mehmed Efendi ibn-i Osman Efendi ve Beşbaşar hamamı 

mütevelli vekili Molla Mustafa ibn-i Ebubekir Efendi ve Hüseyin Paşa hamamı 

mestanceri el-Hac İsmail ibn-i Derviş sâir cevâmi‘ mesâced ve medâris ve çeşme 

mütevellileri ve kefşeler esnâfı şeyhi es-Seyyid el-Hac Hasan Efendi ve haffaf-ı 

harfeti Şeyhi el-Hac Mehmed ibn-i Molla Musa ve Celahan harfeti Şeyhi Molla 

Hehdi ibn-i Mehmed Efendi ve bedestân Şeyhi es-Seyyid el-Hac Mehmed ibn-i es-

Seyyid Ali Çelebi ve Ahi baba es-Seyyid Ali Çelebi bin Mehmed Çelebi ve 

Kazgancıyan harefeti Şeyhi es-Seyyid Ahmed ibn-i Osman ve Bazar Başı Hüseyin 

Ağa ibn-i Hasan ve sâir bi’l-cümle Harfeti şeyhi meşâyıhı ve ashâb-ı Abardan 

Mehmed bin Mehmed ve Molla İsmail ibn-i el-Hac İsmail ve el-Hac Mustafa ibn-i 

Mustafa ve Hüseyin bin Abdulrahman ve es-Seyyid Ahmed bin Abdullah ve Osman 
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bin Ali nâm kimesneler ve sâirleri meclis-i şer‘î şerîf-i lâzumu’t-tevkirde ve el-

teşrifde medine-i mezbûre kazasında vâki‘ Oyum Sükud nâm karye ahâlisinden Ali 

beşe oğlu Mehmed ve Ali bin Mehmed ve Hüseyin bin Ahmed ve Ahmed  bin 

Ahmed ve Osman bin Mehmed ve sâirleri ve İsbatrın nâm karye ahâlisinden 

Bademoğlu es-Seyyid Ali ibn-i Mehmed ve Veli ibn-i Mehmed ve Boşnak es-Seyyid 

Mehmed ibn-i Musa ve el-Hac Hasan ibn-i Osman ve Mustafa ibn-i el-Hac Hasan ve 

Ahmed ibn-i el-Hac Mehmed ve Hüseyin bin Ahmed ve Hasan bin Yusuf nâm 

kimesneler ve sâirleri mahzarlarında her bir üzerlerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb 

işbû mezbûrunun sâkin oldukları sâlifu’z-zikr Ögüm Söğüt ve İsbatırın karyelerinde 

vâki‘ bi’l-cümle inkarların sub-ı kendüler şirb-i nüfus ve sakî hayvânât eyledikden 

sonra  müçtemiân  karye-i mezkûrelerin pişkâhlarında  vâki‘ harıkla suluderede vâki‘ 

harık-ı kadimden ceryân ve kanallar başında olan nehr-i Sacur   

 

B.135 S.67 
Mecrâsına mansub olub şehre duhul ve cevâmi‘ ve mesâcid ve medâris ve çeşmelere  

ve hamam ve kuyulara kadimü’l-eyâmdan bir vasıf ve şitada alele’l-istimdar valit ve 

ümmü câri ve cümlemizin hakkı şirb-i mütekarrir olmuşiken birkaç seneden beru 

karyetin-i mezkûratın ahâlileri karyelerinde bagçe ve besâtin ihdâs ve arazi gayr-ı 

muskiyelerini muski ittihâz mâ’-i mezkûrı bagçe ve bostan ve tarlalarına icrâ 

eylediklerine binâden mâ’-i mezkûr karyetin mezkûratın arazisini tecâvüz itmeyub 

derun-ı şehre ceryânı bi’l-külliye minka‘ ve ol-vechle cevâmi‘ ve mesâcid ve medâris 

ve çeşmelerde su mütaeddim ve cümlemiz mutazarrır olmağla bundan akdem cümle 

ulemâ ve sulehâ ve bi garaz-ı müslimin ile karye-i mezkûraların ve harık-ı kadimin 

üzerine varılub cânib-i şer‘den keşf ve kayyum olundukda ber vech-i muharrer ahâli-

i karye-i mezkûraların karibü’l-‘ahdede bagçe ve bosâtın ihdâs idüb mâ’-i mezkûra 

bağ ve bostan ve tarla-yı gar-i muskiyelerine İcrâ ile derun-ı şehre ceryân kıt‘a 

eyledikleri zâhir ve numâyan olmağın hâlâ suâl olunub kadimesi üzere hakkımız olan 

mâ’i- mezkûr şirb-i insân ve sakî hayvanatlarında mâ‘adâ müdâhaleleri men‘ ve ref‘ 

olunmak matlubumuzdur didiklerinde gıbbe’s-suâl merkûmun Mehmed ve Ali vr 

Hüseyin ve Ahmed ve Osman ve es-Seyyid Ali ve es-Seyyid Mehmed ve Veli ve el-

Hac Hasan ve Ahmed ve Mustafa ve Hüseyin ve Hasan cevablarında fi’l-hakika ber 

vech-i muharrer Amid karyeyede karyelerimiz türâbında bağçe ve bosâtın ihdâs idüb 

mâ’-i mezkûrdan sakî eylediklerini ikrâr lakin mâ’-i mezkûrun kadimden ale’t-tevâli 

derun-ı şehre ceryân eylediğini inkâr eylediklerinde müddeyün merkûmundan 
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müddealarına muvâfık ve mâ’-i mezkûrda hakk-ı şirbi olmayan bi-gayri hak beyine 

taleb olundukda udul-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden ve zikr olunan sudan cer ve nef‘î 

olmayan müsin ve ihtiyardan Şeyh Mustafa ibn-i Şeyh Salman ve el-Hac Ali Efendi 

ve Molla Mehmed ibn-i Ahmed ve Mehmed Mustafa ve Mehmed bin Ömer ve 

Sübhanverdi ibn-i Mehmed ve es-Seyyid Mustaf ibn-i Ebu İshak ve el-Hac Ebubekir 

ibn-i Hasan ve Ahmed Ağa ibn-i Ömer Ağa ve es-Seyyid Mehmed ibn-i el-Hac ve 

Mehmed bin Abdullah ve Hasan bin Mehmed ve el-Hac Ebubekir ibn-i İbrahim ve 

es-Seyyid Ahmed Çelebi ibn-i es-Seyyid Mustafa nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eseru’l-istişhâd fi’l-vâki‘ sâlifü’l-beyân Ögüm Söğüt 

İsbatırın karyelerinde vâki‘ bi’l-cümle pınarların suyu kadîmü’l-eyyâmdan … 

mezkûra Pişkeyı müsnete vâki‘ derede olan harıkla suluderede vâki‘ harık-ı kadime 

cârî ve harık-ı mezkûr ile Kanallarbaşı nâm mahallde vâki‘ nehr-i Sacur harıkına 

mensub ve menzilim olub sayf ve şitâda ale’t-tevâli Ayıntab’da câri ve mukaseme-i 

münkasım ve bi’l-cümle cevâmi‘ ve mesâcid ve medâris ve çeşme ve hamam ve 

kuyulara ceryân eylediği cümlemizin ma‘lumudur biz bu hususa bu vech üzere 

şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü er biri ali vechü’t-tevâtir idâ-i şahâdet-i şer‘îyye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dil vet’t-tezkiye şahâdetleri makbule olub mâ-i mezkûrun 

kadîmü’l-eyyâmda ber vech-i da‘vî Ayıntab’da ceryân ve ahâlisinin hakları olduğu 

mütehakkık oldukdan sonra sâlifü’z-zikr karyetin mezkûrâtın ahâlileri meclis-i şer‘de 

bi’t-tavi’s-sâf emr-i beri ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb fi’l-hakika karyelerimizde 

olan bi’l-cümle pınarların suyu kadîmü’l-eyyâmdan ber vech-i muharrer sayf ve 

şitâda Ayıntab’a cârî ve cevâmi‘ ve mesâcid ve medâres çeşme ve hamamlara ve 

kuyulara vurud ol-vechle müddeî merkûmların hakları olub birkaç seneden berü 

hhilâf-ı kadîm ta‘rz ve müdâhalelerini tav‘an ikrâr ve i‘tirâf dahi itmeleriyle 

mûcebince fimâba‘d hilâf-i şer‘î ve münâyer-i kadîm mâ‘-i mezkûraya şirb-i nüfus 

ve sakî hayvânât ve gasble siyapdan mâ‘adâ müdâhale itmâmın üzere şer‘ân tenbiye 

birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’l-hâmis min saferü’l-hayr sene semânîn ve mi‘ete  ve elf  

Haziran 1767 

Şühûdü’l-hal 
Fahrü’l-müderis es-Seyyid el-Hac Halid Efendi Nakınzade, Fahrü’l-ulemâi’l-azâm 

es-Seyyid el-Hac Mahmud Efendi el-Müftü Sâbık, Fahrü’l-ulemâi’l-azâm es-Seyyid 

el-Hac Mustafa Efendi el-Müftü Sâbık, Fahrü’l-ulemâi’l-azâm Abdulrahman Efendi 

el-Müftü hâlâ, Fahrü’l-ikrân es-Seyyid Abdulrahman Ağa Kamlakzade, Fahrü’l-şerâf 
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es-Seyyid Şeyh Feyzullah Çelebi Şeyh Mevlevi, Fahrü’l-şerâf es-Seyyid Ali Efendi 

el-nakıb Sâbık, Fahrü’l-ulemâ Mustafa Efendi Misafirzade      

 

B.136 S.68 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Battal Öyük nâm karye ahâlisinden râfi‘u’ haze’l-kitâb el-

Hac Mehmed ibn-i Cafer nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde karye-

i mezbûra ahâlinden el-Hac Hüseyin ibn-i Süleyman mahzarında üzerine da‘vî ve 

takrir-i kelâm idüb kız karındaşım müteveffi-ye Ümmügülsüm huyutunda mezbûra 

Hacı Hüseyin’in nikâhında iken işbû mezbûr Hacı Hüseyin mezbûreye hitâb idüb 

eğer ba‘de’l-yevm mâlike girer ve vazı‘uyyet idersem benden üç talâk boş ol deyü 

ba‘dehu bağ ve tarlasına ve eşyasına vazi‘yyet eyledi ve huzur-ı müsliminde şartını 

dahi ikrâr eyledikden sonra iki sene merurunda mezbûre fevt oldukda ben ber vech-i 

muharrer-i talâk vuku‘ ile mirasdan mahrûm olduğunu da‘vî eylediğimde Battal 

Ağazade el-Hac Mehmed Ağa mezbûr Hacı Hüseyin ile sulh-ı evvel bu hissesini 

dökerim deyü bana kerre idüb bana yirmi sekiz guruş verub ben dahi mükerehen sulh 

olmuş idim hâlâ talâkın vuku‘ ile hükm olunub yüz guruş mihr-i muharrer ve zikr 

olunub tarla ve ma‘lûmata mahdûd beşyüz kekik bağdan kasrid ve bir seym kuşak 

vesâir terekesini bana tamamen teslime tenbiye olunmak matlubumdur deyü bir kıt‘a 

fetvâ-yı şerîfe ibrâz idüb gıbbe’s-suâl mezbûr el-Hac Hüseyin hayvânatında fi’l-

hakika müddeî mezbûrun kızkarındaşı Ümmügülsüm mukaddemâ menkûcem olub 

köy önünde vâki‘ bir kıt‘a tarlasına gerd ve vazi‘yyet idersem benden hal‘ evvel deyü 

şart ve ta‘lik itmişdim ba‘dehu mezbûra zikr olunan tarlası karındaşım Molla Ali’ye 

bey‘ eyledi ol-dahi bana bey‘ eyledi ol-vechle gerdem vazi‘ eyledim deyü cümle 

malına ta‘lik eylediğini sulh-ı mezkûr kerhân olduğunu inkâr idincek evvelân müddeî 

mezbûrdan şart-ı mezkûrun vuku‘na ikrârına beyine taleb olundukda udûl-i ihrâr-ı 

ricâl-i müsliminden Ahmed bin Ömer ve Nebi bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-

şahâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-iştişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan dört 

sene mukaddem işbû mezbûr Hacı Hüseyin zevcesi Ümmügülsüm’e huyutunda eğer 

cümle malına kerrer ve vazi‘uyyet idersem benden üç talâk boş ol deyü şart ve ta‘lik 

eylediğini bizim huzurumuzda ikrâr ve i‘tirâf eyledi ba‘dehu bağ ve tarla vesâir gerdi 

ve va‘ziyyed eyledi ve iki sene matluka olub ba‘dehu fevt oldubiz bu hususa bu vech 

üzere şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri idâ-yı şahâdet-i şer‘îyye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-teskiye şahâdetleri makbule oldukdan sonra Sasya 

merkûm Hacı Mehmed Ağa’nın ber vech-i muharrer kermâne beyine taleb 
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olundukda udul-ihrâr-ı ricâl-i müsliminden Süleyman bin Hüseyin ve es-Seyyid 

Zeynel bin Seyaveş nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzırân olub 

eserü’l-istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan iki sene mukaddem işbû müdde‘î mezbûr 

el-Hac Mehmed kızkarındaşı fevtinden sonra mukaddemâ-i mezbûrenin ber vech-i 

muharrer matluka olub zevcenin mahrûm olduğunu da‘vî-i sadedte oldukda Battal 

Ağazede Hacı Mehmed Ağa da‘vâ-yı mezkûrdan men‘ ve sulh-ı evvel bu hissesini 

dökerim deyü mezbûr Hacı Mehmed’e bizim huzurumuzda kerh eyledi biz bu hususa 

bu vech üzere şâhidleriz ve şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şahâdetleri makbule olmağın ber muceb 

fetvâ-yı şerife talâkın vuku‘a ve sulhun batlânıyla ba‘de’l-hükm mezbûr Hacı 

Hüseyin istintâk olundukda mezbûrenin olmakdar mihrden bedel-i sulh aldığı yirmi 

sekiz guruşa ba‘de’t-tenzil bagı yetmiş iki guruşa ve zikr olunan tarla ve bağ ve bir 

kuşak ve iki yorgan ve iki döşek ve iki yastık ve iki kilim ve bir tas kendi yedinde 

olduğunu ikrâr itmekle ikrâr-ı mucebince tamamen mezbûr Hacı Mehmed’e teslime 

tenbiye birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’l-râbi‘ ‘aşer min saferü’l-hayr sene ihdâ ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Haziran 1767 

Şühûdü’l-hal 
Turak Begzade Receb Ağa, es-Seyyid Şeyh Mehmed Çelebi Bedestân Şeyhi, 

Almadar Mehmed Ağa, Serdar hâlâ, es-Seyyid el-Hac Halid Efendi, Nakıbzade, es-

Seyyid İshak Efendi Ali Efendizade 

 

B.137 S.68 
Medine-i Ayıntab’da Tarla-i Atik mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Kerime bint-i Abdulah’ın verâseti zevci Nakihi gâibü’l-ani’l-beled Köle Ali bin 

Abdullah ile li-ebevyn kız karındaşı Belkıs’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra gâib-i mezbûr-ı aliyenin bi-hüccet-i şer‘îyye kayyum ve 

ve vasisi olan râfi‘u’ haze’l-kitâb Kara Ahmed ibn-i el-Hac Mehmed nâm kimesne 

meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde zikr-i âtî menzile vâzi’l-yed olan Mehmed 

beşe ibn-i Hasan beşe nâm kimesne mahzarında üzerlerine da‘vî ve takrir-i kelâm 

idüb mahalle-i mezbûrede vâki iki tarafdan Kürdoğlu Mehmed ve bir tarafdan 

Biyrecenli el-Hac Abdulkadir ve bir tarafdan Berber Süleyman menzilleri ile mahdûd 

menzil-i mukaddemâ mezbûr Mehmed beşe’nin mülkü iken müteveffâ-yı mezbûreye 

huyutunda doksan beş guruş semen-i makbûza bey‘ idüb mezbûrenin mülk-i 

müşterâsı oldukdan sonra fevt oldukda nısfı gâib-i mezbûre nısfı kız karındaşı 
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mezbûreye intikâl ider iken hâlâ cümlesini mezbûr Mehmed beşe fuzûli zabt ider 

suâl olunub gâib-i mezbûrun hissesinde kasridine tenbiye olunmak matlubumdur 

didikdde gıbbe’s-suâl mezbûr Mehmed beşe cevabında fi’l-hakika menzil-i mezbûru 

müteveffa-yı mezbûre Kerime’ye huyutunda doksan beş guruş bey‘ ve kabz-ı semen 

itmişdim vefâtından sonra kız karındaşı mezbûre Belkıs tamamını elli guruşa 

Kürdoğlu Mehmed’e bey‘ eyledi ol-dahi bana bey‘ eyledi deyü ber vech-i muharrer          

 

B.137  S.69 
Müteveffât-ı mezbûre Kerime’nin tarlasından olduğunu ikâr itmekle ikrâr-ı 

mucebince menzil-i mezkûrun nısfı gâib-i mezbûr intikâl idüb mezbûre Belkıs’ın 

tamamını bey‘e müsâg-ı şer‘î olmağla gâib-i mezbûrun nısfı hissesinden kasrîd ve 

kayyum mezbûr Kara Ahmed’e teslim mezbûr Mehmed beşeye tenbiye birle mâ-

vaka‘ bi’t-taleb kebt olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’l-hâmis ve’l-ışrîn min zil-kaide sene semânin ve mi‘ete  ve elf  

Mart 1767 

Şühûdü’l-hal 
Kertlioğlu Mehmed, Leylioğlu İsmail, Ayşebacıoğlu Mustafa, Kerd Hacı, Hacı 

Sipahioğlu Hacı Mustafa, Kefşeker es-Seyyid Mustafa Çelebi 

 

B.138 S.69 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Vazlı nâm karye ahâlisinden râfi‘u’ haze’l-kitâb es-Seyyid 

Ali bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde medine-i 

mezbûre tâbi‘ Harar nâm karyede sâkin İbikli Himmet beg ibn-i Mehmed Ağa nâm 

kimesne mahzırında üzerlerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan kırk gün 

mukaddem yüz guruş kıymetlü bir re’s toru kısrak ve yüz guruş kıymetlü bir re’s kır 

kısrak tayım zikr olunan Vaslı karyesinde merada iken gece ile sirkat olunub ba‘dehu 

teftiş ve ve tefahhus eyledikde mezbûra Himmet’in adamları gaib-i âni’l-meclis 

Osman ve Ali nâm kimesnelerin ahz ve sirkatını istimâ‘ ve mutâlebe-i sadedinde 

olduğumda sâlifü’z-zikr kısrak ve tayın bendedir deyü merkûm Himmet Beg bi’t-

tavi’s-sâf ikrâr ve i‘tirâf itmele hâlâ taleb iderim suâl olunub mucib-i şer‘îsi icrâ 

olunmak matlubumdur dedikde gıbbe’s-suâl mezbûr Himmet cevabında husus-ı 

mezkûr-ı bi’l-külliye inkâr idincek müddeî merkûm es-Seyyid Ali’den müddeâsına 

muvâfık beyne taleb olundukda udûl-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden es-Seyyid Ahmed 

ibn-i Ali ve es-Seyyid Süleymen bin Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i 

şer‘e hâzırân olub eseru’l-istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan kırk gün mukaddem 
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işbû müddeî mezbûr es-Seyyid Ali işbû merkûm Himmet Beg’in tâbi‘leri Osman ve 

Ali nâm kimesnelerden bir re’s toru kısrak ve bir re’s kır kısrak tayını mutâlebe ve 

istifsâr eylediğinde mevsûfân-ı mezkûrân kısrak ve tay bendedir deyü bizim 

huzurumuzda işbû merkûm Himmet Beg bi’t-tavi’s-sâf ikrâr ve i‘tirâf eyledi biz bu 

hususa bu vech üzere şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i 

şer‘îyye eyledikde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye şahâdetleri makbûle olmağın 

mûcebince mevsûfan-ı mezkûrân kısrak ve tayın aynları mevcûd ise aynlarını ve’l-

müstahakk ise kıymetlerini ba‘de’s-subut meddeî-i merkûm es-Seyyid Ali’ye edâ ve 

teslime merkûm Himmet’e ba‘de’t-tenbiye mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâbi aşer min şehr zi’l-hiccetü’ş-şerife sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Nisan 1767           

Şühûdü’l-hal 
Ahmed el-Hac Mehmed, İbnilham bin el-Hac Abdullah, Maraşlşı Çobluzade el-Hac 

Ahmed Ağa  

 
B.139 S.69 
Husus-ı âti’l-beyânın mahalinde ketb ve tahrir ve fasl ve hasmı iltimâs olunmağın 

sab-ı şer‘den Mevlânâ Ali Efendi ta‘yîn ve irsâl olunub ol-dahi medine-i Ayıntab’da 

Çukur nâm mahalle ahâlisinden iken işbû sene-i mübârekede hacc-ı şerîfden avdetde 

fevât iden el-Hac Mehmed Emin ibn-i el-Hac Ebubekir’in mahalle-i mezkûrada vâki‘ 

menziline varub akd-ı meclis-i şer‘î ali olundukda müveffâ-yı mezbûrun verâseti 

zevce-i menkuhesi Fatma bint-i el-Hac Mehmed ile vâlidesi Zemzem bint-i Hasan’a 

ve sulbi sagiroğluları Mehmed ve Mustafa ve sagire kızı Hatice’ye münhasıra olduğu 

şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun li-evebeyn 

karındaşları asâbü’l-haze’l-kitâb Mehmed ve Ali nâm kimesneler kendi nefislerinde 

asâleten ve kız karındaşları diğer Hatice ile müteveffâ-yı mezbûrun vâlidesi mezbûre 

Zemzem tarafından zikr-i âtî da‘vîye vekil sâbitü’l-vekâleleri olmağla merkûm 

Mehmed vekâleten meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda sıgâr-ı mezbûrunun vâlideleri ve 

kıbel-i şer‘den mensubeye vasiyeleri olub terke-i mezbûreye vazi‘atü’l-yet olan 

merkûme Fatma mahzarında üzerine her biri da‘vî ve takrir-i kelâm idüb bundan 

akdem biz sagir ve müteveffâ-yı mezbûr karındaşımız el-Hac Emin kebir olmak 

hasabiyle babamızdan müntâkil envâl-i mevrusemizi zabt itmekle târih-i kitâbdan beş 

ay mukaddem hacc-ı şerîfe azimet ider oldukda emvâl-i mevrusemizin hesâb ve 

kitâbını huzur-ı müslimde rüiyyet ve mukadder ma‘lumunu her birimize edâ ve 

teslim idüb ancak zimmetinde her birimizin iki yüz doksan dörder guruş hakkımız 
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kalub ve bundan mâ‘adâ kızkarındaşımız müvekkile-i mezbûrenin dahi kezalik 

ba‘de’t-teslimât yüz guruş ve vâlidesi müvekkile-i mezbûre Zemzem’in dahi altmış 

üç guruş bâki kaldıkda  

 

B.139 S.70 
merkûm el-Hac Mehmed Emin meblağ-ı mezkûre bize ve müvekkilâtan-ı 

mezbûrtâna vâcibü’l-edâ deyini olduğunu ikrâr ve işhâd idüb zimmetinde iken fevt 

olmağla hâlâ meblağ-ı mecmu‘-ı mezkûr yedi yüz elli bir guruşa tereke-i mezkûrdan 

asâleten ve vekâleten taleb ideriz suâl olunub edâ ve teslime tenbiye olunmak 

matlubumuzdur didiklerinde gıbbe’s-suâl merkûme Fatma cevabında tereke-i 

mezkûreye vasiyedini ikrâr müddeâ-yı inkâr idincek müddeiyân-ı mezbûrâmdan 

müddeâlarına muvâfık beyine taleb olundukda udûl-ı ihrâr-ı ricâl-i müslimden es-

Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i es-Seyyid Ahmed Çelebi ve Mehmed bin Hasan ve 

Ahmed bin Ahmed ve Ali bin İsmail  nâm kimesneler meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda 

hâzurun olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan beş ay mukaddem 

müteveffâ-yı merkûm el-Hac Mehmed Emin ibn-i el-Hac Ebubekir karındaşları işbû 

mezbûrân Mehmed ve Ali hemşiremiz müvekkile-i mezbûre ve vâlidesi ile mâl-ı 

mevruseleri muhasebe-i müsnede gördüklerinde ba‘de’t-teslimâtü’l-mâlume 

sahihhü’l-baki merkûm Mehmed’e ikiyüz doksan dört guruş ve merkûm Ali’ye 

kezâlik ikiyüz doksan dört guruş ve mezbûre Hatice’ye yüz guruş ve vâlidesi 

merkûme Zemzem’e doksan üç guruş zimmetinde vacibü’l-edâ deyni olduğunı bizim 

huzurumuzda ikrâr ve i‘tirâf eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz şahâdet 

dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye eyledikde ba‘’t-tadil ve’t-tezkiye 

şahâdetleri makbule olmağın mucebince meblağ-ı mecmu‘ mezkûr yediyüz elli guruş 

merkûmun Mehmed ve Ali ve Hadice ve Zemzem’e müteveffâ-yı merkûmun 

terekesinden edâ ve teslime merkûme Fatma’ya müddasına husus-ı mezbûra 

mevlânâ-i merkûm mahalinde ketbve tahrir ba‘dehu meclise gelub ihnâ ve şer‘le 

vuku‘a inhâ ve takrir itmeleriyle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-evahir-i sâferü’l-hayr  sene ahde ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Haziran 1767 

Şühûdü’l-hal 
Menzilci … Ahmed Ağa, Kasbacı Yusuf Ağa, Yükükzade Hacı Osman Ağa, 

Saferzade Çelebi Mehmed Efendi Kalpak beşe   
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B.140 S.70 
Medine-i Ayıntab’da Tarla-i Atik mahallesi sakinlerinden iken bundan  akdem halik 

olan Tahtadüğünoğlu Toris veledi Akadigek’in ve verâseti zevcesi Agibibnete 

Karabed ile anası Coha bint-i Karagünet ve sulbi sagiroğlu Agob ve kızı diğer 

Coha’a münhasıra ba‘dehu sagir-i mersum Agob helâk olub verâseti anası mesfure 

Agisa ile li-ebevyn kız karındaşı mersume diğer Coha’a ve ammisi İbrahim veledi 

mesfur Agadigek’e mütehakkık ba‘dehu mersume diğer Coha dahi fevt olub verâseti 

anası mersume mesfure Agisa ve li-üm karındaşları sagir-i kebir Kürü ve Marim’e ve 

emmisi mersum İbrahim’e mütehakkık olduğu zahir ve mütehakkık oldukdan sonra 

mersume Agisa kendi nefsinden asil ve sagiran-ı mersuman Kürü ve Marim’e kıbel-i 

şer‘den vasi nasb ve ta‘yîn olunmağla vesâyeten meclis-i şer‘î kadim-i enverde 

râfi‘u’ haze’s-sefer mersum İbrahim mahzarında bi’t-tavi’s-saf ikrâr-ı tâm ve takrir-i 

kelâm idüb zevcem hâlik-i mesfur Toris ile işbû mersum İbrahim karındaşlar olub 

huyutunda malları ve duyunları müşterek iken bundan akdem hâlik-i mesfur Toris 

murd oldukda işbû mersum İbrahim karındaşım Toris’in nısf tarla hissesiyle sagir 

envâl ve eşyadan hususa olmak üzere mecmu‘ terekesi bin guruşa balig olur deyü 

ikrâr itmişidik ol-vechle bin guruşluk terekeden bi’l-muasahi’ş-şer‘îyye bana ve 

zevci saninden hâsıl evladlarım mersuman Kürü ve Marim’e isabet iden hisse-yi 

şer‘îyemiz ilâ hazel ândan müekkededir deyü mersumdan da‘vî idüb mersum 

İbrahim dahi karındaşım hâlik-i mersum Toris ile beynimizde ehem-i mal ıtlak 

olunur ancak bir menzil olub ale’l-iştirâk duyun-ı kesiremiz olmagla izn-i şer‘le 

bundan alsun hisse-i nuzulden hisse-i duyununu ala vechi’l-ferma izn eyledim ve 

hatta ber vuku‘a dava eyledikde an izn kendi malımdan iki kıt‘a bağ verdim 

zimmetimi ibrâ eyledik deyü dava-ı mezkûreyi inkâr ve def‘a itibar eyledikde 

beynimizde munâzaat-ı şirre ve muhâsemat ve … cerayan etmişti elhâletu hazihi 

beynimize müslihun tavasut idüb an inkâr da‘va-i mezkûrdan ve hasaten menzil-i 

mezkûrun nısfında benimle sagirânı mersumana ber vech-i min sahiha isâbet eden 

hisse-i da‘vasından seksen guruş üzerine inşâ-i akd-i sulh eylediklerinde biz dahi 

sulh-ı mezkûru kabul ve cema‘ mezkûr seksen guruşu mersûm İbrahim yedinden 

bi’t-tâmam ahz ve kabz idüb sâlifü’z-zikr bin guruşluk zevcem hâlik-i mezfurun 

terekesinden kıymetle evlâtlarımın hakkı ve hisse-i da‘valarına vesâir müteâlikâ-i 

amme-i da‘vî ve kefâ-i husumât ve münâzadan işbû mersûm İbrahim’in zimmetine 

min külli’l-vücu ibrâ-i âmm-i kâtü’n-nizâ ile ibrâ ile iskâd eyledim didikde gıbbe’t-

tesdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-tâleb ketb olundu 
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 Fi’l-yevmi’l-hâmis min rebi‘ü’l-evvel sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1767 

Şühûdü’l-hal 
Bayramoğlu Molla Mustafa, Çerkeszade es-Seyyid Mehmed Çelebi, Berber 

Süleyman, Gazzaz Osman oğlu Molla İbrahim, Bakkal Yusuf Çukurludan, Ketreli 

oğlu Mehmed, İshak beşe Çavuş               

 

B.141 S.71 
Medine-i Ayıntab’da İbn-i Kör mahallesi ahâlisinden Beynamazcıoğlu dimekle 

ma‘ruf Nacar Ali bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde 

medine-i mezbûrede Tarla-i Atik mahallesi sâkinlerineden râfi‘etü’l-haze’l-kitâb 

Fatma bint-i el-Hac Mehmed Efendi nâm hâtûn mahzarında bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tâm 

ve takrir-i kelâm idüb medine-i mezbûra tâbi‘ Leylencik nâm mahallede vâki‘ 

Kahveli Pınar karbında kıbletân ve garben tarîk-i âmm ve şarkân el-Hac Halid Efendi 

bostanı ve şimâlen Abdullah bostanı ile mahdûd bir kıt‘a tut bagçesinin nısfı 

mukaddemâ mülküm olmağla târih-i kitâbdan on gün iki sene mukaddem işbû 

mezbûre Fatma hâtûna nıdf-ı hissemi yüz yirmi beş guruşa bâtan bey‘ ve teslim idüb 

ol-hinde semenî olan meblağ-ı mezbûr yüz yirmi beş guruşa mezbûre Fatma’ya 

benden bi’t-tâmam ahz ve kabz itmişdim el-hâte haze bostan-ı mahdûd-ı mezkûrun 

nısf-ı hissesi işbû mezbûre Fatma hâtûnun mülkü müşterâsıdır benim kat‘â alâka ve 

medhalim yokdur hasbemâyeşâ ve ve yuhtâr mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-

tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’l-hâmis min rebî‘ü’l-evvel sene ihda ve semânîn ve mi‘ete   ve elf 

Temmuz 1767 

Şühûdü’l-hal 
Kısacık Müftüzade Molla Said, Bayramoğlu el-Hac Mustafa, Kerlioğlu Mehmed 

 

B.142 S.71 
Ayıntab Serkibain mahallesi ahâlisinden el-Hac İsmail ve Mustafa ve Abdullah oğlu 

Ebubekir nâm kardaşlar muhâsıl-ı kazada yine mahalle-i mezbûreden bâisu’l-kitâb 

Lehdi İbrahim müvâcihesinde ikrâr-ı tâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan Bakkal Halil verâsesi ve bir tarafdan el-Hac Ömer menzili ve iki tarafdan 

tarik-i âmm ile mahdûd bir bâb menzil mülk-i mevrusemiz olmağın elli guruşa 

merkûm Ahmed’e beg‘ ve meblağ-ı mezkûru ahz ve kabz idüb fimâba‘d alâka ve 

medhalimiz olmayub Ahmed’in mülk-i müşterâsıdır didklerinde gıbbe’t-tesdik  mâ-

vaka‘ ketb olundu  
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Fi 7 min rebi’ü’l-evvel sene 1181 

Temmuz 1767 

Şühûdü’l-hal 
Madrad Ebubekir Efendi, Köylü Davud es-Seyyid Ebubekir Efendi, El-Hac Ömer 

beşe Kara Ömerzade,  

 

B.143 S.71 
Medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesinde sâkin Fazlızade demekle ma‘ruf el-

Hac Halil Efendi ibn-i el-Hac Ali Ağa meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde 

mahalle-i mezbûra ahâlisinde Kalenderzade râfi‘u’ haze’l-kitâb Molla Mehmed ibn-i 

el-Hac Ebubekir mahzarında bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb işbû 

merkûm Molla Mehmed’in babası müteveffâ-yı mezbûr el-Hac Ebubekir’e 

huyutunda elli üç senesinde üç yüz guruşa üç yüz bâtan kahveye selm eyledim deyü 

altmış senesinde terekesinden taleb eylediğimde mezbûr Molla Mehmed dahi bir 

buçuk sene merurunda babam üç yüz doksan guruş nakiden teslim idüb zimmetini 

ibrâ etmişdik deyü bana def‘ ve def‘ini isbât ve hüccet itirmişidi ba‘dehu ben dahi 

elli beş senesinde dahi yine babasına bir def‘a üç yüz guruş üç yüz batmân kahveye 

selm iyledi deyü müslimfeye üç yüz guruş iki defa‘ olduğunu da‘vî eylediğimde ol-

dahi altmış dokuz senesinde iki gün mukaddem ancak üç yüz guruş selm eyledim 

ziyâde hükm yokdur demişdin deyü bana defa‘ tasdi ve hüccet ittirmişti lâkin def‘ 

sânî müvâcihemde olmadı deyü târih-i kitâbdan on gün mukaddem yine merkûm 

Molla Mehmed’den mukaddemâ müddeâm olan üç yüz batmân kahvese huzur-ı 

şer‘de taleb ve da‘vî eylediğimde beynimizde münâz‘ât-ı kesire ve muhâsemât ve 

fire ceryân itmişdi el-hâlete haze beynimize müslimun ve muslihun tavasut idüb bana 

da‘vâ-i mezkûramdan kat‘u’n-niza‘ yüz elli guruşa sulh eylediklerinde ben dahi sulh-

ı mezbûra kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr yüz elli guruşa merkûm Molla 

Mehmed yedinden tamamen ahz ve kabz idüb mukaddem ve mühridlerimizde olan 

hüccede mezkûr ve mestur memnû‘ ve gayr-i memnû‘ iken def‘a üçer yüz guruş selm 

da‘vâsına ve kâfe-i mutâlebâta müte‘alika-i da‘vadan işbû merkûm Molla 

Mehmed’in zimmetini ibrâ-i âmm kâtu’l-nizâle ibrâ ve iskât eyledim ba‘de’l-yevm 

bu hususa mute‘alika-i hücce-i  zuhur iderse amel olunmak üzere müceddeden 

hüccet-i şer‘îyye olunsun didikde gıbbe’t-tasdükü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-tâleb ketb 

olundu hürrire  

Fi 15 min Muharrem sene 1181 

Mayıs 1767 
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Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid İshak Efendi Müftüzade, Ahmed Efendi Şerif Efendizade, Ali Ağa 

Daverzade, Molla Salih Şeyh Süleymanzade, Alemdar Mehmed Ağa Serdar Hâlâ, 

Siraz Paşa, Berber Seyyid Ahmed Çelebi, Berber Molla Mehmed 

 
B.144 S.72 
Husus-ı âti’l-beyânın mahalinde ketb ve tahrir ve fasl ve hasmı iltimâs olunmağın 

sab-ı şer‘îyet merguyeden Mevlânâ Ali Efendi mevzunân ta‘yîn ve irsâl olunub ol-

dahi medine-i Ayıntab Çukur nâm mahalle ahâlisinden olub tarîk-i hacc-ı şerîfde 

vefât iden el-Hac Mehmed Emin ibn-i el-Hac Ebubekir’in verâseti zevce-i metrûkesi 

Fatma bint-i el-Hac Mehmed ile vâlidesi Zemzem bint-i Hasan ve sulbî sagir oğluları 

Mehmed ve Mustafa ve sagîre kızı Hadice’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra râfi‘etü’l-haze’l-kitâb zevce mezbûre Fatma meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda sagâr-ı mezbûrûna li-ecli’d-da‘vî vasî nısf olunan Ümmü’l-

mezbûre Zemzem mahzarında üzerlerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb babam ve 

vâlidem müteveffâların bana intikâl iden mal-ı mevrûsemden beş yüz guruş karz-ı 

şer‘î olmak üzere zevcem müteveffâ-yı mezbûr el-Hac Mehmed Emine bundan 

akdem huyutunda def‘ ve teslim idüb ve bundan mâ-adâ yüz elli guruş ma‘kûd Ali’e 

zimmetinde mehr-i muahharım olub târih-i kitâbdan beş ay mukaddem hacc-ı şerîfe 

azîmet eyledikde ber vech-i muharrer cihet-i karzından beş yüz guruş ve mehr-i 

muahharrım olan yüz elli guruş bana ve icabü’l-edâ deyni olduğunu huzur-ı 

müslimde ikrâr ve i‘tirâf ve istişhâd itmekle meblağ-ı mecmu‘ mezkûra kıbbü’l-edâ 

zimmetinde iken fevt olmağla hâlâ terekesinde taleb iderim suâl olunub edâ-yı 

tenbiye olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûre Zemzem cevabında 

tereke-i mezbûreye asâleten ve vesâyeten vaz‘iyedini ikrâr mâ-adaya inkâr idincek 

müdde-i merkûme Fatma’da müddeâsına muâfak beyine taleb olundukda udul-ı 

ihrâr-ı ricâl-i müsliminden es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i es-Seyyid Ahmed ve 

Mehmed bin Hasan ve Ahmed bin Ahmed ve Ali bin İsmail nâmûn kimesneler li-

ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzurun olub esarü’l-istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan 

beş ay mukaddem mütevveffâ-yı mezbûr el-Hac Mehmed Emin ibn-i el-Hac 

Ebubekir hacc-ı şerîfe azimet eyledikde zevcesi işbû müddeî-i merkûme Fatma’ya 

cihet-i karzdan beş yüz guruş ve mehr-i muhhara yüz elli guruş cema‘ altıyüz elli 

guruş zimmetinde vâcibü’l-edâ deyni olduğunu bizim huzurumuzda ikrâr ve i‘tirâf ve 

bizi işhâd eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şahâdet dahi ideriz deyü 

herbiri edâ-ı şahâdet-i şer‘îyye eyledikde ba‘de’r-riâyete şerâitü’l-kabul şahâdetleri 
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makbule olmağın ba‘de’t-tarifü’ş-şer‘î mucebince meblağ-ı mezkûr altıyüz elli 

guruşa tereke-i mezkûradan merkûme Fatma’ya edâ ve teslime mezbûre Zemzem’e 

kıbel-i şer‘den tenbiye ve ba‘dehu Mevlânâ merkûm mahalinde ketb ve tahrir ve 

meclis-i şer‘e gelub ale’l-vukûa inhâ ve takrir itmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire 

 Fi evâhir saferü’l-hayr sene 1181 

Haziran 1767 

Şühûdü’l-hal 
Sagarzade el-Hac Mehmed Efendi, Yükrükzade el-Hac Osman Ağa, Menzilci es-

Seyyid el-Hac Ahmed Ağa, Kasarcı Yusuf Ağa, Kılyak Mehmed beşe 

 

B.145 S.72 
Medine-i Gostallı mahallesi sükanından iken ber-vech-i âtî maktûlen fevt olan 

Barakoğlu demekle ma‘ruf Ali bin Şaban’ın verâseti medine-i Maraş’da sâkin sulbi 

sagiroğlu Mehmed’e ve sulbiye-i sağire kızı Elife mütehakkık olduğu şer‘an zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra sağirân-ı mezbûrân kıbel-i şer‘den vasi nasb ve ta‘yin 

olunan es-Seyyid Molla Ahmed ibn-i Osman nâm kimesne meclis-i şer‘î lâzumu’t-

tevkirde mahalle-i mezbûre ahâlisinden eshâbü’l-hayrat Mehmed Efendi ibn-i Molla 

Mehmed ve el-Hac Ömer ibn-i el-Hac Halil ve es-Seyyid el-Hac Hüseyin bin el-Hac 

Ahmed ve el-Hac Ahmed beşe ibn-i Mehmed ve Osman bin Mehmed ve Ali beşe 

ibn-i Mehmed ve el-Hac Mustafa bin Mustafa ve el-Hac Baki bin Abdullah ve 

Mahmud bin Mahmud ve Sacid bin Gaffar nâm kimesneler vesâirleri mahzarlarında 

bi’l-vesâye üzerlerine da‘vi ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan iki gün mukaddem 

müteveffâ-yı mezbûr Ali işbû merkûmunun sakin oldukları sâlifü’z-zikr Gostalı 

mahallesinde sağ bögründen cerhiyle mahrub ve maktul bulunmakla suâl olunub 

makteza-i şer‘îyye icrâ olunmak matlubumdur dedikde gıbbe’s-suâl merkûmun 

Mehmed Efendi ve el-Hac Ömer ve el-Hac Hüseyin ve el-Hac Mehmed ve Osman ve 

Ali beşe ve Mahmud cevablarında işbû Sazgınlı Ayşe bint-i Ömer nâm hâtûn 

müteveffâ-yı mezbûr Ali’nin huyutunda bundan akdem zevce-i metrukesi olub 

bundan altı gün mukaddem tatlik itmekle mezbûre Ayşe’nin li-ebeveyn karındaşları 

olub sâlifü’z-zikr Sazgın karyesi ahâlisnden işbû Ebubekir ve Mehmed nâm 

kimesneler mezbûre-i karyelerine götürmek içün gelüb maktuli mezbûr ile mücadele 

esnasında işbû merkûm Ebubekir mahalle-i mezbûrede vâkt-ı zuhân-ı siyah kabzalı 

…  ile amden maktul-ı mezkûrunda mezbûr Barakoğlu Şaban oğlu Ali’yi darb ve 
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cerh ve katl eyledi katil-i mezbûr Ebubekir ‘dir deyü def‘le mukabelle ettiklerinde 

merkûm Ebubekir istintak olundukda fi’l-hakika ber-vechi mezkûrda           

 

B.145 S.73 
İnkâr idincek merkûmundan def‘-i mezkûrlarına mutâbık beyine taleb olundukda 

udul-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden ve Akyol mahallesi ahâlisinden Abdulgafar ibn-i 

Mehmed ve Kayser mahallesi ahâlisinden Hasan bin İmam Hüseyin nâm kimesneler 

li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan 

iki gün mukaddem işbû Sazgınlı Ebubekir bin Ömer sâlifü’z-zikr Kastel 

mahallesinde vâki‘ menzilde sâkin iken fevt olan Barakoğlu Ali ibn-i Şaban’ı vakt-i 

sahada siyah kabzalı bıçak ile amden bizim huzurumuzda sag bögründen darb ve katl 

eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şahâdet dahi ideriz deyü her biri 

edâ-yı şahâdet-i şer‘î eyledikde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şahâdetleri makbule 

olmağın mucebince şer‘ân kâtl mezbûr Ebubekir olmağla ahâli mahalleye beyuce-i 

muârazadan vasî merkûm men‘ birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şevâlü’l-mükerem sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

Şühûdü’l-hal 
Merbag Ali bin Abdulkadir Kayserden, Evalıoğlu Abdullah mahalle-i 

mezbûreden,Molla Muradoğlu İbrahim Kurb-ı Bostancıdan, es-Seyyid İbrahim bin 

Şeyh Bekir mahalle-i Amu’dan, Çersioğlu Molla Osman İmamoğlu Mehmed Ağa, 

Kürd Abdullahoğlu İbrahim Tütüncü el-Hac Hüseyinoğlu Ali Bostancıdan, Ömer 

beşeoğlu Ali Çukurdan 

 

B.146 S.73 
Medine-i Ayıntab’da Kanalıcı mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

es-Seyyid Ebubekir Çelebi ibn-i el-Hac Yahya’nın sulbi kebir oğlu es-Seyyid Molla 

Yahya nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde fi’l-asl Rişvan 

aşiretinden Meserganlı cemâ‘atinden râfi‘u’ haze’l-kitâb Kanlı Elü dimekle ma‘ruf 

Köse Ali bin Hüseyin nâm kimesne mahzarında bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrir-i 

kelâm idüb medine-i mezbûra tâbi‘ Kürd nâm karye türâbında tarik-i âmm ile 

mahdûd bir kıt‘a muski tarla ve etrafında vâki‘ Köse Haliloğlu bostanı demekle 

ma‘ruf bir çift rub‘ i‘tibâr olunur bir tarafdan Abdulvahaboğlu tarlası ve bir tarafdan 

Emir mahalli mülkü ve bir tarafdan nehr-i Sacur ve bir tarafdan eşcâr-ı mişmire ve 

gayri mişmiresi müştemel bir kıt‘a arz baba babam müteveffa-yı mezbûr es-Seyyid 
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Ebubekir halibinden müntakil ve benim hisseme ta‘yin olunub dokuz seneden beru 

tasarrufumda iken işbû mezbûr Köse Ali zikr olunan tarlanın sülüs hissesini Baloğlu 

Ahmed’den iştirâ eyledim ben diyar-ı ahirde olduğuma binâen dokuz senedir tasarruf 

idersen deyü sülüs tarlası ve dokuz senelik icrâsını benden da‘vî itmişdi el-hâletü 

hazihi tarla-yı mezkûrun sülüs şâyianı merkûm Köse Ali’ye rızâm ile verdum ol-dahi 

dokuz senelik icrâ da‘vâsından benim zimmetimi ibrâ eyldi fimâ ba‘d tarla-yı 

mahdûd-ı mezkûrun ve etrâfında olan eşcârın sülüs şâyiaları merkûm Köse Ali’nin 

mülküdür hasbe mâyeşâ ve yuhtâr mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î 

mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire 

 Fi 5 min rebi‘ü’l-evvel sene 1181 

Temmuz 1767 

Şühûdü’l-hal 
Kasteylitlu es-Seyyid el-Hac Mustafa Efendi müftü sâbık, Hafız es-Seyyid Ebubekir 

Efendi Biraderzade, Kanalıcızade Molla Mahmud, Taşcıoğlu Molla Mehmed 

 

B.147 S.74           
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Küçüklü nâm karye ahâlisinden es-Seyyid Şeyh Ali ibn-i 

Abdulkadir nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde karye-i mezbûre 

sâkinlrinden râfi‘etü’l-haze’l-kitâb Meryem bint-i Veli nâm Hâtûn ile yine karye-i 

mezbûra ahâlisinden Tenenoğlu Mehmed bin Osman nâm kimesne mahzarlarında 

üzerlerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb işbû mezbûre Meryem mukaddemâ oğlum 

müteveffa es-Seyyid Abdulkadir’in menkucesi olub mezbûr Abdulkadir begin yüz 

yetmiş dokuz senesi mâh sefer-i ahirin on yedinci günü fevt oldukda sene-i mezbûra 

receb-i şerîfenin on yedinci günü sagir oğlum işbû Seyyid Ali’ye mezbûrenin 

rızasıyla velâyeten akd ve nikâh eylediğimden bir sene mer^yrda mezbûre Meryem 

merkûm Teninoğlu Mehmed’e akd ve nikâh olunmağın mukaddem olan nikâhı ben 

bundan akdem meclis-i şer‘de velâyete da‘vî ve isbât ve hüccet-i şer‘îyye itder-i 

müşikin hâlâ mezbûre nefsini teslimden imtinâ‘ ider suâl olunub mûcib-i şer‘îyesi 

icrâ olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûre Meryem cevabında fi’l-

hakika mezbûr Şeyh Ali’nin oğlu zevcem müteveffa Seyyid Abdulkadir fevt oldukda 

kayın babam mezbûr Şeyh Ali sagir oğlu mezbûr Seyyid Ali içün bir sene mukaddem 

ali tarîkü’l-hutbe benden istinkâh eyledi ben rıza vermedim ve nikâh olunmadı işbû 

bin yüz seksen senesi recebü’l-şerîfenin on birinci gününe gelinceyedeğin dâimâ 

istinkâh eyledi rıza vermedim ba‘dehu yevm-i mezkûrda İmam Mustafa’ya ben vekil 

eyledim ol-dahi bana vekâleten elli guruş ma‘kidem ve elli guruş müvehir mehr 
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tesmiyesiyle muhakeme-i şerîfede ve mahfil kazada işbû mezbûrtanın oğlu 

Mehmed’e nikâhım akd-i şer‘îyye olundu mezbûr Mehmed’e nikâhım akd olunduğu 

güne gelinceye değin bir sene lâ-yunkati‘ ahâli-i karye ve ahâli-i beldeden işbû 

hâzrûn bi’l-meclis ulema ve suleha ve a‘yân ve eşrâf ve ahâl-i karyeye ilm ve 

ma‘rifetleriyle benden istinkâh eylediği mütevâtir olub ve hüccet-i mezkûr nâib-i 

sâbık azlinden sonra ketb ve imza ettirdi deyü def‘le mukâbele ve def‘te mutâbık 

fetâvâ-i şerîfe ibrâz idincek gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr husus-ı mezbûrda istinkâhe 

tevâtür beyinesi işra‘an evveli olmağın mezbûre Meryem’den def‘-i mezkûr yine 

beyine taleb olundukda karye-i mezbûre ahâlisinden İmmam Molla Mehmed bin 

Molla Hasan ve Mustafa küthuda ibn-i el-Hac Ahmed ve Molla Ahmed bin Ahmed 

ve Mehmed bin Musa Ahmed bin Ramazan ve Ahmed bin Musa ve Mehmed bin 

Ahmed ve Mustafa bin İbrahim ve Hasan ibn-i Halil ve Hacı bin Abdulrahman ve 

Hüseyin bin Ahmed ve diğer Hüseyin bin Kasım ve İsmail bin Hasan ve Ali bin 

Mustafa ve Mehmed bin Edham ve Hüseyin bin Ömer ve Ahmed bin Mehmed ve 

diğer Ahmed bin İbrahim ve Mustafa bin Ahmed ve sâirleri bâcem‘uhum meclis-i 

şer‘e hâzırûn olub eseru’l-istişhâd fi’l-hakika işbû müddeî mezbûr es-Seyyid Şeyh 

Ali müteveffa oğlu Abdulkadir’in fevtinden sonra işbû mezbûre Meryem’e sagir oğlu 

işbû Seyyid Ali içün her bâr-i istinkâh eyledi hatta mezbûre Meryem işbû 

merkûmtanın oğlu Mehmed’e seksen senesinde receb-i şerîfenin on birinci günü 

mahfil-i kazada akd-ı şer‘î olundukduğu güne geliceğe değin mezbûr Seyyid Şeyh 

Ali’nin mezbûre Meryem’den istinkâh cümlemizin ma‘lumudur biz bu hususa bu 

vech üzere şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye 

eyledikde ba‘de’t-tadil ve’t-tezkiye şahâdetleri makbûl oldukdan sonra zil-i rakimde 

muharrerü’l-esâmî ulemâ ve sulehâ ve a‘yan ve eşrâf dahi hâlâ minvâl üzere 

olduğuna cümlemizin ilmilahikdır deyü ala vechi’ş-şahâde haber vermeleriyle 

mûcebince tevâtüren hilâfına olan da‘vî ve hüccetin mutalebetiyle ba‘de’l-hükm 

mezbûr Şeyh Ali bu vech-i ma‘urazadan men‘ birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu 

hürrire  

Fi 17  min şehrü’l-ramazanü’l-mübârek sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Ocak 1767 

Şühûdü’l-hal 
Faziletlü Abdulrahim Efendi el-Müftü hâlâ, Faziletlü es-Seyyid el-Hac Mustafa 

Efendi el-Müftü sâbık, Faziletlü es-Seyyid el-Hac Mehmed Efendi el-Müftü sâbık, 

Fahrü’l-müddesin es-Seyyid el-Hac Halid Efendi Nakıbzade, Fahrü’l-müddesin 

Hüseyin Efendi Kethudazade, Fahrü’l-müddesinel-Hac Mehmed Efendi 
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Kerckenizade, Faziletlü Mustafa Efendi Hacı Hasanzade, Zaîfi Mehmed Efendi, 

Fahrü’l-ikrân Hasan Ağa Voyvoda hâlâ, es-Seyyid el-Hac Mehmed Ağa Battal 

Ağazade, es-Seyyid Ali Efendi el-Müftü sâbık    

 

B.148 S.75  
Husus-ı âti’l-beyânın mahalinde ketb ve tahrir ve fasl ve hasmı iltimâs olunmağın 

sab-ı şer‘î enverden bu fakir medine-i Ayıntab kazasında Leylancık nâm mahallede 

Kahveli pınar nâm pınarın üzerine varulub zil-i rakimde muharrerü’l-esâmi ulemâ ve 

sulehâ vesâir ma‘rifet-i müslimin mahzarlarında akd-ı meclis-i şer‘î âli olundukda 

sâlifü’z-zikr Leylancık’da vâki‘ Kazgöz pınarı ve Delikli pınarın suyundan saky 

olunan tut bağçesi ashâbından râfi‘u'-haze’l-kitâb Kazgöz oğlu el-Hac Yusuf ibn-i el-

Hac Mehmed ve es-Seyyid Abdullah bin Hüseyin ve el-Hac Hüseyin bin Abdullah 

ve el-Hac Mehmed bin el-Hac Osman nâm kimesneler vesâirleri meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda sâlifü’l-beyân Kahveli pınar suyundan saky olunan tutluk ashâbından 

Zenbilci İbrahim bin İbrahim ve Masaracı Halil bin Ömer ve Tulumcuoğlu el-Hac 

Mehmed ibn-i el-Hac Halil nâm kimesneler vesâirleri mahzarlarında her biri 

üzerlerine da‘vî takrir-i kelâm idüb işbû Kahveli pınarın aynı cânîb-i kablesinde 

vâki‘ Esirkarataş nâm cebel olmağla taht-ı cebelde min indillâhi tâela üç kısma 

munkısım olub bir kısmı Kazgöz pınarına ve bir kısmı Delikli pınara ve bir kısmı 

işbû Kahveli ta‘bir olunan Perilükayadan kıt‘a olunmuş hasfe karıdan câri ve bi’l-

cümle tut bagçeleri ve hayvânât saky ve üç yüz seneden mütecâviz bu hâl üzere 

münkatı‘ iken Kahveli pınar tahtında tut bagçesi olan gâibü’l-ani’l-meclis Tutuoğlu 

Ahmed beşe ve Kör Halil ve Merkenteroğlu Ahmed ve Kör Hazıroğlu Ali ve 

Kürdoğlu ve Veysel beşe nâm kimesneler tama‘-kasda ile Kahveli pınarın ve 

Perilükaya’dan kadimi hususunu mecrâsını ve derûnuna kıt‘a ve hafr itmeleriyle 

suyun zimmetini işagir olub fevkından olan mukassim asıl ve mecrâ-i kadimine su 

gitmeyub Kazgöz pınarı bi’l-külliye münkatı‘ ve Delikli pınara kıllet-i târi ve 

bahçelerimize zararı beyn vâki‘ olunmağın bundan akdem cânib-i mezradan üzerine 

gelünüb ber vech-i muharrer kat‘ eyledikde Perilükaya’nın bedeli olmak üzere arzân 

binâ ta‘biri olan sekiz bir makâ bir taş vaz‘ ve hüccet-i şer‘î olunmuşdu bir müddet 

murûrunda yine merkûmun vaz‘ olan taş mahdutdur deyü kadim-i Perilükaya’dan 

kat‘ ve kal‘ eyledikleri bedeli vaz‘ olunur muraggin iltifât olunmaksızın mahdus 

zeyniyle mukaddemâ ma‘rifet-i şer‘î ve mu‘ammâr-ı hâssa vekîl ma‘rifetiyle vaz‘ 

olunan taş kal‘a indirmeleriyle yine Kazgöz pınarı külliyen münkatı‘ ve Delikli 
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pınarda saf-ı külli ârz ve zarar-ı bey zâhir olumağın ba‘de’n-nazar keşf ve kadimi 

üzere kat‘i eyledikleri kyye bedeli mikdar-ı mezkûr taş vaz‘ olunmak 

matlubumuzdur deyü takrir-i meşruhlarına mutâbık bir kıt‘a hüccet-i şer‘îyye ibrâz 

eylediklerine tahte’l-istintâk merkûman İbrahim ve Halil ve el-Hac Mehmed 

cevablarına fi’l-hakika zikr olunan Kazgöz pınarı ve Delikli pınar kadiminden ilâ 

haze’l-itlâm suları Kahveli pınarın havzını ve mecrâsını kat‘ ve hafr idinceye değin 

câri olub kat‘ ve hafr olunmağla münkatı‘ olduğu cümlenin müşhuru ve ma‘lumumuz 

olub lâkin mukaddemâ vaz‘ olunan taş mahdutdur deyü ma‘rifet-i şer‘le kal‘ olundu 

deyü Perilükaya’dan kat‘ eyledikleri mikdâr bedel-i vaz‘ olunduğunu inkâr idincek 

müddeyün mezbûrundan müskûn hüccet-i şer‘îyye beyine taleb olundukda hâlâ 

müezzin bi’l-iftâ Kasallu Abdulrahman Efendi ibn-i el-merhum ağa Mihralı Efendi 

ve müftü sâbık faziletlü es-Seyyid el-Hac Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Abuzer Efendi 

meclis-i ma‘kûd-ı mezkûre hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika zikr olunan 

Karagöz pınarı ve Delikli pınar kadim olub işbû Kahveli pınarın Perilükaya kal‘ 

oluncaya değin kat‘â münkatı‘ olmayub Perilükaya kat‘âları sebebiyle Kazgöz pınarı 

bi’l-külliye münkatı‘ ve Delikli pınara kıllet târı oldukda cânib-i şer‘den evvel yine 

gelüb kat‘ eyledikleri Perilükaya bile sekiz bir mak bir taş muammâr hâssa vekil-i 

marifeti ve marifet-i şer‘le bizim huzurumuzda vaz‘ olunub hüccet-i şer‘îyye olundu 

biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şâhadet dahi ideriz deyü her biri edâ-i 

şahâdet-i şer‘îyye eylediklerinde ba‘del riâyete şerâtü’l-kabul şahâdetleri makbûle 

oldukdan sonra zil-i rakimde muharrerü’l-esâmi müslimin dahi zikr olunan Kahveli 

pınarın kadime-i mugâyir mecrâsı ve derunu Perilükaya sonradan kat‘ ve kal‘ 

olunmağla zikr olunan Kazgöz pınarı bi’l-külliye münkatı‘ ve Delikli pınara kıllet-i 

târi olub ve ma‘rifet-i şer‘le mukaddemâ vaz‘ olunan taş Perilükaya’dan kat‘ 

eyledikleri bedeli olduğu cümlemizin ma‘lûmudur deyü ala tarik-i eşhâda haber 

vermeriyle Perilükaya’dan kat‘ eyledikleri bedeli mukaddemâ hüccet-i şer‘îyye ile 

vaz‘ olunan sekiz bir mak bir taş yine vaz‘ olunub kemâ fi’l-takdim zikr olunan 

Kazgöz ve Delikli pınarların suları ceryânına müdâhaleden men‘ ve tenbiye birle mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi-evâil-i gurre rebi‘ü’l-evvel min sene ahde ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1767 

Şühûdü’l-hal  
Hacı Osman bin Osman, Kalalı Abdullah bin Mehmed, Hacı Hüseyin bin Hacı 

Osman, Mazmahuzlu Ahmed bin Ebubekir, Kara Ahmed bin Hacı Mehmed, 
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Saferzeli Mehmed Ağa, Fahrü’l-etrân Daderzeli Ali Ağa Serdar hâlâ Serdar sâbık, 

Çavuş Mehmed bin Hüseyin, Tapucu Mehmed bin Hacı Mehmed              

 

B.149 S.76 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Eyub Sükud nâm karye ahâlisinden iken bundan akde fevt 

olan Kasım oğlu Ahmed’in verâseti zevce-i menkûce-i metrûkesi Fatma bint-i 

Abdullah ile sulbi kebireoğulları Ebubekir ve Hüseyin ve kebire kızları Hatice ve 

Fatma ve Emine’ye münhasıra olub zevce-i mezbûre Fatma ddahi fevt olub verâseti 

sadırı oğlu merkûm Ebubekir ve kızları mezbûratân Fatma ve Emine’ye münhasıra 

olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mezbûre Emine’nin kâyınbiraderi 

ve tarafından zikr-i âtî da‘vâya vekil sâbitü’l-vekâlesi olan Molla Ebubekir ibn-i 

Molla Mehmed nâm kimesne bi’l-vekâle meclis-i şer‘î kadim-i enverde rafi‘u’ 

haze’l-kitâb merkûm Ebubekir müvâcihesinde üzerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb 

müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Ahmed’in terekesi bundan akdem iki feda‘ sab-ı şer‘î 

enverden tahrir ve takdim ve beyne’l-verese  tevzi‘ ve taksîm olunub defter-i kassâm 

mantûkı üzere kız müvekile-i merkûmeye bi’l-münâsihatü’ş-şer‘îyye isâbet eden yüz 

sekiz guruşluk terekeden hissen ahz ve kabz idüb lâkin müteveffâ-yı mezbûrun 

terekesinden olub karye-i mezkûrada vâki‘ ma‘lumatü’l-hudûd bağçe ve bağât ve 

menkûlâtın kıymetleri deftere noksan fâhiş ile tahrir olunduğundan gayr-i dört sene 

kıbletü’l-taksîm bağçe ve bağların hâsılâtından dahi müvekkilem merkûme 

Emine’nin hissesi karındaşı işbû Ebubekir zimmetinde olmağın hâlâ taleb iderim suâl 

olunub mûcib-i şer‘îyye icrâ olunmak matlubumuzdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm 

Ebubekir cevabında babam müteveffâ-yı mezbûrun terekesi târih-i kitâbdan sekiz 

sene mukaddem kıbel-i şer‘den bir defa‘ tahrir ve ba‘dehu iki sene mukaddem dahi 

merkûme Emine bi-nefsiha işbû merkûm Molla  Ebubekir ma‘rifetiyle tahrir 

olundukda kıymet-i terekede noksan var deyü bir defa‘ dahi tahrir ve müzâyede 

üzere bi’l-cümle mesbûkü’z-zikr bağçe ve bağların ve menkûlât ve galânın kıymet-i 

kâmilelerini takrir iderek terkîm ve beyne’l-verese tevzi‘ ve taksîm ittirdikde 

merkûme Emine’ye el-münâsaha isabet eden yüz sekiz guruş hisse bi’t-tamâm ahz ve 

kabz ve istikâd hak idüb merkûme Emine tarafından yine işbû merkûm Ebubekir’i 

vekîl ve huzuru müsliminde babam ve vâlidem terekelerinde münâsehe üzere isâbet 

iden hissesine vesâir gayin da‘vâsına müta‘leka ve el-hâsıl mirâs-ı mezkûre dâir 

âmme-i dâ‘vî husûmâtdan bi’l-vekâle benim verese-i sâirlerin zimmetlerimizi ibrâ ve 

iskâd eyledi deyü def‘iyle mukâbele eyledikde gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr mezbûr 
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Ebubekir’den def‘-i mezkûreye müvâfık beyine taleb olundukda udûl-i ihrâr-ı ricâl-i 

müsliminden Müddesi Ağa ibn-i Molla Mehmed ve Ali Ağa ibn-i Yusuf ve el-Hac 

Mustafa ibn-i Mehmed nâmında kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzırân 

olub eserü’l-iştişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan iki sene mukaddem işbû merkûm 

Molla Ebubekir’in müvekkilesi mezbûre Emine iltimâsıyla müteveffâ-yı mezbûr 

Kasım oğlu Ahmed’in bi’l-cümle envâli metrûkesi sab-ı şer‘den semen meseleleri ve 

kıymet-i kâmileleriyle tahrir ve bi’l-müzayede beyne’l-verese tevzi‘ ve taksim 

olundukda merkûme Emine’ye  vech-i münâsiha üzere isâbet ve intikâl iden bağ 

hissesi beyine vesâirden dahi cemaân yüz sekiz guruşluk hisse-i ırsiyesi bizim 

huzurumuzda bi’t-tamâm ahz ve kabz idüb tarafından irâse-i ikrâra işbû merkûm 

Molla Ebubekir’i tevkil ve merkûm Molla Ebubekir dahi sâlifü’z-zikr bağçe ve 

bağların ve menkûlâtan ziyâde kıymetleri hususuna vesâir mezbûre Emine’nin 

babasından ve vâlidesinden isâbet iden hissesine el-hâsıl mirâs-ı mezkûre müteallika-

i âmme dâvî ve husûmât bi’l-vekâle imân ve mutâlebâtdan işbû mezbûr Ebubekir’in 

vesâir veresenin zimmetlerini ibrâ-i âmm kâtü’l-nizâ ali ibrâ ve iskât eyledi biz bu 

husûsa bu vech üzere şâhidleriz ve şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-i şahâdet-i 

şer‘îyye eyledikde ba‘de’l-râiyet şerâetü’l-kabul şahâdetleri makbûle olmağın 

mucebeince vekil-i mezbûr Molla Ebubekir beyûce mu‘ârazadan men‘ birle mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’l-aşer min şehr râbi‘ü’l-evvel sene ahde semânîn ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1767 

Şühûdü’l-hal 
Faru’l-ikrân Alemdar Mehmed  Ağa Serdar hâlâ, Es-Seyyid Hüseyin Çelebi 

Serçecizade, İshak beşe Çavuş, Çebecek es-Seyyid Ahmed Çelebi, Hanmirlioğlu 

Osman  

 
B.150 S.77                 
Medine- Ayınatab’da İbn-i Şeker mahallesi sâkinlerinden Hadice bint-i Aşbezade 

İbarhim Çelebi nâm hâtûn zikr-i âtî bey‘i ikâr-ı vekîl olduğu zât-ı merkûmesi 

ma‘rifet-i şer‘îyye ile Arkan Abdulah Efendi ibn-i el-Hac Mustafa ve Mehmed Ağa 

ibn-i Osman Ağa şahâdetleriyle hüccet-i şer‘-i kavîm üzere sâbit ve hükm şer‘î üzere 

Molla Mehmed ibn-i Mehmed Efendi nâm kimesne meclis-i şer‘î şerîf-i enverde 

bâisü’l-haze’l-kitâb es-Seyyid el-Hac Osman Ağa ibn-i el-Hac Osman 

müvâcihesinde bi’l-vekâletü’ş-şer‘îye ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb medine-i 

mezbûrede Keçehane başında vâki‘ kıbletân ba‘zân keçeci dükkanı ve ba‘zân 
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Oyukoğlu menzil-i ver şarkân ba‘zân boyacı zımmi ve ba‘zân zımmi Yagub 

menzilleri ve garben târik-i âmm ve şimâlen nalband dükkanı ile mahdûd ve mümtaz 

Şervağan mezrasının rub‘ hisse-i şâyi‘ ve derununda vâki‘ altı küb ve altı câre ve 

terâzu ve batmân ve nevkilerin nısfı müvekkilem merkûme Hatice’nin bey‘ âti el-

zikrin ve vuku‘na değin yedinde olmağla tarifinden icâb ve kabule hâvî ve şurût-ı 

müfsideden ârî bey‘-i bât-i sahih-i şer‘î ile işbû    merkûm el-Hac Osman Ağa’ya yüz 

yetmiş guruşa bey‘ ve teslim ve temlik idüb merkûm dahi iştirâ ve kabul ve teslim ve 

temelük eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz yetmiş guruşa 

müvekkilem merkûme Hatice işbû mezbûr el-Hac Osman Ağa yedinde bi’t-tamâm 

ahz ve kabz ve istifâ gayr-i tahrire dâir dâvîden zimmetini ibrâ eyledi fimâba‘d 

sâlifü’z-zikr mezranın rub‘ hissesinde ve eşyâ’-i mezkûrenin nıfs hissesinde 

mezbûrenin alâka ve medhali kalmadı işbû merkûm el-Hac Osman’ın mülkü 

müşterâsıdır hasbemâyeşâ ve yuhtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î 

mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâlis min rebi‘u’l-evvel sene ahde ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1767 

Şühûdü’l-hal 
El-Hac Abdullah Ağa Mahzenzade, Fermanzade el-Hac Mustafa, İmamzade el-Hac 

Süleyman biraderi el-Hac Mehmed, Atar es-Seyyid Hamid Çelebi, Hasan beşe tabi 

Kethudazade, Balcıoğlu es-Seyyid Osman 

 

Budurki ba‘de mezra-ı mezkûranın günce vaz‘ olunan beytin arsası kethudazade el-

Hac Ahmed Ağa vakfı ve mahalleri olduğunu bâyi ve müşteri takrir eyledikleri 

takşiye ve terkîm olunmuşdur fi tarihi mezbûr şedd sabukun              

 
B.151 S.77 
Mahmiye-i Maraş mahallâtında Kemancı mahallesi ahâlisinden iken bundan esbak 

fevt olan el-Hac İbrahim Ağa ibn-i Abdulllah’ın sulbi kebir oğlu ve hasren verâsesi 

olan İbrahim Ağa nâm k,mesne medine-i Ayıntaba’da meclis-i şer‘î kavim vâcibü’l-

terkîm ve’t-ta‘zim Medine-i Ayıntab kazasında vâki‘ Mizmiz nâm karye ahâlisinden 

râfi‘u’ haze’l-kitâb el-Hac Abdulaziz ibn-i Mehmed ve Mereslioğlu Ahmed bin Ali 

nâm kimesneler mahzarlarında bi’t-ta‘vi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb târih-

i kitâbdan on gün mukaddem ben Ayınatab’a gelüb işbû merkûmları meclis-i şer‘e 

da‘vet ve mûterâfiân olub târih ve seyfeden elli sene mukaddem babam müteveffâ-yı 

merkûm el-Hac İbrahim Ağa karye-i mezbûreye mutasarrıf olduğu hasabiyle kendi 
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malından bin guruş köy ortası deyni olmak üzere ahâli karyeye selm idüb işbû 

merkûmân edâsına kefil bil-mâl olmuşlar ve hâsta merkûm el-Hac Abdulaziz     

zimmetinde otuz sekiz guruşa dahi var iken kırk sene mukaddem babam fevt olub 

meblağ-ı mezkûre merkûmân vesâir ahâli’ karye zimmetlerindedir deyü taleb ve 

da‘vî eylediğimde merkûmân bi’l-külliye inkâr ve merûr zaman medide olmuş deyü 

beni def‘-i ibtidâr ve ben dahi müteveffi Battal Ağa hufenden tehir da‘vî itmişim 

deyü alet-i irâd ve ol-vechle beynimizde münâzaât-ı kesire câri olmuşidi el-hâletü 

hazihi beynimize müslimûn ve müslihûn tavasut idüb da‘vâ-ı mezkûreden elli guruş 

üzerine bana sulh eylediklerinde ben dahi kabul ve meblağ-ı zimmetlerini ibrâ-i âmm 

kâtvetü’n-nizâ ale ibrâ ve iskât eyledim didikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-

taleb ketb olundu  

Fi’l-evâsıt  rebi‘ü’l- evvel sene ahde ve semânîn ve mi‘ete ve elf  

Temmuz 1767 

Şühûdü’l-hal 
El-Hac İbrahim Efendi Kerceknizade, Es-Seyyid Ahmed Çelebi Hacımirzazade, 

Molla İbrahim bin Hüseyin 

 

B.152 S.78 
Fi’l-asl Maraş mütemekkinlerinden olub hâlâ medine-i Ayıntab’da misâfir iken 

Seylioğlu demekle ma‘ruf Ramya veledi Agob nâm meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-

tevkirde medine-i mezbûre sâkinlerinden râfi‘u’ haze’l-sefer Manek veledi Alevirdi 

nâm zimmi mahzarında üzerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb bundan akdem 

mahmiye-i İstabulda karz namıyla mesfûre hesabı hesabına iki yüz elli dört guruş on 

beş pare medfû‘um olub saîde meblağ-ı mezkûrda bana yirmi dokuz guruş teslimi 

olub meblağ bâkî zimmetinde olmağla taleb iderim suâl olunub edâ-yı tenbiye 

olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mersûm Manik cevabında mesfûrun 

bende yüz on üç guruş hakkı olub yirmi beş guruş bir def‘a dört guruş bir def‘a  

teslim olub hatta kendi hattıyla yedime işbû deftere i‘tâ etmiştir ba‘dehu târih-i 

kitâbdan on bir gün mukaddem medine-i Ayıntab’da arz-ı nâm mahallede mesfûr ile 

bi’l-cümle hesâb ve  kitâbımızı görüb zimmetinde seksen dört guruş hakkı zuhurunda 

yirmi guruşuna dahi mesfûre teslim eyledim bi’l-cümle hesabımı gördüm ancak 

altmış dört guruş alacağım kaldı zimmetini ibrâ eyledim deyü ikrâr ve eşhâd eyledi 

deyü def‘le mukabele idincek gıbbe’l-istintâk ve ale’l-inkâr mersûm manınkinden 

def‘a mezkûr yine beyine taleb olundukda zimmi ta’ifesinden Ohan veledi Astenger 

ve Madrus veledi Melegün ve Agob veledi Asib nâm zimmiler li-ecli’ş-şâhade 
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meclis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan on bir gün     

mukaddem işbû mersûmânın ve Seyli oğlu Ramya hanilerinde olan bi’l-cümle ahz ve 

i‘tâlarını arzda hesablaşub ancak  altmış dört guruş hakkım kaldı mâ-adası aldım ve 

zimmetini ibrâ eyledim deyü işbû müddeî mersûm Ramya bizim huzurumuzda ikrâr 

ve bizi eşhâd eyledi biz bu hususa bu vech üzere şahidleriz şahâdet dahi ideriz deyü 

her biri edâ-i şahâdet-i şer‘î eyledikde ba‘de riâyete şeriâtü’l-kabul şahâdetleri 

makbûle olamağın mucebince müddeî mersûm Ramya beyuce-i muârazadan ba‘de’l-

men‘ mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min şehr rebi‘ü’l-evvel sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1767 

Şühûdü’l-hal 
Cerayeroğlu es-Seyyid Halil, Ovalıoğlu es-Seyyid Ömer, Kanboğazoğlu Monla 

Ömer, Basmacızade Şeyh Mehmed Efendi, Kökcüoğlu Ahmed Beşe,  Münzagaya 

oğulları   

 

B.153 S.78 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Nurvane nâm karye ahâlisinden iken bundan akdem fevt 

olan Abdaloğlu Ömer bin Hamza’nın verâseti zevce-i metrûkesi Hadice bint-i 

Abdullah ile sulbi kebiroğlları Mehmed ve Hamza ve sagir oğlu Hüseyin sulbiye-i 

kebire kızı Fatma’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra 

merkûm Hamza kendi nefsinden asâleten merkûmûn Mehmed ve Hadice’ye ve 

Fatma tarafından zikr-i âtî bey‘-i ikrâra vekil olduğu Ömer bin Mehmed ve Hasan 

bin Hüseyin nâm kimesneler şahâdetleri   sâbit ve subût vekâletine hükm-i şer‘î li-

hak olmağla yine merkûm Hamza asâleten ve vekâleten ve sagir-i merkûm 

Hüseyin’in dahi kıbel-i şeriat-ı mergubeden bi-hüccet-i şer‘îyye vasî mensub 

olmağın yine merkûm Hamza vesâyeten meclis-i şer‘î kavim-i enverde medine-i 

merrkûmede Bostancı mahallesi ahâlisinden Meceszade dimekle ma‘ruf râfi‘u’ 

haze’l-kitâb fahrü’l-ikrân el-Hac Abdullah Ağa bin Mehmed Efendi muvâcehesinde 

ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb karye-i merkûmede vâkî‘ pınar karşusunda 

Devecioğlu yeri demekle ma‘ruf bir tarafdan Leblebeci el-Hac Mehmed veresesi ve 

bir tarafdan Şeyh cami‘ vakfı tarla ve bir tarafdan harık-ı mâ’ ve bir tarafdan tarik-i 

âmm ile bir kıt‘a erik bagçesinin harık-ı sehem i‘tibâr ile eşcârının on sehem hissesi 

babam müteveffâ-ı merkûm Ömer’in huyutunda mülkü olub bundan akdem fevt 

oldukda bana ve müvekkillerim merkûmun ve sagir-i merkûm Hüseyin’e isâbet ve 

intikâl idüb zikr olunan bagçenin eşcârı meyvadar olmayub ve benim müvekkillerim 
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merkûmûn ve hususâ sagir-i merkûm Hüseyin’in nafaka ve kisveye eşid ihtiyâcı 

olmağla sagir-i mezbûrun hissesinin zaruret nafaka ve kisvesi içün bey‘i muktezi ve 

hâlâ izn-i şer‘le mezide ve ba‘de inkıtâ‘u’r-rabât sâlifü’z-zikr erik bagçesinde olan on 

sehem hisse-i mevruse-i eşcârı semen misli olmak üzere tarafından icâb ve kabule 

hâvî ve şurût müfsideden ârî bey‘-i bât-i sahih-i şer‘î ile sekiz guruşa işbû muma 

ileyh el-Hac Abdullah Ağa’ya asâleten ve vesâyeten ve vekâleten bey‘ ve teslim ve 

temlik eyledik muma ilyh dahi iştirâ ve kabul ve teslim ve temellük eyledikden sonra 

semenî olan meblağ-ı mezkûr sekiz guruşa bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz ve 

zimmetini ibrâ eyledik ba‘de’l-yevm zikr olunan bagçede benim ve müvekkillerim 

merkûmun sagir-i mezbûrun kat‘â alâka ve medhâlimiz kalmaub işbû mrkûm el-Hac 

Abdullah Ağa’nın mülk-i müşterâ ve hak-ı sarfıdır didikden sonra medine-i 

merkûmede Çukur nâm mahalle ahâlisinden Hacı Azrab dimekle Arif el-Hac 

Mehmed ibn-i  Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘de  muma ilyhh el-Hac Abdullah 

Ağa                               

 

B.153 S.79 
Mahzarında ikrâr-ı tâm ve ve takrir-i kelâm idüb sâlifü’z-zikr bagçenin arzının nısfı 

ve eşcârının ber vech-i meşrûh kırk sehm i‘tibârı üzere on beş sehm hissesi bundan 

akdem benim mülk-i müstakilim olmağla ben dahi nısf-ı arzı ve on beş sehm hissesi 

eşcârı tarafından icâb ve kabul-i muhtevi yüz kırk guruşa iki sene mukaddem ağa-i 

muma ileyh bey‘ ve teslim ve temlik idüb semenî mezkûr yüz kırk guruşa muma 

ileyh yedinde bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz etmiştim merkûm dahi iştirâ ve 

kabul tesellüm ve temellük eyledikden sonra heyn bey‘-i mezkûrde bagçe-i mezkûre 

harâbe olmağla merkûm Abdullah Ağa vefat-ı mezkûrdan ile’l-an imâratına ihtimâm 

idüb ol-vechle semenî mezkûr arz ve eşcarın semeni misli olub gabn ve  tagrirden 

sâlim ve ârî olmağın zimmetini ibrâ eyledim ba‘de’l-yevm mesbûkü’z-zikr bagçenin 

nıfs-ı arzla ve on beş sehm hissesi eşcârdan benim dahi asla alâkam olmağla merkûm 

Abdullah Ağa’nın mülk-i müşerâ ve hakk-ı sarfidir didikden sonra medine-i 

merkûmede Kurb-ı Zincirli mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Molla Hanifioğlu el-Hac Ahmed’in sulbi oğlu es-Seyyid Mehmed nâm kimesne dahi 

mahfili’ş-şer‘î kavim-i enverde merkûm el-Hac Abdullah Ağa muvâcehesinde ikrâr 

idüb sâlifü’z-zikr bagçenin nıfs-ı arzı ve kırk sehm hissede on beş guruş sehm hissesi 

dahi babam müteveffâ-yı merkûmun huyutunda mülkü olub ba‘de vefâte benimle 

karındaşım Hanifi nâm kimesneye isâbet ve intikâl idüb karındaşım merkûm dahi 
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hissesini bana bey‘ ve benim mülk-i müstakilim oldukdan sonra iki sene mukaddem 

ben dahi yüz kırk guruşa Ağa-i mûma ileyhe bey‘-i bât-i sahih-i şer‘î ile bey‘ ve 

teslim eyledim merkûm dahi iştirâ ve temlik ve tesellüm itmekle ben dahi sâlü’z-zikr 

bagçede ve arsada alâka ve medhalim yokdur merkûmun mülk-i müşterâsıdır 

hasbemâyeşâ ve yuhtâr mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-

taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’l-râbi‘ ve’l-ışrin min rebi‘ü’l-evvel sene 1181  

Temmuz 1767 

Şühûdü’l-hal 
El-Hac Ahmed Ağa Hacı Efendi Zade, Bakkal Güzel Mustafa, Basmacızade Ittar el-

Hac Osman, Es-Seyyid Abdulrahim Çelebi Ittar, Ittar Molla Ahmed Basmacızade                   

 

B.154 S.79 
Medine-i Ayıntab’da Şarkiyan mahallesi ahâlisinden bâ‘isü’l-kitâb Ali Efendi ibn-i 

Mehmed Efendi meclis-i şer‘î kavimden takrir-i kelâm idüb ammizadem olub 

bundan akdem fevt olan Ebubekir’in sulbi sagir oğulları Mehmed ve Mehmed Ali 

hâlâ taht-ı terbiyemde nafakaya muhtâcdır deyü talebiyle küllüveym her birine elli 

akce nafaka ve kisve behâ farz ve takdir-i şedd hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâlis min muharrerü’l-haram sene ahde ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mayıs 1767 

Şühûdü’l-hal 
Keleşzade Molla Mehmed Haffâf, Mahzar İbrahim, Keleşzade Molla Ali Ittar, Molla 

Ebubekir İmam Sâni Bahami Tahtalu 

 

B.155 S.79 
Medine-i Ayıntab’da İbn-i Şeker mahallesi sâkinlerinden Rukiye bint-i Gün Ali nâm 

hâtûn zâtî ba‘de’t-ta‘rifü’ş-şer‘î meclis-i şer‘î kavîm-i enverde râfi‘u’ haze’l-kitâb 

Müezin Molla Mehmed ibn-i Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrir-i 

kelâm idüb sâlifü’z-zikr İbn-i Şeker mahallesinde vâki‘ şarkan Zaîm Ali Ağa ve 

garben Kamlakzade Kasım Efendi ve kıbletân Emir Ali menzilleri ve şimâlen tarîk-i 

âmm ile mahdud bir fevkâni ve tahtani beyt ve bir matbah ve bir kiler ve bir ahur ve 

bir bodrum ve iki hazine ve bi‘rima havlu muayenesi müştemil bir bâb menzil 

bundan isbak hâlâ zevcem işbû Ebu İshakoğlu es-Seyyid Mustafa Çelebi’nin babası 

müteveffâ-yı merkûm Ebu İshak Çelebi’nin huyutunda mülkü olub bundan akdem 

fevt oldukda menzil-i mezkûrun ma‘rifet- şer‘le beyne’l-verese iktisâmı kırk sehm 

i‘tibâr ve sehm mezkûrum on altı sehm hissesi zevcem işbû merkûm es-Seyyid 
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Mustafa Çelebi’nin hissesi isâbet ve intikâl idüb ol-vechle masbukü’z-zikr on altı 

sehm hissesi menzil-i merkûm esSeyyid Musta Çelebi’nin mülkü mevrûsesi iken 

târih-i kitâbdan on sene mukaddem hisse-i mezkûresine huzur-ı müsliminde yüz 

guruş semen makbuza bana bey‘ ve teslim ve temlik idüb benim mülk-i müşterâm 

olmağla hâlâ tarafından icâb ve kabule hâvî şurût-ı maksudeden ârî bey‘-i bâtÎ sahih-

i şer‘î ile zikr olunan menzilin on altı sehm mülk-i müşterâmı yüz yirmi guruşa işbû 

merkûm Molla Mehmed’e bey‘ ve teslim ve temlik ve semen-i mezkûr yüz yirmi 

guruşu bi’t-tamâm merkûm yedinden ahz ve kabz ve istifâ ve zimmetini semeni 

mezkûredan    

        

B.155 S.80 
İbrâ eyledim merkûm Molla Mehmed dahi iştirâ ve kabul ve tesellüm ve temellük 

itmekle bâde’l-yevm menzil-i mahdûd mezkûrun mârü’l-beyân on altı 

sehmindebenim kat‘â alâka ve medhalim kalmayub işbû merkûm Molla Mehmed’in 

mülk-i müştreâsıdır hasbe mâyeşâ ve yuhtâr mutasarrıf olsun didikden sonra bâyene-

i merkûme Rukiye’nin zevci merkûm es-Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i Ebu İshak nâm 

kimesne lede’ş-şer‘i’l-kavim ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb fi’l-vâki‘ zikr olunan 

menzilde vâki‘ on altı sehm hisse mülk-i mevrusemi târih-i mezkûrdan zevcem işbû 

merkûme Rukiye’ye semen-i mezkûr makbuza‘ bey‘ ve temlik itmişidim ol-vechle 

benim alâkam kalmayub zevcem merkûmenin mülk-i müşterâsı olmuşidi hâlâ bey‘-i 

mezkûra rüiyyet ve tecviz eyledim ve merkûm Molla Mehmed’in iştirâ eylediği 

hisse-i mezkûrede vesâir hissede benim aslâ alâkam yokdur didikde gıbbe’t-tasdü’ş-

şer‘î mâ-huvel vaki‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâmi aşer min şevâli’l-mükerrem sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

Şühûdü’l-hal 
Hurhurzade es-Seyyid Abdullah Çelebi, Molla Hamza Biradereş, Mehmed Ağa 

Felekzade, Zimmi Ali Ağa, Kasım Efendi Kamlakzade, Fahrü’l-ekrâm es-Seyyid 

Abdulrahim Ağa Kamlakzade 

 

B.156 S.80 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Şehreküstü mahallesinde sâkin iken ber vech-i âtî 

maktûlen vefât iden Harbendeoğlu dimekle ma‘ruf Abdullah bin Mehmed’in verâseti 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Elife bint-i Ahmed ile vâlidesi Rukiye bint-i 

Mustafa’ya ve sulbi sagir oğlu Mehmed’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 
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mütehakkık oldukdan sonra mezbûre Rukiye asâleten ve mezbûre Elife dahi kendi 

nefsinden asâleten ve sagir-i mezbûr Mehmed’e vasî nasb olunmağla vesâyeten 

zâtları ba‘de’t-ta‘rifü’ş-şer‘î meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde medine-i 

mezbûre tâbi‘Çukur nâm karye ahâlisinden Ahmed bin Hasan nâm kimesne 

mahzarında her biri bil-vekâle üzerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan üç 

gün mukaddem işbû mezbûr Ahmed mevrusemiz maktûl mezbûr Abdullah’ı karye-i 

mezbûre karbında Ağ dere nâm mahalde tüfenk kurşunuyla sol böğründen amden 

darb ve katl idüb ba‘dehu ben katl eyledim deyü huzuru müsliminde ber vech-i 

muharrer katl eylediği târih-i kitâbdan iki gün mukaddem mezbûr Ahmed ikrâr 

itmekle yedimizde olan fetâvâ-yı şerife mûcebince hâlâ kısâsını taleb ideriz suâl 

olunsun deyü bir kıt‘a fetâva-yı şerife ibrâz idüb mazmûn-ı münifinde Zeyd Ömer 

veyelet-i carce ile amden darb ve cerh ve katl idüb Ömer ve zevcesi hindi ve 

hindi’den olan sagir oğlu Bikri ve vâlidesi Darı terk eylese hind ve Dar sagir-i 

mezbûr bikr-i bâlig olmadık zeydi kısâsa kadire olurlar mı cevab bâ sevâbında 

olurlar deyü buyrulub ve ala hâza tecrihu’l-kıssas izen kene beyne  sagir ve kebirân 

li’l-kebir vilayete’l-istikâi inde ve indeh huma leyse lehu  zalike ve yenzuru bulu es-

sagir ve es-sahih gavle ebi hanife bida-yı fi bi-cinâyat keza fi behcete’l-fetâva deyü 

nakl ibra buyrulmağın gıbbe’s-suâl ve akibü’l-inkâr mezbûratân Elife ve Rukiye’den 

müddealarına mutabık beyine taleb olundukda udul-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden 

mahalle-i mezbûre ahâlisinden es-Seyyid Ahmed bin Mehmed ve diğer Mehmed bin 

Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l-istişhâd 

fi’l-hakika târih-i kitâbdan iki gün mukaddem işbû mezbûr Ahmed bin Hasan 

maktûl-ı mezbûr Harbendeoğlu Abdullah’ı karye-i mezbûre kurbında Ağdere nâm 

mahallede kurşun ile amden sol böğründen bir gün mukaddem ben darb ve katl 

eyledim deyü mezbûr Ahmed bizim huzurumuzda tav‘an ikrâr ve i‘tirâf eyledi biz bu 

hususa bu vech üzere şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri idâ-i şahâdet-i 

şer‘îyye eyledikde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye şahâdetleri makbule olmağın ber mûceb 

fetâva-yı şerife mezbûr Ahmed’in kıssâsıyla ba‘de’l-hükm mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi 28 min rebi‘ü’l-evvel sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1767 

Şühûdü’l-hal 
Çepiloğlu el-Hac Ahmed, Musakarzade Molla Ömer, Seyyid Efendizade es-Seyyid 

İbrahim Çelebi, Ketbeli Mehmed Efendi, Davürzade Ali Serdar Hâlâ, Almedar 

Mehmed Ağa Serdar Hâlâ, Abdulrahim beşe ibn-i Molla Halil, Hacı Ebubekir oğlu 
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Molla Halil ve el-Hac Mustafa, Sarı Ömer bin Kasım, Niziblioğlu Halil Beşe, Haffaf 

Molla Ali bin Molla İbrahim, Hayik İmamı Molla Mehmed            

 
B.157 S.81 
Hâlâ Yeni il voyvodası saâdetlü Abaza Mehmet Paşa hazretleri taraf-ı aliyyelerinden 

Ayıntab kâymakamı olan bâis‘ü’haze’l-kitâb el-Hac Mustafa Ağa bin nâm kimesne 

meclis-i şer‘i kavim-i enverde takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ani’l-meram idüb bin yüz 

yetmiş dokuz senesinde Paşa muma ileyh hazretleri tarafından yine ben Ayıntab 

kâymakamı olub Ayıntab civarında vâki‘ İlbeglü aşireti dahi kalem-i haremeyne 

merbut ve üzerlerine edâsı lâzım-ı envâlin cem‘ ve tahsiline memur olduğum 

hasabiyle tahsiline mübâşeret eylediğimde aşiret-i mezkûrenin boy begleri Ali beg ve 

ihtiyarlarından Çolak Hasan Ağa ve Çatal oğlu Mehmed ve Mustafa kethuda ve Ali 

kethuda vesâir cemaât kethuda ve ihtiyarları tarafıma gelüb kendi nefislerinden asâlet 

ve ahâli-i sâire taraflarından vekâlet ile sene-i sâbıka ve mu‘tâd-ı kadimeleri üzere 

vire geldükleri emvâl-i miri ve harc vesâir lâzumü’l-edâ-i emvâli hesâb ve kitâb idüb 

sâlifü’z-zikr yetmiş dokuz senesine mahsubân cânib-i dolab-ı haremeyn on yedi bin 

yüz on  dört guruş deyinleri olduğunı ta‘vân ikrâr ve i‘tirâf  ile işbû bir kıt‘a 

temessük i‘tâ ve ve bundan mâ-adâ ba‘z-ı umur ve hususlarına sarf içün mâl-ı 

haremeynden olmak üzere bin altıyüz on guruş dahi yedinde istikrâz ve ahz ve bir 

kıt‘a deyn temessük-i i‘tâ eylediklerinden sonra meblağ-ı mecmu-ı mezkûr on sekiz 

bin yedi yüz yirmi dört guruşa mahsubân sâbıkân Rakka vâlisi vezir-i mükerrem 

devletlü Hüseyin Paşa hazretlerine teslim eyledikleri sekiz bin iki yüz on iki guruş 

içün aldıkları iki kıt‘a vusul tezkeresi havâleten bana teslim ve iki bin iki yüz yetmiş 

guruş nakden teslim idüb mâ-adâ sekiz bin iki yüz kırk dokuz guruş zimmetlerinde 

mal-ı haremeyn baki kalub bundan akdem tahsili bâbında sâdr ve varid olan emr-i 

aliye adem-i itâ‘at ve bu esnâda hâlâ Rakka valisi vezir-i mükerrem Mehmet Paşa 

hazretleri taraf-ı devletlerine hitâben şeref-sudûr olan fermân celîlü’ş-şân mûcebince 

vezir-i müşârü’l-ileyh hazretleri Ayıntab’da ma‘rifet-i şer‘le ru‘yet ve husûl mâl-ı 

haremeyne mübâderet olunmak bâbında ba-buyruldu-yu ali havâle buyurub aşiret-i 

mezkûre Ayıntab’a vurudlarında bi’d-defat da‘vet-i şer‘î olundukda ta‘ned-i 

kâmileleri hesabıyla benimle mâ-an taraf-ı aden imtinâ ve bir ve ikişer varub ikrâr ve 

ba‘dehu gıybet ve firâr itmeleriyle vukûf-ı tâmi olan kimesnelerden istihbâr olunub 

ketb ve imlâ olunmak matlubumdur didikde medine-i merkûme ahâlisinden Mehmed 

Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve Molla Mehmed ve Molla Osman ibn-i Mehmed 
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Efendi ve el-Hac İbrahim Ağa ve el-Hac Mehmed ibn-i Mehmed Ağa ve es-Seyyid 

Mehmed Çelebi ibn-i Ali Çelebi ve Hüseyin Ağa ve Receb Ağa ibn-i Mustafa Ağa 

ve Molla Mehmed ibn-i el-Hac İsmail ve Mehmed Ağa ibn-i Abdullah ve Süleyman 

beşe ibn-i Mehmed ve diğer Mehmed ibn-i Yusuf ve Mustafa Ağa ibn-i Ebu’d-Derda 

ve İbrahim ibn-i Halil ve Osman ibn-i Mustafa ve Hasan ibn-i İbrahim ve Ahmed 

ibn-i Mehmed ve el-Hac Ali ibn-i Mehmed ve diğer Mustafa bin Abulrahman nâm 

kimesneler vesâirleri li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘e hazurûn eserü’l-istihbâr fi’l-hakika 

bin yüz yetmiş dokuz senesinde işbû merkûm el-Hac Mustafa Ağa yine Ayıntab 

kâymakamı ve İlbeylü Aşireti tahsildarı iken aşir-i mezkûrenin sâlifü’z-zikr mir-i 

aşiret ve ihitiyar ve kethûdarı Ayıntab’a gelüb sene-i sâbık ve ma‘nâ ve kadim üzere 

üzerlerine edâsı lâzım-ı miri ve harc vesâir emvâli ba‘de’l-muhasebe on yedi bin yüz 

on dört guruşa bir kıt‘a ve mâl-ı haremeynden istikrâz eyledikleri bin altı yüz on 

guruşa bir kıt‘a tremessük cânib-i haremeyn deyinleri olmak üzere bi’l-ikrar işbû iki 

kıt‘a temessük-i Kâymakam merkûm yedine i‘tâ eyledikleri ma‘lumuzdur deyü her 

biri lede’ş-şer‘ü’l-kavim haber vermeleriyle hıfen lilmukâl mâ-hüve’l-vaki‘ bi’t-taleb 

ketb ve terkim ve imlâ olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’s-sâlis min rebi‘ü’l-ahir sene ihda ve semânin ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1767 

Şühûdü’l-hal 
Mustafa bin Mehmed, el-Hac Mehmed ibn-i Mehmed, Molla Mehmed ibn-i el-Hac 

Evliya Efendi, Es-Seyyid Şeyh Mehmed Çelebi, El-Hac İbrahim Ağa Hasan 

Mansurzade   

 

B.158 S.82 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Hıyam nâm karye ahâlisinden Çukadar demekle ma‘ruf 

mehmed ibn-i Ali beşe nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde yine 

karye-i mezbûre ahâlisinden olub zikr-i âtî bagceye vâz‘ü’l-yed olan râfi‘ü’ haze’l-

kitâb Hadiceoğlu Ömer bin Mehmed beşe mahzarında bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve 

takrir-i kelâm idüb karye-i mezbûre  türâbında Kabirlikaltı nâm mahallede vâki‘ bir 

tarafdan mezbûr Hadice oğlu ve bir tarafdan Keleş Ahmed ve iki tarafdan tarîk ile 

mahdûd iki bîrân elma bağçesinin yarım semenlik bezr itiâb ider arzı mukaddemâ 

babam mülki imiş benim ma‘lûmum değil idi şimdi haberdar oldum deyü mezbûrdan 

da‘vî eylediğimde ol-dahi eben an ceddin altmış seneden mütecâviz mutasarrıflarız 

deyü beni def‘-i tasdi etmişdi el-haletü hazihi merkûm on beş guruş alub da‘vâdan 

ferâgat eyledim fimâ ba‘d bagçede ve arzında kat‘â alâka ve medhalim yokdur 
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mezbûrun mülk-i hâlisidir didikde gıbe’t-tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire 

 Fi’l-yevmü’l-hâdi aşer min rebi‘ü’l-ahir sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1767 

Şühûdü’l-hal 
Davezzade Ali Ağa Serdar Hâlâ, İmam Oğlu Mehmed beşe , Cerâil oğlu Seyyid Halil 

Çelebi, Habaslı Haneoğlu Ömer beşe, İmam Molla Osman         

 

B.159 S.82 
Medine-i Ayıntab’da Sengi Nakkaş mahallesi ahâlisinden iken bunddan akdem vefât 

iden Derzioğlu demekle ma‘ruf Hüseyin bin Abdulrahman’ın verâseti zevcî 

menkûce-i metrukesiEmine bint-i Molla Hasan ile sulbi sagire kızı Ayşe’ye ve ibn-i 

Ammi Mehmed ibn-i el-mezbûr Molla Hasan’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra mezbûr Mehmed kendi nefsinden asil ve sagire-i 

mezbûreye cânib-i şer‘den vasi nasb olunmağla vesâyeten ve mezbûre Emine 

tarafından dahi vekil-i şer‘îsi olmağla vekâle meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde 

mahal-i mezbûre ahâlisinden Bahsetizade dimekle ma‘ruf es-Seyyid Mehmed Ali 

Çelebi ibn-i es-Seyyid Ali ve es-Seyyid Hasan Çelebi ibn-i es-Seyyid Mustafa Çelebi 

nâm kimesneler mahzarlarında asâleten ve vekâleten ve vesayeten üzerlerine da‘vî ve 

takrir-i kelâm idüb mevrusemiz mezbûr Derzi oğlu Hüseyin târih-i kitâbdan yedi 

sene mukaddem işbû mezbûrânın ecdâd-ı evkâfında olub sâlbe ağzında odaları 

tahtında vâki‘ bir bâb kahve hânenin müstâcir sâbıkı olan müteveffe-i Ahi kızı oğlu 

Mehmed’e mezbûrânın babaları es-Seyyid Ali Çelebi ve es-Seyyid Mustafa Çelebi 

huyutlarında hulüvv olmak üzere emirleriyle doksan guruş vermişdi hâlâ meblağ-ı 

mezkûr dükkân mezkûrda hulüvv olmağla bi’l-verâse taleb iderim suâl olunub 

yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcebince edâ-i tenbiye olunmak matlubumdur didikde 

gıbbe’s-suâl ve akibü’l-inkâr müddeî mezbûrun müddeasına mutâbık tenbiye taleb 

olundukda udûl-ı ihrâr-ı ricâl-i müslimden Ahmed bin Osman ve İsmail bin Molla 

Ali nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l-istihâd fi’l-

hakika işbû merkûmanın babaları  Bahsetizade es-Seyyid Ali Çelebi ve es-Seyyid 

Mustafa Çelebi huyutlarında dükkân-ı mezkûrun müsteciri sâbıkı Ahi kız oğlu es-

Seyyid Mehmed’in dükkân-ı mezkûrda olan doksan guruş hulüvvüni ba‘de’l-kabul 

yine hulüvv olmak üzere sen ver deyü müteveffâ-yı mezbûr Derzi oğlu Hüseyin’e 

bizim huzurumuzda emr eylediller mezbûr Hüseyin dahi merkûmânın emirlerine yine 

bizim huzurumuzda merkûm Ahi kızı oğlu Seyyid Mehmed’e meblağ-ı mezbûr 
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doksan guruşa tamâmen edâ ve teslim eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz 

şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye eyledikde ba‘de’l-riâyete 

şerâitü’l-kabul şahâdetleri makbûle olmağın mûcebince meblağ-ı mezbûr doksan 

guruşa ber muceb fetvâ-yı şerîfe müddeî mezbûr Mehmed’e edâ ve teslime mezbûrân 

es-Seyyid Mehmed Ali Çelebi ve es-Seyyid Hasan Çelebi’ye tenbiye birle mâ-vaka‘ 

bi’t-taleb ketb ve olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’s-sâbi‘ aşer min rebi‘ü’l-ahir sene ahde ve semânin ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1767 

Şühûdü’l-hal 
Molla İbrahim Mahzarbanı, Berber Allahverdi beşe, Tablızade Ahmed Ağa                

 

B.160 S.83 
Medine-i Ayıntab’da Tarla-i Cedid mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt 

olan Maveyar oğlu Molla Halil ibn-i Molla Ahmed’in sulbî oğulları râfi‘u’ haze’l-

kitâb es-Seyyid Ahmed ve es-Seyyid Halil nâm karındaşlar meclis-i şer‘î hatır-ı 

lazumu’t-tevkirde medine-i mezbûrede Şehreküstü mahallesi ahâlisinden iken 

bundan akdem fevt olan emmileri Molla Ahmed ibn-i el-merkûm Molla Ahmed’in 

verâseti zevce-i metrûkesi Ayşe bint-i Ahmed ile sulbi kebir oğlu Mehmed ve kebire 

kızı Elife münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mezbûrûn 

Mehmed ve Ayşe’ye ve Elife mahzarlarında her birine üzerlerine da‘vî ve takrir-i 

kelâm idüb târih-i kitâbdan yirmi sekiz sene mukaddem babamız merkûm Molla 

Halil fevt olub terekesi ma‘rifet-i şer‘le tahrir ve defter kassâm oldukda her birimize 

akâr ve menkûlât ve zimemden yüz elli dörder guruş on sekiz para hisse-i şer‘îyye 

isâbet ve intikâl ve ol-hinde bizler sagir olmak hasabiyle emmimiz müteveffâ-yı 

mezbûr Molla Mehmed kıbel-i şer‘den bâhcet-i şer‘îyye bize vasî nasb ve ta‘yîn 

olunub ol-dahi vesâyetini kabul ve bir mantuk defter kassam-ı akâr ve menkulât ve 

zimmeden hisse-i mezkûremizi bi’l-vesâye ahz ve kabz ve tasrif üzere iken emmimiz 

merkûm dahi sâlifü’l-beyân emvâl-i mevrûsemizi malından müfrez ve ma‘lûm 

itmeksiz ben mücehilen târih-i kitâbdan beş sene mukaddem fevt oldukda bizler bâliğ 

ve reşid olub emvâl-i mevrûse-i mezkûremizin zamanı şer‘ân emmimiz merkûm 

Molla Mehmed’in terekesinden lâzım geldiğine binâyen mezbûrun Mehmed ve Ayşe 

ve Elife’nin vazu’l-yed oldukları hasebiyle taleb ve da‘vî eylediğimizde yüz guruş 

bize emvâl-i mezkûremize mahsûbân def‘ ve teslim ve mâ-adâ iki yüz sekiz guruş 

alâlen bâkî kalmağın meblağ-ı bâkî-i mezkûru dahi ala vechi’z-zaman tereke-i 

müteveffâ-i mezbûrdan hâlâ taleb ideriz suâl olunub edâ ve teslime tenbiye-i şer‘îyye 
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olunmak matlubumuzdur didiklerinde gıbbe’s-suâl merkûmun Mehmed ve Ayşe ve 

Elife cevablarında fi’l-hakika tereke müteveffâ-i mezbûre vâzı‘ü’l-yed olub 

mevruseleri mezbûr Molla Mehmed ber-vech-i muharrer mücehilen fevt oldukdan 

sonra yüz guruş merkûmana def‘ ve teslim eylediklerini ikrâr lakin mevruseleri 

müteveffâ-i mezbûr Molla Mehmed işbû merkûmân es-Seyyid Ahmed ve Halil’e 

ber-vech-i muharrer vazi olub mikdar-ı mezkûr envâl-i mevrûselerini ber-muceb 

defter-i kassam ahz ve kabz eylediğini bi’l-külliye inkâr eylediklerinde müddeyân-ı 

merkûmândan müddeâlarına mûafak beyine taleb olundukda udul-ı ihâr-ı rical-i 

müsliminden es-Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i es-Seyyid Mehmed Efendi ve Mehmed 

bin el-Hac Ali nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l-

istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan yirmi sekiz sene mukaddem işbû müddeiyân-ı 

merkûmân es-Seyyid Ahmed ve es-Seyyid Halil’in babaları müteveffâ-yı mezbûr 

Maveyar oğlu Molla Halil fevt olub terekesi ma‘rifet-i şer‘le takrir ve defter 

olundukda işbû merkûmân es-Seyyid Ahmed ve es-Seyyid Halil’den her birine ber-

vech-i defter-ı kassam akâr ve menkûlât ve zimem cümlesinden yüz elli dörder guruş 

on sekizer para hisse-i şer‘îyye isâbet ve intikâl ve mezbûre ol-hinde sagirân olmak 

hasabiyle işbû mezbûrânın emmileri ve işbû mezbûrûn Mehmed ve Ayşe ve Elife’nin 

mevruseleri müteveffâ-yı mezbûr Molla Mehmed sab-ı şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn 

olunub ol-dahi kabul ve zikr olunan yüz elli dörder guruş on sekizer paradan cemâ‘an 

üç yüz sekiz guruş otuz altı para hisselerini bizim huzurumuzda bi’lvesâye merkûm 

Molla Mehmed ahz ve kabz eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz şahâdet 

dahi ideriz deyü her biri edâ-i şahâdet-i şer‘îyye eyledikde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye 

şahâdetleri makbule olmağın mûcebince emvâl-i bakiyeleri olan ikiyüz sekiz guruş 

otuz altı parası ala vechi’z-zaman müteveffâ-yı mezbûr Molla Mehmed terekesinden 

mediyân-ı mezbûrân es-Seyyid Ahmed ve es-Seyyid Halil’e edâ ve teslime 

mezbûrûn Mehmed ve Ayşe ve Elife’ye ba‘de’t-tenbiye mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi 15  min rebi‘ü’l-ahir sene ahde ve semânîn  ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1767 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid Molla Ahmed Müezzin, es-Seyyid Molla Ahmed ve ledeş, es-Seyyid Ali 

Efendi İmam 
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B.161 S.83 
Medine-i Ayınatba’da Kürkhan mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Fatma bint-i Yusuf’un sagire kızı Emine bint-i Mehmed … Askalan bint-i 

Ebubekir talebiyle yevmi dört akçe nafaka ve kisve beha farz ve takdir ve hüccet-i 

şer‘îyye olunur  

Fi 12 min cemazie’l-evvel sene 1181 

Eylül 1767 

Şühûdü’l-hal 
Molla Nureddin, Göncer Bekir oğlu Molla Ebubekir, Kertelioğlu Molla Abdullah, 

Emir Ali Efendi     

 

B.162 S.84 
Medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesi sâkinlerinden râfi‘u’ haze’l-sefer Sasunlu 

Abdo veled-i Ardu nâm zimmi meclis-i şer‘î hatır-ı lazumu’t-tevkirde mahalle-i 

mezbûre sâkinlerinden Safiye bint-i es-Seyyid Ebubekir Çelebi nâm hâtûn 

mahzarında üzerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir bâb 

ekmekci dükkanı işbû mezbûre Safiye ile kız karındaşı gâibü’l-ani’l-meclis 

Ümmühani nâm hâtûnun ale’ş-şetrân mülkleri olub bundan akdem bin yüz altmış 

senesinde bâki mezbûrtân icar idüb sâkin olduğumda dükkan-ı mezkûr hârebe-i şerif 

olub ta‘mir ve termîmâtı iftizâ eyledikde mezbûrtân Safiye ve Ümmühani ta‘mire 

bâki emr idüb emirleri mûcebince iktizâ iden ta‘miratına kendi mâlımdan yüz guruş 

harc ve sarf ba‘dehu yetmiş beş senesinde meblağ-ı masrûfamı mezbûrtânın vekilleri 

olan işbû mezbûre Safiye’nin zevci el-Hac İsmail ile hesâb ve kitâb idüb meblağ-ı 

mezkûr yüz guruş masrufamı mezbûrtân Safiye ve Ümmühani dahi kabul ve dükkan-

ı mezkûrdan hulüvv olmak üzere işbû bir kıt‘a temessüki vekil-i merkûm yedinde i‘tâ 

etmişdi hâlâ dükkân-ı mezkûre ahre bey‘ itmeleriyle meblağ-ı mezkûrı merkûme 

Safiye’den asâleti ve mezbûre Ümmühani’ye vekâleti hasabiyle taleb iderim suâl 

olunub edâ-yı tenbiye olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûre Safiye 

cevabında kız karındaşı mezbûreye vekil olunduğunu ikrâr-ı mâ-adâsı inkâr idincek 

müddeî mersûm Abdo’dan müddeâsına muvâfık beyine taleb olundukda udul-i ihrâr-

ı ricâl-i müsliminden Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Ahmed Ağa ve Molla Ahmed ibn-i 

İsmet nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-

hakika bin yüz yetmiş beş senesinde işbû mezbûrtân Safiye ve gâibü’l-ani’l-meclis 

Ümmühani ile işbû mersûm Abdo sâlifü’z-zikr ekmekci dükkânın ta‘mirâtına vâki‘ 

olan masrûfâtı merkûm el-Hac İsmail ma‘rifetiyle muhâsebe ve dükkân-ı mezbûre 
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altmış senesinde yetmiş beş senesine gelinceğe değin kendi malından yüz guruş 

mersûm Abdo’nun masrûfatı zâhir ve mezbûrâtân Safiye ve Ümmühani dahi 

emirleriyle sarfını ve cem‘â yüz guruş olduğunu bizm hesabımızda kabul ve hulüvv 

kalmak ikrâr ve vekilleri olan mezbûr el-Hac İsmail işbû temessüki mersûm yedine 

i‘tâ eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri 

edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye eyledikde ba‘de’l-riâyet-i şerâitü’l-kabul şahâdetleri 

makbule olmağın mûcebince meblağ-ı mezbûrı mersûm Abdo’a asâlete ve vekâlete 

edâ ve teslime mezbûre Safiye’ye ba‘de’t-tenbiye mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu 

hürrire  

Fi’l-yevmi’l-râbi aşer min rebi‘ü’l-ahir sene ahde ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1767  

Şühûdü’l-hal 
Kara Mustafa, Sarı Ömer, Davud oğlu Halil Ağa Serdar hâlâ, Elmadar Elcan 

Mehmed Ağa  

 

B.163 S.84 
Fi’l-asl Halebü’ş-şehba sancağında vâki‘ bâb nam karye ahâlisinden olub hâlâ 

Ayınatab’da misâfiren sâkin bâis‘ü’haze’l-kitâb el-Hac Yahya ibn-i Mahmud nâm 

kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lazumu’t-tevkirde medine-i Ayıntab’da Ali Neccar 

mahallesi ahâlisinden Kör Mehmed ibn-i Ebubekir nâm şaki mahzarında üzerine 

da‘vî ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan yirmi iki gün mukaddem karye-i 

mezbûrede vâki‘ menzile gece ile işbû merkûm Kör Mehmed duhûl ve derûn-ı 

menzilimden yüz elli guruş nakid beyaz akçe ve on iki nısfiye altun ve bir sanduka 

derûnunda eşya-i mağlumemi ahz ve sirka idüb Ayıntab’a geldikde yedinde işbû bir 

yeşil çuka cebe ve bir kırmızı çuka cekan ve bir münakkış cedîd gömlek ve üç 

münakkış uçkur ve bir fes ve bir kumaş derlik ve altı münakkış makreme ve bir sim 

sac kaytani ve bir keten gömlek zuhûr eyledi suâl olunub mûceb-i şer‘îyesi icrâ 

olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mezkûr Kör Mehmed cevâbında fi’l-

hakika târih-i kitâbdan yirmi iki gün mukaddem karye-i mezbûrede müddeî 

merkûmun  menziline gece ile duhûl idüb bir mikdâr nakid ve bir mikdâr eşyasını 

ben aldım mâ-adâsını refikım Bezâalı Abdulrahman’a verdim deyü ikrâr ve i‘tirâf 

eyledikden sonra merkûmun keyfiyeti ahâli mahalinden bi’t-taleb istihbar olundukda 

İmam el-Hac Mehmed Efendi bin Mehmed ve Ahmed bin Ömer ve es-Seyyid 

Mehmed Çelebi bin Mehmed ve Ahmed bin Mehmed ve Mustafa bin el-Hac Ali ve 

es-Seyyid Mehmed ibn-i el-Hac Mehmed ve Ali bin Hüseyin ve Mehmed Emin bin 
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Mehmed nâm kimesneler ve sâirleri li-ecli’ş-şâhade meclis-i şer‘e hâzırûn olub 

eserü’l-istişhâd fi’l-hakika mezbûr Kör Mehmed mahallemiz ahâlisinden olub 

gecelerde gezub dekâkin ve menâzil açub İbadullah’ın emvâlini sirka-i adet-i 

müstemiresi olub bi’t-def‘ât ahz ve mevâdd üzerine sâbit ve hays olundukda 

mahbusları delub firâr eyledi mükâber bi’l-leyn ve sâi bi’l-fesâd ve mazarrü’l-nâz ve 

mevzi-i ale’l-ibât ve vechi     

 

B.163 S.85 
Ve vech-i arzdan azâlesi lâzım şâkidir biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve 

şahâdet dahi ideriz deyü her biri bi’l-muvâcehe suhâlini haber vermeleriyle hâlâ 

medine-i mezbûrede me’zûn bi’l-ifta umdetü’l-ulemâ faziletlü Abdurrahman 

Efendiden istiftâ olundukda mekâbir-i bi’l-leyl ve sâi bi’l-fesâd muzırru bil-ibâd ve 

sâhiü’l-mevâd olan zeyd-i sarkın emrü velil emr ile katli meşrû‘ ve kâtli İndüllahu’l-

melikü’l-müteâl me’cûr ve mesâb ve musâb olurmu cevâb bâ-sevabında olur deyü 

buyrulub kezâfi’l-muteberât mine’l-fetâva-i ve’ş-şurûh ve’l-metûn deyü nakl-i irâd 

buyrulmağın mûcebince şakî-i mezbûr Kör Mehmed’in emrül velil emr ile salb ve 

tertib-i ceza-i kâmeline tenbiye birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min cumâde’l-ûlâ sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Eylül 1767 

Şühûdü’l-hal 
Fahrü’l-eşraf es-Seyyid Ali Efendi El-nakib-i Sâbık, Faziletlü es-Seyyid el-Hac 

Mustaf Efendi Müftü-i Sâbık, Faziletlü Abdulrahim Efendi el-Müftü Hâlâ, 

Kamlakzade es-Seyyid Abdulrahim Ağa, Fahrü’l-akrân Hasan Ağa Voyvoda Hâlâ, 

es-Seyyid Şeyh Feyzullah Efendi Şeyh Mevlânâ  

 

B.164 S.85 
İşbû sene-i mübarekede es-kadim nefsi Ayıntab’a Etbunsekür ve İsbatrin karyeleri 

kurbunda cari olan Havyenik ve Harık ve mecrasına illet-i muhlimekten nâşi mâ-i 

mezkûr Ayıntab’a ceryân idüb İbadullah’ın zaruret-i azimelerine ba‘iz ve ba‘ri 

olduğuna binayen mecrâyir-i cedide ile icra lâzım ve mühim ve medine-i Ayıntab’ın 

baberât-ı ali su yolu mütevellisi olan Battal Ağazade es-Seyyid el-Hac Mehmed Ağa 

Halebü’ş-şehbâ’da bulunmağla cümle ulema ve suleha ve âyân ve eşrâf ve adem-i 

esnâf marifet ve iltimâslarıyla mecrâyir-i cedid keşf ve terkîn ve menzilci-i sabık es-

Seyyid el-Hac Ahmed Ağa nazır ve Emin ta‘yîn olunub vakf-ı mezkûrun zimmemi 

nâmında olan nukud-ı mevkûfesinden ahz ve zikr-âti masarife verilmek sab-ı şer‘den 
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mütevelli-i mumâ ileyh vekil olan es-Seyyid el-Hac Mehmed Emin Ağa’ya dahi izn 

verilüb ba‘de’l-hîtâm marifet-i şer‘le ve cümle marifetiyle ale vechi’l-ihtimâm 

muhasebe olunmağla defteridirki ber-vech-i âti zikr olunur  

Fi 10 cemaziye’l-ahir sene 1181 

Ekim 1767 

 
Emin Merkûm el-Hac Ahmed 
Ağa’ya hisbete hisbete vekil-i 
merkûm el-Hac Emin Ağa’nın 
cânib-i vakfına teslim ve el-
Hac dahi ikrâr ve sarf eylediği  

guruş 1600 

Acele ta‘mir olunan taş kıymeti 
guruş 360 

 
 

Kirec-i gıntar 
Aded 
888 

guruş 240 
 
 

Palha-i zembil 
guruş11 

Hamamcılara kül 
içün verilen 
guruş 30 

 

Küllük ve kendir 
guruş 8 

 
 

Mukaddem-i 
bedestan şeyhi es-
Seyyid Mehmed 
Çelebi’ye verilen 
baltayı müceref 

küllük 
guruş 8 

Taşcılara verilen 
guruş 100 

 
 

Mezkûr kapak içün ücret ve 
ta‘âmie 
guruş184 

Husus-ı mezkûr himmetinde 
devlet-i aliyyeye irsal olunan 
mütevelli Molla Ahmed’e 

verilen 
guruş 200 

Husus-ı mezbûr içün ba-emri ali 
vurud iden Tatar kassamı Ali 

Ağa’ya ve Adana valisi 
marifetleriyle tatarına verilen 

hizmet 
guruş 250 

Cemân yükün guruş 2880, yalnız iki bin sekiz yüz seksen guruşdur 
Balada beyân olunan meblağdan gayri cümle marifeti ve marifet-i şer‘le yüz üç buçuk guruş mimvar 
ve rasse-i meyaye vesair lazım olan mahalle verilen hilât bahaları ve yirmi guruş şekerci oğlana câbi 

vakıftan verildiği bu mahalle şerh verildi fi tarihi’l-mezbûr 
Guruş 123,5   yalnız yüz yirmi üç buçuk guruşdur 

 
 
B.165 S.85 
Medine-i Ayıntab’da İbn-i Şeker mahallesi ahâlisinden Kalmakzade dimekle ma‘ruf 

Ali bin Osman Ağa nâm kimesne kendi nefsinden asıl ve vâlidesi Sultan bint-i 

Abdullah tarafından zikr-i âtî bey‘e ikrâra vekil olduğu zât-i merkûmesi ma‘rife-i 

şeriyye ile İrfan Kasım ibn-i Ebubekir ve Mehmed Ali ibn-i Mehmed nâm 

kimesneler şahâdetleriyle sâbit ve subût vekâletine hükm-i şer‘î lâhik olmağla 

asâleten ve vekâleten meclis-i şer‘î kadim-i enverde medine-i mezbûrede Beg 

mahallesi ahâlisinde Hanifi Efendizade dimekle ma‘ruf hâfız haze’l-kitâb el-Hac 

Molla Hanifi ibn-i el-merhûm el-Hac İbrahim Efendi mûvâcihesinde ikrâr-ı tâm ve 

takrir-i kelâm idüb medine-i merkûmede Beg cami-i şerîfi karbında vaki‘ tahdid ve 

tavsifden mustagni Piyale Paşa hamamı dimekle ma‘ruf hamamın yüz yirmi sehm 

i‘tibâriyle altı buçuk sehm hissesi benimle vâlidem müvekkile-i merkûmenin mülk-i 

mevrûsemiz olmağın hâlâ tarafından icâb ve kabule hâvî ve şurût-ı müssideden ârî 

bey‘-i bât-i sahih-i şer‘î ile sâlifü’z-zikr altı buçuk sehm hissemizi yüz kırk guruşa 
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işbû merkûm el-Hac Hanifi’ye bey‘ ve teslim ve temlik ve semen-i mezkûr yüz kırk 

guruşa bi’t-tamam ve’l-kemâl ala kadri’l-husus ahz ve kabz ve istifâ ve zimmetini 

semen-i mezkûrdan ibrâ eyledik  

 

B.165 S.86 
ol-dahi iştirâ ve kabul ve tesellüm ve temellük itmekle ba‘de’l-yevm mesbûkü’z-zikr 

hamamın altı buçuk sehm hissemizde benim ve vâlidem müvekkile-i mezbûrenin 

aslâ ve kat‘â vechen mine’l-vücuh alâka ve medhalimiz yokdur merkûm el-Hac 

Hanifi’nin iştirâ-i şer‘î ile mülk-i sahih-i müşterasıdır didikden sonra yina sâbıkü’z-

zikr İbn-i Şeker mahallesi mahallesi sâkinlerinden ve Kamlakzadeler’den Ayşe bint-i 

Mustafa nâm hâtûn tarafından dahi vekîl olub vekâlet-i nehc-i şer‘î üzere Ali Ağa 

ibn-i Abdullah ve diğer Ali ibn-i Abdulrahim nâm kimesneler şahâdetleriyle sâbit ve 

subût vekâletine hükm-i şer‘î vâki‘ olan Kasım Efendi ibn-i el-Hac Ebubekir Ağa 

meclis-i şer‘î kavim ve icâbü’t-tekrimde merkûm el-Hac Molla Hanifi mahzarında 

bi’l-vekale el-sahihü’ş-şer‘îye ikrar-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb mârü’z-zikr ve’l-

beyân hamamın yüz yirmi sehm i‘tibârından altı buçuk sehm hissesi dahi 

müvekkilem merkûme Ayşe’nin mülk-i olmağla ol-dahi icâb ve kabule muhtevi ve 

şurût-ı müfsideden sâlim ve arî bey‘-i bât-i sahih-i şer‘î ile zikr olunan altı buçuk 

sehm hisse yüz kırk guruşa merkûm Molla Hanifi’ye bey‘ ve teslim ve temlik eyledi 

ol-dahi iştirâ ve kabul ve teslüm ve temellük eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezkûr yüz kırk guruşa müvekkilem merkûme Ayşe bi’t-tamam ahz ve kabz ve istifâ 

ve zimmetini ibrâ eyledi fimâba‘d hamam-ı mezkûrda müvekkilemin hisse-i 

mezbûrede aslâ alâka ve medhali kalmayub merkûm el-Hac Monla Hanifi’nin 

mübâyaa-i sahihe ile mülk-i sarîh-i müşterâsıdır hasbe mâyeşâ ve keyfema yuhtâr 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve terkim 

olundu  

Fi’l-yemi’l-râbi‘ aşer min cemâzie’l-ahir sene ahde ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ekim 1767 

Şühûdü’l-hal 
Ocakcı Mehmed ve Karındaşı Osman, Serac usta Ali,Ahmed Efendi Koca 

Oğlanzade, Musulluzade Ali Ağa, Fahrü’l-ulema el-akrâm Yeken Mustafa Efendi el-

müderris  

 
B.166 S.86 
Medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesi sâkinlerinden Ayşe bint-i Abdullah nâm 

hâtûn zâti ba‘de’t-ta‘rifü’r-râkîm Meclis-i şer‘i hatır-ı lâzumu’t-tevkirde damadı olub 
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kendi nefsinden asâleten ve zevcesi olub mezbûre Ayşe hâtûnun kızı Hadice bint-i 

Ebubekir tarafından zikr-i âtî ikrâr-ı tasdike vekil-i şer‘îyesi olan râfi‘u’ haze’l-kitâb 

Halil bin Abdullah mahzarında tâ‘yian ikâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ kıblen Müsakarzı Mustafa Efendi ve şarkân Hacı Abdullah ve 

şimâlen Torak oğulları ve garben tarîk-i âmm ile mahdûd iki fevkani beyt ve bir 

eyvân ve iki tahtâni beyt ve bir tabaka ve bir matbah ve hafs-ı mâ ve ir-i mâ ve 

havluyu muine-i müştemil menzil benim mülküm olub bundan akdem rub‘-ı şaini 

kızım mezbûre Hadice’ye yüz guruşa … bey‘ ve  semen-i zimmetinde iken mezbûre 

Hadice’ye hesabla hiybe etmişidim hâlâ rub‘-ı şaini dahi damadım mezbûr Halil’e 

yüz guruşa tarafımdan icâb ve kabul-ı hâvi ve şurût-ı müfsidedn ârî bey‘-i bâtî sâhih-

i şer‘île bey‘ ve teslim eyledim ve semeni olan meblağ-ı mezbûr yüz guruş mezbûre 

Halil yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyledim fimâba‘d menzil-i mezkûrun nısfı 

benim ve rub‘u kızım mezbûre Hadice’nin ve rub‘u damadım mezbûr Halil mülk-i 

müşterasıdır didikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb kebt olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâlis min zi‘l-ka‘detü’ş-şerife sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

Şühûdü’l-hal  
Makarzın Mustafa Efendi, Veli Hasan Oğlu Ahmed, Mehmed Emin Biraderiş, es-

Seyyid Mehmed Efendi Ankaravi, Eşker Çekmez oğlu Molla Ahmed, Sakallı Ganatlı 

oğlu Molla Mustafa, Kebirli Ahmed, Kurbaoğlan oğlu Kevşer İsmail 

 
B.167 S.86 
Husus-ı âti’z-zikrin mahalinde mürâfa‘a-i şer‘î kadim ve ihtikâk-ı hâkk olunması 

babanda hâlâ Haleb valisi  vezir-i azam nazır devletlü Hamid Paşa yessere Allâhu 

bi’l-hayr mâ-yerid ve mâ-yeşâ hazretleri taraf-ı devletlerine ve bu fakir-i kesre-

itasvire hitanben sâdır olan fermân-ı celilü’ş-şân-i sultâni vezir-i müşarü’l-ileyhin 

buyruldu-i sa‘adet-i ünvânları mûcebince ve taraf-ı devlet-i aliyeden  husus-ı baisü’l-

zikre mübâşir olan Çukadar sadrazam İbrahim Ağa ve Çukadar vezir müşârü’l-ileyh 

diğer İbrahim Ağa marifetleriyle medine-i Ayıntab ahâlisinden Hafız es-Seyyid 

Hasan ibn-i nâm kimesne meclis-i şer‘î kavîm-i enverde medine-i merkûme 

ahâlisinden kıtvetü’l-ayân el-mükerem râfi‘u’ haze’l-kitâb es-Seyyid el-Hac Mehmed 

Ağa ibn-i el-merhum es-Seyyid Battal el-Hac Mehmed Ağa mülcehesinde üzerine 

da‘vî ve takrir-i kelâm idüb bin yüz seksen senesi şehrü’l-rebi‘ü’l-evvelli zarfında 

medine-i Ayıntab’da işbû merkûm Mehmed Ağa hilâf-ı şer‘ beni ahz ve habs ve 

derzincir ve darb ve bin guruş kıymetlü bugday ve arpa ve beş bin guruş kıymetlü 
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İbn-i Şeker mahallesinde vâki‘ menzilim derûnundan emvâl ve eşyâmı fuzuli zabt 

itmekle husus-ı mezkûre beyine olmayub lâkin suâl ve mûcib-i şer‘îsi icrâ olunmak 

matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm es-Seyyid el-Hac Mehmed Ağa 

cevabında müddeî mezbûr Hasan’ı târih-i mezkûrdan mukaddem ve müehhes ahz ve 

darbım olmayub ve bin yüz yetmiş dokuz senesi evahirinde eyalet-i Maraş’ı zuema 

ve erbâb tımarı ba-fermân-ı ali Gürcistan tarafına memûr ve dahi zuemadan olduğum 

hasabiyle yüz seksen senesinin muharremi gurrresinde sâb-ı memureye azimete ve 

zikr olunan şehrü’l-rebi‘ü’l-evvel zarfında Ayıntab’da olamyub Gürcistan derûnunda 

olduğumdan gayrı mezbûr Hasan müflis ve cerâir makulesinden olub kendi ve babası 

müddet-i semeresinde nisaba bâlig olur emvâle   

 

B.167 S.87 
Mâlik olmayub karbi meşhur ve mütavatir ve ol-vechle zahir hâlâ kendiyi mükezzeb 

deyü iki vechle def‘ ve iki kıt‘a fetâva-yı şer‘e ibraz ve bi’l-muvacehe feth ve kıraat 

olundukda mazmûn-ı müniflerinde Zeyd Ömer’den filân ayda şu kadar eşyamı ve 

arpa ve buğdayımı ahz eyledi deyü da‘va eyleyub Ömer’ün evvel ayda bulunmayub 

seferde buluınduğu tevatir ile sabit oldukda zeydin da‘vası mütedeffâ olurmu bi’l-

cevab olur kezâ fi’l-mütevvin ve şurût ve’l-fetâva ve suret-i aharda Zeyd Ömer’den 

şu kadar eşya ve şu kadar buğday ve şu kadar arpa da‘va eyleyub lâkin müflisin fakir 

ve benir olduğu tevatir ile sabit olub zahir mala zeyd’i mükezzeb olsa Zeyd’in 

Ömer’den da‘vası sahih ve mutaber-ı olurmu cevab-ı bâ-sevâbında olmaz deyü 

buyrulub kezâ fi’l-fetâva deyüb buyrulmağın ber-mâcib fetâva-yı gıbb’l-istintâk ve’l-

inkâr mumâ ileh es-Seyyid el-Hac Mehmed Ağa’dan def‘i mezkûruna muvâfık 

beyine taleb olundukda Kasam Efendi ibn-i el-Hac Ebubekir Ağa ve es-Seyyid 

Ebubekir Efendi ibn-i Mehmed ve Hüseyin Efendi ibn-i Ömer Efendi ve Ahmed 

Efendi es-Seyyid Ömer ve diğer Ömer Efendi es-Seyyid Ali Efendi ve Kâtib 

Mehmed Efendi ve ibn-i Mustafa ve Molla Mehmed ibn-i Abdulrahman ve es-Seyyid 

Abdulrahman Ağa ibn-i Ali Ağa ve Mehmed Emin Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve 

es-Seyyid Musataf Çelebi ibn-i Mehmed ve Abdi Ağa ibn-i Mehmed Ağa ve 

Mehmed Ağa ibn-i Gürci Ağa ve Molla Mehmed ibn-i Hasan Efendi ve es-Seyyid 

Osman Efendi ibn-i Yahya ve Ali Ağa ibn-i Davud Ağa ve diğer Mehmed Efendi 

ibn-i Osman ve es-Seyyid el-Hac Ali ibn-i Ömer ve es-Seyyid el-Hac Mehmed Ağa 

ibn-i Ömer Çelebi ve Ebubekir Ağa ibn-i Mustafa ve diğer Ali Ağa ibn-i Abdullah ve 

Ahmed ibn-i Ali ve Kerşecizade Ahmed ve el-Hac Pir Molla Mehmed ve Mustafa 
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Ağa ibn-i Mehmed Ağa ve Yusuf ibn-i Mehmed ve Ebukir bin Hamza ve İbrahim 

bin Mehmed ve Molla Osman oğlu Hasan ve el-Hac Emin bin Mehmed ve es-Seyyid 

Ömer ibn-i Ebudderda ve Mustafa bin Abdulkadir nâmun kimesneler meclis-i şer‘e 

hâzırun olub eserü’l-istişhat fi’l-hakika işbû müddeî mezbûr Hafız Hasan nam 

kimesnenin idâ eylediği yüz seksen senesi rebiü’l-evvelinde işbû merkûm Battalzade 

el-Hac Mehmed Ağa Ayıntab’da olmayub bâ-fermânı alişân Gürcistan ülkesinde 

hizmet-i aliye-i padişahi edâsında olduğundan gayr-i müddeî mezbûr Hasan 

fukaradan müflis hükülasından olub kendi ve babası müddet-i ömründe nisâba mâlik 

olacak miktarda envâle mâlik olmayub ve hatta kendi ve babası İbn-i Şeker 

mahallesinden derunuda vâlidesinin babası olan Mustafa nâm kimesne menzilinde 

ariyeten ikâmet idüb ol-vechle fukaradan oldukları zâhir hali kendüyü mükezeb 

olduğu cümlemizin malumûdur deyü ale’t-tevatir her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye 

eylediklerinde zil-i râkimde mesturul esâmi ulema ve suleyha ve hattab ve ayan ve 

eşraf vesâir müslimûn-u mevcudun dahi minvâli muharrer ve sibâg-ı musâttir üzere 

fi’l-hakika mezbûr Hasan müflis ve furur ve iştikâ ve i‘tan-ı gari vaki‘ ve hilâf-ı 

muhsırdır deyü ale tarik-i şehâde haber vermeleriyle mûcebince ber-mâtub fetâva-yı  

müddeî merkûm Hasan bi-vech-i muarazadan men birle mâ-vaka bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’t-tasi‘ aşer min camaziyel-ahir sene ihda ve semânin ve mi‘ete ve elf 

Ekim 1767 

Şühûdü’l-hâl 
Fahru’l-müderrisin Hüseyin Efendi Kethudazade, Kıtvetü’l-eşrâfü’l-kirâm es-Seyyid 

Ali Efendi Müfti-yi sabık, Fahru’l-müderrisinü’l-kirâm Mustafa Efendi Misafirzade, 

Fahru’l-ulemaü’l-kirâm Faziletlü Abdulrahman Efendi el-Müfti hâlâ, Undetü’l-kudâd 

Mehmed Efendi Basmacızade, Fahru’l-akran es-Seyyid Feyzullah Efendi Mevlevi, 

Fahru’l-emsal ve’l-akrân Hasan Efendi Voyvoda, Fahru’l-akran Hazakir Ali Ağa 

Serdar hâlâ, Zaim Ali Ağa, Yusuf Ağa Davudzade, Abdullah Ağa Kenanizade, 

Gürcü Süleyman Ağa, Sarazi El-Hac Mehmed Efendi, es-Seyyid el-Hac Ali Ağa el-

Zaim, El-Hac Abdullah Ağa Muhsinzade, Müezzin Molla Mehmed, Molla Mustafa 

Bazar Ağa, Sebkancızade Mustaf Ağa, es-Seyyid el-Hac Ali Ağa Dizdar, Es-Seyyid 

Şerif Mehmed Çelebi, Es-Seyyid Osman Çelebi Yeğen Attarzade, Molla Ahmed ibn-

i Molla Hüseyin, ve Gayruhu  
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B.168 S.88 
Medine-i Ayıntab’da tâbi‘ Merhuman nâm karye ahâlisinden bâisü’l-kütâb Yusuf bin 

Ömer nâm kimesne meclis-i şer‘i kavim-i enverde yine medine-i mezbûre 

âhalisinden nâm karyede sâkin Mustafa bin Abbas nâm şakî mahzarında üzerine 

da‘vî ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan kırk gün mukaddem Ayıntab hâsında 

Battal Höyük nâm mahalde merkûm Mustafa iki nefer rafikı eşkiya ile vakti muğirde 

üzerine hücum ve illet-i darbla darb iderek iki res katırını ahz ve kabz eyledi 

dedikden sonra salifü’z-zikr Harran kadimi ahâlisinden diğer Mustafa ibn-i 

Süleyman nâm kimesne dahi meclis-i şerifin mezbûr Mustafa mahzarında üzerine 

da‘vî ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan iki ay mukaddem mezbûr Mustafa Okçu 

İzzeddinlü ekrâdından birkaç rafik ve ma‘yiyeti ile karye-i mezbûrede vâki‘ 

menzilime gece ile ben ahir-i kareyede iken gelub duhûl ve tahd-ı nikâhımda olan 

Rahime nâm hâtûnumı ve kızım Fatmayı cebren ve kehren ihrâc ve derûn-ı 

menzilimde mevcûd emvâl ve eşyâ ve erzâkımı ahz ve sirkat ve ekrâd-ı mezbûre 

derûnuna götürüb zevcem ve kızım mezbûrelerin emsâl eyledikleri gayri merkûm 

Mustafa müddet ve ifraden berü kendi halinde olmayub okçu İzzeddinli vesâir 

eşkiyâ-yı ekrâd ile ittihâd ve ley ve nehar-ı biyada ve suvar ile Ayıntab karbında ve 

Kara beyinelerinde vakî tarîk ve mesâlike nuzûl ve kıt‘a tarîk ve azb-ı emvâl ve ? 

ihrâz iddet-i müstemire müstehâb olub mâzaru’n-naz ve sâi bi’l-fenâd ve yüzi 

olmağın suâl olunub muktezâ-yı şer‘îsi icrâ olunmak matlubumuzdur dediklerinde 

gıbbe’s-suâl mezbûr Mustafa cevabında fi’l-hakikâ târih-i kitâbdan kırk gün 

mukaddem Ayıntab hâsında Battal Höyük nâm mahalde merkûm merhâmetlü 

Yusuf’un tarîkini kat‘a ve iki re’s katırını ahz ve kabz eylediğni bit-tavi’s-sâf ikrâr ve 

i‘tirâf eyledikden sonra keyfiyet-i sairesi zil-i rakimde mestûr bi’l-cümle ulemâ ve 

sulehâ ve â‘yân ve eşrâf hâzır eylediği meclis-i mezbûrda sual oldukda salifü’z-zikrin 

Harran kareyesi ahalisinden Mehmed Ali kethudâ ibn-i Mehmed ve Ali bin Ebubekir 

ve Yusuf bin Mehmed ve Musa bin Ahmed nâm kimesneler ve sâiri ve Karadinek 

nâm karyeden el-Hac Ahmed bin Mehmed ve Ömer bin Abdulkerim ve Hüseyin ibn-

i Hanifi ve Birecik nâm karyede Ahmed kethuda ibn-i Mehmed ve İsmail bin Ali ve 

el-Hac Mehmed bin Mustafa ve Kinayik nâm karyeden Ebubekir bin Ömer ve 

Mustafa bin Hüseyin ve Akpınar karyesinden el-Hac İbrahim ibn-i Mehmed ve hâlâ 

caziri şeyhi Hacı Mehmed dede ibn-i İbrahim dede ve ? ve sâireden Mustafa bin Veli 

ve es-Seyyid İbrahim ibn-i Ahmed ve Hüseyin bin Abdullah ve Abdulkadir bin 

Mehmed nâm kimesneler ve İbrahim … ve cem‘i kesir-i müslimin mûvacihesinde 
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meclis-i şer‘a hâzurûn olub eseru’l-istişâd fi’l-vak‘i işbû mezbûr Mustafa müddet ve 

ifraden beru kendi hâlinde olmayub kadim-i şekâveti meşhûr okçu İzzeddünli vesâir 

ekrâd eşkiyası ile ittihad ve ekser evkât derûnlarında ikâmet ve ma-ân Ayıntab 

kurbında ve Kara beyinelerinde vâki‘ tarik ve mesâlike nüzûl ve ibad olunmamak 

envâlini ahz ve kabz ve gecelerde dahi menzil-i müslimeyenin duhûl ve envâl ve 

âra‘ze taaruz ve hüttâk-ı arz mü’mine iştiğâl ve müdâvemet ve bi‘defât cinsi 

hayvânât ve esyâden yedinde mâl-ı ma‘zûb ve mesrûka zûhur edub ve’l-hassıl gasb-ı 

envâl kesr-i emrâz âvdet-i mâlûfe ve müstemiresi olub ol-vechle izâlesi vâcib 

mekabirâsıyla ve sâ‘i bi’l-fenâd ve’l-muzır-ı bi’l-ibâd ve sârık ve gasıb-ı şâkî 

olduğunu cümlemizin malumudur deyü şâhâdet eyledikleri Ayıntab’da hâlâ mâzun  

bi’lâ fenâ efderu’l-fâzile ve’l-kemâl-i ulemâ Abdulrahman Efendi hazretlerinden 

mâkavvu’l-vesene lâhim ve mazmûnulâllah teallâ aleyhim ecmâin fi zeydü’s-

sâriku’l-mekâbir bi’l-leysel esmâi bi’l-fenehu’l-mevâzi bi’l-ibâd sâhibu’l-mevâd 

he’l-tehviz gatele ve siyâbet gâtele inde subût-ı sirkâtte ve kabâhate ve şenâate ve 

töhmete bi’ş-şuhûdu’l-udul el-cevâb Alluhu tealâ alemü bi’l-sebâb ne-ân yücibu 

kâtele ve siyâb-ı kâtele siyâseten ke‘nefi âmetü’l-fetevi mine’l-mütevvin ve şerîfin 

deyü i‘ktâ-i şerif buyurmağın ber-mucebi fetâva-i mûcebince şakî-i mezbûrun rey-i 

veliyü’l-emr ile salb ve tertib-i cezâsına ba‘delehü ma-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

Fi 21 cemaziel-ahir sene 1181   

Ekim 1767    

Şühûdü’l-hal 
Fahrü’l-Ayan es-Seyyid el-Hac Mehmed Ağa Recâü’l-Farade, Faziletlü el-Hac 

Mehmed Efendi el-Müfti-yi Sabık, Faziletlü Mustafa Efendi el-Müfti-yi Sabık, 

Faziletlü Abdulrahman Efendi el-Müfti hâlâ, Özmecislüzade Hacı Ali Efendi, 

Fahrü’l-Akran Hasan Efendi Voyvoda, Şerâfetlü el-Hac Mustafa Efendi Şeyh 

Mevlevi, Fahrü’l-sadet es-Seyyid Ali Efendi Naib-i Sabık, Molla Mehmed bin Ali 

Kethuda …, es-Seyyid Mehmed Emin Çelebi Menzilci, es-Seyyid İbrahim Çelebi 

Bakkalcızade, Bacımoğlu Mehmed Ağa, Serdar Hüseyin Ağa …           

 

B.169 S.89 
Husus-u âti’l-zikrin mahalinde ketb ve terkîm ve hasmı iltimas olunmağla kıbbel-i 

şer‘den Mevlânâ Cenani Mehmed Efendi ta‘yîn ve irsâl olunub ol-dahi medine-i 

Ayıntab’da Sengi Hoşkadim mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem tarîk-i hüccet-

i şer‘ifede vefât iden Hasan Menzurzade demekle ma‘rûfâ el-Hac Mehmed Ağa ibn-i 

Hasan’ın menziline varub akd-ı meclis-i şer‘i âlîye olundukda müteveffâ-i 
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mezbûrenin verâset-i zevce-i metrûkesi Elife bint-i Abdullah sulbi kebir oğulları el-

Hac İbrahim Ağa ve el-Hac Mustafa ve el-Hac Mehmed ve sulbiye-i kebire kızları 

Ahsen ve Emine ve Miyase’ye ba‘de’l-inhisâr-ı şer‘i mezbûrât Elife ve Ahsen ve 

Emine zâtları ba‘de’t-tarif meclis-i ma‘kûd-i mezkûrede râfi‘u’ haze’l-kitâb merkûm 

el-Hac İbrahim Ağa muvâcihesinde herbiri bi’t-tav‘i ikrar-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

idub târih-i kitâbdan on beş sene mukaddem evvelen mevrus-ı merkûm el-Hac 

Mehmed Ağa tarîk-i mezkûrede vefât idub indinde mevcûd bi’l-cümle emvâl-i 

metrûkesi Ayıntab’a vurud olan ve Ayıntab’da olan mecmû muhallefât ve metrûketı 

ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve takvîm ve ba‘dehu bazı zimemi nasda olan meblâğ tahsîl 

oldukdan sonra beyinemizde bir rıza taksim olundukda ber-mûceb defter-i kasâm üç 

bin yüz guruş ve her kıza yüz kırk bir guruş hisse-i şer‘îyye isâbet ve intikâl ve işbû 

babamızın nezl-i ma‘lûmesinden gayri cümlemiz hisse-i şer‘îyemizi ahz ve kabz ve 

nezl-i mezkûr sehâm-ı ma‘lûme üzere kalub ba‘dehu merkûm el-Hac Mustafa fevt 

oldukda babasından müntakil ve kendi kâr ve kesbiyle mecmu‘ olan bi-cümle envâl-i 

terekesi beyinemizde hüsn-i rızâ ile taksim ve ondan baki hisselerimizi ahz ve istifâ 

ve evvel-i huyutunda iki def‘a vâki‘ olan taksim-i terekeden adâlet üzere cümlemizin 

kebiresini ve rüşti olarak ve uhdu hümâ ahara gard itmeyub hakka rıza olarak taksim 

ve sıhhat-i ibrâ-i havî birbirimizin hususan cümlemiz işbû merkûm Halo İbrahim 

Ağa’nın zimmetini ibrâ eyledikden sonra merkûm İbrahim Ağa kemâl-i murût ve 

merhametine binâen kendi zimmetinde usulen ve kat‘an iki müteveffâ-i mezbûrân 

terekelerinden hakk ve hisse-i mezbûrenin kendi ale’l-istiklâl kâr ve kesbinden hâsıl 

eylediği mâl ile cümlemizi ittifâk ve on beş seneden beru meunet ve levâzımımızı 

hisbete mukayed rü’yet ve terfie-i emrimize müdâvemet üzere olub ol-vechle 

mukaddemâ zimmetini bi’t-def‘ât İbrahin Ağa kât‘a iltimaz i‘mla ibrâ ve iskât 

eylemişdik hâlâ dahi merkûm el-Hac İbrahim Ağa’nın yedinde ve dükkanında olan 

ve nezlinde vesâir emvâl ve eşyasında bizim kat‘â alâkamız olmayub ve merkûm el-

Hac Mehmed’in fevtinden sonra merkûm el-Hac İbrahim Ağa kendi mâl-ı 

müstakilesiyle civarda iken nezl-i eşkâre ve işbû dahiliye ve hariciye nezl-i binâen ve 

işbû senede dahi hâlâ rü’yet olunmağla nezl-mezkûrda dahi bizim vechen mine’l-

vücuh bizim alâka ve müdhalimiz yokdur el-hâletü hazihi merkûm el-Hac İbrahim 

Ağa ve zimmetinde mirâs-ı mezkûrlara mu‘tealika-i da‘vî ve nizâğmız ve hakk-ı 

mutâlebât ve muhâsamâtımız olmamağla zimmetini ibrâ-i âmm-ı kât‘iun nizâla ibrâ 

ve istindâk eyledik dediklerinde mevlânâ-i merkûm mahalinde ketb ve terkîm ve 
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ba‘dehu imna-i ibrâ gelub alâ vuku‘a inhâ vurud itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi evahir cumâde’l-âhire sene ihda ve mi‘ete  ve elf 

Ekim 1767 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid el-Hac Mehmed hâlâ Dersan, Es-Seyyid el-Hac Ahmed Ağa Menzilci 

Sâbık, El-Hac Ahmed Ağa Havemerzade, Fahrü’l-akrân es-Seyyid Abdulrahman 

Ağa Kamlakzade, Fahrü’l-ayânü’l-kirân es-Seyyid el-Hac Mecid Ağa Battal 

Ağazade,, Es-Seyyid el-Hac Mehmed Hassaf, Molla Mehmed Fakir, Es-Seyyid el-

Hac Ahmed Ebnalızade, Receb Çelebi …    

 

B.170 S.89 
Medine-i Ayıntab’da Sengi Hoşkadim mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden Hasan Menzurzade dimekle ma‘ruf el-Hac Mehmed Ağa ibn-i Hasan’ın 

verâseti zece-i menküce-i metrûkesi Elife bint-i Abdullah ile sulbî kebire oğulları el-

Hac İbrahim Ağa ve el-Hac Mustafa ve el-Hac Mehmed ve kebire kızları Ahsen ve 

Miyase ve Emine’ye mütehakkık ba‘dehu merkûm el-Hac Mustafa fevt olub versât-i 

validesi  zevce-i Elife ile li-ebeveyn er-karındaşları merkûmân İbrahim Ağa ve el-

Hac Mehmed’e ve kızları işbû mezbûrât Ahsen ve Miyase ve Emine’ye inhisârı 

şer‘ân mütehakkık oldukdan sonra merkûm el-Hac Mehmed meclis-i şer‘î kavim-i 

enverde kendi karındaşı hâfız haze’l-kitâb merkûm el-Hac İbrahim Ağa 

müvacehesinde da‘vâ-i ibâz-ı tâm takrir-i kelâm idub târih-i kitâbdan on beş sene 

mukaddem taraf-ı hüccet-i şerifede babam merkûm el-Hac Mehmed vefât itmekle 

indide olan mâl mevcûd ve metruke-i Ayıntab’a vurud ve Ayıntab’da vâki‘ bi’l-

cümle envâl ve eşyayı metrukesi ma‘rifet-i şer‘le ala vechi tahrir ve terkîm ve 

ba‘dehu bi’l-cümle verese ve ben kebir ve reşid olarak nakir u kıtmir babam 

terekesine ba‘de’l-husûle elzem beyinemizde yine ma‘rifet-i şer‘le taksîm olundukda 

hacü’l-bakî babam terekesinden baki iki yüz seksen iki guruş hisse-i sahiha-i şer‘iye 

isâbet ve intikâl ve hisse-i mezkûre terekeden ahz ve kabzımız istifâ ve sıhhât-i ibrâ-i 

hâvî ve umur-ı mifsideden âri verese-i mezbûrunun ve merkûm el-Hac İbrahim 

Ağa’nın zimmetini ibrâdan sonra mezbûr şemm-i merkûm el-Hac Mustafa dahi fevt 

olmağla anın dahi babamdan menkul ve ba‘dehu kendi kâr ve kesbiyle hâsıl eylediği 

bi’l-cümle emvâl metrukesine bâ ma‘rifet-i şer‘î kavîm beyne’l-verese ale’r-rıza 

taksîm eylediğimizde anın tereke-i mecmuasından dahi tereke-i müteveffâ-yı 
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mezbûrdan yüz altmış guruş isabet ve intikâl idub hisse-i mezkûrı ahz ve kabz 

eyledikden sonra karındaşım  

                   

B.170 S.90 
merkûm el-Hac İbrahim Ağa babamın vefâtından sonra cümlemizden müfâreğat ve 

ale’l-istiskâl kâr ve kesbe işkâl ve müdâvemet ve benim ve verese-i sairenin babamız 

ve karındaşımız terekesinden gayri vücûhdan zimmetinde bir akçe ve bir habbe hakk 

ve hissemiz yokken tahrir ve zâtında olan hesab-ı kara’bet  ve kemâl-i resim ve 

şevkatden nâşi kendi mâl-ı müstakilesinden beni ve vâlide ve ehavâd mezkûremizin 

me’kûlât-ı meşrûbât ve melbus-u safiremiz görüb ve hatta beni mâlından izdivâc ve 

masârif-i kesire idub ve ba‘dehu mâan hac-ı şerîfe götürüb yine masrufât ve fire 

itmekle ve’l-hasıl Halil benim karındaşım mezbûr zimmetinde hakkım olmayub 

üzerimizde yemin-i azimesi var iken bevz eshâb-ı anem e-hakk-ı ağrasıyla merkûm 

el-Hac İbrahim Ağa’dan bevz-i menâr-ı nehâd ve fuhâmeat-ı sülük etmişdim lâkin 

keyfiyet ve minvâl-i meşrûh üzere olub merkûmun zimmetinde kat‘â hakkım 

olmayub ve babam fevtinden sonra kendi mâl-ı mustakilesiyle hemcivarlarımız 

Menşefcirzadeler’den ve Abdullah nâm kimesnelerden iken menzil-i iştirâ ve 

hâriciye ve dâhiliye-i nezl bana ve hâlâ ma‘rifet-i şer‘le efrâz ve sunuru ta‘yin olunan 

menzilden ve otasında dahi benim ve verese-i sâirenin hisseleri ve nizâ‘larımız 

olmayub ancak sehâm-ı ma‘lume’-i şer‘îyye üzere babamızdan müntakil ve ta‘yîn 

olan subud-ı adide ve havlu-yı mu‘ine-i hâvî ve hâlâ benimle vâlidem ve 

kızkarındaşlarım mezbûrâtı sâkin olduğumuz menzil ber-vech-i sehâm merkûm el-

Hac İbrahim Ağa ve verese-i mezbûrûn beyinemizde maksumen ele’s-sehâm 

kalmışdır mâ-ada karındaşım merkûmun menzil-i mezkûrelerinde ve dükkânlarında 

ve bilâ vesâirede olan huhsus-ı şirket zimem-i nâs vesâire bi-cümle emlâk ve envâl 

ve eşyâsında ve cemân min-el-vücûh ve sebeben minel esbâb hakkım yokdur ve 

mukaddemâ iki def‘a vâki‘ olan iktisâm-ı hakk du‘hûl üzere cârî ve şûrut-ı fâside ve 

umûr-ı müfsideden ârî olmak üzere ibrâ-i âmm ile merkûmun zimmetini ibrâ 

etmişidim el-hâled-i hazihi dahi hüsnü ihtiyar ve tav‘i muhkîm ile babam ve 

karındaşım müteveffâyân-i mezbûrenin terekelerinden hakk ve hissem ve merkûmun 

kâr ve kesbinden vesâir ve vücuh ve umûrdan ahz ve i‘tâya mutealika-i âme-i da‘vî 

ve kefâ-i ihtisâm ve münâzaât ve’l-hasıl hukuk-u şer‘îyye ve umûr-ı örfiye 

nizâ‘ından karındaşım merkûmun zimmetini hâlâ ibrâ-i âmm-i kâtü’l-nizâm ve 
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râfi‘u’l-ihtisâm ile ibrâ ve iskâd eyledim dedikde mâ-vak‘a bi’t-tâleb ketb ve terkîm 

olundu hürrire 

 Fi 28 min cumâde’l-âhire sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ekim 1767   
Şâhadün Sabıkûn 

 

B.171 S.90 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Büyük Arablar nâm karye ahâlisinden iken bundan akdem 

ber-vech-i âtî fevt olan Hasan ibn-i Süleyman’ın verâset-i vâlidesi Fatma bint-i 

Mehmed li-ebeveyn kebire karınsdaşı Mehmed’e münhasıra olduğu şer‘ân zahir ve 

mütehakkık oldukdan sonra mezbûre Fatma zâtî ba‘de’t-ta‘rifu’ş-şer‘iye asâleten ve 

uhul mezbûrun Mehmed’in emmisi tarafından zikr-i âtî sulh ve ibrâya vekil olub 

vekâleti Eşki Mehmed bin Mehmed ve Osman bin Hasan nâm kimesneler 

şahâdetleriyle hüccet-i şer‘î üzere sâbit olan Halil ibn-i diğer Hasan nâm kimesne 

vekâleten meclis-i şer‘î kavîm-i enverde yine karye-i mezbûre ahâlisinden Çil 

Ebubekir oğlu dimekle ma‘rûf Mehmed bin Mustafa nâm kimesnenin tarafından 

zikr-i âtî ikrâr-ı tasdika vekîl-i müshil-i şer‘îsi olan râfi‘u’ haze’l-kitâb Veli bin 

Ahmed nâm kimesne mahzarında bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb 

târih-i kitâbdan iki ay mukaddem mevrus-ı merkûm Hasan’ı karye-i mezbûrede gece 

ile nâsem olduğu hâlde tüfenk kurşunuyla sol gözünün üzerinden ve sol elinin üç bir 

mânadan müvekkil-i merkûm Mehmed amden darb ve cerh iderek firâr ve ol-vechle 

mevrûse-i mezbûrun dem ve diyetine dâir beyinemizde münâzaât ve fire muhâsmât-ı 

kesire ceryân itmişidi el-hâlemizde beyinemize ve müslimun ve muslihûn tevsat idub 

salifu’z-zikr dem ve diyet da‘vâsından bir mushâf-ı şerife ile    

 

B.171 S.91 
İki yüz guruş kıymetlü dört nebeş ve oniki sârık ve yüz elli guruş kıymetlü iki re’s 

katır ve bir kılıç ve elli guruş nakid cem‘â bir mushaf-ı şerif ve bir kılıç ve beş yüz 

guruş üzerine inşâ-i akd-ı sulh eylediklerinde ben ve müvekkil-i merkûm Mehmed 

dahi sulh-ı mezkûra kabul ve bedel-i sulh olan sâlifü’l-beyân mushaf-ı şerif ve kılıç 

ve beş yüz guruş kıymetlü emvâl-i mezkûre-e  vekil-i merkûm-ı yedinden bi’t-tamâm 

asâleten ve vekâleten ahz ve kabz idub mevrûse-i merkûm Hasan’ın dem ve diyetine 

mu‘talaka-i âmme dâ‘vî ve husûmât ve kâfe-i mütâlebât ve tenâz-ı ândan ibrâ-i âmm 

kâtü’l-nizâ ale asâleten ve vekâleten müvekkile-i mezbur Mehmed’in zimmetini men 
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kela’l-vücûh ibrâ ve iskât eyledik didiklerinde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-

taleb ketb olundu hürrire  

Fi 28 min cumâde’l-ahir sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ekim 1767 

Şühûdü’l-hâl 
Ağazade Acemoğlu Mehmed Ağa, Derdar es-Seyyid el-Hac Ali Ağa, el-Hac Kasım 

bin Mustafa, Mehmed bin Hasan 

 

B.172 S.91 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Kayacık mahallesi sâkinlerinden Fatma bint-i Ali nâm 

hâtûnun damadı ve tarafından zikr-i âtî da‘vâya vekil-i müscel-i şer‘îyyesi râfi‘u’ 

haze’l-kitâb Musa Ağa ibni el-Hac Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı 

lazumu’t-tevkirde müvekkile-i mezbûre Fatma hâtûnun karındaşı oğlulları es-Seyyid 

Mehmed ve Molla Mustafa ibn-i İshak nâm kimesneler mahzarlarında bi’l-vekele 

üzerlerine da‘vî ve takrir-i kelâm idub kayen vâlidem müvekkile-i mezbûre Fatma 

hâtûnun karındaşı merkûm İshak ile huyutunda beynlerinde ahz ve i‘tâ ve muâmelât  

şitâları olub târih-i kitâbdan iki sene mukaddem bi’l-cümle hesâb ve kitâblarını görüb 

sahihu’l-baki merkûm İshak zimmetinde dört yüz kırk guruş hakkı zuhûr eyledikden 

sonra yine târih-i mezbûre büyük oğlu işbû merkûm Seyyid Mehmed ma‘rifetiyle 

sekiz yüz guruş nakid bekmez iştirâ ider Haleb’e götürem deyü müvekkilemden 

istidâne eyledi hatta bekmez kerâsı içün sekiz eski altun dahi işbû merkûm Seyyid 

Mehmed kendi aldı ve bunlardan mâ-adâ yine müvekkilemin malı olmak üzere iki 

yüz guruşluk bekmez Göcke ve Cekde karyelerinde benim yedimle alub ve yüz on 

beş guruş dahi müvekkilemin zevci Tuna Oğlu Hacı Mehmed’in defter-i kassamında 

mestûr ve müvekkilem hususuna ta‘yîn olunmuş meblağ dahi babaları zimmetinde 

iken fevt olub hatta babaları fevt oldukda işbû merkûm büyük Mehmed ve Molla 

Mustafa ve küçük Mehmed sâlifü’z-zikr sekiz yüz guruş bizim deynimizdir sana edâ 

ideriz deyü her biri kefîl va zâmin olub meblağ-ı mecmû‘ mezkûre mahsûben arzda 

bey‘ olunan buğday ve arpa kıymetlerinden üç yüz guruş samanları olub mâ-adâ 

zimmetlerinde olmağla zâmin oldukları sekiz yüz guruşa yedimde olan fetavâ-yı 

şerife mûcebince bi’l-vekâle taleb iderimsuâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr 

küçük Mehmed cevâbında fi’l-hakika zikr olunan buğday ve arpa ammimiz Osman 

menzilinde mezbûre Fatma hâtûnun hakkı içün vaz‘ olunmuşdur arsada bey‘ olunub 

üç yüz yirmi guruşa bâliğ olundukda yirmi guruşa kirâsına ve arsa harcına verilüb 

bâki üç yüz guruş merkûm Musa Ağa’ya deyn içün verildi ve sekiz eski altun dahi 
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ben kirâ içün aldım deyü ikrâr mâ-adâsı merkûm Büüyük Mehmed ve Molla Mustafa 

inkâr idincek evvalân meblağ-ı mezbûr sekiz yüz guruşa zâmin olduklarına beyine 

taleb oldukda udûl-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden Osman bin Ali ve Ahmed bin Osman 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-

hakika târih-i kitâbdan iki sene mukaddem müteveffâ-yı mezbûr İshak kız karındaşı 

müvekkile-i mezbûre Fatma hâtûnun istidâne eylediği sekiz yüz guruş içün oğulları 

işbû Büyük Mehmed ve Molla Mustafa ve Küçük Mehmed bizim deynimizdir biz 

edâ ider deyü bizim huzurumuzda ikrâr ve zâmin oldular biz bu hususa bu vech üzere 

şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘iyye eyledikde 

ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye şahâdetleri makbule olmağla mûcebince meblağ-ı mezbûr 

sekiz yüz guruş ve sekiz aded eski altunı edâya ba‘de’t-tenbiye husus-ı sâire dahi 

beyneye havele birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâmi aşer min recebü’l-fert sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Kasım 1767 

Şühûdü’l-hal 
Makderzade Molla Ebubekir ve Molla Hasan, Kerkerrizade Yahya Ağa    

 
B.173 S.92 
Medine-i Ayıntab’da Sengi Hoşkadim mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden Zaim Halil Ağa ibn-i İbrahim Ağa’nın sulbi kebir oğlu Hüseyin Ağa kendi 

nefsinden asâleten ve karındaşı oğlu es-Seyyid Mustafa ibn-i Mehmed Beg 

tarafından ala nehci’ş-şer‘î vekâleten meclis-i şer‘î kavîm-i enverde medine-i 

mezbûrede Hıyam mahallesi sâkinlerinden râfi‘u’ haze’l-sefer Ağaya veled-i Manik 

nâm zımmi mûvacihesinde üzerine da‘vî ve takriri kelâm idub târih-i kitâbdan yirmi 

sekiz sene mukaddem Pederim merkûm Zaim Halil Ağa hâl-i huyutunda ala vechü’l-

pulluça iki bin guruş işbû zımmi mesfûr Ağa’ya def‘ ve teslim idub meblağ-ı mezkûr 

işbû mersûmun zimmetinde iken kıbelü’l-ahz babam merkûm bundan esbak vefât 

itmekle hâlâ meblağ-ı mezbûr iki bin guruş mersûm Ağa’dan taleb iderim suâl 

olunub mûcib-i şer‘îsi icrâ olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl mesfûr Ağa 

cevâbında bin yüz elli üç senesi recebü’l-ferdinde işbû merkûm Hüseyin Ağa’nın 

peder-i mumâ ileyh Halil Ağa huyutunda mahmiye-i Haleb mazergânında Kar oğlu 

İlyas nâm zımmi’ye teslim itmek üzere fi’l-hakika bi’t-tarîkü’l-pulluça iki bin guruş 

bana def‘ ve teslim ve ba‘de’l-vusûl karındaşı olub mahmiye-i İslambul’da sâkin 

Mihail nâm zımmiye Pulluça eylemeği mesfûr İlyas’a merkûm Halil Ağa izn verub 

ben dahi meblağ-ı mezkûrı emri mûcebince mersûm İlyas’a def‘ ve teslim ve ol-dahi 
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İslambul’e karındaşı mersûm Mihail’e Pulluça ve evrâkını merkûm Halil Ağa’ya def‘ 

ve i‘tâ eyledikden sonra pulluça varakı kable’l-vusûl mersûm İlyas Halebü’ş-şehbâda 

hâlik oldukda mersûm Mihail pulluça-i redd eyleyub merkûm Halil Ağa dahi 

tarafından Çukadar Mustafa nâm kimesne-i tevkil ve ol-dahi sene-i merkûmenin 

şevalil mükereminde mahmiye-i mezkûreye gelüb ben dahi müvâcihede olduğum 

hâlde meblağ-ı mezkûrı hâlik-i mesfûr İlyas terekesinden huzur-ı şer‘de taleb ve 

da‘vî isbât ve şer‘ân meblağ-ı mezkûrum mersûm İlyas metrûkâtından lâzım ve 

benim zimmetim biri olduğuna hükm-i şer‘î olunub ol-vakitte mahmiye-i mezkûrede 

nâibü’ş-şer‘î kavim Abdullah Efendi hazretleri hatm ve imzâsı hâvî işbû bir kıt‘a 

hüccet-i şer‘îyye olundukdan sonra bin yüz elli dokuz senesinde işbû merkûm 

Hüseyin ve karındaşı müteveffî Mehmed’in ve Hasan Ağa ve kız karındaşları 

Fatma’nın vekili Osman Ağa husûs-ı mezkûrde keyfiyet ve hâlâ ve hakikate ahvel-i 

minvâl-i muharrer ve siyâk-i mezkûr üzere olduğunu cümlesinin ilm ve haberi lâhik 

olduğundan mesbûkü’z-zikr iki bin guruşdan benim zimmetimde bir akce alacakları 

olmayub aslâ ve kat‘â hakk-ı mutâlebemiz bu kadar deyü lede’ş-şer‘î alanur ikrâr ve 

i‘tirâf iderek husûs-ı mezkûr dâir dâ‘vîden zimmetimi ibrâ-i âmm meclise ibrâ idub 

ber vech-i muharrer ibrâ ve ikrârlarını nâtuk ve ol-hinde hâkimü’ş-şer‘ü’l-menver 

Seraczade Abdullah Efendi hatim ve imzasıyla ma‘nûn sab-ı şer‘îyat-i mergubeden 

işbû kıt‘a hüccet-i şer‘îyye dahi yedime def‘ ve i‘tâ olunur deyü mazmûnları takrirât-

ı mezkûrelerine muâfak iki kıt‘a hüccet-i şer‘îyye ve mazmûnları üzere amel 

olunmak bâbında buyruldu desturye ve bir kıt‘a fetvâ-yı celile ibrâz idincek 

mazmûn-ı fetvâ-yı şerifede zeyd-i emrüden şu kadar akce da‘vî itdikde emrü-i 

mezbûr da‘vâ-ya zeyd ile fasl-ı şer‘î olub husu-ı mezbûrdan ibrâ olduğuna yedimde 

hüccet-i şer‘îyye vardır deyü mazmûn-ı hüccet-i şer‘iyyesi isbât ile emrü zeydin 

mutâlebesinden alâs olurmu cevâb bâ-sevâbında olur deyü buyrulub el-ibra-i âmm 

yumni‘u’d-da‘va bi-hakk deyü kitâbü’l-eşbâhdan nakl-i şerîf irâd buyrulmağın 

gıbbe’t-istintâk merkûm Hüseyin Ağa ber vech-i meşrûh ikâr ve ibrâsını nâtık-ı 

mazmûn hüccet-i mezkûr-ı inkâr edincek mersûm Ağya’dan mazmûn-ı hüccete birân 

ve beyyine taleb olundukda udûl-i ihrâr-ı ricâl-i müsliminden es-Seyyid Mehmed 

Çelebi ibn-i el-Hac Mustafa ve Ahmed bin Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde 

meclis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vaki‘bin yüz elli dokuz senesinde işbû 

müddeî merkûm Hüseyin Ağa ibn-i el-merhûm Zaim Halil Ağa ve karındaşları 

müteveffî Mehmed beg ve Hasan Ağa ve karındaşları tarafından vekil olan Osman 

Ağa sâlifü’z-zikr ve’l-beyân bin yüz elli üç senesinde babaları merkûm Halil Ağa’nın 
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Halebli Karoğlu İlyas tarafından İslambul’da karındaşı Mihail nâm zımmi vâsıl 

olmak üzere ve ancak mersûm ağa mesfûr İlyas’a teslim itmek şartıyla işbû mersûm 

Ağya veled-i Manik’e emânet ve vechi ile ale tarikü’l-pulluça teslim eylediği iki bin 

guruş mersûm İlyas’a mersûm Ağya’dan vâsıl olduğunu ol-vechle meblağ-ı 

mezkûrdan mersûm Ağya zimmetinde bir akce kalmadığını ikrâr ve i‘tirâf iderek 

cümlesi bizim huzurumuzda lede’ş-şer‘î şerîf mersûm Ağa’da hakk-ı mutâlebemiz 

yokdur deyü mesfûrun zimmetini ibrâ-yı âmm  ile ibrâ idub ol-vakidde medine-i 

Ayıntab’da hâkimü’ş-şer‘ü’l-kavim Konavi Seraczade Abdullah Efendi hazretleri 

dahi işbû bir kıt‘a ibrâ-i mezkûre nâtık-ı hüccet-i şer‘îyyesi sab-ı şer‘den ketb ve imlâ 

ve mersûm Ağya yedine def‘ ve i‘tâ eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz 

şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şâhadet-i şer‘îyye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dil ve’t-tezkiye şahâdetleri makbûle olmağın mûcebince bir mantûk fetavâ-yı 

şerife merkûm Hüseyin Ağya beyûce-i mersûm Ağya’ya muârazadan şer‘ân men 

birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’s-sâmin aşer min recebü’l-ferd sene ihda ve semânîn ve mi‘te ve elf 

Kasım 1767 

Şühûdü’l-hal 
Mahmud Efendi Fahrü’l-ulemâ sâbık el-müftü, Fahrü’l-müderris el-Hac Hüseyin 

Efendi Kethudazade, Es-Seyyid Hacı Efendi, Fahrü’l-akrân Ali Ağa Hasbaki 

Kethudazade, Es-Seyyid Ömer Çelebi Evalizade, Es-Seyyid Mehmed Çelebi 

Bedestan Şeyhi, Torak Begzade Receb Ağa Es-Seyyid Mehmed Çelebi Çerkesoğlu, 

Bedestancı Mustafa Körpe oğlu Mustafa                                

 

B.174 S.93 
İzzet meâb şer‘iat nisab el-Hac Mustafa Efendi kâmeyâb ba‘de’t-tahiyet ve’s-selâm 

inha olunurki işbû sene-i ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf şehr-i şa‘bân el-mu‘azzam 

gurresinden medine-i Ayıntab niyabeti işbû fakire tevcih ve şiarec olunmağla 

tarafımızdan cenâbınızı vekîl nasb eylemişizdir gerekdirki bize vekâleten ol-tarafa 

varıncaya değin vekâlet idüb ahâli mabeyninde icrâ-yı ahkâm-ı şer‘i şerîf kılasız 

ve’s-selâm 

El-ibadu’d-dai li’d-devle’l-aliyye’l-imaye es-Seyyid Mehmed el-Muvahhidin 

medine-i Ayıntab  

 
B.175 S.93 
Medine-i Ayıntab’da Tarla-i Atik mahallesi ahâlisinden Mustafa bin İsmail nâm 

kimesne meclis-i şer‘i hatır-ı lâzumu’t-tevkirde mahalle-i mezbûre sükânından 
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râfi‘u’ haze’l-mesfur Enkesan veled-i Amid ve Yerdi nâm zimmi mahzarında bi’t-

tav’s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ kıblen  zimmi 

Sanher oğlu Erba zimmi Karabed ve şimâlen Cigerci Hüseyin ve şarkân Çakıcı Amid 

menzili ile mahdûd iki tahtani beyt ve bir batbah ve bir-i ma ve havluyu mu‘ine-i 

müştemil bey‘-i caizzü’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik olmağla 

hâlâ tarafından icâb ve kabulu havî ve şurut-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i 

ile iki yüz yirmi beş guruş işbû mersûm Enkesan’a bey‘ ve teslim ve temlik eyledim 

ol-dahi iştirâ ve kabul ve teslim ve temlik eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbûre iki yüz yirmi beş guruş mersûm Enkesan yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl 

ahz ve kabz eyledim fimâ bad menzil-i mezkûrda mahalle-i kadim-i mezkûr-ı 

mersûmun mülkü müşterâsıdır haysu mayeşe ve yuhtar mutasarıf olsun didikde 

gıbbe’t-tesdikü’ş-şer‘î mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu  

Fi’l-yevmi’s-sâni min şab‘ani’l-mu‘azzam sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf  

Aralık 1767 

Şühûdü’l-hal 
Dedezade Feyzullah Ağa, Hancı Kasım, Manavcı oğlu Mehmed, Bayram oğlu Sulu 

Mustafa, Beber Süleyman oğlu Mehmed, Ketelioğlu Mehmed Hacı sefer 

 

B.176 S.93 
İze tmeâb  şer‘iât nisâb Mevlâna es-Seyyid Mehmed Efendi Kâtib  

Bade’t-tahiyetü’l-vâfiye inhâ olunurki işbû sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

senesi şabanü’l-muâzamın gurrresinden ber vech-i arpalık mutâsarrıf olduğumuz 

mîrîye-i Ayıntab kazasının umuru-ı şer‘iyesi semt-i askeriyesiyle mâan tarafımızdan 

sanâ ihâle ve tefviz olunmuştur geretirki gurre-i merkûmdan kaza-yı mezbûrun zabt 

ve imdûllâha icrâ-i ahkam-ı şer‘i âlî idüb vâk‘a olan mâiyet-i askeriye muhâllefatı 

tahrir ve terkim ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzi ve taksim idülüb tarik-

i mustakîm-i şer‘i kavimden sermû i‘ftihrâ itmeyesiz ve’s-selâm  

El-fakir Mehmed Said el-Kadı medâru’s-sultan-ı el-aliyye … 

 

B.177 S.93 
Fi’l-asl Rişvan aşiretinden olub Rum kale kazasında Araban nâhiyesinde mütevettin 

olub hâlâ medine-i Ayıntab’da sâkin İbrahim bin Yusuf nâm kimesne meclis-i şer‘i 

hatır-ı lâzumu’t-tevkirde yine aşiret-i mezbûreden rafi‘u’ haze’l-kitâb Emine bint-i 

Ahmed nâm bikr-i bâliga mahzârında üzerine da‘vî ve takrîr-i kelâm idüb bundan 

akdem işbû mezbûr Emine’ye otuz guruş mihr-i mukaddem ve otuz guruş mihr-i 
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muahhar ile bana akd ve nikâh mezbûrenin eniştesi işbû Mehmed nâm kimesne vaad 

idüb bendahi mihr-i mukaddem mezbûr otuz guruş merkûm Mehmed’e teslim 

eylemişdim hâlâ mezbûre Emine nefsini bana akde ve nikâhdan imtinâ‘ itmekle suâl 

olunub mûcebi şer‘isi icrâ olunmak matlûbumdur didikde müdde-i merkûm 

İbrahim’in takrîr-i meşrûhuna göre merkûme Emine ile beyinelerinde kat‘â akd ve 

nikâh vâki‘ olmayub mücerret eniştesinin da‘vî ile bir senenin iktizâ itmeyub ol-

vechle mezbûr İbrahim’in da‘vâsı lav ve ‘âkil ve kelâmı gayr-i meşrûh olub mezbûr 

Emine’ye şer‘ân suâl ve cevab iktizâ itmemekle merkûm İbrahim beyûce-i 

mu‘arazadan men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi 13  min şehr-i şa‘banü’l-mu‘azzam sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1767  

Şühûdü’l-hal 
Kürdoğlu İbrahin beşe Maraş, Berber Rişvan es-Seyyid Mahmud,Cevair oğlu es-

Seyyid Halil Çelebi, Mirza beşe Emin Monla Ali            

 

B.178 S.94 
Medine-i Ayıntab’da Kastel mahallesi sâkinlerinden Rahime bint-i Ali nâm hâtûn 

zâti ba‘de’t-tarifü’ş-şer‘î meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde zikr-i âtî menzile 

müşterikim olan râfi‘u’ haze’l-kitâb Ayşe bint-i Mehmed nâm hâtûn tarafından 

tasdika vekil müseccel-i şer‘îsi olan Monla Mustafa ibn-i Monla Halil mahzarında 

ta‘yîan ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan el-

Hac Abdulrahman ve bir tarafdan Köftekir Hasan ve iki tarafdan târîk-i âm ile 

mahdûd bir fevkâni ve bir tahtani beyt ve iki hazine ve iki tabaka ve ittisâlinde bir 

salca dükkanı ve bir batbah ve bir-i mâ ve vusûlü muine-i müştemil-i menzilin bâ-

hüccet-i şer‘iyyesi beş sehm i‘tibârıyla üç sehmi benim ve iki sehmi mezbûre 

Ayşe’nin mülkümüz olmağla hâlâ tarafından icâb ve kabul-i hâvî ve şurût-ı 

mufsideden ârî bey‘-i bat-i sâhîh-i şer‘î ile zikr olan üç sehm-i hisemi müşterikim 

müvekile-i mezbûre Ayşe’ye yüz kırk guruşa bey‘ ve teslim ve temlik eyledim 

semeni olan meblağ-ı mezbûr yüz kırk guruşa mezbûre Ayşe’ye yedinden tamamen 

ve kemilen ahz ve kabz eyledim fimâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrun tamamı 

müvekile-i mezbure Ayşe’nin mülküdür benim kat‘â alâkam ve medhalim kalmadı 

hasbemâyeşâ ve yuhtâr mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ 

bi’t-taleb ketb olundu  

Fi evâsad-ı şa‘banü’l-mu‘azzam sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1767 
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Şühûdü’l-hal 
Davudzade Ali Ağa Serdar, Kethudazade Hüseyin Efendi, Hakimzade es-Seyyid 

Mehmed Çelebi, Dülüklüzade Mehmed Efendi, Biraderzade İbrahim Çelebi, Hacı 

Fehredinoğlu Molla Mahmud, Mısırlı el-Hac Abdulrahman, Hürhürzade es-Seyyid 

Mustafa, Veli bin Çapoğlan Oğlu Osman Küçük oğlan Kara Mustafa   

 

B.179 S.94 
Medine-i Ayıntab’a tâbi Semavin’de nâm karye ahâlisinden İsmail bin Ahmed nâm 

kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde medine-i Ayıntab’a tâbi Çaplu nâm 

karye sâkinlerinden râfi’u’ haze’l-kitâb Hüseyin bin Ali nâm kimesne mahzarında 

bi’t-ta‘vi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb işbû merkûm Hüseyin zimmetinde at 

behâsından on beş guruş hakkım olub bundan akdem arada taallül ve beyinemizde 

muhâsebe vâki‘ olmuşdur el-hâlet-i haze sâlifü’z-zikr on beş guruş merkûm Hüseyin 

bana edâ ve teslim idüb ben dahi bi’t-tâmam ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim ol-

cevhle meblağ-ı mezbûrden merkûm Hüseyin zimmetinde aslâ ve kat‘â bir akçe ve 

bir hesabım kalmayub zimmetini ibrâ-i âm kât‘a iktizâ ale’l-ibrâ ve iskât eyledim 

dedikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’l-erbi‘a aşere şa‘bani’l-mu‘azzam sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1767 

Şühûdü’l-hal 
Davudzade Ali Ağa Serdar Hâlâ, Kürdoğlu İbrahim Beşe, Çavuş el-Hac Ali Beşe, 

Çobanoğlu Kara Mehmed  

 

B.180 S.94 
Medine-i Ayıntab’da Şehreküstü mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Attarzade el-Hac Hüseyin Efendi Ebu hanifinin veresesini sulbî kebir oğulları Hafız 

Monla Mehmed ve Güçek Monla Mehmed ve sulbîye kebire kızı Fatma’ya münhasır 

olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mezbûr Fatma tarafından zikr-i âtî 

ibrâ-yı ikrâra vekil olduğu zâti mezbûresi ma‘rifet-i şer‘iye ile arifân Hüseyin Efendi 

ibn-i Abdullah ve Mehmed bin Ömer nâm kimesne li-ecli’ş-şâdetleriyle sâbit ve 

sübût-ı vekâletine hükm-ü şer‘e lâhık olan Monla Abdullah ibn-i Ali Efendi nâm 

kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde râfi’u‘ haze’l-kitâb merkûman Hafız 

Monla Mehmed mahzarlarında bi’l-vekâle ikâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb târih-i 

kitâbdan dört sene mukaddem merkûm el-Hac Hüseyin Efendi fevt oldukda bi’l-

cümle terekesi tahrîr ve taksim ve defter-i kasâm olundukda bir mantûk defter-i 

kasâm müvekilem mezbûre Fatma’ya iki yüz seksen iki guruş isâbet ve intikâl idüb 
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ol-vakiten berü hisse-i mezkûresi müteveffâ-yı merkûm terekesinde kaldığına binâen 

târih-i kitâbdan iki gün mukaddem müvekkilem merkûme Fatma marifet-i şer‘le 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûre tedkık ve ancak mukaddem tahrîr olan defter-i nâtuk 

olduğu üzere hisse-i şer‘iye isâbet  eylediğini mütehakkık idüb terekede olmak üzere 

hissesinden medine-i mezbûre tâbi‘ Nurvane nâm karye karbında vâki‘ şarkân Turak 

oğlu ve garben Bademzade mülkleri ve kıbletân ve şimâlen değirmen harıkı ile 

mahdûd bir kıt‘a zerdalü bağçesi ve karye-i mezbûrede Narlıbend başında vâki‘ 

kayımü’l-emvâl dört aded ceviz eşçârı ve Sam karyesinde Çevretinli başında vâki‘ 

dokuz aded ve Ramzanoğlu tarlasında vâki‘ elli aded ceviz eşcârı ve nefsi 

Ayıntab’da Şehre Küstü çarşısında vâki‘ bir tarafdan Ahmed Çelebi vakfı ve bir 

tarafdan Teshacı vakfı ve iki tarafdan tarîk-i âm ile mahdûd bir bâb bakkal dükkanı 

cemân emlak-ı mezkûre iki yüz kırk iki guruşa takdim ve kırk guruşa dahi nakden 

müvekilem merkûme Fatma babası terekesinden ahz ve kabz ve hakk ve hissesine 

bi’t-tamâm istifâ ve dört seneden beru terekede olan emlâk ve bağların gıllesinden 

kendine isâbet iden hissesini bir rıza karındaşları merkûmâna terk idüb ol-vechle ber-

mantuk defter-i kassâm hakk ve hisse müvekkile-i merkûm kabz-ı tâm ve fimâba‘d 

harac defter ve dahil defter ber-vech-i muharrer gılle-i hisesine vesâir mirâs-ı 

mezkûre mütealika-i âmm-i da‘vî ve husûmât ve imân mutâlebâtından merkûmân 

hâfız Monla Mehmed ve diğer Monla Mehmed’in zimmetlerini ibrâ‘-i âmm-ı kâtü’n-

nizâla ibrâ ve iskât eyledi dedikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi’l-yevmi’l-erbi‘a aşer min Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 1181 

Aralık 1767               
Şühûdü’l-hal 
Dağıstan Mehmed Efendi, Ceridzade Hasan Efendi, Kalvenciroğlu es-Seyyid 

Mehmed Ali    

 

B.181 S.94 
Şehreküstü’de fevt olan Ömer Beşe’nin sulbi oğullarından Mehmed Beşe yevmi on 

iki akçe ile nazır olması gadr olmağla ba‘de’l-… ücret hesâbı nazır nasb  

Fi 15 min Şaban sene 1181 
Aralık 1767 

Şühûdü’l-hal 
Mirza Beşe, Sülükcüoğlu es-Seyyid Mehmed, … es-Seyyid Mehmed    
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B.182 S.95 
Medine-i Ayıntab’da Ehl-i Cefa mahallesi ahâlisinden iken divani terekesinden ezid 

olduğu halde bundan akdem fevt olan Mualla Hacı demekle ma‘ruf Süleymen Efendi 

ibn-i Mustafa Efendi’nin veresesi zevci menkûhe-i metrûkesi Ümmühan bint-i Ahar 

es-Seyyid Ali Çelebi ile sulbîye sagire kızları Ayşe’ye ve vâlidesi diğer Ümmühan 

bint-i Abdullah ve li-ebeveyn kız karındaşları Fatma ve Emine ve Hadice’ye 

mütehakkık olduğu şer‘ân zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı 

mezbûrun terekesi yedinde bundan akdem marifet-i şer‘le tahrîr ve takvîm olub lâkin 

divân-ı küşatta zuhûr idüb terekesinin furruhtu lazım gelmekle icâb-ı divân talebleri 

ve ma‘rifet-i şer‘le müteveffâ-yı mezbûrun terekesi madûd tahrir beyne’l-verese 

ba‘de’l-müzayede fürûht ve beyne’l-fermân  taksim ve tevzi‘ defteridirki ber-vechi 

âtî zikr olunur  

Fi evâhil şa‘banü’l-mu‘azzam sene ihda ve mi‘ete ve elf  

Aralık 1767 

 
Müstehak-ı sarf 
ve ketb mu‘adde  

guruş 40 

Sülüs hisse-i nezl 
ve …  

guruş 200  

Bag der-karye-i 
Zevkir kök 500, 

guruş 110  

Bekmez  
guruş 3 

Rub‘ hisse-i 
kısrak ve tay  
guruş 15 

Babilge 
mezrasında 

mezru‘ hınta 17 
keyl, guruş 51, 
arpa 23 keyl, 
guruş 33  

Hışve kıt‘a 95, 
guruş 20 

Köncü tümün 4, 
guruş 3 

Mâş tümün 4,  
guruş 1.5 

Kavak  
guruş 8 

Mukaddemâ … 
ve hesâb olunan 
sencab gürün ve 
şekpir vesâir  
guruş 68.5 

Sahan 10, 
guruş 4, rub‘ 3 

Def‘a sahan 10  
guruş 4.5 

Def‘a sahan 10  
guruş 3, para  30 

Def‘a sahan 3, 
kapak 3,  
guruş 4 

Tas ve legri ve 
kapak  

guruş 3.5 

Ellegeni ve ibrik 
guruş 3, para 26 

Kapak ibrik  
guruş 1, para 5 

Safir lengri 10, 
guruş 2 

Cam tas 4,  
guruş 1 

Yaldız tas ve … 
kâsa  

Guruş 2 

Azbak çanak 26, 
guruş 1 

Fagfur tas ve kâsa 
guruş 2 

Acem çetli yüzlü 
yorgan 1, guruş 3, 

rub‘ 1 

Ala yorgan 1,  
guruş 5, rub‘ 1 

Def‘a alaca  
yorgan 1, 
guruş 4.5  

Def‘a yorgan 1, 
guruş 5, rub‘ 5 

Seccade  
guruş 5 

Münkaş cuka 
seccade guruş 2, 

rub‘ 1 

Çet yüzlü yorgan 
1, guruş 5, rub‘ 1 

Suhal  
guruş 1 

… guruş 5 Orta hâlı  
guruş 5 

Minder 1 ve 
yasdık 2, guruş 3 

 

Çatma yasdık 2,  
guruş 4.5 

Tekleme yasdık 
10, 

guruş 10 

Mertebe 3, 
guruş 13 

Badiye ve gügüm 
guruş 7, para 5 

Don kazganı 
 guruş 6 para 8 

Tas 1, 
guruş 12, para 8 

 
Teşt  

guruş 4, para 32 
Lengri 1,  
guruş 1 

Kabuz ve yevid  
guruş 0.5 

Kil legeni  
guruş 0.5 

Keys 
guruş 0.5  

 
Mebrûm gömlek 

rub‘ 3 
Don  
rub‘ 1 

Def‘a dömlek  
para 23 

… ve makrume 
ve uçkur  

guruş 7, para 13 

Sini 1, sahan 2, 
leğen 1 ve 

şemdân 1, guruş 6 
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Münkaş boğca ve safe ve 
münşefe guruş 7 

Orta kilim çert perde ve hasır  
… guruş 5 

Hırdavât-ı nezl  
guruş 6 

Cem‘an yekün mahsûlat 744.5 guruş  
Der-verese 

Mezralı Seyyid Halil  
guruş 190 

Der-verese 
Karye-i mezbûreden Seyyid 

Hasan guruş 201 

Der-verese 
Kilisli Manid 
guruş 10  

Der-verese 
İlbeglü Mısdık  
guruş 38, rub‘ 3 

Der-verese 
İlbeglü Karık Mehmed  

guruş 11 

Der-verese 
Hâvi ale’l-adale Çapur  

guruş 55 
Yekün para  506.5 guruş  

Cem‘an yekün akâr-ı … ve mahsûlât 744.5 guruş  
Minhâü’l-ihrâcât 

Mukaddemâ defter-i kassamda 
mastûr techiz  tekfin ve resm 
muhasebesi vesâir ihracât  

guruş 30  

Harc-ı hüccet vasi nafaka ve 
harc-ı defter guruş 30 

Kalemiye 
guruş 2 

İki gün fürûht içün kaydan 
tâtbi guruş 3  

Resm-i muhzır başı  
guruş 2 

Muhzırâne  
guruş 2 

Cem‘an yekün yalnız yüz guruşdur 100 guruş  

 

B.182 S.96 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese 
İbn-i mesit hâvi İbrahimzade  

guruş 100, 
 ani’l-fermâ guruş 80 

Deyn-i müsbet Ebubekirzade 
hisse-i hâvî Osman guruş 45,  

ani’l-fermâ guruş 36 

Deyn-i müsbet Asiye hâtûn 
 guruş 360, 

ani’l-fermâ guruş 288 
Deyn-i müsbet Emine hâtûn 

 guruş 201,  
ani’l-fermâ guruş 160,  para 

32 

Mehr-i mü’her mesit zevce-i 
mezbûr aklâmı  

guruş 300, ani’l-fermâ 240 

Mehr-i mukaddem içün verilen 
don kazanı guruş 70, 

ani’l-fermâ 56 

Deyn-i müsbet hâvi 
Hasanzade hâvi Osman  

guruş 18,  
ani’l-fermâ guruş 14, para 16 

Deyn-i müsbet hâvi Monla 
guruş 4, rub‘ 1,  

ani’l-fermâ guruş 3 

Deyn-i müsbet Molla Abdi  
Guruş 22, 

ani’l-fermâ guruş 17, para 24 

Deyn-i müsbet Dulganlızade 
Monla Mehmed guruş 9.5, 

ani’l-fermâ guruş 7  

Deyn-i müsbet Ruhalı Seyyid 
Osman Ağa guruş 11, ani’l-

fermâ guruş 8, para 72 

Deyn-i müsbet Seyyidlizade  
guruş 50,  

ani’l-fermâ guruş 40 
Deyn-i müsbet Gazaz es-

Seyyid Ali Çelebi guruş 12, 
rub‘ 3,  

ani’l-fermâ guruş 10, para 8  

Deyn-i müsbet Gazaz Hakir 
guruş 1, rub‘ 1,  

ani’l-fermâ guruş 1 

Deyn-i müsbet Çin Çin el-Hac 
Mehmed guruş 3, rub‘ 16,  

ani’l-fermâ guruş 2 

Deyn-i müsbet Fatma hâtûn  
guruş 60,  

ani’l-fermâ guruş 48  

Deyn-i müsbet İbrahim ve 
Lermenez Ağa’ya guruş 4, rub‘ 
1, ani’l-fermâ guruş 34, para 24   

Deyn-i müsbet Keşiş oğlu 
Gürün guruş 126,  

ani’l-fermâ guruş 100, para 42 

 

B.183 S.96 
Medine-i Ayıntab’da Ehl-i Cefa mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem duyun-i 

terekesinden ezid olduğu hâlde vefat iden Monla Süleyman ibn-i Mustafa Efendi’nin 

sulbîye sağire kızı Ayşe’ye vâlidesi Ümmühan bint-i Ahar es-Seyyid Ali Çelebi vasî 

nasb olub ve yüz on akçe nafaka ve kisve baha farz ve takdir olub babası mâlı uzma 

olmağla Telbaşer merası ve Gerevin karyelerinde tapu ile olan tarlaların icâresi 

senevî otuz guruş nafaka ve kisvesine harc ve sarfa mersûmeye izin verulub mahibb-i 

şer‘a verilmişdir  
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Fi’s-sâni min Şaban sene 1181 

Aralık 1767 

Şühûdü’l-hal 
Mustafa Efendi ,Mahsinzade Abdullah Ağa, Samancızade Mustafa Ağa, Süleyman 

Efendi Müftizade, Sadi İbrahimzade Efendi  

 
B.184 S.96 
Hususu’l-ati’l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri iltimâs olunmağın sûb-ı şer‘iden 

Mevlânâ el-Hac Mustafa Efendi me‘zûnen ta‘yin olunub ol-dahi medine-i 

Ayıntab’da Bostancı mahallesi ahâlisinden Fahrü’l-eşraf Mahsenzade es-Seyyid el-

Hac Mehmed Efendi hanesine varub zil-i rakimde muharrerü’l-esâmi müslimin 

mahzarlarında akd-ı meclis-i şer‘i âli eyledikde mûma ileyh es-Seyyid el-Hac 

Mehmed Efendi ibn-i el-merhûm el-Hac Mehmed Efendi meclis-i ma‘kud-ı 

mezkûrda hâlâ zevci menkûcesi râfietü’l-haze’l-kitâb Hacide bint-i İbrahim nâm 

hâtûn mahzarında bi’t-ta‘vi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb medine-i mezbûre 

kazasında Ortablun nâm mahalde vâki‘ iki tarafdan Battal Ağazade ve Şerifoğlu 

mülkleri ve bir tarafdan değirmen harıkı ve bir tarafdan tarîk-i âmm mahdûd yetmiş 

beş müşâre hazırvât bostanı nısfı ve Yeni mahall-i mezkûrede vâki‘ bir tarafdan 

Oruçbinzade vakfı ve bir tarafdan Rabbani Efendi mescidi ve bir tarafdan merkûmân 

Battal Ağazade ve Şerifoğlu ve bir tarafdan ba‘zen Bostancızade ve ba‘zen Battal 

Ağa hâtûnu Ayşe hâtûn mülkü ile mahdûd yetmiş beş müşâre hazırvât bostanlarının 

nıfsı şâyiaları bey‘-i câiz-i zikrin vakfına değin selik-i mülkümde münselik  olmağla 

hâlâ tarafımdan icâb            

 
B.184 S.97 
Ve kabul-i hâvî ve şurût-ı müfisideden ârî bey‘-i bât-i sahih-i şer‘î ile zevcem işbû 

Hatice ile iki yüz elli guruşa bey‘ ve teslim ve temlik eyledim iştirâ ve kabul ve 

tesellüm ve temellük eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr iki yüz elli 

guruşun niki yüz otuz guruşuna mezbûr Hadice’nin kendi zimmetinde deynim olan 

iki kumaş kaftan behâları seksen guruş ve yüz elli guruş dahi mehr-i müehheri cem‘â 

iki yüz otuz guruş deynime takâs eyledim ol-dahi mukâssa kabul idüb bâkî yirmi 

guruşı dahi ane nakiden tamâmen mezbûre Hadice yedinden ahz ve kabz eyledim el-

hâletü hazihi Mehmed ve deyn-i mezkûreyn hazırvât bostanlarının nısf-ı şâyiâları 

olan yetmiş beş meşâre bostan-ı mezbûre Hadice’nin mülk-i müşterâsıdır benim 

kat‘â alâka ve medhalim kalmadı hasbe mâyeşâ ve yuhtâr mutasarrıf olsun didikde 

gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î husûs-ı mezbûre mevlâna-yı merkûm mahalinde ketb ve tahrir 
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ba‘dehu maan ba‘s olan emnâ-i şer‘ ile meclis-i şer‘e gelub ala vuku‘a inhâ ve  takrir 

itmekleriyle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi 17  min şehrü’l-şa‘bânü’l-mu‘azzam  sene ahde ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1767 

Şühûdü’l-hal 
Vaiz Ali Efendi Penbecizade, Hacı İbrahimzade el-Hac İbrahim Efendi, Es-Seyyid 

Ebubekir bin Esyyid Ebubekir 

 

B.185 S.97 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Kefercil karyesinde sâkin Kılleli cemaatinden olub bundan 

akdem ber-vechi âtî fevt olan Ali bin Hamza’nın verâseti babası mezbûr Hamza bin 

Abdullah ile vâlidesi Zeyneb bint-i Halil’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra mezbûr Hamza asâleten ve mezbûre Zeyneb’in karındaşı 

tarafından vekil olduğu Mehmed bin Hüseyin ve Ahmed bin Mustafa şahâdetleriyle 

sâbit Mehmed ibn-i el-merkûm Halil nâm kimesne vekâleten meclis-i şer‘î hatır-ı 

lazumu’t-tevkirde yine cemaat-i merkûmeden râfi‘u’ haze’l-kitâb Ömer bin Sinan 

nâm kimesne mahzarında her biri asâleten ve vekâleten bi’t-tavi’s-sâf i ikâr-ı tâm ve 

takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan otuz beş gün mukaddem müteveffâ-yı mezbûr Ali 

keçi güderken dağda merkûm Sinan oğlu Ömer’in kelpi müteveffâ-yı merkûmun 

kelpi ile harâşede merkûm dahi tefrîk üzere iken berâhın sun‘ ve iğrası yoğiken 

üzerine hücum ve dizinden bacağından az ve koparmağla tesirinden fevt oldukda 

cânib-i şer‘den keşf ve tahrir olunmuşidi gerçi sun‘i olmayub lâkin mecred kelpini 

zabt iylemedi deyü da‘vî sudurunda olduğumuzda zamanda beynimize müslimân ve 

muslihûn tavasut idüb an inkâr bir mushaf-ı şerif ve bir sim kılıç ve elli guruş nakid 

üzerine bizi sulh idüb biz dahi asâleten ve vekâletenher her birimiz sulh-ı mezkûre 

kabul ve bedel-i sulh olan mushaf-ı şerîf ve kılıç ve elli guruş nakidi merkûm Ömer 

ibn-i Sinan yedinden ahz ve kabz idüb merkûm Ali’nin dem-i diyetine muta‘laka-i 

âmme dâ‘vîden küllül vücuh ibrâ-i âmm kâtü’l-nizâ ala ibrâ ve iskât eyledik ba‘de’l-

yevm mezbûr Ömer’de kat‘â da‘vâ ve nizâ‘ımız yoktur didiklerinde gıbbe’t-

tsadikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi 30 min şehr Ramazanü’l-mübârek sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1768 

 
B.186 S.97 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Kozanlı mahallesi ahâlisinden Terkerli oğlu el-Hac 

Ahmed ibn-i Süleyman nâm kimesne meclis-i şer‘î kavim-i enverde medine-i 
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mezburede Akyol mahallesi sâkinlerinden râfi‘u’ haze’l-kitâb Yusuf bin Nebi beşe 

nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan dört ay 

mukaddem gece ile mezilim açılub boğça-i derunundan mikdâr malum emvâlim 

sirkat olunub ba‘dehu emvâl-i mezkûremi mahalle-i mezbûreden işbû Halil bin 

Mustafa nâm kimesne birkaç refîkâsıyla sirkatını ve mâl-ı mesrûk-ı mezkûrdan iki 

kumâş kapame ve bir sarığı merkûm Yusuf’a verdiğini takrir ve iki kapamalar ve bir 

sârık dahi mezbûr Yusuf’un yedindde gördüklerini hâlâ iki kimesne dahi haber 

vermeleriyle muktezâ-yı şer‘îsi icrâ olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl 

merkûm Yusuf cevâbında husus-ı mezbure bi’l-külliye inkâr idüb ve müddeî 

mezbûrun takrîr-i ve iki nefer kimesnenin ihbârı üzere merkûm Yusuf üzerine sirkat-ı 

mâdesi ve mâl-ı mezkûre merkûm el-Hac Ahmed’in istihkâkı dahi sâbit olmayub 

ancak merkûm el-Hac Ahmed’in iltimâsıyla merkûm Yusuf’un keyfiyeti istihbâr 

olundukda mahalle-i mezbûre ahâlisinden İmâm Mehmed Efendi ibn-i Ahmed ve 

Mehmed ibn-i İbrahim ve es-Seyyid Emin ibn-i el-Hac Ali ve Yahya bin Mustafa ve 

Ahmed beşe ibn-i Osman ve Seyyid Mustafa bin Seyyid Ahmed ve Osman bin 

Osman ve Seyyid Osman bin Ebubekir ve Ebubekir ibn-i el-Hac İbrahim nâm 

kimesneler ve sâirleri meclis-i şer‘e hâzırûn olub eserü’l-istihbâr merkûm Yusuf ve 

babası merkûm Nebi beşe mahalle-i mezbûr ahâlisinden olub kendi hâllerinde evkât-ı 

güzâr ve bir kimesneye cevr ve ta‘addileri olmayub mezbûr Yusuf’un bu ana değin 

sirkatı vesâir ef‘al-i namer ziyasına matlu‘ olmadık bu misullü harekât ve a‘mâlden 

birileridir deyü her biri merkûm bu Yusuf’un ve babasının hüsnü hallerini haber 

vermeleriyle hıfzanli’l-mükâl mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu  

Fi 4 min Ramazanü’l-mübârek sene 1181 

Ocak 1768 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid el-Hac Mehmed Ağa Battal Ağazade, Es-Seyyid Abdulrahman Ağa ..., 

Hacı Halid Efendi Nakıbzade        

        
B.187 S.98 
İzzet meab medine-i Ayıntab’da me’zûn bi’l-iftihâkil Abdurrahman Efendi ba‘de’s-

selâm inhâ olunurki bâ-arz ve mahzar Hüsn câlik-i ihbâr olunmağla kaza-i 

mezbûrede hizmet-i fetevi-i küllü’l-evvel  tarafımızdan süka-ı ibkâ olunmuşdur 

gerekdirki istiftâ olundukda ash-ı akvâl-i eimme-i hanefiye-i aleyhim rahmete rabbul 

beriye ile ikdâ idüb ketb-i mu‘tebereden nakl-i sarh ve imzalarında Ayıntab müftisi 

olduğu tasrih eylesin ve’s-selâm hürrire  
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El-fakir veliyü’d-din ...  

Fi evâhir  zi’l-ka‘tedü’ş-şerîfe sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Mart 1767 

B.188 S.98 
Medine-i Ayıntab’da Akyol mahallesi ahâlisinden es-Seyyid Yusuf ibn-i İsmanil 

nâm kimesne meclis-i  şer‘î hatır-ı lazumu’t-tevkirde medine-i mezbûrede 

Şahreküstü mahallesi ahâlisinden Bazzade demekle ma‘ruf râfi‘u’ haze’l-kitâb el-

Hac Ali Efendi ibn-i el-Hac Ali mazaharında üzerine da‘vî ve takrir-i kelâm târih-i 

kitâbdan beş sene mukaddem koyun altışar  guruş sermayesi olmak üzere iki bin 

sekiz yüz elli guruş kıymetlü koyunun merkûm el-Hac Ali Efendi bâkî teslim ve ben 

bir mikdar rey‘ ve ahbere bey‘ idüb sermâye-i mezkûre ihrac ve hâsıl olan resci 

beynimizde münâzaaten olmak üzere akd-ı şirket fâside etmişidik ve bundan mâ-adâ 

beş yüz guruş dahi ağnâm-ı mezkûre  masâraf içün bana teslim eyledikden sonra 

sâlifü’z-zikr koynu-ı ahire bey‘ eylediğimde dört yüz guruşa bâliğ olub ol-vechle 

şirket-i mezkûrenin fesâd-ı asliyesine binâen mebaliğ-i mezbure benden iktizâ itmez 

iken ağnâm-ı mezkûrenin semen-i mezkûresiyle mazârıf içün verdiğini meblağ-ı 

mezbûrun üç bin üç yüz elli guruşı tamamen benden helâk-i şer‘î ahz itmekle hâlâ 

suâl olunub mutezâ-yı şer‘îsi icrâ olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl 

merkûm el-Hac Ali Efendi cevâbında ber veche da‘vî merkûm es-Seyyid Yusuf ile 

beynimizde şirket vâki‘ olmayub târih-i mezkûrde kendi mâlım olan dört yüz yetmiş 

beş koyunu behr-i re‘si altışar guruşa olmak üzere bey‘-i bâtî kati ile bey‘ ve yine 

târih-i mezbûrede kendi mâlımdan beş yüz guruşı beş yüz batmân kahveye mezbûr 

Seyyid Yusuf’a selm şer‘îyye eyledim mezbûr dahi re‘s-i mâl mezkûre yeimden ahz 

ve istidâne idüb ba‘dehu bir sene mezbûrenin sâbıkü’z-zikr semen-i ağnam olan 

meblağ-ı mezbûr ile müslimfeye-i mezkûre bana edâ ve teslim idüb husûs-ı 

mezbûreden zimmetimi ibârâ-i âmm kât‘u’l-nizâ ile ibrâ ve iskât eyledi deyü def‘le 

mukâbele idincek gıbbe’t-istintâk mezbûr es-Seyyid Yusuf cevâbında târih ve 

seykaden bir ay mukaddem husus-ı mezbûrı merkûm el-Hac Ali Efendi’den da‘vâya 

tasdik eylediğimde üç yüz guruş nakisd ile bir kantâr haşve virmek üzere benimle 

madde-i mezkûreden sulh-ı tâlib olundu deyü def‘a mübâderete eyledikde merkûm 

el-Hac Ali Efendi istintâk olundukda ber vechi muharrer benim sulha tâlib olduğum 

vâki‘ olunmayub olduğum takdirce dahi da‘vâ ve azrârın def‘a içün taleb-i sulh 

müddeâ-yı mezkûrı ikrâr-ı mûcib olmayub ve mu‘ahaza-i mukaddemâ husûs-ı 

mezbûrdan mezbûr es-Seyyid Yusuf zimmetimi ibrâ-i âmm ile ibrâ idüb ve madde ve 

ahdede vâki‘ olan ibrâmâ kabulini ve mâ badını hâdim ve ihtisâm ve nizâ‘ı  râfi‘ 
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olmağla yedimde olan fetâvâ-yı şerifler mûciblerince ber vech-i meşrûh taleb-i sulh 

deyü mezburun beni def‘i lağv ve benim def‘im meşrûf olmağla mûcib-i şer‘iyyesi 

icrâ olunmak matlubumuzdur deyü irâset-i fetâvâ-yı menife eyledikde mezbûr es-

Seyyid Yusuf’dan merkûm el-Hac Ali Efendi ile hâlâ da‘vî eylediği maddeden gayri 

beyinelerinde sâir ahz ve i‘tâ olmağını dahiistifsâr olundukda adem ve kav‘ani 

ba‘de’-t-takrir fetâvâ-yı şerifeleri nazır olundukda mazmûn münifelerinde zeyd Ömer 

ile bir husûsa ibâ olundukdan sonra Ömer ve husûs-ı mezbûre ikrâr-ı eylese zeyd 

Ömer’den evvel senesi ahze kadar olur mu cevâb bâ-sevâbında hakk-ı subhanehu ve 

teala ilâm olmaz deyü buyrulub iftira biddîn ba‘de’l-ibrâ menlem yülzime kemâfi’l-

fevâ’idü’z-zeynebe naklen ane’t-tâtâr haneye sab-ı suretü’l- fetâvâdan nakl-i irâd 

suret-i mezbûrede ba‘de’l-ibrâ-i amr ve husûs-ı mezbûre inkâr eylese zeyd Ömer’ün 

ba‘de’l-ibrâ ikrârını isbât eylese yine Ömer e nesle lâzım olur mu cevâb bâ-

sevâbında olmaz deyü buyrulub bir müdede bera’at beyinesiyle ikrâr-ı beynesi cema‘ 

olsa bera’at-i beyinesi ikrâr-ı beyinesinde evveli olur mu cevab bâ-sevâbında olur 

deyü buyrulub beyinetü’l-bera’at-ı evvli min beyinetü’-ikrar-ı Yahya efendi fi 

tercihi’l-beyyinât deyü nakl-i irâd buyrulmağın mûceblerince merkûm el-Hac Ali 

Efendi’nin minvâl-i mezkûr üzere ibrâ-i hâvî def‘i evveli ve istimâ‘ı meşrû‘ olmağın 

def‘ mezkûruna  mıtâbık beyne taleb olundukda udul-ı ihrâr-ı ricâl-i müslimden 

Ebubekir Efendi ibn-i el-Hac Ali ve diğer Ebubekir ibn-i Hasan nâm kimesneler      

 

B.188 S.99 
li-ecli’ş-şahâde meslis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târih-i kitâbdan 

beş sene mukaddem işbû merkûm el-Hac Ali Efendi kendi malı olmak üzere dört yüz 

yetmiş beş koyunu behr-i re’s altışar guruş olmak üzere iki bin sekiz yüz altı guruşa 

işbû merkûm es-Seyyid Yusuf’a bey‘ ve yine kendi malından  beş yüz guruşa dahi 

beş yüz batmân kahveye mezbûre selm-i şer‘î idüb ba‘dehu bir sene merurunda 

sâlifü’l-beyân behâ ağnâm ve müslimfeye mezbûre merkûm el-Hac Ali Efendi’ye 

mezbûr es-Seyyid Yusuf edâ ve teslim ve husûsu-ı mezbûre muta‘leka-i âmme-i 

dâv‘î ve husûmat ve imân-ı mutâlebâtdan bizim huzûrumuzda merkûm el-Hac Ali 

Efendi’nin zimmetini ibrâ-i âmm ile ibrâ ve istât eyledi biz bu husûsa bu vech üzere 

şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahâdet-i şer‘iyye eyledikde 

ba‘dehu râiyete şerâ’etü’l-kabul şahâdetleri makbule olmağın mûcebince mezbûre 

es-Seyyid Yusuf hilâfü’l-şer‘î şerîf merkûm el-Hac Ali Efendi’ye beyûce-i 

muârazadan men‘ birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrirre  
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Fi’l-yevmi’l-ahir Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene ihda ve semânî ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1767 

Şühûdü’l-hal 
Köylüzade es-Seyyid Ebubekir Efendi, Ketbeli Mehmed Efendi, Masafarzade 

Hüseyin Efendi 

 

B.189 S.99 
Hâlâ Tanab devletleri eyâleti Rakka’ya merbût olan Destûr-ı Alişân Yesser Alluhu 

ta‘âla mâ-yerid mâ-yeşâ hazretleri taraf-ı âliyelerinden husûs-ı âtî’z-zikre bâ-

buyruldu şerif ta‘yîn buyrulan Yusuf Ağa ibn-i Abdullah mübâşiretle medine-i Kilis 

mûzâfâtında vâki‘ Şeyh Belacan nâm karye ahâlisinden Mustafa bin Veli inâm 

kimesne meclis-i şer‘î kavîm vâcibü’t-tekrimde medine-i Ayıntab karalarında  

Karacaviran nâm karye ahâlisinden râfi‘u’l-haze’l-kitâb Ali bin Osman kimesne 

müvâcihesinde üzerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan on ay akddem 

sâbuku’z-zikr Karacaviran karyesi sakinlerinden işbû Ayşe bint-i müteveffa-yı el-

Hac Mehmed nâm bikr-i bâliga-i evveli birâderi işbû diğer Mustafa nâm kimesneden 

istinkâh eylediğimde merkûm Mustafa dahi mezbûre Ayşe’nin gıyâbında ve izn-i 

kâzi yoğiken iki yüz guruş mehr-i semiyesiyle fazûl mezbûre Ayşe’ye bâki akd 

itmekle ol-vechle benim zevce-i menkûncem iken hâlâ merkûm Ali kendi nefsine 

tezvic itmeğin suâl olunub mûceb-i şer‘îsi icâr olunmak matlubumdur didikde 

gıbbe’s-suâl merkûm Ali cevâbında târih ve siykaden otuz beş gün mukaddem 

merkûme Ayşe-ye izn-ı kazi ve kendi ruzâsı ve velisinin icâzeti ile şuhûd-ı 

mazarında ta‘yîn-i mehri ve bi’l-cümle şerâit-i sıhhat nikâhı hâvî akd-ı sahih-i şer‘î 

ile bana akd olundu deyü müddedi mezbûrun mukaddemâ-i nikâh-ı şer‘î ile 

menkûcesi olduğunu inkâr idincek müddeî-i mezbûrden ber vech-i muharrer şerâit-i 

sıhhat akdı müştemile akde beyne ve berhân taleb oldundukda ba‘de’l-istimhâl ve’l-

imhâlü’ş-şer‘î ityân beyineden aciz yine izhâr ve adem istimlâf itmekle mûcebince 

mezbûr Mustafa beyûce-i şer‘î muârazadan men‘ birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve 

olundu hürrire  

Fi 25 min Ramazânü’l-mübârek sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1768 

Şühûdü’l-hal 
Süleyman Ağa Gürci, Es-Seyyid Battal Ağa Davud Ağazade, Fahru’l-akrâm Hasan 

Efendi Voyvoda, Fahru’l-akrâm es-Seyyid Abdulrahman Ağa Kamlakzade, Fahru’l-

akrâm es-Seyyid el-Hac Mehmed Ağa Battal Ağazade 
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B.190 S.99 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Kozanlı mahallesi ahâlisinden Kelkeli dimekle ma‘ruf 

bâisü’l-kitâb el-Hac Ahmed ibn-i Süleyman nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı 

lazumu’t-tevkirde medine-i mezbûrede Akyol mahallesi ahâlisinden Yusuf ibn-i 

Nebi beşe mahzarına da‘vî ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan altı ay mukaddem 

gece ile mahalle-i mezbûrede vâki‘ menzil gâibü’l-anil meclis Alcı Halil ibn-i 

Mustafa açub derûnundan bir teyleli kumaş kaftân ve bir semir kuşak altı yemeni ve 

bir münakkaş sârık-ı örtük ve üç cedid-i bendi sârık  ve bir münakkaş boğca ve bir 

sîm hamayık ile beş aded mufakkıye altun ve bir beyaz sâdemi alub ba‘dehu târih iki 

ay mukkaddem merkûm Halil tevâhir ve meclis-i şer‘e ihzar ve istintâk olundukda 

eşya-i muhadde-i mezkûre-i menzilimden ahz ve sirkatını ba‘de’l-ikrâr işbû merkûm 

Yusuf’a teslimi mezbur Yusuf bu vechle muvâcehesinde takrir eyledikden sonra 

menzilimi açdıkları gece merkûm Halil ile berâber iken işbû mezbûr Yusuf’un 

yedinde boğca ile eşya-i muharrer-i mezbûr Yusuf muayene ve müşâhede eyledikleri 

târih-i mezbûrde Abdulkadir bin Mehmed ve Halil bin İsmail nâm kimesne meclis-i 

şer‘de mezbûr Yusuf müvâcehesinde şahâdet itmişleridi fin ramazan-ı şerifin yirmi 

beşinci günü Eblehân  

 

B.190 S.100 
çarşısında zikr olunan eşya-yı merkûm Halil bana teslim idüb ben ahz eyledim deyü 

ikrâr dahi itmekle suâl olunub mucib-i şer‘îyye icrâ olunmak matlubumdur didikde 

gıbbe’s-suâl merkûm Yusuf cevabında husûs-ı mezbûrde benim medhalim olmayub 

lâkin sârık mezbûr Halil ber vech-i muharrer bana teslimini takrir ve şâhaden 

mezbûrân dahi boğca ve derununda olan eşyalar muharrerime yedekde kendin deyü 

müvâcehemde şahâdet eylediler lâkin ramazan-ı şerifde bendedir deyü benim ikrârım 

olmadı deyü ikrâr idincek müddeî mezbûr el-Hac Ahmed’in müddeasına mutabık 

beyine taleb olundukda udûl-ı ihrâr-ı ricâl-i müsliminden Monla Ahmed ibn-i 

Mehmed Efendi ve Mehmed ibn-i el-Hac Mehmed Hamid ibn-i Mehmed bin 

Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzırûn olub eserü’l-istişhâd 

fi’l-hakika işbû sene-i mübârek-i ramazan-ı şerifin yirmi beşinci günü Eblehân 

çarşusında işbû Yusuf bin Nebi beşe müddeî Enver el-Hac Ahmed’in sirka olunan 

envâli mezkûresini sârık merkûm Halil bana verdi ben dedir deyü bizim 

huzurumuzda ikrâr ve i‘tirâf eyledi biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şahâdet 

dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahât-i şer‘îyye eyledikde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-teskiye 
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şahâdetleri makbûle olmağın mûcebince eşya-yı mezkûrun aynıları mevcûd ise 

aynıların müstemlik ise ba‘de’s-sâbit kıymetlerini müddeî mezbûr el-Hac Ahmed’ê 

teslimine mezbûre Yusuf’a tenbiye birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb kebt olundu hürrire  

Fi’l-yevmü’s-sâmi min Şevval el-mükerrem sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Şubat 1768 

Şühûdü’l-hal 
Kethudazade el-Hac Halil Efendi, Es-Seyyid el-Hac Halid Efendi Müftü hâlâ, Es-

Seyyid Abdurrahman Ağa Kamlakzade, Hafız es-Seyyid Ali Efendi İframlızade, Es-

Seyyid Yahya Efendi Kanalıcızade 

 
B.191 S.100 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Zincirli mahallesi sâkinlerinden bundan akdem fevât 

iden Ayşe bint-i Monla Ahmed’in verâset zevci Naki es-Seyyid el-Hac İbrahim ibn-i 

el-Hac Ömer ile sulbi kebir oğulları es-Seyyid Mustafa ve es-Seyyid el-Hac Mehmed 

ve es-Seyyid Ahmed’e ve sulbiye kebire kızı Mine’ye mahzarında mezbûr es-Seyyid 

el-Hac Mehmed dahi fevt olub verâseti zevci metrukesi Ayşe ile sulbiye kızı 

Zerife’ye babası mezbûr es-Seyyid el-Hac İbrahim mahzarında mezbûr es-Seyyid el-

Hac İbrahim dahi fevt olub verâseti sulbi kebir oğulları merkûmân es-Seyyid 

Mustafa ve es-Seyyid Ahmed ve sulbiye kebire kızı Mine’ye münhasır olduğu şer‘ân 

zahir ve mütehakkık oldukdan sonra mezbûre Eminezâti ba‘de’t-tarifü’ş-şer‘î meclis-

i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde karındaşı râfi‘u’ haze’l-kitâb merkûm es-Seyyid 

Mustafa mahzarına üzerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb vâlidem mezbûre Ayşe’den 

bana bi’l-münasaha intikâl iden hisse-i şer‘îyeler marifet-i şer‘le merkûm es-Seyyid 

Mustafa yedinden ahz ve istinâ eyledim lâkin babam terekesinden mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ lede’l-ahâli ve’l-cirân ma‘lumetü’l-hudud menzil ve mukaddemâ 

Mısır Kahire’de fevt olan karındaşım es-Seyyid el-Hac Mehmed terekesinden 

babamın hissesi olmak üzere üç yüz altmış guruş nakid gelmişdi meblağ-ı mezbûr 

işbû merkûm es-Seyyid Mustafa kendi bakkal dükkanı sermâye idüb hâlâ yedinde 

olmağla menzil-i mezkûrden ve meblağ-ımerkûmun hissesini taleb iderim suâl 

olunub ber mûceb-i şer‘îsi icrâ olunmak matlubumdur dedikde gıbbe’s-suâl merkûm 

es-Seyyid cevâbında fi’l-hakika karındaşım Mısır Kahire’de fevt oldukda babam 

huyutunda olmağla tarafından beni vekil ve Mısır Kahire’de irsâl ben dahi üç yüz 

guruş nakid götürüb babama teslim ve nısf-ı mezbûre mütalaka-i âmme dâ‘vîden 

benim zimmetimi babam ibrâd idüb ve menzil-i mezkûrun nısfını mukaddemâ 

emmim İsmail veresesinden ben iştirâ eyledim nısf-ı âharını dahi babamdan elli 
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guruş şâk-ı metfûa iştirâ eyledim ba‘dehu babam huyutunda ber-vech-i muharrer 

Mısır Kahire’de gelen meblağı kendi yedimden kabz ve nısf-ı menzili bana bey‘ idüb 

lâbis olduğunu libasdan gayri malı olmayub âmme-i dâ‘vîden zimmetimi ibrâ-i âmm 

ile ibrâ eylediğini târih-i kitâbdan üç sene mukaddem meclis-i şer‘de bi’t-tavis’s-sâf 

ikrâr ve i‘tirâf idüb ol-hinde hâkümü’ş-şer‘î el-Hac Ali Efendi azasıyla mumzi ve 

temettüm yedime hüccet-i şer‘îyye i‘tâ olunmuşdur deyü takrir-i meşruhuma mütabık 

bir kıt‘a hüccet-i şer‘îyye ibrâz idincek gıbbe’l-istintâk mezbûre Mine cevâbında fi’l-

hakika babam huyutunda mezbûr es-Seyyid Mustafa’nın Mısır Kahire’den götürdüğü 

meblağı babası ahz ve kabz idüb ve menzil-i mezkûrde olan nısf hisseyi elli guruş 

semeni makbûza oğluma bey‘ eyledim lâbis olduğum libâsdan gayri mâlım yokdur 

deyü ikrâr ve zimmetini ibrâ ve meclis-i şer‘de takrir idüb hüccet olunduğunu ikrâr 

ve i‘tirâf ve mazmûn hüccet-i şer‘îye-i tasdik itmekle ala mûceb ikrâr-u hâ mezbûre 

Mine bi-vech-i muârazadan men‘ birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire 

 Fi’l-yevmü’s-sâlis min Şevval el-mükerrem sene 1181 

Şubat 1768 

Şühûdü’l-hal 
Fahru’l-ulema es-Seyyid Mustafa Efendi müftü-i sabık, Tabiî es-Seyyid İbrahim 

müftü, Şerafetin es-Seyyid el-Hac Halid Efendi müftü-i hâlâ             

      

B.192 S.100 
Medine-i Ayıntab’da Kurb-ı Kayacık mahallesi sâkinlerinden râfi‘u’l-haze’l-kitâb 

Hatice bint-i Hüseyin nâm hâtûn zâtî ba‘de’t-ta‘rifü’ş-şer‘î meclis-i şer‘î hatır-ı 

lâzumu’t-tevkirde zikr-i âtî cevzilik vâzı’-ül-yed olub medine-i mezbûrede Akyol 

mahallesinde sâkin Ümmetullah bint-i Abdulgaffar’ın zevci olub mezbûre ile kız 

karındaşları Ayşe ve Elife taraflarından vekil olduğu Hüsein ve Hasan ibn-i Ömer 

nâm kimesneler şahâdetleriyle sâbit es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Mehmed Ağa 

mahzarında üzerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb Sulu dere nâm mahalde vâki‘ lede’l-

ahâli ma‘lumetü’l-hudûd bir kıt‘a bağ yerinde sâbit on dört aded ceviz şetlini zevcem 

müteveffa-yı berber Abdulaziz târih-i kitâbdan on iki sene mukaddem müvekile-i 

mezburâtan babaları Abdulgaffar’dan on guruşa iştirâ idüb on bir sene bilâ-nizâ‘ zabt 

ve tasarruf etmişiken târih-i kitâbdan sekiz ay mukaddem zevcem mezbûr Beber 

Abdulaziz  

 

 

 



 193 

B.192 S.101 
Tarîk-i hacc-ı şerîfde fevt oldukda on guruş mehrim mukâbele bana oğlum işbû 

Mehmed ve kızım Elife hisselerini bey‘ ve ol-vechle cevizlik müstakilân benim 

mülküm olmuşidi hâlâ mezbûrâtan fuzûli zabt iderler suâl olunub kasridlerini tenbiye 

olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl vekil-i mezbûr Mehmed Çelebi 

cevâbında zikr olunan cevizlik mukaddemâ müvekkilerim mezbûrâtan vâlideleri 

Hatic’nin mülkü olub fevt oldukda babaları mezbûr Abdulgaffar tamamını fuzûli on 

iki sene mukaddem berber Abdulaziz’e bey‘ idüb ol-dahi fevt oldukda müvekkilerim 

mezbûrâtan-ı mukaddemâ vâlidemiz mülkü idi babmız fuzûli bey‘ eyledi deyü da‘vî 

ba‘dehu katü’l-nizâ‘ oğlu mezbûr Mehmed işbû Demirci Mehmed’e ve ol-dahi 

mevekkilerime üç ay mıkaddem bey‘ eyledi ol-vechle zabt iderler sekiz ay 

mukaddem mehri mukâbele ve müstakilen mülkü olduğu ma‘lûmumuz değildir 

didikde mezbûr Hatice’den müddeasına mutâbık beyine taleb olundukda udûl-ı ihrâr-

ı ricâl-i müslimden Hüseyin bin Mehmed ve mehmed bin Kasım nâm kimesneler li-

ecli’ş-şahâde meclis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika târih-i kitâbdan 

sekiz ay mukaddem Berber Abdulaziz tarîk-i hacc-ı şerîfde fevt oldukdan sonra oğlu 

işbû mezbûr Mehmed ve kızı Elife zikr olunan cevizlik ve yerini vâlideleri işbû 

mezbûre Hatice’ye on guruş mehri mukâbele bey‘ eylediler biz bu husûsa bu vech 

üzere şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü edâ-yı şahâdet-i şer‘îyye eyledikde ba‘de’t-

ta‘dil ve’t-tezkiye şahâdetleri makbûle olmağın medine-i mezbûre yedinde olan 

fetavâ-yı şerîfe mûcebince ba‘de’l-iştirâ müvekkile-i mezbûrâtan validemiz mülki idi 

deyü da‘vâları dahi gayr-i meşrû‘ olub ve medine-i mezbûreye mehr-i mukâbele olan 

sekiz ay mukaddem bey‘-i vâki‘ olmağla zikr olunanceviz eşcârından kasr-ı yed ve 

mezbûre Hatice’ye teslime vekîl mezbûr es-Seyyid Mehmed’e tenbiye birle mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi 22 min Şevval el-mükerrem sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Şubat 1768 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid Molla İsmail ibn-i Molla Mehmed, Serac Mehmed Ali bin Mehmed, 

Molla es-Seyyid İbrahim ibn-i Molla Mehmed, Mehmed bin el-Hac Yusuf, 

Mukdarzade Ebubekir efendi ve Molla Hasan Birâderiş, Es-Seyyid Molla Ahmed 

Meclesi, Es-Seyyid Molla Mehmed ibn-i es-Seyyid Hüseyin Berber  
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B.193 S.101 
Medine-i Ayıntab’da ayân-ı kiramından mefâhiru’l-emsâl ve’l-akrân ve umdetü’l-

şerîfe zevi’l-ihtirâm Baisü’l-haze’l-kitâb es-Seyyid el-Hac Mehmed Ağa ibn-i el-

merhûm es-Seyyid Battal el-Hac Mehmed Ağa meclis-i şer‘î kavim-i enverde 

medine-i merkûme ahâlisinden Nakibzade es-Seyyid Ahmed Ağa ibn-i es-Seyyid el-

Hac Abdullah Efendi müvâcihesinde üzerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb medine-i 

Ayıntab kazasında vâki‘ ve zamân zabtı muharrem ibtidâsından olan Mervane ve 

Tevâbi-i mukataasını bin yüz seksen senesinde zabt itmek üzere işbû ma‘mûlün bih 

temessük mantûkunca bedel-i ma‘lûm-ı medfu‘a ben mâlikâne mutasarrıfı Hasan 

Ağa’dan iltizâm-ı mukâtaa-i mezbûr muhrremi olub ve muharremi olan mukâtaaların 

aşeri olan mahsûlâtı şehür-i kameriye ile şemsine beyinelerinde olan tefâvüt-i 

hasebiyle merur-ı a‘vâm ile senesi icinde vâki‘ olan mahsûlât-ı sene-i atide vâki‘ 

veresemi olan ve irdâtı gerçi muharrem-i duhûlünde ahz ve kabz oluna gelüb ol-

vechle sâbıkü’z-zikr seksen senesinde vâki‘ olan mahsûlât resûmât-ı iltizâmın benim 

hakkım iken işbû merkûm es-Seyyid Ahmed Ağa mukata-i mezburenin yüz seksen 

bir senesi mültezimi olmağla cümlesi hilâf-ı şer‘î şerîf ve ve mugayir-i kânun-ı münif 

ahz ve kabz itmeğin yedimde olan fermân-ı halilü’ş-şân ve ve mantûkı üzere hâlâ 

Rakka valisi vezir-i mükerrem alişân Devletlü Mehmed Paşa hazretleri buyruldu-i 

alileri mûcebince arif-i belde istintâk ve istinbâ ve muktezâ-yı şer‘î icrâ ile mezbûrun 

makbûzâtının bana red ve teslimi içün sab-ı şer‘den tenbiye olunmak matlubumdur 

deyü bir kıt‘a temessük ve bir kıt‘a emr-i âli ve bir kıt‘a buyrulduğu-ı şerîf ibrâz 

eyledikde mazmûn-ı temessük seksen senesi mültezimi olduğunu nâtuk bulunub 

fermân-ı âli ve buyrulduğu-ı şerîfe kıraat olundukda zaman zabt-ı muharremi olan 

mukât‘ânın vâki‘ olan resûmâtı muharrem duhûlinde ahz ve aşeri olan mahsûlât-ı 

şehür-i kameriye ile şemsine beyninde olan tefâvet hasebiyle senesi içinde vâki‘ ol-

vechle hakk-ı mahsûlât-ı sene-i atide vâki‘ olub farazâ seksen bir duhulünde sonra 

olan mahsûlât seksen senesinde olmak muktezâ olub ancak arif ve mu‘tâdibleden ve 

cümlesi mahalinde ma‘rifet-i şer‘le fasl olunub i‘lâm oluna deyü buyrulmağın 

gıbbe’s-suâl mezbûr es-Seyyid Ahmed Ağa’ cevabında fi’l-hakika zikr olunan 

Mervâne ve Tevâb‘i mukataası bin yüz seksen senesinde mûma ileyh el-Hac 

Mehmed Ağa’nın ve mukâtaa-i mezbûrenin zaman zabt-ı muharrem garesinde ve 

seksen senesinde zari‘ olunub seksen bir senesi duhûlünde sonra vâki‘ olan aşeri 

mahsulât ile resûmâtı kendi ahz ve kabz ve hâlâ zimmetinde olduğunu ikrâr lakin ber  

vech-i meşrûh arif ve âvdet ol-vechle olduğunu inkâr idincek müddeî-i merkûm es-
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Seyyid el-Hac Mehmed Ağa’dan emrü’l-alişân mazmûn-ı menifi üzere âvdet-i 

beldeti mübeyyin eshâb-ı mukâtaat olan bi-garaz-ı sıkât ve udûl-ı sahihetü’l-kelimât 

taleb olundukda medine-i merkûme ahâlisinden ve Azkadim mâlikâne ve  mukataât 

eshâbından hâlâ mevlevi  şeyhi es-Seyyid Feyzullah Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed 

Efendi el-Hac Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed Ağa ve Mehnizade Mehmed Efendi 

ibn-i İbrahim Efendi   

 
B.193 S.102 
Ve es-Seyyid el-Hac Ahmed Ağa ibn-i Osman ve Üzümcelizade Hafız es-Seyyid Ali 

Efendi ibn-i Mehmed Ağa ve Mahaszade el-Hac Abdullah Ağa ibn-i Mehmed Efendi 

ve el-Hac Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Mahmud ve Ali Ağa ve Ebubekir Ağa ibn-i 

Mehmed Ağa ve Ömer Ağa ibn-i Kalender ve Abdullah Ağa ibn-i Kasım Ağa ve es-

Seyyid İbrahim Efendi ibn-i Mehmed Emin Efendi vesâirleri li-ecli’l-habâr meclis-i 

şer‘e hâzırûn olub esrü’l-istihbâr fi’l-hakika beldemiz Ayıntab kazasında vâki‘ bi’l-

cümle zaman zabtı muharrem garesinde olan cümle mâlikâne ve mukataât ve 

muktevâtın aşeri olan mahsulatı şuhur-ı kameriyye ile şemsiye beyinlerinde olan 

tefâvüd hasebiyle senesi içinde vâki‘ olacak mahsûlât-ı sene-i atide duhûlünden 

sonra vâki‘ olub ve resûmât dahi fıkarâ-i raiyyet-i edâda sehl içün heyn-i te‘şirde 

maân ahz ve kabz olunmak Azkadim beldemizde ma‘rûf ve müteber ve tedahbel 

mezkûr-ı câri olub ol-vechle zikr olunan Mervane ve Tevabi‘-i mukataasının yüz 

seksen senesinde vâki‘olacak iken seksen bir senesi duhûlünden sonra vâki‘ olan 

aşere ve gerek resmi olan mahsûlât seksen senesi mültezimi olan merkûm es-Seyyid 

el-Hac Mehmed Ağa’nın iltizâmen hakkıdır deyü ale vechü’l-kadim şahâdet 

itmeleriyle el-âdet-i mahkeme-i fehavâsı ve emrü’l-alişân vâcibü’l-imtisâl ve 

buyruldu lazımu’l-inkıyât mazmûn-ı menifleri mûcebince mesbûku’z-zikr olan 

mahsûlât ve resûmatın şer‘ân ve kânunen reddi iktizâ itmekle mültezim mûma ileyh 

el-Hac Mehmed Ağa’ya red ve teslim itmeğe merkûm es-Seyyid Ahmed Ağa’ya 

tenbiye birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb kebt olundu hürrire  

Fi 25  min Şevvalü’l-mükerrem sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Şubat 1768  

Şühûdü’l-hal 
Fahru’l-sadet es-Seyyid Ali Efendi el-nakib Sâbık, Fahru’l-ulemâ Mustaf Efendi 

Musaferzade, Fahru’l-ulemâ ve el-eşrâf es-Seyyid el-Hac Halid Efendi el-nakib hâlâ, 

Fahru’l-ulemâ  el-ikrân es-Seyyid Mustafa Efendi el-müftü sâbık, Fahru’l-ulemâ el-

ikrân es-Seyyid el-Hac Mahmud Efendi el-müftü sâbık, Süleyman Ağa Gürci, 
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Fahru’l-ikrân el-Hac Ali Ağa, Derdâr, Fahru’l-ulemâ es-Seyyid Abdulrahim Ağa 

Kamlakzade, Fahru’l-ulemâ es-Seyyid el-Hac Mehmed Emin Ağa zaim, Fahru’l-

ulemâ Hasan Ağa Voyvoda 

 
B.194 S.102 
Fi’l asl Rişvan aşiretinden Rumiyânlı cemaatinden olub Ayıntab kazasında Sazgın 

nâm karyede sâkin bundan akdem ber-vech-i âtî fevt olan Yusuf ibn-i Mustafa’nın 

verâseti vâlidesi Emine bint-i bikr-i Mustafa ile li-ebeveyn er karındaşı Mustafa ve 

kız karındaşı Elifeye’ye ba‘de’l-inhisâru’ş-şer‘î mezbûrûn Mustafa ve Emine ve 

Elifeye meclis-i şer‘i kavim-i enverde karye-i merkûme ahâlisinden râfi‘u’ haze’l-

kitâb el-Hac Mehmed ibn-i el-Hac Mehmed nâm kimesne müvâcihesinde her biri 

tavvan ikrar-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb mevrusemiz müteveffâ-yı merkûm Yusuf 

işbû mezbûr el-Hac Mehmed’in garâblığı hizmetinde iken târih-i kitâbdan on gün 

mukaddem mezbûr Yusuf bostanda tüfenk saçmasıyla mezbûr menzilinde katîl 

bulundu ve katili nâ ma‘lûm deyü merkûm el-Hac Mehmed’den dem ve diyet 

davasından tasadi ve merkûm el-Hac Mehmed dahi mezbûr Yusuf saydi içün 

karyeden taşra gidüb tüfenğine memlû iken tüfenke itkâ eyledikde bir kimesnenin ve 

sanığı yok iken tüfenk bi-kaza illâh-i teâlâ atılub yüzüne ve başına isâbet ve böyle 

olduğunu işhâd ve ikrâr dahi etmiş idi deyü bizi def‘a mübâderet eyledikde ol-vechle 

beynimizde münâzaât-ı kesire ve muhasemât-ı vafiye cerayân ve münâkaşa ve 

mücâdele-i güzrân idüb el-haletü hazihi beynimize sulh heyn tavassud idüb el-sulhu 

seyyidü’l-ahkâm fehavâ-i üzere ani’l-inkâr bizi da‘vâ-yı mezkûrdan ber mazmufu 

şerife ve zi kıymet kılıç ile yüz guruş nakid ve yüz elli guruş kıymetlü bir kır kısraka 

ve kırk guruş kıymetlü iki sim tüfenk ve yüz elli guruş kıymetlü on dört aded sârka 

ve on aded hırka iki rus benşi ve altmış guruş kıymetlü on beş çift hemme ve on beş 

çift postal üzerine ki mazmûn-ı şerif ve kılıçdan  gayr-i cemaân beş yüz guruş 

üzerine inşâ-i akd-ı sulh eylediklerine her birimiz sulh-ı mezkûrı kabul ve bedel-i 

sulh olan sâlifü’z-zikr mazmûn-ı şerif ve kılıç ile beş yüz guruşluk nakd ve dâba ve 

eşyayı her birimiz alâkadarü’l-husûs merkûm el-Hac Mehmed yedinden bi’t-tamam 

ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledik fimâba‘d mevrusemiz müteveffâ-yı mezbûrun dem 

ve diyetine müteallika-i amme-i dâvî ve husumât ve imân mutalebâtından min kuli’l-

vücuh merkûm el-Hac Mehmed ve ahâli-i karye mezbûrenin zimmetlerini ibrâ-i âmm 

katü’n-nizâ ile ibrâ ve iskât eyledik didiklerine gıbbe’t-tesdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-

taleb ketb olundu hürrire  
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Fi 28  min şevvâlü’l-mükerrem sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Şubat 1768 

Şühûdü’l-hal 
Fahru’l-ulemâ el-mükerrem es-Seyyid Mustafa Efendi Müfti-i Sâbık, Fahru’l-sadet 

el-mükerrem es-Seyyid Ali Efendi Müfti-i Sâbık, es-Seyyid ,Feyzullah Ai Efendi 

Üzümcelizade, el-Hac İbrahim Çelebi Hüsnü Mansurzade, Bedestan Şeyhi es-Seyyid 

Mehmed Çelebi, es-Seyid el-Hac Mehmed Gazaz Tokatlızade, Gürcü Sultan Ağa, 

Attarzade Atiki Süleyman, Kayudi el-Hac Ali Ağa,Kâtib Monla Mehmed, Yekne es-

Seyyid Osman Ağa, İmam oğlu Mehmed Beşe, el-Hac Veli Kürkneden,Monla 

Mustafa imam Sazgından, Akvalı oğlu Mustafa Şakidinden, Hasan kethuda Kız 

kesardan, Ahmed Kethuda Berhadin, Münahasoğlu Mustafa Göcekden, Sazgınlı el-

Hac Hasan, İbrahim Kethuda Çobakadan, Kasabbaş el-Hac Mehmed, Köle Ömer 

Şaideden, Rişvan el-Hac Yusuf ibn-i Eyyubeden                  

 
B.195 S.103 
Medine-i Ayıntab’da Kürkcüyan mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan 

Fatma bint-i el-Hac Ömer’in verâseti sulbi kebire kızı Zeynebe ve zevci metruki es-

Seyyid Mehmed ibn-i es-Seyyid Ahmed’e ve li-evbeveyn kız karındaşları Emine ve 

Asiye ve Ayşe’ye münhasıra olduğu lede’ş-şer‘i zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra 

müteveffâ-yı mezbûrun bi’l-cümle terekesi ma‘rifet-i şer‘le ve takvim ve beyne’l-

verese tevzî‘ ve taksim defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur  

Fi 29  min şevvâlü’l-mükerrem sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Şubat 1768 

 
... şerîf-i 

hümâyûn guruş 
2 

Mehr-i mü’her 
derebent zevce el-
mezbûr guruş 25 

Menzil-i der-
mahall mezbûr  

guruş 140 

Altun takı 1 
guruş 20 

Sim çiftlişe kolye 
1  

guruş 12 
Altun bilezik 1 

guruş 25 
Altun kulak 
küpesi 1  
guruş 7.5 

Sac kaytanı 1 
guruş 3 

Köhne kalpak ve 
sekil  

guruş 6 

Alaca don 1 
guruş 1.5 

Ababı entari 1 
guruş 1.5 

Don ve gömlek 
ketân  
guruş 4  

Okçur ve terlik 
guruş 0.5 

Ketân okçur ve 
ketân parcası 
 guruş 0.5 

Köhne münkaş 
şerît makrûm 12 
guruş 5, rub‘ 1 

Cedid abab 
gömlek 1, 
guruş 2.5 

Kalaber … …  
guruş 1 

Merûm bez zerâh 
8, 

guruş 1 

Mukar ve sarık 1 
guruş 5 

Makaz bakırdan  
1,  

guruş 0.5 
Hatape murcabe 

1 
guruş 5 

Cedid … çepli 
sarbeli kaftan 1,  

guruş 5 

Hümaveli makrun 
ve münşife 2 
guruş 1.5 

Ağır vâni ayni  7, 
guruş 3 

Mâşi bez kaftân 1 
guruş 2 

Def‘a don 2 ve 
gömlek ketân 1, 

guruş 3  

Kebâbiye bez 
kaftân 1,  
guruş 4 

Döşek yüz-i sepet 
mevresin 
guruş 0.5  

Def‘a makaz 
bakırdan ve ketân 

boğce 2, 
Guruş 3 

Beyâz carşaf 1, 
rub‘ 3 

Alaca entari 2, 
guruş 8 

Mevresim çuka 1 
guruş 4 

Çiçekli mâsi  
entari 1, 
guruş 5 

Kebir mısır 
makrumesi 1, 

guruş 1 

Sarı ve bâsenler 
münkaş boğca 2, 

guruş 6  
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Def‘a ketân 
gömlek ve 
münşife ve 
hümaveli  
Guruş 3 

Def‘a makrûm 
bez ve münşife ve 
mepâveli makrun  

guruş 2 

Def‘a meyrûm 
bez parça ve 
münşife ve 
hümâveli 
guruş 1.5 

Sagirayni boğca 
3, 

guruş 1.5 

Sim kuşak 1, 
guruş 3 

Sim kaytan bağ 
ve peçe 
guruş 6 

Sırman donlu bez 
1, 

guruş 1.5 

Mâsi çarşab ve 
meşyâka 6, 
guruş 1.5 

Kebir makaz  
Rub‘1 

Yeşil bez kaftan 
guruş 2 

Münşife 7, 
guruş 3 

Köhne don ve 
boğca 2, 
guruş 3 

Yorgan 8, 
guruş 2.5 

Döşek 4, 
guruş 12 

Mezir 6, 
guruş 5 

Yün yasdık 5, 
guruş 3.5 

Hasır yasdık 6, 
guruş 1.5 

Yüz yasdığı 4, 
guruş 1 

Çebit muka‘d 1, 
guruş 1 

Mertebe 1, 
guruş 1.5 

Müstakil kilim 
4, 

guruş 10 

Zerde fane 
sanduka ve çit 

perde 2,  
guruş 5 

Sahan 63, 
guruş 7 

 

Sandık 3, 
Guruş 1.5 

Lengri 2, 
guruş 1 

Leğen 1 ve ibrik 
1, 

guruş 2 

Kebir ve sefer  
satıl 3, 

guruş 2.5 

Bakır badiye 3, 
guruş 6 

Tencere kebir ve 
sefer 5, 
guruş 12 

Kebir ve sefer  
tabe 2, 
guruş 4 

Hamam leğen 
ve kel leğen 2, 

guruş 4 

Acem ibrik ve 
gügüm 2, 
guruş 4 

Leğence 2, 
guruş 2 

Teşt 4, 
guruş 4 

Sefer sini 2, 
guruş 2.5 

Süzek 1 
guruş 1 

Huşâb tas 5, 
guruş 2 

Sefer lengri 5, 
guruş 1.5 

Siyah ve don tas 
2, 

guruş 1,  
rub‘ 1 

Köhne muhtak  
ibrik 4, 
guruş 1 

Kafdan 2, 
guruş 0.5 

Bakır havan 1, 
guruş 1 

Sefer keyl leğen  
ve tepsi 2, 
guruş 1 

Beyaz iplik 
guruş 1 

 

Makramaz 2, 
guruş 1.5 

Don kazganı 1, 
guruş 3 

Ayna  
rub‘ 1 

Demir …1, 
guruş 1 

Sâğan 1, 
guruş 0.5 

Def‘a sanduka 2, 
guruş 1 

 
Köhne çuvâl 4, 

guruş 1 
Hasır 3, 
rub‘ 3 

Fincan … 34, 
guruş 3 

Tahda demir al ve 
tâbesi 
guruş 1 

Hırdavat menzil 
guruş 3 

Cem‘an yekün 514 guruş 
Minhâü’l-ihrâcât 

Techiz ve tekfin 
iskât-ı sulvete 
ve kefârât ve 
celh-i hâvi … 

guruş 55    

Resm-i kassam-i 
âdî  

guruş 13 

Kâtibiye  
guruş 2 

Çukadâra  
guruş 2 

Muhzırhâne  
rub‘ 3 

Guruş 72, Rub‘ 3  
Sahhü’-taksim beyne’l-verese guruş 441, rub‘ 1 

Hisse-i zevc-i 
mezbûr Seyyid 
Mehmed guruş 
11, akce 37 

Hisse-i bint 
 el-mezbûre bint 
 guruş 220, akce 

7.5 

Hisse-i aht  
el-mezbûre emine  
guruş 32, rub‘ 3  

Hisse-i aht el-
mezbûre Asiye 
 guruş 32, rub‘ 3 

Hisse-i aht el-
mezbûre Ayşee 
 guruş 32, rub‘ 3 

 

 

B.196 S.103 
Medine-i Ayıntab’da Tevbe’sin sâkinlerinden Ayşe bint-i Süleyman nâm hâtûn 

talebiyle sagire kızı Fatma bint-i Ali’ye yevmi beş akce nafaka nakdi ve babası 

müteveffi … Aliyeden muntakil mal-ı mevrusemize vücua izn ve hüccet-i şer‘îyye 

olunuğu kayıd şedd  
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Fi 29 Zi’l-ka‘de sene 1181 

Mart 1768 

Şühûdü’l-hal 
Kefşeker Ömer bin Ömer, Cellad Mehmed bin Abdullah 

 
B.197 S.104 
Medine-i Ayıntab’da vâki‘ Şehvetlizade evkâfından evladıyet ve şuhudiyet üzere 

mütevellisi olan es-Seyyid İvas Efendi ibn-i Mehmed dede nâm kimesne meclis-i 

şer‘î kadvim-i enverde medine-i merkûmede Çukur mahallesi ahâlisinden 

Basmacızade demekle ma‘ruf râfi‘u’ haze’l-kitâb es-Seyyid Molla Ömer ibn-i es-

Seyyid Mehmed ibn-i Ömer Efendi müvâcihesinde üzerine da‘vî ve takrir-i kelâm 

idüb medine-i mezbûre kazasında vâki‘ ... vakfı cümlesinden olan Yeniçe nâm mezra 

türabında bir çitflik tabir olunur ledel ahali ma‘lumetü’l-hudûd musakka ve gayr-i 

musakka arâzi ecdâdım topuları mûcebince işbû mezbûrun muma ileyhi Ömer Efendi 

ve ba‘de vefâte es-Seyyid Monla Mehmed ve ba‘de vefâte merkûm Monla Ömer’in 

bundan akdem zabt ve tasarrufunda olub arâzi-i mezkûresi on seneden beru merkûm 

Monla Ömer bevr ve mua‘ttil koyub vakfa âit olan öşre noksan vâki‘ olmağla arâzi-i 

mezbûre-i tefviz murâd eylediğimde işbû merkûm mümânaat ider suâl olunub 

müdâhale ve muârızası men‘ olunmağın matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm 

es-Seyyid Monla Ömer cevabında sâbıkü’z-zikr arazi babam vefâtinden berü zabt ve 

zırâat ve beher sene öşrini taraf-ı vakfa edâya müdâvemet üzere iken arâzi-i 

mezkûrenin bir kıt‘a-i mahdudesi işbû merkûm İvas Efendi marabacı olan ahâli 

karyeye zırâat itmek idersiniz sizi ihrâr iderim deyü tembih ve tehviz itmeğe üç 

seneden beru özr-i mezkûr hasbiyle ahâli-i haf idüb zırâat üstümedir deyü cümlesinin 

burukalu kalub müstehak tapu olduğunu inkâr ve bir kıt‘a fetvâ-yı şerifine ibrâz idüb 

mazmûn-ı münifinden arz ve vakfda üç sene bir tarla özr sebebiyle mu‘attıl kalınsa 

müvelli ancak tapu ile tefviz itmeğe kadir olurmu cevab bâ-sevabına olmaz kezâ fi’l-

kanûn-ı sultâni deyü buyrulmağın merkûm es-Seyyid İvaz Efendi’den sâlifü’z-zikr 

arâzisinin cümlesi müstehak tapu olacak müddet-i merkûm Monla Ömer’in ta‘til 

eylediğine beyine iltimâs olundukda aczini izhâr ve bir kıt‘anıın kendi mümaniyatı 

sebebiyle ma‘zûren mu‘attıl olduğu inkâr idincek müddeî merkûm es-Seyyid Monla 

Ömer’den bir mantûk fetvâ-yı şerife def‘-i mezkûrına muvafık bir hane ve beyine 

taleb olundukda udûl-i ihrâr-ı ricâl-i müslimden es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i 

Mehmed Efendi ve es-Seyyid Ömer Efendi es-Seyyid Ali ve es-Seyyid Ali Efendi 

ibn-i el-Hac Çelebi ve es-Seyyid İshak ibn-i es-Seyyid Kasım ve Yusuf ibn-i 
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Abdullah ve Mehmed ibn-i Ali ve Hasan bin Ali nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde 

meclis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika işbû merkûm es-Seyyid Monla 

Ömer Ayıntab kazasında vâki‘ Yeniçe nâm vakf mezrada olan hudûd-ı ma‘lumumuz 

bir çiftlik dimekle ma‘ruf arâzi-i babası merkûmeden berü zabt ve tasarruf ide gelub 

beher sene zıraâ ve aşarını taraf-ı vakfa edâ-ya müdâvemet üzere iken merkûm es-

Seyyid İvas Efendi ahâli-i karyeye arz-ı mezkûrı zırâat ve merkûm es-Seyyid Monla 

Ömer ile müşâkiyet itmek … … sizi takrir idim deyü tahvif edub onlar dahi 

havfından naşi şirket ve ziraat itmeyub ol-vechle özr-i mezkûre binâen bir kıt‘ası 

mu‘attıl olduğu cümlemizin ma‘lumudur biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz 

şahâde dahi ideriz deyü her biri edâ-yı şahât-i şer‘îyye eyledikde şahâdetleri makbûle 

olmağın mûcebince merkûm es-Seyyid İvas Efendi meyuce-i mu‘arazadan men‘ birle 

mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi evesıt Zi‘l-ka‘de sene 1181 

Mart 1768 

Şühûdü’l-hal 
El-Hac Osman Attar Bozacızade, Monla Mehmed ledeş Yasmaharzade, Arabzade el-

Hac Mehmed Ağa, Fazü’l-akrân es-Seyyid el-Hac Mehmed Emin Ağa 

 

B.198 S.104 
Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Hıyam nâm karyede sâkin Rehime bint-i es-Seyyid Ebu 

İshak nâm hâtûn tarafından zikr-i âtî bey‘ ve kabz-ı semeni vekil olduğu Molla 

Hasan ibn-i Molla Mustafa ve Ali Ağa ibn-i Abdullah şahâdetleriyle ala nehci’ş-şer‘ 

sabit olun Kasım Efendi ibn-i el-Hac Ebubekir Ağa meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-

tevkirde medine-i mezbûrede İbn-i Şeker ahâlisinden râfi‘u’ haze’l-kitâb Mehmed 

ibn-i Abdullah nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm 

idüb müvekkilem mezbûre Rehime’nin babası müteveffâ-i es-Seyyid Ebu İshak 

Çelebi fevt oldukda mahalle-i mezbûrede vâki‘ kıbleten Kürkcü es-Seyyid el-Hac Ali 

Çelebi ve şarkân Zaim Ali Ağa menzilleri ve garbân benim menzilim ve şimâlen 

tarîk-i âmm ile mahûd bir fevkâni ve bir tahtâni beyt ve iki hazine ve iki matbah ve 

bir kiler ve bir bodrum ve bir-i mâ ve havlu-yı muayenesi müştemil menzilini terk 

idüb menzil-i mezkûr kırk sehm i‘tibârıyla on altışar sehmi oğluları es-Seyyid 

Mustafa ve es-Seyyid Ali Çelebi’ye ve sekiz sehmi kızı müvekkle-i mezbûre Rehime 

hâtûna isâbet ve intikâl idüb ba‘dehu merkûm es-Seyyid Mustafa Çelebi on altı sehm 

hissesini mukaddemâ zevcesine bey‘ ol-dahi işbû mezbûr Molla Mehmed’e bey‘ ve 

hüccet-i şer‘îyye olunmuşdu hâlâ müvekkilem mezbûre Rehime dahi sekiz sehm 
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hissesini tarafından icâb ve kabule hâvî ve şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-i sahih-i 

şer‘î ile yine işbû merkûm Molla Mustafa’da kırk guruşa bey‘ ve temlik ol-dahi iştirâ 

ve kabul teselüm ve temellük eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr kırk 

guruşa müvekkilem mezbûre Rehime hâtûn merkûm Molla Mehmed yedinde 

tamâmen ahz ve kabz idüb ol-vechle menzil-i mahdûd mezkûrun kırk sehminde 

yirmi dört sehmi hâlâ mezbûr Molla Mehmed’in mülkü müşterâsıdır haysumâyeşâ ve 

yuhtâr mutasarrıf olsun didkde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu hürrire  

Fi 17 min Zi‘l-hiccet’ü’ş-şerife  sene 1181 

Nisan 1768 

Şühûdü’l-hal   
Es-Seyyid Abdullah Çelebi Hurhurzade, Altunbaş oğlu es-Seyyid Mustafa Çelebi, 

Kamlakzade Molla Hamza, es-Seyyid el-Hac Mehmed Çelebi Hürhürzade, 

Boyacızade Ömer Efendi, Kamlakzade Mehmed Ağa, Ceyceli Tuzu Hüseyin, es-

Seyyid Ömer Çelebi Şaklak, Ebu İshak oğlu es-Seyyid Mustafa Çelebi, Kazaz es-

Seyyid Hüseyin Çelebi Kayserden  

 

B.199 S.105 
Yeni İl Voyvodalığına tâbi‘ ve Ayıntab kâymakamlığına merbût haremyn-i 

muhteremeyn reâyâlarının bin yüz yetmiş dokuz ve seksen senelerine mahsûben mal-

ı harmeynleri bakâyasının tahsili bâbında şer-i kusur iden fermân-ı celülü’ş-şân hâlâ 

Çukadar hazret-i sadrazam Sadıroğlu el-Hac Süleyman Ağa mübâşeretiyle şeref-i 

vürûd itmekle sene-i merkûmede mukâtaa-i mezkûre voyvodası Sadetlü Abaza 

Mehmed Paşa hazretleri taraflarından Ayıntab kâymakamı ve zikr-i âtî da‘vâya 

Mesur el-Hac Mustafa Ağa ibn-i Osman nâm kimesne mübâşir merkûm ma‘rifetiyle 

meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde hâlâ Rum kale voyvodası medine-i 

Ayıntab’da misâfiren sâkin râfi‘u’ haze’l-râkim fahru’l-akrân el-Hac Halil Ağa ibn-i 

el-Hac İsmail Ağa mahzarında üzerine da‘vî ve takrir-i kelâm idüb Ayıntab 

kâymakamlığına merbût Bahadurlu ve Çepni ve Karamusalı ve Dip Çepni ve Fakılı 

Çepni cemâatlerinin sekiz bin guruş ile iltizâmı temessükini sâbitâ Rakka valisi 

vezir-i mükerrem devletlü Hüseyin Paşa hazretleri emriyle tahrir ve rehâdan Rum 

kaleye merkûm el-Hac Halil Ağa’ya irsâl itmişdim merkûm dahi sâlifü’z-zikr 

cemâatlerin malını tahsil ve bana ancak altı bin beş yüz guruş teslim olunub bâki‘ bin 

beş yüz guruş hâlâ zimmetinde olmağla taleb iderim suâl olunub edâya tenbiye 

olunmak matlubumdur didikde gıbbe’s-suâl muma ileyh el-Hac Halil Ağa cevabında 
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fi’l-hakika merkûm el-Hac Mustafa Ağa cemâat-ı merkûm iltizâmı sekiz bin guruş 

olmak üzere rehâdan bana temüssikini irsâl eyledikde kabul itmeyub altı bin beş yüz 

guruşa kabul ve bir kıt‘a deyn temessiki merkûm el-Hac Mustafa Ağa’ya irsâl itmiş 

idim ol-dahi râzı olub deyn temessükimi hıfz ve ba‘dehu bir müddet merûrunda 

temessüken mûcebince bedel-i iltizâm olan altı bin beş yüz guruşı tamamen 

merkûme edâ ve teslim eyledikde ol-dahi yedimde ahz ve kabz ve deyn temessükini 

bana redd ve teslim ve yedime seksen senesi şaban-ı şerif tarihiyle müveraf işbû 

ma‘mûlebe-i halâs tezkeresiz i‘tâ eyledi ber vech-i muharrer halâs teskeresiz 

i‘tâsından sonra müdahalesiz men‘ bâbında yedime emrü-i âlişan ihsân buyruldu 

deyü def‘le mukabelle ve tahrir-i meşrûhuna mutâyebe bir kıt‘a emr-iâli ibrâz 

itmekle gıbbe’l-istintâk merkûm el-Hac Mustafa Ağa cevabında fi’l-hakika 

mukaddemâ altı bin beş yüz guruşa muma ileyh el-Hac Halil Ağa’dan deyn 

temessüki olduğunı ba‘dehu meblağ-ı mezbûr tamamen kendüye teslim olundukdan 

sonra deyn temessüki muma ileyhe redd ve yedine târih-i mezkûr ile müverah halâs 

mezkûresiz verdiğini bi’t-tavi’s-sâf ikrâr ve i‘tirâf itmekle ala mûceb-i ikrâra 

ma‘mûlebe-i halâs tezkeresi verdikden sonra müdâhalen bâ-emr-i ali memnu‘ 

olunmağın bi vech-i mu‘arazadan merkûm el-Hac Mustafa Ağa men‘ birle mâ-vaka‘ 

bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi 25  min zi’l-hiccetü’ş-şerife sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Nisan 1768 

Şühûdü’l-hal 
Fahru’l-akrân es-Seyyid Abdulrahim Ağa Kamalakzade, Fahru’l-müderrisin el-Hac 

Hüseyin Efendi Kethudazade, Şerafetli es-Seyyid Ali Efendi Medber, Ocak 

tarafından Küçük Çavuş vekili Ali Çavuş Ağa, Ebubekir Çavuş Ağa, Arab Çadır 

Alizade el-Hac Mehmed Ağa, Fahru’l-akrân Hasan Ağa Voyvoda hâlâ , es-Seyyid el-

Hac Mehmed Emin Ağa Diz-dar-ı Sabık, Battal Ağazade es-Seyyid Mehmed Sadık 

Ağa, Malatya’da İbrahim Çavuş Ağa, Eğri Başlı Mehmed Çavuş Ağa 

 

B.200 S.105 
Medine-i Ayıntab’da Şarkiyan mahallesi ahâlisinden es-Seyyid Mehmed Ali ibn-i 

Ali nâm kimesne meclis-i şer‘î hatır-ı lâzumu’t-tevkirde mahalle-i mezbûre 

ahâlisinden dayısı râfi‘u’ haze’l-kitâb es-Seyyid el-Hac ibn-i es-Seyyid el-Hac 

Ganim mahzarında bi’t-tavi’s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb târih-i kitâbdan 

yirmi sene mukaddem babamdan müntâkil menzilim eşiğini dayım merkûm söküp 

bir bardak beyaz akçe bulmuş idi deyü bundan akdem da‘va etmişidim lakin da‘vâ-yı 
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mezkûrenin kat‘ân aslı olmayub kizb-i sarih ve iftirâ-i mahz olunmağla zimmeti 

âmme-i deviden ibrâ-i âmm ile ibâr eyledim hâlâ da‘vâ-yı mezkûrem batıl olduğunı 

meş‘ar-ı takririm tahrir ve cânib-i şer‘den yedine hüccet-i şer‘îyye i‘tâ olunsun 

didikde gıbbe’t-tasdükü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu hürrire  

Fi 25  min şehr zi’l-hiccetü’ş-şerife sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Nisan 1768 

Şühûdü’l-hal 
Es-Seyyid el-Hac Halid Efendi Nakıbzade, Zaife Mehmed Efendi, es-Seyyid el-Hac 

Mustafa Efendi Müftisâbık, es-Seyyid el-Hac Mahmud Efendi Müfti Sâbık, Faziletlü 

İsmail Efendi Orucbinzade, Kilimci es-Seyyid Ahmed, es-Seyyid el-Hac Emin Ağa 

Dizdar Sâbık, es-Seyyid İshak Efendi Biraderiş, es-Seyyid Sadık Efendi Müftizade, 

Fazılzade es-Seyyid Ahmed Efendi   

 

B.201 S.106 
Udeti’s-sâdatü’l-kirâm Nakıbzade  es-Seyyid Abdulrahim Çelebi dâme-i meşrefâ 

ba‘de’l-tehitü’l-vâfiye ihâ olunurki sene esna ve semânîn ve mi‘te ve elf 

muharremi’l-harâmi guresinden Ayıntab kazasında olan sâdatü’l-kirâm üzerlerine 

tarafımızdan cenâbınızı kâymakam nasb ve ta‘yin etmişizdir gerekdirki sahhathü’l-

ensâbına tevkir ve ihtirâm idüb senedi zâhir kuzzât ve kâymakamlar senedleriyle 

dahil olub izhâr-ı siyâdet ve irâset-i alâmet hazırân idenleri müna‘de ihtimâm idüb 

cenâbınız dahi kat‘ân bir kimesneye alâmet-i hazırân ve vazına izn vermeyub idda-i 

sıhat neseb-i siyâdet idenleri tarafımıza havâle idesiniz ve hazıran üzerlerine şer‘ân 

lâzım gelen te’dib ve ta‘zi yerleri ve hukuk-ı şer‘iyye-i sâbit tahsili iktizâ itdikde 

cenâbınız idüb sâir-i hükkâma bir derlü rencide itdirmeye siz hülâsa-yı kelâm bu ve 

diai azimi ve emânet-i kebirada kemâl-i iffet idüb tevcihiye ve emr-i vesiye ve 

devriye muhdesât-ı sâire-i nâmara ziya bir akçeleri almayub âhirden bir ferde dahi 

aldırmayub siyanet-i arz ve mallarında bezl-i makdûr vas‘i mevfûr eyleyub şevketlü 

kerâmetlü muhâbetlü Padişah-ı islâm ebed Allahü teala ve ibkahı ila yavmi’l-kıyam 

arusiye ve devriye hazretlerinin devam-ı ömr ve devletleriçün sâdât-ı kirâmın iti‘a-i 

hayriyelerin isticelâb idüb her emirde şer‘i şerife imtisâl ve inkıyâd ile mazhar-ı 

şefâ‘at hazret-i seyyid alâ nam aliye eftalü’t-tahiye ve ekmel-i islâm olasız 

El-Fakir Seyyid Mehmed Said Mirrazade el-kab 

 

S.107  ( boş sayfa)  
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B.202 S.108  (orijinal sayfa 196) 
Tahrîr-i hurûfdurki 

Bin yüz seksen bir senesine mahsûben be-eyâlet-i Maraş’dan devletlü Hasan Paşa 

Efendimiz hazretlerine şehriyarı olan taksîd-i sânî hazeriyesinden Ayıntab sancâğının 

ber-mûcib bu sille-i hisselerine sehemlerine isâbet iden bin beş yüz guruş mâl-ı 

mezkûr alunub işbû halâs verilmişdir  

El-fakir Numan Müslimin Maraş Hâlâ  

     Fi 15 Recebü’l-ferd sene 1181  
Kasım 1767 

B.203 S.108  (orijinal sayfa 196) 
Müteselim mûma ileyhası Ademi Mehmed nâm kimesne taksim-i meblağ-ı mezkûr 

bin beş yüz guruş mâl-ı hazeriyesi ve altı guruş hizmet ve mukim ve vadesine icra 

ma‘rifetidir terkîm-i ta‘yîn ve takrîr olan yirmi bir buçuk guruşdan cem‘an eyyâm 

ikâmetdir altmış üç güne doksan dört buçuk guruşı mâh-ı kethudasında Mehmed Ali 

yedinden bi’l-iltisam ahz ve kabz …  der-aliyye kayıd şedd  

Fi 27 Muharrem sene 1181 

Mayıs 1767 

 
Mütesellimân-ı mezbûre kudumiye 

Mâl-ı haziriye guruş                                                      1500 
Hizmet                                                                           0050 
Ba‘di olan masârıf fi kadîm 0094.5 
                                                                                      1644.5 
  
yalnız bin altı yüz kırk dört buçuk sadır  hisse 63  
 

El-Hac Halid Efendi, El-Hac Abdullah Ağa Kamlakzade, Es-Seyyid Abdulrrahman 

Ağa …, Es-Seyyid İshak Efendi Müftizade, Es-Seyyid Ali Efendi, Hasan Efendi 

Vovoda, Serdar Hüseyin Ağa     

 

B.204 S.108  (orijinal sayfa 196) 
Serdengeçdi Ağalarından Kürd Murad oğlu el-Hac Ebubekir Ağa, Kabzırde Mustafa 

Ağa, el-Hac Kasım Beşe ve Hasan Beşe, Molla İbrahim, Kadri Bekir Beşe, 

İmamzade Mehmed Beşe, Agce oğlu Hüseyin Beşe, Hedir oğlu el-Hac Ahmed Beşe, 

Ali Kıyye Beşe, Mirza Beşe, Abdulkadir Ağa oğlu Mehmed Beşe, Şeyh Şehyan oğlu 

Mehmed, Cebeci Osman Beşe, es-Seyyid Dede Ömer Beşe, Kemal oğlu el-Hac 

Mehmed, Mahmud Ağa Köleleri Mustafa Beşe, Nebi Beşe, Kasab oğlu Hüseyin 

Beşe, Sehtene oğlu Mehmed beşe , vesâir Uc Ortadan Ağa ve Alemdâr ve neferât 

meclis-i şer‘e gelüb takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idüb tâifemizin Azaboğlu el-Hac 
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Mehmed nâm kimesne kendi hâlinde olmayub deyn-i mevkûfatına seyr-i cemiyet 

olub leyl ve nehar  konak konak gezüb ikâz-ı fitne ve fesâd ve şer‘-i şerîfe ve zabıta 

itaat itmeyüb ve tühmet-i sâbite ile mehyûs olan sefhâsı zâbıta konağın bâ-sûb tahlîs 

ve ittihasıyla ocağımızın ve vilâyetin ihtilâf ve ihtilâline bâis ve bâdî ve bugüne 

harekât gayr-i merzi‘ye ve fesâd cümlenin râhat ve refahına kesb-i izâlesini 

müstelzim ve müeddi olunmağın ba‘de’l-yevm mezbûr kendi umuruyla meşgûl olub 

kat‘â konak konak gezmeyüb ve bâşına erbâb-ı fitne ve fesâd-ı cem‘ itmeyüb ve 

konağından taşra cıkmayub ol-vechle ref‘-i fesâd ve terzimiyle ve râhat-ı ibâd 

olunmak içün sab-ı şer‘den tenbihi hâvî mürâsele tahrîr olunmak matlubumuzdur 

dediklerinde ber-vech-i iltimâs mürâsele terkîm ve irsâl olundu  

       Fi 24 Muharrem sene 1180 

Mayıs 1767 

Ve merkûmûn hâlâ serdâr Misafirzade Mehmed Ağa’dan cümlemiz râzı ve hoşnuduz 

dedikleri kayd şedd  

 

B.205 S.109  (orijinal sayfa 195) 
Medine-i Ayıntab’a tevarud iden misâfir içün eshâb-ı mâlikâne ve zeâmet ve iltizâm 

konaklarına nüzûl itmek üzere cümle ma‘rifetiyle tertib ve tahrîr olunan konakdır 

Battal Ağazade konağı, El-Hac Emin Ağa, El-Hac Halid Efendi, Mevlevi Şeyh 

Efendi, Mehmed Ali Ağa, Nuri el-Hac …, Çekde Karada Musa Ağa, Voyvoda Hasan 

Ağa, Kerkerizade, Hansedizade, Davudzade Yusuf Ağa, Biraderi Ahmed Ağa, 

Davud oğlu Ali Ağa, Abdi Beg, Menzilci el-Hac Ahmed Ağa, Diz-dar el-Hac Ali 

Ağa, Çiçek Ahmed Çelebi, el-Hac Mehmed …, Nakıbzade Ahmed Ağa, Arab Hacı 

Alizade el-Hac Mehmed Ağa, Üzümcüzade Ahmed Ağa, Kamlakzade Abdulrahman 

Ağa, ..., Felekzade Zaim Ali Ağa, Muhsinzade el-Hac Abdurrahman Ağa, 

Bostancızade Mustafa Ağa, Demircizade, Köle Mustafa, Kavlakoğlu el-Hac Hasan, 

Hacı Kalenderoğlu Ömer Ağa    

 

B.206 S.110  (orijinal sayfa 194) 
Nişan-ı Şerif-i Âlişândır 

Erbâb-ı istihkakdan işbû râf‘-i tevkî-i refi‘ü’ş-şân-ı hâkâni Seyyid Şeyh Ali Halife 

divân-ı hümâyûna arzuhâl idüb medine-i Ayıntab’da vâki‘ habbâz ve uncu harfetinin 

meşihatine mutasarrıf Şirîn Mehmed fevt olub yeri hâli kalmağla müteveffâ-yı 

mezbûrun mahlûlünden kendüye tevciye ve yedine berât-ı âlişânım verilmek bâbında 

inâyet-i ricâ itmekle fevti vâki‘ ise kâdısından arz getürüb kalemine teslim eylemek 
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şartıyla tevcihle selâhiyeti olduğun iftihâru’l-emâcid ve’l-ekârim bi’l-fi‘l reisü’l-

küttâbım olan Mehmed emin dâme mecdehu i‘lâm itmekle i‘lâmı mûcebince şartıyla 

tevciye olunmak fermânım olunmağın hakkında mezîd-i inâyet pâdişâhanem zuhûr 

götürdüb bin yüz yetmiş sekiz senesi ramazanın on altıncı günü târihle müverrihi 

verilen ruus-ı hümayûnum mûcebince bu berât-ı hümâyûnu verdim ve buyurdumki 

merkûm es-Seyyid Şeyh Ali halife varub müteveffâ-yı merkûm yerine medine-i 

Ayıntab’da vâki‘ habbâz ve uncu harfetinin meşihate kâdısından arz getürüb 

kalemine teslim eylemek şartıyla mutasarrıf olub edâ-yı hizmet eyledikden sonra 

bundan evvel mutasarrıf olanlar tevcihle mutasarrıf ola gelmiş ise merkûm dahi ol-

vechle mutasarrıf ola şöyle bileler alemat-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Fi’l-yevmi’s-sânî recebü’l-şerîf sene seb‘a ve seb‘in ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1765 

B.207 S.110  (orijinal sayfa 194) 
Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib müşeyyid-i erkâni’s-sa‘adet ve’l-iclâl mümehhid-i bünyânü’d-

devletü ve’l-ikbâl el-mahfûf-ı bi-sunufi avâtıfu’l-melikü’l-ala hâlâ Haleb vâlisi 

vezirim Paşa edâm âllahu teala iclâlehu ve mefahiru’l-kuzat ve’l-ahkâm ma‘denü’l-

fazl ve’l-kelâm Ayıntab kâymakâmlığına tâbi‘ Türkman aşâiri bulunan yerlerin 

kâdıları zide fazlehum tevkî-i refi‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki kıdvetu’l-

emâcid ve’l-ayân Yüzok kapu kethudâsı el-Hac Ahmed zide mecdehu divân-ı 

hümâyûnuma arzuhâl idüb üsküdarda vâki‘ atik vâlide sultân tâbet-i serâmuhanın 

evkâfından olub Yeni il ve Türkman-ı Haleb hâssı aşâir ve kabâil-i reâyâları mâ-

tazirden berü bir ser-bestiyyet üzere zabt oluna gelüb âherden müdâhale olunduğu 

boy begine hilâf-ı kadîm haremeynden ifrâz olunub sâir mukataat müsüllü oldu deyü 

kenâr-ı hükkâmlarının cevr ve ta‘addî eylediklerini bildirüb hâssı mezbûrun nizâm-ı 

cedîd üzere şurût-ı ser-bestiyyet zabt ve rabt olunub âherden bir derlü müdâhale ve 

ta‘addî itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâsına istidâ eyledikleri ecilden hazine-i 

âmireme mahsûz olan haremeyn-i muhâsebesinden defterlerine mürâcaat olundukda 

haremeyne tâbi‘ mukâtaatın azmına salika müsillü ser-bestiyyet kadîmlerine riayet ve 

şimdige degin tevcihle zabt ve tasarruf oluna gelmiş ise yine ol-vechle ser-bestiyyet 

üzere voyvodalarına zabt ve tasarruf itdirdüb ahâliye ol-emr-i şerîfim ile vâki‘ olan 

tekâlifi ve hazariyesi cemi‘ne me’mûrlarına edâ eyledikden sonra mukâtaat-ı 

haremeyn mâlikâne olub haremeynden ihrâcı ve ifrâz olunmuşlardır deyü fıkâradan 
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ve haremeyn-i reâyâsından fimaba‘d zinhâr ve zinhâra şerîfiye ve kudumuye ve 

mübâşiriyeden hazineme ve kirâyı düşmesi ve tekâlif-i şâki ve buyruldu ile kimesne 

ihzâr ve tecrim olunmayub ve dâ‘vî-i şer‘iyyenin ve umûr ve husûsları vâki‘ oldukda 

mahalinde voyvodaları ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le ru’yet ve fasl ve ser-bestiyyet 

üzere ve yedlerine zabt itdirüb hâsıl-ı vâli ve hükkâm ve ahâli kainâmer-gân mugâyir 

ser-bestiyyet vaz‘ ve hareketden hazır-ı itkâ eyleyüb ezmân-ı sâlifeden haremeyn 

mukâtaatında haberi olan ser-bestiyyete ba‘de’l-yevm dahi icrâ ve ibkâ olunmak 

kat‘â ve cezmen murâd-ı mülükânem olduğu bu def‘a cümleye ifâde ve tenbiye 

olunmuş iken şöyleki mütenebbi olmayub haremeyn mukâtaatı mâlikâne oldu ve 

haremeynden çıkdı ser-bestiyyetleri bu kadar deyü ser-bestiyyetlerine dem-i 

i‘tibârıyla fıkâraya zulm ve ta‘addî ve şikâyet olunmak lâzım gelir ise her kim olur 

ise olsun ervâh-ı tabiyeti enbiyâ-yı kirâm içün azle ve tenkîl-i müsillü ukûbât ile ittifâ 

olunmayub tertîb-i cezâ olunacağına muhafık bilüb ona göre hareket … hilâfından 

begâyet hazır ve mücânebet olunmak bâbında bu ser-bestiyyet kadîmeleri ibkâ ve 

sâbit olunmak içün zabt-ı hümâyûn şevket makrunum ile tevşih buyrulub divân-ı 

hümâyûnum tarafından gelüb bâ-fermân-ı şerîfi haremeyn muhâsebesine kayd 

olunan misüllü ve meşruh ilme hayra kaimeden şurutunda musârrih olduğu der-kenâr 

olunmağla imdi şurut-ı mucebince amel olunmak fermânım olmuşdur buyurdumki 

hükmü şerîfim vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere amel idüb dahi haremeyn 

mukataası zimmetine tâbi‘ mukâtaat-ı mefrûzü’l-kalem ve meftû‘ü’l-kadim min 

kilü’l-vücûh ser-bestiyyet olunmağın ser-bestiyyet üzere Yeni İl voyvodası olanlar 

tarafından zabt ve rabt itdirdüb hilâf-ı şûrut ser-bestiyyet haremeynden ifrâz olunub 

sâir mukâtaat müsillü zabt olundu deyü vesâir bahâne ile bir dürlü müdâhale ve inat 

ve mücânebet ile haremeyne kesr ve noksan tertib itdirmeyesiz şöyle bilesiz alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılasız  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse   

Fi’l-yevmi’s-sâdis zi‘l-hicce sene tis‘a ve seb‘in ve mi‘ete ve elf 

Mayıs 1766 

B.208 S.111 (orijinal sayfa 193) 

Nişân-ı şerîf-i âlişândır 

Ayıntab’da Kurb-ı Zincirli mahallesinde vâki‘ mescid-i şerîfede yevmî bir akce 

vazifesiyle nısf-ı imâm ve nısf-ı mütevellis-i olan erbâb-ı istihkâkdan işbû râf‘-i 

tevki‘-i refi’ş-şân-ı hakani Ahmed halife bi’l-fi‘l berât-ı şerîfimle babası 

mahlûlünden mutasarrıf olub hizmetinde kusuru ve mûceb-i azli yedinde nısf-ı 
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aherlerine mutasarrıf Mehmed nâm kimesne kendi hissesine kanâat itmeyüb istitâa-i 

inâyet itmekle mezbûr vech-i meşrûh üzere sadaka idüb bu berât-ı hümâyûnu verdim 

ve buyurdumki ba‘de’l-yevm mezbûr Ahmed halife varub zikr olunan mescid-i 

şerifde Mehmed ref‘inden imam ve mütevellisi olub olub hizmet-i lâzımesini mer‘i 

ve müeddi kıldıkdan sonra yevmi bir akce vazifesine mutasarrıf olub vâkfının vâkıfın  

ruh-i devam-ı ömr-i devletimiçün duâya müdâvemet göstere şöyle bile alemet-i şerîfe 

i‘timâd kılasız tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâhir zi’l-hiccec‘ü’ş-şerîfe sene tis‘a ve seb‘in ve mi‘ete ve elf 

Mayıs 1766 

B.209 S.111 (orijinal sayfa 193) 
Bâ-hatm Hüseyin Paşa 
Vâli-i Rakka Hâlâ 

Şer‘iat şiâr Ayıntab nâibi ve me’zûn bi’l-üfti faziletlü efendiler zide fazlehumâ ve 

kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân Ayıntab voyvodası Hasan Efendi ve kale diz-dârı ve ayân 

vilâyet ve iş erleri zide kaderhum inhâ olunurki bu hilal-ı müminet iştimâlinde 

İlbeylü aşireti hâss-ı mezbûrdan ihrâz ve mâl-ı mukayyedi ile Rakka mukâtâatına 

zam ve ilhâkk buyrulub aşiret-i mezbûre yetmiş dokuz senesi şubâtı ibtidâsında 

Rakka mukâtâatına kemâfi’s-sâbık zam ve ilhâkk ve târih-i mezbûrdan cânib-i 

mukataatı-ı Rakka’ya zabt ve rabtı i,çün tarafımıza hitaben ve husûsu merkûmeden 

i‘lan ve işâatı zamanında Yeni İl voyvodası Yüz ok mutasarrıfı İzzetlü Abaza 

Mehmed Paşa hazretleri hitâben iki kıt‘a ol-emr-i aliyye ve bundan akdem bâ-fermân 

celilü’ş-şân Ayıntab kalesinde kalebend olan aşiret-i mezbûreden Hacı Veli ve 

Mustafa ve Halil üç nefer kimesnelerin dahi derûn-ı kaleden itlâf ve tarafımızda 

hesâbları rü’yet olunmak içün diger emr-i âli şer-i kariz vurud itmekle bu esnâda 

aşiret-i mezbûrenin nâibi ve boy begleri ve ihtiyârları Çolak Hasan Ağa ve diger 

nefer mikdâr ihtiyârları Ayıntab kâymakâmı el-Hac Mustafa Ağa ile olan hesâblarını 

bu tarafa rü’yet içün tarafımıza vurud itmeleriyle mezkûru’l-esâmi kalebend olan üç 

nefer kimesnelerin dahi hesâbları tarafımızda rü’yet olunmak içün beher hâl 

merkûmların bu tarafa gelmeleri muktezi olmak mahbûs mezbûrları ber mantûk emr-

i âli derûn-ı kaleden ıtlâk ve tarafımıza irsâllerine mübâderet ve itimâm ve dikkat 

eylemeniz bâbında divân-ı Rakka’da işbû buyruldu tahrîr ve kıdvetu’l-emâsil ve’l-

akrân Tartar Ağa Mir Ömer Ağa ile irsâl olunmuşdur inşâllahu teala vusûlünde 

keyfiyet mezkûr oldukda mûceb buyruldu ile âmil olunub hilâfından mücânebet 

eyleyesiz deyü  
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Fi 7 Rebi‘ü’l-evvel sene 1180 

Ağustos 1766   

B.210 S.112 (orijinal sayfa 192) 
Şer‘iat şiâr Ayıntab kâdısı efendi zide fazlehu ba‘de’s-selâm inhâ olunurki zir-i 

hükümet-i şiârımızda vâki‘ yeniçeri serdârı olan ref‘ olub yerine uslûb-ı sabık üzere 

kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân onuncu bölük Serdengeçti Ağası Mehmed Ağa zir-i 

kadimde serdâr ve zabıt nasb ve ta‘yîn olunmağın işbû mektûb tahrîr ve irsâl olundu 

inşâllahu teala vusûlünda gerekdirki mûma ileyh serdârlığı umûrunda kıyâm itdirdüb 

aheri müdâhale etdirmeyesiz ol-havâlide vâki‘ dergâh-ı âlî yeniçerileri ve cebeci ve 

topcu ve toparabacısı ve kuloğlanları ve gulemân-ı acemi cümlesini üzerlerine serdâr 

ve zâbıt bilüb sözünden taşra ve reinden hâric vaz‘ ve hareketde bulunmayub itâat ve 

inkiyâd üzere olalar ve tavâyif merkûmundan bilâ varis ma‘rûf fevt olanların 

muhalefât ve metrûkâtların zabt ve ma‘rifet-i şer‘le sevk-i sultânide fürûht ve hâsıl 

olan nukûdını mumzî‘ ve mahtûm müfredât defteriyle cânib-i beytu’l-mâle irsâl ve 

isâl etdirdesiz ve senki sedâr-ı merkûmsun mukim ve misafir zuhûr iden erâzil ve 

eşkiyânın zabt ve rabtlarına ve sükkân-ı vilâyetin emn ve râhatlarına bâis hizmat-ı 

mütehassine vücûda getirmeğe mecd ve sâ‘i olub mûceb-i mektûbla âmil olasız 

tahrîren  

El-fakir Hüseyin Ağa Yeniçeriyân Dergâh-ı Âlî   

Fi gurre şehr rebi‘ü’l-evvel sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1766 

B.211 S.112 (orijinal sayfa 192) 
Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ Maraş ve Adana ve eyâletleri vâlisi vezirim Paşa edâm 

Allahu teala iclâlehu tevkî-i refî‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki Seyyid 

Mehmed veledi Bâyram nâm kimesne südde-i saadetime arzuhâl idüb Ayıntab 

sâncağında Telbaşer nâhiyesinde Kantara nâm karye ve gayriden altı bin akce gedik 

tîmâr ile Ayıntab kalesi diz-dârlığı bundan peder ü ecdâdı nâm paresi olduğundan 

gayri hâlâ diz-dâr olan el-Hac Ali kendü hâlinde olmayub envâ‘i menâhî ve şirb-i 

hamr ile me’lûf ve meşgûl olmağla hiyn-i sekrinde her birlerine bir güne rahne ve 

ba‘zılarının mutasarrıf olduğu gedik tîmârlarını hilâf-ı inhâ icâbında kimesnelere arz 

iderek gadra tasaddî ve neferât kaleyi perâkende ve perişân ve bundan neferât ve 

gerek ahâ-i kalenin cümlesi râzı ve hoşnud olduklarını sâbıkâ-ı Maraş vâlisi 
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huzûrunda cümlesi takrîr eylediklerini bildirüb ol-bâbda istidâa-yı inâyet itmeğin 

senki vezir-i müşaru’l-ileyhsin mezkûr Seyyid el-Hac Ali’nin hakkında tahrîr olunan 

mevâdd-ı nefsü’l-emr mider garza mübtemidir Rum kavim Seyyid Mehmed’in 

tevcihle ecdâdı dirlikdir bigarz erbâb-ı vukûfdan ve cümle kale-i mezbûre 

neferâtından vesâir ahâliden şerân ve alenen suâl ve gadr ve himâyeden ârî hakîkati 

müş‘ir ref‘ini mûceb hâl zâhir olur ise arz ve i‘lâm olunmak bâbında fermân-ı 

âlişânım sâdır olmuşdur buyurdumki vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emr-i 

celîlü’l-kadrim mûcebince amel dahi senki vezir-i müşâru’l-ileyhsin mezkûr Seyyid 

el-Hac Ali’nin hakkında tahrîr olunan mevâdd-ı nefsü’l-emr mider garza mübtemidir 

Rum kavim ve bunun tevcihle ecdâdı dirliğidir bigarz erbâb-ı vukûfdan ve cümle 

kale-i mezbûre neferâtından ve cümle ahâliden şerân ve alenen suâl ve gadr ve 

himâyeden ârî ve cümle sıhhat ve hakîkati meş‘ir ref‘ini mûceb hâl zâhir olur ise der-

aliyyeme arz ve i‘lâm idüb mazmûn emr-i şerîfimle âmil olasın şöyle bilesin alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-mahrûse 

Fi evâhir muharremü’l-harâm sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Haziran 1766 

 B.212 S.113 (orijinal sayfa 191) 
Bâ-hatm Mehmed Paşa 
Vâli-i Maraş ve Adana 

Şer‘iat şiâr Ayıntab kâdısı efendi zide fazlehu ve kıdvetu’l-emâcid ve’l-ayân 

Maraş’da mütesellimimiz Gayeretlü Süleyman Beg zide mecdehu inhâ olunurki 

Seyyid Mehmed ve Ledebiram nâm kimesne südde-i saadete arzuhâl idüb Ayıntab 

sancâğında Telbaşer nâhiyesinde Kantara nâm karye ve gayriden altı bin akce gedik 

tîmâr ile Ayıntab kalesi diz-dârlığı bunun peder ü ecdâdı nâm-ı pâresi olduğundan 

gayri hâlâ diz-dâr olan el-Hac Ali kendü hâlinde olmayub envâ‘i münâhî ve şirb-i 

hemriyle me’luf ve meşgûl olmağla hiyn-i sekrinde her birlerine bir güne rahne ve 

ba‘zılarının mutasarrıf olduğu gedik tîmârlarını hilâf-ı inhâ-i icânebeden kimesnelere 

arz iderek garra tasdi ve neferât-ı kalesi perâkende ve perişân ve bundan neferât ve 

gedik ahâli kalenin cümlesi râzı ve hoşnût olduklarını sâbıkan Maraş vâlisi 

huzûrunda cümlesi takrîr eylediklerini bildirmekle mezkûr Seyyid el-Hac Ali’nin 

hakkında tahrîr olunan mevâdd-i nefsü’l-emr mider garza mübtemidir Rum kavim 

Seyyid Mehmed’in tevcihle ecdâdı dirliğidir beygıraz erbâb-ı vakfından ve cümle 

kale-i mezbûre neferâtından vesâir ahâliden şerân ve illeten suâl ve gadr ve 

himâyeden ârî hakîkati müş‘ar-ı ref‘ini mûceb-i hâl zâhir olur deyü arz olunmak 
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bâbında tarafımıza hitâben şeref-bahş sâdır olan fermân-ı âlişânım mûcebince divân-ı 

Adana’da işbû buyruldu tahrîr ve isdâr ve mübâşir ta‘yîn olunan bîrûn ağalarımızda 

kıdvetu’l-emâsil el-Hac Ali Ağa ile irsâl olunmuşdur inşâllahu teala vusûlünde sizki 

efendi ve mütesellim mûma ileyhâmız gerekdirki sâdır olan fermân-ı celilü’ş-şân 

üzere mezbûretânın keyfiyetlerini şerân ve illeten suâl ve vukû‘u üzere divân-ı 

Adana’ya arz ve i‘lâm idüb sâdır olan fermân-ı âlişân ve buyruldu mûceblerince 

amel ve hareket ve hilâfından hazır eyleyesiz deyü 

Fi 16 min Rebi‘ü’l-evvel sene 1180 

Ağustos 1766 

B.213 S.113 (orijinal sayfa 191) 
Bâ-hatm Mehmed Paşa 

Vâli-i Haleb Hâlâ 

Şer‘iât nâib fazilet nasb-ı Ayıntab nâibi efendi zide fazlehu ve kıdveu’l-emâsil ve’l-

akrân voyvoda ağa zide kadrehu inhâ olunurki bi-tevfik-i hadayir müteâl-i zir-i 

hükümetimiz olan eyâlet-i Haleb ve gerek civârında bulunan Kilis ve Agraz ve 

havâlileri istilâ-i eşrât ve lisusudan nmin ve müsterihü’l-bâl ve umûmen ahâli-i 

fıkarâyı raiyet matmain ve usudu hâl ve emniyet-i mezkûr Ayıntab kazası dahi 

müşâil ve itisâl olmuş iken Ayıntab karası sâkinlerinden ve ol-tarafa erâyif ve 

esâfiliden Yanıklı oğlu Mehmed nâm şakî mütevellesi kimesne tahtu’l-ley Agraz 

kazası karalarından Zabran karyesini otuz beş mikdârı piyâde ve suvâri ile basub 

Rubarlu oğlu Ahmed’in iki yüz elli aded agnâm ve yüz aded keçisini gasb ve gâret ve 

bu misüllü ta‘addi ve tecavüze cesâret eylediğini Kilis kâdısı ve cümle vücûh 

ulemâsı i‘lâm ve mahzarlarıyla tarafımıza ihbâr eyledikleri hasebiyle düvâbb-ı 

menhûbede mezkûrı bilâ noksan tamâmen tahsîl ve sâhibine irsâl ve teslim-i lâzıme 

mâlından olmağla imdî ma‘rifet-i şer‘le mezkûr Yanıklı oğlu Mehmed’den düvâbb-ı 

merkûmu tahsîl ve eger inkiyâd itmeyüb kendüye muin olanlara istinâden edâ ve 

teslimlerine huşûnet ve adem-i itâati şerân mübeyin oldukda inkiyâd ve itâati 

olduğunu tarafımıza i‘lâm ve husûs-ı mezkûrde tarafkirlik müraatıyla tedlis-i delid ve 

ta‘lül bahânesiyle vech-i tahsîlinden agmaz ve imrâr-ı erkâb itdirilmesine ruhsat ve 

cevâz göstermeyüb muktezâ-yı sadâkat ve istikâmet olan tarîk üzere düvâbb-ı 

mezkûr tamâmen bilâ noksan tahsîli mübâderet ve ihtimâm ve gereği gibi sa‘i ve 

ikdâm idüb tahsîlinden aciz kez bâher olduğu hâlde avn-ı inâyet retü’l-ferd ile 

mezkûrun ve gerek bu harekete muin ve refikleri olanların ale eyy-i hâl kâfi 

haklarından gelineceği ve te‘dib güşmâl olunacakları husûs-ı yakınımız olub ona 

göre bezl-i iktidâr ve sa‘i tîmâr eylemeniz bâbında divân-ı Haleb’den işbû buyruldu 
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tahrîr ve isdâr ve irsâl olunmuşdur inşâllahu teala vusûlünde gerekdirki vech-i 

meşrûh üzere düvâbb-ı menhûbede mezkûrı bilâ noksan ne hâle ise merkûmdan 

tahsîl ve sâhibine gerü ve teslim ve bu husûsda ta‘lül 

 

B.213 S.114 (orijinal sayfa 190) 
Ve bahâneye ruhsat göstermeyüb ve gadr ile imrar-ı evkat itdirlmesi tarafımızdan 

dahi semmu‘ kabul ile isfâ olunmayacağı mahkukunuz olub mûceb buyruldu ile amel 

ve hareket ve hilâfından gâyetu’l-gâye tevkî ve tehâşe ve mücânebet eylemeyesiz 

deyü 

Fi gurre Rebi‘ü’l-âhir sene 1180 

Eylül 1766 

B.214 S.114 (orijinal sayfa 190) 
Nişân-ı şerîf-i âlişândırki zikr olunur 

Medine-i Ayıntab’da Çukur mahalleside vâki‘ Devecizade Hüseyin Ağa mescid 

demekle ma‘rûf mescid-i şerîfede hasbî imâmeti on seneden mütecâviz hizmet-i 

lâzımeden mahlûle ve ve muattil ve bilâ hesâb olmağla erbâb-ı istihkâkdan işbû râfi‘-

i tevki‘-i refî‘i’ş-şân-ı hâkâni el-Hac Osman halife ber-vechle lâyık ve mahall ve 

müstehak olmağın meceddiden tevci olunub yedine berât-ı şerîfem verilmek bâbında 

istidaa-i inâyet itmeğin sadaka idüb berât-ı hümâyûn verdim ve buyurdumki ba‘de’l-

yevm merkûm el-Hac Osman halife varub zikr olunan mescid-i şerîfede imâm olub 

hizmet-i lâzımesini mer‘î ve müeddî kılındıkdan sonra ber-vech-i hasbi mutasarrıf 

olub vâkıfın rûhi devam-ı ömr-i devletümiçün duâya müdâvemet gösterib ol-bâbda 

taraf-ı âherden ber-vechle dahl ve taaruz kılmayalar şöyle bileler alemet-i şer‘ifeye 

itimâd kılalar tahriren  

Be-makam-ı İslanbol el-Mahrûse 

Fi evâhir zi‘l-hiccetü’ş-şerîfe sene tis‘a ve seb‘în ve mi‘ete ve elf  

Mayıs 1766 

B.215 S.114 (orijinal sayfa 190) 
Derkenâr: Manik oğlu ile Çolak el-Hac Mehmed’in haklarında gelen fermân- 

âlişânımdır 

Kıdvetu’l-nüvâb el-müteşerri‘în Ayıntab nâibi mevlâna zide ilmuhu ve mefâhirü’l-

ulemâ el-mahkukin Ayıntab müftüsü vesâir ulemâsı zide ilmuhum ve mefâhiru’l-

emâsil ve’l-akrân voyvoda ve ayân ve eşrâfı zide kadrehum tevkî-i refi‘-i hümâyûn 

vâsıl oluncak ma‘lûm olaki senki Ayıntab nâibi Mevlânâ mûma ileyh es-Seyyid 

Mustafa zide ilmuhusun südde-i saadetime mektûb gönderüb medine-i Ayıntab 
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sâkinlerinden Manik oğlu Manik nâm zimmi kendi hâlinde olmayub kıdvetu’l-

hâliyesi sebebiyle envâ‘-i fesâd ve şekâveden cüre’d ve müslimiyeden nice ehl-i arz 

kimesneleri ehl ve iyatlarını su’-i fesad ile hetk-i arz itmek âdeten müstemiresiz 

olmakdan nâşî ahz ve kabza şerân lâzım gelen te‘dibât meşrûası icrâ olunmak üzere 

iken firâr ve âsitâne-i aliyyeme gelüb yine medine-i merkûm ahâlisinden olub sinin 

ve ifraden berü âsitânede ikâmet ve ez kadîm hiyle ve tezdir ile meşhûr Çolak el-Hac 

Mehmed nâm kimesne ile ithâd ve medine-i merkûmenin ba‘zı ehl-i arz 

kimesnelerinden iştikâye tasaddî ve beyne’l-ahâli ihtilâle bâis olmaları merkûm 

Çolak Mehmed ile zimmi mesfûr mübâşir ma‘rifetiyle ahz ve li-ecli’t-te‘ddib 

Ayıntab’a irsâl olunmaları içün emr-i şerîfim sudûru ricâsıyla ahâli-i Ayıntab’ın iki 

kıt‘a muhzırlarını masduk vâki‘ hâli bi’l-iltimâs arz eylediklerinin ecilden senki 

Mevlânâ vesâir mûma ileyhimsin i‘lâm ve mazhar olunduğu üzere merkûm Çolak 

Mehmed ile mesfûr zimminin mutasaddi oldukları ifhâl-i şeniâ nâ-mürkâniye 

mahalinde bi-garaz-ı müsliminden ve ahâli-i beldenin şerîf ve vazifeden ma‘rifet-i 

şer‘ ve ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle himâye ve gadrından tevkî olunarak 

müvâcihelerinden gereği gibi tefhis ve ihbârlarıyla haklarında icâb iden cezâ-yı 

meşrûaaları ifâ olunmak içün ol-tarafda habsede ifâ ve sûret bulan müvâdi-i âli 

vukû‘a der-aliyyeme i‘lâm ve mahzarlarıyla inhâ itmeniz bâbında fermâ-ı âlişânım 

sâdûr olmuşdur buyurdumki dergâh-ı âli gediklerinden kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân 

Ali zide kadrehum hükm-i şerîfimle vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzere 

şerfyafte-i sudûr olan fermân vacibü’l-intibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlin mazmûn-ı münif 

itâat makrûnu ile âmil olub hilâfından begâyet tehâşî ve mücânebet eyleyesin şöyle 

bilesin alemet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren 

Be-makam-ı İslanbol el-Mahrûse 

Fi evâil şehr rebi‘ü’l-evvel sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1766 

Bu siyâkda sadır-ı azam hazretlerinin dahi mektûb şerîfleri vardır  

vusulunâ           Fi 13 rebi‘ü’l-ahir sene 1180 
                    Eylül 1766              

B.216 S.115 (orijinal sayfa 189) 
Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ Maraş vâlisi vezirim Paşa edâm âllahu teala iclâlehu 

ve kıdvetu’l-nüvâb el-müteşerri‘în Maraş kazası nâibi mevlânâ zide ilmuhu tevkî-i 
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refi‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki Kilis sâkinlerinden Molla Mehmed 

dimekle ma‘rûf kimesne südde-i saadetime arzuhâl idüb yine Kilis sâkinlerinden 

Öksüzler cemaatinden olub Veli oğlu Mehmed ve itbâ‘ından Musa ve Kaşu ve 

Mehmed Karimi demekle meşhûr kimesneler kendü hâllerinde olmadıklarından nâşî 

oğlu Mahmud’ı hilâf-ı şer‘-i şerîf darb ve cerh ve ol-darbdan müte’serren fevt olduğu 

mukaddemâ merkûm Mehmed arzuhâllıyla der-aliyyeme inhâ ve sâdır olan emr-i 

şerîfim sadır-ı azam Sabık Mustafa Paşa’nın çukadârlarından mübâşir ta‘yîn olunan 

çukadâr yediyle mahalline vurud ve mürâfi‘a olduklarında oğlu merkûm Mahmud’ın 

şerân iktizâ iden diyetini tamamen zevcesi Huri nâm hâtûna teslim ve ol-esnâda sadr-

ı sabıkın azli şuyu‘ bulmağla Kilis sancâğı mutasarrıfının kethudâsı olan Ayıntablı 

Battal Ağa dimekle arif kimesne zevcesi mezbûreye diyyet içün verilen akcesi yüz 

yetmiş sekiz senesinde cehren ve kehren ahz ve mübâşiri dahi kovub meblağ-ı 

mezkûr zimmetinde iken mezbûr Battal dahi fevt olmağla muhâlefâtı kabz iden oğlu 

Mehmed nâm kimesneden taleb eyledikde verilmekde ta‘lül ve muhâlefet ve gadr 

eylediğün ve mezbûr Ayıntab sâkinlerinden olduğunu ve bu bâbda da‘vâsına 

muvâffak fetvâ-yı şerîfesi olduğu bildürüb ol-bâbda hükm-i hümâyûnum ricâ 

eylediği ecilden sizki vezir-i müşâr ve mûma ileyhâsız âher-i husûsa ta‘yîn olunan 

mübâşir ma‘rifetiyle hasmını divân-ı Maraş’a ihzâr ve terâf‘-i şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve 

keyfiyeti sûret-i sicilâtıyla der-aliyyeme arz ve i‘lâm eylemeniz bâbında fermân-ı 

âlişânım sâdır olmuşdur buyurdumki vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim 

üzere amel dahi senki vezir-i müşâru’l-ileyhimsin ma‘rifetin ve ta‘yîn olunan 

mübâşir mûma ileyh ma‘rifetiyle mezbûr Mehmed’i divân-ı Maraş’a ihzâr ve senki 

mevlânâ-yı mûma ileyhsin mürâfi‘a ve mukademâ bir def‘-i şer‘le görülüb fasl 

olunmayan husûsların temâm-ı hakk üzere mukayyed ve fetvâ-yı şerîfeye nazır idüb 

göresiz i‘lâm olunduğu üzere ise ol-bâbda muktezâ-yı şer‘-i kavîm ve fetavâ-yı 

şerîfesi mûcebince amel idüb dahi oğlu müteveffâ-yı merkûm Mahmud’un diyyeti 

olub müteveffâyı merkûm Battal’ın zimmetinde kalan akcesi terekesi kabz iden oğlu 

Mehmed’den müteveffi mâlından ba‘de’s-subût hükm idüb alıverüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk ve keyfiyeti ale vechü’s-sahi sûret-i sicilâtıyla der-aliyyeme arz ve i‘lâm 

idüb mazmûn-ı emr-i şerîfimle âmil olasız şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timad kılasız 

tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâfir şehr Saferü’l-hayr sene 1180 

Temmuz 1766 
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B.217 S.115 (orijinal sayfa 189) 

Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ hâlâ Haleb vâlisi vezirim Mehmed Paşa edâm Allahu 

teala iclâlehu ve kıdvetu’l-nüvâb el-müteşerri‘în Ayıntab nâibi mevlânâ zide ilmuhu 

tevkî-i refi‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki Ayıntab’da vâki‘ Urul ve Göcke 

mukâtaasının nısf hissesine ba‘de’l-müzâide cânib-i mîrîden ma‘lûmü’l-mikdâr 

muâ‘cele ile yetmiş sekiz senesi ibtidâ-i muharreminden zabt eylemek üzere ricâl-i 

devlet-i aliyyemden iftihâru’l-emâcid ve’l-ekârim hâlâ ruusu samce-i evvelim olan 

Mir Ahmed dâme mecdehuyanın oğlu Mehmed zâhir zide mecdehuya tevciye ve 

yedine berât-ı âlişânım i‘tâ olunub lakin hisse-i mezbûreye senevî bin seksen iki 

bucuk guruş mâl ve kalamiye ve fâizinden yetmiş sekiz ve yetmiş dokuz senelerine 

mahsûben iki senelik iktizâ iden iki bin yüz altmış beş guruş mâl ve kalemiye ve fâizi 

herkimin zimmetinde ise ma‘rifet-i şer‘le tahsîl ve tarafında ta‘yîn eylediği 

âdemisine teslim itdirilmek içün emr-i şerîfim sudûrunı istidâ eylemekle senki vezir-i 

müşâru’l-ileyhimsin seneteyn-i mezbûreteyne mahsûben hisse-i mezkûreye iktizâ 

iden ol-mikdâr guruş mâl ve kalemiye ve fâiz 

 

B.217 S.116 (orijinal sayfa 188) 
herkimin zimmetine geçmiş ise ma‘rifet-i şer‘le ve inzimâm-ı re’y ve ma‘rifetimle 

icâb idenlerden ale’ eyy-i hâl tahsîl ve mîr-i mûma ileyh tarafından kabzına me’mûre 

edâ ve teslim itdirülmek fermânım olmağın işbû emr-i âlişânım isdâr ve ile irsâl 

olunmuşdur imdi vusûlünde seneteyn-i mezbûreteyne mahsûben iktizâ iden mâl-ı 

mîrî ve kalemiye ve fâizi herkimin zimmetinde ise ma‘rifeti şer‘le icâb idenlerden 

tahsîl ve teslime bezl-i ced takiyyed eylesiz senki nâib mûma ileysin mûceb-i emr-i 

şerîfimle amel ve hareket eylemek bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olmuşdur 

buyurdumki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda vech-i meşrûh üzere şerefyafte-i 

sudûr olan işbû emr-i celilü’ş-şân vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlim itaat 

makrûnuyla âmil olub hilâfından hazır eyleye şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

  Fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn sene 1179 

Haziran 1766 
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B.218 S.116 (orijinal sayfa 188) 
Derkenâr: Kötül oğlunun ve gayrinin Köseceki cemaatine müdâhaleleri men‘-i 

fermânıdır 

Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ Maraş vâlisi vezirim Paşa edâm Allahu teala iclâlehu 

ve kıdvetu’l-kuzat el-hükkâm ma‘denü’l-fezâi‘l ve’l-kelâm Ayıntab ve kâdıları zide 

fazlehu tevkî-i refi‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki Ayıntab 

kâymakâmlığından Kösecelü cemaati reâyâları üzerlerine edâsı lâzım gelen mâl-ı 

haremeynlerin mâ-i takdimden berü Ayıntab kâymakâmlığı tarafına edâ ile gelmişler 

iken birkaç seneden berü Maraş sükkânında olan erbâb-ı tîmârdan Kötül oğlu 

Mustafa ve Kâdı oğlu kölesi Hasan nâm kimesneler hilâf-ı defter-i hâkânî ve 

mugâyir-i kadîm ba‘zı ceyâbereye istinâden cemaat-ı mezkûre reâyâlarına karyemiz 

reâyâlarıdır deyü fuzûli mâl-ı haremeynleri edâsında mümânaat ve bundan akdem 

men‘ ve def‘ olunmaları bâbında emr-i âlişânım sâdır olunmuş iken adem-i 

itaatlerinden nâşi yine muâraza ve müdâhaleden ferâgat itmeleriyle keyfiyet 

mahalinde erbâb-ı vukûkdan ba‘de’l-istiklâl cemaat-i mezkûre mukâtaa-yı mezkûr-ı 

mülhakâlından olub merkûmların müdâhalleri beyuce aldığını Ayıntab ve Yeni il 

nâibleri başka başka i‘lâm itmeleriyle fimâba‘d cemaat-i mezkûre reâyâları 

kadîminden ola geldiği üzere Ayıntab kâymakâmları tarafından zabt ve ber-mûceb 

defteri icâb iden mâl-ı haremeynlerine celfi haremeyne edâ itdirilmek üzere senki 

vezir-i müşârü’n-ileyhve mevlânâ-yı mûma ileyhsin sizlere hitâban emr-i şerîfim 

sudûrunu hâlâ Yeni il voyvodası Abaza Mehmed Paşa dâme ikbâlehu arz itmeğin 

Ayıntab’da Araban karyesinde Kösecelü cemaati üsküdarda vâki‘ merhume ve 

mağfûrün-leha atîk vâlide sultân tâbet-i serâmuhanın evkâfı olan Yeni il ve 

Türkmân-ı Haleb mukâtaasına tâbi‘ cemaatden olduğu haremeyn muhâsebesinden ve 

husûs-ı mezbûr içün tîmârlu tarafına emr-i şerîf verildiğinin kaydı bulunmadığı 

divân-ı hümâyûnda derkenâr olmağla derkenâr-ı mûcebince cemaat-i mezkûre 

reâyâsı has-ı mezbûr tarafından zabt ve zimmetlerinde iktizâ iden mâl-ı 

haremeynlerine tahsîl olunub merkûmların ve âheri beyûce müdâhale ve taaruzları 

men‘ içün emr-i şerîfim verilmek bâbında iftihâru’l-ümerra ve’l-ekâbir müstecmi‘-i 

cemi‘ü’l-meâli ve’l-mevkır bi’l-fi‘l baş defterdârım İbrahim dâme ilmuhu telhîs 

itmekle imdi telhîs-i mûcebince amel olunmak bâbında fermân-ı âlişânım sâdır 
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olunmuşdur buyurdumki hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere 

amel idüb dahi husûs-ı mezbûr içün tîmârlu tarafına emr-i şerîf verildiği kaydın 

divân-ı hümayûnda bulunmayub ve mezkûr Kösecelü cemaati Üsküdar’da vâki‘ 

merhûm ve mağfûrün-leha atîk vâlide sultân tâbet-i serâhanın evkâfı olan Yeni İl ve 

Türkmân-ı Haleb mukâtaasına tâbi‘ cemaatlerden olduğu haremeyn-i âmirem 

defterlerinde mukayyed olmağla cemaat-i mezbûre reâyâsını hâss-ı mezbûr 

tarafından zabt ve defterlerinde iktizâ iden mâl-ı haremeynleri tahsil itdirdüb 

merkûmların aherin bi-vecch-i müdahale ve taaruzların men‘ ve def‘ eyleyesiz şöyle 

bilesiz alâmeti şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

            Fi’l-yemi’t-tasi‘ ışrîn min rebi‘ü’l-evvel sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1766 

B.219 S.117 (orijinal sayfa 187) 
Bâ-hatm Hüseyin Paşa 

Vâli-i Rakka 

Şer‘iat şiâr Ayıntab nâibi faziletlu efendi zide fazlehu ve mefâhiru’l-akrân voyvodası 

ağa zide kadrehu ihnâ olunurki Birecik kazası mülhâkatından Ard dağı reâyâlarından 

Selim ve Feco ve Barak Ali Numan kimesneler otuz nefer reâyâ ile birkaç seneden 

berü me’vâ-yı kadîm ve vatan-ı asliyyelerini terk ve varub Ayıntab karyelerinden 

Tövneb nâm karyede temkin ve istikrâr ve mâl-ı mîrîye kesr ve noksan-ı tertib 

itdiğini Birecik nâibi efendi zide ilmuhu ve mütesellimi ağa tarafımıza arz ve i‘lâm 

eylemeleriyle reâyâ-yı merkûmları siyanât-ı mecmûalarıyla bulundukları karyeden 

tard ve ihrâc ve me’vâ-yı kadîmelerine nakl ve irsâli husûsunda bezl-i makdûr ve sa‘i 

mevfûr eyleniz bâbında divân-ı Rakka’dan işbû buyruldu tahrîr ve isdâr ve birûn 

ağalarınızdan Osman Ağa mübâşir ta‘yîn ve irsâl olunmuşdur inşâlluhu teala 

vusûlünde ber minvâl-i muharrer reâyâ-yı merkûmları bulundukları karyeden ihrâc 

ve mübâşir ile me’vâ-yı kadîmelerine nakl ve irsâline dikkat ve ihtimâm ve mûceb 

buyruldu ile amel ve hareket ve hilâfından tevkî ve mücânebet eyleyesiz deyü  

Fi 13 Cumâde’l-ûlâ sene 1180 

Ekim 1766  

B.220 S.117 (orijinal sayfa 187) 
Şer‘iat şiâr Ayıntab kâdısı efendi zide fazlehu ba‘de’s-selamy inhâ olunurki zîr-i 

hükümetizde vâki dergâh-ı âlî yeniçerileri serdârı ref‘ olub yerine uslub-ı sâbıka 

üzere kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân birinci bölüğün alemdarı Mehmed Ağa zide 

kadrehu sedâr ve zâbita nasb ve ta‘yîn olunmağın işbû mektûb tahrîr ve irsâl 
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olunmuşdu inşallahu teala vusûlünde gerekdirki mûma ileyhe serdârlık emrûnde 

kıyâm idub âhere müdâhale itdirmeyesiz ol-cevâbında vâki‘ dergâh-ı âlî yeniçerileri 

ve cebeci ve topcu ve top arabacısı ve kûloğlanları ve gulemân-ı acemi cümlesi seni 

serdâr ve zâbita bilüb sözünden taşra ve re’yinden haric vaz‘i ve harekete 

bulunmayub itâat ve inkıyâd üzere olalar ve tevaif-i merkûmûndan bilâ vâris maruf 

fevt olanların muhâllefât ve metrûkâtların serdâr-ı merkûme kabz itdirdüb ma‘rifet-i 

şer‘le sevk-i sultanide fürûth ve hâsıl olan nukudını mumzi ve mahtûm müfredât 

defterleriyle cânib-i beytü’l-mâla irsâl ve isâl itdirdesiz ve senki sedâr-ı mûma 

ileyhsin mukım ve müsâfirden zuhûr iden arâzel ve eşkiyânın zabt ve rabtlarını ve 

sükkân-ı vilâyetin emin ve râhatlarına bais hidmât-ı müstehsine-i mebrûre ve cevd 

götürmeğe mecd ve sa‘i olub mûceb-i mektûb ile âmil olasız tahrîren  

El-fakir Hüseyin Ağa Yeniçeryân Dergâh-ı Ali hâlâ  

Fi gurre cumade’l-âhir sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Kasım 1766 

B.221 S.117 (orijinal sayfa 187) 
Nişân-ı Şerîf-i âlişândır 

Ayıntab’da vâki‘ câm‘i Atik evkâfı mahsûlünden almak üzere vazife-i muinesi ile 

câm‘i mezbûrede nısf-ı hıtâbet cihetine mutasarrıf olan Şeyh Mehmed halife kendi 

hüsnü rızası ile mutasarrıf olduğu nısf-ı hıtâbet cihetini işbû tevkî-i refî‘ü’ş-şân-ı 

hâkâni el-Hac Ali halife zide sulâhaya ferâgat ve kasriyet itmekle kasriyedinden 

tevciye olunub yedine berât-ı şerîf-i âlişân verilmek ricâsına Ayıntab nâibi mevlânâ 

es-Seyyid Mustafa zide ilmuhunun arz eylediği pâye-i serir-i i‘lâme telhis olundukda 

hakkında mezid-i inâyet padişâhânemi zuhûra getürüb sâdır olan hatt-ı hümâyûn 

şevket-makrûnumla tevciye idüb bin yüz seksen senesi muharreminin on birinci günü 

târihiyle müverrih verilen ruusu hümâyûn mûcebince bu berât-ı hümâyûnu verdim ve 

buyurdumki mezbûr el-Hac Ali halife zide sulâh varub kasriyed iden merkûm yerine 

câm‘i mezkûrede nısf-ı hıtâbet cihetine mutasarrıf olub edâ-yı hizmet eyledikden 

sonra bundan evvel nısf-ı vazife-i muine ile nısf-ı hıtâbet cihetine tevciye mutasarrıf 

ola gelmişler ise mezbûr dahi evvel-vechle nısf-ı vazife-i muinesi evkâf-ı mezbûr 

mahsûlünden mütevellisi olanlar yedinden alub mutasarrıf ola şöyle bileler alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Fi’l-yemi’l-râbi‘ aşer min muharremü’l-haram sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Haziran 1766 
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B.222 S.118 (orijinal sayfa 186) 
Nişan-ı şerîf 

Erbâb-ı istihkâkdan işbû râf‘-i tevkî‘-i ref‘ü’ş-şân-ı hâkâni Seferzade el-Hac 

Mehmed zide ilmuhu divân-ı hümâyûnuma arzuhâl idüb Ayıntab’da vâki‘ Sunkuruye 

mescid-i şerîfe ve medresesi vakfından almak üzere nısf-ı vazife-i muine ile nısf-ı 

müderrisliğe  mutasarrıfı olan es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ve ledeş fevt olub 

nısf-ı müderrislik mahlûl olmağla mahlûlünden kendüye tevciye ve yedine berât-ı 

şerîf-i âlişânım verilmek bâbında inâyet ricâ itmekle mûcebince tevciye olunmak 

üzere a‘lemü’l-‘ulemâi’l-mütebahhirin efzalü’l-fuzalâi’l-müteverri‘în bi’l-fi‘l 

şeyhü’l-islâm mevlâna Dürrizade Mustafa edâm Alluhu teala fezâil işâreti itmekle 

işâret-i mûcebince tevciye olunmak emrim olunmağla hakkında mezid-i inâyet 

padişâhânem zuhûra getürüb bin yüz seksen senesi rebi‘ü’l-âhirenin on ikinci günü 

târihiyle müverrih verilen ruusu-ı hümâyûn mûcebince bu berât-ı hümâyûnu verdim 

ve buyurdumki mezbûr Seferzade el-Hac Mehmed zide ilmuhu varub müteveffi 

mezbûr yerine müderrislik mezkûr mutasarrıf olub edâ-yı hizmet eyledikden sonra 

bundan evvel nısf-ı vazife-i muine ile nısf-ı müderrislik tevciye mutasarrıf ola 

gelmişler ise mezbûr dahi evvel-vechle nısf-ı vazife-i muinesi evkâf-ı mezbûr 

mahsûşünden mütevellisi olanlar yedinden alub mutasarrıf ola şöyle bileler alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Fi’l-yemi’t-tasi‘ aşer min rebi‘ü’l-âhir sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Eylül 1766 

B.223 S.118 (orijinal sayfa 186) 
Nişân-ı Şerîf-i âlişândır 

Ayıntab’da vâki‘ Tahtalu câm‘i şerîfi vakfının sülüsân hisse-i hitâbete mutasarrıf 

olan es-Seyyid Abdulrahman ve ledeş birâderiş müşterekim hot kendi hüsnü rızası ile 

yedinde olan berâtı verüb mutasarrıf olduğu sülüsân hisse-i hitâb mezkûreye 

ulemâdan ve her vechle mahall ve müstehak olan erbâb-ı istihkakdan işbû râf‘-i 

tevkî-i refi‘i’ş-şân-ı hâkâni Molla Mehmed bin Mehmed zide sulâhaya fergât ve 

kasriyed itmekle kasriyedinden tevciye ve yedine berât-ı şerîf-i âlişânım verilmek 

bâbında inâyet ricâsına Ayıntab nâibi Mevlânâ es-Seyyid Mehmed zide ilmuhu arz 

itmekle paye-i serir-i i‘lâme telhis olundukda hakkında mezid-i inâyet padişâhânem 

zuhûra getürüb sâdır olan hatt-ı hümâyûn şevket-makrûnum mûcebince tevciye idüb 

bin yüz seksen senesi rebi‘ü’l-âhirenin on birinci günü târihiyle müverrih verilen 

ruusu hümâyûn mûcebince bu berât-ı hümâyûnu verdim ve buyurdumki mezbûr 
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Molla Mehmed bin Mehmed zide sulâha varub kasriyed iden merkûm yerine 

sülüsân-ı hisse hitâb-et-i mezkûreye musarrıf olub edâ-yı hizmet eyledikden sonra 

bundan evvel sülüsân-ı hisse hitâbet-i mezkûreye kasriyed iden merkûm ne vech ile 

mutasarrıf ola gelmiş ise mezbûr dahi ol-vechle mutasarrıf olub zabt ve tasarrufuna 

taraf-ı âherden dahl ve taaruz kılmayalar şöyle bileler alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar 

tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Fi’l-yevmi’l-ışrin min rebi‘ü’l-âhir sene semânîn ve mi‘ete elf 

Eylül 1766 

B.224 S.118 (orijinal sayfa 186) 
Derkenâr:Hazine-i taksit-i sâniye hulâsasıdır  

Bâis-i tastir-i rakime budurki  

İşbû bin yüz seksen senesi devletlü veliyy-ün-niam kebirü’l-kirâm efendimize bâ-

fermân fiha nimtâ‘ eyâlet-i Maraş’dan muin-i atiye-yi şahneşahı olan hazeriye taksit-

i sânisinden Ayıntab sancâğının behasına isâbet iden bin beş yüz guruş hazeriyeleri 

bâ-emr veliyy-ül-niam mübâşir İbrahim Ağa’ya teslim ve hazine-i veliyy-ül-niam 

olmağla sancâğ-ı mezbûr ahâlilerine işbû hülasa verilmişdir  

El-Fakir Numan Müslim Maraş          

Fi 10 min Recebü’l-ferd sene 1180 

Aralık 1766 

B.225 S.119 (orijinal sayfa 185) 
Nişân-ı Şerîf-i Âlişândır 

Ayıntab’da vâki‘ Handaniye cami‘-i şerîfinde vazife-i muine ile imâm-ı sânî olan 

Hacı Hüseyin bin Ömer kendü rızasıyla erbâb-ı istihkâkdan sulbî oğlu işbû tevkî-i 

refî‘ü’ş-şân şehriyârı Hacı Ömer halifeye ferâgat ve kasriyed idüb merkûm dahi ber-

vechle lâyık ve mahall ve müstehâk olmağın tevciye olunub yedine berât-ı şerîfim 

verilmek bâbında yedinde olan fârig-ı mezbûrun babası berât mûcebince inâyet-i 

taleb itmeğin kasriyedi vâki‘ ise sadaka idüb bu berât-ı hümâyûnu verdim ve 

buyurdumki ba‘de’l-yevm merkûm varub zikr olunan cami‘-i şerîfde fârig-i mezbûr 

babası yerine imâm-ı sâni olub hizmet-i lâzımesi mer‘i ve mü’eddi kılındıkdan sonra 

vazife-i muinesi ile mutasarrıf olub vâkıfın rûh ve devâm-ı ömr-i devletimiçün duâya 

müdâvemet göstere şöyle bileler alemet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâil şehr rebi‘ü’l-ahir sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Eylül 1766 
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B.226 S.119 (orijinal sayfa 185) 
İşbû bin yüz seksen senesi mâh-ı şa‘bânü’l-muazam gurresinden altı ay hıtamına 

degin menzil-i ücreti cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le şehrin hânelerine tevzi‘ ve 

tahsim ve sâlyâne olundukda beher hâneye on altışar guruş isâbet itmekle defteridirki 

ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur  

Fi evâsıt şehr recebü’l-ferd sene semânî ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1766 

Mahalle-i 
Akyol hâne 

2 

Mahalle-i 
Kurb-ı Molla 
Ahmed  hâne 

rub‘ 0.5  

Mahalle-i 
Hayık Baba  
hâne 0.5 

Mahalle-i 
Hayık 

Müslüman  
hâne 6 

Mahalle-i 
Yalnız Hâne  
hâne rub‘ 1 

Mahalle-i 
Hayık 

Zimmiyân  
hâne 1.5 

Mahalle-i 
Kozanlı  
hâne 2 

Mahalle-i 
Kurb-ı 
Kozanlı  
 hâne 1.5 

Mahalle-i 
Eblehan  hâne 

1, rub‘ 3 

Mahalle-i 
Kayacak  hâne 

1, rub‘ 1 

Mahalle-i 
Kurb-ı Kayacık   

hâne 0.5 

Mahalle-i 
İbn-i Eyub  
 hâne2 

Mahalle-i 
Beg  hâne 3 

Mahalle-i 
Kurb-ı Beg  
hâne 0.5 

Mahalle-i 
Çukur  hâne 5 

Mahalle-i 
Tarla-yı Atik  

hâne 6 

Mahalle-i Amu  
hâne 2, rub‘ 1 

Mahalle-i 
Tövbe  hâne 
3, rub‘ 1 

Mahalle-i 
Ale’l-naccâr   
 hâne 4.5   

Mahalle-i 
Kub-ı Ale’l-
naccâr  hâne 

rub‘ 1 

Mahalle-i 
Taşlakı   
hâne 1 

Mahalle-i 
Kastıl  hâne 

rub‘ 3  

Mahalle-i 
Bostancı  
 hâne 1.5  

Mahalle-i 
Kurb-ı 
Bostancı  
hâne 1 

Mahalle-i 
Cabi  hâne 

1.5 

Mahalle-i 
Kayser  hâne 

rub‘ 1 

Mahalle-i 
Kanalıcı   

hâne rub‘ 3 

Mahalle-i 
Körtenyan  
hâne 1 

Mahalle-i 
Kürkcüyan   
hâne 3 

Mahalle-i 
Kızılca 
Mescid   
hâne 1.5 

Mahalle-i 
İbn-i Kör  
hâne 1.5 

Mahalle-i 
Kara Sakal   
hâne 1 

Mahalle-i 
Boyacı  hâne 

0.5 

Mahalle-i 
Yahni  hâne 

2.5 

Mahalle-i 
Kurb-ı 

Mağrabaşı  
hâne 0.5  

Mahalle-i 
Çüzlice  
 hâne 1.5 

Mahalle-i 
Kurb-i 
Çüzlice  
hâne 0.5 

Mahalle-i 
Hasır Havaş  
hâne 0.5 

Mahalle-i 
Şehreküstü  
hâne 8.5 

Mahalle-i 
Kurb-ı 

Şehreküstü  
hâne 2 

Mahalle-i 
Şerkıyan 

hâne 1, rub‘ 3 
 

Mahalle-i 
Kurb-ı 

Kılıçoğlu  
hâne 0.5 

 
Mahalle-i 
Ehl-i Cefa  
hâne 3 

Mahalle-i 
Tarla-i Cedid  
hâne 2.5 

 

Mahalle-i 
Kurb-ı Tarla-
yı Cedid  hâne 

0.5 

Mahalle-i 
Kurb-ı Zincirli   

hâne 2.5 

Mahalle-i 
Kurb-ı 

Musulluzade  
hâne süls 1 

Mahalle-i 
Seg-i Tavil   
hâne 1 

Mahalle-i Seng-i 
Hoşkadim  hâne 1.5 

Mahalle-i Seng-i 
Nakkaş  hâne 1.5 

Mahalle-i İbn-i Şeker  
hâne 2 

Mahalle-i Sefer Paşa  
hâne rub‘ 0.5 

Cem‘an yekün hânehâ-yı nefs-i şehr-i Ayıntab hâne 95 

 
 

B.227 S.119 (orijinal sayfa 185) 
İşbû bin yüz seksen senesine mahsûben bâ-fermân-ı âlişânım edâsı lâzım imdâd-ı 

hazeriyenin taksid-i sânisi ve hizmet-i mübâşiriye elli guruş ve harc-ı defter ve 

kalemiye cümle ma‘rifet-i ve ma‘rifet-i şer‘le şehr ve karaya ale’s-sebiye  tevzi‘ ve 

taksîm olundukda beher hâneye onar guruş isabet itmekle şehr ve karanın hâneleri 

defteridirki ber-vech-i âtî zikr olunur hüriren  
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Fi’l-yevmi’s-sâmin aşer min recebü’l-ferd sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Aralık  1766 

Nefs-i şer‘  

Mahalle-i Akyol 
hâne 2 

Mahalle-i Kurb-ı 
Molla Ahmed  
hâne rub‘ 0.5  

Mahalle-i Hayık 
Baba  hâne 0.5 

Mahalle-i Hayık 
Müslüman  hâne 

6 

Mahalle-i Hayık 
Zimyan  hâne rub‘ 

1.5 
 

 
B.227 S.120 (orijinal sayfa 184) 

 
Mahalle-i Yalnız 
Hâne  hâne rub‘ 1 

Mahalle-i 
Kozanlı  hâne 2 

Mahalle-i Kurb-ı 
Kozanlı  
 hâne 1.5 

Mahalle-i 
Ablahan  hâne 1, 

rub‘ 3 

Mahalle-i 
Kayacak  hâne 1, 

rub‘ 1 
Mahalle-i 
Kurb-ı 
Kayacık   
hâne 0.5 

Mahalle-i İbn-
i Eyyüb  
 Hâne 2 

Mahalle-i Beg  
hâne 3 

Mahalle-i 
Kurb-ı Beg  
hâne 0.5 

Mahalle-i 
Çukur  hâne 5 

Mahalle-i 
Tarla-yı Atik  

hâne 6 

Mahalle-i 
Amu  hâne 2, 

rub‘ 1  

Mahalle-i 
Tövbe  hâne 
3, rub‘ 1 

Mahalle-i 
Ale’l-naccâr   
 hâne 4.5   

Mahalle-i 
Kub-ı Ale’l-
naccâr  hâne  

rub‘ 1 

 Mahalle-i 
Taşlakı  hâne 

1 

Mahalle-i 
Kastıl  hâne 

rub‘ 3 

Mahalle-i 
Bostancı  
 hâne 1.5 

Mahalle-i 
Kurb-ı 
Bostancı  
hâne 1 

Mahalle-i 
Cabi  hâne 1.5 

Mahalle-i 
Kayser  hâne 

rub‘ 3 

Mahalle-i 
Kanalıcı   

hâne rub‘ 3 

Mahalle-i 
Körtenhan  
hâne 1 

Mahalle-i 
Kürkcüyan   
hâne 3 

Mahalle-i 
Kızılca 
Mescid   
hâne 1.5 

Mahalle-i İbn-
i Kör   

hâne 1.5 

Mahalle-i 
Kara Sakal   
hâne 1 

Mahalle-i 
Boyacı  hâne 

0.5 

Mahalle-i 
Yahni  hâne 

2.5 

Mahalle-i 
Kurb-ı 

Mağrabaşı  
hâne 0.5 

Mahalle-i 
Çüzlice  
 hâne 1.5 

Mahalle-i 
Kurb-i 

Çüzlice  hâne 
0.5 

Mahalle-i 
Hasır Havaş  
hâne 0.5 

Mahalle-i 
Şehreküstü  
hâne 8.5 

Mahalle-i 
Kurb-ı 

Şehreküstü  
hâne 2 

Mahalle-i 
Kurb-ı 

Kılıçoğlu  
hâne 0.5 

 

Mahalle-i 
Ehl-i Cefa  
hâne 3 

Mahalle-i 
Tarla-yı 

Cedid  hâne 
2.5 
 

Mahalle-i 
Kurb-ı Tarla-i 
Cedid  hâne 

0.5 

Mahalle-i 
Kurb-ı 
Zincirli   
hâne 2.5 

Mahalle-i 
Kurb-ı 

Musulluzade  
hâne süls 1 

Mahalle-i 
Seg-i Tavil   
hâne 1 

Mahalle-i 
Seng-i 

Hoşkadim  
hâne 1.5 

Mahalle-i 
Seng-i 

Nakkaş  hâne 
1.5 

Mahalle-i İbn-
i Şeker  hâne 

2 

Mahalle-i 
Sefer Paşa  

hâne rub‘ 0. 5 

Mahalle-i 
Sefer Kıyan 
hâne 1 rub‘ 3 

Cem‘an yekün nefs-i şehr-i hânehâ-yı hâne 95 
Hâne-i Burc 

Karye-i Burc 
hâne 3 

Karye-i 
Lohan hâne 1 

Karye-i 
Hezek hâne 

0.5 

Karye-i 
Kuluban 
Kiliseciği 

hâne rub‘ 1.5 

Karye-i 
Kayakendi 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kızılcahisar  
hâne 0.5 

 Karye-i 
Karadinek 
hâne 0.5  

Karye-i 
Tıhnatan hâne 

rub‘ 3 

Karye-i 
Kercegen 
hâne  

 Karye-i 
Merhaman 
hâne rub‘ 1  

 Karye-i 
Zevkir hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Kelpin hâne 1 

Karye-i Öğüm 
Söğüt hâne 

0.5 

Karye-i 
İbrahimi hâne 

1.5 

Karye-i 
İsbatırın hâne 

0.5  

 Karye-i 
mezra-i Çavlı 
hâne 1 

Karye-i Kara 
Höyük hâne 

rub‘ 1 

 Karye-i 
Suboğaz hâne 

0.5  
Karye-i 

Damlalıca 
hâne 0.5 

Karye-i 
Şöhme hâne 

0.5 

Karye-i 
Karacaviran 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Merdmengi 

hâne 1 

Karye-i 
Kızılcakend 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Ağcakend 
hâne 0.5 
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Karye-i Ezcek  
hâne rub‘ 1 

Karye 
Bedirkendi 

rub‘ 1  

Karye-i 
Güngürgü 
hâne rub‘ 1 

Karye-i Atna 
hâne rub‘ 1 

Karye-i Çuba 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Cevbekir hâne 

rub‘ 3 
Karye-i  

Çekde hâne 
0.5 

Karye-i 
Zülfiğar hâne 

rub‘ 1  

Karye-i Urul 
hâne 5 

Karye-i Çakal 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Segihâne rub‘ 

1 

Karye-i 
Vahne hâne 

rub‘ 1 
Karye-i 

Turnalık hâne 
rub‘ 1 

Karye-i 
Akpekar hâne 

0.5 

Karye-i Göce 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Narlıca hâne 

 rub‘ 1 

Karye-i Kara 
Kuyu hâne  
rub‘ 1 

Karye-i Ağca 
Burc hâne 
 rub‘ 1 

Karye-i Dülük  
hâne 1.5 

Karye-i 
mezra-i Sam 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Yaylacık hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Çarpın hâne 

 rub‘ 1 

Karye-i 
Beglerbeyi 
hâne 1 

Karye-i 
Taşlıkca 
Rumevlek 
hâne 0.5   

Karye-i 
Güceği hâne 3 

Karye-i 
Sandul hâne 

0.5 

Karye-i 
Atabeg hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Kösencek 
hâne rub‘ 1   

Karye-i Burtı 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Mevzud hâne 

rub‘ 1 
Karye-i Tohtamur hâne  

rub‘ 1 
Karye-i Zemge hâne  

rub‘ 1 
Karye-i İbrahimişehir hâne 

rub‘ 1 

 
 
B.227 S.121 (orijinal sayfa 183) 
 
Karye-i Sam 

hâne 1 
Karye-i Cartil 

hâne  
rub‘ 1 

Karye-i 
Hıyam hâne 6 

Karye-i Kerd 
hâne 6 

Karye-i İnce 
Su hâne rub‘ 1 

Karye-i Arıl 
hâne 1.5 

Karye-i Küllü 
hâne 0.5 

Karye-i 
Keferbostan 
hâne rub‘ 1 

Karye-i Battal 
Höyük hâne 1 

Karye-i 
Telfar hâne 

0.5 

Karye-i 
Kefercil hâne 

rub‘ 3  

Karye-i 
Güreniz hâne 

0.5 
Karye-i Saylıca hâne rub‘ 1 Karye-i Cedid hâne 1 

Hânehâ nâhiye-i Burc hâne 58, rub‘ 0.5                                                                                          
Hânehâ 

Nâhiye-i Telbaşar 
Karye-i 
Telbaşer 
hâne 1 

Karye-i 
Mezra-i Siti 
hâne rub‘ 

1.5  

Karye-i 
Zeranbu 
hâne 1 

Karye-i 
Karacaviran 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
hâne Ağca 
Höyük hâne 

0.5  

Karye-i 
Uruş hâne 

0.5 

Karye-i 
Telsevat 
hâne 05 

Karye-i 
Kınab 

hâne rub‘ 
1 

Karye-i 
Harar hane 
rub‘ 1” 

Karye-i 
Körkün 
hâne 1.5 

Karye-i 
Telhalid 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
İkizkuyu 
hâne 0.5 

Karye-i 
Kantara 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Arkık hâne 

0.5 

Karye-i 
Elmalu 

hâne  rub‘ 
1 

Karye-i 
Beşirli hane 

rub‘ 1 

  Karye-i 
Tıgnı hâne 
rub‘ 1 

Karye-i 
Zenbu hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Yörkebir 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Tümb hâne 

0.5 

Karye-i 
Babilge 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kilisecek 
hâne 2 

Karye-i 
Nefak hâne 

0.5 

Karye-i 
Karacomak 
hane rub‘ 1 

Karye-i 
Begdüz 
hâne rub‘ 

0.5 

Karye-i 
Keret hâne 
rub‘ 1 

Karye-i Ulu 
Masere 
hâne 0.5  

Karye-i 
Küçük 

Masere hâne 
0.5 

Karye-i 
Mezra-i 

Sarut hâne 
rub‘ 1.5  

Karye-i 
Mizmiz 
hâne 0.5 

Karye-i 
Şiveydin 

hâne rub‘ 1  

 Karye-i 
Hacı 

Kebirseyi 
hâne rub‘ 1  

Karye-i 
Bakıda 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Genabeg 

hâne rub‘ 1  

Karye-i 
Begabir 
hâne 0.5 

Karye-i 
Telyeli  

 
hâne rub‘1 

Karye-i 
Seğergin  

 
hâne rub‘ 1  

Karye-i 
cümle 

ma‘rifetiyle 
ihrâcı şedd  
Cedide 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Bahasıra  

 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kayacık  

 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kılcan  

 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Beredin  

 
hâne rub‘0.5 

Karye-i Karye-i Karye-i Karye-i Karye-i Karye-i Karye-i 
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Kebe hâne 
rub‘ 1 

Aynefar 
hâne rub‘ 1 

Bostancık 
hâne rub‘ 1 

Mazmahor 
hane rub‘ 1 

Nurdane 
hâne 1.5 

Zagıya 
hâne rub‘‘ 1 

Sündi hâne 
0.5  

Karye-i 
Begid 

hâne rub‘ 
1 

Karye-i 
Semabin 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Güdevir 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Mülk hâne 
rub‘ 1 

Karye-i 
Hamiri 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kürd 
Osman 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Tüzel hâne 

rub‘ 1 

Cem‘an yekün hânehâ-i nâhiye-i Telbaşer nâne 21, rub‘ 1 
Cem‘an yekün hânehâ-i nısf- şehr ve nâhiye-i Burc ve Telbaşer hâne 173, rub‘ 1.5 

… …………… 
 
B.228 S.122 (orijinal sayfa 182) 

Bâ-hatm Mehmed Paşa 
Vâli-i Haleb Hâlâ 

Eş-şehbân 

Ayıntab’da mesned neşîn-i şer‘i mübin feaziletlü efendi zide fazlehu ve mefâhiru’l-

ulemâ uhvemân efendileri zide ilmuhum ve kıdvetu’s-sâdât nakîbi efendi zidet 

şerâfete ve kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân voyvodaları ve serdâr-ı zide kadrehum ve bi-

cümle zâbıtân ihhâ olunurki hâlâ Haleb’de mukîm müste’men-i ferenin tâifesinin 

bundan akdem İskenderun’dan Haleb’e gelür iken esnâ-yı tarîkde bir sanduka saatleri 

sirka olunub bir müddetden berü maznûn olan mahallerden tahrî ve istihbâr ve taraf-ı 

taraf mü’ked buyruldular isdâr ve imrâr olunub hârice ihrâc olunmadığı sûretde âher 

ve cehle tahsiline imâde ve eşkâr iken bu esnâda saat-ı mezbûrenin birisini Bektaşelu 

bir kimesnede zuhûr idüb evvel-i kimesneye dahi Okcu İzzetdinli derûnunda sâkin 

Rişvan Haso nâm kimesneye verildiği tarafımıza ihbâr olundukda der-akib baş 

çukâdarımız ta‘yîn olunub aşiret-i mezbûre derûnuna vardıkda ba‘de’l-istihbâr 

mezbûr Rişvan Haso firâr itmişdir deyü mevsûk ve mu‘temed kimesneler mûma 

ileyhe ihbâr eylediklerine binâen merkûmun ehlini ahz ve keyfiyet-i hâl suâl 

olundukda evvel-i emirde inkâr eyleyüb ba‘dehu tehdîd ve tazyîk olundukda saat-ı 

mezbûrenin bir mikdârı hânemizin filân mahallinde metfundur deyü ve ikrâr ve ihbâr 

eyledikde ta‘yîn itdiği mekân hafr olunub bir çalar ve aded dahi saat sagâr-ı zâhir ve 

eşkâr ve bundan başka iki tanesini dahi Rişvan aşiretinden Celikânlı cemaatinden 

olub hâlâ nefs-ı Ayıntab’da Abaclahı ve İsmihan avratın oğlu Nebi ve karındaşları 

Hamu ve Hasan nâmân kimesnelere verdiği muhakkak üzere tarafımıza tahrîr ve 

ihbâr eylemekle sizlerki mûma ileyhimsiz karkı-ı mezbûr müste’min olub her vechle 

emvâl ve eşya ve nüfuz ve de mâlları himâyet ve siyânet olmak muktezâ-yı nîz-i 

şer‘-i kavîm ve kâide-i raziyet-i saltanat-ı aliyye olmak hasabiyle buyruldumuz 

vurudunda kuyud-ı mezkûre ile mukayyed ve ta‘yîn olan eşnehâs-i selâsesiyle tevkıf-

ı tecessüs ve istifâr ve ba‘de’l-itlâ‘ meclis-i şer‘e ihzâr ve kendülerde olan saateyn-i 

mezkûreteyni hârice ihrac ve here kimde ise ahz ve resânında buyrulduya yeden 
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biyeden teslim ve bir an mukaddem bu tarafa irsâle-i mezbûresi ve müsâderet 

eyleyüb bir ferde gadr ve illet yâhud ta‘lül ve muhâlefet itdirilmemek bâbında divân-

ı Haleb’den işbû buyruldu tahrîr ve irsâl ile irsâl olunmuşdur inşâllahu teala 

vusûlünde gerekdirki vech-i meşrûh üzere saateyn-i mezbûreteyn merkûmlardan 

alıverilüb bir an akdem ve bir saat mukaddem bu tarafa irsâle iltimâm ve mezbûresi 

ve ikdâm eyleyüb mûceb buyruldu ile amel ve hareket ve hilâfından begâyet ve 

mücânebet eyleyesiz deyü  

Fi 28 min Receb sene 1180 

Aralık 1766 

Vusulûna 
     Fi 4 min Şa‘bân sene 1180 

       Ocak 1767 

Saateyn-i mezkûreteyn derûn-ı buyruldu-yı şerîfede muhâtab olan bi-cümle ulemâ ve 

zâbıtân ma‘rifetiyle meclis-i şer‘de vezir-i müşâru’l-ileyhin emri üzere çukadârları 

Abdulrahman Ağa’ya teslîm olunduğu bu mahalle şerh verildi  

 

B.229 S.122 (orijinal sayfa 182) 
Düsturun-ı mükerremun müşirun-ı mufahhamun nizâmü’l-âlem müdebbirü umûri’l-

cumhûr bi’l-fikri’s-sâkib mütemmimu mehâmü’l-enâm bi‘r-re‘yi’s-sâib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletlü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânu’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı avâtifu’l-melikü’l-âlâ Rakka vâlisi vezirim Paşa ve Erzurum vâlisi vezirim 

Paşa ve Maraş vâlisi vezirim Paşa edâm Allahu teala iclâlehum ve mefâhiru’l-kuzat 

ve’l-hükâm ma‘denü’l-fezâi‘l ve’l-kelâm Rahna ve Kara hisar-ı şarki kâdıları ve 

Ayıntab kazası nâibi zide fazlehum tevki-i refî‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm 

olaki kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân siracutdar sadır-ı âli ilmuhu zide kadrehu südde-i 

saadetime arzuhâl idüb Rahna ve Kara hisâr şarkı ve Ayıntab sancâklarında Rahna 

kazası mukataatından şehr-i diğer nâhiyelerden Hadrı nâm karye … vâsıl dört bin altı 

yüz seksen üç akce zeâmeti Ahmed ve Ömer ve … Mehmed’in ber-vech-i iştirâk       

 

B.229 S.123 (orijinal sayfa 181) 
Üzerlerinde iken mezkûr Ahmed bilâ-veled fevt olub hissesi mahlûl olmağla 

mahlûlerinden arzuhâl ve şerefyâfte-i sudûr olan hisse-i hümâyûn şevket makrûnum 

mûcebince seksen senesi saferinin ikinci gününde kendüye tevciye ve hâlâ berât-ı 

şerîfimle üzerlerinde olduğunu bildirüb zeâmet-i mezbûreden müteveffâ-yı mezkûr 

Ahmed’in hissesi defter-i hâkâni ve yedinede olan berâtı mûcebince tarafından 

subaşına zabt-ı vâki‘ olan mahsûl ve resûm-ı kânûn-ı defter mûcebince ahz ve kabz 
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itdirilüb hilâf-ı defter-i hâkâni bir ferdi müdâhale ve mümâniat itdirilmemek bâbında 

hükm-i hümâyûnum … defterhâne-i amiremde mahfûz ruznâmçe-i hümâyûnuma 

mürâcaat olundukda vech-i meşrûh üzere zeâmet-i mezkûrden müteveffi Ahmed’in 

hissesi olan yirmi yedi bin üç yüz kırk iki akcesi târih-i mezkûrde mûma ileyhası 

çukadâr sadr-ı aliyye tevciye ve hâlâ berât-ı şerîfimle üzerlerinde olduğu mastûr ve 

mukayyed bulunmağın defter-i hâkâni mûcebince kânûn üzere amel olunmak emrim 

olmuşdur buyurdumki vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzere amel dahi 

ber-vech-i meşrûh zeâmet-i mezbûrden müteveffâ-yı mezkûr Ahmed’in hissesini 

defter-i hâkâni ve yedinde olan berât-ı mûcebince mûma ileyh tarafından subaşısı 

mezkûre zabt ve vâki‘ olan mahsûlât ve resümâtını kânûn-ı defter mûcebince ahz 

itdirüb hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir berât-ı bir ferdi müdâhale ve mümâniat 

itdirmeyesiz ve dahl olunub … vekil-i mûma ileyhim berâtı mûcebince tahvîl-i 

târihine mahsûl ve resumündan kimesne fuzuli bir sene almış ise ba‘de’s-subût hükm 

idüb gerü mûma ileyhimin subaşısına alıverüb fimaba‘d defter-i hâkâni ve emr-i 

âlişânıma muhâlif kimesneye iş itdirmeyüb mahsûs-ı mezbûr içün bir daha emr-i 

şerîfim varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz almet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Evâhirü’l-saferü’l-hayr sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1766 

B.230 S.123 (orijinal sayfa 181) 
Devletlü sadr-ı ali efendimizin baş Çukadarı Ali Ağa keşf ve mutasarrıf olduğu 

zeâmet-i karalarından hisse-i beyan ider  

 

Seyyid Veli, Araboğlu, Gül Pekyar, Sanavik, Hasm Kükü , Menşuk, Saf, Günşat-ı 

bekir, Saylıcâ  

Saf karyesinden mahsûl-i sayfi hisse-i Ali Ağa 

Ak darı 
Keyl 5, 

Kıymet 12.5 
guruş 

Kızıl darı  
Keyl 3.5, 

Kıymet 4 guruş 

Hışve  
mahsene 40,  

kıymet guruş 250 

Güşne  
guruş 5 

Asel  
guruş 5 

Mısırdarısı  
Keyl 2, kıymet  

guruş 6 

Gabak  
guruş 1.5 

Gündeşselik  
guruş 1.5 

Sayfiden hasıl 
olanlardan  
guruş 85 

 
İhâta-yı ilmi numayan … el-fakir erâşilina es-Seyyid İbrahim Behcetzade el-

müvellih-i hilâfe bi-medine-i Rakka … 
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B.230 S.124 (orijinal sayfa 180) 

Mûma ileyh Ali Ağa’nın medine-i Ayıntab kazasında vâki‘ sekiz bin yüz doksan iki 

akce mutasarrıf  olduğu Gülpin karyesi zaemetinden bin yüz yetmiş dokuz senesinde 

hasıl olan masarıf-ı hasılatı budur ki beyân olunur 

 
Kızıl darı  

Keyl nimle 1 
Kıymet guruş 4 

Ak darı 
Keyl 2, 

Kıymet 1 guruş 

Hışve 
Battan hallı 27.5, 
kıymet guruş 5 

Mecmûan yâlnız on guruşdur 

 

Meblağ-ı mekûr 10 guruş ağa-yı mûma ileyh tarafından bâ-ferman-ı âlişân kabzına 

müvekkil olan el-Hac Veli Ağa’ya teslim olduğu bu mahalle şerh verilmişdir  

 Fi 15 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 1180 

Ocak 1767 

Emr-i âli mûcebince buyruldu-yı şerife dahi vardır bu mahalle kayd olundu  

 

B.231 S.124 (orijinal sayfa 180) 
Akza kuzatu’l-müslimin evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn râfi’ü 

ilâmu’ş-şer‘a ve’d-din vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ‘ ve el-muhtassu bi-mezîd-i inâyetü’l-

meliki’l-mû‘in Haleb ve Lefkoşe kadıları zidet fezâ’ilhumâ ve kıdvetu’l-emâcid ve’l-

ayân Kıbrıs muhassılı zide mecdehu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm 

olaki sâbıka Yüzok sancâğı mutasarrıfı emrü’l-ümera el-kirâm Abaza Mehmed dâme 

ikbâluhu bin yüz yetmiş dokuz sensine mahsûben ber-vech-i iltizâm uhdesinde olan 

Yeni il ve Türkman-ı Haleb hâssı mukâtaasına tâbi‘ Ayıntab kâymakâmlığına merbût 

reâyânın sene-i merkûme mahsûben mâl-ı mîrîlerini tahsîl içün tarafından ta‘yîn 

eylediği el-Hac Mustafa’nın cem‘ ve tahsîl eylediği mâl-ı haremeynden Ayıntab 

nâibi Kilisli es-Seyyid Mehmed Efendi dimekle ma‘ruf kimesneye bahâne ve illet ile 

eseb-i behâ ve resût nâmıyla bin altmış guruş ahz itmekle meblağ-ı mezbûr nâib 

mûma ileyhden tahsîliçün emr-i şerîfîm sadr vereni mîr-i mîrân mûma ileyh 

iltimâsıyla Yeni İl nâibi arz ve mîr-i mîrân mûma ileyh dahi tahrîrâtıyla istidâ‘ ve 

Ayıntab kâymâmlığı Yeni İl ve Türkman-ı Haleb hâssı mülhakatından olmağla 

yetmiş dokuz senesine mahsûben hâs-ı mezbûr mîr-i mîrân mûma ileyh Abaza 

Mehmed Paşa’nın ber-vech-i iltizâm uhdesinde olduğu ve haremeyn-i muhteremeyn 

evkâfına tâbi‘ mukâtaanın serbestit kadimeleri ibkâ ve te’yid ve her vechle himâyet 

ve siyânet olunmak üzere hatt-ı hümâyûn şevket-makrûnumla te’kîdâtı hâvî sâdır 

olan emr-i âlî mûcebince serbestit üzere voyvodaları tarafından zabt ve rabt olunub 



 228 

kıt‘â âherden dahl ve taaruz olunmamak şurûtundan olmağla ol-makûle mugâyir 

şurût-ı serbestit ve beyuce-i şer‘î bu misüllü alınan meblağ-ı keyrud içün evâmir-i 

şerîfe verilü geldiği haremeyn muhâsebesinden ihrâc olunmağla nâibî mezbûrun 

vech-i muharrer üzere makbûzu istirdâd olunmak içün iftihâru’l-ümerrâ ve’l-ekâbir 

bi’l-fi‘l baş defterdârım olan İbrahim Sarım dâme ilmuhu i‘lâm ve nâib-i mezbûr 

senki Haleb kadısı mevlâna mûma ileyhsin huzurunda meblağ-ı merkûmı şerân 

kendünden ba‘de’l-tahsîl te’diben cezire karyesi nefî ve iclâ olunmak bâbında emr-i 

şerîfim sudûrunı a‘lemü’l-‘ulemâi’l-mütebahhirin efzalü’l-fuzalâi’l-müteverri‘în bi’l-

fi‘l şeyhü’l-islâm ve müftiü’l-enâm olan mevlânâ Dürrizade Mustafa edâm Alluhu 

teala fezâ ile dahi işâret itmeleriyle baş defterdârım mûma ileyhimin i‘lâmı ve 

mevlânâ-yı müşâru’l-ileyhim irşâretleri mûcebince meblağ-ı mezbûr çavuş-ı 

mübâşiretiyle şerân kendünden ba‘de’t-tahsîl hazire-i Kıbrıs’ı nefî ve iclâ olmak 

bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olmuşdur buyurdumki divân-ı hümâyûnum 

çavuşlarından mübâşir ta‘yîn olunan kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân el-Hac Süleyman 

çavuş zide kadrehu vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrim 

mûcebince amel dahi senki Haleb kadısı mevlânâ mûma ileyhsin mevlânâ-i 

müşâru’l-ileyhim işaretleri mûcebince nâib-i mezbûrı ta‘yîn oluna çavuş mûma ileyh 

mübâşiretiyle medine-i Haleb’e ihsâr ve huzurunda ber-vech-i mûharrer olduğu 

meblağ merkûmı ba‘de’t-tahsîl te’dîben çavuş mûma ileyh mübâşiretiyle Kıbrıs 

ceziresine irsâl eylesin ve sizki Lefkoşe kâdısı ve Kıbrıs muhassılı mûma ileyhmâsız 

vusûlunde nâib-i mezbûrı cezire-i mezbûrede münfiyân müks ve ikâmet itdirüb bilâ 

emr-i şerîf mahall-i ahere mürûruna ruhsat ve cevâz göstermeyüb mazmûn-ı emr-i 

şerîfimle âmil olasız şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timât kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse          

   Fi evâsıt şehr recebü’l-receb sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1766 

B.232 S.125 (orijinal sayfa 179) 
Bâ-hatm Mehmed Paşa  

Vâli-i Haleb Hâlâ 

Hâlâ mesned neşin şer‘i mübin faziletlu efendi zide fazlehü ve kıdvetu’l-emâcid ve’l-

ayân voyvodası Ağa zide mecdehu inhâ olunurki sabıkan Yüzok sancâğı mutasarrıfı 

izzetlü Abaza Mehmed Paşa tarâfından ta‘yîn olunan el-Hac Mustafa’nın cem‘ ve 

tahsîl eylediği mâl-ı haremeyn şerîfinden Ayıntab nâibi Kilisli es-Seyyid Mehmed 

Efendi birer bahâne ve illet ile esab-ı behâ ve resûmât namıyla bin altmış guruş ahz 

itmekle haremeyni şerîfenin evkâfına tâbi‘ mukâtâatın himâyet ve siyânet olunması 
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lâzıme-i diyânet ve serbestit üzere olub kıt‘â âherden dahl ve taaruz ve muhâlefet 

olunmamak şurûtundan iken ol-makûle mefâir-i şurût serbestit ve bu vech-i şer‘i bu 

misüllü alınan gideri içün  ol-emr-i aliyye verilü gelmekle imdî nâîb mûma ileyh 

tarafından Haleb monlası sefedârâ-yı şeriatgurrâ faziletlü efendi zidet fezâile 

huzûrunda olduğu meblağ-ı merkûm ma‘rifet-i şer‘le ba‘de’t-tahsîl te’dîben Kıbrıs 

ceziresine nefi ve iclâs bâbında bi-şart-ı aliyye emr-i âlî sudûr ve divân-ı hümâyûn 

çavuşlarından kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân el-Hac Süleyman çavuş mübâşiretiyle 

zuhûr itmekle mantûk-ı şerîfi mûcebince divân-ı Haleb’den işbû buyruldu tahrîr ve 

isdâr ve ile irsâl olunmuşdur inşâllahu teala vusûlünda gerekdirki bu bâbda sâdır olan 

emr-i âlişânım mûcebince tahrîr ve irsâl olunan i‘lâm mûceblerince nâibi mûma 

ileyhe ta‘yîn olunan çavuş mübâşiretiyle medine-yi Haleb’e ihzâre mübâderet ve 

mezîd-i ihtimâm ve müsâraat eyleyüb bir ferde mügâyir emr-i âlîyye taaruz ve 

müdâhale itdirmekden gâyetü’l-gâye hazır ve mücânebet ve mûceb buyruldumuz ile 

amel ve harekete kıyâm ve mübâderet eyleyesiz deyü   

Fi 15 Şa‘bân sene 1180 

Ocak 1767 

Vusulünâ  
Fi 17  Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 1180 

             Ocak 1767 

 
B.233 S.125 (orijinal sayfa 179) 
Faziletlü keremetlü Ayıntab nâibi efendi ve izzetlü müddetlü Ayıntab voyvodası ağa 

dame mükkerrem ba‘de’t-tahiyetül ve’s-selâm inhâ olunurki sâbıkân Ayıntab nâibi 

Kilisli es-Seyyid Mehmed Efendi’nin emirü’l-ümerâ el-kirâm Abaza Paşa’nın 

tarafından Türkman-ı Haleb ve Yeni il muhassılı el-Hac Mustafa Ağa’dan gayr-i 

vech-i ceyrân ahz eylediği bin altmış guruşun huzurumuzda ba‘de’t-tahsîl-i cezire-ı 

Kıbrıs’a te’dîben nefi olunması içün bi-şart-ı aliyye fermân-ı âli sâdır olunmağla 

mübâşir ta‘yîn olunan divân-ı hümâyûn çavuşlarından el-Hac Süleyman çavuş ağa ile 

taraflarınıza irsâl olunmuşdur lede’l-vusûl merkûmu bi eyy-i vücûh tecesüs ve ahz 

eyleyüb mübâşir-i merkûme teslim ve tarafımıza irsâle bezl-ı makdûr ve sarf-ı 

himmet eylesiz ve’s-selâm  

El-Fakir es-Seyyid Numan el-Kadı Haleb …  

 
B.234 S.126 (orijinal sayfa 178) 

Bâ-hatm Mehmed Paşa  
Vâli-i Haleb Hâlâ 
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İlbeglü nâibi efendi ve Menbec boy begisi ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle 

mürâfi‘a-i şer‘ ve ba‘de’s-subût cebren zabt olunan devâbb ve eşyâ-yı sâiresini tahsîl 

ve merkûme red ve teslim itdirilmeyüb tarafımıza i‘lâm olunmak bâbında 

Fi 18 min Şa‘bân sene 1180  
Ocak 1767 

B.235 S.126 (orijinal sayfa 178) 
Devletlü inayetlü merhametlü mürüvetlü efendim Sultanım hazretleri sağ olsunki 

arzuhâl kûllarıdırki Menbic kazasına tâbi‘ Ağca mezraa-i karyesinde imam merhûm 

olub bu kûllarına irsalü’l-intikâl iden berât ve bir av ve on aded koyun ve bir kızımızı 

karye-i mezbûrede sâkin aşiretimiz Türkmanlarından Rişvân oğlu Hemu ve Veli ve 

Osman ve Hasan nâmûn kimesneler cebren ahz ve kabz idüb varub taleb eylediğimde 

cevâb verüb bir sene vermeyüb gadr-ı küllü itmeleriyle mürâhim-i aliyyelerinden 

mevcûddurki mezkûrânlara mübâşir kûlları ta‘yîn-i huzûr-ı âliyyelerine ihzâr ve 

mürâfi‘ olunub emvâlimizi tahsîl ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i fermân 

devletlü enâyetlü merhâmetlü efendim sultanım hazretlerinindir  

Bende Halil  

 

B.236 S.126 (orijinal sayfa 178) 
Derkenâr: Tıbk-ı asılhi’l-mumzî hazre-i el-fakir Seyyid Ali es-seyyid Mehmed 

tâhirü’l-mulhelâfe … …  

Kıdvetu’l-emâcid ve’l-ayân Hassaki Ali Ağa zide mecdehu inhâ olunurki sen ocakda 

yarar ve kâr-kezâr ve hizmât-ı lâzıme ve zabt-ı rabtâ razı ve eşhâsı sâhibü’l-akdâr 

zâbıtândan olduğu ecilden Ayıntab yeniçeri zâbıtalığı senki inâyetlü inayet ve ihsan 

olunmağın işbû mektûb tahrîr ve irsâl olunmuşdur inşâllahu teala vusûlünde 

gerkdirki bir gün evvel kaza-i mezbûre varub hıfz-ı harâket ve zabt-ı rabtâ razı ve 

eşhâs ile tanzim bilâd-ı merkûme-i hâl-i ibâd makdûr ve sa‘i meskûr eyleyesin ve ol-

havalide vâki‘ dergâh-ı âli yeniçerileri ve cebeci ve topcu ve toparabacısı ve 

kuloğlanları ve gulemân-ı acemi cümlesinin üzerlerine ağa ve zâbıt bilüb sözünden 

taşra ve reinden hâric vaz‘ ve hareketde bulunmayub itâat ve inkiyâd üzere olalar ve 

tavâyif mezbûrundan bilâ varis ma‘rûf fevt olanların muhalefât ve metrûkâtların 

serdâr ve ma‘rifet-i şer‘le sevk-i sultânide fürûht ve hâsıl olan nukûdını mumzî‘ ve 

mahtûm müfredât defteriyle cânib-i beytu’l-mâle irsâl eyleyüb ve cemi‘-i umuru ki 

kavait-i ahkâm-ı şer‘-i şerîf ve kanun-ı kadîmi emr-i münife tatbik eylemekden 

sermû ihrâk eyleyüb sükkân-ı vilâyet emn ve râhatlarını bâis hizmât-ı mütehassine 

vücûda ve müsaade-i celile-yi meşkure vücûd getirmeğe mecd ve sâi‘ ve dâimâ 
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şevketlü kerâmetlü kudretlü Padşâh-ı âlempâh efendimiz hazretlerinin devâm-ı ömr 

ve devlet ve kavâm-ı furûd şevketler içün ve gayr-ı hayra meşgûl olub mansûb 

mektûb ile âmil olasın  

El-Fakir Hüseyin Ağa Yeniçeryan dergâh-ı âli 

Fi gurre Ramazân sene 1180 

Ocak 1767 

Mûma ileyh Ali Ağa Kürd Murad … Ebubekir Ağa’yı vekîl eylediğini müşir-i 

memhur mektûbları olduğu bu mahall-i şer‘de verildi   

 

B.237 S.127 (orijinal sayfa 177) 
Derkenâr:Zuemâ erbâb tîmârları tebârları bulumayan bâbında satım emridir 

Tıbk-ı asıl bi-mukırır fakir esat el-müvelli-yi halife bi-medine-yi Maraş muhzır lehu       

Düstûrun-ı mükerrem müşirun-ı müfahhamûn nizâmü’l-âlem müdebbirü umûru’l-

cumhûr bi’l-fikri’s-sâkib mütemimûn-ı mehâmü’l-enâm bi‘r-re‘yi’s-sâib 

mümehhidu-ı bünyânü’d-devle ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânu’s-sa‘âdeti ve’l-iclâlu el-

mahfûf-ı bi-sunûf-ı avâtifu’l-melikü’l-âlâ Anadolu’nun sağ kollunda vâki‘ vüzerâ-yı 

azam edâm Allahu teala iclâlehum elâtemu’l-ümmerâ‘i’l-ikrâm efâhimü’l-küberâi’l-

fuhâm ulu’l-kadr ve’l-ihtirâm ashâbu’l-kurra ve’l-ihtişâmu’l-muhtassun bi-mezid-i 

inayetu’l-melikü’l-ala mirimirân-ı kirâm edam Allahu teala ikbalehum akza-i 

kuzatu’l-müslimin evlâ-yı vilâyetu’l- muhavahhidin mâ‘denü’l-fezâil ve’l-yakin râfiu 

i‘lâmu’ş-şerîfetdin ve erbâb-ı ulumu’l-embiyâ-i ve’l-mürselin el-muhtasun bi-mezid-

i inâyet-i meliki’l-muin mevla-yı fuhâm zidet fezahilhum mefâhiru’l-kuzat ve 

hükkam ma‘denü’l-fezail ve’l-kelâm kuzat ve nuvâb zide fazlehum ve mefâhiru’l-

emâsil ve’l-akrân  alay begleri ve çeribaşıları defter kethudaları zide kadrehum tevkî-

i refi‘-i hümâyûn vasıl oluncak ma‘lum olaki eyâlet-i askeri devlet-i âliyyemin 

güzide muadtina ve mu‘ayed beha askerinden iken birkaç senden berü itibâr ve 

ihtimâm olmadığından ba‘zıları zeâmet ve tîmârları olmayub biner ve ikişer ve üçer 

bin akceye mutasarrıf olanlar başlu başına sefer virmeğe kudreti olmağından sefere 

gidemeyüb bu keyfiyet taklîl askere bâdî olduğu zâhir olmağla mahzûr-ı merkûmun 

indifâîcün fimâba‘d zeâmet ve tîmâr ve bir kılıc kac bin akceyse yaralanmayub ve 

ferâğından tevcihi arz ve i‘lâm olunub bu vechle zeâmet ve tîmârların ve bir kılıcın 

yaralanmasına ve eyâlet askerlerinin perişân ve ihtilâl-i hâl ve nizâmlarına cevâz 

gösterilmemek matlûb-ı hümâyûnum olduğuna binâen bu husûsun men‘i içün 

Anadolu’nun orta ve sol ve Rumeli’nin üçer kûllarına ol-emr-i şerîfeye sâdır olmağla 



 232 

size dahi işbû emr-i şerîfim isdâr ve hocagân-ı hümâyûn sabıkan İstanbul mâ ve 

tersane nazırı serdâr-ı azam mektûbcusı hulefâsından Mehmed şehri zide mecdehu 

ile irsâl olmuşdur ber-icmâl olan zeâmet ve tîmâr yaralanub bir kac adama verilmiş 

olsa onun dahi icmâllusine gerek fevtinden ve gerek kasr-ı yedinden ber-vech-i ilhâk 

verilmesi kanûn-ı mutâbık olmağla bundan mâ-ada eyâletde zikr olunduğu üzere 

zeâmet ve tîmâr ve bir kılıc yaralanub tevcihi içün arz ve i‘lâmınız der-aliyyeme 

varid olur ise der-kenâr ve tatbik olunmamak üzere i‘lâm ve bâ emr-i âlî tenbiye ve 

te‘kid olunduğu ve bu makûle zeâmet ve tîmâr yaralanub biner ve ikişer ve üçer bin 

akce re’sân birer adama verilmesi başlu başına sefer verilmediğine binâen memnû‘ 

olub rızâ-yı hümâyûnum olmadığı ma‘lûmuz oldukda bu husûsa her biriniz ziyâde 

ihtimâm ve dikkat ve işbû emr-i şerîfim inşâllahu teala düstûru’l-amel tutulmak üzere 

sicill-i mahfûz ve kayd ile mazmûn-ı menifi cümleye i‘lân ve işâat ve sizki alay 

begleri ve ceribaşıllarısız siz dahi mazmûn‘-ı emr-i şerîfimle amel ve hareket eylesiz 

şöyleki bundan sonra ol-makûlelere arz verecek olursanız alay beglerimiz ve 

ceribaşıları kûllarınız ahere verildiğinden mâ-ada nefî ve tagrib ile ezit olunacağınız 

mukarrer der-kenâra göre hareket ve hilâfından ahz ve mücânebet eylemeniz bâbında 

fermân-ı âlişânım sâdır olunmuşdur buyurdumki vusûl buldukda bu bâbda vech-i 

meşrûh üzere şerifyafte-i sudûr olan fermân-ı vacibü’l-ittibâ‘ ve lâzımu’l-imtisâlimin 

itâatimakrunuyla âmil olunub hilâfından gâyetu’l-gâye hazır ve mücânebet eyleyesiz 

şöyle bilesiz muhalemat-ı şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse    

Fi’l-evâhir muharremü’l-haram sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Haziran 1766 

Vusulünâ  
Fi 14 min Ramazan sene 1180 

          Ocak 1767   

 
B.238 S.128 (orijinal sayfa 176) 

Derkenâr: Tıbk-ı asıl bi-mukırır fakir esat el-müvelli-yi halife bi-medine-yi Maraş 

muhzır lehu       

Şer‘iat şiâr Maraş eyâletinde vâki‘ kuzat ve nüvâb efendiler zide fazlehum ve 

mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân alay begleri ve çeribaşıları ve defterdar kethudâları zide 

kadrehum inhâ olunurki ba‘zıları zeâmet ve tîmârların biner ve ikişer ve üçer bin 

akceye musarrıf olanlar başlu başına sefer virmeğe kudreti olmadığından sefere 

gitmeyüb bu keyfiyet taklîl askere bâdî olduğu zâhir olmağla mahzûr-ı merkûmun 
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indifâîcün fimâba‘d zeâmet ve tîmâr ve bir kılıc kac bin akceyse yaralanmayub ve 

ferâğından tevcihi arz ve i‘lâm olunub bu husûsun men‘içün Anadolu’nun orta ve sol 

ve Rumeli’nin üçer kûllarına ol-emr-i şerîfe sâdır olmağla Anadolu’nun sağ koluna 

hocagân-ı hümâyûn sâbıka İstanbul barut hânesi nâzırı ve sadr-ı azam mektûbcı 

hulefâsından İzzetlü Mehmed Şehri Efendi mübâşiretiyle şeref neçiş sudûr iden 

fermân-ı celilü’ş-şân düstûru’l-amel tutulmak üzere sicill-i mahfûz ve kayd ile 

mazmûn-ı menifi cümleye i‘lân olunmağ içün emr vr fermân buyrulduğuna binâen 

emr-i âlişânım bir sûreti ihrâc ve mumzi‘ ve memhûr-ı irsâl ve mazmûn-ı emr-i âli 

üzere amel ve hareket ve hilâfından begâyet hazır ve mücânebet eylemeniz bâbında 

divân-ı Adana’dan işbû buyruldu tahrîr ve isdâr ve ile irsal olunmuşdur vusûlünde 

gerekdirki sâdır olan fermân-ı âlişânım sûreti sicill-i mahfûz kayd ve cümleye i‘lân 

ve işâat ve mazmûn-ı münifi ile amel ve hareket ve hilâfından hazır ve mücânebet 

eylesiz deyü  

Fi 23 min Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 1180 

Ocak 1767               

B.239 S.128 (orijinal sayfa 176) 
Mefâhirü’l-kuzat ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fezail ve’l-kelâm Maraş ve Kars-ı Maraş 

ve Ayıntab ve Malatya sancâklarında vâki‘ kazaların kadıları zide fazlehum 

mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân elviye-i mezkûre alay begleri ve ceribaşılları zide 

kaderhum tevkî-i refî‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki kıdvetu’l-emâsil ve’l-

akrân Seyyid Halil zide kadrehu divân-ı hümâyûnuma arzuhâl idüb seksen senesine 

mahsûb olmak üzere Maraş ve Kars-ı Maraş ve Ayıntab ve Malatya sancâklarının 

cebelü bedeliyeleri tahsîli kendüye der-uhde ve emr-i defteri verilmek bâbında istidâ-

yı inâyet eylediği aceleden hazine-i âmiremde mahfûz baş muhâsebe defterlerine 

nazar olundukda Maraş sancâğında zuemâ ve erbâb-ı tîmârdan subyân ve 

mütekâidenin doksan üç buçuk neferleri Kars-ı Maraş sancâğının on yedi buçuk 

neferleri ve Ayıntab sancâğının on dokuz neferleri Malatya sancâğının otuz dokuz 

neferleriki cem‘an zikr olunan sancâkların yüz altmış dokuz neferleri olub beher 

neferlerden kırkar guruşdan altı bin yedi yüz almış guruş mâl-ı bedeliyeleri olmağla 

bin yüz seksen senesi tahsîli henüz der-uhde emr-i defteri verilmediği der-kenâr 

olundukda merkûm uhdesine kayd ve emr-i defteri verilmek bâbında iftihâru’l-ulemâ 

ve’l-ekâbir müctemi‘ cem‘ü’l-me‘ali ve’l-mefâhir bil-fi‘l baş defterdârım es-Seyyid 

Mehmed Avnullah tahsîl itmekle telhisini mûcebince uhdesine kayd ve emr-i defteri 

verilmek fermânım olunmağla sizki kâdılar ve alay begleri ve ceribaşılarısız işbû 



 234 

emr-i şerîf-i celîlü’l-kadrim ile tahsîldâr merkûm vardıkda bâş muhâsebeden verilen 

dört kıt‘a mumzi‘ ve memhûr sûret-i defterde tahrîr ve tasrih olunduğu üzere elviye-i 

mezkûrede vâki‘ zuemâ ve erbâb tîmârların subyân ve mütekâidenin sene-i mezbûre 

mahsûben üzerlerine edâsı lâzım gelen ol-mikdâr cebelü bedeliyeleri akcesi yerlü 

yerinden cem‘ ve tahsîl ve ahz ve kabz itdirilüb bir neferi hâric ve mektûm 

kalmamak şartıyla her biriniz takid ve ihtimâm emr-i defterin ser ve noksân 

götürmekden tevkî ve mücânebet tâm eyleyesiz şöyleki bedeliye-i mezbûrun mâlı 

ba‘z  serhadâd muhâfazaları  

 
B.239 S.129 (orijinal sayfa 175) 
Olan kadîm kûllarının müvâcihesiyle sâir masârıf-ı mahmiyeye havâle olunmağla 

kıt‘â bir ferde beyhûde gdr ve illet itdirilmeyüb zuemâ ve erbâb-ı timârın sübyân ve 

mütekâadinin sene-i mezbûre mahsûben üzerlerine edâsı lâzım gelen cebelü 

bedeliyelerine kendülerinden ve kendüleri mevcûd olmayanların sûbaşılarından ve 

voyvoda ve vekillerinden ve onlar dahi mevcûd bulunmadıkları sûretde karyeleri 

mahsûllerinden zuemâ ve erbâb-ı tîmâra âyid olan âşâr-ı şer‘iyyelerinden ma‘rifet-i 

şer‘le cânib-i mîri içün bi-eyyi hâl-i cem‘ ve tahsîl itdirilüb hilâf-ı emr ve defter-i 

kimesneye inâd ve muhâlefet itdirmeyesiz senki tahsîldâr merkûmsun elviye-i 

mezkûrun sene-i merkûme mahsûben cebelü bedeliyeleri tahsîliçün yedine verilen 

dört kıt‘a mumzi‘ ve memhûr sûret-i defter mûcebince ol-mikdâr mâl-ı bedeliyesi 

yerlü yerinden cem‘ ve tahsîl ve ahz ve kabz eyleyüb sebeb-i tahrîr ahkâmı ile havâle 

olunan mahallere ve hazine-yi âmireme edâ ve teslim eyleyüb senesi âherinde bi’l-

cümle senedini götürüb mîrî ile hesâbını götürüb ibrâ-yı zimmet eylemek bâbında 

fermân-ı âlişânım sadır olmuşdur buyurdumki hükm-ü şerîfimle vardıkda bu bâbda 

vech-i meşrûh üzere şerefyafte-i sudûr olan işbû emr-i şerîf-i celilü’ş-şân vâcibü’l-

ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlim mazmûn itâat makrûnuyla âmil olub hilâfından begâyet-

i ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfeye i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-mahrûse  

     Fi 22 min muharremü’l-harâm sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

                                 Haziran 1766 

Tabaku’l-asla hürrire el-fakir … isat el-mevlihâle kadîmden Maraş 
 

B.240 S.129 (orijinal sayfa 175) 
Bâ-hatm-ı Mehmed Paşa 
Vâli-i Halebü’ş-şahbâ 

Hâlâ 
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Ayıntab’da mesned-i neşîn şer‘i mebîn faziletlü efendi zide fazlehu ve mefâhirü’l-

ulemâ el-kirâm efendiler zidet ulvehum ve kıdvetu’l-emâcid ve’l-ayân voyvodaları 

ağaları zide mecdehumâ vesâir zâbıtân inhâ olunurki bundan akdem çayçı 

uşaklarının mürtekeb oldukları if‘âl kapıcı ve i‘mâl-i şenîa ve fazîhaları cümlemize 

şerân ve cehren ayân ve numâyân olmağla tekrâr muhtac izâh ve beyân olmayub 

salâh-ı hâl kabul ider mülâhazasıyla agmâz ve mesâhil ve kendüleri te’lîf içün 

tarafımızdan latif ile muamele olundukca fehm ve iz‘ân itmeyüb harekât nâ-

merziyeleri gitdikce mezdâr ve ferâvân ve torna-i pesnidideleri haddeden tecâviz ve 

kezrân idüb fimâba‘d ıslâh-ı kabül itmeyeceği müncerr ve müncerr oldukda 

İbrahim’in cezâ-yı sezâ-i ameli tertîb olunub kardaşı Halil ve emmisi oğlularına 

sizlerin ve dahi ba‘zılarının şefâiti ve istidâ-yı inâyeti ile himâyet ve siyânet ve kaç 

senelik zimmetinde müctemi‘ olan mâl-ı mîrînin tahsîline bâ-fermân-ı âli me’mûr 

iken yine şefâitimize binâen mühlet verilmiş iken şuûr itmeyüb bundan akdem 

Rişvanzade İzzetlü Adbulrahman Paşa tarafından matlûb padişâhi olan mebâliğın 

tahsîline bâ-fermân-ı âlî me’mûretemiz hasebiyle Musa beglü derûnunda sâkin 

Rişvan aşiretinden Demeşeklü oymağı zimmetinde olan mâl-ı mîrînin tahsîli bâbında 

tarafımızdan mübâşir ta‘yîn ve irsâl olunub Megarecak karyesine vardıkda merkûm 

Halil tahrîkiyle ahâl-i karye mübâşir mûma ileyhin ve ma‘iyetinde olan Rişvan 

ihtiyarlarının üzerelerine hücum ve kurşun ile zarar ve teb‘id idüb reâyâ-ı mezbûre 

istishâb ve varan adamlara bu vechle cevâb verdikleri acaleden merkûmun te’dîb ve 

güşmâl ve bu def‘a dahi şefâatimize binâen mezbûr Halil’in cürümünden agmâz 

olmuşken yine fehm ve şuûr itmeyüb bundan esbâk Kilis’de vuku‘yâfte olan 

Arnavud Paşa’nın mâddesi henüz dimâgında olub evvel-i sevdâ ile Ayıntab’dan 

çıkub Sakarı eşkiyâ ile cem‘iyyet ve bir iki nüfus mazlûmenin katline cerâ’et ve 

cesâret eylediği tarafımıza ihbâr ve tavrından hâric hareket ve mül‘anet etdiği inhâ ve 

işaar olunmağla imdî merkûmun ahz ve kerefeti ve heyyen 

 

B.240 S.130 (orijinal sayfa 174) 
Ve meyyiten isâli bâbında tarafımıza asker ta‘yîn ve irsâl olunmağın merkûmun 

zimmetinde kaç senelik mâl-ı mîrî olmağla ma‘rifet-i şer‘le hânesini temhir ve 

kendüsini derûnlarına almayub bir ferd istishâb ve ta‘biyet eylememek içün Ayıntab 

karalarına akîd ve şedîd tenbiye ve te’kîd eyleyüb kendü evvel tarafa gelür ise ahz ve 

kerefet ve bilâ tevkıf kalebend eyleyesiz ve illâ merkûmun hânesinin hatm ve temhîr 

ve karalara bu misüllü tenbiye olunması münâsıb değildir diri yâhût kara-yı 
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merkûmadan mezbûr Halil muâvenet ve ta‘biyet ideri olur ise ism ve resimleriyle 

tarafımıza ihbâr eyleyüb avn-ı inâyet-i bâri ve kuvvet-i behat haziret-i cihândârıyla 

haklarından gelinüb te’dîb ve sâire-i ibret kılınacaklarını kendülere tefhîm ve işrâb 

eylemiz bâbında divân-ı Haleb’den işbû buyruldu tahrîr ve isdâr ile irsâl olunmuşdur 

inşâllahu teala vusûlünde gerekdirki vech-i meşrûh üzere merkûmun kaç senelik 

zimmetinde mâl-ı mîrî olub tahsîline dahi me’mûrtemiz hasabiyle merkûmun 

hânesini hatm ve temhir ve karalara vech-i muharrer üzere tenbiye idüb bir kimesnin 

husûs-ı mezbûr münâsib değildir demek ihtimâli olur ise yâhût mezbûre ta‘biyet ve 

muâvenet ideri olur ise ism ve resimleriyle tarafımıza i‘lâm ve evvel tarafa geldükde 

kalebend itmekle ihtimâm eyleyüb mûceb buyruldu ile amel ve hareket ve hilâfından 

hazır ve mücânebet eyleyrsiz deyü  

Fi 19 min Ramazanü’l-mübârek sene 1180  

Ocak 1767  

B.241 S.130 (orijinal sayfa 174) 
Bâ-hatm Müşâru’l-ileyh 

Ayıntab’da mesned-i neşîn şer‘i mübâşir faziletlü efendi zide fazlehu ve kıdvetu’l-

emâcid ve’l-ayân ve voyvodaları ağaları zide mecedehuyâ inhâ olunurki işbû sene-i 

mübârekde dâhil-i bende azimet olan hüccac her ayın münhâcen ayid şerîfin ibtidâ 

gün Haleb’den hareket ve Şam-i şerîfe azimet itdirilmesi içün hâlâ mir-i el-Hâc 

Saadetlü Osman Paşa hacc-ı şerîf hâsseten tahrîri tarafımıza vurûd itmekle imdî 

ubur-ı şerîfin evvelki gün hareket müessir olub ikinci gününde muhaffak olmağla 

Ayıntab’da ve hâricinde hacc-ı şerîfe nebit iden hüccac-ı zevil-ittihâc ayid şerîfeden 

bir iki gün mukaddem Haleb’de bulunmaları içün tertib ve tekîd eyleyüb bu tarafa 

gelmelerine ihdâm eylemek bâbında buyruldu tahrîr olunur vusûlünde gerekdirki 

vech-i meşrûh üzere hüccacın tâziri hacc-ı şerîfede fevtine bâver ve ayiddir müşaru’l-

ileyhte Haleb’den hareketleri mumzi‘ olmağla umdeden bir iki gün mukaddem sevk 

ve tesire i‘lâm idüb mûceb buyruldu ile âmil olasız deyü  

Fi 19 min Ramazan Sene 1180 

Ocak 1767  

B.242 S.131 (orijinal sayfa 173) 
Bâ-hatm Hüseyin Paşa 

Vâli Rakka Hâlâ 

Şer‘iat şiâr Ayıntab kadısı faziletlü efendi zide fazlehu ve kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân 

Battalzade el-Hac Mehmed Ağa zide kadrehu inhâ olunurki uhdemizde olan eyâlet-i 

Rakka’nın iskânından İlbeglü aşireti ahâlilerin Hacı Veli ve karındaşı Hacı Mehmed 
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ve Halil kimesne ve Ateş Mahmud  nâmûn şekâvet pişelerin üzerlerine ber-mûceb 

hüccet-i şer‘iyye sâbit olan altı bin guruşun bâ-fermân-ı celilü’ş-şân tahsîli içün 

mukaddemâ Ayıntab kalesine kalebend oldukları sizlerin ma‘lumlarıdır mezkûr 

şakiler bu esnâda muhattil nizâm reâyâ fıkârası olacak halatlara tasdi ve na hemvâr 

hareketleri zuhûr ve sü-i hareketleri hasebiyle merkûmlar firâr ve ol-havâlilere 

vardıkları sahihen tarafımıza inhâ ve ihbâr ve mezbûrun haklarından gelünüb te’dib 

ve güşmâllerine mübâderetimiz istidâ ve niyâzi zamanda aşiret-i merkûmenin 

tarafımıza bir kıt‘a mahzarları vurûd eylediğine binâen imdî buyruldumuz ta‘yîn 

olunan mübâşiri yediyle tarafınıza vusûlünde izhâr-ı şekâvet ve şenâate mücâsert 

iden mâ‘lûmu’l-esâmi eşhâs her kangı mahallinde bulunur ise ma‘rifetleriniz ve 

mübâşiri ma‘rifetiyle bi-eyy-i hâl ahz ve kerfet ve mübâşir-i mûmâ ileyhe teslim ve 

divân-ı Rakka’ya ihzâr itdirmeksiz husûsuna mezîd ihtimâm ve dikkat itmeleri 

bâbında divân-ı Rakka’dan işbû buyruldu tahrîr ve isdâr ile irsâl olunmuşdur 

inşâlluhu teala vusûlünde gerekdirki vech-i meşrûh üzere şakî mezbûrlar her ne 

mahallde bulunur ise ma‘rifetleriniz ve mübâşir-i mûma ileyh ma‘rifetiyle ahz ve 

kerfet ve divân-ı Rakka’ya ihzâr ve irsâllerine ihtimâm ve dikkat ve mûceb 

buyrulduyla amel ve hareket ve hilâfından hazır ve mücânebet eyleyesiz deyü 

buyruldu                                           

Fi Silm-i Ramazan sene 1180  

Ocak 1767 

B.243 S.131 (orijinal sayfa 173) 
Bâ-hatm Hüseyin Paşa 

Vâli Rakka Hâlâ 

Şer‘iat şiâr Ayıntab kadısı faziletlü efendi ve me’zun bi’l-iftâ faziletlü efendi zide 

fazlehu ve kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân Ayıntab ayânı Battalzade el-Hac Mehmed 

Ağa vesâir zâbıtân ve ayân ve iş erleri zide kadrehum inhâ olunurki hâlâ Rakka 

iskânında Barak aşireti beş altı seneden berü dâire-i itâatinden … ve Rakka vâlileri 

hazaratına inkıyâd itmeyüb kemâl-i raunet ve mezid huşûnetlerinden nâşî bilâ-izn 

yaylakları tarafına murur-ı ubur eyleyüb ve bundan akdem sabıkan Adana vâlisi 

vezir-i mükerrem Abdi Paşa karındaşımız hazretlerinin Adana vâliliğine Barak 

meşrutu dedikleri eşkiyâ kırk elli nefer adamlarımın katl ve emvâl ve eşyâlarını seleb 

ve garet ve bundan mâ-adâ dahi Sivas havâlisinde eyledikleri şekâvet ve bâ-inatları 

hadden efzun ve ibnâ-i sebîle isâle hasâretleri kıyâsdan sebirden olub eyâlet-i 

mezbûrenin reâyâ fıkâraları eşkiyâ-i merkûmenin şenâate ve fazâhatlerinden tab-ı 

avdet olmadıklarını tarafımıza arz ve mahzarlarıyla inhâ ve kışlıklarından 
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avdetlerinde mukırr iskânları olan mahalle nakl ve iskân ve şerr-i muzırratları 

üzerlerinden def‘ ve ref‘ ve yedlerinde halâs olmaları içün kethûdamız İzzetlü el-Hac 

İbrahim Ağa asker-i tasarrut-ı eser ile ta‘yîn ve isdâr olundukda aşiret-i mezbûre 

zâtlarında olan şekâvet ve bâkiye ve tayan ve menfuteleri izhâr ve dâire-i itâatinden 

rukerdân oldukları cümlenizin ma‘lûmleri olmağla imdî senki Battalzade bi’l-nefes 

kendümüz rehadan hareket ve şakî mezbûreleri mahall iskânlarına bi-müsait 

mecmûalarıyla nakl ve tesirlerine me’mûriyetimiz olmağla imdî senki Battalzade el-

Hac Mehmed Ağa’sın sen dahi emr-i celilü’ş-şân ile mahiyetimize ta‘yîn olunduğun 

ma‘lûmun oldukda Ayıntab ve dahilinde olan süvârı ve gerek sekbân dahi cümleten 

mahiyetde bulunmaları musarrih‘ buyrulmağla avdet-i inâyet rabbü’l-ferdte mâh-ı 

şevâlü’l-mükerremin dokuzuncu mübârek-i sinin günü bu tarafdan hareket 

ideceğimiz ma‘lûmun oldukda öteden berü bu makûle hizmâtda bulunmak sâkir-i 

mevrusu’l-peder olub ve zatında olan sadâkat ve istikâmet ve dairane hareketin 

ma‘lûmumuzdır bu hususda daire-yi gayreti siyâneye bend idüb ol-havalilerde 

mevcûd olan süvâri ve sekbânı ve harb ve darbe kâdir olanları tertib ve mehyâ idüb 

şakî-i mezbûrlardan ferd ve uhdeni yaylakları tarafına koyurmayub murûr ve ubur 

idecek yolları muhkem sed ve bend ve zide ihtimâm ve dikkat ve keyfiyet-i 

tarafımıza inhâ ve tahrîre mübâderet eylemeksiz bâbında divân-ı Rakka’da işbû 

buyruldu tahrîr ve isdâr ile olunmuşdur inşâlluhu teala vusûlünde gerekdirki vech-i 

meşrûh üzere amel ve mûceb ile hareket ve hilâfından hazır ve mücânebet eyleyesiz 

deyü  

     Fi 3 Şevval sene 1180 

Mart 1767   

B.244 S.132 (orijinal sayfa 172) 
Bâ-hatm Hüseyin Paşa 

Vâli Rakka Hâlâ 

Kıdvetu’l-emâcid ve’l-ayân Battalzade el-Hac Mehmed Ağa zide mecdehu inhâ 

olunurki Rakka iskânında Barak aşireti beş altı seneden berü Rakka vâlisine adem-i 

itâatlerinden nâşî bilâ izn yaylaklarına murûr ve ubur idüb bundan mukaddem 

sabıkan Adana vâlisi saadetlü Abdi Paşa hazretleri vâliliği esnâsında şâki-i mezbûrlar 

fırka elli mikdâr adamlarını katl ve emvâl ve eşyâsını seleb ve gârât bundan mâ-adâ 

dahi Sivas havâlilerinde eyledikleri şekâvet ve ebnâ-i sebile isâl-i muzırrat ve 

eyâletimiz dâhilinde olan ve dâî hâlk ibrâya ve ra‘iyet ve fıkâra-i sükkân memlekete 

eyledikleri cevr ve ezid ve ta‘dileri reâyâ fıkâraları tarafımıza arz ve mahzar 

gönderüb istidâ-i merhamet eylediklerine binâen mezbûr-ı şakileri ibâdullah 
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üzerleriden talim ve ta‘dîleri def‘ ve ref‘ ve mahall ve iskânlarına hissiyât-ı  

mecmûalarıyla sevk ve tesyirleri içün mukaddemâ kethudamız ta‘yîn olundukda 

zâtlarında mezkûr olan râunet ve hüsniyetlerine izhâr ve dâimize itaatden devkerdân 

oldukları cümlemizin ma‘lûmı olub bu def‘a bâ-fermânı ali bi-nefse kendümüz 

tevfik-i nâ‘imü’l-refik lem-yezli ile hareket ve rahâdan tehzit ideceğimiz emr-i 

muhakak idüki bundan akdem tâtârımız ile göderilen buyruldumda tasrih olunmuşdur 

bu halâlda şekâvet-i pişelerin güzergah-ı mahall mukırr ve murûrları mahsûs olan 

tarîklerin muhkem sed ve bend idüb ferd ve ahidini ve ol-havaliden murûr ve ubur 

itdirmeyüb ve eger gelüb ol-havâliden murûra ikdâm ve ihdâr dâmiyesinde ve 

muhârebeye tasdî itmek hitmânları olur deyü hıt‘âma tehâşî itmeyüb ve mâlları heder 

ve  rakbe-ran ve zecren ahz ve kerfitlerine teşmir saad gayret ve mezîd-i ihtimâm ve 

dikkat ve ferd ve ahdini  murûra cevâz ve rahmet göstermeyüb Merdane ve Deliran’a 

harekete mübâderet eylemeniz bâbında divân-ı Rakka’dan işbû buyruldu tahrîr ve 

isdâr ile irsâl olunmuşdur inşâlluhu teala vusûlünde mezbûr şakilerin bemleri peder 

olduğu derûn-ı buyruldumuzdan ma‘lûmuz oldukda mûceb buyruldu ile amel ve 

hareket ve hilâfından mucânebet eyleyesiz deyü 

Fi 9 min Şevval sene 1180 

Mart 1767    

B.245 S.132 (orijinal sayfa 172) 
Bais-i testir hurûf oldurki 

Livâ-i Ayıntab’da vâki‘ zeman zabiti muharremi olub iltizâmen uhdemizde olan Urul 

ve Göcke ve Tevabi mukâtaasının ve yine Ayıntab’da vâki‘ iltizâmen uhdemizde 

olub zeman zabiti martı olan gümrük-i duhân-ı Ayıntab Tevabi mukâtaasının işbû bin 

yüz seksen senesine mahsûben iltizâmına tâlib olan kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân 

Ayıntablı es-Seyyid Ahmed Ağa ve es-Seyyid Mehmed zide kaderhuya 

mukâtaateyn-i merkûmateyn nıfs-ı hissesi der-uhdede ve iltizâm olunub ol-dahi 

iltizâm ve kabul ve bedelü’l-iltizâmı olan meblağı yedimize verdiği memhûr bir kıt‘a 

deyn-i temessüki mûcebince va‘di hulûlünde edâ itmek şartıyla zabtiçün işbû 

şartnâme ketp ve imlâ ve yedine i‘tâ olundu inşâllahu teala gerekdirki sene-i mezkûre 

muharremi ibtidasından bu sene-i kâmili Urul ve Göcke mukâtaasını ve sene-i 

mezbûre martı itdâsından şubâtı gaybetine gelince gümrük-i duhân mukâtaalarının 

nısf hisselerini zabt ve rabt ve hâsıl olan mahsûlât der-saadetime ve âidâtlarını öteden 

berü tevcihle ahz oluna gelmiş ise evvli ola geldiği üzere mûma ileyh dahi zabt ve 

cem‘ ve tahsîl ve yerlü yerinden ahz ve kabz idüb zabt ve rabtına ve mahsûlât ve 
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rusumât sâirenin ahz ve kabzına tarafımızdan ve taraf-ı âherden ve vechen min-el 

vücuh dahl ve taaruz eylemeyeler tahrîren  

Mine’l-Fakir Mustafa … dergâh-ı âli 

Fi 1180 

1767                    

B.246 S.133 (orijinal sayfa 171) 
Bin yüz yetmiş sekiz senesinde Rakka vâlisi Azimzade devletlü Mehmed Paşa ve 

ba‘dehu Kilis mutasarrıfı devletlü Mehmed Paşa ve hâlâ Rakka vâlisi devletlü 

Hüseyin Paşa hazârat-ı medine-i Ayıntab kazasından murûr buyurduklarında vâki‘ 

olan masârif ve sene-i merkûme şevâlü’l-mükerrem nısfından işbû bin yüz seksen bir 

senesi şevâlü’l-mükerremin nıfsına değin âbın ve revendegâne vesâir cizye ve külli 

mecmû‘ masârif-i vilâyet cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le hesâb ve kitâb olunub 

tevzî‘ ve sâlyâne oldukda şehr ve karanın beher hânesine otuz iki guruş isâbet 

itmekle defteridirki ber-vech-i âtî zikr olunur hürriren  

Fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şevvâlü’l-mükrrem sene semânîn ve mi‘te ve elf 

Mart 1767   

 
İki senede vüzerâ-yı 
azâm teşriflerinde 
vesâir âyende vü 
revende misâfirâne 
bekâlânın yâfte ile 

verdikleri  
guruş 324  

Kezân iki senede yâfte 
ile arpacıların 

verdikleri şe‘r-i kesl 
271  

guruş 920 

Kezân ekmekçilerin 
yâfte ile iki senede 
verdikleri nân-ı aziz  

guruş 150 

Kezân kasâbân 
tâifesinin yâfte ile 
verdikleri mühimm 

guruş 130 

Vüzerân-ı azâm 
hazrâtına zahire 
götürmek içün 

mâhreler zâi‘ olmağla 
guruş 8 

Mukaddemâ 
ekmekcilere kulandıkca 

ta‘yîn olundukda  
guruş 50 

Kamış hasır  
guruş 7 

Cümle keçiler behâsı  
guruş 9 

Demircilerin yâfte ile 
verdikleri  
teymûriye  
guruş 21 

Atârların barut ve 
kurşun behâsı  

guruş 10 

Bedr-i kendi karyesine 
imdâdiye  
guruş 150 

Kahve ve gyre  
guruş 20 

Devletlü Azimzade 
Mehmed Paşa 

hazretleri rehâya 
Azimet ve Telbaşere 
nüzûllerinde ahz 

olunan adamları içün 
cümle ma‘rifetiyle bâ-
temessük guruş 1279  

Vezir-i müşâru’l-
ileyhin masrûfane 
imdâd-ı içün karye-i 
mezkûre hâlâ vverilen  

guruş 350 

Husûs-ı mezbûrân 
rehâye i‘lâm götüren 
çukadâra hizmet  

guruş 20  

Vezir-i müşâru’l-
ileyhin zahirecesine 

hizmet  
guruş 30  

Vezir-i müşâru’l-
ileyhin zahire 

isti‘câline gelen tatare 
ve zahire götüren 
davârlara vesâir 
bahârât ve şeker  
guruş 24, rub‘ 3 

Azimzade Mehmed 
Paşa’nın Kilis’e giden 
iki beyr-i agna masraf  

guruş 17   

Felâh Kasım Hananda 
iki beyr-i agna masraf  

guruş 6.5  

Mukaddemâ cümle 
ma‘rifetiyle 

menzilciye imdâdiye  
guruş 250 

Haleb vâlisi devletlü Arab Zaim Ağa’ya olan Sâbıkâ-i hâkimü’ş-şer‘ Bâzâr tâmi keyrisi 
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paşa hazretleri 
Reyhanluya 

azimetlerinde zahireci 
ve konakcı ve odun 

vesâir masârıf  
guruş 165, rub‘ 1 

masraf  
guruş 12  

Hafız Hüseyin Efendi 
zamanda mahkemeye 
yorgan ve döşek ve 
kilim ve kazgân ve 
kalây vesâir esvâb ve 
masârıf bâ-defter guruş 

57 

binâsına  
guruş 11 

Kapucı Paşa Mesud 
Beg ve hakim mûma 
ileyh Hacer karyesine 
izinlerinde bi’l-cümle 
ker-abâr kerlerine 
ücret guruş 101.5 

 

Hâkim-i sâbık es-
Seyyid Mustafa Efendi 
zamanında yorgan ve 
döşek vesâir ba‘z-ı 
ta‘mirât guruş 100.5 

Müşârü’n-ileyhHüseyin 
Paşa hazretleri 

Rakka’ya azimetlerinde 
Orul karyesinde 

zahirecesine … ve deli 
bayraklarına guruş 35  

Kapucı Mesud Beg ve 
Hacı Beg ve Uzun 
Abdullah Ağa’ya 

mukin bâr-girden mâ-
ada icret ile kiraya 
alınan bâr-gir icret-i 

bâ-yâfte  
guruş 260.5  

Hâkim-i sâbık es-
Seyyid Mehmed 
Efendi eyâmında 

mahkemeye yorgan ve 
döşek vve kilim vesâir 
esvâb ve ta‘mirât ve 
termiyât ve levâzım 
bâ-defter müfredât 

guruş 306 

Karanın ba‘zı 
kethudâsı cümle 

ma‘rifetiyle elbâs olan 
çuka-i nebeş 5, guruş 

42 

Taksit sâni hazariye 
mübâşirine masraf  

guruş 12 

Mukaddemâ mütevefi 
voyvoda el-Hac 
Mehmed Ağa 

konağına ta‘mir ve 
termim  
guruş 50 

Voyvoda İsmail Ağa 
zamanında olan 
masârıf guruş 97 

Mahkeme kapusı 
ta‘mir ve  tecdidi ve 
kethudâ odası ta‘miri  

guruş 149 

Bu def‘a mahkeme ve 
harm ta‘miri 
 guruş 8 

Bu def‘a yorgan ve 
döşek vesâir levâzım 
mahkeme guruş 52 

İki seneden iki ser-idâr 
seviyesi 
 guruş 60  

Mesfûrlara iki senede ibâr ve 
cizme  

guruş 10.5 

Şehr kethudâsı Molla Mehmed 
Ağa içün iki senede …  

guruş 200 

 
 
B.246 S.134 (orijinal sayfa 170) 
 

Harc defteri  
guruş 532 

Harc-ı bâb 
guruş 20 

Büyük oda kapusı önünde tehne 
binası vesâir masraf guruş 67 

                                                cem‘an yekün guruş   5947 
            - 0368 
              5579 

 mukaddem beher hâneye on beş guruş ale’l-hesâb şehir kethudâsı zimmetinde kalan üç yüz almış 
sekiz guruş ihrâc ve tenzil oldukda  …işbû sahhü’l-bâki beş bin beş yüz yetmiş dokuz guruş zikr-i 

âtî şehr ve karâye tevzi‘ olunmuşdur … 
Hânehâ-i nefs-i şehr  

Akyol 
mahalle hâne 

2 

Kurb-ı Molla 
Ahmed 

mahalle hâne 
rub‘ 3  

Hayık Baba 
mahalle hâne 

0.5 

Hayık 
Müslüman 

mahalle hâne 6 

Hayık Zimyân 
mahalle hâne 

1.5 

Yalnız Hâne 
mahalle hâne 

rub‘ 1 

Kozanlı 
mahalle hâne 

2 

Kurb-ı 
Kozanlı 
mahalle 
 hâne 1.5 

Ablahan 
mahalle hâne 
1, rub‘ 3 

Kayacık 
mahalle hâne 
1, rub‘ 1 

Kurb-ı 
Kayacık 
mahalle  
hâne 0.5 

İbn-i Eyyüb 
mahalle 
 hâne2 

Beg mahalle 
hâne 3 

Kurb-ı Bin 
mahalle hâne 

0.5 

Çukur mahalle 
hâne 5 

Tarla-i Atik 
mahalle hâne 6 

Amu mahalle 
hâne 2, rub‘ 1 

Tövbe 
mahalle hâne 
3, rub‘ 1 

Ale’l-naccâr  
mahalle 
 hâne 4.5   

Kub-ı Ale’l-
naccâr 

mahalle hâne 
rub‘ 1 

Taşlakı 
mahalle hâne 

1 

Kastıl mahalle 
hâne rub‘ 3  

Bostancı 
mahalle 
 hâne 1.5  

Kurb-ı 
Bostancı 

mahalle hâne 
1 
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Cabi mahalle 
hâne 1.5 

Kayser 
mahalle hâne 

rub‘ 1 

Kanalıcı 
mahalle  

hâne rub‘ 3 

Körtenceyan 
mahalle hâne 1 

Kürkcüyan 
mahalle  
hâne 3 

Kızılca 
Mescid 
mahalle  
hâne 1.5 

İbn-i Kör 
mahalle hâne 

1.5 

Kara Sakal 
mahalle  
hâne 1 

Boyacı 
mahalle hâne 

0.5 

Yahni mahalle 
hâne 2.5 

Kurb-ı 
Mağrabaşı 

mahalle hâne 
0.5  

Çuzlice 
mahalle 
 hâne 1.5 

Kurb-i 
Çüzlice 

mahalle hâne 
0.5 

Hasır Havaş 
mahalle hâne 

0.5 

Şehreküstü 
mahalle hâne 

8.5 

Kurb-ı 
Şehreküstü 

mahalle hâne 2 

Kılıçoğlu 
mahalle hâne 

0.5  

Ehl-i Cefa 
mahalle hâne 

3 

Şarkiyan 
mahalle 

 
 hâne 1, rub‘ 

3 

Tarla-i Cedid 
mahalle  

 
hâne 2.5 

Kurb-ı Tarla-i 
Cedid mahalle  

 
hâne 0.5  

Kurb-ı Zincirli 
mahalle  

 
hâne 2.5 

Kurb-ı 
Musulluzade 

mahalle  
hâne süls 1 

Seg-i Tavil 
mahalle  

 
hâne 1 

Seng-i Hoşkadim 
mahalle hâne 1.5 

Seng-i Nakkaş mahalle 
hâne 1.5 

İbn-i Şeker mahalle 
hâne 2 

Sefer Paşa mahalle 
hâne rub‘ 0.5 

Cema‘an yekün hânehâ-i nefs-i şehr sayı 94 
Hânehâ-i nâhiye-i Burc   

Karye-i Burc  
hâne 3 

Karye-i 
Luhan hâne 1 

Karye-i Hezek 
hâne 0.5 

Karye-i 
Kuluban 

Kilisecik hâne 
rub‘ 1.5 

Karye-i Kaya 
Kendi hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Kızılhisar 
hâne 0.5  

Karye-i Kara 
Diken hâne 

0.5 

Karye-i 
Tahnetan 
hâne rub‘ 3 

Karye-i 
Gercekin hâne 

1 

Karye-i 
Merhaman 
hâne rub‘ 1 

Karye-i Zevkir 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kelpin hâne 

1 
Karye-i 

Öyüm Söğüd 
hâne 0.5 

Karye-i 
İbrahimi hâne 

0.5 

Karye-i 
İsbatırın hâne 

1.5 

Karye Mezra-i 
Çavlı hâne 1 

Karye-i Kara 
Höyük hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Suboğaz  
hâne 0.5 

Karye-i 
Damlıca 
hâne 0.5 

Karye-i 
Arablar hâne 

1 

Karye-i 
Şöhme hâne 

0.5 

Karye-i 
Karacaviran 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Mertmenge 
hâne 1 

Karye-i 
Kızılcakend 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Ağcakend 
hâne 0.5 

Karye-i Ezcek  
hâne rub‘ 1 

Karye 
Bedirkendi 

rub‘ 1  

Karye-i 
Güngürgü 
hâne rub‘ 1 

Karye-i Atna 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Çuba hâne 
rub‘ 1 

Karye-i  
Çubagir 

hâne rub‘3  

Karye-i 
Çekde hâne 

0.5 

Karye-i 
Zülfiğar hâne 

rub‘ 1 

Karye-i Urul 
hâne 5 

Karye-i Çakal 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Segihâne 
rub‘ 1 

Karye-i Vahne hâne 
rub‘ 1 

Karye-i Turnalık hâne 
rub‘ 1 

 

Karye-i Akpekar hâne 
0.5 

Karye-i Göce hâne 
rub‘ 1 

 
 
B.246 S.135 (orijinal sayfa 169) 
  

Karye-i 
Narlıca hâne 

 rub‘ 1 

Karye-i Kara 
Kuyu hâne  
rub‘ 1 

Karye-i Ağca 
Burc hâne 
 rub‘ 1 

Karye-i 
Dülük  
hâne 1.5 

Karye-i 
mezra-i Sam 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Yaylacık 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Çarpın hâne 

 rub‘ 1 

Karye-i 
Beglerbegi 
hâne 1 

Karye-i 
Taşlıkca 
Rumevlek 
hâne 0.5   

Karye-i 
Güceği hâne 

3 

Karye-i 
Sandul hâne 

0.5 

Karye-i 
Atabeg hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Kösencek 
hâne rub‘ 1   

Karye-i Burtı 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Mevzud hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Tohtamur 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Zemge hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
İbrahimişehir 
hâne rub‘ 1 

Karye-i Sam 
hâne 1 

Karye-i Cartil 
hâne  

Karye-i 
Hıyam hâne 6 

Karye-i Kerd 
hâne 6 

Karye-i İnce 
Su hâne rub‘ 1 

Karye-i Arıl 
hâne 1.5 
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rub‘ 1 
Karye-i Küllü 

hâne 0.5 
Karye-i 

Keferbostan 
hâne rub‘ 1 

Karye-i Battal 
Höyük hâne 1 

Karye-i 
Telfar hâne 

0.5 

Karye-i 
Kefercil hâne 

rub‘ 3  

Karye-i 
Güreniz hâne 

0.5 
Karye-i Saylıca hâne rub‘ 1 Karye-i Cedid hâne 1 

Cem‘an yekün hânehâ-i nâhiye-i Burc nâhe 58, rub‘ 0.5                                                                                          
Hânehâ-i nâhiye-i Telbaşar 

Karye-i 
Telbaşer 
hâne 1 

Karye-i 
Mezra-i Siti 
hâne rub‘ 

1.5  

Karye-i 
Zeranbu 
hâne 1 

Karye-i 
Karacaviran 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
hâne Ağca 
Höyük hâne 

0.5  

Karye-i 
Uruş hâne 

0.5 

Karye-i 
Telsevat 
hâne 05 

Karye-i 
Kınab 

hâne rub‘1 

Karye-i 
Harar hane 
rub‘ 1” 

Karye-i 
Körkün 
hâne 1.5 

Karye-i 
Telhalid 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
İkizkuyu 
hâne 0.5 

Karye-i 
Kantara 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Arkık hâne 

0.5 
Karye-i 
Elmalu 

hâne  rub‘ 
1 

Karye-i 
Beşirli hane 

rub‘ 1 

  Karye-i 
Tıgnı hâne 
rub‘ 1 

Karye-i 
Zenbu hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Yörkebir 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Tümb hâne 

0.5 

Karye-i 
Babilge 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kilisecek 
hâne 2 

Karye-i 
Nefak hâne 

0.5 

Karye-i 
Karacomak 
hane rub‘ 1 

Karye-i 
Begdüz 
hâne rub‘ 

0.5 

Karye-i 
Keret hâne 
rub‘ 1 

Karye-i Ulu 
Ma‘sere 
hâne 0.5  

Karye-i 
Küçük 
Ma‘sere 
hâne 0.5 

Karye-i 
Mezra-i 

Sarut hâne 
rub‘ 1.5  

Karye-i 
Mizmiz 
hâne 0.5 

Karye-i 
Şiveydin 

hâne rub‘ 1  

 Karye-i 
Hacı 

Kebirseyi 
hâne rub‘ 1  

Karye-i 
Bakıda 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Genabeg 

hâne rub‘ 1  

Karye-i 
Begabir 
hâne 0.5 

Karye-i 
Telyeli 
hâne rub‘ 

1 

Karye-i 
Seğergin 

hâne rub‘ 1  

Karye-i 
cümle 

ma‘rifetiyle 
ihrâcı şedd  
Cedide 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Bahasıra 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kayacık 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kılcan hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Beredin 
hâne rub‘ 

0.5 

Karye-i 
Kebe hâne 
rub‘ 1 

Karye-i 
Aynefar 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Bostancık 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Mazmahor 
hane rub‘ 1 

Karye-i 
Nurdane 
hâne 1.5 

Karye-i 
Zagıya 

hâne rub‘‘ 1 

Karye-i 
Sündi hâne 

0.5  
Karye-i 
Begid 

hâne rub‘ 
1 

Karye-i 
Semabin 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Güdevir 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Mülk hâne 
rub‘ 1 

Karye-i 
Hamiri 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kürd 
Osman 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Tüzel hâne 

rub‘ 1 

Cem‘an yekün hânehâ-i nâhiye-i Telbaşer  
hâne 21, rub‘ 1 

Cem‘an yekün hânehâ-i nefs-i şehr ve nâhiye-i Burc ve Telbaşer  
hâne 173, rub‘ 1.5 

 
 
B.247 S.136 (orijinal sayfa 168) 
Nişân-ı şerîf-i âlişândır 

Medine-i Kilis muzâfâtından Ravandan nâhiyesine tâbi‘ Ağcakend nâm karyenin 

nıfs-ı Ayıntab kazasında Tilfahretdin nâm kareyelerin vazife-i muine ile ber-vech-i 

iştirâken Selsan mescid-i mütevellisi ve tabakdârı olan Abdullah fevt olarak yerine 

erbâb-ı istihkâkkdan işbû râfi‘-i tevkî-i refi‘ü’ş-şân-ı hâkâni es-Seyyid el-Hac 

Mahmud halife mevcûd ve ber vechle lâyık ve mahall ve müstehakk ve tevciye 

olunmak üzere bundan akdem arz olunmuş iken icâbından Selim fehim nâm kimesne 
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kendi üzerine berât-ı itdirüb lâkin İstanbul’da sâkin olub tarîk-i hizmet olmağla 

mezbûr Selim fehimin def‘inden mûceb olunub muine-i berât-ı şerîfim verilmek 

bâbında kasabası nâibi Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Raşid zide ilmuhu arz itmeğin 

vech-i meşrûh üzere sadaka idüb bu berât-ı hümâyûn saadet makrunu verdim ve 

buyurdumki ba‘de’l-yevm es-Seyyid el-Hac Mahmud halife varub zikr olunan 

karyelerin def‘ olunan mezbûrun yerine Selsan mescid-i mütevelisi ve tabakdârı olub 

hizmet-i lâzımelerine mer‘i ve mü’eddi kılındıkdan sonra vazife-i muinesiyle 

mutasarrıf olub vâkıfın rûh-i devâm-ı ömr-i devletimiçün müdâvemet göstere ol-

bâbda ref‘ ber-mûceb dahl ve taaruz kılmayasız şöyle bileler alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılalar tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâhir cumade’l-evvel sene tis‘a ve seb‘în ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1765    

B.248 S.136 (orijinal sayfa 168) 
Derkenâr:Serdârlık mektûbu Misafirzade Alem-dar Mehmed Ağa’nın  

Şer‘iat şiâr Ayıntab kadısı efendi zide fazlehu ba‘de’l-yevm inhâ olunurki zirr-i 

hükümetimizde vâki‘ dergâh-ı âli yeniçeri serdâr ref‘ olunub yerine uslûb-ı sâbık 

üzere kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân birinci bölükden Alem-dar Mehmed Ağa zide 

kadrehu serdâr ve zâbıt nasb ve ta‘yîn olunmağın işbû mektûb tahrîr ve isdâr olundu 

inşâllahu teala vusûlünde gerekdirki mûma ileyh serdârlığı umûrunda kıyâm eyleyüb 

ahere müdâhale itdirmeyesiz ol-havâlide vâki‘ dergâh-ı ali yeniçerileri ve cebeci ve 

topcu ve top arabacısı ve kul oğlanları gulemân-ı acemi ve cümlesi üzerelerine serdâr 

ve zâbıt ve bilüb sözünden taşra ve reinden hâric vaz‘ ve hareketde bulunmayub itâat 

ve inkiyâd üzere olalar ve tavâyif merkûmundan bilâ varis ma‘rûf fevt olanların 

muhalefât ve metrûkâtların serdâr-ı merkûmeye kabz itdirdüb ma‘rifet-i şer‘le sevk-i 

sultânide fürûht ve hâsıl olan nukûdını mumzî ve mahtûm müfredât defteriyle cânib-i 

beytu’l-mâle irsâl ve isâl etdirdesiz ve senki sedâr-ı  mûma ileyhsin mukim ve 

müsâkardan zuhûr iden erâzil ve eşkiyânın zabt ve rabtlarına ve sükkân-ı vilâyetin 

emn ve râhatlarına bâis hizmat-i müstahsinene mebrure vücûda getirmeğe mecd ve 

sâi‘ olub mûceb-i mektûbla âmil olasız tahrîren  

El-fakir Hüseyin Ağa Yeniçeriyân Dergâh-ı Âlî   

            Fi gurre şehr zi‘l-hiccetü’ş-şerife sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Nisan 1767 
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B.249 S.136 (orijinal sayfa 168) 
Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ Rakka vâlis olan vezirim Mehmed Paşa edâm âllahu 

teâla iclalehu ve kıdvetu’l-nüvâb el-müteşerri‘în Ayıntab nâibi mevlânâ zide ilmuhu 

ve kıdvetu’l-emâcid ve’l-ayân voyvodası zide mecdehu ve kıdvetu’l-emâsil ve’l-

akrân Haleb ve Rakka câniblerinde emvâl-i mîrîye tahsîline me’mûren ikâmet üzere 

olan Mustafa zide kadrehu tevkî-i refi‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki 

mukâtaat-ı mîrîyeden mebnebih-i Ravandan mukâtaasının altmış dokuz senesinden 

yetmiş sekiz senesine gâybetinedek giraz-ı havâlet on dört bin dört yüz doksan bir 

bucuk guruş mâl-ı mîrîsi mâlikâne-i mutasarrıfı olan Çavuşzade Halil ve İbrahim’in 

zimmetinde müşterâkim ve müctemi‘ olub merkûmândan İbrahim fevt olmakdan nâşî 

müteveffâ-yı merkûmun iktizâ iden yedi bin iki yüz kırk beş guruş zimmeti emvâl ve 

eşyâsına vaz‘u’l-yed iden veresesinden ve küsürü müşterek olan birâderi mezbûr 

Halil’den tahsîl olunmak bâbında senki vezir-i müşâru’l-ileyhsin vaz‘ eylediğim 

yokdur deyu kendi zimmetinde olan yedi bin iki yüz kırk beş guruş mâl-ı mîrîden iki 

bin iki yüz elli guruşunu mübâşir-i merkûme teslim ve bâki zimmetinde kalan beş bin 

guruş taksît rabt ve te‘cil olunmasını Ayıntab nâibi i‘lâm ve inhâ ve sultan-ı 

müşârü’n-ileyhdahi tahrîrâtında derc-i vilâya eyledikde ol-makûle sinin-i güzeşte 

envâl-i mîrîyesinin taksît ve te‘cil ve temhili rıza-yı hümâyûnuma muhâlif 

keyfiyâtdan olduğuna binâen merkûm Halil ahz ve habs ve memâliki fürûht olunarak 

iktizâ iden küsür-ü zimmeti tahsîl ve karındaşı merkûmun vefâtında malik ve 

mutasarrıf olduğu nukûd ve eşyâ ve hayvânât ve çiftlik ve emlâki ve akar ve zemmi 

dahi bilâ küsür-ü zâhire ihrâcı ve zimmet-i mezkûresi terekesine vâz‘u’l-yed 

olanlardan ale eyy-i hâl tahsîl olunmak bâbında evâhir-i şa‘banü’l-muazam selfen 

müşârü’n-ileyhve mübâşir mûma ileyhime hıtâben tekîd-i hâvî emr-i âlişânım isdâr 

ve irsâl olunmuşdur lâkin mukâtaa-i merkûmun yetmiş dokuz senesi mâlından 

donanma-yı hümâyûnum kalyonları levandâtlarının vâcibleri içün bir kıt‘a sebeb-i 

tahrîr-i hilmi ile havâle olunan üç bin dokuz yüz seksen sekiz guruşa mübâşir mûma 

ileyh Mustafa zide kadrehu mübâşiretiyle tahsîli içün mukaddemâ emr-i âlişânım 

isdâr ve irsâl olunduğundan kıt‘a nazar        
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B.249 S.137 (orijinal sayfa 167) 
Bu def‘a tarafından der-aliyyeme vurûd iden tahrîrâtında mukâtaat-ı mîrîyeden uhde-

i iltimâzâmında olan Kilis ekrâdından Musabeglü aşitretinden Hacı oğlu Halil ile 

emmizâdelerinin zimmetlerinde olan sinin-i güzeşte envâl-i mîrîyesine tahsîl-i irâde 

eylediğinde edâda muhâlefet ile ref‘ livâ-i isyân ve asker-i cem‘ile tarafından ta‘yîn 

olanlara havâle temşir-i şekâvet ve takyân etmiş iken şöhret-i selâmiyet ve zillet-i 

adem tâkat-ı iyâ firâr ve gaybet itmeleriyle merkûm Halil’in Ayıntab’da vâki‘ hânesi 

memhir olduğuna binâen merkûmun cânib-i mîrîye olan zimmeti içün hânesinde 

bulunan eşyâsı fürûht ve hâsılâtı mukâtaa-i mezbûrun yetmiş dokuz senesi mîrîsi 

içün mübâşir mûma ileyh Mustafa zide kadrehuya teslim ve fazlası kalur ise zimmet-

i atîkasiçün kezalik mübâşir muma ileyhe teslim itdirilmesini inhâ eylemiş sin fi’l-

hakîka bu mütevelli mâl-i mîrînin tahsîli emrinde velât ve hükâmın şerâit-ı tetkik ve 

tahrîriye darb-nakdine kudret eylemeleri farîza zimmet-i ubudiyet ve lâzıme-i uhde 

derâtileri olmağla ber-vech-i muharrer evvel-i emrde merkûm Halil’in memhûr olan 

hânesi ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘ ve mübâşir mûma ileyh ma‘rifetiyle cânib-i mîrîden 

zabt ve mühri mehakk ve küşâd ve derûnunda mevcûd bulunan kâfe-i emvâl ve 

eşyâsı tekmilen tahrîr ve sebt defter olundukdan sonra hâricde sâir ol-havâlide olan 

emvâl ve eşyâ ve zimmeti dahi zâhire ihrâc ve ithâl miktar olunub ba‘dehu karındaşı 

müteveffâ-yı merkûm İbrahim dahi hiyn-i fevtinde terk eylediği envâle ve eşyâları 

vâz‘u’yed olan veresesinden vesâir icâb ve iktizâ idenlerden tahsîl olunmak 

fermânım olunmağın hâssaten işbû emr-i celilü’l-kadrim isdâr ile irsâl olunmuşdur 

imdî vusûlünde medine-i Ayıntab her ne kadar dahl-i eyâlet-i Maraş’da ise dahi 

Rakka’ya semt olduğundan gayri merkûm uhdende olan Kilis ekrâdından olmağla 

gerek merkûmun ve gerek karındaşı müteveffâ-yı merkûmun zimmet-i mezkûreleri 

emvâl-i metrûke ve zemmlerinden tekmilâ tahsîl seneden matlûb-ı hümâyûn 

olunduğu ma‘lûmun olub ibtidâ-i emrde firâr-ı merkûm Halil’in Ayıntab’da temhir 

olan hânesinde mevcûd ve nukûd ve adadtı sinin ile hasis ve nakis ve kalil ve kesir-i 

envâl ve eşyâsını ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘ ve mübâşir merkûm ma‘rifetiyle zabt ve 

tahrîr ve defter itdirildikden sonra beyne’n-nâs müzâyide olunarak diger bahâları ile 

fürûht ve evrâkı derûnunda zuhûr iden zimem-i temessükân ve mukâtaa-i 

merkûmenin bakâya defterlerini zabt ve menhûmlarından mikdâr-ı zimem ve bekâyâ 

ve eshâmi ve ashâbını istihrâc ve her ne mikdâra bâlig olursa yerlü yerinden tahsîl ve 

fürûht olan eşyâsı semenlerini cem‘ ve zuhûr iden nukûdı ile ma-an divan-ı mîrîye 

sene-i mahsûb olmak üzere mübâşir mûma ileyh teslim itdirdikden sonra hânesinden 
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haric gerek Ayıntab ve havâliyesinde ve gerek Kilis vesair mahallerde çiftlik ve 

emlâk ve akâr ve arazi ve hayvânât ve huyubât vesair hasis ve nakis ve kalil ve kesir 

ve telid ve tarir ve sâbet ve nâtık ve nâbit ve câmid her ne ise varisi bir helâli-i 

mütehassı mektum kalmamak şartıyla serren ve alenen tahbis ve zâhire ihrâc ve mîrî 

içün zabt ve fürûht ve husûsa karındaşı müteveffâ-yı merkûmun yedi bin iki yüz kırk 

beş guruş zimmeti içün dahi … müteveffâ-yı mezbûre ahz ve tehdid ve tehvîf ile 

envâl metrükesini kezalik zâhire ihrâc ve ma‘rifet-i şer‘le fürûht ve hâsılâtını 

tamamen mîrî deyne mahsûben mübâşir mûma ileyhe teslim ve ikisinin mâlları her 

ne bâlig olur ise mîrî zimmetleri içün tekmilen teslim hazine-i âmirem olunmak 

üzere der-aliyyeme irsâle bezl-i cümle himmet ve mukaddemâ selefin müşârü’n-ileyh 

Hüseyin Paşa’nın muktezâ-yı tahrîratı üzere müteveffâ-yı merkûmun hiyni fevtinde 

ba‘zı mertebe envâl ve eşyâsını atala-i dost icânebet ile tâlan olunduğu ihbâr ve i‘lâm 

olunmuş olmağla ol-makûlenin mugiyet-i dost tâlan ve kirân olan envâl ve eşyâsı 

dahi her kimki zimmetine geçmiş ise ale eyy-i hâl ala götürüb bu akcesi gerü kalmak 

şartıyla icâb idenleri ale eyy-i hâl tamamen tahsîl ve tekmil emvâl-i mîrîye itdirmeğe 

sarf-ı küll-i miknet eyleyesiz ve senki mübâşir merkûmsun bu husûsa hâssaten 

me’mûr kılındığına binâen vezir-i müşâru’l-ileyhin rey ve tedbiri üzere hareket ve 

mezbûr Halil’in gerek hânesinde ve gerek sâir mahallerinde olan nukûdunu zabt ve 

envâl ve eşyâsını zâhire ihrâc ve ma‘rifet-i şer‘le fürûht ve hasılatını mîrî içün ahz ve 

kabz ve zuhûr iden zimem ve bakayasını yerlü yerinden tahsîl ve müteveffâ-yı 

merkûmun dahi kezâlik muhalefâtını terekesine vâz‘ü’l-yed olan veresesinden iştirâ 

ve fürûht ile iktizâ iden atik ve cedid zimmetlerini tekmil ve mecmû‘ını hazine-i rabt 

ve götürüb teslimi hazine-i amirem eylemeğe itham ve dikkat eyleyesin ve sizki nâib 

ve voyvoda ve merkûmansız sizler dahi mûceb-i emr-i şerîfimle amel ve hareket ve 

matlûb olan mâl-ı mîrînin fermânım olduğu üzere tekmilen tahsîline ihtimâm ve 

dikkat eyleyüb bi-ittimâ-i hâme ta‘biyet veya hâtıra reâyet ile mâl-ı mîrînin ta‘tiline 

bais olacak hâlâ mâlına mübâderet eylemeniz ihtimâli olur ise bir derlü cevabe kadar 

olamayub isimlerini ceride-yi kazadan hükne ve imha olundukdan sonra diyar-ı bâide 

nefi ve iclâ olacaklarınız muhakkak ve meczûm olmağla ona göre intibâh ve basiret 

üzere hareket ve imcâm-ı kârda mübtelâ olacağınız nedâmet ve hüsrânı fakir ve 

mülâzıt birle mâl-ı mîrînin tahsîl ve teslimine ale’l-ittifak sarf- sa‘i ve kudret ve bu 

husûs içün tekrâr sudur-ı emr-i şerîfime ihtiyâcdan mücânebet eylemeksiz bâbında 
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B.249 S.138 (orijinal sayfa 166) 
Fermân-ı âlişânım sadır olmuşdur buyurdumki hükm-ü şerîfimle vardıkda bu bâbda 

vech-i meşrûh üzere şerefyafte-i sudûr olan işbû emr-i şerîf-i celilü’ş-şân vâcibü’l-

ittibâ‘ ve lâzımu’l-imtisalin mazmûn itâat makrûnuyla âmil olub hilâfına kat‘â rızâ ve 

cevâz göstermeyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi’l-yemi’l-hâmis ışrin min şehr şevâlü’l-mükerrem sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Mart 1767                     

B.250 S.138 (orijinal sayfa 166) 
Bâ-hatm-ı Mehmed Paşa 

Vâli Rakka Hâlâ 

Hâlâ Ayıntab’da mesned neşin şer‘i mübin faziletlü efendi zide fazlehu ve 

mefâhirü’l-ulemâ el-mükerrem müfti efendi ve bi-cümle ulemâ efendiler zide 

ilmuhum ve kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân voyvodaları ve zâbıtân ve iş erleri zidet 

mukâdrihum inhâ olunurki mukâtaat-ı mîrîyeden Nebec ve Ravandan mukâtaasının 

altmış dokuz senesinden yetmiş sekiz senesi gâybetine deg gâyran-ı havâlât on dört 

bin dört yüz doksan bir buçuk guruş mâl-ı mîrîsi Çavuş oğlu Halil ve İbrahim’in 

zimmetinde müctemi‘ olub bundan akdem İbrahim’in cezâ-i müterâyifi tertib 

olundukda merkûmun hissesine isâbet iden zimmet-i metrûkâtına vaz‘u’l-yed iden 

veresesinden ve müştereki olan birâderi Halil’in tahsîl olunmak bâbında emr-i âli 

isdâr olunduğuna binâen bundan akdem bu buyruldu tarafımızdan mübâşir ta‘yin ve 

kendünün zimmeti ile müteveffâ-yı merkûmun hissesi kendünden mutâlabe 

olundukda müteveffâ-yı merkûmun terekesinde vaz‘u’l-yed eylediğim yokdur deyü 

kendü zimmetinde olan meblâgdan iki bin iki yüz elli guruş mübâşire teslim ve bâki‘ 

zimmetinde kalan mîrî merkûmu siyâneten ve sizlerin istişfâına müraaten tecil ve 

temhil olunmuş iken hakkında olan himâyet ve müsaademizi zimem itmeyüb kefrân 

nimet ve tarik-i şekâvete sülük ve münâbiat eylediği ecilden zimmetinde olan emvâl-

i mîrîsinin tahsîli içün Ayıntab’da olan hânesi ma‘rifet-i şer‘le hatm ve temhir 

itdirilmişdi bu def‘a gerek merkûmun ve gerek emmizadelerinin zimmet-i 

mezkûreleri Halil’in temhir olunan hânesinde mevcûd-ı nukûd ve esâs beyt ve envâl 

ve eşyâsı vesâir mahallerde olan emlâk ve arazi ve hubûbât ve hayvânât ve 

müvâşeleri fürûhut olunub behâları cem‘ ve duyunu-ı mîrîyesine mahsûb olmak 

üzere tarafımıza hitâben bir kıt‘a müekked ve mestur emr-i ali isdâr ve kıdvetu’l-

emâsil ve’l-akrân Mustafa Ağa zide kadrehu mübâşir ta‘yîn olunmağla mûcebince 

tarafımızdan dahi işbû buyruldu tahrîr ve isdâr ve mübâşir mûma ileyhime mahsûben 
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ağalarımızdan Ali Efendi ile irsâl olunmuşdur yine sâbık vusûlünde gerektirki vech-i 

meşrûh üzere merkûm bundan akdem ma‘rifet-i şer‘le temhir olunan hânesi yine 

ma‘rifet-i şer‘le fek ve güşâh olunub derûnunda mevcûd olan ecnâs-ı envâl ve eşyâsı 

tahrîr olunduğundan başka gerek nefs-i Ayıntab’da vesâir mahallerde olan eşyâ ve 

envâl her nesi varise bir hılâli muhafî ve mektûm kalmayacak şartıyla şerân ve 

alenen tecis ve zâhire ihrâc olnub fürûht olunması içün cümleniz defter idüb vukû‘ ve 

sıhât üzere tarafımıza i‘lâm ve mûcib emr-i âli ile amel ve harekete hıyâm eyleyesiz 

ve ilâ hilâf-ı emr-i âli hareket veyahut hatıra ri‘ayet eylemekden ve ihfâye cesâret 

iden olur ise merkûmun emvâl ve eşyâsı fürûht olundukdan sonra ol-makûlelerin ve 

envâl ve eşyâları dahi fürûht ve eşedd-i ukubâya  mazhar olacağınız senki efendi 

mûma ileyhsin kendülere ifhâm ve tefhim eyleyüb  merkûmun derûn-ı Ayıntab’da ve 

haricinde ve gerek akrabalarında ve mahall-i sâirede her nesi var ise gereği gibi 

tecessüs ve defter-i tahrîr ve fürûht olunması içün tarafımıza i‘lâm idüb mûceb 

buyruldu ile amel ve hareket eylesiz deyü 

       Fi 2 min Zi‘l-hicce sene 1180 

Nisan 1767  
Vusûlünâ   

   Fi 3 Zi‘l-hicce sene 1180  
            Nisan 1767 

 
B.251 S.139 (orijinal sayfa 165) 
Derkenar: Şam vâlisi el-Hac Osman Paşa uhdesine gelen gümrük-i duhân fermân-ı 

sûretidir  Tıbk-ı asıl bi-mukır-ı el-fakir esat Mehmed Emin … …  muhzır lehu       

Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ hâlâ Şam vâlisi vezir el-Hac Osman Paşa edâm Allahu 

teala iclalehu tevkî‘-i refî‘ hümâyûn vâsıl oluncak senki vezir müşâru’l-ileyhsin bu 

defa‘a tarafından der-aliyyeme gönderdiğin mektûbun mefhûmunda ber-mûceb emr-i 

âlişân uhdende olan Gümrük ve dönüm-i duhân resûmatını tahsîli icâb iden 

eyâletlerden eyâlet-i Rakka’da ve Ayıntab sancâğının Gümrük ve dönüm-i duhân 

mukâtaaları yetmiş dokuz senesi martı ibtidâsından mâlikâne-i ashâbı taraflarından 

zabt olunmak üzere iki kıt‘a emr-i âlişânım sâdır ve zabıtlarına şurû‘ ve mübâşiret 

olunmağın nâşî şartnâme sadrına ve iki kıt‘a emr-i âlişânın mumzî sûretleri kapu 

kethudâsı taraflarına irsâl olunmağla kayıtları tarkiye olunub kadimesi üzere zikr 

olunan eyâlet-i Rakka’da ve Ayıntab sancâğının Gümrük ve dönüm-i duhân 
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mukâtaaları tarafından zabt ve resûmâtı tahsîli bâbında emr-i âlişânım isdâr veyahut 

sinini sâbıkaya mukâyese ile icâb iden mâl-ı mîrîleri uhdende olan Gümrük ve 

dönüm-ı duhân mukâtaatı mâlından ferûnhâde ve tenzîl olunmuş iltimâs eylemek ile 

eyâlet-i Rakka’da vâki‘ gayraz-ı beyratu’l-ferâd resum ve dönüm-i duhân mukâtaası 

senevî iki yüz elli guruş mâl-ı mîrî ile Hasan Beg ve Ömer ve Mustafa zide 

kadrehum gümrüğü duhân ve Ayıntab mukâtaası dahi senevî yüz elli guruş mâl ile 

Ahmed ve Sadullah zide kadrehumanın mâlikâne-i uhdelerinde olduğu ve derûn-ı 

mektûbda tahrîr olunan mâru’z-zikr Rakka eyâletinin dönüm-ü duhân ve Ayıntab 

sancağının duhân-ı gümrüğü mukâtaaları uhde-i iltizâmı topuna dahil olmadığı 

eğerce hazine-i âmiremde mahfûz baş muhâsebe defterlerinden der-kenâr olunmağla 

lâkin mahâlin memâlik-i asitane duhân gümrüklerinin râbt ve nizâm içün bu makûle 

ve duhân-ı dönüm-ü gümrüğü mukâtaaları mâl-ı kayd ve kalamiyelerine dikkat ve 

zamanıyla cânib-i mîrîye ve mahallerine ve mâlikâne-i ashâbının sinin-i sâbıkada ala 

geldikleri faizleri bilâ kûsur kendüleri teslim ve edâ olunmak üzere yed ve ihdaden 

zabt oluna geldiği mukâtaateyn-i mezbûreteynin senevî iktizâ iden mâl ve 

kalamiyelerini canib-i mîrîye ve mahalline ve mâlikâne-i mutasarrıflarının bir sene-i 

sâbık lâzım gelen faizlerini bilâ kusûr kendülere edâ ve yedlerine memhûr sened ahz 

eylemek şartıyla tarafından yed ve ihdaden iltizâm ve zabt olunmak üzere emr-i 

şerîfim verilmek bâbında iftihâru’l-ümerâ ve’l-ekâbir müstecem‘i cemi‘ü’l-meâli 

ve’l-mefahir bi’l-fi‘l baş deftedârım İbrahim sarım dâme ulvehu telhîs itmekle imdî 

telhîsi mûcebince amel olunmak bâbında fermân-ı âlişânım sadır olmuşdur 

buyurdumki hükmü şerîfim vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere amel idüb 

dahi senki vezirim müşâru’l-ileyhsin vech-i meşrûh üzere mukâtaateyn-i 

mezbureteynin senevî iktizâ iden zimmetlerini cânib-i mîrîye ve mahallerine ve 

mâlikâne-i mutasarrıflarının bir sinin-i sâbık lâzım gelen faizlerini bilâ kusûr 

kendülere edâ ve yedlerinden memhûr sened ahz eylemek şartıyla tarafından yed ve 

ihdaden iltizâm ve zabt itdirdüb mazmûn-ı emr-i âlişânımla âmil olsın şöyle bilesin 

alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-mahrûse   

Fi’l-yevm el-hâmis aşer cumâde’l-ahir sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Kasım 1766 

B.252 S.140 (orijinal sayfa 164) 
Nişân-ı şerîfi âlişândır  

Ayıntab’da vâki‘ Taşlaki Teymur mescid-i şerîfi vâkfının vazife-i muinesiyle 

mütevellisi olan es-Seyyid Mehmed Çelebi kendü hüsn-ü rızâsıyla erbâb-ı 
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istihkâkdan işbû râf‘-i tevkî‘-i refi‘ü’ş-şân-ı hâkâni diger es-Seyyid Mehmed ibn-i 

Mehmed’e ferâg ve kasr-ı yed idüb merkûm her vechle lâyık ve mahall ve müstehakk 

olmağla tevciye olunub yedine mecduden berât-ı şerîfim verilmek bâbında fârig-i 

mezbûrun atîk-i berât mûcebince kasr-ı yedi vâki‘ ise sadaka idüb bu berât-ı 

hümâyûnı saadet-i makrûnu verdim buyurdumki ba‘de’l-yevm merkûm diger es-

Seyyid Mehmed ibn-i Mehmed varub zikr olunan mescid-i şerîf vakfının mütevellisi 

olub hizmet-i lâzımesi mer‘î ve mü‘ddi kılındıkdan sonra vazife-i muinesiyle 

mutasarrıf olub vâkıfın rûh-i devâm-ı ömr-i devletimiçün duâya müdâvemet göstere 

şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse   

         Fi’l-evâhir cumade’l-ahir sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Kasım 1766 

B.253 S.140 (orijinal sayfa 164) 
Derkenar:Defterdâr çukadârı mübâşiretiyle Battal Ağazadeden mâl-ı avârızdır 

Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ Maraş eyâleti iltimâsıyla Adana vâlisi vezirim 

Mehmed Paşa edâm Allahu teala iclâlehu ve kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân bu husûs 

der-aliyyemden hâssaten mübâşir ta‘yîn olunan İbrahim zide kadrehu tevkî‘-i ref‘-i 

hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki bin yüz seksen senesi ruus-ı kasımı cülûsu 

esnasında donanma-yı hümâyûn kalyonları avdetlerinde bahr-ı sefîd cânibine 

hünkâm-ı şitâ evvel-i bahâlarında ihrâc olunacak donanma-yı hümâyûnum 

kalyollarının ber-mûceb tâkım-ı levandât müvâcibleri ve süvârî ve mülâzım ve 

kapudanlarının salyâneleri ve mîrî mârtarasaralarının ulûfeleri içün hazine-i 

âmiremde nukûd ve mevcûda bulunmak üzere sâbık-ı misüllü şimdiden ba‘z-ı emvâl-

i mîrîye zerre kadar kifâye akce tertib ve telhîs kılınması mühim ve muktezî 

olunmakdan nâşî Anadolu cânibinde vâki‘ ba‘zı mukâtaat ve cizye ve avârız ve 

bakâyâ mâllarından yüz yetmiş beş bin guruş tertîb ve tahsîs-i dikkat zamanıyla 

tahsîlleri içün ol-emr-i şerîfim tahrîri bâbında bi’t-telhîs fermân-ı âlişânım sâdır 

olmanıza binânen aleyh senki vezir-i müşâru’l-ileyhsin yetmiş sekiz senesine 

mahsûben ba‘zı hassaha-yı mîrî livâ-i Ayıntab mukâtaası mâlından iki bin dört yüz 

kırk beş guruş ve yetmiş dokuz senesine mahsûben dahi bin altı yüz otuz yedi guruş 

ki dört bin seksen iki guruş iki kıt‘a sebeb-i tahrîr hükümleri mûcebince havâle ve 
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ta‘yîn olunmağla meblağ-ı mezbûr icâb ve iktizâ idenlerden bir an akdem tahsîl ve 

acâleteden mübâşir-i merkûme teslim ve der-aliyyeme irsâl hazine-i âmireme teslim 

etdirilmek olmağın hassaten işbû emr-i âlişânım isdâr ve mübâşir-i merkûm ile irsâl 

olunmağın imdi vusûlünde meblağ-ı mezbûr havâlât-ı sâireye kıyâs olunmayub şitâ 

evvel-i bahâlar donanma-yı hümâyûnum kalyonlarının levândât müvâcihâ ve süvâri 

ve mülâzım kapudanlarının sâlyâne ve mîrî mârtarasarlarının ulufeleri içün tertîb ve 

tahsîs olunmuş olub vaktiyle tevziri olunmak üzere receb-i şerîfeden mukaddem 

hazine-i âmireme teslimi matlûb padişâhanem olmağla zatınızda merkûz olan cevher-

i gayret-i muktezâsınca meblağ-ı mezbûru hümâyûn vurûd-ı emr-i şerîfim günü icâb 

idenlerden tahsîl ve mübâşir-i merkûma teslim ve aceleten der-aliyyeme irsâl itmeğe 

bezl-i heyl-i hümmet ve sarf-ı külli miknet eyleyesiz ve senki mübâşir merkûmsun 

inşâllahu teala ol-tarafa varduğunda meblağ-ı mezbûru vezir-i müşâru’l-ileyhin 

inzâm rey ve ma‘rifetiyle icâbet idenlerden tahsîl ve ahz ve kabz ve hazineye rabt ve 

ale’l-cenâhu’l-isti‘câl der-aliyyeme avdet ve iyâbe müsâri‘at eylemek bâbında 

fermân-ı âlişânım sâdır olmuşdur vardıkda bu bâbda sâdır olan emr-i şerîfi celilü’ş-

şân vâcibü’l-ittibâh ve lâzımu’l-imtisâlimin mazmûn-ı itaat makrûnuyla âmil olasız 

şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

 

B.254 S.140 (orijinal sayfa 164) 
Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ Maraş eyâleti iltimâsıyla Adana vâlisi vezirim 

Mehmed Paşa edâm Allahu teala iclalehu ve kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân avârız 

tahsîldârı ve bu husûsa der-aliyyemden hâssaten mübâşir ta‘yîn olunan İbrahim zide 

kadrehu tevkî‘-i ref‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki bin yüz seksen senesi 

ruus-ı kasım cülûsu esnasında donanma-yı hümâyûn kalyonları avdetlerinde bahr-ı 

sefîd cânibinde hünkâm-ı şitâ evvel-i bahâlarında ihrâc olunacak donanma-yı 

hümâyûnum kalyollarının ber-mûceb tâkım-ı levandât müvâcibleri ve süvârî ve 

mülâzım ve kapudanlarının salyâneleri ve mîrî mârtarasaralarının ulûfeleri içün 

hazine-i âmiremde nukûd ve mevcûd bulunmak üzere sâbık-ı misüllü şimdiden ba‘z-ı 

emvâl-i mîrîyeden kadarı kifâye akce tertib ve telhîs kılınması mühim ve muktezî 

olunmakdan nâşî Anadolu cânibinde vâki‘ ba‘zı mukâtaat ve cizye ve avârız mâlları 
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yüz yetmiş beş bin guruş tertîb ve tahsîs dikkat zamanıyla mahallerinde tahsîliçün ol-

emr-i şerîfim tahrîrâtında                            

 

B.254 S.141 (orijinal sayfa 163) 
Bâ-telhîs fermân-ı âlişânım sâdır olunmağla binâen ileyh Ayıntab avârızının yetmiş 

dokuz senesi mâlından dört yüz otuz sekiz guruş ve seksen senesi mâlından dört yüz 

on bir guruş gene … sebeb-i tahrîr hükümleriyle cemâ‘ sekiz yüz kırk dokuz guruş 

havâle ve ta‘yîn olunmağla senki vezir-i müşâru’l-i ileyhimsin meblağ-ı mezbûr 

imzimâm-ı raiyi ve ma‘rifetimle avârız-ı merkûm tahsîldârından tamamen tahsîl ve 

mübâşir-i merkûma teslim ve bir gün evvel der-aliyyeme irsâl ve hazine-i âmireme 

teslim itdirilmek fermân olunmağla tekiden işbû emr-i âlişânım isdâr ve mübâşir-i 

merkûm ile irsâl olunmuşdur imdi vusûlünde meblağ-ı mezbûr hevâlât-ı sâireye 

kıyâs olunmayub şekâ ve evvel-i bahârda donanma-yı hümâyûnum kalyollarının 

levendâsı müvâcibi ve sûvâri ve mülâzım kapudanlarının sâlyâneleri ve mîrî 

martavan dağlarının ulûfelerine tertîb ve tahsîl kılınmış olduğu ma‘lûmun oldukda 

zâtında mezkûr cevd-i gayret muktezâsınca meblağ-ı mezbûr sebeb-i tahrîr 

hükümleri mûcebince avârız-ı tahsîldârlarından  ale eyyi hâl tahsîl ve mübâşir-i 

merkûm ve mübaşir-i mezbûre teslim acelen der-aliyye irsâl bezl-i cell-i himmet ve 

sarf-ı külli müknet eylesin ve senki avârız tahsîldârı uhdesinden olan avârız-ı mezkûr 

mâlından havâle olunan sekiz yüz kırk dokuz guruşa vak‘ ve zamanıyla tevzi‘ 

olunmak üzere gurre-i receb-i şerîfden mukaddem tedkik ve tekmil ve mübâşir-i 

merkûme teslime mezbûremi ve ihtimâm eyleyesin şöyleki ma‘zallahu teala meblağ-ı 

mezbûrun  edâsında rehâvet veyahût tâzir ve terâhi güne hareket ile ta‘til-i maslahat 

mahmiye-i sebeb ve illet olmak ihtimâlin olur deyü bir derlü havârık der olamayub 

suâl ve mu‘âyen olacağını muhakkak bilüb hemân vurûd-ı emr-i şerîfim gün 

tamamen tedârik ve der-aliyyeme irsâl ve hazine-i âmireme teslime arz-ı tâyyib ve 

tâkat eyleyesiz ve senki mübâşir-i merkûmsun inşâllhu teala mashûben bi’s-selâme 

Ayıntab’a vardığında meblağ-ı mezbûrı vezir-i aşârü’l- … ve ma‘rifetiyle tahsîl ve 

hazineye rabt ve acele der aliyyeme iyâbe-i müsâraat ve hıfzullâhu teala avârız 

tahsildârının bu bâbında fi hükmle rehâvetini ihtisâs ider ise der-saat der-aliyyeme 

arz ve i‘lâma dikkat ve ihtimâm eylemek bâbında fermân-ı alişânım sadır olmuşdur 

buyurdumki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda sâdır olan emr-i alişân vâcibü’l-

ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimin mazmûn-ı itâat makrûnuyla âmil olub hilâfından 
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gayetu’l-gaye ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîren  

Be-makam-ı İslambol 

Fi sâdis aşer min rebi‘ü’l-âhir sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Eylül 1766 

  Vusulunâ 
 Fi 4 min zi’l-ka‘de sene 1180  
          Mart 1767                

 
B.255 S.141 (orijinal sayfa 163) 

Bâ-hatm Mehmed Paşa 
Vâli-i Rakka Hâlâ 

Ayıntab’da  mesned neşin şer‘-i mübin faziletlü efendi zide fazlehu ve kıtvetü’l-

emâcid ve’l-akrân voyvodaları ağalar zide mecdehumâ vesâir zâbıtân zide 

mekadirihim inhâ olunurki bundan akdem cebeci oğlu Halil’in hânesi ma‘rifet-i 

şer‘le ve çukadârlarımız ma‘rifetiyle hatm ve temhir itdirülüb devlet-i aliye-ye tahrîr 

olunmuşdu bu def‘a hatm olunan hânesi feth ve derûnunda mevcûd olan emvâl ve 

eşyası furuht olunmak bâbında şeref sudûr iden fermân-ı âlişânım mantûkunca bi’l-

cümle ulema ve ayân ve ta‘yîn olunan mübâşirân ağalarıyla merkûmun hânesine 

varıldıkda mukaddemâ hatm olan meherler münüfin ve derûnunda olan eşya-i aher 

mahalle nakil olunmuş bulunub ol-hâlde mevcûduna deyu bilâ takvim tahrîr ve 

defter-i ahâli mahalle tazik olundukda ulumumuz lâhık değildir deyu haber ba‘dehu 

karyelere adem-i ta‘yîn olunub ekserinin ahâlisi nâmevcûd olmağla gerek Menbic ve 

gerek Ayıntab karalarından haber alındığı üzere başka defter tahrîr ve merkûmun 

ittibâ‘ ve akrabasından beş hâne dahi  

 

B.255 S.142 (orijinal sayfa 162) 
Bâ ma‘rifet-i şer‘ ve mübâşirân mûma ileyhuma ma‘rifetiyle hatm ve temhir ve 

emmizâdesi Hacı İsmail firâr itmekle hânesi hatm ve kardaşı oğlu ahz ve habs 

olunduğunu müşhir bir kıta‘ i‘lâm ile defterler vâsıl ve mınzûrımız olmağla imdi her 

bir husûs-ı zâbıta-i kavîye-i şer‘-i kavîme merbût olub muktezâsı üzere rü’yet olunan 

müvâdeden infâz ve icrâsına sa‘i mezdâd olunmak cümlenin lâzıme’-i mahmiye’-i 

hâl olunmakdan nâşi merkûmun bundan mukaddem ma‘rifet-i şer‘le hatm ve temhir 

olunan hânesini yine ma‘rifet-i şer‘le fekk ve keşâd olunmalu iken bilâ izn şer‘i 

merkûmun hânesini feth ve derûnunda olan cüll-i eşyası ihrâc ve sebeb-i bâdisi kim 

olduğu dahi gereği gibi tahrîri olunmayub eşya-i mezbûrenin pes-mândesine dahi 

ihtiyâc-i padişahı olmağla eşya-yı mezkûreye yine mahallinde terk eyleyüb 
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merkûmun emmizâdesi ve ittibâ‘ ve akrabasının hânelerinde ba‘de’t-taharî merkûme 

müta‘lik bir sene zâhir-i evvelü ise ma‘rifet-i şer‘-i mübâşirân mûma ileyhuma 

ma‘rifetiyle mahallerinden ahz ve hıfz ve zâhir olmadığı sûretde vaz-u‘yed 

olunmayub hâneleri fekk ve feth ve ahz olunan karındaşı oğlu dahi ba‘zı sûal ve 

cevab içün ala hâl âli koyulub merkûm Halil’in dahi ekser-i devâb ve müvâşisi 

Ayıntab karalarında olduğu tarafımıza ihbâr olunmakdan nâşî anları dahi kemâl-i 

tahrîr ve tefhis iderek iktizâ iden mahallerden istihbâr ve ba‘de’l-vukuf tahrîr ve 

defter idüb tarafımıza i‘lâm eyleyesiz kaldıki kara mezbûr ahâlileri ba‘zı beyhûde 

fikir ile havim ve vahşet iderlerimiş öteden berü fıkara’-i raiyetin siyânet ve himâyeti 

ve herkesin kendi zer‘ ve hırsı ile meşgûliyeti â‘zam matlubunuz ve beyûce-i şer‘i bir 

ferd dahl ve taaruzumuz olmayacağını dahi cümlenin ma‘lumu olmağın merkûmun 

envâl ve eşya ve dâb müvâşîsinden cezâları var deyü neçün mahallini ta‘yîn 

eylemezler ve illâ haberleri yok ise neçün beyhude vahşet iderler bu misüllü vahşete 

rızâmız olmayub mücerred-i merkûmun devâbb ve müvâşesine mahlülde olacağını 

ta‘yîn ve irâet eylemeleri matlûmuz olmağın herkesi mahallinde ikâmet eyleyüb 

merkûmun devâbb ve müvâşesi ba‘de’t-tecrî her kimde zuhur ider ise ma‘rifet-i 

şer‘le zabt ve mübâşirân mûma ileyhâya teslim ve merkûm Halil’in karasına 

müşterekin olmak hesabıyla mâl ve eşya ve devâbb sâirelerini sûâl ve cevab içün 

hâlâ Ayıntab serdârı Davudzade Ali Ağa’sı tarafımıza tesyir ve imrâr eylemeniz 

bâbında divân-ı Rakka’da işbû buyruldu tahrîr ve isdâr ile irsâl olunmuşdur inşallahu 

teala vusûlünde gerekdirki vech-i meşrûh üzere ma‘lûmuz oldukda mûceb-i buyruldu 

ile amel ve hareket ve hilâfından begâyet mücânebet eylesiz deyu ve’s-selâm tahriren 

       Fi 15 min zi’l-hicce sene 1180 

Nisan 1767 

B.256 S.142 (orijinal sayfa 162) 
Bâ-hatm Mehmed Paşa  

Vâli-i Rakka Hâlâ 

Şer‘iât şiâr Rakka eyâleti reâyâsından Barâzi ve Dinâyi aşiretlerinin perâkendesinin 

bulundukları kazaların kâdı ve nâibleri efendiler zidet ulumuhum ve mefahiru’l-

emâsil ve’l-akrân voyvodaları ve boy begleri vesâir zâbıtanı zidet mukâdrihum inhâ 

olunurki bundan akdem ba‘zı hâdisât ve erbab mezâlim tesalliti hasabiyle aşâir-i 

merkûmândan ba‘zıları vatanı kadimlerini terk ve birer takrîb ile firâr ve perâkende 

ve gelüb kazalarınızda sâkin ve tavattum eyleyüb ve işbû sene-i mübârekede eyâlet-i 

Rakka avâtıf-ı aliyye-i mülükâneden tarafımıza tevciye ve inâyet buyrulub ve zaman-

ı hükümetimizde ol-makûle reâya fıkârası ve âhal-i arz tâifeleri her vechle isvede hâl 
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ve müfretu’l-ahvâl ve devam-ı saltanat-ı haziret-i pâdişâhane da‘vâ iden iştikâl 

eylemeleri ve ba‘dehu cümlesi perâkende reâyâları vatanı kadimlerine nakil ve ivâ 

olanları begâyet matlubumuz olmakdan nâşî imdi reâyâ-yı merkûmları bulundukları 

mahallden irsal ve iyâle ve eşya-i envâliyle kaldırılub herkes aşireti derûnuna ivâ 

olunmaları içün bâis-i buyruldu Molla Ahmed hâssına ta‘yîn ve irsâl olunmağla 

gerekdirki reâyâ-yı merkûmlardan her kangınız taht-ı kaza ve karalarınızda bulunur 

ise mâl ve eşya ve bir ferdini ketm ve ihzâ eylemeyüb bi’lâ tereddüt heyet-i 

mahmû‘alarıyla merkûm Molla Ahmed’e teslim ve vatan-ı kadimlerine nakl ve ivâ 

eylmeleriniz sizlerden matlûb olmağla mazalluhu teala reâyâ-yı mezbûrlerden bir 

hâne  

          

B.256 S.143 (orijinal sayfa 161) 
ve bir ferd reâyâ ve devâbbdan eşyalarını getürmeden ahz eyledikleriniz 

mesmû‘numuz olur deyu bir dürlü cizan kadir olamayub ve gadr ve gılletinize iskâ 

olmayub mahküm-ı te‘dib ve haklarınızdan gelineceği ma‘lumunuz olub 

mütebessiran-ı amel ve hareketiniz içün divân-ı Rakka’dan işbû buyruldu tahrîr ve 

isdâr ve mübâşir-i merkûm ile tarafınıza irsâl olmuşdur inşâllhu teala reâyâ-yı 

mezbûrların yer hânelerinden geçilmeyüb başî ve bi-eyy-i vech-i kan taratlarına nakl 

ve ivâları iktizası matlûbumuz olduğu ma‘lûmunuz oldukda reâyâ-ı merkûmların bir 

ferdini kaza ve karanız derûnunda komayub bi-cümle evlad ve iyâl ve devâbb ve 

mâllarıyla mübâşir-i mekuma bi-eyy-i hâl teslim ve vatan-ı aslilerine sevk ve 

tesyirlerine sarf-ı mâ‘-yı kudret ve nezl-i ta‘yîn mukadderet eyleyüb mûceb-i 

buyruldumuz ile amel ve hareket ve hilâfıyla vaz‘ ve hareketden gâyetu’l-gâye ve 

mucânebet eylesiz                        

 Fi gurre Zi’l-hicce sene 1180  
Nisan 1767      

B.257 S.143 (orijinal sayfa 161) 
Nişân-ı şerîf-i alişândır 

Medine-i Ayıntab’da Taşlaki mahallesinde vâki‘ Teymur mescid-i şerîfin vazife-i 

muinesi ile mütevellisi olan es-Seyyid Mehmed Emin bundan akdem mahmiye-i 

İskenderun’da fevt oldukda sulbi oğlu işbû râf‘-i tevkî-i refî‘ü’ş-şân şehriyârı es-

Seyyid Mehmed halife mevcudn ve mahall ve müstehak iken cânibine es-Seyyid 

Mehmed nâm kimesne bir takrîb ile kendi üzerine berât itdirüb hilesine takdît içün … 

diger es-Seyyid Mehmed’e kasr-ı yed idüb merkûme külli gadr ve cihet-i mezkûr-ı 

merkûmun baba ve ecdâdı nân-ı pederini mahrûm itmekle mezbûr diger es-Seyyid 
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Mehmed’in ref‘inden merkûm tevciye olunmak ricâsına nâibi mevlânâ es-Seyyid 

Mehmed zide ilmuhu arz-ı emr-i mûcebince sadaka idüb bu berât-ı hümâyûnu 

verdim ve buyurdumki merkûm es-Seyyid Mehmed mescid-i mezbûrun mütevefi 

babası mahlûlünden ve mezbûr diger es-Seyyid Mehmed’in ref‘inden mütevelli olub 

edâ-yı hizmet idüb vâkıfın rûh-i devâm-ı ömrü devletimiçün duâya müdâvemet 

gösterib ref‘ olunan mezbûr ve aher-i müdâhale ve taaruz itmeye şöyle bile alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kalalar tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâil Şa‘bân sene 1180  
Ocak 1767      

B.258 S.143 (orijinal sayfa 161) 
Derkenâr: kıtâ‘ tarik ve baş … levendânın kaptanlarına gelan fermân-ı âlişândır 

Tıbk-ı asılhü’l-mumzî  bi-mukırır fakir … es-Seyyid İlyas el-mulhelâfe bi-medine-yi 

Adana muhzır lehu       

Düstûr-ı mükerrem müşir-i müfehham nizâmü’l-âlem müdebbirü umûri’l-cumhûr 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi‘r-re‘yi’s-sâib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletlü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânu’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı avâtifu’l-melikü’l-âlâ Adana ve Maraş vâlisi vezirim Paşa edâm Alluhu teala 

iclâlehu ve’l-azamu’l-ümerrâ el-ikrâm el-fihâm zevi’l-kadr-i ve’l-ihtirâm ashâbu’l-

ferdü’l-ihtişâm el-mahsûn bi-mezid-i gayetu’l-mulukûl ala Adana ve Maraş 

dahillerinde olan elviye mutasarrıfları mîrîmirân-ı kirâm dâme ikbâlehum ve 

mefâhiru’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazâi‘l ve’l-kelâm kuzât ve nüvâb zide 

fazlehum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân kethuda yerleri ve yeniçeri serdârları 

vesâir aşâir ve kâbail boy begleri ve ihtiyârları ve hâs ve evkâf ve zuemat ve tîmâr 

sahibleri ve sûbaşıları ve ayân vilâyet ve iş erleri ve ve umumen darb ve harbe kadar 

il erleri zide kadrehum tevkî-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olacak ma‘lûm olaki kat‘-ı tarîk 

ve nuhab envâl-i ibâd iden başı boş levendat-ı haşerâtı ve muzırr-ı ibâd ve sâ‘i 

kasdü’l-vatan olduklarına binâen yanlarında bulunan at ve sübât ve melbûsâtlarını 

katl idenlere olmak üzere mukaddemâ verilen fetevâ-yı şerîfe mûcebince 

bulundukları mahallerde otururlar yine varılub cezâyı sezâların tertîb ve icrâsıyla 

belâd-ı ibâd-ı şer‘ ve muzırratımızdan mübemeyin olunmak üzere mukaddemâ bi’l-

cümle eyâlet ve elviye mutasarrıflarını ve umumen ahâli ve saire ol-emr-i şerîfim 

isdâr ve irsâl ve muhâkemde tescîl ve müzayini cümleye tefhîm ve i‘lâm 

olunduğundan başka bu makûle kapusuz tâifesinden ırz ve edebleri ve kendü 
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talabeleriyle hizmet içün gelenleri kabul ve sâir mîrimirâna hitaben def‘atıyla ol-emr-

i aliyem isdâr ve irsâl olunmağla mukaddemâ cümleye hitabne isdâr ve irsâl olunub 

muhakeme sicilâtında mastûr ve mukayyed olunan işbû sene-i mübârekede dahi 

peyder pey tahrîr ve tesîr olunan ol-emr-i padişâhânem mantûkları üzere harekete 

ihtimâm olunduğu sûretde eşkiyâ-i nâmı mesmû‘ olmayacağı meczûm ve melhûz 

iken bu emr vâcibü’l-ihtimâmde kemâl-i rehâvet ve kusurunuzda gayrı aşâir ve 

kabâil-i ricâli içlerinde olan eşkiyâ dahi bu makûle kapusuz eşkiyâsının 

zuhûrlarlarını mezkûr zahîrleri olan fesâd ve şekâveti icrâya sebeb ittihâz ve kapusuz 

ile ittihâd iderek elan ba‘zı eyâlet ve elviyede kıtâ‘-ı tarîk eşkiyâsı fevc fevc keşt ve 

kezâr ve murûr ve ubûr iden kârbânlara vesâir ebnâ’-i sebile ve ahâli-i fıkarâsına 

isâle kayd ve envâ‘-i şekâvet ve şenâate ictisâr üzere alakaları semû‘-ı hümâyûna 

lâhik ve vâsıl ve ale-eyy-i vücuh keza izâle şer ve fesatları cümleniz matlûb-ı 

mülukânem olduğuna binâen te‘kidi ve teşdîd-i havî işbû emr-i hümâyûn mevhibet 

makrûn-ı mehabet neciş sudûr olunmuşdur irsal olunur imdi bu bâbda vâli-i vilâyet 

vesâirin fimâba‘d gadr ve illeti bir dürlü ısfâ olunmayub ve bu keyfiyet teccessüsden 

hâli olunmayacağı ve bu makûle eşkiyâ dem ve diyeti ve eşyâ da‘vâları ile hatırları 

rencide etdirilmeyecek cümlemin ma‘lûmu oldukda sizki vezir-i müşâr ve mîrimîrân 

mûma ileyhimsiz eyâleti mezkûremin hâllerinde olan levandât bölük başılarından 

 

B.258 S.144 (orijinal sayfa 160) 
Ve fukaradatlarından ehl-i arz makûlelerinin mukaddemâ tenbiye-i hümâyûn olduğu 

üzere tarafınıza celeb ve istihdâme sa‘i ve dikkat ve hizmetinize ragbet itmeyüb 

minvâl-i şuruh üzere ber-mûceb fetevâ-yı şerîfe ve mâlları heder olan kıtâ‘-i tarîk-i 

eşkiyâsı zümmresinden olanların gerek müctemian ve gerek münferiden bir tarafdan 

haber olundukda müdahâle üzerine varılub at ve besât ve  melbûsatları katl idenlerin 

olmak üzere mücâzât meşrû‘aları tertîb olunarak vücûd-ı müfsidet-i numur eşkiyâdan 

tasfiye-i memleket ve temin-i tarîk-i mesâlike begayet-i ihtimam ve sa‘i mâlü’l-

kelâm eyleyesiz şöyleki bundan böyle dahi bu husûsda ve tesâhilen hareket ve 

sermû‘ agmâz ve rehâvet olunmak takribiyle Adana ve Maraş eyâletlerinde 

ahallerinden kapusuz eşkiyâsı keşt ve kezâr eylediği ve kabâil ricâlinden icrâ-yı 

şekâvet idenlere refakât veyahut iânet ider olduğu haber alındukda sizki vezir-i 

müşâru’l-ileyhasız ve elviye-i mutasarrıfları mîrimirân mûma ileyhimsiz muhâfıza-i 

memlekete sizden matlûb olduğuna binâen kusûrunuzdan bir dürlü agmâz 

olunmayacagınızdan başka zâbıtân ve ahâliden bu mâddede rehâvetleri zuhûr 
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idenlerin ve kabâil ve aşâir eşkiyâsından kapusuz tâifesine mürâfâkat iden 

şikayetlerin mensûb oldukları kabile ve aşiret boy begleri ve ihtiyârlarının seriân 

tertîb-i cezâsı ve kalebend misüllü te’dibâtı layıkları icrâsında müsahama ve agmâz 

olunmayacağı vede mahallerde zuhûr iderler ise vâli-i memalik tarafından buyruldu 

ve mübâşir vuruduna intizârıyla tefrîd-i furuht olunmayub der-akab sancâk musarrıfı 

ve ayân ve alay begi ve kethudâ yerleri ittibâ‘ ve neferâtlarıyla tertîb cezâlarına 

mübâderet idüb ba‘dehu vâli tarafından muâtab ve müvâhaza olunmayacakları 

cümlesine i‘lân ve işaat olunarak mukaddemâ ve hâlâ sâdır olan ol-emr-i şerîfinin 

infâz ve icrâsına her biriniz mezid-i sa‘i ve gayret ve iddet-i tekâsile ile ve 

rehâvetden begâyet tehâşi ve mücânebet olunmak bâbında fermân-ı âlişânım sâdır 

olmuşdur buyurdumki vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref yafte 

sadûr olan emr-i âlişânım mazmûn itâat makrûnuyla âmil olub hilâfından hazır ve 

mücânebet eylemeyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız  

Be-makam-ı İslmbol el-Mahrûse 

Fi’l-evâhir zi’l-ka‘de sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

B.259 S.144 (orijinal sayfa 160) 
Bâ-hatm Mehmed Paşa 
Vâli-i Adana ve Maraş 

Eyâlet-i Maraş’da vâki‘ elviye mutasarrıfları gayretlü saadetlü paşâ-yı âlişânımız 

hazârât ve eyâlet-i mezbûrede şeri‘at şiârdan faziletlü ve nâib efendiler zide fazlehum 

ve mütesellimiz kadvetu’l-emâcid ve’l-ayân Bayezidzade Numan Beg zide mecdehu 

ve mefahiru’l-emasil ve’l-akrân kethudâları ve yeniçeri serdarları ve sâir aşâir ve 

kabâil boy begleri ve ihtiyârları ve havâs ve evkaf ve zuemat ve tîmâr zâbıtları ve 

sûbaşıları ve ayân vilâyet ve iş erleri umumen darb ve harbe kadar il erleri inhâ 

olunurki kıtâ‘-ı tarîka ve nehab-ı emvâl iba‘d iden başı boş levendât haşerâtının fi’l-

asl muzırr-i iba‘d vesâi bi’l-fesâd olanlarına binâen yanlarında bulunan at ve besât ve 

melbûsâtları katl idenlerin olmak üzere ber-mûceb fetâvâ-yı şerîfe bulundukları 

mahallerde üzerlerine varulub cezâ-yı sezâları tertîb ve icrâ olunmak bâbında bundan 

mukaddem bi’t-defât evâmir-i aliye isdâr ve ıtrâf ve inhâya neşr ve irsâl 

olunduğundan mâ-adâ kapusız tâifesinden ırz ve edebleriyle hizmet içün gelenleri 

kabul ve sâir ehl-i ırz makûlelerine haberler irsâli ile tarafınıza celeb-i istihdâm 

olunmak husûsu dahi peyder pey evâmir-i şerîfe ile tenbîye ve tekîd olunmakda iken 

mücerred-i kemâl rehâvet ve kusurun nâşir eşkiyâ tâifesi haşâir ve kabail ricali ile 

bi’l-ittifâk olan ba‘zı eyâlet ve elviyede fevc fevc keşt u güzâr ve murûr u ubûr iden 
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kârbânlara vesâir ebnâsıyla bâ- husûs ahâli ve fıkâraya isâle envâ‘-ı hasâr ve 

mazarradan hâli oldukları bizzat ma‘lûm-ı hümâyûna cihândari olmağla imdî fermân 

olunduğu vechle eyâletlerimiz dâhilinde olan levendât bölük başısı ve nefrâtlarından 

ehl-i ırz makulelerini mukaddem tenbiye olunduğu üzere celeb ve istihdâm ve 

hizmet-i ragbet itmeyub fetevâ-yı şerîfe mûcebince demleri hazır olan kıtâ‘-ı tarîk 

eşkiyâsından münferiden ve gerek müctemiân bir tarafdan haberlendikde derhâl 

üzerlerine varılub at ve besât ve melbûsâtlarmız katl idenleri olmak üzere mücâzât-ı 

meşrûalarının tertîb ve icrâsına bi’l-ittifâk ihtimâm ve dikkat ve eger bundan sonra 

dahi kusûr ve rehâvetden naş-i dâhl hükümetimizde kapusuz eşkiyâsı keşt u güzâr 

eylediği ve kabâil ve aşâir ricâlinden icrâ-yı şekâvetde kapusuz tâifesine refâkat 

veyahût i‘ânet ider olduğu haberlenmek lâzım gelür ise bu bâbda bizlerin ve dâhil-i 

hükümetimizde olan elviye mutasarrıflarının kusur ve rahâvetinizden bir derlü agmâz 

olunmayacağından başka bu maddede rehâvetler zuhûr idenlerin ve kabâil ve aşâir 

eşkiyâsından kapusuz tâifesine mürâfakat iden şakîlerin mensûb olduğu kabile ve 

aşiret boy begleri ve ihtiyâlarının ibretü’l-feyr tertîb-i cezâ olunacakları ve ne 

mahallerde zuhûr iderler ise vâli-i memalik tarafından buyruldu ve mübâşir vuruduna 

intizâr ile tefrîd-i furuht olunmayub der-akab sancâk musarrıfı ve ayân ve alay begi 

ve kethudâ yerleri ittibâ‘ ve neferâtlarıyla tertîb cezâlarına mübâderet idüb ba‘dehu 

vâli tarafından muâtab ve muâhaza olunmayacakları cümleye i‘lân ve işaat olunarak 

ale’ eyy-i hâl def‘ ve ref‘ müferit eşkiyâ ve tahsil-i asayiş inayet-i fıkarâ ve zuanaya 

bezl-i mukadderât olunmak bâbında şeref sudûr iden fermân-ı celilü’l-makrûn 

mûcebince divân-ı Adana’dan işbû buyruldu tahrîr ve isdâr ile irsâl olunmuşdur 

vusûlünde sâdır olan fermân-ı âlişânım bir sûreti ihrâc ve mumzi‘ ve memhûren irsâl 

olunmağla mazmûn emr-i âlî üzere amel ve hareket ve kıyl-ı katl  hilâf ve vaz‘ ve 

hareketden ve ednâ-i mertebe agmâz ve tesayih göstermekden bigayetü’l-gaye ve 

mücânebet eyleyesiz deyü buyruldu  

   Fi 9 Zi’l-hicce sene 1180 

Nisan 1767                      

B.260 S.145 (orijinal sayfa 159) 
Bâ-hatm Mehmed Paşa 

Vâli-i Rakka Hâlâ 

Kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân Ayıntab’da câbeci oğlanlarının zimmeti olan mâl-ı 

mîrînin bâ emr-i âli tahsîline me’mûr Mustafa Ağa zide kadrehu inhâ olunurki bu 

esnâda Battal Ağa’nın birâderi Mehmed Emin Ağa tarafımıza gelüb mâl-ı merkûmun 

edâsına taahhüd eylemekle fimâba‘d ol-cânibde beyhûde meks ve ikâmetiniz iktizâ 
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eyleyüb husûs-ı mezbûrun tesviye ve temşiti içün bu cânibe gelmeniz lâzım ve 

muktezî olmakdan nâşî tevkıf itmeyüb ağalarımızdan muayyenenize ta‘yîn olan Ali 

Efendi ile ma-ân bu cânibe gelmeğe musâr‘iat eylemeniz bâbında tarafımızdan işbû 

buyruldu tahrîr ve isdâr ve ile irsâl olunmuşdur inşâllahu teala vusûlünda gerekdirki 

vech-i meşrûh üzere Ağa-yı mûma ileyh mâl-ı merkûmun edasına taahhüd eylediğine 

binâen ol-tarafda ikâmetiniz iktizâ itmemekle husûs-ı mezbûrun temşiti içün kalkub 

mûma ileyh Ali Efendi ile bu cânibe gelmekle mübâderet ve mûceb buyruldu ile 

amel ve hareket eyleyesiz deyü 

       Fi 21 Zi’l-hicce sene 1180 

Nisan 1767 

B.261 S.145 (orijinal sayfa 159) 
Derkenâr:Asıl fermân-ı âlişândır kayıd olunmuşdur 

Kıdvetu’l-kuzât ve’l-hühkâm ma‘denü’l-feizâil ve’l-kelâm Mevlânâ Ayıntab kâdısı 

Efendi zide fazlehu tevkî-i refî‘-i hümâyûnda hasıl olacak ma‘lûm olaki iftihârü’l-

emâcid ve’l-ayân sâbıka defterlerini el-Hac Mehmed râkim dâme mecdehu der-

saadetime arzuhâl idüb iştirâken mâlikâne-i uhdesinde olan resum-ı dönüm ve 

amediye-i duhân eyâlet-i Maraş  ve Karaman ve Sivas ve Tevâbi mukâtaasının 

mülhakâtından Maraş eyâletinde vâki‘ Ayıntab sancağının duhân ziraatcıları ve 

duhân tâcirleri ayân-ı mütefelliden ba‘zı kimesnelere istinâden ber-vech-i şurût lâzım 

gelen dönüm-i duhân ve amediye-i duhân resumlarını tamamen vermeyüb noksan 

teklifi ile mâl-ı mîrînin kesr ve noksanına bâdi olmalarıyla livâ-i mezbûrede zırr‘a 

olunan duhânların ber-mûceb şurût iktizâ iden resum ve dönümlerine Ayıntab’a 

tevarid iden duhânların lazım gelen resum-i amediye-i mîrî mukâttaa-i mezbûre 

mültezimi tarafından tamamen cem‘ ve tahsîl ve ahz ve kabz itdirilüb mikdâr-ı 

mukâtaadan noksân teklîfi ve aher behâsı ile kimesne tarafından ta‘lül ve muhâlefet 

etdirilmemek üzere emr-i şerîfim ricâ eylediği ecileden hazine-i âmiremde bâş 

muhâsebe defterlerine nazır olundukda bin yüz guruş mâlı olan Maraş ve Karaman 

ve Sivas eyâletlerinin resum-ı dönüm-i amediye duhân mukâtaasının nısf hissesi 

mûma ileyhim mâlikâne-i uhdesinde olub zikr olunan eyâletlerde zırr‘a olunan duhân 

fidânları tarlalarında iken dönümleri mesâhe olunub beher dönümünden ikişer buçuk 

guruş resum-ı mîrî ve kalemiye ve tahsîldârların cihet-i mayişeti içün onar para ve 

kâdı içün ikişer para ki mecmû‘  beher dönümünden ikişer buçuk guruş on ikişer para 

cem‘ ve tahsîl itdirile ve duhân-ı dönüm-i resumu hâves olub zecrânki olmağla mu‘âf 

ve necri mu‘âf dahil olmak üzere muktezî olmağın min külli’l-vüch serbest olub 
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havâs-ı hümâyûnum voyvodaları ve zâbıtaları ve gerek sultan-ı azâm ve vezirü’l-

kirâm vesâir evkâf mütevellileri ve zu‘âmat ve tîmâr sâhibleri ve vüzerâ ve mîr-i 

mîrân ve mîrilü voyvodaları ve mütesellimleri ve sûbaşıları bu bizim toprağımızdadır 

deyu kat‘â müdâhale ve muhâlefet itdirilmeyüb her ne mahalde zırr‘a olunur ise 

resum-ı dönümleri taraf-ı mîrî içün zabt ve rabt ve cem‘ ve tahsîl itdirile ve zikr 

olunan mahallere Rumeli ve Anadolu câniblerinden gelen duhân … … mîrîlerde 

duhân gümrüğünü edâ eyledik deyu tezkere ibrâz iden tüccârın muâhedeleri üzere 

ba‘de’l-yevm atîk ve cedid tezkerelerine amel ve i‘tibâr olunmayub Sinop ve Samsun 

ve tevâb‘i iskelelerine ve zikr olunan Maraş ve Karaman ve Sivas eyâletlerinde vâki‘ 

olan kasâbat ve karaya aher-i bilâdden bir def‘a gümrüğü edâ olunmuş fûrüht içün 

tüccârın götürdükleri yenice ve dardar yenicesi ta‘bir olunur duhânın a‘lâsından 

altışar ve Karaca Ali’nin vukıyyesinden  dörtder rakim duhânın vukıyyesinden  ikişer 

buçuk ve kezalik cebeliye ve amediye ve milas ta‘bir olunur duhânın a‘lâsının 

vukıyyesinden altışar ve ustanın vukıyyesinden dörder ve altısının vukıyyesinden 

ikişer buçuk sâg‘ akce resum amediyeleri cem‘ ve tahsîl itdirile deyu berâtları 

şurûtunda mukayyed olduğu der-kenâr olunmağla şurût-ı raiyede mûcebince icâb 

iden resum ve dönüm ve amidiyeleri tamamen cem‘ ve tahsîl olunub hilâf-ı şurût 

noksân teklifi ve aher bahane ile cânib-i mîrîye irâs-ı kesr ve hasâret itdirilmemek 

üzere emr-i şerîfim verilmek bâbında ifitihârü’l-umerra ve’l-ekâber müstecmi‘ 

cemi‘u’l-meâli ve’l-mefâhir bi’-fi‘l baş defterdârım İbrahim Salim dâme ilmuhu 

telhîz itmekle imdî telhîz-i mûcebince amel olunmak bâbında fermân-ı âlişânım sâdır 

olmuşdur buyurdumki hükmi şerîfim vardukda bu bâbda sadır olan emrim üzere 

amel idüb dahi mukâtaa-yı mezbûr ber-vech-i mâlikâne iştirâken mûma ileyhin 

uhdesinde olub tahsîli şurûtı vech-i meşrûh üzere olduğu hazine-i âmirem defterinde 

mukayyed olmağla şurût meriyesi mûcebince  

 

B.261 S.146 (orijinal sayfa 158) 
İcâb iden resum-ı dönüm ve amediyelerin tamamen cem‘ ve tahsîl ve edâ itdürüb 

hilâf-ı şurût noksân-ı teklifi ve aher-i bahâne ile cânib-i mîrîye irâs-ı kesr ve hasâret 

itdirmeyüb mazmûn emr-i âlişânım âmel olasız şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîren  

Be-makam-ı islambol el-Mahrûse 

Fi’l-yevmi’l-hamis aşer Şevvâli’l-mükerrrem sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 
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B.262 S.146 (orijinal sayfa 158) 
Derkenâr: Duhân-ı dönüm ve amediyenin yed ve ahdından zabt olunmak üzere sâdır 

olan fermân-ı sûretidir Tıbk-ı asıl … hürrire el-fakir … es-Seyyid Mehmed tâhiru’l-

el-müvelli-yi halife … Mahmud Paşa …       

Mefâhiru’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fezâil ve’l-kelâm Maraş ve Karaman ve 

Sivas eyâletlerinde resum-ı dönüm ve amediye-i duhân mukâtaası vâki‘ olan yerlerin 

kâdıları ve nâibleri zide fazlehum tevkî-i refî‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki 

düstur-ı mükerrem müşir-i mufahhâm nizâmu’l-âlem hâlâ Deryakapudanı vezirim 

Mehmed Paşa edâm Alluhu teala iclâlehunun necl-i necibi ümerrâ-yı deryadan 

iftihâru’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed Beg dâme mecdehu südde-i saadetime arzuhâl 

idüb ber-vech-i iştirâk mâlikâne uhdesinde olan resum-ı dönüm ve amediye-i duhân 

eyâlet-i Maraş ve Karaman ve Sivas ve Tevâbi mukâtaası mukâtâat-ı sâire müsillü 

bir mahalden ibâret olmayub hâsılâtı üç aded cesîm eyâletler dahillerinden 

müteferrika kaza ve karalarda zırr‘a olunan duhânlar ile etrâf ve inhâdan tevârid iden 

duhânlardan alınacak dönüm ve amediye-i resumlarından ibâret olduğuna binâen 

mukâtaa-i mezbûre yed ve ihdaden zabt olunmayub her hisse bir âdama iltizâm ve 

birkaç nefer mültezimler taraflarından mahall-i adîdeye başka başka adamlar ta‘yîn 

ve irsâl olunduğu sûretde hasılât mukâtaa mültezimlerin masâriflerine ancak vefâ 

idüb emirdar oldukları fâizleri külliyen mahv ve hebâ olacağı zâhir ve huyuda iken 

müştereki Süleyman mücerret icrâ-yı noksâniyet dâiyyesiyle mutasarrıf olduğu rub‘ 

hissesini eşirrâden ba‘z-ı hâm u kest kimesneye iltizâm ile mâl-ı mîrînin kesr ve 

noksân tertibine bâis olmağla mâl-ı mîrîsi telef ve izâatden siyâneten kâide-i 

münâveye üzere merkûmun hissesine isâbet iden bedel-i iltizâmı sinini sâbıka üzere 

tamamne ve kâmilen kendüye edâ ve teslim olunmak şartıyla merkûm Süleyman’ının 

hisse-i mezbûresi kendü hissesiyle ma-ân yed ve ihdaden tarafından zabt olunmak 

içün emr-i şerîfim ricâ itmeğin senevî bin yedi yüz guruş mâlı olan resum-ı dönüm 

ve amediye-i duhân eyâlet-i Maraş ve Karaman ve Sivas ve Tevâbi mukâtaasının 

nısf-ı hissesi Rakim el-Hac Mehmed ve rub‘ hissesi mûma ileyh Ahmed Beg dâme 

mecdehuhumâ ile rub‘ aheri Süleyman zide mecdehunun ber-vech-i mâlikâne 

iştirâken uhdelerinde olduğu ve bu makûle iştirâken mâlikâne-i mutasarrıflarından 

münâveye üzere yed ve ihdaden zabtı istidâ‘ eylediklerinde mukâtaasının mâl-ı 

mukayyedini ve kalemiyesini mahallerine ve sene-i sâbık üzere hisse-i fâizini 

müşterekine tamamen ve kâmilen edâ ve teslim eylemek ve senesi aherinde mîrî ile 

hesâbını görüb sûret-i muhâsebesine almak şartıyla münâveye üzere yed ve ihdaden 
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zabtı içün o emr-i aliyem verile geldüğü mâlikâne-i defterlerinde derkenâr olunmağla 

kâ-ide-i münaveye üzere müştereki merkûm Süleyman’ın rub‘ hisse-i mezkûresine 

isâbet iden mâl-ı mîrî ve kalemiyesi hazine-i âmirem ve mahallerine ve ber-mûceb 

sene-i sâbık iktizâ iden fâizini kendüye edâ ve aher senede mîrî ile hesâben rü’iyet ve 

sûret-i muhâsebesine yedine teslim eylemek şartıyla hisse-i mezkûre kendü hissesiyle 

ma-ân mîr-i mûma ileyh tarafından yed ve ihdaden zabt olunmak üzere mahalline 

kayd ve emr-i şerîfim verilmek bâbında iftihâru’l-ümerrâ ve’l-ekâbir müstecmi‘ 

cemi‘u’l-meâli ve’l-mefâhir bi’l-fi‘l baş defterdârım İbrahim Sarım dâme ulvehu 

telhis itmeğin telhîsi mûcebince mahalline kayd olunmağla imdî vech-i meşrûh üzere 

amel olunmak bâbında fermân-ı âlişânım sadır olmuşdur buyurdumki hükm-i şerîfim 

vadıkda bu bâbda sadır olan emrim üzere amel idüb dahi kaide-i münâveye üzere 

müştereki merkûm Süleyman’ının rub‘ hisse-i mezkûresine isâbet iden mâl-ı mîrî ve 

kalemiyesi hazine-i âmireme ve mahallerine ve ber-mûceb sene-i sâbık iktizâ iden 

fâizini kendüye edâ ve aher senede mîrî ile hesâbın rü’iyet ve sûret-i muhâsebesini 

yedine teslim eylemek şartıyla hisse-i mezkûre kendü hissesiyle ma-ân mîr-i mûma 

ileyh tarafından yed ve ihdaden zabt itdirdüb hilâf-ı şurût müştereki mezbûr 

tarafından ve taraf-ı ahardan hiç ferd müdâhele ve taaruz itdirmeyesiz şöyle bilesiz 

alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı islambol el-Mahrûse    

Fi’l-yevmi’l-hamis aşer min Şevvâli’l-mükerrem sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

 
Vusulunâ 

Fi 24 min Zi’l-hicce sene 1180  
   Nisan 1767          

 
B.263 S.147 (orijinal sayfa 157)  

Bâ-hatm Mehmed Paşa Vâli 
Rakka Hâlâ 

Ayıntab nâibi feziletlü Efendi ve Voyvodaları Ağalar 

Ashâb-ı arzuhâl reâya makûlesinden olub zimmetlerinde olan mîrîleri yedlerindeki 

mâllarından tahsîl oluna gelmişiken merkûmunun derûn-ı arzuhâlde mezkûre li’l-

esâmi kimesnelerin koyun behâsından ber-mûceb temessük-i zimmetlerinde bâki 

kalan haklarını taleb eylediklerinde edâsında ta‘ned ve ta‘lül eylemeleriyle imdî 

reâyâ-yı mezbûrenin hakları zai olunduğu takdirde kendüleri perişân ve Ayıntab’da 

dahi celebi keşanın inkıtâ’ına bâdî olacağı zâhir ve nemâyân olmağla ta‘yîn olunan 
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mübâşir ma‘rifetiyle sâbit olan hakları tamamen tahsîl ve ashâbına edâ ve teslim 

itdiriyüb tarafımıza i‘lâm olasız 

      Fi 25 min Zi‘l-hicce sene 1180 

Nisan 1767 

B.264 S.147 (orijinal sayfa 157)  
Devletlü inâyetlü merhâmetlü Sultanım hazretleri sağ olsun arzuhâl kulları budurki 

Mevhulleri Milelli aşâiri halkından Mamranlı cemâatinden olub bundan akdem 

Ayıntab’da sâkin Hacbelu aşiretinden Hacı Mustafa’nın birâderzadesi Ali ve birâderi 

Putaş ve emmizadesi Kör Mehmed nâm kimesnelerde ber-mûceb temessük koyun 

behâsından bin altı yüz guruş alacağımızdan dört yüz elli guruş zimmetlerinde bâkî 

kalmağla edâsında ta‘lül ve bundan mâ-adâ Ayıntab’da yeniçeri zümresinden Davud 

oğlu Mehmed beşede dahi üç yüz re‘s koyun behâsı bin beş yüz guruşa kıt‘a ve karar 

verilmiş iken el-yevm bin seksen guruş ikrârları üzere makur olub verilmelerinde 

illet ve ba‘zıları tarafından müsaade olmak hasabiyle kendüsünü ihfâ ve geceleyin 

hânesine gelüb bu gün azimet ve muhâlefet itmeleriyle merâhim-i aliyelerinden 

mercuduki mezkûrânlara mübâşir kulları ta‘yîn ve hakkımızı ihkâka olunmak 

bâbında Ayıntab nâibi Efendi hazretlerine ve zâbıtalarına hitâben ihrâr-ı hakk 

buyrulub iâde-i hayrımıza mazhar olmanız mercudur ol-bâbda fermânım Efendimiz 

hazretlerinindir 

Bende-i bikr Süleyman Molla     

 

 

B.265 S.147 (orijinal sayfa 157)  
Ayıntab nâibi faziletlü Efendi ve Voyvodaları ve Ağaları 

Ashâb-ı arzuhâlleri reâyâ makûlesinden olub zimmetlerinde olan mîrîleri ancak 

bedellerindeki mâllarından tahsîl oluna gelmekle merkûmların koyun behâsından 

derûn-ı arzuhâlde mezkûru’l-esami kimesnelerin zimmetlerinde olan hakları taleb 

olundukda edâsında ta‘ned ve ta‘lül eyledikleri tarafımıza ihbâr ve ihnâ olunmağla 

imdi merkûmunun mâlları ziyâi olduğu sûretde kendüleri perişân olduğundan başka 

Ayıntab’da dahi celebi keşanın inkıtâ’ına bâdî olacağı zahir ve nemâyân olmağla 

ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle sâbit olan hakları hasmane mezbûrdan tahsîl ve 

ashâbına edâ ve teslim ile ihkâk-ı hakk ve tarafımıza i‘lâm olasız  

       Fi 24 min Zi‘l-hicce sene 1180  

Nisan 1767 
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B.266 S.147 (orijinal sayfa 157)  

Devletlü inâyetlü merhâmetlü Sultanım hazretleri sağ olsun arzuhâl kulları budurki 

Milelli aşâiri halkından Senkanlı cemâatinden olub bundan akdem Ayıntab 

kasabalarından hâvî irsâlen ve Ali beşe nâm kimesnelerde koyun behâsından bin altı 

yüz guruş hakımız olub meblağ-ı mezbûru taleb eylediğimizde edâsında illet ve 

muhâlefet itdikleri içün mukadder olan temessük mûcebince hâkimü’ş-şer‘ 

tarafından ahz ve habs etdirülüb birisi nakîb efendide ve biri dahi serdar ağada 

mahbûs itdirülüb musemehaları hasebiyle bu kullarına gadr ve mahbûs-ı mezbûrlara 

himâye eylemerine merâhim-i aliylerinden mercudurki mübâşir kulları ta‘yîn ve 

Ayıntab nâibi Efendi ve zâbıtalarına hitâben tahsîli bâbında fermân Efendimiz 

hazretlerinindir  

Bende-i Hacı Kaan   

 

B.267 S.148 (orijinal sayfa 156)  
Bâ-hatm Mehmed Paşa 

Vâli Rakka Hâlâ 

Ayıntab nâibi Efendi Mevlânâ ve voyvodaları ağaları ta‘yîn olunan mübâşir 

ma‘rifetiyle merkûmun da‘vâsını istimâ‘ ve rü’iyet ve ba‘de’t-tarâf‘ icrâ-yı hâkk 

vakt‘-i nizâ‘ ve hükümet eyleyüb vuku‘a ve sıhati üzere tarafımıza i‘lâm oluna deyü 

 

B.268 S.148 (orijinal sayfa 156)  
Devletlü inâyetlü mürüvetlü merhametlü Efendim Sultanım hazretleri devlet-i ikbâl 

ile sağ olsun arzuhal fıkara kulları budurki bu kullunuz Ayıntab sâkinlerinden olub 

yine belde-i mezbûr sakinlerinden Zügürd oğlu Osman nâm kimesne bu kullunuz 

taşra-i köye gitdikde evime gelüb avratımı zor ile tasrruf idüb elbetde keşikden bu 

şân her ne gider ise ben verdim deyü zor idub avratıma selyani getürüb bu kullunuza 

yedirüb bâzen hizâkâr itmetüb ba‘dehu zor ile avratımı boşadub müddeti yetimizden 

yirmi gün mukaddem nikâh idüb almağla bu kullunuz bâ bu kadar zulm etdiniz 

sizden şekvâ iderim dimekle avratın eniştesi Kanboğaz oğlu Ömer Çelebi dimekle 

ma‘rûf nâm kimesne kakub üzerime hücum idüb dab-ı şett ile ve iki dişim ihrâc idüb 

hâlâ dişlerim dahi yanımdadır ve gavtar beyne’l-nas bu fıkarâ kullunuza kesr-i arz ve 

zulm-i ta‘adî ve gadr-ı küllü itmekle arzuhâle cesâret kılınmışdır merâhim-i 

aliyelerinden mercudurki habbe’n-nillah mübâşir kulları ta‘yîn ve huzûr-ı şerîfe ihzâr 

ve murâfi‘-i şer‘ ve ihkak-i hakk itmek bâbında bâkî emrü fermân ve latif ve 

merhamet ihsân devletlü inâyetlü merhametlü Efendim Sultanım hazretlerinindir 
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El-hakir bende  İslâm Adem  

 

B.269 S.148 (orijinal sayfa 156)  
Derkenâr: İstanbul’a gidecek koyunlara … olunmak içün fermân-ı âlişândır 

Düstûrun-ı mükerremun müşirun-i mufahhamun nizâmü’l-âlem müdebbirü umûri’l-

cumhûr bi’l-fikri’s-sâkib mütemimu mehâmü’l-enâm bi‘r-re‘yi’s-sâib mümehhidu 

bünyânü’d-devlet ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânu’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı avâtifu’l-melikü’l-âlâ Anadolu’nun orta kolunda Diyarbekir’e varınca vâki‘ 

olan vezirâ-i azam edâm âlehu teala iclâlehûm ve azâmü’l-ümerâ el-kirâm 

merâci‘ü’l-küberâ ve’l-fuhâm ulu’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-hayr ve’l-ihtişâm 

ihtişâmü’l-muhtesun bi-mezid-i inâyeti’l-melik’il-ala mîrîmirân-ı kirâm dâme 

ikbâlehum ve mefâhiru’l-kuzat ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fezâil ve’l-kelâm kuzat ve 

nuvâb zide fazehilu ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân mütesellimleri ve kethuda 

yerleri ve yeniçeri serdârı havâss-ı evfâk zabıtları ve zuemat ve tîmâr sûbaşıları ve 

pacadar vesâir zabıtan ve ayân-ı vilâyet zide kadrehum tevkî-i ref‘-i hümâyûn vâsıl 

oluncak ma‘lûm olaki öteden berü vilâyet-i Anadolu’da vâki‘ beldân ve emsâr ve 

kasabat ve karada sâkin fıkâra-yı raiyetin vesâir erbâb-ı ticâretin vesâir konar ve 

göçer aşâir ve kabail ricâlinin yedlerinde bulunan ağnâm-ı fürûht içün havâşileriyle 

peyder pey âsitâne-i saadetime götürüb kasab başılar tarafından ve taraf-ı âherden 

taaruz ve müdâhale olunmaksızın kendüleri fürûhta veya husûs-ı seniyede bâ-ziyade 

sâdır olan evemir-i şerîfimle ağnâm getürenlerin cümlesi didükleri kimesnelere 

cümle nizâ‘ bey‘ ile intifâ‘-i sebâir ve kesb-i kâr eyledikleri cümlenin ma‘lûmu olub 

ve yalnız Rumeli cânibinden gelen ağnâm İstanbul’da olan ibâdullah vefa itmeyüb 

Anadolu tarafından dahi kesret üzere ağnâm davarı muktezi olduğuna binâen 

Anadolu câniblerinden gelen ağnâmdan çaşni tutulması men‘ kılındığı ile men‘ 

olunmakdan nâşi geçidlerde ve meher ve ma‘berlerde ve âsitâne-i saadetime koyun 

getürenlerden mu‘tâd-i mugâyir ale tariku’l-bedia senete mutâlebe olunmak ve bu 

makûle bey‘ içün ağnâm getürmeleri ağnâmlarıyla imtân ve sâlmân âsitâne-i 

aliyyeme teşir ve imrâr itdirilmek fermânım olunmağın işbû emr-i şerîfim isdâr ve 

sadır-ı azam ağalarından kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân Derviş Ahmed zide kadrehu ile 

irsâl olunmuşdur imdi ber-vech-i muharrer Türkman ve Haleb tâifesinin vesâirlerin 

getürdükleri koyunları rızâlarıyla diledikleri kimesnelere bey‘ ve behâları tamamen 

ashâbına teslim  olunmak ve kasab başılar vesâirler tarafından çaşnî tutulmayub ve 

cemâfi’l-vücuda cevr ve taadi olunmamak üzere bu tarafda tenbihi lâzım gelenlere 



 268 

muhkem tenbiye-i ekîd olunduğu ma‘lûnuz oldukda siz dahi koyun getürenlerden 

murûr ve ubûr eyledikleri geçidlerde mutat-ı mugâyir ale tarîk ihda akce 

mutâlebesiyle bir dürlü rencide ve remide olmaması husûslarını iktizâ idenlere 

muhkem tenbih ve teşriye ve kazalarımızda olan Türkmân ve Haleb tâifeleri vesâir 

ashâb-ı ağnâmı götürdüb kasab başılar vesâir taraflarından çâşnî tutulmayacağını 

cümlesine ifâde ve takrîr ve inşallâhu götürecekleri koyunlarının bir adedi gerü 

dönülmeyüb sâtılmak üzere her kes rizâlarıyla istedikları kimesnelere bey‘ 

eylemeleri içün hâsta-i ithâm olunduğunu ve koyun sâcları getürdükleri ağnâmdan 

meh’müllerinde ziyade fayda idecekleri inhâ ve mübâşir eyleyerek âsitâne-i 

saadetime kesret üzere koyun nakline cümlesini teşvîk ve tergîb ile ashâb-ı ağnâmın 

mevcud olan koyunlarını bir gün mukaddem yola çıkardub muavenet ve muzâheret 

iderse selâmet ve emniyet birle icâleten ve müsâriaten bu tarafa sevk ve te’sire-i sai‘ 

ve dikkat ve mikdâr-ı zerre tehâden ve ekaseleden begâyet tevkî ve mücânebet 

eylemesiz bu husûs asitâne-i saadetimde ibâdullahımın hükm-i husûsunda def‘-i 

zaruretlerine ve hâm koyun ashâbının kesb ve menfaatlerine vesîle ve sebeb olmağla 

koyun getürenlerin sermû ezret ve remide ikmâllerine ve esnâp-ı râhde mikdâr-ı zerre 

ta‘adî ve rencide olunmalarıyla kat‘a rızâ-yı şerîfim yog iken şöyleki emr-i şerîfime 

üzere hareket ile esnâ-ı râhde hilâf-ı mutat akce mutalebesi veyahut âher vechle 

ta‘adî ve taaruz el-hasıl vücuh-ı ta‘dîyad ile rencide olundukları haber verilmek lâzım 

gelür ise ol-makulelerin muhkem haklarından gelineceği rica şetbâ hedr … her 

biriniz ziyâde ihtimâm üzere hareket ve keyfiyet-i cümleye i‘lân ve işaat fermân-ı 

âlişânım tenfîz ve icrâsına sarf-ı kûdret ve miiknet eylemeniz bâbında fermân-ı 

âlişânım  sâdır olmuşdur buyurdumki vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzere 

şerefyafte sudûr olan fermân-ı vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimin itaat 

makrunuyla amel olub hilâfından begâyet gadr ve mücânebet eyleyesiz şöyle bilesiz 

alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse                      

     Fi evahir şehr Ramazanü’l-mübârek sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1767 

Vusulunâ  
                      Fi muharremü’l-haram sene 1181 

   Mayıs 1767 

 Mazmûnı üzere sadr-ı azam mektûbu dahi vardır deyü  
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B.270 S.149 (orijinal sayfa 155)  
Bâ-hatm Mehmed Paşa 

Vâli Rakka Hâlâ 

Ayıntab nâibi faziletlü Efendi voyvodaları Ağalar ve Serdârlar 

Sâhib-i arzuhâlin ber-vech-i mâlikâne mutasarrıf olduğu karye-i mezbûre ahâlileri 

öteden berü baglu reâyâ olub resum-ı raiyetin vire gelmişler iken mutasarrıf-ı mezbûr 

tarafından mâl-ı mîrîleri mutâlebe olundukda yeniçeri yüz deyu cevâb ve bu tarik ile 

kendülerine silk raiyetden ihrâc eylemeleriyle imdi ahâli-i mezbûre raiyetelikden 

imtinâ‘ eylediği reâyâi sâreye dahi sârî ve bu takrib ile emvâl-i mîrîyeye kes ve 

noksân târî olduğundan başka sefer-i keş ve sahîh bedergâh olmadıkca iddâ eylemek 

hilâf-ı kâide-i ocak olub ve bâhusûs mutasarrıfı mezbûrun yedinde emr-i âli dahi 

olmağla ol-makûleleriin yeniçerilik iddâsı mesmû‘ ve mu‘teber olmayub ber-mûceb 

emr-i âli mâl-ı mîrî ve resûm raiyetleri mübâşir ma‘rifetiyle tahsîl ve mutasarrıf-ı 

mezbûr tarafına teslim itdurulub fimâ‘bâd bir ferde hilâf-ı kâide ve mugâyir emr-i âlî 

harekete cevâz ve ruhsât gösterilmeye deyü 

         Fi 3 min Muharrem sene 1181 

Mayıs 1767          

B.271 S.149 (orijinal sayfa 155)  
Devletlü inâyetlü merhametlü Efendim Sultanım hazretleri sâğ olsun arzuhâl kulları 

derki Ayıntab kazasının Hıyam nâm karye berât-ı padişahı ile mutasarrıf olduğum 

mâlikânemin derûnunda sâkin olan reâyâlarımızın öteden berü sene-i sâbık mu‘tât-ı 

kadîm üzere vere geldükleri mâl-ı mîrîsini yirmi ta‘dâd nefer Ayıntab serdarına 

ubûdiyetle yeniçeri defterlerine  kayd ve mâl-ı mîrîmize vermede izit ve ta‘lül ve 

virenlere dahi ihtilâl verilmekle mâl-ı hıyâm beş yüz guruş ve altmış guruş 

kalemiyesi olmağın bu senelerde dört yüz guruş tahsîli olmayub iki üç seneden berü 

bu kulları tamamiyle mâlını kabzına me’mûr çavuşa bednâ-i edâ ve tahsîlinde âciz 

olmağla ve merhum-ı aliyelerinden mevcudurki mübâşir kulları ta‘yîn ve Ayıntab 

nâibi huzûrunda şer‘le mürâfaat ve icrâ-yı hak olmak bâbında emr-i fermân devletlü 

inâyetlü merhametlü efenim Sultanım hazretlerinindir 

Bende-i İshak   Rumkale 

 

B.272 S.149 (orijinal sayfa 155)  
Bâ-hatm Mehmed Paşa 

Vâli Rakka Hâlâ 

Ayıntab nâibi faziletlü Efendi voyvodaları Ağalar 
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Ta‘yîn olunan  mübâşir ma‘rifetiyle hasmâsı mezbûrları ihsâr-ı şer‘ ba‘de’t-terâfi‘ 

muktezâ-yı şer‘-i kavîm üzere ihkâk-ı hak ve fasl-ı nizâ‘ ve hasmâm idüb vukû‘ı 

üzere tarafımıza i‘lâm olunmak  

       Fi 28 min Zi’l-hicce sene 1180 

Nisan 1767 

B.273 S.149 (orijinal sayfa 155)  

Devletlü inâyetlü merhametlü Efendim Sultanım hazretleri sâğ olsun arzuhâl 

kullarıdırki Ayıntab karalarında Agcakend nâm karye ahâlilerinden olub pederim 

merhûm olmağla ammucam Mahmud nâm kimesne pederimin emvâlini zabt idüb bu 

kulları dahi on dört sene ammucama hizmet idüb kızını kullunuza nikâh idüb vermiş 

iken hâlâ karyemiz imâmı zihâl olmağla menkûhemi imâma virüb bu kullarını karye-

i mezbûre ahâlilerinden Kara Mustafa ve eski imâm ve Hacı Osman oğlu Mehmed 

nâm kimesneler dögüb iki dişimi kırub yüzümü mecrûh idüb gadr-ı külli itmeleriyle 

merâhim-i aliyelerinden mercu durki mezkûrânlara mübâşir kulları ta‘yîn buyrulub 

hazur-ı âlilerine ihzâr-ı murâfaa olunub ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i fermân 

devletlü inâyetlü Efendim Sultanım hazretlerinindir 

Bened-i Osman 

 
B.274 S.150 (orijinal sayfa 154)  

Bâ-hatm Mehmed Paşa 
Vâli Rakka Hâlâ 

Hâlâ Ayıntab müsned-i neşin şeriat gurrâ fazilletlü efendi zide fazlehu ve kıdvetu’l-

emâcid ve’l-ayân voyvodaları ağalar zide mecdehumâ inhâ olunurki bundan akdemce 

cebeci oğlu husûs içün ahz ve habs olunan el-Hac İsmail oğlunun şakî merkûm ile 

münâsebet ve ihtilâtî olmayub bi san‘i olduğunu sekât-i sahîhetü’l-kelimât 

kimesneler tarafımıza ihbâr ve inhâ eylemeleriyle merkûme-i ma‘rifet-i şer‘le 

habsden ıtlâk ve sebilini tahliye eylemeniz bâbında divân-ı Rakka’dan işbû buyruldu 

tahrîr ve isdâr olunmuşdur inşallahu teala vusûlunda gerekdirki menvâl-i meşrûh 

üzere mezbûrun mâdde-i merkûmeden haberi olmayub bi san‘i olmağla habsden ıtlâk 

ve tahliye sebil eyleyüb mûceb buyuruldu ile amel ve hareket eyleyesiz deyü  

          Fi 6 min Muharrem sene 1181 

Mayıs 1767        

B.275 S.150 (orijinal sayfa 154)  
Düstûrim-i mükerremin müşir-i muhaffamin nizâmü’l-âlem müdebbirü umûri’l-

cumhûr bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi‘r-re‘yi’s-sâib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletlü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânu’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûfin-i 
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bi-sunûf-ı avâtifu’l-melikü’l-âlâ Haleb vâlisi vezirim Paşa ve Rakka vâlisi vezirim 

Mehmed Paşa edâm âllehu teâlâ iclâlehûmâ emrü’l-ümerâ el-kirâm kebirü’l-

küberâi’l-fuhâm zebi’l-kadr-i ve’l-ihtiram sâhibü’l-gurre ve’l-ihtişâm el-mahfûf-ı 

bisunûf-ı evâtıfü’l-melik ala Maraş Beglergi dâme-i ikbâle ve akza kuzâtu’l-

müslimin evla-i vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn râf‘ü’l-ilâmü’ş-

şeri‘yete ve’d-din vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ‘ ve’l-murselîn el-muhtass bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Mevlânâ Haleb kâdısı zide fezâilehu ve kıdvetu’l-kuzât 

ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazâil ve’l-kelâm Maraş ve Ruha kâdıları zide fezaihumâ ve 

müfâhirü’l-emâsil ve’l-akrân zâbıtâ-yı zide kadrehum tevkî-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

oluncak ma‘lûm olaki enfiyye mukâtaasının berât-ı âlişânım ile iştirâkâ-i mâlikâne 

mutasarrıfları divân-ı hümâyûnuma arzuhâl idüb mukâtaa-i mezbûr mukâtaat-ı 

mîrîye cesimeden ve eda-yı mâl-ı mîrîsi ancak mahall-i bi-mahall enfiyyenin bey‘i ve 

icânebeg men‘ ve te‘dibi nizâmını râiyetinden lâbid ve nizâmına etni halel-i natrakı 

izâat mâl-ı mîrî ve Ezamhalel mukâtaa-i müstevcib olacağı vâzih olduğuna binâen 

hilâf-ı şurût i‘mâl ve bey‘ine cesaret iden zâbıtân ma‘rifetiyle bi’t-tecesüsü hilâf-ı 

şurût-ı hareketden men‘ ve memnû‘ olmayanlar müslim ise kalebende ve zimmi ise 

kürege vaz‘ ve te’dib olunarak nizâm-ı makarrer-i mukâtaanın Haleb ehliyanından ve 

kaya ve muhâfaza olunmak husûsu bundan mukaddemce sudûr iden fermân-ı cihân-ı 

mutâ‘ mûcebince asitâne-i aliyye ve ba‘z mahallere tenbiye olunmuş iken Haleb ve 

Maraş ve Rakka eyâletleri ve âhalerinde şurût-ı i‘mâl iden nice kimesnelerin 

enfiyyeleri bey‘ ve cânib mukâtaadan gönderilen tanzime mümâniat olunduğundan 

gayri Haleb vesair ol-havâlide müste’min tâifesi dahi enfiyye bey‘ine me’lûf olub 

mazarratları cânib-i mîrîye râci‘ ve men‘ tahrîr ve te’dibleri lâzıme-i hâlden idügi ve 

şurût-ı mefsule-i hâvî bundan mukaddemce sadûr iden emr-i âlşânım mûcebince 

amel ve hilâfına ruhsat ve âgmazdan hazır olunarak fakat cânib-i mukâtaadadan 

mültezime bey‘ etdirilmesi ve te’kidde mahtevi emr-i şerîfim ricâ itmeleriyle enfiyye 

mukâtaası mîrîyenin vâridât-ı cesimesinden olmağla muktezâ-yı şurût nizâmı üzere 

enfiyyenin i‘mâli ancak Üsküdar ve Baliyebar’da vâki‘ iki adet kâr-hâneye ve bey‘i 

dahi ancak mukâtaa imnâsına mahsûs ve i‘mâl ve bey‘iden âherleri külliyân 

memnûalar iken ba‘z kimesneler menzillerinde serren i‘mâl ve bey‘e cesâret 

eylediklerinden mâ-ada taşra vilâyetlerinden ve serhadlarından ve memleket-i 

küfârden berren ve bahren peyderi asitâne-i aliyeye vurudu ber-vechle munkat‘ı 

olmayub mâl-ı mukâtaaya külli kesr tertib ve şurût nizâmına halel-i natrak 

eylemekden nâşi sayen lil-miri ve hıfzân lil-nizâm müste’min tâifesi ve râusa-yı 
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sefâyin mellâhları fimâba‘d enfiyye götürmekden men‘ ve def‘ ve mücâb ve 

mündef‘i olmayanların yedinde olan enfiyyesini mîrî kâr-hâne tarafından ahz ve kâr-

hâne-i fîâtî üzere iktizâ iden semenî ba‘de’t-teslim elçi ma‘rifetiyle gereği gibi te’dib 

olunmaları içün mukâtaa-i merkûmenin iştirâken mâlikâne mutasarrıflarının istitâları 

ve muktezâ-yı şurût ve ahid nâme-i hümâyûn mûcebince haremeyn mukâtaasından 

emr-i şerîf verilmekle mazmûn emr-i şertîfe mugâir asitâne-i saadetimde serren i‘mâl 

ve fürûht idenler ve berren ve bahren     

 

B.275 S.151 (orijinal sayfa 153)  
Götürenler ahz olundukda yedlerinde olan enfiyyeleri mîrî kâr-hâneye zabt ve 

gündüzleri müslim ise kalebend ve ehl-i zimmetde iseler kürege vaz‘ ve eğer 

müstemin tâifesinden iseler kezalik kâr-hâneye fiâtî üzere enfiyyeleri ahz behâsı 

kendülere ba‘de’t-teslim mugâyir emr-i âlişân emr-i memnû‘ada ısrâr idenler şurût-ı 

ahidnâme’-i hümâyûn mûcebince elçileriler  ma‘rifetiyle te’dib ve güşmâl olunmalar 

içün divân-ı hümâyûn tarafından dahi emr-i şerîf sadûruna mûma ileyhim istit‘â 

vech-i meşûh üzere isti‘âları ve mukâtaa-i mezbûrede şurût ve nizâm menkusalesi 

derhabile baş defterdâr sâbık i‘lâmıyla işbû sene-i mübâreke saferinin altıncı 

gününden emr-i şerîf verildiği haremeyn mukâtaasından ihrâc ve ahidnâme-i 

hümâyûnlara mürâcaat olundukda memâlik-i mahrûsemde bir kimesne borc idense 

veyahut ber-vechle müttehim olub gayb eylese onun içün bir ketrah söz tutulmaya ve 

onların beglerine onun içün töhmet olunmaya ve eger onların memleketlerine varub 

durur ise mettehim ise şer‘ân müstehâk olduğu cezâsı tertib ve icrâ eyleyeler taraf-ı 

hümâyûnumdan dahi ol-vechle itdirele deyu ve dâimâ Ragaluya verilen ahidnâme’-i 

hümâyûnumda memnûâtden olmayan emtia‘ ve eşyalarının bey‘ ve şirâsında sâir 

dost olan düvelin tüccâri haklarında ne vechle cârî olur ise daimâ-i Ragalu hakkında 

dahi cârî olub kesb ve intifâ‘ ideler ve emr-i ticaretin şurûtuyla temşiyetine sa‘i ve 

husûs-ı mezbûre mahall olan hâlâtın mühimme imkan-ı indifâîna sa‘i oluna deyu ve 

nemcelüye verilen ahidnâme’-i hümâyûndan cânibinin memnûâtdan olan eşyanın 

bey‘ ve şirâsına taleb-i talat-ı sâireye müsaade olunduğu üzere tarafeyn-i tüccârının 

haklarında kezalik muâmele oluna deyu mastûr ve mukayyed bulunmağın ahidâme’-i 

hümâyûn ve mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf istidâları mûcebince amel olunmak 

fermânım olunmağın ber-vech-i meşrûh mukaddemâ ve hâlâ sâdır olan ol-emr-i 

şerîfe mantûkı ve ahidnâme’-i hümâyûn mûcebince fimâba‘d asitâne-i saadetimde 

serren enfiyye-i i‘mâl ve fürûht idenler ve hilâf-ı emr-i âlişân berren ve bahren 



 273 

götürenler tecessüs birle ahz olundukda yedlerinde olan enfiyyeleri mîrî kâr-hâneye 

zabt olundukdan sonra bu makûle emr-i memnua‘ cesâret ile vâridât-ı mîrîyenin 

kesrine bâdî oldukları içün kendi te’dib ve aher-i tahzir ve terhib zımmında müslim 

iseler kalebend ve eger ehl-i zimmetden iseler kürege vaz‘ ve eger müste’men 

tâifesinden iseler kâr-hâne fiâtî üzere götürdükleri enfiyyeleri ahz ve behâsını 

kendülere ba‘de’t-teslim emr-i mezkû müfâdi üzere elçileri ma‘rifetiyle te’dib ve 

tahzir olunarak şurût-ı nizâm mukâtaa-yı tatrik halelden siyyânit ve mâl-ı mîrîsini 

tertib kesriden muhâfaza ve vefâyeye ale’d-devâm ihtimâm ve nezâret ve sermû 

hilâfından ve ednâ-i kusur ve agmazından ziyade hazır ve mücânebet olunmak 

bâbında seksen senesi saferinde divân-ı hümâyûn tarafından emr-i şerîfim verildiği 

derkenâr olunmağın imdi derkenâr ve arzuhâli mûcebince amel olunmak bâbında 

fermân-ı âlişânım sâdır olunmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda 

vech-i meşrûh üzere şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i şerîf-i celilü’ş-şân vâcibü’l-

imtisâl ve lâzımü’l-itibâamın mazmûn-ı itaat makrunuyla âmel olub hilâfıyla vaz‘ ve 

hareketden ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîren  

Be-makam-ı İslâmbol el-Mahrûse 

Fi’l-yevmi’s-sâdis min recebü’l-ferd sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Aralık 1766 

Bu siyâkde Rakka vâlisi Mehmed Paşa hazretlerinin dahi buyruldu emr-i eslivileri 

vardır  

 

B.276 S.152 (orijinal sayfa 152)  
Düstûr-ı mükerrem müşir-i efham nizâmü’l-âlem müdebbirü umûri’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi‘r-re‘yi’s-sâib mümehhid-i bünyânü’d-

devletlü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânu’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-sunûf-ı 

avâtifu’l-melikü’l-âlâ Maraş vâlisi vezirim Paşa edâm Alluhu teala iclâlehu ve 

mefâhirü’l-emâcid ve’l-akrân eyâlet-i Maraş’ın defter-i kethudası ve tîmâr defterdarı 

ve çavuşlar kethudası zide mecdehum ve mefâhiru’l-emâsil ve’l-akrân eyâlet-i 

mezbûrede vâki‘ elviye-i alay begleri zide kadrehum tevkî-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

oluncak ma‘lûm olaki zuemâ ve erbâb-ı tîmâr devlet-i aliyenin mu‘teber ve muknâ 

ve mütemeyyis ve müştemâ askerlerinden olmalarıyla pevira-yı istikrar olan zâbıta-i 

nizâmları tarik-i hallerden ve vekâyet ve husûsa defterhâne-i âmiremde olan 

kuyudatları vucuhu-i işkâl ve ihtilâlden ve canib-i mîrî hasâretden siyânet-i mühim 

ve muktezi olunmakdan nâşi zeâmet ve tîmâr tevcihini nâtık verilen tahvilde tahvil 



 274 

ve tezkire ile zabt olunmayub berât olunması şurût ve musarrih olduğundan başka 

cânib-i mîrîsi hasaretden defter-i hâkâniden olan zeamet ve tîmâr kuyudatının 

teşevvüş ihtilâlden himâyeti irâdesiyle fimaba‘d gerek eşkinci zeamet ve tîmârı ve 

gerek kalâ-i müstahfizaneye mahsûs olan gerek tîmâr mutasarrıfları tevciyeleri 

tarihinden yedlerinde olan tahvilât ve tezâkiri dâib-i kadîm ve muktezâ-yı şurût 

tahvilleri üzere altı aya değin asitâne-i saadetimden berât itmelerinin tâkidini ve ba‘z-

ı şurût ve kuyudı hâvî bundan akdemce nizâm-ı halleri içün fermân-ı âli şerefsudûr 

idüb ve nizâm-ı mezbûrede maksûd asli mutasarrıfları beyinelerinde nizâ‘ vâki‘ 

oldukda hakk ve adil üzere fasl ve hasm isen veyahût bi’l-cümle bi’l-iktizâ ol-emr-i 

şerîfimle bir mahalle me’mûr olub cebe-i defterleri ihrâcı fermânım oldukda piç 

ender piç bozandılar iştibâhdan ma-ada olmamak hasabiyle ihrâc olunan cebe-i 

defterleri dahi i‘tibâre şâyân olmayub bu hâlete riayet olunmak emr-i lâzım iken 

eyâlet-i mezbûrede vâki‘ elviyede zeamet ve tîmâr musarrıflarından ba‘zıları mefâir-i 

şurût nizâm ve fermân-ı âli yollarında olan tahvîl ve tezkirelerini berât 

itdirmediklerinden zeamet ve tîmâr âhvâli muhtel ve müşevveş olub vâki‘ olan 

münâzaalarının fasl ve hasmı mutezir ve mütegayir olduğundan gayri cânib-i mîrîye 

dahi hasâreti mûceb bir keyfiyet olduğuna binâen Rumeli ve Anadolu ve eyâleti 

sâirede vâki‘ elviyelerde gerek eşkinci zeamet ve tîmâra mutasarrıf olanlar ve gerek 

gedik tîmâra mutasarrıf kalâ‘ müstâfizâr ellerinde olan tahvîl ve tezkerelerini berât 

itmek üzere işbû yüz seksen senesi zi‘l-ka‘desi gurresinden altı ay mahal ve müddet 

ta‘yîn olunduğuna ma‘lumunuz oldukda eyâlet-i Maraş’da vâki‘ elviyelerin zuema ve 

erbâb-ı tîmârları ve kalâ‘-i müstâhfizarını mutasarrıf oldukları zeamet ve tîmârlarının 

berâtlarını veyahût mumzi ve mahdum sûret-i berâtlarını ibrâz eyledikce tahvîl ve 

mezkûre ile zeâmet ve tîmârları zabt ve mahsûl-ı mersûmu ahz ve kabz etdirilmeyüb 

ve şurût-ı nizâmlarına ve şerefsudûr iden fermân-ı âli b-adem itâat ile yedlerinde olan 

tahvîl ve tezkirelerini berât itmeyenleri itmekleri erbâb-ı istikâkına tevciye olunacağı 

gereği gibi cümleye tefhim ve telkîn olunub inşâllahu teala düstûr-ül-amel tutulmak 

içün muhâkem sicilâtına kayd ve sebt ve mazmûnun infâz ve icrâsına bi’l-itifâk i‘tinâ 

ve dikkat olunmak fermânım olunmağın işbû emr-i şerîfim isdâr ve mübâşir ta‘yîn 

olunan sadır-ı azam çukadarlarına kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân Ahmed zide kadrehu 

ile irsâl olunmuşdur vusûlünde husûs-ı mezbûr zuema ve erbâb-ı tîmârı temşit hüsn-ü 

nizâmları ve defter-i hâkâni kuyudâtının mahtul ve müşevveş olmasından himâye ve 

cânib-i mîrîsi siyânet içün arada olunmuş müvâdeden olub beher hâle husûli matlub-

u mülükânem olduğu oldukda eyâlet-i merkûmede vâki‘ elviyelerin zuema ve erbâb 
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tîmârlarından ve kalâ‘i müstâfizalarından zeâmet ve tîmâra olanlar yedlerinde olan 

tahvîl ve tezkerelerini berât itmek üzere mahal ta‘yîn olunan müddet-i mezkûre 

munkaziye oluncağa degin berât itdirüb berâtlarını veyahûd mumzi ve mahtûm 

sûretlerini ibrâz eylemedikce zeâmet ve tîmârlarını zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve 

resûmunu ahz ve kabz itdirmeyüb şurût-ı mezkûre şeref-bahşâyı sudûr olan fermân-ı 

âliye adem-i itâate cerâ’et idenlerin imekleri âhere tevciye olunacağını geregi gibi 

cümleye tefhim ve telkin ve inşâllahu teala düstûr-ül-amel tutulmak emr-i âlişânımı 

muhâkem sicilâtına kayd ve sebt ve ale’d-devâm mazmûn-ı münifiyenin infâz ve 

icrâsını her biriniz mezîd-i ihtimâm ve dikkat idüb sermû hilâfına bir ferdin vaz‘ ve 

hareketine ruhsat ve cevâz göstermekden gâyetü’l-gâye itikâ ve mücânebet olunmak 

fermân-ı âlişânım sâdır olunmuşdur buyurdumki vusûl buldukda bu bâbda vech-i 

meşrûh üzere şeref-yâfte sudûr olan fermân vâcibü’l-ittebâ‘ ve lâzımü’l-imtisalim 

mazmûn-ı itâat makrunuyla âmil olub hilâfından gâyetu’l-gâye itikâ ve mücânebet 

eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

 

Fi evâsıt zi’l-ka‘de sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

Bu siyâkde Maraş vâlisi devletlü Mehmed Paşa hazretlerinin dahi buyruldu-i emr-i 

uslubları vardır  

Vusulunâ  
Fi 26  Muharremü’l-haram sene 1181 

           Mayıs 1767  

B.277 S.153 (orijinal sayfa 151)  
Vech-i tahrîr hurûf oldurki  

Ayıntab’da vâki‘ bâ-berât-ı şerîf mutasarrıf olduğum Nurdane ve Kızılcahisar ve 

Tevâbi mukataasının işbû bin yüz seksen bir senesi muharremü’l-haram gurresinden 

sene-i mezbûre zi’l-hiccesi gâyetine değin bir sen zabt ve rabt eylemek üzere işbû 

Darende temessük kıdvetu’l-emâcid ve’l-akrân Nakıbzade Seyyid Ahmed Ağa tâlib 

ve râgib olmağla merkûme iltizâm olunub ve bedel-i iltizâmı olan meblağ-ı merkûme 

tamamen tarafımıza edâ ve teslim etmekle yedine işbû zabt-ı temessüki verildi 

gerekdirki mukâtaa-yı mezbûrden tarafımıza âid olan âşar-i şer‘iyye ve resumât-ı 

sâire sayfiye ve şeteviye cezire-i vekili her ne ise sene-i sâbıkalarda ola geldiği ve 

vech üzere zabt ve rabt idub ber-vech-i muharrer işbû bin yüz seksen bir senesi 
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muharremi ibtidâsından sene-i merkûmede zi‘l-hiccesi gâyetine gelince bir sene zabt 

ve rabtına tarafımızdan ve taraf-ı âherden ferd kimesne mâni‘ olmayalar tahrîren  

El-fakir el-Hac Hasan mutasarrıf mâlikâne-i mezbûr hâlâ  

Min Muharrem sene 1181 

Mayıs 1767 

B.278 S.153 (orijinal sayfa 151)  
Derkenâr: İmdâd-ı  hazeriyenin taksit-i evveli hülâsıdır sene 1181  

Bais-i tahrîr-i mezkûre budurki 

İşbû bin yüz seksen bir senesi devletlü veliyy-ün-niam efendimiz atiye-yi şahneşahı 

olan hazeriyesinin taksîdi olan kersiye-yi vilâyet olan medine-i Maraş’da tevzî‘-i 

Ayıntab sacâğının bin beş yüz guruş hazeriyesi kabzına me’mûr olan Deyvindar Ağa 

yediyle hazine-i veliyy-ün-naiam teslim olunmağla işbû hülâsa-i tezkiresi verilmişdir  

       Fi 18 Muharrem sene 1181 

Mayıs 1767 

B.279 S.153 (orijinal sayfa 151)  
Derkenar: Seksen bir senesinin avârız fermânıdır  

Mefâhirü’l-kazud ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazâil ve’l-kelâm Ayıntab sancağında 

vâki‘ kazaların kadıları zide fazlehum tevkî-i refî‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm 

olaki Ayıntab sancağında vâki‘ kazaların üç yüz yetmiş iki buçuk ve buçuk selase 

avârız hâneler olub bin yüz seksen bir senesine mâhsûb olmak üzere cem‘ ve tahsîli 

lâzım gelmeğin der-uhde olunub yedine mühürlü ve nişânlu mevkûfât defter-i sûreti 

verilmeğin imdî mûcebince cem‘ ve tahsîl itdirilmek fermânım olunmuşdur 

buyurdumki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda sadır olan emrim üzere amel idüb 

dahi sene-i mezbûre mahsûb olmak üzere livâ-i mezbûrede vâki‘ kazaların ol-mikdâr 

avârız hânelerin beher hânesinden dördü yüz akce avârızları irsâl olunan mühürlü ve 

nişânlu mevkûfât-ı defter-i sûreti mûcebince cem‘ ve tahsîl ve dahil hazine-i âmirem 

itdirdüb hilâf-ı emr ve defter kimesneye ta‘lül ve i‘nâd ve mümâniat itdirmeyesiz 

bundan mâ-ada mübâşir-i mezbûrun cihet-i muhasebe içün her bir avârız hânesinden 

ellişer akce dahi aldırub ve avârız içün alınan akcenin her yüz sekiz akcesinden bir 

esedi guruş tahsîl itdirdüb ve hiyn-i tahsîlde mîrî içün alınan akceyi hazine-i âmireme 

alındığı vech üzere aldırdub bundan ziyade ve noksan alınmaya ve aldırmayasız kesr-

i defterime ve nakz-ı hâneden ve fermânımdan ziyâde mutâlebesiyle zulm ve ta‘adî 

olunmağdan begâyet-i ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 
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Fi’l-yevmi’l-râbi‘ ışrin zi‘l-kade sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

B.280 S.154 (orijinal sayfa 150)  
Derkenâr: Bin yüz seksen bir senesinin bedel-i nezl fermânıdır 

Mefâhirü’l-kuzad ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazâi‘l ve’l-kelâm Ayıntab sancağında 

vâki‘ kazaların kadıları zide fazlehum tevkî-i refî‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm 

olaki hazine-i âmirem defterleri mûcebince Ayıntab sancağında vâki‘ kazaların üç 

yüz yetmiş iki buçuk ve buçuk selase bedel-i nezl hâneler olub bin yüz seksen bir 

senesine mahsûb olmak üzere cem‘ ve tahsîl lâzım gelmeğin  der-uhde olunub yedine 

mühürlü ve nişânlu mevkûfât defter-i sûreti verilmeğin imdî mûcebince cem‘ ve 

tahsîl itdirilmek fermânım olunmuşdur buyurdumki hükm-i şerîfimle mübâşir 

vardıkda bu bâbda sadır olan emr üzere amel idub dahi sene-i mezbûreye mahsûb 

olmak üzere livâ-i mezkûrede vâki‘ kazaların ol-mikdâr bedel-i nezl hânelerinin 

beher hânesinden altışar yüz akce badel-i nezilleri mâllarına irsâl olunan mühürlü ve 

nişânlu mevkufât defter-i sûreti mûcebince cem‘ ve tahsîl ve dâhil  hazine-i âmirem 

itdirdüb hilâf-ı emr ve defter-i kimesneye ta‘lül ve maniat itdirmeyesiz ve bundan 

mâ-ada mübâşir-i mezbûrun cihet-i muhasebe içün her bir bedel-i nezl-i hânesinden 

otuzar akce dahi aldırdub ve bedel-i nezl içün alınan akcenin her yüz on akcesinden 

bir esedi guruş tahsîl itdirdüb ve hiyn-i tahsîlde mîrî içün alınan akceyi hazine-i 

âmireme alındığı vech üzere aldırdub bundan ziyade ve noksan alınmaya ve 

aldırmayasız kesr-i defterden ve nakz-ı hâneden ve fermânımdan ziyâde 

mutâlebesiyle zulm ve ta‘adi olunmağdan begâyet-i ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz şöyle 

bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi’l-yevmi’l-râbi‘ ışrin sene min zi’l-ka‘de semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

B.281 S.154 (orijinal sayfa 150)  
Derkenar:Mâl-ı haremeyn tahsîli içün fermân-ı âlişândır 

Düstûr-ı mükerrem müşir-i efham nizâmü’l-âlem müdebbirü umûri’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi‘r-re‘yi’s-sâib mümehhid-i bünyânü’d-

devletlü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânu’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-sunûf-ı 

avâtifu’l-melikü’l-âlâ Rakka ve Haleb ve Adana ve Maraş vâlileri vezir-i azâm edâm 

allahu teala iclalehum ve kıdvetu’l-nüvâb el-müteşeri‘in Ayıntab kazasında nâibü’ş-

şer‘ olan mevlânâ zide ilmuhu tevkî-i refî‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki 

emrü’l-ümerai’l-kirâm hâlâ Yeni il voyvodası Abaza Mehmed Paşa dâme 
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ikbâlehunun uhdesinde olan Yeni il ve Türkman-ı Haleb hâs-ı mülhagatından olub 

Ayıntab kâymakamlığına merbût olan aşair ve cemaatin yetmiş dokuz senesine 

mahsûben üzerlerine edâsı lâzım gelen mâl-ı haremeynlerinin kat‘i ve ifratiyatı olub 

ve hâs-ı mezbûrdan ifrâz olunan İlbeglü aşireti mâlının dahi bir mikdârı sâbıkan 

Rakka ve hâlâ Diyarbekir vâlisi olan vezir Hüseyin Paşa edâm Allahu teala iclalehu 

zimmetinde ve mâ-adası aşiret-i merkume reâyâsı zimmetlerinde olmağla sene-i 

mezbûre mahsûben gerek İlbeglü aşireti ve gerek cemaati sâirede Ayıntab 

kâymakamı el-Hac Mustafa’nın ne miktâr bâkaya-yı sahihası talebi ala eyy-i hâl 

tamamen tahsîl itdirmek üzere emr-i şerîfim sudûrını Paşa-yı mûma ileyhi 

kapukethudası el-Hac Ahmed zide kadrehu arzuhâlleriyle istit‘a eylemeğe Ayıntab 

kâymakamlığı Yeni il hâsı aklâmından olub sene-i mezbûre mahsûben hâs-ı mezbûre 

Paşa’sı mûma ileyhin uhdesinde olduğu Ayıntab kâymakamlığı ad ve i‘tibâr olunan 

aşâir ve cemaatinin üzerlerine edâsı lâzım gelen mâl-ı haremeynleri sini-i sâbıkada 

olunduğu üzere mîr-i aşiretleri ve kethudaları ve cemaat ihtiyârları ma‘rifetleriyle ale 

eyy-i hâl tamamen tahsîl ve voyvodalarına teslim itdirilmek verilen ol-emr-i şerîfe 

şurûtunda mûsarrih idüği haremeyn muhasebesinden derkenâr olunmağla şurûtı 

mûcebince emr-i şerîfim verimek bâbında iftihârü’l-ümerâ ve’l-ekârim müstecmi‘-i 

cem‘ü’-l-meâli ve’l-mefahir bi’l-fi‘l Baş defterdârım İbrahim Sârım dâme ilmuhu 

telhîs itmekle imdî telhîs mûcebince amel olunmak bâbında fermân-ı âlişânım sadır 

olmuşdur buyurdumki hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda sadır olunan emrim üzere 

amel idub dahi vech-i meşrûh üzere Ayıntab kâymakamlığı ad ve i‘tibâr olunan aşâir 

ve cemaat-i defterde mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğlanları üzerlerine edâsı lâzım 

gelen mâl-ı haremeynlerin beher sene edâ eylemediklerine senesi tasrihiyle 

bedellerinde mâmûliye edâ tezkeresi olmamışları zimmetlerinde kalan mâl-ı mîrî 

kadîmden olageldiği üzere aşiretleri ve kethuda ve cemaat-i ihtiyârları ma‘rifetleriyle 

ala’ eyy-i hâl tamamen tahsîli voyvodalarına teslim itdirub hilâf-ı şurût ta‘lül ve 

mûhalefet itdirmeyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

              Fi 25 min Muharremü’l-harâm sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mayıs 1767 

B.282 S.155 (orijinal sayfa 149)  
Şerî‘at-şiâr Ayıntab kadısı Efendi zide fazlehu ba‘de’l-selâm inhâ olunurki zir-i 

hükümetimizde vâki‘ dergâh-ı âli Yeniçerileri serdârı ref‘ olunub yerine uslub-ı 

sâbıka üzere kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân birinci bölüğün alemdarı Mehmed Ağa zide 
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kadrehu sedâr ve zâbita nasb ve ta‘yîn olunmağın işbû mektûb tahrîr ve irsâl olundu 

inşallahu teala vusûlünde gerekdirki mûma ileyhe serdârlık emrûnde kıyâm idüb 

âhere müdâhale itdirmeyesiz ol-cevâbında vâki‘ dergâh-ı âlî yeniçerileri ve cebeci ve 

topcu ve top arabacısı ve kûloğlanları ve gulemân-ı acemi cümlesi seni üzerlerine 

serdâr ve zâbita bilüb sözünden taşra ve re’yinden haric vaz‘i ve harekete 

bulunmayub itâat ve inkıyâd üzere olalar ve tevaif-i merkûmûndan bilâ vâris maruf 

fevt olanların muhâllefât ve metrûkâtların serdâr-ı merkûme kabz itdirdüb ma‘rifet-i 

şer‘le sevk-i sultanide fürûth ve hâsıl olan nukudını mumzi ve mahtûm müfredât 

defterleriyle cânib-i beytü’l-mâla irsâl ve isâl itdirdesiz ve senki sedâr-ı mûma 

ileyhsin mukım ve müsâfirden zuhûr iden arâzel ve eşkiyânın zabt ve rabtlarını ve 

sükkân-ı vilâyetin emin ve râhatlarına bais hidmât-ı müstehsine-i mebrûre ve cevd 

götürmeğe mecd ve sa‘i olub mûceb-i mektûb ile âmil olasız tahriren  

El-fakir Hüseyin Ağa Yeniçeryân Dergâh-ı Ali   

Fi gurre şehr Rebi’ü’l-evvel sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1766 

B.283 S.155 (orijinal sayfa 149)  
Tahrîr-i tevkî-i refi‘-i hümâyûn oldurki 

İftihrü’l-emâcid ve’l-ekârim Hasa Çakırcı Başı el-Hac Mehmed dâme mecdehu der-

saadetime mühürlü tezkere gönderib Maraş sâncaklarından olub ber-mûceb defter-i 

hâkânî berât-ı şerîf ile ta‘yîn olunmuş hâssa-i çakır yuvacılarından Haçedver nâm 

zimmi murd olub yer-i hâli ve hizmeti mu‘atil olmağla murd-i mesfûrun yerine 

akrabasından Ayıntab sâkinlerinden işbû Darende fermân-ı hümâyûna Manik veled-i 

Eltiyevirori nâm zimmi ehl-i üstâd çakır yuvacılarından olmağla mahall-i mezbûre 

çakır yuvacısı ta‘yîn ve yedine berât-ı şerîfim verilmek bâbında inâyet ricâsına i‘lâm 

itmeğin zimmi mesfûr defterde mukayyed kimesnenin raiyyet ve raiyyeti 

oğlanlarından değîl ise bin yüz seksen Şa‘banü’l-muazamının evveli beşinci gününde 

bu berât-ı hümâyûnu verdim ve buyurdumki zimmi-i mesfûr varub mahall-i 

mezbûrda çakır yuvacısı olub her sene hâsıl eylediği çakırları asitâne-i saadetime 

götürüb teslim idüb ve çakır hâsıl eylediği senelerde mu‘tâd-ı kadîm üzere emr-i 

şerîfe ile cemine me’mûr olan Tugancı başılarına mîrî müserred bahasına verib bilâ 

imkân hıdmetinde kusûru olmaya âherin öşür ve resmi altun bedelinden olmayub 

hasad ve erbası ma‘lûm-ı kadîmi murd-ı mesfûrun mutasarrıf olduğu çakır başına 

sabi-i öşrü ve isbencesi ale’l-hesâb alınmayub hizmeti ve mîr sefterit behası 

mukâbelesinde avârız divâniye ve tekâlife-i örfiye ve şalikâdan muâf ve müslim olub 
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ve mâhiyetine ve çakır yuvacılığına taraf-ı âherden kimesneler taaruz-ı dahl 

kılmayalar şöyle bileler alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren  

Be-makam-ı İslambol  el-Mahrûse  

     Fi’l-yevmi’s-sâmi ve’l-ışrin min Şa‘bân sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1767 

B.284 S.156 (orijinal sayfa 148)  
Bâ-hatm Mehmed Paşa 

Vâli Rakka Hâlâ 

Derûn-ı arz-u hâlde isimleri zikr olunan kimesneler bulundukları mahallelerin 

kadıları efendiler ve zabitân ve voyvoda ve mütesellimleri ağalar merkûmlar her 

kangınızın taht-ı hükümeti olan mahallerde bulunurlar ise firâr ve gaybet itdirmeyub 

bilâ tevkıf ahz ve kerefet ve ta‘yîn olunan mübâşire teslim ve divân-ı Rakka’ya 

ihzâre sa‘y ve ihtimâm ve mezid-i dikkat ve ikdâm eyleyesiz deyü  

        Fi 21 Safer sene 1181 

Haziran 1767 

B.285 S.156 (orijinal sayfa 148)  
Devletlü inayetlü mürüvetlü Sultanım hazretleri sağ olsun arz-u hâl kûlları budurki 

Elyubna aşiretinden olub Saferzali Abdullah Ağa ve Hasan Ağa ve Yahya oğlu 

Ahmed kûlları bu tarafda âher-i aşiretin perâkendesini alub emmizademiz olan 

Bekir’den mâl-ı mîrî taleb itmemizden akdem bi-gayr-i hakk tüfenk ile varub öte 

geçede Sagirzade’yi âkil olub avreti dahi kocasının üzerine düşüb avrete dahi bir 

kılıc ile başını yâralayub gerek avret ve gerek avret ve gerek emmizdemi Mola Bekir 

kûlları bi âkıl olmağın vusûl inâyetlü veliyy-ün-niam efendimizin bu misüllü gadr-ı 

ta‘adî olmaya rızâsı varmı mübâşir kûlları ta‘yîn ve huzur-ı alilerinde mürâfi‘-i şer‘i 

olmak içün buyruldu-i şerîfleri ricâ ve hakımız hakk olmak efendimize kalmışdır 

bâkî fermân devletlü inâyetlü mürüvetlü efendim Sultanımızındır 

Bende Abdulkadir 

 

B.286 S.156 (orijinal sayfa 148)  
Ayıntab nâibi faziletlü Efendi voyvodaları ma‘rifet-i şer‘le keşf olunan maktûl-ı 

mezbûrun dem-i diyetini ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle karye-i merkûme 

ahâlilerinden tahsîl ve vârislerine teslim etdirilub tarafımıza i‘lâm olunmak  

       Fi 2 Rebi‘ü’l-evvel sene 1181 

Temmuz 1767 
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B.287 S.156 (orijinal sayfa 148)  
Devletlü inâyetlü merhametlü Efendim Sultanım hazretleri sağ olsun bi-mîrî sahar 

kûlları budurki Barak aşiretinden olub Ayıntab karalarında Sazgın karyesi sâkinleri 

bi gayr-i hakk emmim oğlu kûllarını katl idüb Ayıntab mahkemesinde Kara 

ahâlilerinin üzerlerine keşf olunub dem-i diyetimize edâda ta‘lül iderler gadr-ı külli 

itmeleriyle merâham-ı aliyelerden mercud durki Kara-i mezkûr ahâlilerine mübâşir 

kûlları ta‘yîn dem-i diyetimiz tahsîl buyurmaları bâbında fermân devletlü inâyetlü 

sultanım hazretlerinindir 

Bende-i Molla Hüseyin  

 

B.288 S.156 (orijinal sayfa 148)  
Düsturun-ı mükerremun müşirun-ı mufahhamun nizâmü’l-âlem müdebbirü umûri’l-

cumhûr bi’l-fikri’s-sâkib mütemmimu mehâmü’l-enâm bi‘r-re‘yi’s-sâib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletlü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânu’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı avâtifu’l-melikü’l-âlâ Üsküdar’dan Anadolu’nun orta kolu yemin ve 

yesarıyla nihâyetine varınca vâki‘ olan vüzerra-i azâm edâm allahu teala iclâlehum 

ve â‘zemu’l-ümerâ-ı el-kirâm efâhimu’l-kübrâi’l-fuhâm el-kadr ve’l-ihtırâm 

eshâbu’l-gurra ve’l-ihtişâm el-muhtasûn bi-mezîd-i inâyet el-müliku’l-ala mirimiran-

ı kirâm dame ikbâlehu ve kadı-i kudatu’l-müslimin vel-yi muvatu’l-muvahhidin 

ma‘denü’l-fezail ve’l-yakîn rafi‘u’ilamu’ş-şeri‘at veddin varisu’l-ilâmü’l-enbiyya-i 

ve’l-murselin el-muhtasûn bi-mezîd-i inayet el-melikü’l-mu‘in mevali-yi fuhham 

zidet fezâiluhum ve mefahiru’l-kudat ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fezâil ve’l-kelâm sair 

kudât ve nuvâb zide fazlehum tevkı-i ref‘i hümâyûn vasıl oluncak ma‘lûm olaki 

nakisu’l-vezn altunların ez-kadim revacı     

 

B.288 S.157 (orijinal sayfa 147)  
Derkenar: Tıbk-ı aslihi’l-muta mukır-ı el-fakir … es-Seyyid Mehmed tâhiru’l-el-

müvelli-yi halife … Mahmud Paşa muhzır lehu             

Memnûayenin biraz müddeten berû müsâmeha ve agmâza binâen eshâb-ı hayliden 

tam‘hâne tabiyyet iden müfsideler tâmü’l-vezn altunları naks ile kendü ticâret 

habîsler içün ibâdu’l-lâhın hasâret-i külliyeye giriftar olmalarına bâis olub bir 

müddet daha bu husûsda agmâz olunmak lazım gelse tâmü’l-vezn altun küllüyen 

memâllik-i mahrûsemden mürtefi‘ olub nizâm ve dâd ü sitedde ihtilâl-ı külli tari ve 

madde-i mezbûreden neşet iden hasâret-i âmm’e-i ibâde sarî olacağı aşikâr olmakdan 

nâşi nâksu’l-vezn altunların der-saadetimden revâcı küllüyen men‘ ve yasag olunub 
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vezni nâks altunları ashâbı sâraflara tebdî içün götürdüklerinde altun-ı envâanın râicî 

behâsına tatbîk ile noksanın behâsı takdîr oluna geldiğine binâen yalduz ve mücâr ve 

funduk ve zer-mahbub ve İslambol zincirlisi altunların beher kırât-ı nâksı yirmi beşer 

akce tenzil ile tebdîl olunmak üzere darphâne-i âmirem ricâli ve sarâfân 

ma‘rifetleriyle nizâm verilub ve nâks altunun revâcı memâlik-i mahrûsemden dahi 

men‘ olunmak ibâdu’l-lahın hasâret-i dâimeden masûn olmalarını müstelzim olmağla 

fimâba‘d memâlik-i mahrûsemde vâki‘ medâin ve emsârde vezni nâks altun râic 

olmayub sarâf  bulunan mahallerde hesâb-ı sâbık üzere tebdîl ve sarâf bulunmayan 

mahallerde mukâtaat ve zeâmet ve tîmâr mültezimleri ve cizyedârlar vesâir 

tahsildârlar nâksu’l-vezn altunları hesâb-ı sâbık üzere matlûbelerine mahsûben alub 

gerek tebdîl iden sarâflar ve gerek tekâlife mahsûben hesâbıyla ahz iden mültezimler 

ve tahsildârlar nâksu’l-vezn altunları kimesneye vermeyub asıtâne-i saadetime irsâl 

ve darphâne-i âmiremden ve sarâflardan tâmmü’l-vezn ecnâs nukûd ile tebdîl 

eylemek üzere memâlik-i mevrûsemden nâksu’l-vezn altunların külliyen revâcdan 

men‘i bâbında bundan akdem şerfsûdur iden fermân-ı hümâyûn mûcebince ecânis 

altunların mikdâr-ı noksanı bilmek her hissenin tamamı ne mikdâr olduğu bilmeğe 

tevkıf eylediğinize binâen ecânis altunun tâmirine mikdâr olduğını natık bir kıt‘a 

memhûr-ı defteri darphane-i âmirem tarafından ihrâc ve her kazanın siciline şeref has 

sudûr iden emr-i şerîfimle kayd ve hiyn-i câhitte ric‘at olunmak içün Anadolu ve 

Rumelinin üçer koluna ve bahr-ı sefidde vâki‘ cezâirin kuzzat ve nevâb ve zâbıtânına 

hitâben başka başka emr-i şerîf neşr ve irsâl olunub defter-i mezkûr sicilâte kayd 

olundukda ber-vech-i muharrer mazmûn-ı münifleri üzere hiyn-i hareket ve ihtimâm 

ve dikkat olunmak vâcibiyle müstekir iken effaz ve takas kezden nâşi emr-i 

hümâyûnumla verilen nizâma mugâyir harekete cesâret olduğu tama‘-i hümâyûnuma 

ilga olunmağla fimâba‘d bu güne harekât nâmerziye ta‘yiet mûrad idenler cevâz ve 

ruhsat verilmeyub men‘ ve def‘line ihtimâm ve dikkat itmeniz içün tekiden ve 

ihtimamen işbû emr-i şerîfim isdâr ve sadır-ı azam ağalarından es-Seyyid İsmail zide 

mecdehu ile irsâl olunmuşdur imdi vusûlunde memâlik-i mahrûsemden nâksu’l-vezn 

altunların revâcdan men‘i matluk ibâdu’l-lâhı hasâret-i dâimeden siyânet-i zimmetde 

irâde olunub husûs-ı mezbûr içün mukaddemâ sâdır olub sicilâta mukayet evâmir-i 

şerîfenin mazmûnların infâz ve icrâsına ve nizâm-ı mezbûrun devam ve istikrârına 

ihtimam ve dikkat itmeniz vâcibe-i zimmetiniz olmağla hilâfına harekete cesâret 

mûrad idenleriniz  men‘-i külli ile men‘ ve def‘li mûrâd-ı hümâyûnum olduğu 

ma‘lumunuz olduğu fimaba‘d murâd-ı hümâyûnuma mugâyir hareket idmeyud 
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mûrad-ı mülükânem ile verilesin nizâm-ı mezkûrun devam-ı ve istikrarına ihtimâm 

ve dikkat ve hilâfına hareket-i murâd idenlere eyyen mâlikanem rahmet ve cevâz 

götürülüb ve ale’ eyyihâl  men‘-i külli ile men‘ ve def‘lerine sa‘i ve mübâderet 

eyleyesiz şöyleki bu bâbda izn-i tesamih ve tehasiliniz sebebiyle emr-i hümâyûnumla 

memnu‘ olan nâksu’l-vezn altunların revâcına cevâz ve rahmet gösterdiğiniz mesmu‘ 

olmak lazım gelür ise bir derlü gadr ve meknezi kabul olunmayub mazhar-ı i‘tâb ve 

cikâb olacağınızı mukarrer ve mahkuk bilub ona göre mezîd-i basîret ve intibâh 

üzere hareket ve emr-i hümâyûnum mugâyir ser-mû mahallden nikâbet-i muzırr ve 

mücânebet eylemeniz bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olunmuşdur buyurdumki 

hükm-i şerîfim vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref yafte-i sudûr olan 

fermânım vâcibü’t-tâbi‘ ve lâzımü’l-imsâlin mazmûn itâat makrûnuyla amel olub 

hilâfıda vaz‘ ve hareketden begâyet-i ihtiras ve mücanebet eyleyesiz şöyle bilesiz 

alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fi evâil Şeval sene semânîn ve mi‘ete elf  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse           

Vusulünâ  
                                 Fi 8 Rebi‘ü’l-evvel sene 1181Temmuz 1767 

 
B.289 S.158 (orijinal sayfa 146)  
Buyurdumki 

Rumkale kazasında Merzaman nâhiyesine vâki‘ Kızıl Burc ve Hilyanecik nâm 

karyeler el-Hac Mehmed ve el-Hac Ahmed ve diğer el-Hac Mehmed ve Şemân nâm 

vâkıfın kadîmi vakfı olub mûceb-i şart vâkıf-ı evâd-ı vâkıfından tevmi bir akce 

vazife ile mütevelli olan işbû râfi‘-i tevki‘ü’ş-şân-ı hâkâni es-Seyyid Mehmed halife 

bi’l-fi‘l berât-ı şerîfem ile mutasarrıf olub edâ-i hizmetde mukım ve bir derlü dahl 

icâb ider hâli bulunduğundan icâbından Hüseyin bin Mustafa nâm kimesne bir târîk 

ile fevt oldu deyü berât itdirub gadr itmekle mezbûrun refi‘nden ve evlâd-ı 

vâkıfından sahib-i evvel merkûm es-Seyyid Mehmed’e ibka ve mukır kılınmak 

bâbında Ayıntab nâibi Mevlânâ Hasan zide mecdehu arz itmeğin merkûma sadaka 

idüb bu berât-ı hümâyûnu verdim ve buyurdumki merkûm es-Seyyid Mehmed varub 

zikr olunan evkâfın mezbûr Hüseyin’inin refi‘nden kemâfi’l-evvel evlâdıyet ve 

meşrûtiyet üzere mütevellisi olub hizmet-i lazimesi mer‘i ve mü’eddi kılındıkdan 

sonra yevmi bir akce vazifesiyle mütevellisi olub vâkıfın rûhi ve devam-ı ömr-i 

devletimiçün duaya müdâvemet gösterüb ol-bâbda ref‘ olunan mezbûr ve aherden 

hiçbir ferd mâni‘ ve merâzim olmayub asla dahl ve taaruz itmeyeler şöyle bileler 

alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren  
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Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâsıt muharrem sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf  

Mayıs 1767                                            

B.290 S.158 (orijinal sayfa 146)  
Nişân-ı Şerîf-i Âlişândır  

Ayıntab kazasında Elmalı nâm karyede vâki‘ cami‘-i şerîfde yevmi nim akce vazife 

ile imâm ve hatîb olan İbrahim kendi hüsnü rızasıyla erbâb-ı istihkâkdan işbû tevkî-i 

refî‘ü’ş-şân şehriyârı Mustafa halifeye ferâgât ve kasriyed idüb mezbûr dahi ber-

vechle lâyık ve mahall ve müstehâk olmağın tevciye olunub yedine berât-ı şerîfim 

verilmek bâbında yedinde olan fârig-ı mezbûrun berât-ı atîk mûcebince istidâ-i 

inâyet itmeğin kasriyedi vâki‘ ise sadaka idüb bu berât-ı hümâyûn saadet-i mukırunu 

verdim ve buyurdumki ba‘de’l-yevm merkûm varub zikr olunan cami‘-i şerîfde 

fârig-i mezbûrun yerine imâm ve hatib olub hizmet-i lâzımesi mer‘i ve mü’eddi 

kılındıkdan sonra yevmi nim akce vazifesiyle mutasarrıf olüb vâkıfın rûh ve devâm-ı 

ömr-i devletimiçün duâya müdâvemet göstere şöyle bileler alemet-i şerîfe i‘timâd 

kılalar tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

 Fi evâsıt muharremü’l-haram sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mayıs 1767 

B.291 S.159 (orijinal sayfa 145)  
Kıdvetu’l-emâcid ve’l-ayân Hasaki Ali Ağa zide mecdehu inhâ olunurki sen ocağın 

emekdâr ve gergezar ve hizmet-i lâzıme uhdesinden gelmeğe yarar ve zabt ve rabt 

kadar zâbıtândan olub her-vechle ve serdar olduğun acelenden evâtıf-ı aliyye 

şehriyârın tarih-i mektûbda medine-i Ayıntab’da Yeniçeri zâbıtalığı ve serdârlığı 

sana tevcih ve tahviz olunmağın işbû mektûb tahrîr ve irsâl olundu inşallahu teala 

vusûlünde gerkdirki medine-i mezbûre serdârlığı ile zabt ve rabt-ı neferât ve hıfs ve 

hirâset-i ibâd ve tanzim-i bilâd kemâ yenbagî sarf-ı makdûrda terfi-yi âhâli vilâyete 

kemâl-i sây‘i metfûr eyleyesiz ve kaza-i mezbûrede mukim ve misâfir yeniçeri ve 

cebeci ve topcu ve top arabacısı ve gulemân acemî ve kûl oğluları seni üzerlerine 

zâbıt ve serdâr buyrulub sözünden taşrav ve reyinden hâric vaz‘ ve hareketde 

bulunmayub itaat ve inkıyâd üzere olalar sen dahi cem‘i umuru kavâidi âhkâm-ı şer‘-

i şerîf ve kanûn-ı münife tatbik eylemekde vakit ve tevâif-i mezbûreden bilâ vâris 

ma‘rûf fevt olanların metrûkât ve muhâlifatları ma‘rifet-i şer‘le zabt ve sevk-i 

sultânide furuht ve hâsıl olan nukudını mûmzi ve mahtûm defteri cânib-i beytü’l-

mâla götürmesine müsârat birle sükkân-ı vilâyetin emin ve selâmetlerini bâis-i 
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hidemât mebrûre-yi mustahsine vücûda getürmesine bezl-i mecmû ihtimâm iderek 

dâimâ ömr-ü devlet-i padişâhaniye meşgûl olub mevcûd mektûb ile amel olasız 

tahriren  

Hasan Ağa Yeniçeri Dergâh-ı Ali hâlâ   

Fi gurre şehr Rebi‘ü’l-âhir sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1767 

B.292 S.159 (orijinal sayfa 145)  
Nişân-ı Şerîf-i Alişândır 

Ayıntab’da vâki‘ Ali Kadı Mescidi vakfından almak üzere vazife-i muine ile mescid-

i mezbûrda bundan akdem nısf-ı emânet cihetine mutasarrıf olan İbrahim halife 

peder-şi fevt oldukda cihet-i mezbûre erbâb-ı istihkakdan sulbi oğulları işbû râfiân 

tevkî-i refi‘i’ş-şân-ı hâkâni es-Seyyid Mustafa ve Mehmed’e intikâl etmiş iken 

merkûm es-Seyyid Mustafa tama‘-ı hamından nâşi yalnız kendi üzerine tevciye 

olunmak ricâsına sâbıkâ nâibü’ş-şer‘ Mehmed zide ilmuhu yedinden i‘lâm ahz ve 

üzerine berât itdirüb karındaşı merkûm Mehmed’in mahrûm olmasına bâis ve hâlâ 

mescid-i mezkûr cemâatı mescid-i şer‘de merkûm Mehmed dahi müteveffâ-yı 

mezbûrun sulbî oğlu nısf-ı emânet merkûmeye müstehâkk olduğunu ihbâr itmeleriyle 

nısf-ı emânet mezbûre müteveffâ-yı mezbûrun mahvelinden ve mezbûr es-Seyyid 

Mustafa’nın ref‘inden ale’l-iştirâk tevciye ve bedellerine berât-i şerîf-i âlişânım 

verilmek ricâsına Ayıntab nâibi Mevlânâ Hasan zide ilmuhu arz itmekle ber-mûceb 

arzında ale’l-iştirâki musarrıf olmaları içün yedlerine berât verilmek bâbında 

iftihâru’l-emâcid ve’l-ekarim bi’l-fi‘l reisülküttab Ömer dame mecdehu i‘lâm 

itmeğin i‘lâmı mûcebince emânet-i mezkûre-i merkûmân ale’l-iştirâk tevciye ve 

yedlerine berât i‘tâ olunmak fermânım olunmağın hakkında mezid-i inâyedi 

padişâhânem zuhûra götürüb bin yüz seksen bir senesi mahrum-ı el-haramın yirmi 

üçüncü günü târihiyle mevruh verilen avâs-ı hümâyûn bu berât-ı hümâyûnu verdim 

ve buyurdumki mezbûrân es-Seyyid Mustafa ve Mehmed zide suleyhaya varub ale’l-

iştirâk mescid-i mezbûrun nısf-ı emânet mutasarrıf olub edâ-i hizmet eyledikden 

sonra bundan evvel vazife-i muine ile nısf-ı emânet-i mezkûre mutasarrıf olanların 

bu vechle mutasarrıf ola gelmişler ise merkûmân dahi vazife-i muinelerin evkâf-ı 

mezbûr mahsûllerinden ekûb mutasarrıf olasız şöyle bilesiz alâmet-işerîfe i‘timâd 

kılâsız  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Fi 24 Muharremü’l-harâm sene11181 

Ağustos 1767 
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B.293 S.160 (orijinal sayfa 144)  
Bâ-hatm Mehmed Paşa 

Vâli Rakka Hâlâ 

Şerî‘at şiâr Ayıntab nâibi faziletlu efendi zide fazlihu ve mefâhiru’l-ulemâ müftüsü 

efendi zide ilmuhu ve kıdvetu’l-emâcid ve’l-ayân hâlâ voyvodaları ağalar zide 

mecdehuma ve Davarzade Hasaki Ali Ağa inhâ olunurki hâlâ Malatya mutasarrıfı 

Gayretlü Abdulrahim Paşa dâme ulvehunun ber-vech-i mâlikâne uhdesinde olan 

Göçer Rişvân’ından Mendulli ve Seyukanlu kethudası Süleyman ve cemaat-i 

mezbûre ihtiyârları Hacı Hızır oğlu ve Medvekanlu cemaati kethudası Zeyneb 

Hantunoğlu nâman kimesnelerden seksen senesine mahsûben icâb iden mîrîleri ve 

sinin-i mâziden zimmetlerinde olan begâyaları paşa’yı mûma ileyhin cânib-i mîrîye 

olan duyûnuna tenvîz ve takâs olunan meblağdan olmakdan nâşî merkûmun hesâbları 

bu cânibde rü’yet ve zimmetlerinde zâhir olan mâlı mîrî tahsîlî ve hazine-i âmireye 

tesyir ve tesyi etdirilmek içün merkûmunun bu tarafa isgâr olunmaları matlûb ve 

muktezi olmağın imdî cümleniz bil-ittifâk esâmeleri zikr olunan kimesneleri ahz 

kerkad itdirdüb Paşayı mûma ileyhin ademisine terfikân ağalardan olan kıdvetu’l-

akrân Mustafa Ağa ile irsâle olunmuşdur inşallahu teala vusûlunda gerekdirki vech-i 

meşrûh üzere mezkûretu’l-esâmi kimesnelerin zimmetlerinde olan mâl-ı mîrî taraf-ı 

mîrîyede takas olunmuş meblağdan olduğuna binâen bu tarafa gelub hesâbları rü’yet 

olunmadan muktezi olmakdan nâşî merkûmun her ne vechle olur ise cümleniz bil-

ittifâk ahz ve kerfet etdirub mübâşirân-ı merkûmdan ile bu taraf-ı irsâl ve isâle 

ihtimâm-ı tâm mezidi dikkat ve ihtimâm eyleyub mûceb-i buyruldu ile amel ve 

hareket ve hilâfından gâyetü’l-gâye tehâşe be mücânebet eyleyesiz deyü  

Fi 5 Rebi‘ü’l-âhir sene 1181 

Ağustos 1767  

B.294 S.160 (orijinal sayfa 144)  
Derkenâr: Tıbk-ı asılhü’l-mutır mukır el-fakir … … …  

Nişân-ı Şerîf-i Alişândır 

Ayıntab’da vâki‘ Sunkuruye mescid-i şerîfi ve medresesi vakfının vazife-i muine ile 

mütevellisi olan es-Seyyid Mehmed Emin Çelebi ve ledeş fevt olan tevyikı mahlûl 

olmağla mahlûlinden işbû râfi‘-i tevkî-i refi‘ü’ş-şân-ı hâkâni kıdvetu’l-emâsil ve’l-

akrân Ahmed ibn-i Hüseyin zide kadrehuya tevciye olunub yedine berât-ı şerîf-i 

âlişânım verilmek bâbında Ayıntab nâibi mevlânâ es-Seyyid Mehmed zide ilmuhu 

arz itmekle ber-mûceb arz-ı tevciye olunmak üzere iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim 

müstecemü’l-muhadim ve’l-ikrâm bi’l-fasl reisülküttabım Ahmed dame mecdehu 
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islâmü’l-iftihâle i‘lâm-ı mûcebince tevciye olunmak fermânım olunmağın husûsunda 

mezbûr inâyet padişahanem zuhura getürdüb bin yüz seksen senesi cumade’l-

evvelinin yirmi altıncı günü tarihiyle müverrih verilen ruusu hümâyûnun mûcebince 

bu berât-ı hümâyûnu verdim ve buyurdumki mezbûr Ahmed bin Hüseyin’e zide 

kadrehu varub müteveffa-i merkûm yerine vakf-ı mezbûr mütevellisi olub edâ-i 

hizmet eyledikden sonra bundan akdem mütevelli olanlar vazife-i muinesine tevcihle 

mutasarrıf ola gelmişler deyü mezbûr dahi ol-vechle vazife-i muinesi evkâf-ı mezbûr 

mahsûlünden eküb mutasarrıf olasız şöyle bileler alâmet-i şerîfeme i‘timâd kılasız 

tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Fi’l-yevmi’t-tasi‘ cumade’l-ahir sene semânîn ve mi‘ete ve elf  

Kasım 1766  

B.295 S.161 (orijinal sayfa 143)  
Yazıcı Mehmed Paşa 
Vâli-i Rakka Hâlâ 

Ayıntab nâibi faziletlü efendi voyvodaları ağalar  

Ma‘rifet-i şer‘ ve ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle mütenâzi‘fiye olan mahalli 

ba‘de’l-keşf her kesin hakk-ı şerbini kadimesi üzere icrâ ve fimâba‘d beyinlerinde 

niza‘ olunmak şartıyla faysal verilüb mâdde-i nizâ‘ları kat‘ ve hasm ve nizâm hüsn-ü 

ifrâg ve vukû‘nu i‘lâm eyleyesiz deyü    

Fi 8 Rebi‘ü’l-âhîr sene 1181 

Ağustos 1767  

B.296 S.161 (orijinal sayfa 143)  
Ma‘rûz-ı ibdidâ‘i devâm-ı devlet-i düstûrâneleridirki  

Hâlâ Kasaba-i Nizib ahâlileri bi-cemle‘uhum huzûr-ı şer‘e gelüb bi-gâh tazallüm-i 

hâl-i birle iddâ iderlerki karb-ı civârımızda Ayıntab karâlarından Kızılcakend nâm 

karye ahâlileri kadimi ceryan iden suyumuzu bi’l-külliye kat‘ ve her gün âlât-ı harb 

ile bendimizin üzerine gelub musakka olan tarlalarımızı ve bostanlarımızı harebe 

edub ve şirb idecek suya mahtâc ve ahvâllerimiz merhametesiz el-yevm sucumuzu 

darb ve mecrûh ve sâhibü’l-firâş idüb merkûmlara taraf-ı şer‘den bir kıt‘a mürâsela 

gönderildikde adem-i itâatlerinden nâşî itâat itmeyub kasba’-i mezkûre bi’l-külliye 

gadr ve ta‘dileri hidden birûn olub yüz çiftlikden mutecâviz penbe ve daru 

tarlalarımızın suyunu ceyrân-ı zabt itdiklerinden derâat idemediklerine bu fakir bi’z-

zâtın dahi alem-i mahiyetleri olmağla küllüyetlü mübâşir kulları ta‘yin itdirilmesi 
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iltimâs itmeleriyle hasbetu’l-lahu teala huzur-ı asitânlerine arzuhâl olunur bâki‘ emr-i 

fermân sultanımındır. 

El-Müderris el-fakir el-Hac Mehmed Ağa kasaba’-i Nizib ma‘a kurra 

      Fi 6 Rebi‘ü’l-âhir sene 1181 

Ağustos 1767     

B.297 S.161 (orijinal sayfa 143) 
Derkenâr: Tıbk-ı asılhü’l-hatır mukır-ı el-fakir … el-Hac Ahmed el-müvelli-yi bi-

medine-i  Maraş …      

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fezail ve’l-kelâm Maraş ve Kars-ı Maraş 

ve Ayıntab ve Malatya sancaklarında vaki‘ kazaların kadıları zide fazlihum ve 

mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân elviye-i mezkûr Alay begleri ve Çeribaşıları zide 

kadrehum tevkî-i refî‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki kıdvetu’l-emâsil ve’l-

akrân Sofi Mehmed zide kadrehu divân-ı hümâyûna arzuhâl idüb bin yüz seksen bir 

senesine mahsûb olmak üzere Maraş ve Kars-ı Maraş ve Malatya ve Ayıntab 

sancâklarının cebelü bedeliyeleri tahsîli kendüye der-uhde ve emru defteri verilmek 

bâbında düstur-ı inâyet eylediği aceleden hazine-i âmiremde mahfûz baş muhâsebe 

defterlerinde nazar oldukda Maraş sancağında vaki‘ zuema ve erbâb-ı tîmârdan 

sübyan ve mütekâadinin doksan dört buçuk neferleri ve Kars-ı Maraş sancağının on 

beş buçuk neferleri ve Ayıntab sancağının yirmi neferleri ve Malatya sancağının kırk 

bir neferlerki cemân zikr olunan sancâkların yüz yetmiş sekiz neferleri olub ve beher 

neferlerden kırk guruşdan yedi bin yüz yirmi guruş mâl-ı bedeliyeleri olmağla bin 

yüz seksen bir senesi tahsîli henüz bir kimesneye der-uhde ve emru defterleri 

verilmediği der-kenâr olundukda merkûmun uhdesinde kayd ve emru defterleri 

verilmek telhîs olundukda telhîsi mûcebince uhdesine kayd ve tahsîliçün hazine-i 

âmiremden ihrâc olunmuş mühürlü ve imzâlu baş muhâsebe defterleri sûreti 

mûcebince vech-i meşrûh üzere amel olunmak bâbında fermân-ı âlişânım sadır 

olunmuşdur buyurdumki hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda sadır olan emrim üzere 

amel idüb dahi sizlerki Kadılar ve Alaybegleri ve Çeribaşılarısız işbû emr-i şerîf 

celilü’l-kadrim ile tahsîldâr merkûm vardıkda baş muhâsebeden verilen dört kıt‘a 

memhûr ve mumzi sûret defterlerde tahrîr ve tasrîh olunduğu üzere elviye-i 

mezkûrda vâki‘ zuemâ ve erbâb-ı tîmârların subyan ve mütekâidinin sene-i 

mezbûreye mahsûb üzerlerine edâsı lâzım gelen ol-mikdâr cebelu bedeliyeleri akcesi 

yerlü yerinden cem‘ ve tahsîl ve ahz ve kabz etdirdub bir neferi hâric ve mektûm 

kalmamak şartıyla her biriniz takyid ve ihtimâm ve emru defterden kesr ve noksan 
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götürmekden tevkî ve mücânebet-i tâm eyleyesiz şöyleki bedeliye-i mezbûrun mâlı 

ba‘z serhadât muhâfazalarda olan kapum kullarının müvâcibi ile sâir masârıf-ı 

mühimmeye havale olunmağla kat‘a bir ferdi  

 

B.297 S.162 (orijinal sayfa 142)  
Beyhûde gadr ve illet etdirilmeyub zuemâ ve erbâb-ı tîmârın subyan ve mütekâidinin 

sene-i mezbûreye mahsûb üzerlerine edâsı lâzım gelen cebelü bedeliyelerin 

kedülerinde ve kedüleri mevcûd olmayanların Subaşılardan ve Voyvodalardan ve 

vekilerinden ve onlar dahi mevcûd olmadıkları sûretde karyeleri mahsûllerinden 

zuemâ ve erbâb-ı tîmâra âid olan â‘şar-ı şer‘iyelerden ma‘rifet-i şer‘le cânib-i mîr-i 

içün biyy-i hâl cem‘ ve tahsîl itdirulub hilâf-ı emru defterler kimesneye i‘nâd ve 

muhâlefet itdirmeyesiz ve senki tehsîldâr merkûmsun elviye-i mezkûrun sene-i 

merkûmeye mahsûb cebelü bedeliyeleri tahsîliçün yedine verilen dört kıt‘a memhûr 

ve mumzı sûret defterler mûcebince ol-mikdâr bedeliye yerlü yerinden cem‘ ve tahsîl 

ve ahz ve kabz eyleyub sebeb-i tahrîr âhkâmıyla havâle olunan mahallere ve hazine-i 

âmireme edâ ve teslim idüb senesi aherinde bi’l-cümle senedâtın götürüb mîrî ile 

hesâbın görüb ibrâ-i zimmet eylesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfimle i‘timâd kılâsız 

tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Fi’l-yevmi’l-hâdî ışrîn min zi’l-ka‘de sene 1181 

Mart 1768 

B.298 S.162 (orijinal sayfa 142)  
Nişan-ı şerif-i âlişândır  

Medine-i Ayıntab’da vâki‘ Senekoğlu vakfından Selsar nâhiyesinde Seylan nâm 

karyede vâki‘ cami‘-i şerîfin yevmi dört akce vazife ile imâm olan Abdullah nâm 

kimesne nâ-ehl ve târik ve hizmet ve menfûr cemaat olmağla ref‘ olunub yerine 

erbâb-ı istihkâkkdan işbû râfi‘-i tevkî-i refi‘ü’ş-şân-ı hâkâni Mehmed halife ber 

vechle lâyık ve mahall ve müstehakk olmağın tevciye olunub yedine berât-ı şerîfim 

verilmek bâbında vakf-ı mezbûrun  bi’l-fi‘l mütevellisi olan Ahmed zide kadrehu arz 

itmeğin ber mûceb arz-ı sadaka idüb bu berât-ı hümâyûnı verdim ve buyurdumki 

ba‘de’l-yevm merkûm varub zikr olunan cami‘-i şerîfede ref‘ olunan mezbûrun 

yerine imâm olub hizmet-i lâzımesi mer‘î ve mü’eddi kılındıkdan sonra yevm-i dört 

akce vazife ile mutasarrıf olub vâkıfın rûh-î devâm-ı ömr-i devletimiçün duaya 

müdâvemet göstere ol-bâbda ref‘ olunan mezbûr taraf-ı âhirden mâni‘ olmayalar 

şöyle bileler alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren  
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Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Fi evâil rebi‘ü’l-âhir sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Eylül 1766 

B.299 S.162 (orijinal sayfa 142)  
Derkenâr:Taşcılardan voyvodalar resum-ı aşer mutâlebesiyle rencîde olunmamak 

içün sâdır olan fermândır 

Kıdvetu’l-nevâb el-müteşerri‘în Ayıntab kazasında nâibü’l-şer‘ olan mevlânâ zide 

ilmuhu tevkî-i refi‘-i hümâyûn vâsıl olacak ma‘lûm olaki kaza-i mezbûr nâibi 

mevlânâ Ali zide ilmuhu divân-ı hümâyûna arz götürüb medine-i Ayıntab’da sâkin 

Taşcı tâifesi meclis-i şer‘de şöyle takrîr-i kelâm eylediklerki karıncadan ilahint olan 

bizlerki mîri livâ Ayıntab mukaatası voyvodalarına bir akce vire geldüklerimiz 

olmayub götürdüklerimiz taşlarımızdan aşer ve resum verilmek hilâf-ı kanûn iken 

mukaata-i mezbûr voyvodası olanlar hilâf-ı kanûn resum nâmıyla bizden meblağ ve 

ahere taleb ve rencideden hâli olmamalarıyla men‘ ve def‘ olunmak ricâsına 

ahvâlimizi der-devletdâre i‘lâm ediyor deyü inkat ve iltimâs itmeleriyle taife-i 

mezbûrenin mukâtaa-i mezbûr voyvoda bir akce ve bir makûle geliri olmayub 

voyvodaların tâife-i mezbûre ol-vechle olan müdâhalesi mugâyir-i kadîm 

oldunduğunu âhâlî beldemiz vermeleriyle ba‘de’l-yevm tâife-i mezbûre Ayıntab 

voyvodalarının hilâf-ı kanûn ve defter ve mugâyir-i kadîm taşlardan aşer ve resum 

talebiyle rencide ve müdâhaleleri men‘ ve def‘olunmak bâbında emr-i şerîfim 

verilmek ricâsına i‘lâm eylediği aceleden divân-ı hümâyûn kanûn-ı nâmesine 

mürâcaat olunduğumuz mîri livâ-i Ayıntab hâssı olan kasaba ve karye topraklarında 

taş ihrâc idüb bey-i ilyân taşcı tâifesinin mahall-i âhere götürdükleri taşlardan hâss-ı 

mezbûr voyvodasının aşer ve resum mutâlebesi mugâyir kanûndur deyü derkenar 

olundu imdi kanûn üzere amel olunmak fermânım olunmuşdur buyurdumki hükm-i 

şerîfim vardıkda bu bâbda sadır olan emrim üzere amel idüb dahi vech-i meşrûh 

üzere mîri livâ-i Ayıntab hâssı olan kasaba ve karye topraklarından taş ihrâc idüb 

bey-i ilyan taşcı tâifesinin mahall-i âhere götürdükleri taşlardan hâs-ı mezbûr 

voyvodasının aşer ve resum mutâlebesi mugâyir kanûn olmağla kanûn üzere üzere 

amel olunub hilâf-ı kanûn esnâf-ı mezbûr fıkârasına gadr ve cedr itdirmeyesiz şöyle 

bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timât kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

       Fi’l-yevmi’l-ışrin zi’l-hicce  semânîn  ve mi‘ete ve elf 

Nisan 1767 
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B.300 S.163 (orijinal sayfa 141)  
Ayıntab’a tâbi‘ Tilsevad mezraasının zâd-ı alileri ba‘de’l-yevm inhâ olunurki 

Ünâs-ı nasbu’n-nas el-Hac Mehmed’in kemâl-i hilesinden bana verdiği Telisvad ve 

Karameniye ve Karacurun ve Gemerek ve Dikilitaş mezraaları haremyn-i şerifenin 

evkâfındandır deyü beni agnâl ve ıtmâ‘ idüb ben dahi kelâmına i‘timâden kendüsüne 

vekîl kâğıdı vermişdim lâkin şimdiki hâlde muhakkakım olmuşki merkûm Asâf’ın 

kelâmı kezb ve iftiradır haremyn bu husûsda medhali yokdur zirâ mevk‘-i zadelerin 

senelerine vâkıf ve mutâbi‘ oldum hak kendülerin olduğu ishâru fi eşmez olub 

taraflarından müstâcir olan el-Hac Ahmed Ağa kesbü’l-icâre mutasarrıf olsun ve 

icrâsini mevk‘-i zadelere versun ve bundan esbak-i tarafımdan Asaf Mehmed’e 

verilen vekîl temessüki amel ve itibâr olunmasun  ve Hacı Ahmed Ağa’ya birderlü 

muaraza olunmasun ifhâm-ı hâl içün işbû mektûb irsâl olundu mûcebiyle âmel olasız 

ve’s-selâm  

El-Fakir es-Seyyid Ali el-Mütevelli-i li-vakfu’l-Mezbûr  

 
B.301 S.163 (orijinal sayfa 141)  
Derkenar: Diz-dar es-Seyyid el-Hac Ali Ağa’nın suâl içün gelen emr-i celilü’ş-

şandır 

Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ Adana ve Maraş eyâletine mutasarrıf olan vezirim 

Paşa edâm âllahu teâla iclalehu tevkî-i refi‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki 

kıdvetu’l-nevâb el-müteşerri‘în Ayıntab kazası nâibi mevlânâ Hasan zide ilmehusun 

saadetime mektûb gönderib hâlâ Ayıntab kalesi diz-darı es-Seyyid el-Hac Ali nâm 

mütegâlibe tama‘-ı hamından nâşi kale-i mezbûrenin gedik tîmârlarını hâric kalede 

sâkin zikûdret  kimesnelelere arz ve tevciye ve mülâzım kalenin ekseri bila-tîmâr ve 

fakiru’l-hâl ve muhafazaya adem-i iktidâr derûn-u kalesi olan miri hınta ve edâvat ve 

cebhâne-i bi’l-külliye izâat ve itlâf ve umur-ı kale muhâttil-i müşevveş olduğundan 

başka mezbûrların sû’-i harekâtı beyânına bir dürlü kâbil-i tahrîr ve imkân 

olmamağla mezbûr ref‘ ve te‘dib diyet-i ta‘lineden müstahfizânın tahlisi bâbında 

Molla Yusuf arz eylediğine binâen senki vezir-i müşâru’l-ileyhsin bâlâda mezkûr 

Ayıntab kalesi diz-darı olan es-Seyyid el-Hac Ali’nin mütekallibeden olub hilâf-ı 

kânûna sû’-i hareketi ve kale-i mezkûrenin mahlûl olan timârlarını mülâzım kaleye 

arz itmeyub ecnebi kimesnelere arz idüb bu vechle gadri ve ba-husûs cebhanesi ve 
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edâvat-ı sâiresini zayi‘ ve telef eylediği vâk‘idir ve hakkında inhâ olunan mevâdd-ı 

nefsü’l-emrimdir ma‘rifetin ve mübâşir ma‘rifetiyle mevsûku’l-kelâm ve sadıku’l-

kavl kimesnelerden şerân ve alenen suâl ve sıhat ve hakikati der-aliyeme arz ve i‘lâm 

eylemek bâbında fermân-ı âlşânım sâdır olmuşdur buyurdumki mübâşir ta‘yîn olan 

sadr-ı azam çukadarlarından kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed zide kadrehu ile 

vusûl buldukda ol-bâbda sâdır olan fermân-ı celilü’l-kadrim bu vechle amel dahi 

senki vezir-i müşâru’l-ileysin ber-menvâl tahrîr-i mezbûr Ali’nin mutagallibeden 

olub hilâf-ı kânûn sû-i hareketi ve kale-i mezbûrenin mahlûl olan tîmârlarını 

mülazımlarını arz itmeyub ecnebiye arz ve bu vechle gadr ve bâ-husûs cebhanesine 

edavât-ı sâiresini zâyi‘ ve telef eylediği vâk‘idir ve hakkında inhâ olunan mevâd 

nefsü’l-emrimdir ma‘rifetinin ve mübâşir mûma ileyh ma‘rifetiyle mevsûku’l-kelim 

ve sâdıku’l-kavl kimesnelerden şerân ve alenen suâl ve hüccet ve hakikati üzere der-

aliyeme arz ve i‘lâm eyleyub mazmûn emr-i şerîfimle âmel olasız şöyle bilesiz 

alâmet-i şerîfeye i‘timâd kılasın tahrîren  

Be-makâm-ı İslambol el-Mahrûse                                                                                                                                                   

    Fi evâsıt Rebi‘ü’l-âhir sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Eylül 1766 

B.302 S.163 (orijinal sayfa 141)  
Medine-i Ayıntab’da siyâdet neşin şer‘iyat-ı gurra olan faziletlü simâhatlü efendi 

zide fazlehu ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân ayân ve iş erleri zide kaderhum inhâ 

olunurki hâlâ Ayıntab kalesi diz-darı es-Seyyid Ali nâm mütefelliye tama‘-ı 

hamından nâşi kale-i mezbûrenin Gedik tîmârlarını hâric kalede sâkin zikudret 

kimesnelere arz ve tevcîye ve mülâzım kalenin ekser tîmâr ve fakir-i ahâl ve 

muhâfazaya adem-i iktidâr ve derûn-ı kalede olan mîrî hınat ve edevât ve cebhânesi 

bi’l-külliye izâat ve itlâf ve umur-ı  muhâttil ve müşevveş olduğundan başka hilâf-ı 

kânûn sû-i hareketi ve kale-i mezbûrenin mahlûl olan tîmârlarını mülâzım kaleye arz 

itmeyub ecnebi kimesnelere arz idüb bu vechle gadr ve bâ-husûsâ cebhânesi edevât-ı 

sâiresini zâyi‘ ve telef eylediğim der-aliyeme arz ve i‘lâmınız üzere hâlâ Adana ve 

Maraş vâlisi devletlü inâyetlü veliniymetim efendimiz hazretlerine hitaben emr-i 

cihânmeta‘ hâlâ sâhib-i devlet merkesiru’l-mürevvi efendimiz hazretlerinin 

çukadârları … kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân İzzetlü Mehmed Ağa mübâşiretiyle şerif-i 

vurûd ve hakkında inha olunan mevâdd nefsü’l-emrimdir ma‘rifetimiz ve ta‘yî 

olunan  
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B.302 S.164 (orijinal sayfa 140)  
Çukadâr hazret-i sadır sipahi ma‘rifetiyle mevsûkü’l-kelâm ve sadıku’l-kavl 

kimesnelerden şerân ve alelen suâl ve hüccet ve hakîkati südde-i saadete ebedi karara 

arz ve i‘lâm olunmak üzere mantûk-ı emr-i celilü’ş-şân tarafımıza hıtaben buyruldu 

veliyy’ün-niam sâdır olmağla mantûk emr-i âli ve buyruldu veliyy’ün-niam divân-ı 

Maraş’dan işbû buyruldu tahrîr ve isdâr olunmuşdur inşallahu vusûlünde gerekdirki 

vech-i meşrûh üzere sâdır olan emr-i cihânmeta‘ ve buyruldu veliyy’ün-niam 

mûceblerince amel ve hareket hilâfından temâşe eyleyesiz deyü 

Numân mütesellim Maraş Hâlâ           

 Fi 14 Cumâde’l-âhir sene 1181 

Ekim 1768  

B.303 S.164 (orijinal sayfa 140)  
Derkenar: Tıbk-ı aslihü’l-hatır …el-fakir…Mustafa sâdıku’l-kâdı bi-medine-i Haleb 

muhzır lehu       

Emri’l-ümerâ el-kirâm kebirü’l-küberâi’l-fe‘hhâm zevi’l-kadru ve’l-ihtirâm sahibü’l-

‘izzl ve’l-ihtişâmü’l-mahfuf bi-mezid-i inayetü’l-mülikü’l-alâ  mîr-i mîrândan Haleb 

Kâymâmı Ali Paşa dâme ikbâlehu ve kıdvetu’l-nuvâb el-müteşrîn Ayıntab nâibi 

Mevlânâ zide ilmuhu ve kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân defterdâr şakk-ı evvelim 

çukadârlarından bu husûsa mübâşir ta‘yîn olan çukadâr Keskin Hüseyin zide 

kaderehu tevkî-i refi‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki bin yüz seksen senesi 

şitât-ı evvel-i bahârda ihrâc ve bahr-i sefid cânibine ta‘yîn ve me’mûr ve muhâfazası 

fermânım olan sefir-i donanma-yı hümâyûn kalyonlarının kaptan ve mülâzım ve 

levendât ve hâdem-i sâirenin iktizâ iden müvâcibler içün Ayıntab sâkinlerinden 

Hasan zide kadrehunun iştirâ-i uhdesinde olan hâshâ-i mîr-i livâ-i Ayıntab ve 

Tevâbi‘ mukâtaasının yetmiş dokuz senesi mâlından ve kendi hissesinden ve 

müştereki hissesinden havâle olunan bin altı yüz otuz yedi guruşun tahsîli bâbında 

bundan akdem şerefriz sadûr olan emr-i âlişânımla mübâşir ta‘yîn olunan İbrahim 

çukadâra sekiz yüz on sekiz buçuk guruş müştereki edâ ve mâlikâne-i mutasarrıfı 

mezbûr Hasan’ın hissesine isâbet iden sekiz yüz on sekiz buçuk guruşu bi’l-defa‘ât 

taleb eyledikde edâsında gadr ve illet ve ba‘dehu irsâl idüb deyü sebeb-i tahrîr-i 

hükmü i‘âde ve irca‘ olunduğunu Ayıntab nâibi bir kıt‘a i‘lâmında tahrîr ve hazine-i 

âmirim defterleri lede’t-tenbiye‘ sebeb-i tahrîr-i hükmü tebdîl ve mâlikâne 

mutasarrıf-ı merkûmun yetmiş dokuz senesine mahsûben zimmet-i sahîhesi olmak 

üzere müceddiden sebeb-i tahrîr-i hükmü ihrâc ve umur-ı kale muhâttil-i müşevveş 

ve derûn-ı emr-i şerîfime mevzûan irsâl olunmağla sizki mîr-i mîrân ve kâza-i mûma 
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ileyhâsız mâlikâne-i mutasarrıfı merkûm Hasan’dan ale eyyihâl tahsîl ve teslim-i 

hazine-i âmirem olunmak içün mübâşir merkûm ile der-aliyeme irsâl eylemeksiz 

fermânım olunmağın işbû emr-i âlişânım isdâr ve irsâl olunmuşdur imdi vusûlunda 

meblağ-ı mezbûr havâlât-ı sâire müsillü olmayub donânmayı hümâyûn 

kalyonlarından hini ihrâcında hazine-i âmiremde mevcûd nukûd sâireden ber-veche 

ta‘vîz i‘tâ ve tekmil etdirilmiş olduğundan meblağ-ı mezbûrun bir saat mukaddem 

mâlikâne-i mutasarrıfı merkûm Hasan’dan tahsîli ve teslimi sizlerden matlûb-ı 

hümâyûm olub ve ale’l-husûs ve zamân-ı cem‘ ve tahsîli murûr eylemiş mâlı 

mukâtaanın edâsında gadr ve illet olacak hâlât-ı iktizâ itmekle zinhâr ve zinhâr te’hîr 

ve terâhi-ye ruhsât ve cevâz göstermeksizin sebeb-i tahrîr hükm-i mûcebince 

meblağ-ı mezbûr sekiz yüz on sekiz buçuk guruşı mâlikâne-i mutasarrıfı mezbûr 

Hasan’dan ale eyy-i hâl tahsîl ve teslim hazine-i âmirem olunmak içün mübâşir 

merkûm ile der-aliyyeme irsâle ihtimâm ve dikkat eylesiz ve şöyleki me‘du’l-lahu 

teala meblağ-ı mezbûrun bundan sonra dahi edâsında ta‘lül ve muhâlefet eylemek 

ihtimâli olur ise ahz ve haps ve envâl ve eşyası ferûhatından tahsîl ve teslime 

mübâderet eyleyesiz ve senki mübâşir-i merkûmsun meblağ-ı mezbûru mâlikâne-i 

mutasarrıfı mezbûr Hasan’dan ma‘rifet ve mübâşiretinle ale’ eyyihâl tahsîl ve ahz ve 

götürüb teslim hazine-i âmirem eylemeğe ihtimâm ve dikkat ve avk‘ ve te’hîr 

müsillü hilâf-ı rızâ-yı hümâyûn vaz‘ ve hareketinden ziyâde temâşşi ve mücânebet 

eylemek bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

vardıkda bu bâbda vech-i meşrûh üzere şerefyafte sadûr olan işbû emr-i şerîf 

vâcibu’l-i‘tibaımın mazmûn-ı makrunuyla âmil olunub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden         

       

B.303 S.165 (orijinal sayfa 139)  
nibâet necad-ı ihtirâr ve ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe  i‘timâd kılasız 

tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Fi’l-yevmi’l-âşer min rebi‘ü’l-âhir sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1767 

B.304 S.165 (orijinal sayfa 139)  
Bâ-hatm-ı Ali Paşa 

Kâymakâm Haleb Hâlâ 

Şeri‘at meâb medine-i Ayıntab’da nâibü’ş-şer‘-i şerîf izzetlü efendi zide ilmuhu ve 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Voyvodası Ağa ve zâbıtân-ı sâire zide kadrehum inhâ 

olunurki medine-i merkûme sâkinlerinden olub hâshâyı mîr-i livâ Ayıntab ve Tevâbi 
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mukâtaasına iştirâken ber-vech-i mâlikâne mutasarrıf olan Hasan nâm kimesnenin 

yetmiş dokuz senesinden kendi hissesi olmak üzere mukâtaa-yı merkûmenin mâl-ı 

mîrîsi olan sekiz yüz on sekiz buçuk guruş beher sefîtden seferber olan donanma-yı 

hümâyûn sefâyini levandantını muvâcilerine havâle ve tahsîli içün budan akdem 

fermân-ı celilü’ş-şân ve hükm-i sebeb-i tahrîr sadır olundukda müşterek hisse-i 

muînesi edâ ve merkûm-ı izâr ve ehiye ibrâdıyla edâdan imtinâ‘ ve hükm-i sebeb 

tahrîr-i ircâ‘ itdirmekle sizki mevlânâ-yı mûma ileyhsiz meblağ-ı mezkûru bu def‘a 

merkûmandan bi eyy-i hâl tahsîl-i bâbında tarafımıza ve tarafınıza hitâben müvekked 

emr-i âlişânım isdâr ve saadetlü defterdâr şak-ı evvel çukadârlarından Keskin 

Hüseyin mübâşiretiyle vurud itmekle ma‘rifet-i şer‘ ve cümle ma‘rifetleriyle 

merkûmu ahz ve mantûk emr-i âlî ve mûceb-i sebeb tahrîr hükmü üzere zimmetinde 

olan ol-mikdar mâlı mîrîyi tamâmen ve kâmelen tahsîl ve sebeb-i tahrîr hükmüyle 

kabzına me’mûra edâ ve teslim itdirmeniz bâbında Divân-ı Haleb’den işbû buyruldu 

tahrîr ve isdâr ve irsâl olunmuşdur inşalluhu teal vusûlunda gerekdirki mankût-ı emr-

i âlî merkûm bu def‘a dahi gadr ve muhâlefet ider ise ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifeti 

ve ma‘rifet-i şer‘ ve cümle ma‘rifetleriyle emvâl ve emlâki ferûhatıyla tahsîl ve 

hükm-i sebeb tahrîr-i tahlîs ve kabzına dâr mûma ileyhe tamâmen ve kâmelen edâ 

itdirilmesine dikkat ve himâyet ve siyânet kaydıyla ibtâl-i emvâl-i mîrîyede begâyet 

hazır ve mücânebet eyleyub mûceb-i emr-i âlî ve buyrulduyla âmel olasız deyü 

          Fi 5 Cumâde’l-evvel sene 1181 

Eylül 1767             

B.305 S.165 (orijinal sayfa 139)  
Nişân-ı Şerf-i Alişândır 

Ayıntab’da Akyol mahallesinde vâki‘ Veys Beg câm‘i şerîfinde ber-vehle hüsnü-ü 

hatîb olân İbrahim fevt olub yeri hâli ve mahlul olmağla yerine erbâb-ı istikâkdan 

işbû tevkî-i ref‘-i hâkâniden İbrahim halife ber vechle lâyık ve amel ve müstehak 

olmağın tevci-i yedine berât-ı şerîf-i âlişân verilmek bâbında nâib-i Mevlânâ Hasan 

zide ilmihu arz itmeğin mûcebince mezbûreye sadaka idüb bu berât-ı hümâyûnı 

verdim ve buyurdumki ba‘de’l-yevm merkûm varub zikr olunan câm‘-i şerîfede 

müteveffâ-yı mezbûrun yerine hatîb olub hizmet-i lâzımesini  mer‘î ve müeddi 

kılındıkdan sonra ber-mûcebi mutasarrıf olub vâkıfın devam-ı ömr-i devletümiçün 

duâya müdâvemet göstere ol-bâbda taraf-ı âherden ber-mûceble dahl ve taaruz 

kılmayalar şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  
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Fi evâsıt şehrü’l-saferu’l-hayr sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Haziran 1767 

B.306 S.166 (orijinal sayfa 138)  
Derkenar: Oyum Sükud ve İsbatrin Ayıntab’a cârî olan suyun fermânıdır Tıbk-ı 

aslihü’l-hatır …el-fakir …Veliyüddin … Mahmud Paşa muhzır lehu       

Kıdvetu’l-nuvâb el-müteşerin Ayıntab kazası nâibi mevlânâ zide ilmuhu tevkî-i refi‘-

i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki  senki mevlânâ mûma ileyhsin zide ilmuhusun 

südde-i saadete mektûb gönderub medine-i Ayıntab’da sâkin ulemâ ve sulehâ ve 

eime ve ihtibâ ve ayân ve eşrâf ve askeri ve fıkarâ bi-cümle meclis-i şer‘e varub 

Ayıntab’ın cânib-i garbında ve mahall-i fevkânisinde vâki‘ ve beldelerine iki saat 

ba‘di olan Oyum sükûd ve İsbatrin nâm karyelerinde Beykâr ta‘bir olunur 

ma‘lumetü’l-aded menbaların suyu karyetin mezkûratın ahâlileri ve hayvânâtları şirb 

ve intifâ‘ eylediklerinden mâ-adâ kadimü’l-ayâmdan harık-ı mu‘in ile medine-i 

mezbûre cârî olub ma‘lûmetü’l-aded cevâmi‘ ve mesâcid ve medâris ve çeşme ve 

hamâm ve âbâre iktisâm olunur iken birkaç seneden beru karyeteyn-i mezbûreteyn 

ahâlileri şirb ve sakylerine kanâat itmeyub bagce ve bostan ihdâs ve kadîme mugâyir 

mâ‘-i mezkûr ile saky ve mâ‘-i mezkûr derûn şehre ceryândan bi’l-külliye kat‘ ve ol-

vechle cevâmi‘ ve mesâcid ve medâris ve çeşme ve hamam ve abâr sudan hâli ve 

zaruret-i azime vâki‘ olduğuna binâen bundan akdem karyeteyn-i mezbûrateyn 

ahâlileri ile mûrafi‘a-i şer‘ olduklarında sâlifü’-zikr karyelerde vâki‘ Beykarların 

suyu harık-ı mu‘yyen  ile şehre vurud ve ma‘lumu’l-aded mahallere cârî olub hukûk-

ı şer‘iye ve sakâyeleri olduğu cernefi‘ olmayan şuhûd-ı udûl ile sâbit ve zâhir ve 

ba‘de’s-subût karyeteyn-i mezbûrateyn ahâlileri fi’l-vâki‘ mâ‘-i mezbûr cevâmi‘ ve 

mesâcid ve hamâm ve âbâre kadiminde cârî olduğu mukırrlar olub hilâf-ı şer‘ü’ş-

şerîf ve mugâyir-i kadim müdâhale ve kat‘ eylediklerini ikrâr ve i‘tirâf itmeleriyle 

ba‘de’l-yevm hilâf-ı şer‘-i şerîf ve kadim-i mugâyir müdâhaleri men‘ birle cânib-i 

şer‘den hüccet-i şer‘iye i‘tâ ve mûcebince kadimesi üzere amel olunub mâ‘-i 

mezkûrden şehre ve muvâzı‘ ma‘lûmeye cârî olub hilâf-ı şer‘-i şerîf karyeteyn-i 

mezbûrateyn ahâlilerinin müdâhaleleri men‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim verilmek 

ricâsını der-aliyeme ahâli-i mezbûre mahzar ve mumzilerini musaddik-ı sened-i hay 

vâki‘ü’l-hâl bi’l-iltimâs i‘lâm eylediğin aceleden i‘lâmın ve yedlerinde olan hüccet-i 

şer‘iye ve mahzar-ı ahâli mûcebincce mugâyir-i kadîm ve hilâf-ı şer‘-i şerîf ol-vechle 

vâki‘ olan ta‘dîleri men‘ olunmak emrim olunmuşdur buyurdumki hükm-ü şerîfim 

vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzere amel dahi mukaddemâ bir def‘a 
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şer‘le görülüb fasl olunmayan husûsların tamâmen hak üzere mukayyed ve hüccet-i 

şer‘iyeye nazar idüb göresin evvel-i su kadiminden beru karyeteyn-i mezbûrateyn 

ahâlilerinin şirb ve intifâ‘ ve bag ve bahce ve bostanlarını saky eylediklerini mahsûs 

ve müstakil suları olmayub fi’l-vâki‘ evvel-i sudan karyeteyn-i mezbûrateyn ahâlileri 

ve hayvânâtları şirb ve intifâ‘ eyledikden sonra mâ‘-i mezkûr kadimü’l-eyyâmdan 

beru harık-ı mu‘yyen ile medine-i merkûme cârî olub cevâmi‘ ve mesâcid ve medâris 

ve çeşme ve hamam ve abâre ceryân idüb şirb ve intifâ‘ iderler iken ahâliyi 

karyeteyn-i mezbûrateyn evvel-i suyu mecrâ-yı kadminden ihrâc ve ihdâs eyledikleri 

bagce ve bostanlarına icrâ birle bunların zarûretlerini bais oldukları vâki‘ ise ol-

bâbda muktezâ-yı şer‘-i kavîm-i efzûmuna muafık şer‘ olan hüccet-i şer‘îyyeleri 

mûcebince amel dahi evvel-i su kadîminden yine mahalinden ve tevcihle cârî ola 

gelmiş ise kadîmesi üzere icrâ etdirub mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir 

hüccet-i ayye ve kadîm-i zâhir olan müdâhale ve ta‘dîlerin men‘ ve def‘ eyleyesin 

min ba‘d şer‘-i şerîfe ve emr-i hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş itdirmeyub husûs-

ı mezbûr içün bir dahi emrim ve varmalu eyleyemesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılasın tahrîren  

Be-makam-ı  İslambol el-Mahrûse 

             Fi evâsıt şehr-i Rebi‘ü’l-evvel sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1767 

B.307 S.167 (orijinal sayfa 137)  
Derkenar: İsbatrin karyesi ahâlilerinin suları da‘vâsı fermânıdır   

Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ Maraş vâlisi vezirim Paşa edâm âllahu teâla iclalehu 

ve kıtvetu’l-nuvâb el-teşrin Ayıntab kazası nâibi Mevlânâ zide ilmuhu tevkî-i refi‘-i 

hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki kıdvetu’l-nuvâb el-teşrin Maraş kazası nâibi 

Mevlânâ Esad zide ilmihu südde-i saadete mektûb gönderib Maraş sancâğında Karb 

ve civârında vâki‘ Ayıntab kazasına tâbi‘ İsbatrin nâm karye ahâlileri medine-i 

Maraş’da meclis-i şer‘e varub karyeleri dahilinde Beykâr’dan cârî su ile kadîmü’l-

eyyâmdan berû şirb ve bağ ve bagce ve mezrûât ve hayvânâtların saky ide gelub 

intifâ‘ları ancak mâ‘-i mezkûre münhasır iken bu esnâda medine-i Ayıntab ahâlileri 

Cebâbire’den olduklarından mâ-i mezkûru cebren ve kehren medine-i mezbûreye 

icrâ itdirub gadr-ı külli itmeleriyle cümlesi medine-i mezbûreye varub tazlim-i hâl 
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eylediklerinde keymini kale‘bend ve keymini der-zincir ve ba‘zılarını ta‘zîr-i şedîd 

ve ber-vechle mukâvemet mümkün olmayub perâkende ve perişan olmaları mukarrer 

olmağla keyfiyetimizi der-devlet-i medâre i‘lâm idivir deyü itmeleriyle fi hakîka 

karye-i mezbûre ahâlileri fıkâradan ve medine-i Ayıntab ahâlileri Ağniya ve 

Cebabire’den olub karye-i mezbûre ahâlilerinin perâkende ve perişân olacağını 

sukkat-ı müslimin haber vermeleriyle mezbûrlerin zulm ve ta‘dileri men‘ ve mâ-i 

mezkûr kadimesi üzere icrâ itdirilmek bâbında emr-i şerîfim verilmek ricâsına vâki‘-i 

hâli bi’l-iltimâs arz ve divân-ı hümâyûndan mahfûz-ı âhkâm kuyudatına mürâcaat 

olundukda medine-i Ayıntab’ın canib-i garbisinde ve mahall-i fevkânisinde vâki‘ ve 

medine-i mezbûreye iken saat-i ba‘dî olan Oylum sükûd ve İsbatrin nâm karyeler-i 

mezbûre pikâr tabir olunur ma‘lumü’l-aded membaların suyu ile karyeteyi 

mezbûreteyn ahâlileri ve hayvânâtları şirb ve intifâ‘ ide geldiklerinden mâ-ada 

kadimü’l-eyyâmdan beru harık-ı mu‘yyen ile medine-i mezbûreye cârî olub 

ma‘lûmu’l-aded cevâm‘-i mesâcid ve hamam ve medâreis ve çeşme ve ibâre-i 

iktisâm olunur iken birkaç seneden beru karyeteyn-i mezbûreteyn âhâlileri şirb ve 

sakylerine kanâat itmeyub bağçe ve bostan ihdâs ve mugâyir-i kadîm mâ-i 

mezkûruyla saky ve derûna şehre ceryân bir külliye kat‘ ve ol-vechle cevâmi‘ ve 

mesâcid ve çeşme ve hamam ve ibâre-i sudan hâli ve zaruret-i azime vâki‘ olduğuna 

binâen bundan akdem karyeteyn-i mezkûrteyn ahâlileri ile led’l-murefeâ sâlifü’z-zikr 

karyelerde vâki‘ pekarların su-yu harıka muien ile şehre vurud ve ma‘lûmü’l-aded 

mahallere cârî olub hakk-ı şirb ve sakyleri olduğu şuhûd-u udûl ile sâbit ve 

müdâhaleler men‘ birle kıbbel-i şer‘den hüccet-i şer‘iye verildiği mahzar birle 

ba‘de’l-arz i‘lâm ve hüccet-i şer‘iye mahzar-ı ahali mûcebince amel ve mugâyir-i 

kadim ve hilâf-ı şer‘i şerîf ol-vechle vâki‘ olan ta‘dîlerin men‘ olunmak içün işbû 

sene-i mübâreke evâsıt rebî‘ü’l-evvel medine-i Ayıntab ahâlileri tarafına emr-i 

şerîfim verildiği mukeyyed bulunmağın senki Maraş vâlisi vezir-i azam müşâru’l-

ilehsin ma‘rifetin ve ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle tarafının yedlerinde olan 

senedâte ve bundan akdemce Ayıntab nâibi olan Mevlânâ-i mûma ileyhin i‘lâmıyla 

verilen emre nazır ve mâdde-i merkûmede bir tarafa gadr ve himâye olunmayarak 

muktezâ-yı şer‘ ve adl üzere terâfu‘ ve mâ‘-i mezkûr ezkadim kankı tarafa cârî ve 

kankı cânibin hakk-ı şirb ve sakyleri olduğu lede’ş-şer‘i sabit ve mutehakkık olur ise 

ol-vechle ihkâk-ı hakk ve kat‘-i nizâ‘ ve hasm mâdde-i olunub sûret-i hâl der-saâdete 

arz ve i‘lâm olunmak emrim olunmuşdur buyurdumki hükm-i şerîfimle vusûl 

buldukda bu bâbda sâdr olan emrim üzere emrim üzere ameli dahi vezir-i azam 
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müşâru’l-ilehsin ma‘rifetin ve ta‘yîn olunan mübâşir mûma ileyh ma‘rifetiyle 

tarafının yedlerinde olan senedâte ve bundan akdemce Ayıntab nâibi olan Mevlânâ-i 

mûma ileyhin i‘lâmıyla verilen emre nazır ve mâdde-i merkûr azkadim kankı tarafa 

cârî ve kankı cânibin hakk-ı şirb ve sakyleri olduğu lede’ş-şer‘i sabit ve mutehakkık 

olur ise ol-vechle kadimesi üzere icrâ ve şirb ve saky ve intifâ itdirub ihkâk-ı hakk ve 

kat‘-i nizâ‘ ve hasm-ı mâdde birle sûret-i hâli ale vechü’l-kayd der-saâdete arz ve 

i‘lâm eyleyub mazmûn-ı emr-i şerîfimle âmil alsız şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambul el-Mahrûse    

Fi evâsıl şehr Rebî‘ü’l-âhîr sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1767 

B.308 S.168 (orijinal sayfa 136)  
Umdetü’l-sâdât el-ikrâm kâymakâm Sayık Battal Ağazade es-Seyyid el-Hac 

Mehmed Çelebi dâme müşerrefâ bade’t-tahiyetu’l-vahiye inhâ olunurki Ayıntab 

kazasında kâymakamımız olan Emir Ağazade es-Seyyid el-Hac Mehmed Emin 

Çelebi’nin bu esnâda kâymakamlıkdan istifâ‘ ve isti‘fâsı tarafımıza inhâ ve 

cenâbımızın kâymakâm olması istidâ olunmağla işbû sene-i semânîn ve mi‘ete ve elf 

zi’l-ka‘detü’ş-şerîfesi evâsıtından merkûm-u azl ve yerine cenâbınızı kâymakam 

nasb ve ta‘yîn eylemişizdir gerekdirki sâdât-ı sahîhetü’l-ünsaya tevkîr ve ihtirâm ve 

kuzât ve kâymakâmlar senedleriyle teşyit ve izhâr-ı alâmet-i hazarâ idenleri men‘ ve 

def‘de ihtimâm ve cenâbınız dahi kimesneye alâmet-i hazarâ ve za‘niye izn 

verilmekden ihtirâz ve mücânebet ve idda-i sıhat-i nesb siyâdet idenleri tarafımıza 

havâleye mübâderet ve ta‘zîr ve te‘dibleri ve hukûk-ı şer‘iyye-yi sâbite tahsîli iktizâ 

eyledikde cenâbınız idüb sâdât-ı kirâmı sâir hükkâme rencide ve ta‘dî etdirmeyesiz 

hülâs-ı kelâm bu vediâ-yi azmi ve emânet-i kübrâda kemâl-ı iffet ve istikâmet idüb 

tevcihi ve arûsiye ve devriye ve muhdesât-ı sâire nâmriziye nâmıyla bir akcelerini 

almayub ve aldırmayub siyânet-i arz ve mâllarında bezl-i makdûr vasi‘ mevfûr 

zamanında şevketlü muhâbetlü kerâmetlü Padişah-ı islâm ibdallah ve ibgâh ila 

yevmü’l-kıyâme hazretlerinin devâm-ı ömr ve devâm-ı devletümiçün sâdât-ı kirâmın 

da‘vât-ı hayriyelerine isticlâb idüb her emrde şer‘-i şerîfe imtisâl ve inkiyâd ile 

dünyada makbûl-ı hâs ve âmm ve ukbâde mazhar-ı şefâat hazret-i seyyidü’l-enâm-ı 

aleyh  efdâlü’t-tahiye ve ekmâlü’s-selâm olasız  ve’s-selâm  

El-fakir es-Seyyid Abdullah el-nakib 

        Fi 7 Cûmâde’l-âhir sene 1181 

Ekim 1767    
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B.309 S.168 (orijinal sayfa 136)  
 Bâ-hatm-ı Mehmed Paşa 

Vali Maraş Hâlâ 

Derkenâr: Su yoluna gelen buyruldu-i şerifdir 

Şer‘iat-ı şi‘âr Maraş Kadısı Efendi zide fazlehu kıdvetü’l-emâcid ve’l-ayân 

kaymakâmız Numân Beg zide mecdehu inhâ olunurki kıdvetü’l-nuvâb el-müteşrin 

Maraş kazası nâibi Esad Efendi zide ilmihu südde-i saadete mektûb gönderib Maraş 

sancâğında vâki‘ Ayıntab kazasına tabi‘ İsbatrin nâm karye ahâlilerinin karyeleri 

dahilinde Peykar’den kadimü’l-eyyâmdan beru cârî olan suyu medine-i Ayıntab 

ahâlileri bu def‘a fuzûlî medine-i mezbûreye icrâ eylediklerinden başka karye-i 

mezkûre ahâlilerine envâ‘-i zulm ve mukadilerine binâen perâkende ve perişân 

olacakları inhâ ve istid‘â olunmağla imdî ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifeti ve 

ma‘rifetimle tarafiyenin yedlerinde olan senedâte ve bundan akdem sadır olan emre 

nazır ve ma‘-de-i merkûmede bir tarafa gadr ve himâye olunmayarak muktezâ-yı şer‘ 

da‘va üzere tarâf‘ ve mâ‘-i mezkûr ezkadim Kankı taraf-ı cârî olduğu lede’ş-şer‘i 

sâbit ve mütehakkık olur ise ol-vechle ihkâk-ı hakk ve kat‘i nizâ‘ ve hasm-ı mâde 

olub sûret-i hâl der-saadete arz ve i‘lâm olunacak bâbında tarafımıza hitâben şeref 

necif sudûr iden fermân-ı âlişânım mûcebince divân-ı Adana’da işbû buyrulduları 

tahrîr ve isdâru ile irsale olunmuşdur inşallahu teala vusûlünde gerekdirki vech-i 

meşrûh üzere şer-i fiyâfte sadûr iden fermân-ı celilü’ş-şân ve buyruldu mûcebince 

amel ve hareket ve hilâfından begâyet tevkî‘ ve mücânebet eyleyesiz deyü 

       Fi 19 Rebi‘ü’l-âhir sene 1181 

Ağustos 1767 

B.310 S.168 (orijinal sayfa 136)  
Bâ-hatm-ı Mehmed Paşa 

Vali Rakka Hâlâ 

Hâlâ Ayıntab’da mesned neşin şer‘-i mübin faziletlü efendi müfâhirü’l-ulemâ-i el-

kirâm müftüsü efendi zide fezlehumâ ve kıdvetü’l-emâcid ve’l-ayân voyvodaları 

Ağalar zide mecdehumâ inhâ olunurki kübâr-ı ricâl devlet-i aliyeden sâbıkâ-i mîr 

ahver-i evvel hazret-i şehriyârı hacebetlü el-Hac Halil bin dâm mecdehunun 

mehdûmları Mehmed Said begin mutasarrıf olduğu zeâmeti karasından Ayıntab 

kazasına tâbi‘ İsbatrin nâm karye dâhilinde kadimü’l-ayâmdan beru ceryan iden suyu 

medine-i Ayıntab ahâlileri bu def‘a fuzûlî medine-i mezbûreye icrâ ve feriye-i 

mezkûre ahâlilerine envâ‘-i cevr ve edâ eylemeleriyle perâkende ve perişân 

olacakları zâhir ve numâyân olmağla      
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B.310 S.169 (orijinal sayfa 135)  
Mâ’-i mezbûr kadimesi üzere itdirilmesi bâbında emr-i âlî isdâr itdirub tarafımıza 

dahi vurud iden mektûbunda tahrîr ve iş‘âr eylemekle imd kadimü’l-zamandan 

ceryân eylediği üzere mâ’-i mezkûr mecrâ-yı kadimine icrâ etdirub kemâfi’s-sâbık 

sakî ve intifâ‘ ve fimâba‘d nizâ‘-i müeddî olmayacak hüsn-ü nizâme-i rabt ve ifrâğ‘ 

birle hasm mâdde-i nizâ‘ eylemeğe mübâderet ve mezîd-i ihtimâm ve dikkat eyleyub 

ve ale’l-kati‘ nizâ‘ olunmadığı sûretde ahâli-i karye-i mezbûre varub teşekki 

eylemeden hâlî olmayacakları bedîdâr ve mîr-i mûma ileyh dahi husûs-ı mezbûr içün 

ısrâr ideceği zâhir ve aşikâr olmağla bir sûret-i hüsniye-ye ifrâğ idüb nizâm ve temşit 

vaki‘ mâdde-i nizâ‘ ve husûmet olunması husûsuna ihtimâm ve ibtidâr eylemeksiz 

bâbında divân-ı Rakka’dan işbû buyruldu tahrîr ve isdâru ile irsâl olunmuşdur 

inşallahu vusûlunda gerekdirki vech-i meşrûh üzere husûs-ı mezbûre hüsn-ü temşit 

fimâba‘d hululul yezir olmayacak sûrete ifrâğ ile fazl-ı nizâ‘ ve husûmet idüb 

mûceb-i buyruldumuzla amel ve harekete mübâderet eyleyesiz deyü 

   Fi 22 Cumade’l-âhire sene 1181 

Ekim 1767   

B.311 S.169 (orijinal sayfa 135)  
   Bâ-hatm-ı Mehmed Paşa 

Vali Rakka Hâlâ 

Ayıntab’da  mesned neşin-i şer‘ mübin faziletlü efendi zide fazlehu ve kıtvetü’l-

emâcid ve’l-ayân voyvodaları ağalar zide mecdehumâ inhâ olunurki Gulemanan 

Amid aklâmından Karakeçilü mukâtaası reâyasından birûn ve derûn Ayıntab’da 

bulunan hânelerin işbû bin yüz seksen sensine mahsûben üzerlerine edâ-i lâzım gelen 

mâl-ı mîrînin vakt-i tahsîli hulûl ve murûr eylemekle imdî reaya-i mezbûre 

müteferikasından ol-havâlide bulunan hânelerde icâb iden mâlı ber mu‘tâd-ı kâdim 

yerlü yerinde cem‘ ve tahsîl ve kabzına me’mûr olan Ali nâm kimesneye edâ ve 

teslim etdirilmesine sa‘i ve dikkat idüb bir ferd ta‘nid ve muhâlefet itmemek üzere 

bir gün akdemce hitamına mübâderet ve me’mûr-ı mezbûrı bu cânibe avdet 

itdirmeniz bâbında divân-ı Rakka’dan işbû buyruldu tahrîr ve isdar olunmuşdur 

gerekdirki sene-i mezbûreye mahsûben ol-havâleye müteferrik reâyâdan icâb iden 

mâl-ı mîrîlerini yerlü yerinden cem‘ ve tahsîl ve teslim etdirilmesine sia ve dikkat ve 

mûceb-i buyruldu amel ve hereket eyleyesiz deyü  

 Fi gurre Cumade’l-âhire sene 1181 

Ekim 1767    
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B.312 S.169 (orijinal sayfa 135)  
Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı 

avâtıfu’l-melik Haleb vâlisi vezirim Paşa ve kıdvetü’l-nevâb el-müteşerrin Ayıntab 

kazası nâibi Mevlâna zide ilmihu tevkî-i ref‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki 

Ayıntab sâkinlerinde es-Seyyid Hafız Hasan zide şerefe rikab-ı hümâyûnuma arzuhâl 

sunub bu kendi hâlinde olub üzerine şer‘ân bir nesne sâbit olmuş değil iken Ayıntab 

sâkinlerinden Battalzade Mehmed Ağa dimekle ma‘rûf kimesne yüz seksen 

senesinde hilâf-ı şer‘î şerîf inak ve iftirâ ve celeb-i mâl sevdasıyla bunu ahz ve habs 

der-zincir ve beş yüz değnek darb ve envâ‘-i cevr ve eziyet ile tekdir eylediğinden 

başka bin guruşluk mikdârı zabt ve şecrile menzilinde olan beş bin guruşluk eşyâsı 

zabt idüb ol-vechle ziyâde gadr ve zulm sarih eylediğini bildurüb ol-taraf âher-i 

husûsa me’mûr-ı mübâşir ma‘rifetiyle şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediğiecilden senki vezir-i müşâru’l-ileyhsin 

ma‘rifetin ve âher-i husûsa mübâşir ma‘rifetiyle mahalinde şer‘le görülmek bâbında 

emrim olmuşdur buyurdumki vusûl buldukda sâdr olan emrim üzere amel dahi senki 

vezir-i müşâru’l-ileyhsin ma‘rifetin ve âher husûsa me’mûr mübâşir mûma ileyh 

mübâşiretiyle merkûm Mehmed’i mahalinde meclis-i şer‘e ihzâr ve taraf-ı şer‘ ve 

mukaddemâ bir def‘i şer‘le görülüb fasl olunmayan husûslarını tamamen hak ve adl 

üzere mukayyed olub göresin i‘lâm olunduğu üzere ise ol-bâbda muktefâ-yı kavimle 

amel idüb dahi vech-i meşrûh üzere merkûmun hilaf-ı şer‘i şerîf ahz eylediği ol-

mikdâr mahsûl ve emvâl ve eşyasını ba‘de’l-subût hükm idüb mübâşir mûma ileyh 

mübâşiretiyle alı verib icrâ-yı şer‘ ve iskâk eyleyesin min ba‘d  şer‘i şerîfe ve emr-i 

hümâyûna muhâlif kimesneye eşk itdirub ve kadıda müdahil olmayanı da‘vâsına 

karışdırmayub … inât muhâlefet üzere ism-i vekilleriyle yazub der-saâdete arz 

 

B.312 S.170 (orijinal sayfa 134)  
İdüb husûs-ı mezbûr içün bir daha emrim darunlu eylemeyesiz şöyle bilesiz alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fi evâ’il şehr rebî‘ü’l-evvel sene ihda semânîn ve mi‘ete 

ve elf  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

 

 
 



 303 

B.313 S.170 (orijinal sayfa 134)  
Bâ-hatm-ı Mehmed Paşa 

Vali Rakka Hâlâ 

Şerîat-ı şerâr Ayıntab kadısı efendi zide faziletlü inhâ olunurki  

Ayıntab sâkinlerinden Seyyid Hafız Hasan divân-ı hümâyûna arzuhâl idüb Ayıntab 

sâkinlerinden Battal Ağazade es-Seyyid el-Hac Mehmed Ağa’dan iştikâ eylediğine 

binâen mahalinde şer‘le görülüb ihkâk-hakk ba‘de’l-subût icrâ-i şer‘i olunmak 

bâbında tarafımıza hitâben isdâr olunan emr-i âlişânım çukadâr hazret-i sadrâzamı 

İbrahim Ağa mübâşiretiyle vâsıl ve ber-mûceb emr-i âli ma‘rifet-i şer‘ ve ta‘yîn 

olunan mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülüb merkûm Hafız Hasan nâm 

kimesnenin ba‘de’l-subût emvâl ve ve eşya ve emlâkı tahsîl olunmak bâbında divân-ı 

hümâyûn  işbû buyruldu tahrîr ve isdâr olubdu inşâllahu teâlâ vusûlunda gerekdirki 

husûsu mezbûr ber-mûceb emr-i âli mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk ve icrâ-i 

şer‘ olunduğu divân-ı Haleb i‘lâm olunub mûceb-i buyruldu ile âmel olub hilâfında 

mücânebet eyleyesiz  

     Fi 10 Cumâde’l-âhire sene 1181 

Ekim 1767   

B.314 S.170 (orijinal sayfa 134)  
Tahrîr-i tevkî-i ref‘-i hümâyûn oldurki 

İfteharü’l-emâcid ve’l-ekarim bi’l-fi‘l hassa-i Çakırcıbaşı el-Hac Mehmed dâme 

mecdehu der-saâdetime mühürlü tezkere gönderüb Maraş eyaletinde vâki‘ Ayıntab 

kazasına tâbi‘ Suf nâm karye sâkinlerinden olub ber-mûceb defter-i hâkân-i berât-ı 

şerîf ile ta‘yîn olunmuş hassa Çakır-i vecililerinden işbû darendegân-ı fermân-ı 

hümâyûn alî ve iki Ahmed deyn Ahmed nâm kimesneler edâ-yı hizmet-i üzerlerine 

bin yüz yetmiş bir senesi saferinin on altıncı günü taht-ı ali tahtı osmani üzere vâki‘ 

olan mahlus-u hümâyûn saadet-i mahrumum içün yedlerinde olan atîk berâtların  der-

saâdetime götürüb tecdid-i ricâ itmeleriyle mezbûrun kimesnenin defterde 

mukayyed-i raiyet ve raiyeti oğlanlarından ve gelir iseler bin yüz seksen senesi 

ramazan-ı şerîfenin yirmi birinci gününden bu berât-ı hümâyûn izeet makrûnu 

verdim ve buyurdumki mezbûrdan varub mahall-i mezbûrede kemâfi’l-evvel cakır-ı 

vechileri olub her sene hâsıl eyledikleri çakırları asitâne-i saâdetime götürüb teslim 

idüb ve câkır hasıl eylmedikleri senelerde müsâde-i kâdim üzere emr-i şerîfimle 

cem‘ine me’mûr olan tagancı başılarına mîrî mirde behâlarına virub mâdemki 

hizmetlerinde kusurları olmayub âherin aşer-i resmi alunur yerlerinde olmaya hudûd-

ı erbası ma‘lûm kadîmden câkırâşiyânesine tâbi‘ mezra‘ ve çiftliklerin aşer ve resmi 
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ale’l-hesâb alınmayub hizmetleri ve mîrî mirde behâları mukâbelesinde avârız-ı 

divâniyye ve tekâlif örfiye ve şâkaden kadimden nemimvâl üzere muaf ve müsellem 

ola gelmiştir deyü yine ol-minvâl üzere muaf ve müsellem olub câkır-ı vecihlikleri 

hizmetine ve muafiyetlerine taraf-ı âherden kimesne dahl ve taaruz kılmayalar şöyle 

bileler alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren  

Be-makam-ı İslambul el-Mahrûse  

         Fi’l-yevmi’s-sâbî ışrîn min Ramazan sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1767                         

B.315 S.171 (orijinal sayfa 133)  
Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ Maraş eyâlet-i inzimâmıla Adana vâlisi vezirim 

Mehmed Paşa edâm âllahu teâla iclalehu ve kıtvetu’l-emâsil ve’l-akrân bu husûsa 

der-aliyemden mübâşir ta‘yîn olunan Ebubekir zide kadrehu tevkî-i refî‘-i hümâyûn 

vâsıl oluncak ma‘lûm olaki bin yüz seksen senesi ruuz-ı kaimi hululı inşâsının 

donanmâ-yı hümâyûnum kalyonları sûretinin beher sefineler cânibine hünkân 

müstehâk-ı evvel bahârda ihrâc olunucak donanma-yı hümâyûn kalyonlarının ber-

mûceb tâkım levendan müvâcileri ve süvâri ve mülâzım kapudanlarının salyâneleri 

ve mîri mâvtâvâsâdalarının ulûfeleri içün hazine-i âmiremde nukud-ı mevcûde 

bulunmak üzere sabıkı mesellü şimdiden ba‘zı emvâl-i mîrîyeden gadr-ı kifaye akce 

tertib ve tahsîs kılınması mühim ve muktezî olunmakdan nâşi Anadolu cânibinin 

vâki‘ ba‘z-ı mukâtaat ve cizye ve avârız ve bakaya-yı mîrîye mâllarımdan iki yüz bin 

guruş tertib ve tahsîs ve vakt ve zamânıyla cem‘ ve tahsîl olunmak içün izhâru’l-

ümerâ ve’l-ekâbil bi’l-fi‘l baş defterdârım İbrahim Sarım dame ikbâluhunun tehlisi 

mûcebince fermân-ı alişânım sâdır olunmağın senki vezir-i müşârû’l- ileyhsin 

hassaha-yı mîrî livâ-i Ayıntab mukâtaasının seksen senesi mâllarından iki bin guruş 

ve Adana Mirzânı Hariz mukâtaasının yetmiş dört senesinden yetmiş sekiz senesine 

gelince nısf-ı hariciyeye mutasarrıf Hasan’ın hissesinden havâle olunan bin iki guruş 

ve Adana’da mezbûre Kamışlar mukâtaasının yetmiş sekiz ve dokuz ve seksen 

seneleri mâllarından bin beş yüz elli guruş ve yine Adana’da Ana ve Arduklu Abi 

mukâtaasının yetmiş altı senesinden seksen senesine hâzineye gelince iki yüz elli 

guruş havâle ve ta‘yîn olunmağın meblağ-ı mezbûru icâb ve iktizâ idenlerden acelen 

tahsîl ve mübâşir-i merkûme teslim ve ber an akdem der-aliye irsâl ve hazine-i 
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âmireneye teslim etdirilmek fermânım olmağın hâssa işbû emr-i âlişânım isdâr ve 

mübâşir-i merkûm ile irsâl olunmuşdur imdi vusûlunde meblağ-ı mezbûr havâlât-ı 

sâireye kıyâs olunmayub hünkân müstehak ve evvel-i bahârda donanma-yı 

hümâyûnum kalyonlarının levendan mûvâciye ve süvâri ve mülâzım kapudanlarının 

salyaneleri ve mîri mârtarasaralarının ulûfeleri içün tertib ve tahsîs olunmuş olub 

vaktiyle tevzi‘ olunmak üzere receb-i şerifinden mukaddem hazine-i âmireye teslim 

olunması matlûb-ı padişâhânem olmağın zatınızda merkûz olan cevher-i gayret-i 

muktezâsınca meblağ-ı mezbûru hümâyûn vurûd-ı emr-i alişânım günü icâb ve iktizâ 

idenlerden bi’t-tamâm acelen tahsîl ve mübâşir-i merkûme teslim ve acelen der-

aliyeye irsâl itmeğe bezl-i heyl-i hümmet ve sarf-ı külli miknet eyleyesiz ve senki 

çukadâr merkûmsun inşâllahu teala ol- tarafa vusûlunda meblağ-ı mezbûru vezir-i 

müşâru’l-ileyhden bi’t-tamâm ahz ve kabz ve hazineye rabt ve ale’l-isticâl der-

aliyeme iyane müsâre‘at eylemek bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olmuşdur 

buyurdumki hükm-i şerîf vusûl buldukda bu bâbda şeref yafte-i sudur olan  fermân 

vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-emâlik mazmûn- itaat makrunuyla âmil olub tahriren  

Be-makam-ı İslambol              

Bâ-hatm mûceb buyruldu hasb Mehmed Paşa vâli-i Adana 

Fi’l-yevmi’l-aşer min rebi‘ü’l-ahire sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1767 

B.316 S.171 (orijinal sayfa 133)  
Şer‘iat şiâr Maraş ve Ayıntab kadıları efendiler zide fâzlehu ve mefâhirü’l-emâcid 

ve’l-ayân Maraş’ın mütesellimimiz Numan Beg zide mecdehu inhâ olunurki evvel 

behada hüccet-i asarda ihrâc olunacak donanma-yı hümâyûn kalyonlarının ber-

mûceb tâkım-ı levendan ve suvâri ve mülâzım ve mîrî mâvtâvâsâdalarının ulûfeleri 

içün hâssa-yı mîrî olan Ayıntab mukâtâasının seksen senesine mâlından iki bin guruş 

havâle ve ta‘yîn ve icâb ve iktiza idenlerden mecâle tahsîl ve mübâşire teslim ve der-

aliye irsâl olunmak bâbında tarafımıza hıtaben fahş-ı sudûr olan fermân-ı âlişân 

mûcebince divân-ı Adana’dan inşa-i buyruldu Muhsır Paşa kethûdası kıtvetü’l-

emâcid ve’l-ayân birun ağalarısız Yusuf Efendi ile irsâl olunmuşdur vusûlünde 

gerekdirki vech-i meşrûh üzere meblağ-ı mezbûre hâssa-yı mîrî olan Ayıntab 

mukâtaası mâlından icâb edenlerden tahsîl ve mübâşir-i merkûme teslim ve irsâle-i 

ihtimâm ve dikkat ve ol-vechle mûceb emr-i âli ve buyruldumuz ile amel ve hareket 

idesiz  

      Fi 27 Cumâde’l-âhire sene 1181 
Ekim 1767      
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B.317 S.172 (orijinal sayfa 132)  
Derkenâr: Tıbk-ı asluhü’l-âli mukır-ı el-fakir es-Seyyid Ömer el-Hac Ahmed 

Kefelizade …. Maraş muhzır lehu  

Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-ahkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelam Mevlâna Maraş Kadısı zide 

fazlihu ve kıtvetü’l-emâcid ve’l-ayân hâlâ Maraş mütesellimi Bayezidzade Numan 

zide mecdehu ve kıtvetü’l-emâcid ve’l-akrân bu husûs-ı der-aliyemden mübâşir 

ta‘yîn olan el-Hac Hasan zide kadrehu tevkî-i ref‘-i hümâyâsıl oluncak ma‘lum olaki 

Maraş eyâletinde vâki‘ zuamâ erbâb-ı tîmârların seksen senesine mahsûben 

üzerlerine edâsı lâzım gelen eşkinci bedelliyelerinde memzî‘ sûret-i defterde tahrîr-i 

girâz maâş ve tahsîldârına mukayyed olan on bir sene sekiz yüz on üç guruş elli akce 

mâlı bedelliylerinin cem‘ ve tahsîli senki mütesellim mûma ileyhsin hazine-i âmirem 

defterlerinde uhdesi kayd ve emr-i defteri tarafına egerce irsâl olunub lâkin zikr 

olunan eşkinci bedelliyeleri mâlını ve sinini mâziye ve evkâf-ı sâireye kıyâs eyleyub 

mumzi‘-i sûret defterde tahrîr ve tahsîs kılındığı vech ile bir sâat mukaddem yerlü 

yerinde ala eyyi hâl tahsîl ve teslim hazine-i âmirem olunmak içün mübâşir merkûm 

ile der-aliyeme irsâl eylemek fermânım olunmağın işbû emr-i âlişânım isdâr ve 

mübâşir merkûm ile irsâl olunmuşdur vusûlunda mâl-ı mîrîyenin bir pâresinin islâf 

ve izâatine ve der-zimmet kılmasına rızâ-yı yemin iktizâ-i mülükânem olmayub ve 

ale’l-husûs bedelliye-i mezkûrenin bir ân akdem cem‘ ve tasîsili matlûb-ı 

hümâyûnum olmağla zinhâr ve zinhâr tehîr ve terâhiye ruhsat ve cevâz 

göstermeksizin mumzi‘-i sûret-i defterde mezkûr ve diğer emr-i âlişânımda tafsîl ve 

beyân olunduğu üzere eyâlet-i mezbûrede vâki‘ eşkinci zuamâ erbâb tîmârları sene-i 

mezbûre mahsûben üzerelerine edâsı lâzım gelen mâl-ı bedelliyelerini evkât-ı sâireye 

kıyâs olunmayub bir sâat mukaddem yerlü yerinde tamamen tahsîl ve teslimi mühim 

ve muktezî olmağla mâazallahu teala tekasil ve tesamhin ihsas olunmak lâzım gelür 

ise bir dürlü cevaba kadir olmayub me’sûl ve muâkıb olacağının ma‘lûmun oldukda 

ona göre mübtesizrân hareket ve mâl-ı bedelliyelerini yerlü yerinden tahsîl ve teslim 

hazine-i âmirem olunmak içün mübâşir-i merkûm ile der-aliyeme irsâl mübâderet 

eyleyesiz şöyleki mazaallahu teala ba‘zı zuamâ-ı erbâb tîmârların üzerlerine edâsı 

lâzım gelen eşkinci bedelliyelerinin edâsında ta‘lül ve muhâlefet idenleri olur ise 

zeamet ve tîmârları üzerlerinden ref‘ ve âherlere tevzî‘ olunmak içün ism ve resm ve 

şöhretleriyle der-aliyeme tahrîr ve i‘lâma müsâraat ve hilâf-ı rızâ-yı hümâyûnum 

vaz‘ ve hareketden tehaşî ve mücânebet eylesin ve senki kadı mûma ileyhsin sen dahi 

nûceb-i emr-i şerîfimle amel ve hareket ve yerlü yerinden tahsîl ve mûâvenet ve 
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senki mübâşir merkûmsun mütesellim mûma ileyh ma‘rifetiyle ol-emrde tahsîl 

olunan eşkinci bedelliyelerini ahz ve teslim hazine-i âmirem olunmak içün sağ-ı 

mahallere böylece vechiyle der-aliyeme irsâl sen dahi ihtimâm ve dikkat eylemek 

bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olunmuşdur buyurdunki hükm-i şerîfımle  vardıkda 

bu bâbda vech-i meşrûh üzere şerfe yafte-yi sadûr olan işbû emr-i celilü’ş-şân ve 

icabü’l-intibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlim mazmûn-ı itâat makrûnuyla âmel olunub 

hilâfıyla vaz‘ ve hareketden begâyet ihtizâr eylesiz şöyle bilesiz alemet-i şerîfe 

i‘timâd kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

    Fi’l-yevmi’l-aşer Cumade’l-evvel sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Eylül 1767           

B.318 S.172 (orijinal sayfa 132)  
Derkenar: Tıbk-ı aslihi’l-âli mukır-ı el-fakir … el-Hac Ahmed Kefelizade … … 

Maraş  muhzır lehu       

Nişân-ı şerîf-i âlişândır 

Medine-i Ayıntab’da Hitam nâm karyede vâki‘ cami‘-i kebirde vazife-i mu‘ine ile 

imâm olan Mustafa kendi hüsnü ricâsı ile erbâb-ı istihkâkdan karındaşı oğlu işbû 

râf‘-i tevki‘-i refi’ş-şân-ı hakani Ebudderda halifeye ferâgat ve musarrir idub 

merkûm dahi her vechle lâyık ve mahall ve müstehak olmağla tevcih olunub yedine 

berât-ı şerîfem verilmek bâbında nâibi Molla Hasan zide ilmuhu arz itmekle 

mûcebince sadaka idun bu berât-ı hümâyu verdim ve buyurdumki ba‘de’l-yevm 

merkûm varub zikr olunan câm‘-i kebirde fa‘rig mezbûr emmisi yerine imâm olub 

hizmet-i lâzımesi mer‘i ve müeddi kıldıkdan sonra vazife-i mu‘ine ile mutasarrıf olub 

vâkıfın rûhu ve devam-ı ömrü devletimiçün duâya müdâvemet göstere ol-bâbda 

taraf-ı aherden ferd mani‘ olmayub ber-vechle dahl ve taaruz kılmayasız şöyle bilesiz 

alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız  

Be-makam-ı İslambul el-Mahrûse  

Fi evâhîr-i zi’l-ka‘detü’ş-şerife sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

B.319 S.173 (orijinal sayfa 131)  
Şer‘iat şiâr Ayıntab kadısı Efendi zide fazlehu ba‘de’s-selâm inhâ olunurki zide-i 

hükümetimizde olan Ayıntab sedârı ref‘ olub yerine uslûb-ı sâbık üzere kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân birinci bölükden alem-darı Mehmed Efendi kadrehu serdâr-ı nasb 

ve ta‘yîn olunmağın mektûb-ı tahrîr ve irsâl olundu inşâllahu teâla vusûlunda 

gerekdirki mûma ileyh serdârlığı umûrunda kıyâm eyleyub aheri müdâhale 
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etdirmeyesiz ol-havâlide vâki‘ dergâh-ı âlî yeniçerileri ve cebeci ve topcu ve 

toparabacısı ve kuloğlanları ve gulemân-ı acemi cümlesini üzerlerine serdâr ve zâbıt 

bilub sözünden taşra ve reinden hâric vaz‘ ve hareketde bulunmayub itâat ve inkiyâd 

üzere olalar ve tavâyif mezbûrundan bilâ varis ma‘rûf fevt olanların muhalefât ve 

metrûkâtların serdâr-ı mûma ileyhe zabt etdirdub ma‘rifet-i şer‘le sevk-i sultânide 

fürûht ve hâsıl olan nukûdını mumzî ve mahtûm müfredât defteriyle cânib-i beytu’l-

mâle irsâl ve isâl etdirdesiz ve senki sedâr-ı merkûmsun mukim misafir zuhûr iden 

erâzil ve eşkiyânın zabt ve rabtlarına ve sükkân-ı vilâyetin emn ve râhatlarına bâis 

harekât-ı mütehassine vücûda getirmeğe mecd ve sâi‘ olub mûceb-i mektûbla âmil 

olasız ve’s-selâm  

El-fakir Osman Ağa Yeniçeriyân Dergâh-ı Âlî   

            Fi evahir şehr cumâde’l-âhîr sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Kasım 1766 

B.320 S.173 (orijinal sayfa 131)  
Derkenâr: Tıbk-ı aslıhi’l-mumzî el-mahtûm mukır-ı el-fakir … Veliyyüdin el-

müvellihilâfe … Mahmud Paşa … âliyye muhzır lehu   

Umdetü’s-sâadet el-kirâm kâymakam sâbık Koca Nakıbzade es-Seyyid el-Hac Halid 

Efendi dâme- şeref siyâdete ba‘de’t-tahiyetü’l-vafiye inhâ olunurki Ayıntab 

kazasında kâymakâmımız olan Battal Ağazade es-Seyyid el-Hac Mehmed Çelebi’nin 

bu esnâda bâ-arz harekât nâmerziyesi tarafımıza inhâ birle iştikâ olunmağla azl 

olunub yerine işbû sene-i ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf cemâde’l-evvelisi 

gurresinden cenâbınızı kâymakâm nasb ve ta‘yîn eylemişizdir gerekdirki sâadât-ı 

sahîhetu’l-inşâya tevkır ve ihtirâm ve kuzât ve kâymakâmlar senedleriyle tesyid ve 

izhâr-ı alâmet-i hazarâ idenleri men‘ ve def‘le ihtimâm ve cenâbınız dahi kimesneye 

alâmet-ı hazâra- vaz‘ına izn vermekden ihtirâz ve mücânebet ve iddaa-i sıhatu’l-

neseb-i siyâdet idenleri tarafımıza havâleye mübâderet ve ta‘zir  ve te‘dibleri ve 

hukûk-ı şer‘îyye sâbite tahsîli iktizâ eyledikde cenâbınız idub sâdât-ı kerâmı sâir 

hükkâma rencîde ve teaddî itdirmeyesiz hulasa-i kelâm bu vedia‘-i azmi ve emânet-i 

kübrâda kemâl-i iffet ve istikâmet idub tevcihine ve urusiye ve devriye ve 

muheddesât-ı sâire nâmîyla bir akcelerinide almayub ve aldırmayub sabit-i arz ve 

mâllarında bezl-i makdûr ve sa‘i mevkûr zamanında Şevketlü Muhâbbetlü Padişah-ı 

alem penah iddehullah ve ibgâh hazretlerinin devâm-ı ömr-i devletimiçün sadât-ı 

kirâmdan isticilab dua ile ve niyâd-ı makbûl ve hâs ve âmm ve ikbâda mazhar-ı 
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şefâ‘at hazret-i fahru’l-enâm aliye eftelu’l-tahiye ve ekmelu’s-selâm olasız ve’s-

selâm  

El-fakir Seyyid Adbullah …  

 

B.321 S.173 (orijinal sayfa 131)  
Bâis-i tahrir-i hurûf oldur ki 

Ayıntab kâymakamlığına merbût reâyânın ba‘zılarının yüz yetmiş dokuz senesi mâl-ı 

haremeynden ber-muceb defter-i ricale teslim olanunan meblağ-ı mîriyenin hesâb ve 

kitâbı rü’iyed olub ma‘rifet-i şer‘le zimmetinin zuhuundan meblağ-ı mîri tamammen 

ve kâmilen tarafımıza edâ ve teslim ve kabz ve ahz olub merkumenin zimmetinde 

berât ve ricale alacağım kalmadığından merkûm Ricyan yedinde işbû me’mûr-ı 

ma‘mul halâs … ihtâ olmuşdur vakti hıtamında amel kılasız    

El-fakir el-Hac Mustafa Kâymakam Ayıntab 

                            Fi gurre Cumâde’l-evvel sene 1180 

Ekim 1766 

B.322 S.173 (orijinal sayfa 131)  
Vech-i tahrîr budurki      

İşbû bin yüz seksen senesinde Ayıntab kâymakamı der-aliyyemde ve iltizâmımızda 

olmağla ecelden Ricyan’ın hesâbı ve kitâbı rü‘iyet olunub mezbûr Ricyan’ın 

zimmetinde bir akce ve bir hayya alacağım olmadığına binâen yedine emrim-i havî 

verilmişdir.  

El-fakir el-Hac Mustafa Kâymakam Ayıntab 

Fi 11 Rebi‘ü’l-âhir sene 1181  
Ağustos 1767   

Mezbur-ı Ahâli Sene 79 

Sâdetlü el-Hac Ledeş Ağa, el-Hac İbrahim Ağa,el-Hac Mehmed Müderris, Halil 

Ağa, es-Seyyid Mehmed Çelebi şeyh Mustafa, Hüseyin Beşe Sabık, Kâtib Molla 

Mehmed, Adem el-Hac Memik Efendi … …   

 

B.323 S.174 (orijinal sayfa 130)  
Derkenâr: Tıbk-ı asluhü’l-âli mukır-ı el-fakir … el-Hac Ahmed Kefelizade … 

Maraş  muhzır lehu       

Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâkib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-
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sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ eyâlet-i Maraş inzimâmıyla Adana Vâlisi vezirim 

Mehmed Paşa edâm âllahu teâla iclâlehu ve kıtvetu’l-emâcid ve’l-âyân taraf-ı 

müşâru’l-ileyhden hâlâ Maraş mütesellimi Bayezidzade Numân zide mecdehu 

mefâhiru’l-emâsil ve’l-akrân Maraş eyâletinde vâki‘ Elviye Alay begleri ve Çeri 

bâşıları zide kadrehum tevkî‘ ref‘-i hümâyûn vâsıl olacak ma‘lûm olaki Maraş 

eyâletinde Eşkinci zuamâ erbâb-ı tîmârı sefere me’mûr olmadıkları senelerde zeamet 

ve tîmârlarının yazularına göre beher bin akcede takdir olunan üçer yüz akce mîri 

bedelleri tahsîl oluna gelub irâd-ı mukarrere müsüllü âydât-ı mîriyeden olmağla 

gedikliyân veyahut hümâyûn-ı divân-ı hümâyûnum ve defter-i hâkâni kâtibleri 

şerhlüleri ve cebelu bedeliyesi ve birer sübyân ve mutakâadından mâ-adâ eyâlet-i 

mezkûrenin eşkinci zuamâ erbâb-ı tîmârı ve vezirânı azâmının defterlüleri ve âher 

vecihle kayıdları şurûh olanların gayr-i ez maâş tahsîldâr on bir bin sekiz yüz on üç 

guruş elli akce olmağla bin yüz seksen senesine mahsûben henüz kimesne der-uhde 

ve emr-i şerîf verilmemekle eyâlet-i mezbûre zuamâ ve erbâb-ı tîmârın yedlerinde 

olan ber vaht ve tahvîl ve tezkerelerinde mastûr beher bin akce bedelleri sene-i 

mezbûre mahsûben yerlü yerinden cem‘ ve tahsîl ve sebeb-i tahrîr ahkâmıyla havâle 

olunan mahallere edâ ve teslim ve beher bin akcede kırkar akce tahsîldâr maâşla ahz 

ve kabz ve senesi aherinde hesâbını rü’iyet eylemeğe mezîd-i ihtimâm ve dikkat ve 

maâş alan kırk akceden ziyâde mutâlebeden mücânebet nâm eyleyesin ve senki 

vezir-i müşâru’l-ileyhsin bedeline mezbûrenin tahsîli husûsuna mütesellimin mûma 

ileyha min küllu’l-vücuh i‘ânet ve muzâheret ve sene-i mezbûre mâlına kesr ve 

noksan gösterilmesine bezl-i cedd-i himmed eyleyesiz ve sizki Alay begleri ve Çeri 

başıları siz eyâlet-i mezbûrede olân Eşkinci zuamâ ve erbâb-ı tîmârın yedlerinde olan 

bervât-ı âlişân ve tezkere ve tahvîlleri mûceblerince beher bin akce yazularından yüz 

seksen senesine mahsûben üç yüz akce mîri bedelleri ve kırk akce tahsîldâr maâşı 

mütesellim mûma ileyh ma‘rifetiyle bir an evvel ala eyyihâl yerlüyerinden cem‘ ve 

tahsîl etdirilmesine sarf-ı mukdur ve hilâf-ı emr-i âlişânım vaz‘ ve harekete cesâret 

ve mâl-ı bedellerine edâda ta‘lül ve muhâlefet iderleri olur ise zeâmet ve tîmârlarım 

üzerlerinden ref‘ ve ahere tevciye olunmak üzere arz ve i‘lâma müsâraat ve mugaiı 

fermaâlişân vaz‘ ve haerketden begayet ittika ve mücâneb eylemek bâbında 

fermânım-ı âlişânım sâdır olunmuşdur buyurdumki hükm-i şerîfimle vardıkda bu 

bâbda vech-i meşrûh üzere şerfeyafte-i sudur iden işbû emr-i şerîf celilü’ş-şân 

vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtizâlimin mazmûn itaat makrunuyla âmil olub hilâfıyla 
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vaz‘ ve hareketden gayü’l-gâye hazır ve mücânebet eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i 

şerîfe i‘timât kılasız tahrîren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Fi’l-yevmi’s-sâmi aşer min rebi‘ü’l-âhir sene ihdâ ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1767 

B.324 S.174 (orijinal sayfa 130)  
Kıdvetu’l-emâcid ve’l-âyân Ayıntab sancâğı Alay begisi zide mecdehu ve 

mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân zuamâ ve erbâb-ı tîmârı ve Çeri başı zide kadrehum 

inhâ olunurki işbû bin yüz seksen senesine maksûben eyâlet-i Maraş’da vâki‘ Eşkinci 

zuamâ ve erbâb-ı tîmârının begde ve yazularına göre icâb iden mâl-ı bedeline ve 

maâş tahsildârına avâtıf-ı aliye-i mülükâneden uhde-i âcizânemize tefvîz olunmağla 

Ayıntab sancâğının mâl-ı bedeli cümlesi ocaklunun tahrîrâtı üzere ser‘iyân ve âcilen 

tevzi‘ ve taksim ve gönderilen adamımıza tamamen ve kemilen edâ ve teslim 

eylemeniz bâbında divân-ı Maraş’dan işbû buyruldu tahrîr ve isdâr ve adamımız 

Mehmed ile irsâl olunmuşdur inşâllahu teâla  vusûlünde vech-i meşrûh üzere edâsı 

lâzım gelen mâl-ı bedel ve maâş-ı tahsildâriye ve kalemiye gönderilen kâğıtlar 

mûcebince edâyı teslim eyleyub mantuk-ı emr-i âli amel ve hareket ve hîlâfımında 

tehâşi ve mücâneb eyleyesiz  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse-i Numan hâlâ Mütesellim-i Maraş  

Fi 21 Cumade’l-ahir  sene 1181 

Ekim 1767                              

B.325 S.175 (orijinal sayfa 129)  
Medine-i Ayıntab’da sencade-i neşin şer‘iat guura olan Faziletlü Efendi zide fazlehu 

ve kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân voyvodası izzetlu Ağa zide kadrehu ve mefâhirü’l-

emâsil ve’l-akrân âyân vilâyet ve iş erleri zide kaderhum ba‘de’s-selâm inhâ olunurki 

bin yüz seksen bir senesine mahsûben bâ fermân-ı âli Maraş eyâletinden hâlâ Maraş 

vâlisi Devletlü İnâyetlü vezir ruşen zamir Hasan Paşa Efendimize atiye-yi Şehnişâhi 

tahsîs ve ta‘yîn kılınan hazeriyenin taksît-i sânisi vakti zamanı hulûl idüb kürse-yi 

vilâyet olan Medine-i Maraş’da cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tevzi‘ ve taksîm 

ve ber-mûceb pusula-yı şer‘iye Ayıntab sancâğına isabet iden mâl-ı hazeriye-yi 

cümleniz ittifakıyla tevzi‘ ve taksîm ve edâ ve teslim itmeniz bâbında Divân-ı 

Maraş’dan işbû buyruldu tahrîr ve isdâr ve ile irsâl olunmuşdur İnşâllahu teâla 

vusûlunda gerekdirki vech-i meşrûh üzere mâl-ı mezbûru tevzi‘ ve kabzına me’mûre 

edâ-i teslim idüb mûceb-i buyruldu ile amel eyleyesiz  

El-fakir Numan müslim Maraş hâlâ 
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Fi 2 Receb sene 1181 
Kasım 1767 

B.326 S.175 (orijinal sayfa 129)  
Ayıntab Kaza-i hazerye-i taksid-i sânî 1500 guruş  

Fi gurre Receb sene 1181 

Kasım 1767 

Bin yüz seksen bir senesine mahsûben Eyâlet-i Maraş’dan bâ fermân-ı âli Maraş 

vâlilerine ta‘yîn ve tasrih buyrulan imdâd-ı hazeriyenin taksidi sânîsi recebü’ş-şerife 

gurresinden şurût-ı hazine üzere cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tevzi‘ ve defter 

olundukda kaza-i Ayıntab’ın yalnız bin beş yüz hazeriye-i sânî pusulasıdırki  

Baladan masturdur       

Fi gurre Receb sene 1181 
        Kasım 1767                                                            

B.327 S.175 (orijinal sayfa 129)  
Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-cumhur 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i muhâmü’l-enâm bi’rre’s-sâib mümehhid-i bünyânü’d-

devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-sunûf-ı 

‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ Rakka vâlisi vezirim Mehmed Paşa edâm âlahu teâla iclâlehu 

ve kıtvetu’l-nüvâb ve’l-hükkâm mâdenü’l-fezâil ve’l-kelâm Ruha ve Rumkale 

kadıları zide fazlihum tevkî-i ref‘-i hümâyûn vâsıl olununcak ma‘lûm olaki hâlâ 

tersâne-i âmirem emini Recai el-Hac Mehmed dâme mecdehunun ber-vechi iştirâk-ı 

mâlikâne ihdasında olan Rumkale ve Tevâbi mukâtaasının yetmiş dokuz ve seksen 

senesine mâlları emini mûma ileyh arpa emâneti esnâsında ısbat-ı amirem masârıfına 

tertib ve havâle oldukdan sonra tersâne-i âmirem emânet-i tevcih olunmağdan nâşi 

cânib-i mirî ile arpa emâneti hesabı rüiyyet ve havâle olunan akceler tersâne-i 

âmiremin yedi aylık masârıfı içün emin mûma ileyhim verilen tertibine zimmeti kayd 

olunan akcelerden olduğuna binâen bir ay akdem tahsîl ve istinâsı mühim ve maktuz 

iken henüz bir akce vurud itmediğinden başka meblağ-ı mezbûrun tahsîline ta‘yîn 

olunan ademisi tarafından vurud iden muharrâtında mukâtaa-i mezbûre 

hisedârlarından mahallinde sâkin olub mukâtaa-i mezbûre mültezimi olan Halil ve 

müşterekleri bizim bu kadar zimmetimiz yokdur havâle-i mezbûrenin edâsında 

muhâlefet eylediği münderic olmağla gerek emin mûma ileyhin ve gerek birâderi 

İbrahim zide mecdehunun hisselerinden ve gerek merkûm Halil ve karındaşları 

hisselerinden havâle olunan akceler Rakka vâlisi ma‘rifetiyle ala eyy-i hâl tamâmen 

tahsîl ve emin mûma ileyh tarafından kabzına me’mûr olan ademisi Mehmed’e 
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teslim ve eger bundan sonra dahi edâda teâ‘lul ve muhâlefet ider ise asitane-i 

saadetime ihzâr olunmaları içün emr-i şerîfim sadûrunı bir kıta‘ arzuhâliyle istidâ‘ 

itmekle hazine-i âmirem defterleri 

 

B.327 S.176 (orijinal sayfa 128) 
Derkenâr: Rumkale mukâtaasının mâlı isti‘câline gelen fermândır   

Lede’t-temetu mukâtaa-i mezbûrdan emin mûma ileyh ile karındaşının uhdelerinde 

olan nısf hissenin yetmiş dokuz ve seksen seneleri mâlı olan altı bin dört yüz seksen 

beş buçuk guruşun iki bin beş yüz guruş taksit aşağı varıldıkdan sonra kusûr kılan üç 

bin dokuz yüz seksen beş guruşun iki bin buçuk guruşı matbah-ı âmirem masârıfına 

ve bin dokuz yüz seksen beş guruşa ıstab-ı amirem masârıfına havale olunmuş 

olduğu ve mültezimi merkûm el-Hac Halil ve Mehmed sâdık ve Mehmed eminin 

uhdelerinde olan nıfs hissesinin dahi kezalik yetmiş dokuz ve seksen seneleri mâlı 

olan altı bin dört yüz seksen beş buçuk guruşun dört bin dört yüz seksen dört guruşa 

matbah-ı âmirem masârıfına ve iki bin guruşa dahi ıstab-ı âmirem masârıfına havale 

olunmağla ıstab-ı âmirem masârıfı içün havale olunan meblağ mezbûr merkûmların 

sahîh-i zimmetlerinden havâle olunduğuna binâen senki vezir-i müşâru’l-ileyhsin 

havâlât-ı merkûme mukâtaa ve mezbûre-i sengiyin mezbûr tenbiye mahsûben zabt 

iden mezbûr Halil ve karındaşlarından Ali ise hâla tahsîl ve emin mûma ileyhin 

tarafından kabzına havî me’mur adamı mezbûre edâ ve teslim ve eger bu def‘a dahi  

edâda  muhâlefet iderler ise asitâne-i saadetime ihzâr olunmaları fermânım olmağın 

tekit ve isti‘câl-i hâvî işbû emr-i celîlü’l-kadrim isdâr ve irsâl olunmuşdur vusûlünde 

fermânım olduğu üzere havâlât-ı mezbûre-i merkûm Halil ve karındaşlarından bâ-yi 

hâl tahsîl ve ademî merkûme teslim etdirulub bu def‘a dahi teâ‘lül ve muhâlefet 

iderler ise der-aliyeme irsâl ve ihzârâ bezl-i cüdühât eyleyesin ve sizki kâdılarsız 

sizler dahi mûceb-i emr-i şerîfimle amel ve hareket ve hilâfından tevkî ve mücâlebet 

eylemeksiz bâbında fermânım-ı âlişânım sâdır olunmuşdur buyurdumki hükm-i 

şerîfimle vardıkda bu bâbda vech-i meşrûh üzere şerefsudûr olan işbû emr-i şerîf-i 

celîlü’ş-şân vâcibü’l-itibâ‘ ve lâzımü’l-imtinâ melikü’l-mazûn i‘taat mukırr ve neyle 

âmil olub hilâfına rızâ ve cevâz göstermeyesiz şöyle bilesiz alemet-i şerîfe i‘timât 

kılasız  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Fi’l-yevmi’s-sâbî cemazie’l-âhir sene ihda semânîn ve mi‘ete ve elf 
Ağustos 1767                                        
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B.328 S.176 (orijinal sayfa 128)  
Bâ-hatm-ı Hamza Paşa 

Vâli Haleb Hâlâ 

Şer‘iat şiâr Ayıntab nâibî Efendi zide ilmihu kıdvetu’l-emâsil ve’l-akran voyvodası 

Ağa zide kadrehu inhâ olunurki devlet-i aliyye-i ebed-puyundan muhâsıllık Haleb 

emiri tarafımıza tefvîz olmağla işbû bin yüz seksen bir senesine mahsûben 

gönderilen defter mûcebince tahsîli lâzım gelen emvâl-i mîrîyeden Su meşidiği 

mukâtaasıyla tîmâr-ı merdân ve iki nefer mâl-ı cebelü akcesini yerlü yerinde tahsîl ve 

şer‘iyân ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle bir gün mukaddem gönderilüb Haleb 

hazinesine isâl ve teslime gayret ve hamiyet eylemeniz bâbında divân-ı Haleb’den 

işbû buyruldu tahrîr Enderun Hacı Abdullah ile irsâl olunmuşdur inşâllahu teâla 

vusûlunda gerekdirki olmakmikdar mâl-ı mîriyi tahsîl ve bir sâat mukaddem 

mübâşiri ma‘rifetiyle Haleb hazinesine isâl ve teslime sa‘î ve akdâm eyleyüb mûceb-

i buyruldu ile amel ve hilâfetinden ictinâb oluna deyü           

    Fi 2 Receb sene 1181 
Kasım 1767 

Zem-i mâye-i mezkûreteyn der-nefs-ı Ayıntab 

Der-verese 
Seyyid el-Hac Mehmed Ağa 
Battalzade ani’l-mâl makâtaa-i  
Suyeşelik ve Tevâbi rub‘ 4, 

guruş 2379 bâki gayrâz teslim  

Der-verese Meşerli Molla 
İbrahim … tîmâr ani’l-mâl nısf 
mezra-i Ekbercik der-karye-i 

Ağcakend guruş 88.5  

Der-verese 
Seyyid Ali ve Seyyid … ibn-i 
Mehmed … karye-i Büyük 
Karacuruna tâbi menbic  

guruş 9000 
muhsâb guruş 91  

her nefere kırk beş buçuk 
guruşdur  

 
Sahhü’l-guruş 2558,  

süls 2 
el-fakir Mehmed tevâbiyen kethudâ-i vâli Haleb   

 
 
B.329 S.177 (orijinal sayfa 127)  
Kıdvetu’l-kuzat ve’l-hükâm ma‘denü’l-fezâil ve’l-kelam Ayıntab kazası civârında 

vâki‘ mevlâna nâibi zide fazlehu tevki‘-i ref‘-i hümâyûn vâsıl olunacak ma‘lûm olaki 

Ayıntab kasabası fıkârası ahâlileri südde-i saâdetime arzuhâl gönderib bunlar avârız 

ve imdâdiye ve hazeriye vesâir emr-i şerîfimle vâki‘ tekâlifden hisselerine düşeni 

cemâat ve memûra ve aşâr-ı şeri‘ye vesâir hukûk ve resûmlarını dahi kanûn ve 

defter-i mûcebince zabıtlarını edâ idüb hilâf-ı şer‘-i şerîf ve kanûn-ı zulm ve teâdî 

olunmaları icâb itmez iken hâlâ Ayıntab nâibi olan nâm nâib havasına tâbi‘ voyvoda 

ile begleri mahkeme ve saray döşemesi ve yatak yorgan ve döşekin levâzımı ve 

matbah içün avânnuhas ve odun ve saman mutâlebesiyle ahâli-i fıkrâ teâdî ve 
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üzerlerine adam ta‘yîn ve hizmet nâmıyla gelen akçeleri ahz ve zulm ve teâdîlerinden 

hâlî olmadıklarını bildurub men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ 

eyledikleri aceleden kanûn üzere amel olunmak emrim olmuşdur buyurdumki vusûl 

buldukda bir bâbda sâdır olan emrim üzere amel dahi husûs-ı mezbûr tamam-ı 

mukeyyed olub kerresi i‘lâm olunduğu üzere ise eyyâm-ı saâdet encâmımda reâyâ-ı 

fıkarasına bir ferde zulm ve teâdî olunduğuna kat‘â rızâ-yı şerîfim yokdur nâibler-i 

mezkûre muhkem tenbiye eyleyesinki hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir kanûn mahkeme 

ve saray döşemesi ve yorgan ve döşek ve avân-ı nuhas ve odun ve saman vesâir 

nesne mutâlebesiyle ahâli-yi fıkarayı bir derlü teâdî ve rencide etdirimeyub men‘ ve 

def‘ eyleyesin fimaba‘d kanûna ve emr-i hümâyunuma muhalefet kimesneye işi 

etdirmeyub husûs-ı mezbûr içün bir dahi emr ve inhâ eylemesin şöyle bilesin alemet-

i şer‘ifeye itimâd kılasın hürrire  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâil Ramazan sene selase ve seb‘in ve mi‘ete ve elf 

Eylül 1759 

B.330 S.177 (orijinal sayfa 127)  
Derkenar: Mutabık asla ihtar es-Seyyid İbrahim el-kadı bi istambuli’l-mahmiye 

Nişân-ı şerîf-i âlişândır 

Ayıntab’da vâki‘ Fencelü medresesinde yevmi bir buçuk akçe vazife ile câbî olan 

Ahmed tarik-i hizmet-i olduğunda hizmet-i lâzıme-i hâli ve mu‘attil kalmağla ref‘ 

olunub yerine erbâb-ı istihkâkdan işbû râf‘-i tevkî‘ü’ş-şân Hazıf İbrahim halife her-

vechle lâyık ve amel ve müstehak olmağla mezbûrun ref‘inden tevcih olunub yedine 

berât-ı şerîf-i âlişân verilmek bâbında vakf-ı mezkûr mütevellisi Ömer zide kadrehu 

arz eylemeğin ber-mûceb arz-ı sadaka idüb bu berât-ı hümâyûn verdim ve 

buyurdumki ba‘de’l-yevm merkûm İbrahim halife zikr olunan medrese-i vakfının 

mezbûr ref‘inden câbîsi olub hizmet-i lâzımesi mer‘î ve müeddî kılındıkdan sonra 

yevm-i bir buçuk akçe vazifesiyle mutasarrıf olub vâkıfın rûhi devam-ı ömr-i 

devletümiçün duâya müdâvemet gösterib ol-bâbda ref‘ olan mezbûr ve taraf-ı 

âhîrden ber-vechle dahl ve taaruz kılmayalar şöyle bileler alemet-i şer‘ifeye itimâd 

kılalar tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâil şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 
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B.331 S.177 (orijinal sayfa 127)  
Derkenar: Mutabiku’l-aslü’l-âli … es-Seyyid İbrahim el-kadı bi İstambuli’l-

mahmiye 

Nişân-ı şerîf-i âlişândır 

Medine-i Ayıntab’da Münhaliye medresesinde vazife-i muîne ile ferâş ve bevvab ve 

tabbâh olan Ahmed eda-i ahz müteaddim rağbet ile târik-i hizmet ve nâ-ehil 

nâmüstehak olub ol-vechle yed-i hâli ve hizmet-i lâzımeleri memlûl ve muattil 

kalmağla ref‘ olub yerine erbâb-ı istihkâkdan işbû râfi‘-i tevki‘-i refî‘i’ş-şân-ı hâkâni 

İbrahim şâkir halife ber-vechle lâyık ve mahall ve müstehak olmağla mezbûrun 

ref‘inden tevcih yedine berât-ı şerîf-i âlişân verilmek ricâsıyla vakf-ı mezbûr 

mütevellisi Ömer zide kadrehu arz itmek mûcebince sadaka idüb bu berât-ı hümâyûn 

alşânı verdim ve buyurdumki ba‘de’l-yevm merkûm İbrahim şâkir halife varub zikr 

olunan medresede ref‘ olunan mezbûrun yerine ferâş ve bevvab ve tabbâh olub 

hizmet-i lâzımeleri mer‘î ve müeddî kılındıkdan sonra vazife-i muînesiyle mutasarrıf 

olub vâkıfın rûhi devam-ı ömr-i devletümiçün duaya müdâvemet gösterib ol-bâbda 

ref‘ olunan mezbûr ve taraf-ı âhirden bir ferd mâni‘ ve fersin kılmayasın şöyle bilesin 

alemet-i şer‘ifeye itimâd kılasın tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâil şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Mart 1767 

B.332 S.178 (orijinal sayfa 126)  
Nişân-ı şerîf-i âlişândır 

Medine-i Ayıntab’da  kuyumcu hirfetinin şeyhi olan Mustafa nâm kimesne kendi 

hâlinde olmayub nâm … amel ve hareket ve kâide-i şeyhat olan tavrından haric 

i‘mâl-i fasideye müdâvemet ve nice kalpazan ve gaşşaş makulesiyle itihâd ve 

götürdükleri hılle-i nefşuşe ve envâl-i mesruka-i bey‘a ... kendüye tâbi‘ olmayan 

fıkarâ-i birer takrib ile rencide ve zarar-ı  keşide olmasına mübâderet ve bi’l-def‘at 

sab-ı şer‘den men‘ ve def‘ olunmuş iken yeniçerilik iddâsıyla erbâbı selfiye istinâden 

mütenebbi olmayub ihtilâl-i nizâl hirfete bâdi amele muzırra ve meşihâtta-ı emvâ ve 

cümle fıkarâyı hirfet muzzur olub kendünden esnâfı emin olmayub ref‘ olunub yerine 

erbâb-ı isti‘dâtından hirfet-i mezkûrun muhtârı işbû rafi‘-i tevkî-i ref‘ü’ş-şân şehr-i 

yari es-Seyyid Mehmed zide kadrehu ber-vechle lâyık ve mahall ve müstehâk 

olmağla tevcih olunub yedine berât-ı şerifîm verilmek bâbında nâibi Mevlâna Hasan 

zide ilmuhu arz itmeğin mûcebince sadaka idüb bu berât-ı hümâyûnu verdim ve 

buyurdumki ba‘de’l-yevm merkûm varub hirfet-i mezkûrun ref‘ olunan mezbûrun 
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yerine şeyh olub hizmet-i lâzımesi mer‘î ve müeddi kılındıkdan sonra uslûb-i kadim 

üzere mutasarrıf olub devam-ı ömr-i devletümiçün duâya müdâvemet göstere ol-

bâbda ref‘ olunan mezbûr ve taraf-ı âhirden ferd nâni olmayub ber-vechle dahl ve 

taaruz kılmayalar şöyle bileler alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâil şehr-i rabi‘ü’l-ahir sene ihda semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ağustos 1767 

B.333 S.178 (orijinal sayfa 126)  
Düstûr-ı mükerrem müşir-i efham nizâmü’l-âlem müdebbirü umûri’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi‘r-re‘yi’s-sâib mümehhid-i bünyânü’d-

devletlü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânu’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-sunûf-ı 

avâtifu’l-melikü’l-âlâ Haleb Valisi Vezirim Hamza Paşa edâm âlehu teâlâ iclâhû 

tevkî‘-i ref‘-i hümâyûn vâsıl olunmak ma‘lûm olaki Ayıntab kalesi düz-dârı el-Hac 

Ali’nin ba‘zı müstahfiz tîmârlarını hilâf-ı kanûn arz i‘tâsıyla âherlere tevcîh etdirdiği 

bundan akdem der-aliyeye isnâ ve ihbâr olunduğuna binâen bu keyfiyetin teftiş ve 

kale-i mezbûrda olan mühimâtın mevcûd ve nâmevcûdu tefehuz olunmasını 

mutazammına sâdr olan emr-i âlişânımdır a‘zam çukadarlarından Mehmed zide 

kadrehu mübâşiretiyle mahalline vâsıl ve diz-dâr merkûm el-Hac Ali’nin on yedi 

nefer müstahfiz tîmârlarını hilâf-ı kanûn gadren âhere arz ve mevhibe ittirdiği zahir 

olduğundan başka Battal Ağa karındaşı el-Hac Emin ve boyacıların şeyhi el-Hac 

Mehmed dimekle ma‘rûf kimesneler ile ittifâken kale-i merkûmede müddahar olan 

sekiz yüz keyl miri hınta ve otuz üç aded tüfenk ve yedi aded topları furuht ve 

bahalarını ikmal ve belli eylediklerini Ayıntab nâibi vesâir ehl-i vukûf ihbâr ve nâibi 

mûma havfında naşi hakikat-i âli i‘lâmından imtinâ‘ eylediğini mübâşir muma ileyh 

der-aliyemde takrîr ve ifâde itmekle senki vezir-i müşâru’l-ileyhsin diz-dâr mezbûr 

divân-ı Haleb’e ihzar ve inhâ olunan işbû keyfiyet-i tahkîk ve eğer vâki‘ ise Haleb 

kalesinde kale-i bend ve hakikat-i keyfiyet der-aliyyeme i‘lâm ve ba‘dehu tevcihle 

emr-i şerîfim sadır olur ise mûceb-i muktezâsı üzere amel ve hareket olmak 

fermânım olmağın imdi diz-dâr merkûm Haleb’e ihzâr ve ber-vech-i tahrîr inhâ 

olunan keyfiyet-i hakikat hâlâ muvâfık ve Rakka mutâlebesiyle Haleb kalesine vusûl 

etdirüb keyfiyet-i ala macü’l-vâkâ der-aliyeme i‘lam ve ba‘dehu tevcih-i emr-i 

şerîfim sadır olur ise mûceb ve muktezâsı üzere harekete ihtimâm eylemek bâbında 

fermân-ı âlişânım sadır olmuşdur buyurdum ki mübâşir ta‘yin olunan merkûm 

Mehmed zide kadrehu hükm-ü şerîfim vusûl buldukdan bu bâbda vech-i meşrûh 
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üzere şeref yafteyi sadûr olan fermân vâcibu’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlim mazmûn 

itaat makrunuyla amel ve hilâfına rızâ ve cevâz göstermekden zerre eylemeyesiz 

şöyle bilesiz alemet-i şerîfe i‘timâd kılasız  

Fi evâsıt recebü’l-ferd sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Kasım 1767 

B.334 S.178 (orijinal sayfa 126)  
Bâ-hatm-ı Hamza Paşa 

Vali-i Haleb Hâlâ 

Şer‘iat-ı şi‘âr  Ayıntab kâdısı faziletlü efendi zide fazlehu ve müfâhü’l-emâsil ve’l-

akrân voyvodası ve Battalzade Seyyid el-Hac Mehmed Ağa ve serdar-ı zide 

kadrehum inhâ olunurki hâlâ Ayıntab kalesi diz-dârı el-Hac Ali’nin ba‘zı mütehfiz 

tîmârlarını hilâf-ı kânûn arz-ı i‘tâsıylas âherlere tevcih itdirdiği ve kale-i mezbûr 

mühümmatının itlaf ve izaat eylediğ ve Battal Ağa karındaşı Hacı Emin ve boyacılar 

şeyhi Hacı Mehmed dahi merkûm di-dâr ile yek-del oldukları der-adaete inhâ 

olunduğuna binâen husûs-ı mezbûrlar merkûm diz-dârdan suâl ve hakikat-i hâlî der-

adâlete arz ve i‘lâm olumak içün diz-dâr merkûm Divân-ı Haleb’e ihzâr olunması 

bâbında tarafımıza hitâben sâdır olan fermân-ı celilü’ş-şân ve emrnâme-i hazret-i 

sadrazam-i çukadâr Mehmed Ağa mübâşiretiyle varid olub husûs-ı mezbûrun suâl ve 

cevabı içün diz-dâr merkûmun Divân-ı Haleb ihzârı muktezi                     

 

B.334 S.179 (orijinal sayfa 125)  
olmağla bir dürlü gadr ve illet ve te’hîr etdirilmeyub ta‘yîn olunan mübâşire 

mahsûbân divân-ı haleb’e ihzârı bâbında işbû buyruldu tahrîr ve isdâr olundu imdi 

gerekdirki diz-dâr merkûm Haleb’e ihzâr olunub mûceb buyruldu ile âmel olasız 

deyü  

          Fi 12 Şa‘ban sene 1181 
Aralık 1767 

B.335 S.179 (orijinal sayfa 125)  
Bâ-hatm-ı Hamza Paşa 

Vali-i Haleb Hâlâ  

Şer‘iyat-i şi‘âr Ayıntab kadısı faziletlü zide fazlehu inhâ olunurki Ayıntab kalesi diz-

dârı el-Hac Ali divân-ı Haleb ihzâr ve kale-i mezbûrun mevcûd ve nâmevcûdu teftiş 

ve sıhhat-i hakiketi üzere der-adâlete arz ve i‘lâm olunmak bâbında tarafımız hitâben 

şeref yafte-i sudûr iden emr-i celili’ş-şân Çukadar  Hazret-i Sadrâzam Ağa 

mübâşiretiyle vâsıl buyruldumuz ile diz-dâr merkûm ihzâr vei‘lâmınız ile vârid 

oldukda bu def‘a der-aliyeden gelen sûret-i defter mantûkûnca husûs-ı mezbûr beher-
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i hâl mahallinde rüiyyet ve kale-i mezkûrenin mevcûd ve nâmevcûdu müferrika-i şer‘ 

ve ta‘yîn olunan mübâşir-i merkûm ma‘rifetiyle keşf ve tahrîr ve gereği gibi dikkat 

ve ihtimâm olunarak bir helâli geri kalmamak şartıyla mumzi defteri ile der-aliyeye 

irsâl olunacak taraf-ı şer‘iden i‘lâmıyla mübâşir-i merkûm bu tarafa avdet etdirilmesi 

bâbında divân-ı Haleb’den işbû buyruldu tahrîr ve isdâr olundu inşâllahu teâlâ 

vusûlünde gerekdirki kale-i mezbûr cephânesinde olan mühimmât ne mikdardır 

mevcûd ve nâmevcûdu keşf ve müfredâtı üzere tahrîr ve mumuzi defteri ile der-aliye 

gelincek i‘lâmıyla mübâşir-i merkûm bir an akdem avdet etdirilub mûceb buyruldu 

ile âmel olasız deyü   

Fi 22 Şevvâl sene 1181 

Şubat 1768 

B.336 S.179 (orijinal sayfa 125)  
Düstûr-ı mükerrem müşir-i efham nizâmü’l-âlem müdebbirü umûri’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi‘r-re‘yi’s-sâib mümehhid-i bünyânü’d-

devletlü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânu’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-sunûf-ı 

avâtifu’l-melikü’l-âlâ Rakka Valisi Vezirim Paşa edâm âlehu teâlâ iclâhû ve 

kıtvetu’n-nüvvâbü’l-miteşerr‘in Ayıntab kazası nâibi zide ilmihu ve kıdvetu’s-sukkat 

ve’l-müstahfizin Rakka kalesi diz-dârı zide kadrehu tevki‘-i ref‘-i hümâyûn vâsıl 

oluncak ma‘lum olaki senki Mevlânâ mûma ileyh Hasan zide ilmuhusun südde-i 

saâdetime mektûb gönderüb medine-i Ayıntab’da sâkin ulemâ ve sulehâ ve zümre-i 

yeniçeriyân ve ilmedârân ve neferât-ı bi-ecma‘ihim meclis-i şer‘e varub zümre-i 

merkûmeden Arab Hacı Ali oğlu el-Hac Mehmed nâm kimesne kendü halinde 

olmayub başına cem‘ eylediği süfehâ ile ihtilâl-i memelekete bâdî olur harekâte 

tasaddi ve üzerine hukûk-u şer‘iye sabite olub taraf-ı şer‘den tahsîl ve yâhûd töhmet 

sübûtuyla te‘dîb içün zâbitleri tarafına irsâl olunan kimesneleri cebren tahlîs ile 

mübâhât ve kendüye muhâlefet iden zâbıtânın başında olan eşkiyâyı irsâl ile konağını 

basdurub fitne ikâzıdan hâli olmayub bi’t-def‘ât ma‘rifet-i şer‘le merkûme-i tenbiye 

olundukda adem-i isgâ ile hâlâ fesâd ve fitne üzeresiz cemiyet olunmağın merkûm 

ıslâh-ı nefs içün Rakka kalesine kalebend olmak bâbında senki vezir-i müşâru’l-

ileyhsin sâna hitâben emr-i şerîfim verilmek ricâsına vâki‘ hâla senki nâib muma 

ileyhsin bi’lâ-iltimâs arz eylediğim aceleden arzım mûcebince amel olunmak emrim 

olmuşdur buyurdumki hükm-i şerifimle vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim 

üzere amel dahi senki vezir-i müşâru’l-ileyhsin merkûm el-Hac Mehmed’i ma‘rifetin 

ve zâbıtı ma‘rifetiyle ahz ve kale-i mezbûre irsâl ve senki diz-dâr-ı merkûmsun  
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B.336 S.180 (orijinal sayfa 124)  

Vusûlünde mezbûr-ı kale-i merkûmede mahküm-ı habs ve kalebend eyleyub bilâ 

emr-i şerîf itlâk ve bir tarîkle firârdan begâyet hazır ve mücânebet eyleyub mazmûn-ı 

emr-i şerîfimle âmel olasız şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe-i i‘timâd kılasız tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Evâhir şehrü’l-rebi‘ü’l-evvel sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Temmuz 1767 

B.337 S.180 (orijinal sayfa 124)  
Ayıntab kalesi diz-dârı olan el-Hac Ali Ağa içün kale-i merkûmenin cephânesine 

hıyâneti var deyü bundan akdem der-devledmedâr da‘imü’l-kurradâ ihbâr olduğuna 

biâen kale-i merkûmenin teftiş ve tefahhus ve ala vuk‘a i‘lâmı bâbında hâlâ Haleb 

vâlisi vezir-i mükerrem devletlü adaletlü Hamza Paşa hazretleri taraf-ı 

düstûrânelerine hitâben çukadar hazret-i sadr-ı ekrem ve i‘zâm-ı Mehmed Ağa 

mübâşiretiyle şeref-sudur olan fermân-ı celilü’ş-şân taraf-ı müşârü’n-ileyhlede’ş-

şerefu’l-vurud ber-mûceb emr-i âlî vezir-i müşârü’n-ileyhhazretleri dahi buyruldu-i 

şerîf tahrîr ve mübâşir-i mûma-ileyh ma‘iyetine sab-ı düstûrânelerinden mu‘temed 

çukadar İbrahim Ağa’yı ta‘yîn ve mübâşirân-ı merkûmân Ayıntab’a vurudlarında 

bi’l-cümle ulemâ-i kirâm ve âyan ve eşrâf zevi’l-ihtirâm ile kıbel-i şer‘den bu fakir 

kale-i merkûmeye varub cümle ma‘rifetiyle ve mübâşirân mûma-ileyhüma 

ma‘rifetleriyle hazine kapusı feg ve küşât derûnunda mevcûd olan alâmet-i cephâne 

ihtimâm ve tahrîr-i üzere ta‘dâd olunmağla defteridirki ber-vech-i âtî zikr olunur  

Fi 27 min şa‘bânü’l-mu‘azzam sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf     

Aralık 1767 

      
Şâhi top 
aded 5 

Ma‘den 
Kulunbura top 

aded 3 

Demir 
kulubura aded 

5 

Misket top 
aded 3 

Amel mâda 
anik top aded 

12  

Sağ ank  top 
aded 7 

Cem‘an top aded 35 
Sarı ma‘ den 
tüfenk aded 20 

Mengeneli tüfenk 
aded 7 

Boylu tüfenk 
aded 30 

Def‘a köhne 
tüfenk aded 15 

Neferâtda tüfenk 
aded 11  

Mecmûa-i tüfenk aded 83 
Çapa balta  ve 
kürek ve kazma 
ve külünk aded 

100 

Siyah taş gülle  
aded 1000 

Köhne arebe toku 
aded 77 

Arebe kolu aded 
26 

Top parçası 
aded 2 

Mecrefe  
aded 23 

Top oturağı 
aded 1 

Köhne demir 
çekic  
aded 4 

Arebe sacı 
tüfenk  
aded 38 

Arebe zinciri 
aded 10 

Köhne 
arebe 
civisi  
aded 44 

Demir zive  
 

aded 1 

Köhne 
eskemle 

yabası aded 6 

Köhne kanca  
 

aded 5 

Köhne zerin  
 

Küllah aded  22 
kadife köhne 24 
                     46 

Mızrak dipliği  
 

aded 76 

Köhne  
 

demir 
kantar 1 
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Bâkır sâtıl  
aded 1 

Demir burğı  
aded 2  

Vezne aded 1 Kurşun tüfenk 
kıt‘a 11, batmân 

65  

İmrâz  
aded 1 

Mismâr kebir aded 
0300 mismâr sagir         
3000  
                              3300 

         

Demir sebha 
 aded 75 

Taş değirmen  
aded 1  

Kapu lengri  
aded 1  

Demir 
kalem 
aded 1 

Köhne 
barut küb 1 

Zeyt yağı 
küb 1 

Def‘a 
kurşun kıt‘a 

1 

Teymûr 
kanâr 2  

Teymûr tok 
aded 41 

Köhne 
kendir ber-
vech-i 
tahmin 
kantâr 10 

Kelebcek 
aded 21 

Zincir kıt‘a 
8 

Bukâğı 
aded 1 

Tabl aded 1 Neggâre 
aded 1 

Adedi nâ-
ma‘lûm 
cevrek ok 

Sanduka 
aded 10 

Ma‘den 
gülle aded 

480 

Köhne 
kaburga 
aded 42 

Kapu ve 
zindân 

kilidi aded 
5 

Zurna aded 
1 

Bakrâc 
aded 1 

Arabe 
tekerleği 
aded 4 

Şişe  
aded 1 

Def‘a teymûr 
mecrefe aded 

3 

Demir 
çenber aded 

74   

Köhne 
bıcağı aded 

4 

Lengri aded 1 Kapu zinciri 
aded 1 

Bir mikdâr 
arebe alâtı dahi 

vardır 
İşbû eşyâ-i mezkûrât mukâddemân sicil mahfûzda olan deftere mutâbık bulunduğu kayd şedd 

 

B.338 S.181 (orijinal sayfa 123)  
Şer‘iat-ı şi‘âr Ayıntab kâdısı efendi zide fazlehu ba‘de’s-selâm inhâ olunurki zide 

hükümetimizde vâki‘ dergâh-ı âlî Yeniçeriyân serdârı ref‘ olunub yerine uslûb-ı 

sâbık üzere  kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân birinci bölüğün alemâdarı Mehmed Ağa zide 

kadrehu serdâr ve zâbıt nasb ve ta‘yîn işbû mektûb-ı tahrîr ve irsâl olundu inşâllahu 

teâla ve vusûnda gerekdirki mûma ileyh serdârlığı umûrunda kıyâm eyleyub aheri 

müdâhale etdirmeyesiz ol-havâlide vâki‘ dergâh-ı âlî yeniçerileri ve cebeci ve topcu 

ve toparabacısı ve kuloğlanları ve gılmân-ı acemi cümlesini üzerlerine serdâr ve zâbit 

bilub sözünden taşra ve re‘inden hâric vaz‘ ve hareketde bulunmayub itâ‘at ve 

inkiyâd üzere olalar ve tavâyif-i merkûmûndan bilâ variz ma‘rûf fevt olanların 

muhalefât ve metrûkâtların serdâr-ı merkûme kabz etdirub ma‘rifet-i şer‘le sevk ve 

sultânide ferûht ve hâsıl olan nukûdini mumzî ve mahtûm müfredât defterleriyle 

cânib-i beytu’l-mâle irsâl ve isâl etdiresiz ve senki sedâr-ı mûma ileyhsin mukaddim 

ve mesafirun zuhûr iden erâzil ve eşkiyânın zabt ve rabtlarının ve sükkân-ı vilâyetin 

emin ve râhatlarını bâis harekât-ı müstehsite-i mebrure vücûda getirmeğe mecd ve 

sâi‘ olub mûceb-i mektûble âmel olasız tahriren  

El-fakir Osman Ağa Yeniçeriyân Dergâh-ı Âlî   

Fi evâhir şehrü’l-ramazânü’l-mübârek sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1768 

 



 322 

B.339 S.181 (orijinal sayfa 123)  
Bâis-i Tezkire-i budurki 

Eyâlet-i Maraş’da eşkinci zeamâd-ı ve erbâb-ı tîmârlarının bin yüz seksen senesi 

mahsûbân mâl-ı bedellerinin tahsîl ve ahz ve kabzı ba-fermanı âlişân uhdemize ihâle 

ve bâş muhasebeden ihrâc olunan mumzi sûret-i defter mûcebince Ayıntab 

sâncağının altı yüz kırk yedi bin yedi yüz on dört akçe yazmalarına göre sene-i 

mezbûreye mahsûb olmak üzere mâl-ı  bedelliyesine edâ itmeleri ve yedlerine 

edâlarını müşâr-ı tahvîl verildikden mâ-adâ  livâ-i mezbûrenin ba‘zılarına tamâmen 

mâl-ı bedellerinde edâ ve teslim eylediklerine işbû tahvîl ve edâ tezkireleri 

verilmişdir. 

Fi 2 Rebî‘ü’l-âhire sene 1180 

Kasım 1766 

B.340 S.181 (orijinal sayfa 123)  
Maraş Eyâletine Hükmki 

Kıdvetu’l-nuvvâbu’l-müfesirin Ayıntab kazası nâibi Molla Hasan zide ilmihu südde-i 

sâadettime mektûb gönderib hâlâ Ayıntab kalesi diz-darı es-Seyyid el-Hac Ali nâm  

mütevellisi tama‘-ı zammından nâşi  kale-i mezbûrenin gedik tîmarlarını hâric kalede 

sâkin zi kûdret  kimesnelelere arz ve tevciye ve mülâzım kalenin ekseri bila-tîmâr ve 

fakiru’l-hâl ve muhafazaya adem-i iktidâr … kalede olan miri hınta ve edâvat ve 

cebhâne-i bi’l-külliye izâat ve itlâf ve umur-ı kale muhâttil ve müşevveş olduğundan 

başka mezbûrun sû’-i harekâtini beyân  bir dürlü kâbil-i tahrîr ve imkân olmamağla 

mezbûr ref‘ ve te‘dib … müstahfizânın tahallubu bâbında Molla Yusuf arz eylediğine 

binâen senki vezir-i müşâru’l-ileyhsin hâlâda mezkûr-ı Ayıntab kalesi diz-darı olan 

Seyyid Hacı Ali’nin mütekallibeden olub hilâf-ı kânûna sû’-i hareketi ve kale-i 

mezbûrenin mahlûl olan timârlarını mülâzım kaleye arz itmeyub ecnebi kimesnelere 

arz idüb bu vechle gadri ve ba-husûs cebhanesi ve edâvat-ı sâiresini zayi‘ ve telef 

eylediği vâk‘idir ve hakkında inhâ olunan mevât-ı nevsü’l-emr-i mîrî ma‘rifetin ve 

mübâşir ta‘yîn olunan mûma ileyh ma‘rifetiyle el-kelam ve sâdıku’l-kûl  

kimesnelerden şerân ve alenen sûvâl ve sıhat ve hakîkatini der-aliyyeye arz ve i‘lâm 

eylemek bâbında fermân-ı âlişân yazılmışdır fermân devletlü Sultânım 

hazretlerinindir  

 Fi evâhir min Receb sene 1181 

Kasım 1767 
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B.340 S.182 (orijinal sayfa 122)  
   

El-mevcûd 
Kale-i Ayıntab ber-mübâşiret-i Mehmed  Ağa müceddiden tahrîr-i şedde der-sene-i 1113 be-marifeti 

mefhûr defter mevlânâ muharrem efendi kâdı Ayıntab ve bâ-mübâşir  
Top şâhi 
 aded 5 

Kulunbura top 
aded 3 

Teymûr 
kulunbura 
aded 4  

Misket top 
aded 3 

Amel-i mânda 
teymûr top 3 

Amel-i mânda 
anik top aded 

12 
cem‘an  top aded   15 
 Amel-i mânda       20 
                                 35 

Siyah taş gülle 
aded 1000 

Revgan-zift 
batman 25 

Köhne tuğluk 
aded 5 

Kurşun  
batman 15 

Sagir top gülle 
aded 151 

Mismâr aded 
300 

Teber aded 300 Köhne kebce 
aded 1 

Barut batman 4 Tüfenk ma‘den 
aded 30 

Teymûr katâr 2 Teymûr kefce 
aded 16 

Bakrac aded 1 Kantar aded 1 Bıckı aded 3 

Çapa ve balta  
 ve külünk aded 
10 

Kubbara-yı dest 
aded 5 
 

Boylu tüfenk 
aded 56 

Mengeneli tüfenk 
aded 7 

Asıyabı dest aded 
1 

Arebe 
teymûrları aded 
12 

Kendir kantar  2 Tüfenk kundağı 
aded 10 

Kurşun kantar 0.5 Teymûr köseği 
aded 10 

Harbe aded 4 Tahta arebe aded 2 Zincir aded 4 
 

 
B.341 S.182 (orijinal sayfa 122)  
Devletlü inayetlü hamiyetlü Sultânım Hazretleri sağolsun hâlâ Ayıntab kalesi diz-

darı Hacı Ali’nin ba‘zı teslimat ve mühimmât-ı cephanem hiyâneti zâhir olduğuna 

binâen kale-i mezbûrede mevcûd mühimmâtı cephâne ve sâirenin teftiş ve tefâhhus 

olunması içün kulları yedine emr-i i‘tâ buyrulmağla buyrulmağla mevcûd olan 

mühimmâtı cephâne ve sâirenin müfredât kaydı baş muhâsebeden derkenâr 

buyrulmak bâbında fermân devletlü inayetlü merhametlü Sultânım hazretlerinindir   

El-fakir Mehmed Çukadâr Sadr-ı Ali hâlâ   

   

B.342 S.182 (orijinal sayfa 122)  
Derkenar: Battal Ağazadenin Nurdane mukataası temessüküdür.  

Bâis-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Zemân-ı zabtı muharrem ibtidâsından olub işbû bin yüz seksen senesine mahsûbân 

bâ berât-ı şerîf-i âlişân uhdemizde olan Ayıntab sâncağında vâki‘ Mervan ve 

Kılızcahisar ve Tevâb‘i mukâtaasını sene-i mezbûre-i muharremi ibtidâsına zi’l-

hiccesi gayetine gelince bir sene kâmili zabt ve rabtına … temessük izzetlü es-Seyyid 

el-Hac Mehmed Ağa’ya hüsnü rızâsıyla tâleb ve ragib olub iltizâm ve kabul ve 

bedel-i iltizâmı olan meblağı tamamen tarafımıza teslim eylediğine binâen 

tarafımızdan dahi iltizâm ve tefviz olunmuşdur gerekdirki Ağa-yı muma ileyh 
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mukataa-i mezbûru sene-i merkûme muharremi ibtidâsına zi’l-hiccesi gayetine 

gelince bu sene kâmili zabt ve rabt eyleyüb ve hâsıl olan aşar-ı şer‘iyye ve resûmât-ı 

sâiresi sene-i mezbûr ve mukâtaa-i kadim üzere yerlerinden cem‘ ve tahsîl ve ta‘şir 

eylemesi içün yedine işbû zabt-ı temessük tahrîr ve i‘tâ olunur Ağa-yı muma ileyhin 

ber minvâl-i muharrer bir sene kâmili zabt ve rabt ve aşar-ı şer‘iyyesi ve resûmât 

sâiresini ahz ve kabzına taraf-ı ahîr bir kimesne müdâhale eylemeye ve’s-selâm  

Mine’l-fakir el-Hac Hasan Mutasarrıf-ı Mukâtaa-i Mezbûre         

 

B.343 S.183 (orijinal sayfa 121)  
Derkenar:Battal Ağazade’nin tedâhul fermanıdır. 

Kıdvetu’l-nuvâb el-müteşerri‘în Ayıntab nâibi mevlâna zide ilmuhu tevki‘-i ref‘-i 

hümâyûnda vâsıl olunacak mâ‘lum olaki kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân  Seyyid el-Hac 

Mehmed zide katrehu der-saâdettime arzuhâl idüb livâ-i Ayıntab’da vâki‘ zaman-ı 

zabt-ı muharrem gurresinden olan Mervane mukataasına işbû seksen senesinde ber-

vech-i iltizâm uhdesinde olmağla mukataa-i mezbûrun zabt-ı muharriremi olmakdan 

nâşi vâki‘ olan mahsûlât ve resûmatı cemî‘ ve tahsiline mübâderet eyledikde seksen 

bir sensine iltizâm iden resûmatı bu sene mahsûl bemindir deyü hilâf-ı şer‘-i şerîf ve 

mugâbir-i şurût-ı müdâhale ve muâraza itmekle mezbûrun hilâf-ı şurût ol-vechle 

müdâhale ve ta‘ddisi men‘ ve def‘ ve seksen senesinin masûlât ve rusumatın cemî‘ 

ve tahsiline müdahâle ve muâraza etirilmemek içün emr-i şerîfim verilmek bâbında 

istid‘â itmekle hazine-i amiremde mahfûz olan baş muhâsebe defterlerine nazar 

olundukda Ayıntab sancağında vâki‘ Mervan’e ve Kızılcahisar mukataasının senevî 

yediyüz elli guruş bâli ve zaman-ı zabtı muharrem gurresinden olub beher sene 

hazine-i amireme edâ ve kalemiyesi verüb hesâbını görmek üzere mukataa-i mezbûr 

Hafız Mehmed zide mecdehunun mâl-ı hâne uhdesinde olduğuna ve memâlik-i 

muhrusemde vâki‘ zaman-ı zatbı muharremi olan mukataânın vâki‘ olan resûmatı 

muharrem gurresinden ve kabz olunur öşür olan mahsûlâtı şuhur-i kameriye ile 

şemsiyesi yedinde olan tefâvüt sebebiyle murur-ı avâm ile senesi içünde vâki‘ olacak 

mahsûlât sene’-i atiyede olub farazâ seksen bir senesi muharremi duhûlünden sonra 

olan mahsûlât seksen senesinin olmak iktizâ ider ancak mu‘tâd belde tevcihle olduğu 

bu tarafda ma‘lûm olub mahalinde ma‘lumemizdir deyü mâlikâne verilen mukâtaât-ı 

şûrutından idügi derkenâr olundukda imdi derkenâr ve şûrutı mûcebince mahallinde 

örf-i beldede tevcihle ise marifet-i şer‘le şurût ve aynısı tatbik olunarak faysal verub 

keyfiyet-i hâl sûret-i sicilâtı der-saâdettime arz ve i‘lâm olunmak fermânım olmuşdur 
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buyurdumki hükm-i şerifim vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere amel idüb 

dahi şurût-ı mezkûr mûcebince mahallinde örf-i beldede tevcihle ise marifet-i şer‘le 

şurût-ı merriyesine tatbit olunarak faysal verib keyfiyet-i hâl sûret-i sicilâtının der-

saâdetime arz ve i‘lâm eyleyesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i‘timât kılasın hürrire  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi’l-yevmi’s-sâmis aşer min Ramazan sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1768 

B.344 S.183 (orijinal sayfa 121)  
Bâ-hatm-ı Mehmed Paşa 

Vali Rakka Hâlâ 

Derkenâr:Battal Ağazade’nin Mervane karyesinin tedâhul buyruldusudur 

Hâlâ Ayıntab’da mesned neşin-i şer‘ celîl efendi zide fazluhu inhâ olunurki live-i 

mezbûrda vâki‘ zaman-ı zabt-ı muharremde olan Mervane mukâtaası seksen 

senesinde Battal Ağazade kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân el-Hac Mehmed Ağa zide 

kadruhunun ber-vech-i iltizâm uhdesinde olub ve mukâtaa-i mezkûre muharremi 

olmakdan nâşi şuhur-ı kameriye ile şemsiye yedinde olan tefâvüt hesabıyla seksen 

bir senesi muharremi duhûlünden sonra olan mahsûlât seksen senesinin olmak iktizâ 

eylediğine binâen seksen bir senesini iltizâm iden kimesne bu sene mahsûl benimdir 

deyü müdâhale ve muâraza eyledikden mahallinde görülüb faysal verilmesi bâbında 

tarafında hitâben şerefyafte-yi sadûr olan emr-i âli mantûkunca mahallinde örf-i 

belde tevcihle ise ol-minvâl üzere ma‘rifetiniz ile hasm-ı madde-i niza olunub zabt 

etdirilmesi bâbında divân-ı Rakka’da işbû buyruldu tahrîr ve isdâr ile irsâl 

olunmuşdur  İnşâlluhu teala vusûlünde vech-i meşrûh üzere mahallinde örf-i belde 

tevcihle ise ol-minvâl üzere şurût ve aynı sene tadbik olunarak faysal verilub mûceb-

i emr-i âli ve buyuruldnuz ile amel ve hareket eylesiz deyü  

Fi Selh Şaban sene 1181 

 Aralık 1767     

B.345 S.184 (orijinal sayfa 120)  
Ayıntab kazasına tâbi‘ Haban nâm karyede vâki‘ üç mescid dimekle ma‘rûf mescid-i 

şerifenin bânîsi olan el-Hac Hasan mescid-i mezkûrun imâmet ve tevliyetini evladına 

şart itmiş iken icâbından Ali nâm kimesne hilâf-ı şart vâkıf-ı emâmeti kendi üzerine 

ve tevliyeti oğlu Ahmed üzerine bir takririyle berât itdurub evlâd-ı bâni-ye gelene 

kadar itmekle ref‘ olunub yerlerine erbâb-ı istihkâkdan ve evlâd-ı bâniden işbû rafî‘-i 

tevkî-i refi’ş-şân-ı hâkânî Şehriyar Mehmed halife her-vechle lâyık ve mahall ve 

müstehak olmağın tevciye olunub yedinde berat-ı şerîf-i âlişânım verilmek bâbında 
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nâibi mevlâna es-Seyyid Mehmed zide ilmuhu arz itmeğin mûcebince sadaka idüb bu 

berât-ı hümâyûn saâdet-i temekkurunı verdim ve buyurdumki ba‘de’l-yevm merkûm 

varub zikr olunan mescîd-i şerîfin ref‘ olunan mezbûrânın yerlerine imâm ve 

mütevellisi oluıb hizmet-i lâzımelerine merri‘ ve müeddi kılındıkdan sonra yevmi bir 

akçe vazife ile mutasarrıf olub vâkıfın rûhu ve devam-ı ömrü devletümiçün duâya 

müdâvemet göstere ol-bâbda ref‘ olunan mezbûr ve taraf-ı ahardan mâ‘ni olmayalar 

şöyle bileler alemet-i şerife itimât kılalar  tahrriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâsıl Şabanü’l-mu‘azzam sene semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1767 

B.346 S.184 (orijinal sayfa 120)  
Nişân-ı Şerif-i Alişândır 

Medine-i Ayıntab’da vâki‘ Şehreküstü mahallesinde Şeyh Ramazan Efendi cami‘ 

vakfının vazife-i muînesi ile ber-vechi meşrût imâm olan es-Seyyid Mehmed halife 

ve ledeş fevt olub cihet-i mezbûre mahlûl olmağla evlâd ve akfaddan varub 

istihkâkdan işbû raf‘-i tevkî-i refi’ş-şân-ı hâkânî hıdmet-i sâlahü salikin es-Seyyid 

Osman ind-i hil-i hinde ber-vechle lâyık ve numuru edâ-yı inâyet ve muhâvasa 

cemâat olmağın imâmet-i mezkûrede ola maisyet ve meşrûtiyet üzere müteveffâ-yı 

mezbûre mahlulinde merhume tevciye ve yedine berât-ı şerîf-i âlişanım verilmek 

ricâsına Ayıntab nâibi  Mevlâna Hasan zide ilmihu arz itmekle ber mûceb arz tevcihi 

olunmak bâbında iftihârü’l-emâhit ve’l-ekerim bi’l-fi‘il reisul küttabım Öemr dame 

mecdehû ilâm itmekle avâm-ı mûcebince ber-muceb arz-ı tevciye olmak fermânım 

olmağın hakkında medine-i Ayıntab Paşa ve mehanem huzura getirip bin yüz seksen 

bir senesinde saferinin yirmi ikinci günü sâdır olan ruhus-ı hümâyûnum mûcebince 

mezbûrda hümayûn-ı saâdet-i mukırunu verdim ve buyurdumki mersûm Seyyid 

Osman zide suleyha varub müteveffâ-yı mezbûre yerine cami‘-i mezkûrde evvelâ 

diyet ve meşrutiyet üzere imâm olub edâ-i hizmet eyledikden sonra bundan evvel 

vakti‘ mu‘iyene ile imam olanları minvali üzere musarrıf ola gelmişler deyü 

merkûmdan ol-mimvâl üzere vakti muinesi evkâfaa mezbûr mahsûlünden mütevellisi 

olanlarından alub musarrıf ola şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılkasız tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi’l-yevmi’l-hâmis aşrin min cumade’l-ahir sene ihda ve semânîn ve mi‘te ve elf 

Ekim 1767 
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B.347 S.184 (orijinal sayfa 120)  
Bâ-hatm-ı Mehmed Paşa 

Vali Rakka Hâlâ 

Hâlâ belde-i Ayıntab’da müsned-i neşin şer‘î mübin faziletlü efendi zide fazlehu ve 

mefâhurü’l-ulemâü’l-kirâm hâlâ müftisi vesâir ulemâ efendiler zidet ilmihum ve 

kıdvetu’l-emâcid ve’l-ayân voyvodaları ağalar zide mecdühu ve kıdvetu’s-sâdât 

nakîbi zidet şerâfetehu ve serdarı vesâir zâbıtâlar iş erleri inha olunurki işbû bin yüz 

seksen bir senesi martında zabt olunmak üzere tarafımızdan Kilis vovodaları Battal 

Ağazade kıtvetu’l-emâcid ve’l-ayân el-Hac Mehmed Ağazade mecdühunun ihdâsına 

tefviz ve ihâle olunmağla imdi Kilis sancağı mukâtaât-ı cesimeden olub zabt ve rabtı 

matlûb ve muktezi olmakdan Nâşi hin-i iktizada Ayıntab ile Kilis voyvodalarının 

ma‘yietlerinde bulunmak üzere taraflarında hitâben şerefyâfte-i sudur olan emr-i 

celilü’ş-şân mantûkunca lede’l-iktizâ asker-i hususi voyvoda-i mumâ ileyh tarafından 

tarinfinde tahrîr ve iltimâs olundukda bilâ tehhir Ayıntab      

 

B.347 S.185 (orijinal sayfa 119)  
Ayınatba’da ilinin piyade ve suvârilerini vovyoda muma ileyh tarafından irsâl ve 

tesyire mübâderet ve sarf-ı ihtimâm ve dikkat eylemeksiz bâbında divân-ı Rakka’dan 

işbû buyruldu tahrîr ve ihdâru ile irsâl olunmuşdur bane-i te‘âli vusûlunda gerekdirki 

vech-i meşrûh üzere bu bâbda isdâr buyrulan fermân-i âlî mûcebince hüsn-ü iktizâda 

voyvoda mûma ileyhin tahriri tarafından ve ard oldukda Ayıntab ilinin piyâde ve 

suvârileri askerini mûma ileyh tarafına eb‘ât tesyire ihtimâm ve dikkat ve sarf 

mukadderat eyleyub muceb-i buyruldu ile amel ve hareket ve hilâfına dâir vazi‘ ve 

hareketden aytü’l-gâye tehâşi ve mücânebet eylesiz deyü     

Fi 15 Şevvâl sene 1181  

Şubat 1768 

B.348 S.185 (orijinal sayfa 119)  
Bâ-hatm Mehmed Paşa 

Vâli-i Rakka Hâlâ 

Hâlâ Ayıntab’a senedi neşin şer‘-i mübin faziletlû efendi ve fahrü’l-ulemâ müftüsü 

vesâir ulemâ efendileri ve voyvodaları ağalar ve bi’l-cümle zabıtan ve âyân vilâyet 

ve iş erleri işbû arzuhâlde mezkûratü’l-islâmi süflühanın ol-misüllü mevad-ı a‘zam 

mümkületehu bugüne fi’l-i şe‘nî ve sû-i saniye‘leri vak‘i ise tedib ta‘zirlerine agmâz-

ı müsâmanız bir emr-i müstefrib ve varâk-ı henk-i arz müsüllü hebâset ve mülanete 

bilâ tehâşe evvelikinden ziyâde cesaret eylemelerine bâdi ve seb olacağı vâzih ve 

ayân olub ve eger ol-müsüllü sefahâya ba‘zıları iânet veyahût ba‘zı zâbıtân-ı resm 
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taraflarına riâyet eylemeleri icrâya ta‘zir-i şer‘îyelerine mani‘ oldu deyü  mulâhaza-i 

ddevâhiyesi ibrâd olundu ise örf ve şer‘ide zâbıtân ve hükâm-ı semeresi mücerret 

ahkâm-ı şer‘iye-i icrâdan ibâret olub ve ilâ bugüne hedk-i arza tasaddi ve cerât 

idenlere agmâz ve rehâvet ma‘nası hükümetde ba‘id bir keyfiyet rüiyyet olmağla 

imdi cümlesini bi’l-ittifâk sufehâya-ı mezkûrenin sû-i sani‘yelerine mübâderet idub 

mevcûd olundu derhâl ta‘yîn ve irsâl oluna mübâşir ma‘rifetiyle ahz ve kale‘bend ve 

firâr ve gaybet idenleri ve erâizi-i hânelerine hatm ve temhir idub keyfiyeti tarafına 

i‘lâm ve ba‘dehu tedib-i şer‘ileri mûceble tarafımızdan tahrîr olundu ise gerekdirki 

eger göre amel ve hareket kıyâm eyleyesiz deyü  

         Fi Sulh Şevâl sene 1181 
Şubat 1768      

B.349 S.185 (orijinal sayfa 119)  
Devletlü inâyetlü merhametlü Efendi Sultanım hazretleri sâğ olsun arzuhâl kulları 

budurki Ayıntab ahâlisinden Nurvenelioğlu es-Seyyid Ahmed ve Hıdıroğlu Hıdır ve 

Hamamcı Mustafa ve Musalluoğlu Murr‘i Mehmed ve Kasaboğlu İbrahim ve 

Zubaloğlu Mehmed ve Bardakcıoğlu Ahmed ve Hanifioğlu nâm kimesneler bu 

kullarının evlâdını Nurvanelioğlu es-Seyyid Ahmed’in hânesinede heng-i arz 

nâmusumuzu kesr ile oldukda el-emân akdem el-emân benim mazuretim hüdâya 

ayân olub cümle ahâli memleketin ma‘lum olmağla hasbetu’l-lah-ı teala bu husûsda 

olan mazuretim merhameten hakkımı … veyahût bu kullarını katl idub bu kullarını 

hâlâs buyurmaları bâbında emr-i fermân devletlü inâyetlü merhâmetlü Efendim 

Sultanım hazretlerimizindir. 

El-Fakir Ali    

 

B.350 S.185 (orijinal sayfa 119)  
Nişân-ı şerîf-i âlişândır 

Ayıntab’da Amu mahallesinde vâki‘ Sulguriye mescid-i şerîfenin mutecellisnin 

nâzır-ı olmadığından şart ve şurût-ı vâkıf icrâ olunmayub bir nâzır nasb ve ta‘yîn 

olunmak lâzım ve mühim olmağla erbâb-ı istikâkdan işbû râf‘-i tevki‘-i refi’ş-şân-ı 

hakani Monla Osman ber-vechle lâyık ve mahall ve müstehak olmağın vâzife-i 

muinesiylesi tevci olunub yedine müceddiden berât-ı şerîfim verilmek bâbında 

istidâsı inaâyet itmeğin mezbûre sadaka idub bu berât-ı hümayûn-ı saadetimizden 

verdim ve buyurdumki ba‘de’l-yevm mezbûr Monla Osman varub zikr-i olunan 

mescid ve medresenin nâzırı olub hizmet-i lâzımesi mer‘i ve müeddi kılındıkdan ve 

vazife-i mu‘inesine mutasarrıf olub vâkıfın ruh ve devâm-ı ömr-i devletim içün 
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duâya müdâvemek göstere ol-bâbda taraf-ı ahirden ber-vech-i dahl ve taaruz 

kalmayasız şöyle bilesiz alâmet-i şerife i‘timâd kılasız hürrire  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâsıt-ı şehrü’l-ramazan el-mübârek sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1768 

B.351 S.186 (orijinal sayfa 118)  
Nişân-ı şerîf-i Alişândr 

Medine-i Ayıntab’da vâki‘ Handelan Ağa binâ eylediği cami‘-i şerîf evkâfının 

mütevellisi olan es-Seyyid Veli bundan akdem bilâ veled fevt oldukda mahlûl 

oldukda erbâb-ı istihkâkdan işbû râf‘-i tevki‘-i refi’ş-şân-ı hakani Mehmed halifeye 

tevcih olunub bi’l-fi‘l berât-ı şerifimle mutasarrıf iken tahsil-i ulum içün âhar 

mahalle gider oldukda emmisi yedine zabt-ı emânete verüb icâbından Halil nâm 

kimesne ber-takrib berât-ı sirka ve kasr-ı yedinden  kendi üzerine berât idub ba‘dehu 

mezbûr Halil küllü hiylesinden Mehmed nâm kimesneye berât idub ba‘dehu 

Mehmed’in dahi fevt oldu deyü oğlu Halil berât idub sahib-i evveli mezbûr Mehmed 

halifeye arz-ı kelâm itmekle vakf-ı mezbûrun hevliyet ve nezaret ve cibayeti mezbûr  

Halil refî‘inden merkûm Mehmed halifeye kemâ-kân ibkâ’ ve mukarrer ve yedine 

mücediden berât-i şerifim vermek bâbında inâyet ve ricâ itmeğin mezbûre vech-i 

meşrûh üzere sadaka idub bu berât-ı hümâyûn-ı saadet makrûnu verdim ve 

buyurdumki ba‘de’l-yevm merkûm sâhib-i evveli Mehmed halife varub zikr olunan 

cami‘-i şerîf evkâfının ref‘ olunan mezbûr Halil refî‘inden mütevellisi ve nazırı ve 

câsibi olub hizmet-i lâzimelerini mer‘i ve müeddi kıldıkdan sonra ber mûceb-i şart 

vâkıfın ve vazife-i muyinesiyle uslûb-ı sabıka üzere mutasarrıf olub vâkıfın ruh-ı ve 

devam-ı ömr-i devletimiçün duaya müdâvemet göstere ol-bâbda ref‘ olunan mezbûr 

Halil ve taraf-ı aherden ber-vechle mâni‘ ve mezâhim ve mu‘arâza olmayub aslâ dahl 

ve taaruz kılmayasız şöyle bilesiz alâmet-i şerîfeyi i‘timâd kılasız tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Şehr-i evâsıt  Ramazanü’l-mübârek sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1768 

B.352 S.186 (orijinal sayfa 118)  
Nişân-ı şerif-i alişândır 

Medine-i Ayıntab’a tâbi‘ Telbaşer nâhiyesine tâbi‘ Murdane nâm karyede vâki‘ üç 

mescid demekle ma‘rûf mescid-i şerifede vâzife-i mu‘inesiyle imâm olan erbâb-ı 

istihkâkdan işbû râf‘-i tevki‘-i refi’ş-şân-ı hakani Osman her vechle lâyık ve mahall-i 

müstehak olub mûceb-i azli yed Boğyakne es-Seyyid Osman nâm kimesne hilâf-ı 
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inhâ bir tarafıyla ref‘ ve kendi üzerine berât idub mezbûre gadr-ı külli itmekle 

ref‘inden sahib-i evvel mezbûr Dede Osman’a kemâkân ibkâ ve mukârrer kılınmak 

bâbında vakfı mezbûrenin mütevellisi olan Osman zide fazdehu arz itmeğin 

mûcebince mezbûr sadaka idub bu berât-ı hümâyûn saâdet-i makrunu verdim ve 

buyurduğum ba‘de’l-yevm mezbûr Dede Osman halifeye varub zikr olunan mescid-i 

şerifde Seyyid Osman refî‘inden kemâfi’l-evvel imâm olub hizmet-i lâzımesini mer‘i 

ve müeddi kıldıkdan sonra vazife-i muayyenesine mutasarrıf olub vâkıfın  ruh-i 

devam-ı ömr-i devletimiçün duâya müdâvemet göstere ol-bâbda ref‘ olunan mezbûr 

Seyyid Osman ve taraf-ı âherden dahl ve taaruz kılmayasız şöyle bilesiz alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılasız hürrire fi evâil şehr Ramazanü’l-mübârek sene ihda ve semânîn 

ve mi‘ete ve elf 

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

 

B.353 S.186 (orijinal sayfa 118)  
Nişân-ı şerif-i alişândır 

Medine-i Ayıntab’da vâki‘ Minhaliye medresesi vakfının vazife-i mu‘inesiyle nâzır 

olan Şeyh İbrahim nazâret-i evkâfına ragbet itmediğinin mâ-adâ celâ-yi vatan ve 

umûr-ı niyâbette olub tarik-i kazaya sâlik olmağla ref‘ olunub yerine erbâb-ı 

istihkâkdan işbû râf‘-i tevki‘-i refi’ş-şân-ı hakani Şeyhi Abdulrahman her-vechle 

lâyık ve mahall ve müstehak olunmağın mezbûrun refî‘inden tevciye olunub yedine 

berât-ı şerifîm verilmek bâbında vakf-ı mezkûr mütevellisi kıdvetu’l-emâsil ve’l-

akrân Mehmed zide fazdehu arz itmeğin mûcebince mezbûre sadaka idub bu berât-ı 

hümâyûn-ı saâdet-i makrunu verdim ve buyurduğumki ba‘de’l-yevm mezbûr Şeyh 

Abdulrahim varub zikr olunan medrese-i mezbûr vakfının Şeyh İbrahim refi‘inden 

nâzırı olub hizmet-i lâzımesi mer‘i ve müeddi kılındıkdan sonra vazife-i 

muayyenesine üslûb-ı sâbık üzere mutasarrıf olub vâkıfın ruhu ve devam-ı ömr ve 

devlet içün duâya müdâvemet göstere ol-bâbda ref‘ olunan mezbûr ve taraf-ı âherden 

ber-vechle mâni‘ ve mezâhim olmayub aslâ dahl ve taaruz kılmayasız şöyle bilesiz 

alâmet-i şerîfeye i‘timâd kılasız tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâsıt Ramazanü’l-mübârek sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1768 

B.354 S.187 (orijinal sayfa 117)  
Bin yüz seksen iki senesine mahsûbân vâli-i Maraş tarafı devletlerine edâ olunacak 

imdâd-i hazeriye-i taksit olunan mukaddemce tevzi‘ ve tahsîl masârıf 
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mübâşireyesinin gılletine bâis ve bâdî ve fıkara-yı nefsi mûceb ve müeddi olduğuna 

binâen hazireye-i mezkûre ve seksen senesi şevvâl-i mükerremi nısfında işbû sene-i 

mübarekede târih-i deftere gelinceğe değin bir senede müctemi olan mâsaraf-ı vilâyet 

cümle ma‘rifetini ve ma‘rifeti şer‘le dikkat ve ihtimâm üzere hesâb ve kitâb ve şehr-i 

fıkaranın hânesine ala kisveye tevzi‘ olundukda beher hâneye on sekiz guruş isâbet 

etmekle defteridirki zikr olunur  

Fi’l-ışrin min şevvâli’l-mükerrem sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf  

Şubat 1768  

Yüz seksen iki senesinin 
taksid-i evvel hizmet-i 

mübâşireye mutâd guruş 50, 
hazareyesi guruş 1500 

 

Hâlâ vâli-yi Rakka devletlü 
Mehmed Paşa hazretleri Kilis 
tarafından Rakka’ya azimet 
buyurduklarında Telbaşer’da 
verilen nân-ı aziz-i bâ- katâr 8, 

izn-kâne-i katâr 3  

Paşa-yı müşârü’n-ileyh 
bakkâlân verdikleri 

pirinç kıyye 350, guruş 100 
yağ kıyye 111, guruş 100 

yoğurt guruş 1, mum guruş 1.5 
şirkgân guruş 1, yumurta ve 
mukaddem olan sâlyâne-i 

sahûr guruş 6.5  
cem‘an guruş 1550 cem‘an guruş 100    cem‘an guruş 210 bakâlân  

Paşa-yı müşârü’n-ileyh ve 
gayri kasabların verdiği 
lahm kıyye 327, guruş 80 
Vezir-i  müşârü’n-ileyh 
arpacıyanın verdiği 

  şair kıyye 25 
izn-kâne guruş 10 

cem‘an 90 

Demircilerin yâfte ile mahkeme 
ta‘mirine verdikleri teymûr 

guruş 9 

Neccarların yâfte ile verdikleri 
kerâste guruş 8 

 cem‘an yekün-ı esnâf guruş 520 
Hasırcıların yâfte ile 

verdikleri hasır guruş 5 
Atârların voyvoda Hasan Ağa 

kapusuz def‘ine gidince 
verdikleri barut ve kurşun  

guruş 15 

Vezir-i  müşârü’n-ileyh içün 
bostancıların verdiği sebzevât  

guruş 3 

Defter-i müfredât mûcebince şehr kethudâsının masârıf makbûlesidir ber-vech-i âtî zikr olunur 
Behisni 

tarafından giden 
Şilahşör Ağa’ya 
masraf guruş 5.5 

Bağdat Monlası 
hazretleri masârıf 

guruş 4.5 

Voyvoda sâbıka 
İsmail Ağa’nın 

masarıf 
guruş 4, rub‘ 1   

Altun fermânı 
getiren tâtâra 
guruş 8, rub‘ 1  

Kapudan fermânı 
getiren tâtâra 
guruş 15.5 

Kapusuz 
fermânı getiren 
tâtâra guruş 10 

El-Hac Emin Ağa 
vezir-i müşaru’l-
ileyh tarafına 

Telbaşere gidince 
verilen guruş 100  

Ağa-yı merkûm 
ma‘rifetiyle Firuz 
Beg’den alınub 
dâire-i müşârü’n-
ileyhverilen guruş 

100 

Def‘a  Molla 
Şilahşör Ağa 

vurudunda olan 
masârıf guruş 

17.5 

Şilahşör 
ma‘iyetinde olan 
bayrağa masraf 

guruş 4 

Vezir-i 
müşarü’n-
ileyhin Arpa 
eminine guruş 

2.5 

Kazıga vurud 
iden masraf  

mübâşir guruş 3  

Nehr-i Sacur 
ta‘mirinde 
Bostanciyan 
Şeyhine hilat 
guruş 10   

Vezir-i müşaru’l-
ileyh Kilis 

tarafına giden 
ağasına masraf 

guruş 5.5 

Destar-ı Hasan 
Ağa vurudunda 

masraf guruş 10.5 

Kilis’den gelüb 
Ruha’ya giden 
iki deli başı 

birağne masraf 
guruş 6    

Müşârü’n-
ileyhtarafından 
Caycıoğlu 

hususiçün vurud 
iden iki çukadâra 
hizmet  guruş 21  

Maraş’dan gelüb 
Haleb’e giden 
Zaim Ağa’ya 

masraf guruş 1.5 

Mahkemenin ve 
bâbde odası 

vesâir ta‘mirât ve 
perdelik kirbâs 
guruş 10.5 

Hâkim-i sâbıka 
Hasan Efendi 

zamanında hukûk 
içün Isbatrine 
giden çukadâr 

guruş 3 
Hâkim 

müşârü’n-ileyh 
Def‘a cedid 

yorgan Ağa-yı 
Def‘a Isbatrin 

giden iki çukadâr 
Matbah hâkim 
mûma ileyh 

Kazgân 
ta‘mirlerine guruş 
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kethûdâm es-
Seyyid Ali 

Ağa’nın yatağı 
masraf guruş 8.5 

mezbûre guruş 7 guruş 6  hizmetinde alınan 
tabah guruş 2.5 

2.5 

Dört def‘a kalay 
masrafı 9 

Matbah ortası 
guruş 7, rub‘ 1  

Arpalık sâhibi 
çukadârının uşağı 
masrafı guruş 

12.5 

Voyvoda Hasan 
Ağa kapusıza 

gidince … kıyye 
2, guruş 9 

Haleb vâlisine 
i‘lâm ketbden 
emr-i ismiyle 
guruş 1.5 

Vezir çukadârı 
masrafı  
guruş 2.5 

Hâkim mûma 
ileyh ve muhzıra 
vesâir masraf 
guruş 30 

Meceddiden 
kurulan  taht 
 guruş 12 

Baş çukadâr odası 
ta‘mirine  
guruş 2  

Eski mahkeme 
uhuru ta‘mirine 

guruş 5 

Kitâb odası yeri 
ta‘miri guruş 3 

Lüzumat-ı alet 
altı ta‘miri guruş 

16 

Perde her iki 
def‘ada guruş 3 

Atların gölgelik 
ta‘miri guruş 4.5 

Çercefe set 
cedidine guruş 2 

Devam ta‘mirine saç 
Hasan Efendi 

zimmetinde guruş 2   

Mûma ileyh Hasan 
Efendi içün yatak 

guruş 7  

Def‘a mahkemelik 
ta‘miri  
guruş 4  

Def‘a yataklar masrafı 
guruş 23 

Menzilci Emin Çelebi’nin kapucı başı 
Hüseyin Ağa’ya ber-mutâd verdiğin bâr-gir 

dez-ziyade vilâyetinden   bar-gir ücreti guruş 3 

Bundan akdem imdâd-ı hazariye meblağ-ı salyâne 
çavuş ağadan istidân olundukda verilen raic guruş 

77 
İki saraydarâ 
aba cizye 
guruş 7 

İki saraydarâ 
güzeşte  

ücret guruş  23 

Şair teftişi için 
karyeye giden 
kâtib ücreti 
guruş 3 

Kuyulara 
kendir ve 
dolab 
 guruş 3 

Matbah ve 
ceşpehe 
ta‘mirine  
guruş 5 

Mahkeme-i 
hamam  
ta‘mirine 
guruş 5 

 
Seksen bir 

senesinin tasid-i 
evveli ve sânî 
masârıfatî 

Mehmed Ali’nin 
ba‘de’l-mahsub 
bâkî alacağı 
guruş 48 

Harc-ı defter 
guruş 260 

Harc-ı bâb  
guruş 26 

Kalemiye guruş 
16.5 

Şehir 
kethûdâsının 

güzeşte guruş 110  

 

B.354 S.188 (orijinal sayfa 116)  
Bundan akdem beher hâneye on beş guruş ale’l-hesâb sâlyane olunub ba‘dehu seksen 

senesi şevâlinde beher hâneye otuz iki guruş sâlyânesinde şehir kethudâsı kabz deyü 

üç yüz altmış guruş sekiz bile tenzil olmuşdur hâlâ dikkat olundukda şehir 

kethudâsının sahihü’l-bâki alacağı guruş 33, yalnız otuz üç guruşdur 

 
cem‘an yekün 

Hazariye ve esnâf ve ber-mûceb defter ha‘ridât masârafâtın guruş 
yalnız üç bin iki yüz guruş seksen yedi guruşdur 

işbû iki yüz altmış altı guruş vilâyetin mâlı olan eski sarây harâbe olduğuna binâen şehir kethudâsı 
cümle ma‘rifetiyle meblağ-ı mezkûre bey‘ idüb semeni mezkûre zimmetinde olmağla cümle 

meblağdan takas ve cümle tenzil ve ihrac olundu 
 3287 

                                                                             - 266  
                                                                             3021 yalnız üç bin yirmi bir guruşdur sâlyâne olan 

 
Hânehâ-i nefs-i şehr 

Akyol 
mahalle hâne 

2 

Kurb-ı Molla 
Ahmed 

mahalle hâne 

Hayık Baba 
mahalle hâne 

0.5 

Hayık 
Müslüman 

mahalle hâne 6 

Hayık 
Zimmiyân 

mahalle hâne 

Yalnız Hâne 
mahalle hâne 

rub‘ 1 
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rub‘ 3  1.5 
Kozanlı 

mahalle hâne 
2 

Kurb-ı 
Kozanlı 
mahalle 
 hâne 1.5 

Eblahan 
mahalle hâne 
1, rub‘ 3 

Kayacık 
mahalle hâne 
1, rub‘ 1 

Kurb-ı 
Kayacık 
mahalle  
hâne 0.5 

İbn-i Eyyüb 
mahalle 
 hâne2 

Beg mahalle 
hâne 3 

Kurb-ı Bin 
mahalle hâne 

0.5 

Çukur mahalle 
hâne 5 

Tarla-i Atik 
mahalle hâne 6 

Amu mahalle 
hâne 2, rub‘ 1 

Tövbe 
mahalle hâne 
3, rub‘ 1 

Ale’l-naccâr  
mahalle 
 hâne 4.5   

Kub-ı Ale’l-
naccâr 

mahalle hâne 
rub‘ 1 

Taşlakı 
mahalle hâne 

1 

Kastıl mahalle 
hâne rub‘ 3  

Bostancı 
mahalle 
 hâne 1.5  

Kurb-ı 
Bostancı 

mahalle hâne 
1 

Cabi mahalle 
hâne 1.5 

Kayser 
mahalle hâne 

rub‘ 1 

Kanalıcı 
mahalle  

hâne rub‘ 3 

Körtenceyan 
mahalle hâne 1 

Kürkcüyan 
mahalle  
hâne 3 

kızılca 
mescid 
mahalle  
hâne 1.5 

İbn-i Kör 
mahalle  

 
hâne 1.5 

Karasakal 
mahalle  

 
hâne 1 

Boyacı 
mahalle  

 
hâne 0.5 

Yahni  
mahalle  

 
hâne 2.5 

Kurb-ı 
Mağrabaşı 
mahalle  
hâne 0.5  

Çuzlice 
mahalle 

 
 hâne 1.5 

Kurb-i 
Çüzlice 

mahalle hâne 
0.5 

Hasır Havaş 
mahalle hâne 

0.5 

Şehreküstü 
mahalle hâne 

8.5 

Kurb-ı 
Şehreküstü 

mahalle hâne 2 

Kılıçoğlu 
mahalle hâne 

0.5  

Ehl-i Cefa 
mahalle hâne 

3 

Şerkıyan 
mahalle 

 hâne 1, rub‘ 
3 

Tarla-i Cedid 
mahalle  
hâne 2.5 

Kurb-ı Tarla-
yı Cedid 

mahalle hâne 
0.5  

Kurb-ı Zincirli 
mahalle  
hâne 2.5 

Kurb-ı 
Musulluzade 
mahalle hâne 

süls 1 

Seg-i Tavil 
mahalle  
hâne 1 

Seng-i Hoşkadim 
mahalle hâne 1.5 

Seng-i Nakkaş mahalle 
hâne 1.5 

İbn-i Şeker mahalle 
hâne 2 

Sefer Paşa mahalle 
hâne rub‘ 0.5 

cem‘an mahallât aded 94  
Hânehâ-i nâhiye-i Burc   

Karye-i Burc  
hâne 3 

Karye-i 
Luhan hâne 1 

Karye-i Hezek 
hâne 0.5 

Karye-i 
Kuluban 

Kilisecik hâne 
rub‘ 1.5 

Karye-i Kaya 
Kendi hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Kızılhisar 
hâne 0.5  

Karye-i Kara 
Diken hâne 

0.5 

Karye-i 
Tahnetan 
hâne rub‘ 3 

Karye-i 
Gercekin hâne 

1 

Karye-i 
Merhaman 
hâne rub‘ 1 

Karye-i Zevkir 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kelpin hâne 

1 
Karye-i 

Öyüm Söğüd 
hâne 0.5 

Karye-i 
İbrahimi hâne 

0.5 

Karye-i 
İsbatırın hâne 

1.5 

Karye Mezra-i 
Çavlı hâne 1 

Karye-i Kara 
Höyük hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Suboğaz  
hâne 0.5 

Karye-i 
Damlıca 
hâne 0.5 

Karye-i 
Arablar hâne 

1 

Karye-i 
Şöhme hâne 

0.5 

Karye-i 
Karacaviran 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Mertmenge 
hâne 1 

Karye-i 
Kızılcakend 
hâne rub‘ 1 

Karye-i Ağcakend 
hâne 0.5 

Karye-i Ezcek  hâne 
rub‘ 1 

Karye Bedirkendi  
rub‘ 1  

Karye-i Güngürgü 
hâne 
Rub‘ 1 

 

B.354 S.189 (orijinal sayfa 115)  

Karye-i Atna 
hâne 
 rub‘ 1 

Karye-i Çuba 
hâne rub‘ 1 

Karye-i  
Çubagir 

Çekde hâne 
0.5 

Karye-i Çekde 
hâne 0.5 

Karye-i 
Zülfiğar hâne 

rub‘ 1 

Karye-i Urul 
hâne 5 

Karye-i 
Çakal hâne 

rub‘ 1 

Karye-i Segi 
hâne rub‘ 1 

Karye-i Vahne 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Turnalık hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Akpekar hâne 

0.5 

Karye-i Göce 
hâne rub‘ 1 
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Karye-i 
Narlıca hâne 

 rub‘ 1 

Karye-i Kara 
Kuyu hâne  
rub‘ 1 

Karye-i Ağca 
Burc hâne 
 rub‘ 1 

Karye-i Dülük  
hâne 1.5 

Karye-i 
mezra-i Sam 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Yaylacık 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Çarpın hâne 

 rub‘ 1 

Karye-i 
Beglerbegi 
hâne 1 

Karye-i 
Taşlıkca 
Rumevlek 
hâne 0.5   

Karye-i 
Güceği  
hâne 3 

Karye-i 
Sandul hâne 

0.5 

Karye-i 
Atabeg hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Kösencek 
hâne rub‘ 1   

Karye-i Burtı 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Mevzud hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Tohtamur 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Zemge hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
İbrahimişehir 
hâne rub‘ 1 

Karye-i Sam 
hâne 1 

Karye-i Cartil 
hâne  
rub‘ 1 

Karye-i 
Hıyam hâne 6 

Karye-i Kerd 
hâne 6 

Karye-i İnce 
Su hâne rub‘ 1 

Karye-i Arıl 
hâne 1.5 

Karye-i 
Küllü hâne 

0.5 

Karye-i 
Keferbostan 
hâne rub‘ 1 

Karye-i Battal 
Höyük hâne 1 

Karye-i 
Kefercil hâne 

rub‘ 3 

Karye-i Telfar 
hâne 0.5 

 

Karye-i 
Güreniz hâne 

0.5 
Karye-i Saylıca hâne rub‘ 1 Karye-i Cedid hâne 1 

Hânehâ-i Burc nâhe 58, rub‘ 0.5                                                                                          
Hânehâ-i Telbaşer 

Karye-i 
Telbaşer 
hâne 1 

Karye-i 
Mezra-i Siti 
hâne rub‘ 

1.5  

Karye-i 
Zeranbu 
hâne 1 

Karye-i 
Karacaviran 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
hâne Ağca 
Höyük hâne 

0.5  

Karye-i 
Uruş hâne 

0.5 

Karye-i 
Telsevat 
hâne 05 

Karye-i 
Kınab 

hâne rub‘ 
1 

Karye-i 
Harar hane 
rub‘ 1” 

Karye-i 
Körkün 
hâne 1.5 

Karye-i 
Telhalid 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
İkizkuyu 
hâne 0.5 

Karye-i 
Kantara 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Arkık hâne 

0.5 

Karye-i 
Elmalu 

hâne  rub‘ 
1 

Karye-i 
Beşirli hane 

rub‘ 1 

  Karye-i 
Tıgnı hâne 
rub‘ 1 

Karye-i 
Zenbu hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Yörkebir 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Tümb hâne 

0.5 

Karye-i 
Babilge 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kilisecek 
hâne 2 

Karye-i 
Nefak hâne 

0.5 

Karye-i 
Karacomak 
hane rub‘ 1 

Karye-i 
Begdüz 
hâne rub‘ 

0.5 

Karye-i 
Keret hâne 
rub‘ 1 

Karye-i Ulu 
Ma‘sere 
hâne 0.5  

Karye-i 
Küçük 
Ma‘sere 
hâne 0.5 

Karye-i 
Mezra-i 

Sarut hâne 
rub‘ 1.5  

Karye-i 
Mizmiz 
hâne 0.5 

Karye-i 
Şiveydin 

hâne rub‘ 1  

 Karye-i 
Hacı 

Kebirseyi 
hâne rub‘ 1  

Karye-i 
Bakıda 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Genabeg 

hâne rub‘ 1  

Karye-i 
Begabir 
hâne 0.5 

Karye-i 
Telyeli 
hâne rub‘ 

1 

Karye-i 
Seğergin 

hâne rub‘ 1  

Karye-i 
Bahasıra 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Kayacık 
hâne rub‘1 

Karye-i 
Kılcan hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Beredin 
hâne rub‘ 

0.5 

Karye-i 
Kebe hâne 
rub‘ 1 

Karye-i 
Aynefar 
hâne rub‘ 

1 

Karye-i 
Bostancık 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Mazmahor 
hane rub‘ 1 

Karye-i 
Nurdane 
hâne 1.5 

Karye-i 
Zagıya 

hâne rub‘‘ 1 

Karye-i 
Sündi hâne 

0.5 

Karye-i 
Begid hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Semavin 

hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Güdevir hâne 

rub‘ 1 

Karye-i Mülk 
hâne rub‘ 1 

Karye-i 
Hamiri hâne 

rub‘ 1 

Karye-i Kürd 
Osman hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Hankirman 
hâne rub‘ 1 

cem‘an yekün 
Hânehâ-i nâhiye-i Telbaşer 

 hâne 21, rub‘ 1 
Cem‘an Hânehâ-i nısf-ı şehr ve nâhiye-i Burc ve Telbaşer  

hâne 173, rub‘ 1.5 
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B.355 S.189 (orijinal sayfa 115)  
Gerce-i mukaddemân vâki‘ olan sâlyane defteri Siyakbahce işbû defterde dahi nısf-ı 

şehr ve nâhiyeleri hânelerinde mecmû‘ yüz yetmiş üç ve bir buçuk rub‘ tahrîr olundu 

lâkin zikri âtî karalarki iki hâne perişân ve husûsân kapusuzlu nedamek istilâsından 

ahvâlleri diger gün olduğuna binâen cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le iki hânede 

işbû defter-i cem‘anın ihrâc olunub yüz yetmiş bir hâne ve bir bucuk rubu‘a tevzi‘ ve 

taksim oldukda hâsılı taksim üç bin seksen dört guruş üç rub‘ ziyâtde vâki‘ ziyâde-i 

mezkûr dahi cümle ma‘rifetiyle esvâb-ı mahkeme husûsi içün olan i‘lâma harc 

verildiği kayd ve cümleden ihrâc olunan kara dahi işbû zeyl-i şerh verilmişdir lakin 

derûn-ı defterde masturdur. 

 
Karye-i Uruş 
hâne 0.5 

Karye-i 
Telsedad hâne 

0.5 

Karye-i 
Mavzid hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Zenbur hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Beredin hâne 

rub‘ 1 

Karye-i 
Yüregir hâne 

rub‘ 1 
cem‘an  hâne 2 

 

B.356 S.190 (orijinal sayfa 114)  
Nişan-ı şerif-i alişândır. 

Ayıntab’da vâki‘ Münhaliye medresesinde yevmi bir akçe vazife ile câsibi olan 

Ahmed terk-i hizmet deyü İbrahim nâm kimesne refi‘ itdirdub berâtını ihfâ idüb 

mezbûr Ahmed henüz magdûr iken fevt olub yerine erbâb-ı istihkâkdan sulbi oğlu 

işbû râfi‘-i tevki‘-i refî‘i’ş-şân-ı hâkâni Mehmed halife mevcûd ve her-vechle lâyık 

ve mahalle ve müstehak olub ve babası nân-ı paredesinden mahrûm kalub mezbûr 

İbrahim gadr-ı kelek itmekle mezbûrun ref‘indan ve babası mahlulündan tevcih 

olunub yedine berât şerif-i âlişânım verilmek bâbında bi’l-fi‘l vakf-ı mezbûrun 

mütevellisi olan Mehmed zide katrehu arz itmeğin mûcebince vech-i meşrûh üzere 

sıdk idüb bu berât-ı hümâyunu verdim ve buyurdumki ba‘de’l-yevm merkûm varub 

zikr olunan medresenin ref‘ olan mezbûrun yerine casibi olub hizmet-i lâzimesi mer‘i 

ve müeddi kılındıkdan sonra yevmi bir akçe vazifesiyle mutasarrıf olub vâkıfın ruh-i 

decâm-ı ömrü devletim içün duaya müdavemet gösteresiz ol-bâbda ref‘ olan mezbûr 

tarafından ve tarafı ahardan bir fert mâni‘ ve mezâhim olmayub aslâ dahl ve taaruz 

kılmayasız şöyle bilesiz alâmet-i şerife-i osman-i celilesidir tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâil şehrü’l-ramazani’l-mübârek sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1768 
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B.357 S.190 (orijinal sayfa 114)  
Derkenâr: Muâcebince amel oluna suret-i hat-ı hümâyûn ayniyla mahalinden ihrâc 

olunmuşdur. 

Nişan-ı şerif-i alişândır 

Medine-i Ayıntab’da vâki‘ Münhaliye medresesinde ferâiş ve bevvâb ve tabbâh olan 

Ahmed terk-i hizmet deyü İbrahim ref‘ itdirub berâtını ihfâ idüb mezbûr Ahmed 

henüz magdur iken fevt olub yerine erbâb-ı istihkâkdan sulbi oğlu işbû râfi‘-i tevki‘-i 

refî‘i’ş-şân-ı hâkâni Mehmed halife mevcûd ve her-vechle lâyık ve mahall ve 

müstehak iken babası nân-ı paredesinden mahrûm kalub mezbûr İbrahim gadr-ı kelek 

itmekle mezbûrun ref‘inden ve babası mahlulündan tevcih olunub medine-i berât 

şerif-i âlişânım verilmek bâbında bi’l-fi‘l vakf-ı mezbûrun mütevellisi olan Mehmed 

zide kadrehu arz itmeğin mûcebince vech-i meşrûh üzere sadıka idüb bu berât-ı 

hümâyunu verdim ve buyrdumki ba‘de’l-yevm merkûm varub zikr olunan medresede 

mezbûrun yerine ferâiş ve bevvâb ve tabbâh olub hizmet-i lâzımeleri mer‘i ve  

müeddi kılındıkdan sonra ta‘yin olunan vazife-i muayinesiyle mutasarrıf olub vâkıfın 

rûh-ı devâm-ı ömr-ü devletümiçün müdâvemet göstere ol-bâbda ref‘ olunan mezbûr 

tarafından ve taraf-ı aharden ber-vechle dahl ve taaruz kılmayasız ve şöylebilsiz 

alâmet-i şerife-i osman-i celilesidir tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâil şehrü’l-ramazanü’l-mübârek sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1768 

B.358 S.190 (orijinal sayfa 114)  
Derkenâr: Tıbk-ı aslıhi’l-mumzî Ahmed ketibü’l-müfettiş mâmûr-ı haremeyn-i şerif 

muhzır lehu  

Düsturun-ı mükerremun müşirun-ı mufahhamun nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umuri’l-

cumhur bi’l-fikri’s-sâkıib mütemmimi-i mehâmü’l-enâm bi’rre’yi’s-sâib mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bi-

sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ Anadolu ve Karaman ve Sivas ve Şam ve Haleb ve 

Rakka ve Erzurum ve Diyarbekir ve Maraş ve Aydın ve Kayser ve İçel sancâğı 

vesâir Anadolu ve Rumeli câniblerinde vâki‘ eyâlet-i mutasarrıfları vezir-i azâm 

edâme Allâhu ta‘âlâ iclâhum ve azamü el-ümerâ-ı el-kirâm ve müraciu el-kübrâ-u el-

fuhâm el-kadr ve’l-ihtırâm eshâbu’l-fedü’l-ihtişâm el-muhtazar bi-cezire-i inâyet el-

mülkü’l-alem Trablus Şam beylerbegisi ve Kayseri’ye ve Ankara sancaklarıyla 

elviye-i sâire mutasarrıfları dâme ikbâluhum vâkıf-ı kaza-i el-müslimin ilâ velâti’l-

mevcudin ma‘denü’l-fezâil ve’l-yakin rafi‘u’ ulumu’ş-şerîatu ve’d-din varîsu 
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ulumu’l-embiâ-i ve’l-murselin el-muhtassul bi-cezire-i innâyet el-mülkü’l-muin 

Haleb ve Diyarbekir ve Kayseri ‘ye vesâir Türkmân reâyası bulunan kazaları kâdıları 

zidde’t-fezailuhum ve mefâhiru’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fezâil ve’l-kelâm 

kadılar ve naibler zide fazluhum tevkî‘-i refi‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olâki 

haremeyne-i müteharemeyne tabi‘ evkâfdan Üsküdar’da vâki‘ merhûm  mefkurleha 

atik vâlide sultan tabet serâha vakfı olan Yeni il ve Türkmân-ı Haleb hâs-ı hat-ı 

hümâyûn şerket-makrununla ma‘nule emr-i aliye ve şerâit-i sersebtit muktezasınca 

ma‘âruzul kalem ve maktu’ul-kadim sersebtit üzere voyvodaları taraflarında zabt ve 

reâyânın umur ve husûsları ber-vechi istiklâl-i zabt olunmak iktizâ eylediğine hâs-ı 

merkûme nizâm-ı cedîd şurûtı üzere cânib-i şer‘iden iltizâm ve zabt olunalıdan beru 

ol-havâlide olan velât ve mir ve mirân ve zâbıtân vesâirlerinin dahl ve taaruzları ve 

tahricleri sebebiyle eseri parâkende ve perişân ve emvâlü’l-hâlinde  mevrus kesr ve 

harân olmağla işbû bin yüz seksen bir senesine martından şurût-ı sersebtit 

kadimelerine kemâhüve hakk riâyet ile kâffe mezalim ve tadiyandan himâyet ve 

sinâyet eylemek şartıyla hâs-ı mezbûre dergâh-ı mûallam gediklülilerinden Veli 

Ağazade es-Seyyid Ali zide mecdehuya tevciye ihsan-ı himâyûnun olamğla şurût-ı 

sersebtit ve şerâit-i mer‘iye-i sâiresini hâvî mukaddemâ şerefriz-i sudûr olan evâmir-i 

şerifim mûceblerince amel olunmak üzere bu def‘a dahi sizlere hitaben emr-i şerifim 

sudûruna irâde-i aliyem tâalluk itmekle hazine-i âmiremde mahfûz-ı haremeyn 

muhâsebesi defterlerine murâcaat olundukda Üsküdarda vâki‘ atik valide sultan 

tabet-i serâhanın evkâfı olan Yeni İl ve Türkmân-ı Haleb ve tevâbî‘-i hâsları  

 

B.358 S.191 (orijinal sayfa 113) 
Reâyâları mefrûsu’l-kalem ve maktu‘ul-kadim fi-küll-il-vücûh serbest olub 

voyvodalardan gayri bir fert dahl ve taaruz eylememek içün mukaddemâ selâtîn-i 

maziye zamanlarında hat-ı hümâyûn ile ma‘mun-ı serbest nâme-i hümâyûn sâdır ve 

mefhûnunda vakfın edan an cedd defterde mukayyed raiyyet ve raiyeti oğlanlarından 

olanlar bi-vechi sipahi ve yeniçerilik iddiâsında olmak üzere kasr-i yed olunduğu 

mukayyed olub ve has-ı mezbûra tâbi‘ mâbeynü’l-nehr yedinde Adana sancâğında 

Yüreğir kazasında sâkin Kavzı Gürünlü ve Kevân Habdi oğlu Osman ve Çekedmelü 

ve Kozan ve Niş haymelü hemte ve nâm diğer Bektaş ve cemân Ali Osman benâm-ı 

diğer Seyfullah ve Gürünlü ve Hamiyeli Ömer oğlu Karınca İbrahim Kehda kutlu ve 

Şeyhlü beyâdı ve hâs-ı mezbûra tâbi‘ Ekinciyan mukâtaası aklâmından Çağır Kutlû 

Hân Ahmed oğlu ve Sarı Ömerli ve Yeniçelü Kışlakcıyan nâm cemâatleriyle hâs-ı 
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mezbûre tâbi‘ Şam ve Trablus Şam  ve Ayıntab ve Haleb ve Maraş ve Tarsus ve 

Tokat ve Aydın vesâir sancâklarda ve Rum ilinde sâkin olan cemâat reâyâları her 

birleri aşiretlerini terk varub âhir kasaba ve kurrat çiftliklerde mesken olduklarından 

mâl-ı harameynin mal-ı haremeynin tahsilinde aşiret çekilüb ve hâs-ı mezbûrun malı 

merhûme-i müşârün-ileyhânın cami‘-i şerîf ve imarete avdetleri şifâen ma‘mûreleri 

masârıfı ile haremeyn-i şerifenin vecibe-i hümâyûna akçesine merbût iken bu misillû 

perişânlıkları giderek bi’l-külliye mâl-ı vakfının ta‘diline bâdi olmağla hâs-ı mezbûr 

reâyâlarının bulundukları mahalleden kadîm-i aşiretleri derûnuna nakl ve iskânları 

içün bundan akdem mutaâddit evamir-i aliyem sâdır olmuşiken her birileri ayân ve 

muteğâlibeye istinâden ba‘zıları kışlık otlakcısı ve ba‘zıları dahi valilere levm olub 

ve ba‘zıları yeniçeri ve sipahi ve topçu ve cebeci ve sâir askerilik iddiâ ve ba‘zıları 

dahi bezâhil-i sânat oldurak on seneden mütacâviz temmekkünüz deyü ta‘lel ve 

ba‘zıları dahi hilâf-ı vâk‘a siyâdet idda ve bu vechle mâl-ı haremeyni edâdan naksın 

ve ibâ itmekle şeref-sudûr bulan  evâmir-i aliyemin icrâsı imkâda olmayub ve tahsis-i 

mukâtaa-i merkûmenin mücessem ve hasıllu iş‘arinden Adana şeref pare 

perâkendesinden  Çekedmelü Kara Gündüzlü cemâatlerinin senevi hasılları on beş 

bin guruşa bâliğ iken el-yevm perâkende olmaları hasebiyle ancak iki bin beş yüz 

guruş temetdarı hasılları olub bu siyâk üzere ufak mezbûr reâyâları perâkende 

olmağla bu hâlet-i sâire reâyâya dahi sari ve bi’l-cümle perâkende olmalarına bâdi 

olmağın hâs-ı mezbûr reâyâsının nizâm-ı hâlleri ve beher sene hâseyi şerife akcesine 

merbût olan envâlin tahsili ile haremeynin def‘-i zarûretleri ve vakfın üzerlerinden 

vücûh mezâlim … umur-ı devlet-i aliyemden olduğuna binâen bu makûle hâs-ı 

mezbûrenin ebân an ced-i defterde mukayyed raiyye ve raiyyeti oğlanlarından 

kadim-i cemâatleri ve aşiretlerine terk ve varub ahara kasabat ve kurra ve 

cemâatlerden mütemekkin olan reayya mir-i aşiret ve cemâat ihtiyarlar-ı 

muktemdarları emr-i şerifeimle ta‘yin olunan mübâşir ma‘rifetiyle bulundukları 

yerlerden kaldırılub kadim cemâatleri derûnuna iskân itmek murâd eyledikde vâliler 

mütesellimler ve yeniçeri serdarları vesâir askeri zabitleri ve ayân ve lâyit ve çiftlik 

eshâbı sahip çıkmayub ve reâya dahi tecmi‘h ile bizim defterde isminiz yokdur deyü 

mukâtaât voyvodalarını dahi ve men‘ ve iddasıyla iskândan ve nukule itmeyub sahîh-

i mumaleyh bi’l-fi‘ sefer-i aşer yeniçeri ve sahîh-i kûl oğlu oğul vesâir askeri 

makûlesinden olmayan reâyâ-i tâ’ifesi yeniçeri vesâir askerlik iddâsıyla sahîhü’s-sebt 

sâdât-ı kirâmdan olduklarına istanbul nükebasından yedlerinden ma‘mûleye 

temmessük ve hücetleri  dahi olmayanlar siyâdet da‘vâsıyla bir dürlü te‘alül 
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itdirilmeyub ve çiftlik eshâbı dahi çiftliğim üzere kaçınur deyü taaruz iderler ise 

cümlesinin edâları ber vechle izâfe olunmayub ve reâyâsı vakf-ı şerif hâlâ oturdukları 

yerlerde mümekkin hâne-i avârıza kayd olunmayalar biz sâkine olalı on beş yirmi 

sene ve dahi ziyâde murur eyledik deyü zaman i‘tibârıyla kat‘â illet ve bahane 

etdirilmeyub mukaddem ve müehir târihiyle emr-i ibrâz ider ise dahi amel ve i‘tibâr 

olunmayub mübâşir ve mir-i aşiretleri ve cemâat kethudâları ve ihtiyârları marifetiyle 

ala eyyihâl kankı mahallerde bulunur ise kaldırılub kadimi cemâatleri derûnuna nakl 

ve iskân itdirulub bu bâbda inâd ve muhâlefet etdirilmeyub mukâsır mezbûr reâyâları 

üzerine edâsı lâzım gelen resûm ve atiyeleri ve kanun mezkûr mûcebince 

voyvodaları … edâ ve teslim ve cümle umurlarında voyvodalarına mürâcatı takdim 

eylediklerinden sonra Haleb ve arz-ı Rum ve Anadolu ve Rakka ve Sivas ve 

Karaman ve Adana ve Aydın vâlileri ve Maraş ve Genguru ve Silifke ve Ankara ve 

Saruhan vesair eyalet ve elbiye  mutasarrıf ve mütesellimlerı adamlarından ve müftisi 

hatiblerinden bilâ fermân tekâlif-i örfiye ve şabka taleb olunmayub bu vechle hâs-ı 

mezbûrun voyvodaları ma‘rifetiyle gereği gib nizâm-ı verilub hâs-ı merkûme 

reâyâları kendilerine mahsûs yaylak ve kışlaklarına yaylayub ve kışlayub âharın 

resumlu kışlağına ve yaylaklarına bilâ mûceb gitmeyub ve eğer tahbibu’l-iktizâ 

âharın defter-i cedid-i hâkâniyede resmu kendiye hâs yazılmış yaylak ve kışlaklarına 

davarlarıyla çöküb yaylar ve kışlarlar ise ol-vakidde kanun üzere resumlerin sahib-i 

ârza edâ idub bu siyâk üzerine vâliler ve vesâir ehli örf tâifesi tarafından bir kimesne 

reâyâ ve fıkâra oymakları içine varmayub ve sâkin yaylak ve kışlaka ve hilâf ve 

kanun-ı dem ve diyet ve sâir bahane ve illetce bir akçe ve bir habbe talebiyle reâyâ-yı 

vukufı rencide ittirilmemek ve mabeynü’l-neharın mukâtasının defter-i cedid-i 

hâkâniyede resum hâsıl kayd olunmayan kışlaka  

 

B.358 S.192 (orijinal sayfa 112)  
davarlarıyla çöküb kışlayub oturanların ve suyundan intifâ‘ idenler kânûn-ı kadîm 

üzere tahmillerine göre resum kışlaklarına mutasarrıflarına edâ eylediklerinden sonra 

mügâyir kânûn-ı zeyde talebiyle ta‘ciz olunmak dahi mezbûr reâyâları dahi her hâlde 

himâye ve siyânet olunmak işbû emr-i âlişânın sözümün münifi ale’d-devâm 

düstûr’l-âmel tutulmak üzere bir sureti muhakim-i sicillata kayd ve sebt ve daima 

infaz ve icrasına mübaderet ve hilâfından gayetü’l-gaye hazır ve mucanebet olunub 

mugayir emr-i âli harekete cesâret ider olur ise ism ve resumleriyle der-devlet-i 

medeâr arz ve ilâna müsâraat ve bu mukavele gerek bilâ-emâne mûhakim 
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haklarından gelineceği herkese işâat ve ifhâm ve bu hususun fermân olduğunı vechle 

edâ ve temşitine iktâm ve zinhâr hilâfından  be’gâyet ittifâkı tâm olunmak bâbında 

mukaddemân sadır olan emr-i şerifim mûcebince yüz elli üç senesi şevâlinde divân-ı 

hümâyûn tarafından hat-ı humâyûn ile ma‘nun-ı emr-i şerif verildikden sonra vechi 

meşrûh üzere bin yüz elli altı senesinde hüdâvendigar-ı esbâk mefgur ve merhûmla 

em-i zâdem Sultân Mahmud Hân tâbb-ı şerâh zamânında yine hat-ı hümâyûn ile 

ma‘mûn emr-i şerif i‘tâ ve bin yüz altmış sekiz senesi seferü’l-hayrının yirmi 

sekizinci gününde vâki‘ olan cülûs-ı hümâyûn için sene-i mezbûre râbi‘ü’l-âhirinin 

on beşinci günü târihiyle tecdid ve ünvânına mûcebince amel oluna deyü hat-ı 

hümâyûn şevket kurul keşide kılındıkdan sonra bin yüz yetmiş bir senesinin 

saferinde … ve ikbâl ile vâki‘ olan cülûs-ı muinet kurul-ı hümâyûn içün sene-i 

mezbûre cemâzie’l-ahirin ikinci günü târihiyle tekrâr tecdiden emr-i şerifîm 

verildikden sonra yetmiş iki ve yetmiş üç senelerinde hâs-ı mezbûre …olunduk 

iltimâsıyla vechi meşrûh üzere emr-i şerifîm verildikden mukayyed ve mestûr 

olmağla ba‘de izin dahi minvâl-i muharer üzere amel ve hareket ve hilâfından tevki 

ve mücânebet olunmak bâbında işbû emr-i celîlü’l-kadim-i şerifîniz sudûr olmağın 

imdi sizki vüzerâ-i azâm ve mir-i mirân-ı kirâm ve mevâ-il-fehâm ve kuzzat ve 

nüvâb mûma ileyhimsiz bâlâda testir ve tafsil olunan şurût-ı serbestiyete ve şurût 

sâire kadîme-i mutebere ez kadim tevcihle mer‘i ve câri ola gelmiş ise yine ol-vechle 

mer‘i ve düsturu’l-amel tutulub hilâfına taraflarından ve taraf-ı âhirden vechen 

mine’l-vücûh ve sebeben minel esbâb atale ve setti taaruz ve ta‘di itmeyub ve 

itdirmeyub kâfe umûr ve hususlarında viren muma ileyh tarafından marifetiyle 

ruiyyet ve herhalde mezâlim ta‘diyattan siyânet ve ocaklık kadimelerine nakl ve 

iskânlarıyla cemâatleri kemâ fi’l-evvel karyeye … ve kesret ittirilmesine  sarf-ı vasi‘ 

kudret ve hilâf-ı emr-i hümâyûnuma vazi‘ hareketinden tevkî ve mücânebet 

eylemeksiz bâbında fermân-ı âlişânım sadır olunmuşdur                                                

buyurduğum ki hükm-i şerifîmle bu bâbda vech-i meşrûh üzere şerif-i sudûr olan 

işbû emr-i şerif-i celilü’ş-şân vâcibü’-ittibâ‘ ve’l-lâzımü’l-imtisâlimin mazmûn itâa 

itmek ve neyle âmel olub hilâfıyla vaz‘-ı ve hareketden begâyet-i ihzâr ve ictinâb 

eylesin şöyle bilesin alâmet-i şerife i‘tâd kılasın  

Be-makam-ı  İslambol el-Mahrûse 

Fi 15 min ramazânü’l-mubarek sene ihdâ ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Ocak 1768 
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B.359 S.192 (orijinal sayfa 112)  
Derkanar:Yeni il Kadısı istimâ itmek üzere fermân-ı alişândır Tıbk-ı aslıhi’l-mumzî 

Ahmed ketibü’l-müfettiş mâmûr-ı evkâf haremeyn-i şerif muhzır lehu                

Akzâ kuzâtu’l-müslimin evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazail ve’l-yakîn râfi‘u’ 

i‘lâmü’l-… ve’d-din vâris-i ulûmu’l-enbiyâ’ ve’l-mürselim el-muhtassu yezid 

inabetü’l-müllükü’l-ayin Mevlâna kadısı zide fazluhu ve mefâhirü’l-kuzât ve’l-kelâm 

ma‘denü’l-fezail ve’l-kelâm Anadolu ve Karaman ve Sivas ve Haleb ve Rakka ve 

Erzurum ve Diyarbekir ve Maraş eyaletlerine ve Aydın ve İçel ve Kayseriye ve 

Ankara ve Malatya sancaklarına vâki‘ kazalar ile Tokat ve Kankırı ve Silifke ve 

Nevşehir ve Saruhan ve sâir el-viyede vâki‘ olan kazaların zide fazluhum tevki‘-i 

refi‘-i hümâyûn vâsıl olacak ma‘lûm olaki işbû bin yüz seksen bir senesi martından 

zabt eylemek üzere Yeni il ve tevabi‘i mukatâası voyvodası olan Veli Ağazade 

Seyyid Ali zide mecdehu divân-ı hümâyûna arzuhâl idüb hâs-ı mezbûr reâyâları ez 

kadim mefruzu’l-kalem ve maktu’l-kadim min kullü’l-vücûh serbest olub voyvoda 

ve Yeni il kadılarından gayri Anadolu menteşeleri ve vüzerâ ve mir-i mirân ve 

mirilivâ‘ ve mütesellim vesâir âhali örf-i tâ’ifesi hâs-ı mezbûr reâyâlarına fi bad dah 

ve taaruz itmek şartıyla şer‘ân ve kânûnen da‘vâ ve nizâ‘ları vâki‘ oldukda 

voyvodaları ma‘rifetiyle Yeni il kadıları huzûrunda şer‘le istimâh olunub şer‘ân kısâs 

ve kat‘-i uzv ve habsu şer‘i ta‘zir ve her ne ki iktizâ ider ise kadı mûma ileyhin 

muktezâ-yı şer‘-i kavîm üzere hükm ile voyvodaları icrâ idub âhardan kimesne dahl 

ve taaruz eylemek bâbında mukaddemâ-ı hat-ı hümâyûn mânun emr-i âlişânım sâdır 

olmuş iken yine mu‘gayîr emr-i âlişânım Anadolu eyâletinde vâki‘ kazalarda 

bulunan hâs-ı mezbûr reyâsının da‘vâları bulundukları mahallerde kadıları istimâh ve 

ahâli-i örf taifesi dahi tecri‘ ve ta‘ddi eylediklerinden perâkende ve perişân 

olmalarına bâ‘is ve bâdi olmağla ba‘de’l-yevm menteşeler ve vüzerâ-i mirân ve mir-i 

mirân ve mütesellimler ve sâir ehli örf tâ’ifesi ve matluk voyvoda ve Yeni il 

kadılarından gayr-i hâs-ı mezbûr reâyâlarının da‘vâlarına ve umûr-ı sâiresine bir fert 

alaka itmeyub min kullü’l-vücûh serseird olmak üzere voyvodaları zabt ve Yeni il 

kadısı huzurunda da‘vaları isimâ ve şer‘ân iktizâ iden her zata voyvodaları 

marifetiyle ru‘iyyet olunub min bâd ahâr kimesne tarafından müdahâle ve ta‘di 

ittirilmemek üzere altmış altı senesinde sadır olan emr-i şerif mûcebince yetmiş iki 

senesine dahi mukassal ve meşrûh emr-i âlişânım sadır olmuş iken bu esnada 

etrafdan has-ı mezbûr reâyâsına mu’gâyiren evâmr-i aliye taaruz ve müdahale 

olunmakla mukaddem sadır olan evâmir-i aliyem mucebince hâs-ı mezbûrun ahâr 
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kazalarda bulunan reâyâsının vâki‘ olan da‘vî-yı şer‘îyeleri Yeni il kadısı tarafından 

nasb olunan nâibleri ve kadıları tarafından istimâ‘ ile reâyâ-yı hâsa rencide ve tâ‘ddi 

ittirilmemek üzere Anadolu ve Karaman ve Sivas ve Haleb ve Rakka ve Erzurum ve 

Diyarbekir ve Maraş eyaletinde ve Aydın ve içel ve Kayseriye ve Ankara ve Malatya 

sancaklarında kazalar ile Tokat ve Kankırı ve Silifke ve Nevşehir ve Saruhan vesâir 

elviyede vâki‘ olan kazaların sicillatına sebt ve kayd olunmak üzere müekket emr-i 

şerifim ricâ itmekle ber-vechi muharrer mukaddemâ yüz altmış altı senesinde nazır 

vakfa arzıyla verilen emr-i şerif mûcebince hümayun yetmiş iki senesinde sadır olan 

emr-i alişânım her nâhiye muhâsebesinden der-kenâr olunmağla der-kenârı 

mûcebince bu defa dahi müeked emr-i şerifim verilmek bâbında iftihârü’l-evâmir 

ve’l-ekâbir müseccem-ı cemiü’l-me‘âli ve’l-mefâhir 

 

B.359 S.193 (orijinal sayfa 111)  
Bi’l-fi‘l baş deftarım İbrahim sarım dâme ilmuhu telhis itmekle telhis mûcebince 

amel olunmak bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olmuşdur buyurdumki hükm-i 

şerîfimle … bâbda sadır olan emrim üzere amel idub dahi husûsu mezbûr içün târih-i 

mezbûrumda emr-i şerifim verildiği hazine-i âmirem defterlerinden mukayyed 

olunmağın mukaddema verilen emr-i âlişân mûcebince has-ı mezbûr reâyalarının 

da‘vâlarına ve umûr-ı sâirlerin bir ferdi müdahale etdirmeyub min kullu’l-vücuh 

sersebtin üzere voyvodalarına zabt ve Yeni il kadısı huzuruna da‘vâları istimâh ve 

şer‘ân iktizâ iden her neyse ise voyvodaları ma‘rifetiyle rü‘iyyet itdirdub mugâyir 

emr-i âlişân min bâd âher kimesne tarafından müdâhale ve ta‘adi etdirmeyesiz şöyle 

bilesiz alâmet-i şerife i‘timâd kılâsız tahriren  

Be-makam-ı  İslambol el-Mahrûse 

Fi 20  min Ramazânü’l-mübârek sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf  

Ocak 1768 

B.360 S.193 (orijinal sayfa 111)  
Derkenâr: Tıbk-ı aslıhi’l-mumzî el-mahtûm mukır-ı el-fakir … Veliyyüdin el-

müvellihilâfe … Mahmud Paşa bedârü’l-hilâfe muhzır lehu   

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazlı ve’l-kemâl Mevlânâ Yeni İl kadısı zide 

fazlehu ve kıdvetu’l-emâcid ve’l-ayân Yeni İl hâsı Voyvodası zide mecdehu tevki‘-i 

raf‘-i hümâyûn vâsılı oluncak ma‘lûm olaki işbû bin yüz seksen bir senesi martında 

zabt eylemek üzere Türkmân ağalığı tevciye ve ihsânım olan Veli Ağazade Seyyid 

Ali zide mecdehunun arzuhâli mefhûmunda uhdesine tefvîz olunan Yeni il ve 

Türkmân-ı Haleb hâsı mukâtaasının şûrut-ı kadimesi icrâ ve ihtilâl-i nizâm ve kesr-i 
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vâridâtının mûceb-i hâlâtın indifa‘ ve imhâsına müsâade’-i alîyem ezrâni kalınmasını 

va‘d ve tensîs olduğuna binâyen bundan akdem hâs-ı mezbûr cemâatlerinden 

Reyhanlu cemaatini ile mübâdele olanun İlbeglü cemaatinin hâs-ı mezbûrdan ifrâz ve  

mücered Rakka vâlileri cemaat-i mezbûre-i me’kul ittihaz ve celeb-i mâl sevdâsıyla 

ba‘z-ı igzâr ve ihyâ-i set ve temhid eylemelerinden neşşet idub bu husûs hâs-ı 

mezbûr ve varidâtının kesrine bâdi olduğuna inhâ ve kemâfi’s-sâbık tarafından zabt 

olmak üzere hâs-ı mezbûra ilhâk olunmasını istidâ itmekle Yeni İl hâsı aklâmından 

Reyhanlu aşiretinin şenâatlerine binâen harameynlikleri raf‘ olub ve altmış dokuz 

senesi martı ibtidâsından hâs-ı mezbûrada ifrâz ve mukayyed olan senevî altı bin üç 

yüz mâlları ile sene-i merkûme muharreminde Haleb mahsullüğüne zam ve ilhâk ve 

Haleb karbında Amik ovasına iskân ve aşiretti mezbûreye bedel-i Eyalet-i Rakka 

mukataası aklamına senevi altı bin altı yüz yirmi beş guruş mâl-ı mukayyedi olan 

İlbeglü aşireti yine mukarraslarında takrîr olunub mahall-i ahire iskân tekâlif 

olunmak şartıyla Eyalet-i Rakka’dan ifrâz ve Yeni il hâsı voyvodalığına zam ve 

haremyne ilhâk ve mâl-ı mukayyed mezkûrundan altı bin üç yüz guruşı Reyhanlu 

aşireti mâlına ba‘de’t-takâs kusûr üçyüz yirmi beş guruş fazlası beher sene Yeni il 

voyvodaları taraflarından hazine-i âmireme edâ olunmak üzere irsâliye kayd ve 

tenzim olunmuşiken zikr olunan İlbeglü aşiretinin Eyalet-i Rakka’dan ifrâz ve 

haremyne ilhâkları sâir-i taif iskân ve aşâyir ve ekradın fesâdlarına bâis ve ihtilâl 

nizâmına bâdi olunur deyü Rakka ahalisi tarafından arz ve mahzar birle inhâ 

olunduğuna binâen yetmiş iki senesinde ikisi dahi hâlas-ı sabıkalarına ircâ‘ 

olundukdan sonra mezkûr Reyhanlu aşiretinin tagyan ve şekâvetleri mezdâd olub 

musig ve meşaglarına rehkesarları olan Elbistan ve Darende ve Gürün ve sâir kasaba 

ve karâlara envâ‘-i hasâretleri vukûandan nâşi der-i aliyeme arz ve mahzar birle 

iştikâ ve sâbıkâ Yeni il voyvodası Abaza Mehmed Paşa’nın iltimâslarına binâen 

yetmiş sekiz senesi ibtidâsından kemâfi’s-sâbık mübâdele olunmuş iken tekrar Rakka 

valilerinin tahrîr ve iltimâslarına binâen mezbûr İlbeglü aşiretinin Yeni il hâsına 

mumzi‘ olan mâl-ı mukayyededen altı bin üç yüz guruş Reyhanlu aşireti bedel-i 

Rakka vâlisi tarafından behr sene hâs-ı mezkûr voyvodalarına teslim olunmak üzere 

İlbeglü aşireti dahi seksen senesi ittidâsından hâs-ı mezbûrdan ifrâz ve Rakka 

mukâtaâtına zam ve ilhâk olunduğu ve hâs-ı mezbûr bu def‘a seksen bir senesi martı 

ittidâsından zabt eylemek üzere mûma ileyhe deramda ve’l-iltizâm olundukda şurût-ı 

sersebtin kadimesinin tebidi ve husûsât-ı sâireler içün istidâ eylediği evemir-i aliye 

şurût ve kuyud-ı lâzımesine tatbik ve tevfîk ile ifrâz olunması şart ve tensis olunduğu 
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haremeyn muhâsebesinden derkânar ve takrîr ile huzur-ı âliyye ba‘de’l-arz vechû 

meşrûh üzere telhîs olunmak bâbında sâdır olan fermân-ı âlişânım mûcebince hâs-ı 

mezbûrun nizâm-ı kadimini tadrik-i hululden ve varidâtını tezîd-i kesirden siyâne 

mukaddemâ  

 

B.360 S.194 (orijinal sayfa 110)  
Mukaddemâ Reyhanlu aşireti bedel-i hâs-ı mezbûr ilhâk olunan mezkûr İlbeglü 

cemaati şurût-ı sâbıka ve mâl-ı mukayyed mezkûr ile seksen bir senesinde i‘tibârıyla 

eyâlet-i merkûme mukâtaatından ifrâz ve altı bin üç yüz guruşa kemâkân Reyhanlu 

aşireti mâlına takâs ve kusur üç yüz yirmi beş guruş kemâfi’s-sâbıka Yeni il 

voyvodaları tarafından teslim hazine-i âmirem olunmak şartıyla sene-i mezbûre 

mârtından hâs-ı mezbûr ilhâk ve şurût-ı sersebtin üzere taraflarından zabt olunmak 

üzere haremeyn muhâsebesine kayd olunub iktizâsına göre tarafına başka başka emr-

i şerîfim tahrîr ve baş muhâsebeye alem ve habersiz verilmek bâbında iftehârü’l-

ümerâ ve’l-ekâbir mustecema cemü’l-âli ve’l-mefahir bi’l-fi‘l  baş deftarım İbrahim 

Sarım dâme ilmuhu telhis itmekle telhis mûcebince haremeyn muhâsebesine kayd 

olunub iktizâsına göre başka başka emr-i şerîfim tahrîr ve baş muhâsebeye alem ve 

haber verilmekle imdi vech-i meşrûh üzere amel olunmak bâbında fermân-ı âlişânım 

sadır olmuşdur bûyrulduğu hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda sadır olan emrim üzere 

amel idub dahi senki voyvoda-i muma ileyhsin hâs-ı mezbûretâyı zabt bundan zabt 

eylemek üzere sana dergahda ve iltizâm ve mukaddemâ Reyhanlu aşiret bedel-i hâs-ı 

mezbûre ilhâk olunan mezkûr İlbeglü cemaati şurût-ı sâbıka ve mâl-ı mukayyed 

mezkûruyla târih-i mezkûrdan  i‘tibârıyla eyalet-i mezbûre mukâtaatından ifrâz ve 

ol-mikdar guruş kemâkân Reyhanlu aşireti mâlına takâs ve kusur mezbûr kemâfi’s-

sâbıka tarafından teslim hazine-i âmirem olunmak şartıyla sene-i mezbûre mârtından 

hâs-ı mezbûr ilhâk ve haremyn-i şerifeyn muhâsabesine kayd olunmağla şurût-ı 

sersebtin üzere taraflarından zabt ve rabt eyleyüb ma‘zmun emr-i âlişânımla âmil 

olasız şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahriren  

Be-makam-ı  İslambol el-Mahrûse 

Fi’l-yevmi’l-hâmis ışrin Şevvalü’l-mükerrem sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf  

Şubat 1768                  

B.361 S.194 (orijinal sayfa 110)  
Derkenâr: Reâyâ-i yeniçeri olmamak üzere sâdır olan emr-i âlidir 

Kıdvetü’l-nuvâb el-müteşeri‘in Ayıntab kazası nâibi mevlâna zide ilmuhu ve 

kıdvetu’l-emâsil ve’l-akrân kaza-i mezbûrede yeniçeri serdarı olan zîde kadruhu 
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tevki‘-i rafi‘-i hümâyûn vâsıl oluncak ma‘lûm olaki Ayıntab kâzası ahâlisinden reâyâ 

mukavelesi ve Kara ahâlisinden sûret-i defter-i cedîd-i hâkânide raiyyet-i mestûr 

kimesneler birkaç seneden berü beşer onar der-adliyeme geldiklerinde sofalı yeniçeri 

olduk ve yedimizde orta odabaşısı ve istitacısı kâgıt verdiler deyü yeniçerilik iddiâ ve 

sedârlara ve sedar-ı yeniçeri ağalarına hediye-i ihdâ ve ba‘dehu emlâkine icâb iden 

avârız ve bedel-i nezl mersum-ı raiyyet vesair evamir-i şerifimle varide olan 

tekâlifden hisselerine isâbet ideni edâdan imtinâ‘ birle emvâl-i miriyenin kesrine bais 

ve bu misüllü hareket-i sâire dahi sirâyet iden tekâlife verir reâya kalmayub bi’l-

cümle mukâtaat-ı mîriyeye ve zeâmet ve tîmâr ashâbına gadr ve icrâsı ahkâm-ı 

şer‘iye ve tenkid evâmir-i aliyem mümkün olmadığı mukaddemâ i‘lâm ve inhâ 

olundukda sahîh-i dirliğe mutasarrıf sefer-i öşer yeniçeri ve kul oğlanlarından 

olmayub defter-i hâkânide mastûru’l-ism raiyyet ve raiyyeti oğlanlarından iken beşer 

ve onar asitâneye gelüb sofalı olduk deyü iddiâ idenlere amel ve i‘tibâr olunmamak 

bâbında dergah-ı mu‘alâm yeniçerileri ağası mektûbuyla yüz yetmiş altı senesi evâil  

saferinde emr-i şerifim sâdır olmuşiken tâife-i merkûmenin kesret ve hududlarından 

nâşi emr-i şerifimin icrâsı adim-ül-imkân olub ile’l-ân beher mâh onar ve on beşer 

reayâ … merkûmeye duhûl ve tezâyid olarak gerek mukâtaat-ı cesimeden olan 

Rişvân ve Yeni il hâsı mukâtaaları reâyâları ve gerek mâlikâne ve zeâmet ve tîmâr-ı 

karyelerinin defterlü reâyâları kalmayub emvâl-i mîriyenin nizâmına müeddil ve 

mutasarrıflarına gadr-ı azîmi mûcib olduğundan mâ-ada havale-i fıkarâ diger gün ve 

ihtilâl-i memlekete  bâdi olmalarıyla mukâtaateyn-i merkûmeteyn reâyâlarının hilâf-ı 

kanun-ı askerilik iddaâları ilga ve voyvodaları marifetiyle mâl-ı mîrileri tahsil ve 

me‘vâ-yı kadimelerine nakl ve ifâ-i nefs şehr ve karyelerde olan mukâtaat ve zeâmet 

ve tîmâr-ı karyelerinin kezalik defterlü reâyâlarından askerlik iddâaları men‘ ve mâl-ı 

mîri ve resûm raiyyetleri zabıtlarına alı verilub bu vechle te‘hyiz ve tashîh ve tanzim-

i memleket içün ocak tarafından bir ker-kezar mübâşir ta‘yîn ile emr-i şerîfim sadûrı 

ricâsına ahâli-yi Ayıntabın muhzırlarını musaddık senki Ayıntab kazası nâibi 

mevlânâ Hasan zide ilmihusun bi’l-iltimâs arz ve divân-ı hümâyûn yedinde mahfûz-ı 

âhkâm kuyudâtına mürecâat olundukda vech-i meşrûh üzere târih-i mezkûrda emr-i 

şerîfim verildiğine mestûr-ı mukayyed bulunmağın mukaddemâ şerif sudûr olan emr-

i âlişânım mûcebince amel ve sahîhdirliğe mutasarrıf sefer eşmiş ve çapraz çekmiş 

yeniçeri ve kul oğlanlarından  ve askerlikde meşhuret-i yâb olanlardan mâ-adâ 

mukâtaateyn-i merkûmeteynin ve gayr-i karyelerin defterlü ve bellü bâşlı sahîh-i 

raiyyeti oğlu ve raiyyetlerinin ibrâz ettikleri ol-makûle evrak ile sâhte askerlik 
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iddâalarına itibâr olunmayub … deyr-i seniyelerine … ... üzerlerine iddaâsı lâzım 

gelen mâl-ı mîri ve resûm raiyetleri tahsîl ve ol-emr-i aliyyem tehfiz ve icrâ olunub 

lâkin bu tagrib ile sahîh-i askeri ve askeri oğlanlarına raiyet isnadıyla gadr ve sahîh-i 

raiyet oğlu raiyete dahi askerliğin isnâdı ihyâ-yı hayat olunmakdan kemâl-i tahrîr 

birle cümle eşhadıyla nizâm-ı müstesnaya ifrâğ ve sûret-i keyfiyetini der-saâddete 

i‘lâm olunmak bâbında            

 
B.361 S.195 (orijinal sayfa 109)  
Ocakdan mücerebü’l-etvâr Kul çavuş mübâşir ta‘yîni ile emr-i şerifim sudurunı 

iftihâru’l-ümerâ-i ve’l-ekâbir bi’l-fil dergâh-ı mu‘allâm Yeniçeri Ağaları olan Osman 

Ağa dâme ulvehu i‘lâm itmeğin ocakdan mücerebü’l-etvâr ve sadakatkar kul çavuş 

mübâşiretiyle i‘lâm mûcebince amel olunmak fermânım olmağın indi sizki mevlânâ 

ve serdâr-ı mûma ileyhimsiz ma‘rifetiniz ve ocakdan ta‘yîn olunan kul çavuş 

mübâşiretiyle mukaddemâ sadr olan emr-i şerifim ve ağayı mûma ileyhim i‘lâmı 

mûcebince amel ve hareket ve sahih-i dirliğe mutasarrıf sefer eşmiş ve çapraz çekmiş 

Yeniçeri ve Kul oğlanlarından askerilikte şehid ve tiyâb olanlardan mâ‘ada 

mukâtaatın merkûmundan ve gayri karyelerin defterlü ve bellübaşlu sahîh-i raiyyet 

oğlu raiyyetlerine ibrâz eyledikleri ol-makûle evrak ile sâhte askerlik iddâlarına 

i‘tibâr olunmayub mâ-vaye dirinelerim ercâ‘ ve üzerlerine edâsı lâzım gelen mâlı 

miri ve rüsum raiyyetleri tahsîl ve mukaddemâ ve hâlâ şeref-sudûr iden evâmir-i 

aliyem tanifine ve icrâ olunub gelene bu takrib ile sâhîh-i askeri ve askeri oğlanlarına 

raiyyet-i esnâdıyla gadr ve sahih raiyyet-i oğlu raiyyete dahi askerlik isnâdıyla 

himâye olunmakdan kemâle-i tahrîr ve cümle ithâvıyla nizâm-ı müstehsineye ifrâğ 

ve sa‘det-i kefiyeti ala vechü’l-sıhha der-aliyede arzı ve i‘lâme-i mübâderet ve ser-i 

muhilâfete vaz‘ ve hareketden gâyet ikaye hazer mübâ‘at eylemeniz bâbında fermân-

ı âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzere 

şeref yafte fi sudûr olan fermân-ı vacibü’t-ittiba ve lâzımu’l-imtina temessükü 

mazmûn itâat-ı makrunuyla amel olub hilâfetinden geyete’l-hayr nebâşi ve 

mücânebvet eylesiz şöyle bilesiz alemetr-i şerife itimât kılasız tahrirren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse 

Fi evâhir-i şehr-i şevvalü’l-mükerrem li sene ve ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Şubat 1768 

B.362 S.195 (orijinal sayfa 109)  
Şer‘iyat-meab Ayıntab kazası naibi efendi zide ilmuhu kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

kaza-i mezbûrda yeniçeri serdarı ve kaza-i mezkûrda mütemekkin agvât ve alemdârât 
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ve iş erleri ve ocak ihtiyârları zide kadruhum ba‘de’l-islâm inhâ olunurki Ayıntab 

kazası ahâlisinden reâyâ makulesi ve Kara ahâlilerden sûret-i cedid-i hâkanide 

raiyyeti mastûr kimesneler birkaç seneden beru  ev beşer onar der aliyye 

geldiklerinde sûfeli yeniçeri olduk ve yedimizde orta oda başısı ve işcisi kâğıt 

verdiler deyü yeniçerilik izâa sedarı ve serdengecti ağalarına hediye ihdâ ve ba‘dehu 

emlâkına icâb iden avârız ve bedel-i nezl ve resûl-ı raiyyet vesâir evâmir-i şerife ile 

varid olan tekâlifeden hisselerine isâbet ideni edâdan imtinâ‘ birle emvâl-i miriyenin 

kesrine bâis ve bu misllü hareket-i sâire dahi sirâyet idüb tekâlîf virir reâyâ kalmayub 

bi’l-cümle mukattaât-ı miriye ve zeâmet ve timâr eshâbına gadr ve icrâi ahkâm-i 

şer‘iyye ve tenfiz evâmir-i aliye mümkün olmadığı mukaddemâ i‘lâm olundukda 

sahîh dirliğe mutasarrıf sefer-i öşrü yeniçeri ve kul oğlanlarından olmayub defter-i 

hâkânide mastûru’l-islâm raiyyet ve raiyyeti oğullarından iken beşer ve onar istinaye 

gelüb sûfeli olduk deyü edâ‘ idenlere amel ve i‘tibâr olunmak bâbında dergâh-i âli 

yeniçeri ağası mektûbuyla yüz yetmiş altı senesi emr-i âli sâdır olmuş iken tâife-i 

mezbûrun kesret ve hiddetlerinden başı emr-i âli icrâ olmayub ile’l-ân behr-i mâh 

onar ve on beşer reâyâ yeniçeri zümresine duhûl ve tezâit olarak gerek mukâttaât-ı 

cismiyeden Rişvân ve Yeni il hâssı mukâtaaları reâyâları ve gerek mâlikâne ve 

zeâmet ve timâr karyelerinin defterlü reâyâları kalmayub emvâl-i miriyenin 

noksanına müeddi ve ahvâl-i fukara digergün ve ihtilâl memlekete bâdi olmalarıyla 

mukâtâateyn-i merkûmeteyn reâyâlarının hilâf-ı kanun-ı askerilik iddâları ilga ve 

voyvodaları ma‘rifetiyle mâl-ı mîri tahsîl ve vatan-ı kadimelerine nakl ve ivâ ve nefsi 

şehr ve karada olan mukâttaât ve zeâmet ve timarların defterlü reâyâlarının dahi 

askerlik iddâları men‘ ve mâl-ı mîri ve resûm raiyetleri zabitlerıine alıverilüb temyiz 

ve tashih ve tanzîm-i memleket içün bu def‘a ocak tarafından  bir kâr-ı güzar mübâşir 

ta‘yîn ve emr-i şerîf sudurı ricâsına ahâli-i Ayıntab muhzırların masduk senki 

Ayıntab nâibi Mevlânâ Efendi zide ilmühüsun arz ve vech-i meşrûh üzere emr-i şerîf 

verildiği divân-ı hümâyun kaleminde mukayed olmağla mukaddemâ şeref-sudûr olan 

fermân-ı âlişân mûcebince amel ve sahîh dirliğe mutasarrıf seferâşmış ve çabrâz 

çekmiş yeniçeri ve kûl     

 
B.362 S.196 (orijinal sayfa 108)  
oğlanlarından ve askerlikte şehr-i tiyâb olanlardan mâ‘ada mukâtâateyn merkûmenin 

ve karye-i âharların defterlü ve bellü başlu sahîh-i raiyyet oğlu raiyyetlerinin ibrâz 

ettikleri ol-mâkûle evrak ile sâhte askerlik iddâlarına i‘tibâr olunmayub me’vâ-yı 
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dirinelerine ercâ‘ ve üzerlerine edâsı lâzım gelen mâl-ı mîri ve rusûm raiyyetleri 

tahsîl ve evvel-i miri aliye  icrâ ve tenfîz olub lakin bu takrible sahîh-i askeri ve 

askeri oğullarına raiyyet isnâdıyla gadr ve sahîh-i raiyyet oğlu raiyyetine dahi 

askerlik isnâdıyla himâye olunmakdan kemâl-i tahiri birle cümle ittihâdıyla nizâm-ı 

müstehsineye ifrâg ve sûret-i keyfiyet der aliyeye i‘lâm ve ocakdan mücerrebü’l-

etvâr ve sadâknâr kul çavuşu mübâşiretiyle ve kemâl-i intizâm olunmak bâbında 

fermân-ı alişân sâdır olunmağın mûcebince işbû mektûb tahrîr ve mefâhuru’l-emsal 

ve’l-akrân sâbıka köcek çavuş vekili Ali çavuş ağa zide kadrehu ocakdan mücerreb 

ve sadâkat-ı istikâmet ile mukayyed olduğundan hâsetey-i mübâşir ta‘yin ve irsâl 

olunmuşdur inşalluhu teâla vusûlünde gerekdirki vech-i meşrûh üzere … sadr olan 

emr-i âli mûcebince amel ve hareket ve sahih dirliğe mutasarrıf seferâşmış ve çabrâz 

çekmiş yeniçeri ve kul oğullarından askerlikde şöhretleri olanlardan mâ‘adâ 

mukâtâateyn-ı mezkûreteynin ve gayri karyelerin defterlü ve bellü başlu reâyâsının 

ibrâz eyledikleri evrak ile sâhte askerlik iddâlarına i‘tibâr olunmayub mevai 

derinelerine ircâh ve üzerlerine lâzım gelen mâl-ı mîri ve rusûm raiyyetleri tahsil ve 

mukaddemâ ve hâlâ şeref-sudûr olan evâmir-i şerifeler icrâ olunub sahîh-i askeri ve 

askeri oğularına raiyet isnâdıyla gadrdan ve sahîh-i raiyet oğlu reâyâya askerilik 

isnâdıyla hümâyundan iktâ-i ve kemâl-i  tahrîr ve cümle esmâdıyla nizâm-ı 

müstemisinden ifrâh ve sûret-i keyfiyet ala vücûhu’s-sahih der-saâdette arz ve i‘lâm-ı 

mübâderet ve sermu hilâfıtiyle vazi‘ ve hareketinden ziyâde hazr ve mübâadet 

eyleyesiz ve senki mübâşir mûma ileyhsin senden kemâle sadâkat ve hüsnü hizmet 

matlûb olmağla imdi senden bi gayret üzere hareket ve icrâ-yı emr-i şerife bezl-i 

kudret birle tâm‘-ı hane mübetini kimesneye gadr ve himâyeden ziyâde mücânebet 

eyleyub esbâb-ı hekim hane hareket ve temfiz emr-i şerifde cümleniz muvâfakat 

eyleyub ber mantûk emr-i âli mûceb mektûb ile âmel olasız tahriren  

Osman Ağa bin Ali Dergâh-ı ali hâlâ 

Bu siyâkadda Adana Valisi Ali Paşa hazretlerinin dahi buyrulduyu şerifleri vardır 

hâlâ  

Fi’l-evâhir-i şevvâlü’l-mükerrem sene 1181 

Şubat 1768 

B.363 S.196 (orijinal sayfa 108)  
Şeri‘at şiâr Ayıntab kadısı Efendi zide fazluhu ba‘de’l-islâm inhâ olunurki Zide 

hükümetinizde vâki‘ dergâh-ı âli yeniçeri serdârı ref‘ olunub yerine uslubu sabıka 

üzere kıtvetu’l-emâsil ve’l-akrân onuncu bölükden Çolak Mehmed Ağa kadim kara 
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serdar zâbiti nasb ve ta‘yîn olunmağın işbû mektûb ve tahrîr ve irsâl olundu inşâlahu 

teâla vusûlunda gerekdirki muma ileyhi serdârlığı umûrunda kıyâm eyleyüb ahvâli 

müdahale etdirmeyesiz ol-havalide vâki‘ dergâh-ı alî yeniçerileri ve cebeci ve topçu 

ve top arabacısı ve kul oğlanları ve gılmani acem cümlesini üzerlerine serdâr ve zâbit 

bilub sözünden dışaru cari‘ vaz ve harekette bulunmayub itâat ve inkiyâd üzere olalar 

ve tevâif-i merkûmdan bila variz ma‘rûf fevt olanlarının mahlugât ve metrûkâtlarına 

sedar-ı merkûme kabz itturub marifete şer‘le sevk-i sultânide furûht ve hasıl olan 

nukûdunu munzi ve mahtûm müfredât defterleri ile cânib-i beytü’l-mâla irsâl ve isâl 

itdirdesiz ve senki serdâr-ı muma ileyhsin mukim ve miisafirden zuhûr iden evâzil ve 

eşkiyânın zabt ve rabtlarına sükan-ı vilâyetin umûr ve râhatlarına bâis-i hidmet-i 

müstahsin-yi mübadene vücud getirmeğe müced-i sâi olub mucib-i mektûb ile âmel 

olasız tahriren 

Osman Ağa Yeniçeri Başı Dergâh-ı Ali Hâlâ 

 Fi’l-evâhir-i şehr-i zi’l-hicce sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Nisan 1768 

B.364 S.197 (orijinal sayfa 107) 
Düstûr-ı mükerem müşîr-i müfehhâm nizâmu’l-âlem müdebbiru umûri’l-cumhûr 

bi’l-fikri’s-sâkıb mütemmimu mehâmi’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ‘ib mümehhidü 

bünyâni’d-devle ve’l-ikbâl müşeyyidü erkâni’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfuf bi sunufı 

avâtıfı’l-meliki’l-a‘lâ Rakka vâlisi vezirim  Paşa Edâme Allâhû  ta‘âlâ iclâlehu ve 

mefahirü’l-kuzzat ve’hükâm ma‘âdenü’l-fezâil ve’l-kelâm ve kadıları zide fazluhum 

tevki‘-i refi‘i hümâyun vâsıl olacak ma‘lûm olaki Ayıntab kazası civarında vâki‘ 

Rumkal‘a voyvodası kıdvetü’l-emacid ve’l-ayân el-Hac Halil zide mecdehu meclis-i 

şer‘e gelub Yeni il hası aklamından olub Ayıntab kâymakamlığına merbut olan 

Bahadurlu ve Dip Çepni ve Karamusalı ve Fakılı Çepni cemâatlerinin bin yüz yetmiş 

dokuz senesine mahsûbân mal-ı harmanlarının tahsili Ayıntab kâymakamı olan el-

Hac Mustafa zide mecdehudan altı bin beş yüz guruş iltizâm ve mablag-ı mezbûra 

kâymakam merkûma edâ ve teslim birle yedinden edâ tezkeresi almış iken kabzını ve 

halâs tezkeresini inkâr birle meblağ-ı mezbûrenin tahsili içün isdâr ettüğü emr-i şerif 

ile tekrar tahsil ve özür-i daiyesine olmağla cemâati mezbûrenin bedel-i iltizâmları 

olan meblağ-ı mezbûru kâymakam-ı merkûm tamamen ahz ve yedine halâs tezkiresi 

verdiğini kâymakam merkûm iki ay mukaddem ikrâr ve i‘tirâf eylediğini Ayıntab 

ahâlisi haber verdiklerinde Ayıntab naibi i‘lâm ve kâymakam merkûmun memhur-ı 

tahvilini ibrâz idub Ayıntab kâymakamlığına merbût bazı cemâ‘atin yetmiş dokuz 
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senesi mal-ı harmanları tahsilini iltizâm iden Rumkal‘a Voyvodası merkûm Halil’in 

ber mûcebi temessük zimmetinde olan altı bin guruşun tahsili içün işbû sene-i 

mübâreke cemazie’l-evvelinde emr-i şerif verildikden sonra Voyvoda-i merkûmun 

edâ ve teslimât-ı zimmetinde kalan bin beş yüz guruşun dahi tahsili içün yine sene-i 

merkûm recebinde emr-i şerif verildiği haremyn muhasebesinden der kenar 

olunmağın i‘lâm olunduğu üzere Voyvoda merkûmun ibrâz eylediği tahvil-i nâtık 

üzere cemâat-ı mezkûrenin sene-i mezbûre bedel iltizâmı tamamen kâymakam 

merkûma eda ve teslim olduğu vâki‘ ise  ba‘de’s-subûtu’ş-şer‘i tekrar mütâlebesiyle 

te‘addi olunmamak üzere emr-i şerifim verilmek bâbında iftihâru’l-ümera ve’l-ekabil 

müstecemi‘ü’l-ala ve’l-mefahir bi’l-fil baş deftardarım İbrahim sarım dâm-ı ulvehu 

telhis itmeğin imdi telhisi mûcebince amel olunmak bâbında fermân-ı alişânım sâdr 

olmuşdur buyurdumki hükm-ü şerifim vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere 

amel edub dahi i‘lâm olunduğu üzere Voyvoda merkûmun ibrâz eylediğine tahvill-i 

nâtık üzere cemâati mezkûrenin sene-i mezbûre bedel-i iltizâmı tamamen kâymakam 

merkûme edâ ve teslim olunduğu vâki‘ ise ba‘de’s-sebûtu’ş-şer‘i tekrar 

mutâlebesiyle te‘addi ve rencide itirmeyiz şöyle bilesiz alâmet-i şerife i‘timâd kılasıs 

tahriren  

Be-makam-ı İslambol el-Mahrûse  

Fi’l-yevmi’r-râbi‘ aşer min zi’l-ka‘de sene ihda ve semânin ve mi‘ete ve elf 

Mart 1768  

B.365 S.197 (orijinal sayfa 107) 
Vech-i terkim hurûf oldur ki 

İşbu bin yetmiş dokuz senesine mahsûben uhdemizde olan haremeyn-i şerifeyn 

reayâlardan   Bahadurlu ve Çepni ve Kara Musalu ve Dip Çepni ve Fakli  Çepni 

cemâatleri hâlâ Rumkal‘a Voyvodası Sadetlü el-Hac Halil Ağaya iltizâm olunub 

bedel-i iltizâm temesüki mûcebince altı bin beş yüz guruş tarafımıza Ağayı muma 

ileyh tarafında edâ ve teslim olunmağla yedine işbû halâs-ı  ve i‘tâ’ olunmuşdur vakt-

i haccete ibrâz olunasın  

Min el-Faki el-Hac Mustafa kâymakam-ı Ayıntab hâlâ 

Fi Şa‘ban  sene 1180 

Ocak 1767 

B.366 S.197 (orijinal sayfa 107) 
Nişân-ı şerif-i Alişândır 

Medine-i Ayıntab’da vâki‘ mahkeme-i mescid-i şerifenin imamı ve mütevellisi olan 

Abdullah fevt olub yeri hâli ve hizmet-i lâzimeleri mahlûl ve ma‘atal kalmağın 



 351 

yerine erbâb-ı istihkâkdan işbû râfi’-i tevki‘-i refi’ş-şân-ı hakani es-Seyyid 

Abdurrahman halife her vechle lâyık ve mahal ve müstehâk olmağla mezbûrun 

mahlûlundan tevcih olunub yedine berât-ı şerif-i âlişân verilmek ricâsına Nabi 

Mevlânâ es-Seyyid Mehmed zide ilmuhu arz itmeğin mûcebince sadaka idub bu 

berât-ı hümâyunâ verdim ve buyurdumki ba‘de’l-yevm merkûm es-Seyyid 

Abdulrahman varub zikr olunan mescid-i şerifede müteveffâ-yı mezbûrun yerine 

imâm ve mütevellisi olub hizmet-i lâzimelerin mer‘i ve müeddî kıldıkdan sonra ber 

vech-i hasbî mutasarrıf olub vâkfın ruhî ve devam-ı ömr-i devletümiçün duaya 

müdâvemet göstere ol-bâda taraf-ı âherden ber vechle dahl ve ta‘rruz kılmayalar 

şöyle bileler alâmet-i şerife i‘timâd kılalar tahriren  

Be-makam-ı  İslambol el-Mahrûse 

Fi evâsıt zi’l-hiccetü’ş-şerif sene ihda ve semânîn ve mi‘ete ve elf 

Nisan 1768  

S.198 (orijinal sayfa 106) 

Dava bulunmamaktadır. 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1. 123 NUMARALI GAZİANTEP ŞER‘İYYE SİCİLİ VE METNİN  
       TANSKRİPSİYONUNDA TAKİP EDİLEN YÖNTEM 

 
        123 Numaralı Gaziantep Şer’iyye sicili Hicri 1180-1181 (M. 1766-1767 ) 

tarihlerini kapsamaktadır. Toplam 196 sayfadan oluşan bu sicil defterinde 162 adet 

idari ve 200 adet hukuki içerikli belge bulunmaktadır. Defterin iki tarafı kullanılarak, 

bir tarafına idari içerikli belgeler diğer tarafına ise hukuki içerikli belgeler kaleme 

alınmıştır. Özellikle Tanzimat öncesi tutulan defterlerde bu yöntemin izlendiği 

görülmektedir. Bu sicil defterinde orijinal sayfa numaralı bulunmamaktadır. Sayfa 

numaraları şer‘iyye sicillerinin katalog çalışmaları yapıldığı esnada verilmiştir. 

Ancak defterin çift taraflı tutulmuş olduğu dikkate alınmadığından, defterin yüz 

altıncı sayfasından sonra numaralar ters verilmiştir. Bu yüzden bu çalışmamızı 

yaparken defteri yeniden numaralandırdık. Bunu yaparken davaların devamlarını ve 

tarihlerini dikkate alarak yaptık. Ayrıca eski numaralarını da parantez içerisinde 

vermeyi uygun gördük.  

         Defterin transkripsiyonu esnasında, transkripsiyon kaidelerine imkan dahilinde 

uymaya çalıştık.  (ع) Ayın harfi (‘) şeklinde, (ء) hemze (’) işaretiyle gösterdik. Elif 

(I), vav (و) ve ye (a) harfleri ile yapılan uzatma (ˆ) işareti ile okunamayan  kelimeleri 

ise (…) üç nokta ile gösterdik. 

        Bu çalışmayı hazırlarken çeşitli kaynaklardan yararlandık. Bunların başında 

kelimelerin doğru okunuşlarını bulmak için “Kamûs-ı Türkî46” , “Osmanlıca Türkçe 

Ansiklopedik Lûgat47”, “Arapça-Türkçe Yeni Kamus48”, “Farsça-Türkçe Sözlük49” 

                                                 
46 Şemseddin Sami. (1998). Kamûs-ı Türkî. Alfa Yayınlar, İstanbul, ss.1-1574. 
47 Ferit Develioğlu. (1997). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara, 
ss.1-1195. 
48 Bekir Topaloğlu ve Hayreddin Karaman. (1979).  Arap-Türkçe Yeni Kamus. Elif Ofset, İstanbul,  
ss. 1-535.  
49 İbrahim Olgun ve Cemşit Drahşan. (2005). Farsça-Türkçe Sözlük. Murat Kitabevi Yayınları, 
Ankara, ss.1-384. 
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ve “Resimli Türkçe Kamus50”  sözlüklerine,  şer‘iyye sicillerindeki verileri doğru 

değerlendirmek için “Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divan 

Rakamları51”  ve  “Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi52” adlı eserlere 

başvurduk. Transkripsiyon esnasında hicri tarihleri miladi tarihe çevirmek için  

“Tarih  Çevirme Kılavuzu53” adlı eserden yararlandık. Ayrıca “156 Numaralı Ayntab 

Şer‘iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi54”  adlı yüksek lisans tez 

çalışmasından da faydalandık. 

                                                 
50 Raif N. Ketselli. (2004). Resimli Türkçe Kamus. T.D.K. Yayınları, Ankara, ss.1-741. 
51 Dündar Günay. (1989). Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazı Özellikleri ve Divan Rakamları. T.T.K. 
Yayınları, Ankara, ss.1-259 
52 Tayyib Gökbilgin. (1992). Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi. Enderun Kitabevi, İstanbul, 
ss.1-139. 
53 Yücel Dağlı ve Cumhure Üçer. (1997). Tarih Çevirme Kılavuzu III. T.T.K. Yayınları, Ankara,  
ss.1-145. 
54 Ayşe Erkmen. (2005). 156 Numaralı Ayntab Şer‘iyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi 
(H.1321-1314; Sayfa 167-250, 1-93, 1-8). Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi,  Sosyal 
Bilimler Enstitüsü., Gaziantep, ss.1-482. 
 



 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

4.1. BELGELER AŞIĞINDA GAZİANTEP’İN İDARİ VE SOSYAL YAPISI 
4.1.1. Gaziantep’in İdari Yapısı 
 XVIII. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde  memleket eyalet, livâ (sancak), kaza, 

nahiye ve köylerden kurulu bir düzen içerisindeydi. Eyaletler sancaklara sancaklar 

kazalara ve kazalar nahiyelere ayrılmıştı. Eyalet yönetimi beylerbeyi denilen üst 

düzeyde yöneticiye bırakılmıştı. Beylerbeyi kendilerine tabi olan bütün sancakların 

askeri kumandanı, aynı zamanda sancakbeylerinin amiriydi. Bazıları serdar yani 

bulundukları yerlerin askeri başkanı, bazıları da ser-asker yani bir bölgenin 

askerlerinin ordu kumandanı olarak görevlendirirlerdi. Beylerbeyinin emirlerinde 

“kapu  halku” adı verilen bir kuvvet bulunurdu. Bunları seferlere götürdükleri gibi, 

bu kuvvetlerle eşkıyanın yakalanması ve cezalandırılması gibi görevlerinide ifa 

ederlerdi55. 

 Eyaletlerin bir alt birimi olan sancaklar ise ülke idaresinin temel birimiydi ve 

devlet teşkilatının temelini oluşturmaktaydı. Sancakların en büyük mülki amiri 

sancakbeyleriydi. XVIII. Başlarından bazı sancaklar mütesellimler tarafından idare 

olunmaktadır. Bu şekilde mütesellimlik ile idare olunan sancakların çoğalmasında 

“arpalık” olarak sancak tevcihinin önemi büyüktür56. 

123 numaralı Gaziantep şer‘iyye siciline göre Antep sancağı arpalık olarak 

tevcih edilmiştir. Mütesellimi Gayeretlü Süleyman Bey’dir. Defterimizde adı geçen 

diğer görevliler ise Antep kâymakamı olarak Battal Ağazade es-Seyyid el-Hac 

Mehmed Çelebi belirtilmekte fakat Battal Ağazade es-Seyyid el-Hac Mehmed Çelebi 

kendi rızasıyla Ağustos 1766 istifa edince yerine el-Hac Mustafa Bey atanmıştır. 

Antep voyvodası olarak Hasan Efendi, çukadar olarak Mehmed  Çelebi, kale diz-darı 

                                                 
55 Yücel Özkaya. (1994). Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyânlık.T.T.K., Yayınları, Ankara, s.15. 
56 Özkaya.a.g.e., s.17. 
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olarak es-Seyyid el-Hac Ali Ağa, Antep yeniçeri serdarı olarakta Hasaki Ali Ağa’nın 

ismi tespit edilmektedir.  

 
4.1.2. Mahalle ve Karyeler 

Türk-islam şehirlerinin temel unsurlarını mahalleler oluşturmaktadır. 

Umumiyet mahalleler bir  mescidin veya caminin etrafında oluşan birkaç evden 

meydana gelmekteydi. Mahallelerde, Osmanlı toplumsal sınıflaşmasına göre 

biçimlenmiş, belirgin bir mekan farklılaşması bulunmamaktaydı. Dinsel farklılıklar 

hariç, imparatorluğun her sınıf ve bölgesinden insanlar, belli kurallar çerçevesinde  

birlikte yaşarlardı. Çalışmamızda Antep mahallelerin de dikkati çeken unsurlardan 

biride bu olmuştur. Türk nüfusu ile Gayr-i Müslim unsurlar bir arada aynı mahallede 

yaşadıkları tespit edilmektedir. Örneğin belgelerde Şehreküstü, Akyol, Çukur ve 

Tarla-i Atik gibi mahallelerde Müslim ve Gayr-i Müslim nüfusun bir arada yaşadığı 

tespit edilmektedir. Bunların dışında çalışmamızda toplam 53 adet mahalle adı tespit 

ettik. Ayrıca bu mahallelerde bulunan 11 cami ve 8 mescit tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4.1. Çalışmamızda tespit edilen mahalleler, mescitler ve camiler      

Mahalleler   

Akyol 
Ali Neccar 
Amu 
Bahni 
Beg 
Bostancı 
Cabi 
Cevizlice 
Çukur 
Çüzlice 
Eblehan 
Ehl-i Cefa 
Gostallı 
Hayık Müslüman 
Hayık Baba  
Hayık-ı Zimmiyan  
Hayam 
Hasır Havaş 

Hızır Çavuş 
İbn-i Eyyub 
İbn-i Kör 
İbn-i Şeker 
Kanalıcı 
Karasakal 
Kastel 
Kayser 
Kemancı 
Kızılca Mescid 
Kozanlı 
Kurb-ı Kayacık 
Kurb-ı Kılıçoğlu   
Kurb-ı Kozanlı 
Kurb-ı Mağrabaşı 
Kurb-ı Molla Ahmed 
Kurb-ı Musulluzade 
Kurb-ı Şehreküstü 

Kurb-ı Zincirli 
Kurban-ı Zincirli 
Kürcüyan 
Kürkhan  
Sefer Paşa 
Sefer Kıyan  
Seng-i Hoşkadim 
Seng-i Nakkaş 
Seng-i Tavîl 
Şehreküstü 
Serkibain 
Şarkiyân 
Tarla-i Atik 
Tarla-i Cedid 
Tışlaki 
Tövbe 
Yahni 
 

Mescidler 

Ali Kadı 
Devecizade Hüseyin Ağa 
Kızılca 

Rabbani Efendi 
Selsan 
Sulguriye 

Teymur 
Üç Mescid 

Camiler 

Alaybeg 
Ağa 
Beg 

Boyacı 
Ferhadiye 
Handaniye 

Hacı Nasır 
İbn-i Eyyub  
Şeyh  

Şeyh Ramazan Efendi 
Kozluca 
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Ayrıca incelediğimiz şer‘iyye sicil defterinde 1766-1768 yıllarında Antep sancağına 

bağlı 8 nâhiye ve bunlara bağlı 148 adet karye (köy) tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4.2. Çalışmamızda tespit edilen nâhiye ve karyeler 

Nâhiyeler  
Araban Merzaman Abuşar Selsar  

Ravan Menbic Telbaşer Burc  

Karyeler  
Ağcakend  
Ağca Höyük 
Ağca Burc 
Akpekar 
Akpınar 
Araban 
Arıl 
Arkık 
Atabeg 
Atna 
Aynefar 
Bablık 
Babilge 
Bahasıra 
Bakıda 
Battal Höyük  
Bedirkendi 
Begabir 
Begdüz 
Begid 
Beglerbeyi 
Beredin 
Beşirli 
Birecik 
Bostancık 
Burc 
Burtı 
Büyük Arablar 
Cartil 
Çavlı 

Çakal 
Cedid 
Cekde 
Ceyde 
Cevbekir 
Çuba 
Çurnacak 
Damlalıca 
Dehbi 
Dülek 
Elmalu 
Etbunsekür 
Eyub Sükud 
Ezcek   
Gamsurun 
Genabeg 
Gercikin 
Gerevin 
Göce 
Güceği 
Güdevir 
Güngürgü 
Güreniz 
Harar 
Hacer 
Hacı Kebirseyi 
Hamiri 
Hezek 
Hıyam 
İbrahimi 

İbrahim Beşe 
İbrahimişehir 
İkizkuyu 
İnce Su 
İsbatrin 
Kantara 
Karadinek 
Kara Höyük 
Kara Kuyu  
Karaca Burc 
Karacaviran 
Karacomak 
Kayacık 
Kayakendi 
Kebe 
Kefercil 
Keferbostan 
Kelpin 
Kerd 
Keret 
Kılcan 
Kınab 
Kızılcakend 
Kızılcahisar   
Kinayik 
Kösencek 
Kuluban 
Kiliseciği 
Küllü 
Küçük Masere  

Küçüklü 
Kücke 
Kürkcüyan 
Kürd 
Kürenaz 
Lohan 
Mazmahor 
Mehreman 
Merdmengi 
Mevzud 
Mizmiz 
Mülk 
Narlıca 
Nefak 
Nefan 
Nurdane 
Nurvane 
Öğüm Söğüt 
Oyum Sükud 
Rumevelek 
Sam  
Sandul 
Saylıca 
Sazgın  
Seğergin 
Segihâne 
Semabin 
Semavin 
Suboğaz 
Sündi 

Şeyh Belacan 
Şiveydin 
Şöhme 
Taşlıkca 
Taşlıcarum Ölük 
Telhalid 
Telbaşer 
Telfar 
Telyeli 
Tıgnı 
Tohtamur 
Tövneb 
Tıhnatan 
Turnalık 
Tümb 
Tüzel 
Ulu Masere 
Urul 
Uruş 
Vahne 
Vaslı 
Yaylacık 
Yörkebir 
Zabran 
Zagıya 
Zemge 
Zeranbu 
Zevkir 
Zülfügâr 

 

4.1.3. Sosyal Statü ve Mesleki Yapı 
Osmanlı toplumunda yasal olarak kabul edilen, irsi bir aristokrasi yoktur. 

Sosyolojik kavramlar çerçevesinde üretici ve denetici veya yöneten ve yönetilen 

sınıflar vardır. Ancak bu konumun da birey ve zümre açısından hukuki bir statü ile 

devamlılık kazandığı, imtiyaz ve görevlerine gelecek nesillere irsen intikal ettiğini 

söylemek mümkün değildir57. Ülke nüfusunun büyük bir kısmını reaya denilen halk 

oluşturmaktadır. Bunlara yönetilenlerde diye biliriz. Bu halk kendi aralarında çeşitli 

sosyal statü ve mesleki sınıflara ayrılmıştır. 

                                                 
57 İlber Ortaylı. (2000).  Osmanlı Toplumunda Aile. Pan Yayıncılık,  İstanbul, s.29. 
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4.1.3.1. Esnaf ve Zanaatkarlar 

İncelediğimiz sicil belgelerinde Antep’in esnaf ve zannatkârları hakkında bazı 

tespitler yapılabilmektedir. Antep’te özellikle demirci, mûy-tâb (kıl dokumacılığı), 

habbâ (ekmekçi), keçeci, nalbant, direkçi, kazgancı, berber, salçacı ve helvacı gibi 

meslek guruplarının bulunduğu tespit edilmektedir. Özellikle Antep kalesinin alt 

kısımlarında bu dükkanların yoğunlukta olduğu görülmektedir. 

 
4.1.3.2. Çiftçiler 

 Osmanlı toplumun genelinde olduğu gibi Antep bölgesinde de çiftçilik 

yaygındı. Elde ettiğimiz verilerde ekimi yapılan ürünlerin başında buğday ve arpa 

gelmektedir. Aslında bu iki ürün Osmanlı Devleti’nin genelinde üretilen tarım 

ürünlerinin başında gelmektedir. Günümüz Türkiyesi’nde de bu böyledir. Bunların 

haricinde penbe (pamuk)58, darı (mısır), zeytincilik, bağcılık, ceviz ve bostancılık 

yaygındır.   

 
4.1.3.3. Göçebeler 

 Osmanlı cemiyetini teşkil eden unsurlardan birisi de aşiretler yahut konar-

göçer halktır. Yaşadıkları hayat tarzına göre mevsimden mevsime yaylak ve kışlak 

arasında daima olarak hareket etmektedirler. Yaylak ve kışlak bölgeleri bazen  

birbirlerinden çok uzakta bulunmaktadır. Bazen Erzurum yaylalarına, Fırat nehrinin 

çıktığı yerlere yaylamağa giden bir oymak, kışlak için Suriye çöllerine kadar inmekte 

idi. İktisadi hüviyetleri itibariyle hayvancılıkla meşgul olan aşiretler biraz da 

sürülerine otlak bulmak endişesiyle zamanlarının mühim kısmını değişik yerlerde 

geçirmek zorunda kalıyorlardı59.    

XVIII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devletinde, konar-göçer ahalinin 

merkeziyetçi bir devlet nizamı ile bağdaşmayan hayat tarzları olduğu görülmektedir. 

Bu hayat tarzının yerli halka zarar vermesini sona erdirmek, harap ve boş yerleri 

imar etmek ve yeniden ziraata açmak için Osmanlı Devleti iskan politikası 

çerçevesinde bu konar-göçer ahaliyi zorunlu iskana tabi tutmuştur60. Bu iskan 

bölgeleri içerisinde Antep’i de içine alan Rakka ve Haleb eyaletlerinde yer 

almaktadır. Osmanlı Devleti aşiretleri Rakka’ya iskan etmeye XVII. yüzyıl 

sonlarında başlamış (1691) ve bu iskan faaliyetleri tüm XVIII. yüzyıl boyunca 

                                                 
58 Pamuk üretiminin  Nizip ve çevresinde yapıldığı tespit edilmektedir. 
59 Cengiz Orhunlu. (1987). Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskânı. Eren Yayınları, İstanbul, 
s.12. 
60 Orhunlu., a.g.e., ss. 39-47. 
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devam etmiştir61. İncelediğimiz sicil defterinde Türkman-ı Haleb olarak belirtilen bu 

bölgede  31 adet aşiret ve  cemaatin ismi geçmektedir62.  

 

Tablo 4.3. Çalışmamızda tespit edilen aşiret ve cemaatler 

Aşiret ve Cemaatler 

Barak 
Bahadurlu 
Berâzi 
Celikânlı 
Ciceli 
Çepni 
Çekedmelü 
Demeşeklü 

Dinây 
Dip Çepni 
Elyubna 
Fakılı Çepni 
Hacbelü 
İlbeğlü 
Karacalı 
Karamusalı 

Mamranlı 
Mendulli 
Merdusi 
Medvekanlu 
Milelli 
Murdesi 
Rişvan 
Reyhanlu 

Rumiyânlı  
Seyukanlu 
Karagözlü 
Kılleli 
Köseceki 
Öksüzler 
Yeniçelü 
 

 

Özellikle bu aşiretlerin isimlerinin geçtiği belgelerin bir çoğu, aşiretlerle ilgili 

şikayetleri içermektedir. Örneğin bir belgede Rakka valisi Hüseyin Paşa Antep 

kadısına gönderdiği Mart 1767 tarihli buyruldusunda Barak aşiretinin kendine itaat 

etmeyerek bölgelerini terk ettiklerini ve Adana vâlisinin 40 nefer adamının yollunu 

keserek onları öldürdükleri ve soyduklarını belirtmiştir. Buna binaen bu aşiret 

mensuplarının yakalanarak iskan edildikleri bölgelere gönderilmesini ve suçluların 

cezalandırılmasını istemektedir. Barak Türkmenleri, Hazar denizinin 

güneydoğusundan  Horasan taraflarından Anadolu’ya gelerek Yozgat ve civarına 

yerleşmişler, XVII. Yüzyıl sonlarında ise Rakka Eyaletine iskanları yapılan aşiretler 

arasında yer almışlardır63. Şunu bilmek lazımdır ki aşiretlerin Rakka’ya iskanları 

kendi istekleriyle gerçekleşen gönüllü bir iskan olmayıp, devletin isteği ile vuku’ 

bulan mecburi bir iskandır. Ayrıca yaylak-kışlak hayatı yaşayan bu aşiretler, bu 

yaşam tarzlarından ötürü yerleşik hayatı bir türlü benimseyememişler ve yerleşik 

hayata adapte olamamışlardır64.     

    

 

 

                                                 
61 Murat Çelikdemir.  (2001). Osmanlı Döneminde Aşiretlerin Rakka’ya İskanı (1690-1840).  Doktora 
Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ s.23. 
62 123 Numaralı Gaziantep şer‘iyye sicilinde tespit edilen aşiretlerin ve cemaatlerin hepsi XVII. 
yüzyılın sonlarına yapılan iskan hareketleri sonucu bu bölgeye yerleştirilmemiştir. Rişvan aşireti ve 
diğer bazı konar-göçer ahalisi XVII. yüzyılda da bu bölge bulundukları bilinmektedir. Bu konu ile 
ilgili daha geniş bilgi için bkz. Orhunlu., a.g.e. s.35-38. 
63 Ruhi Ersoy. (2005). Barak Türkmenleri’nin Sözlü ve Yazılı (Resmi) Tarihlerine Mukayeseli Bir 
Yaklaşım Denemesi. Milli Folklor Dergisi. (65):87.  
64 Murat Çelikdemir. (2003). Rakka İskanından Firar Eden Bazı Aşiretlerin Eşkiyalık Faaliyetleri ve 
Bunu Önlemeğe Yönelik Alınan Tedbirler.  Güneyde Kültür Dergisi. (137):17. 
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4.2. 123 NUMARALI AYINTAB ŞER‘İYYE SİCİLİNDE GEÇEN ELKABLAR 
4.2.1. Vezir Rütbesindeki Beylerbeyi Elkabı 

Düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umuri’l-

cumhur bi’l-fikri’s-sâkib müşeyyid-i erkâni’s-sa‘adet ve’l-iclâl mümehhid-i 

bünyânü’d-devletü ve’l-ikbâl el-mahfûf-ı bi-sunufi avâtıfu’l-melikü’l-ala 

       
4.2.2. Defterdar Elkabı 
 İftihâru’l-ulemâ ve’l-ekâbir müctemi‘ cem‘ü’l-me‘ali ve’l-mefâhir bil-fi‘l baş 

defterdârım 

İftihârü’l-evâmir ve’l-ekâbir müseccem-ı cemiü’l-me‘âli ve’l-mefâhir bil-fi‘l 

baş defterdârım 

      
4.2.3. Kadılar (500 akçeli) Elkabı 

Akza kuzatu’l-müslimin evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

râfi’ü ilâmu’ş-şer‘a ve’d-din vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ‘ ve el-muhtassu bi-mezîd-i 

inâyetü’l-meliki’l-mû‘in Haleb ve Lefkoşe kadıları 

Akza kuzâtu’l-müslimin evla-i vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

râf‘ü’l-ilâmü’ş-şeri‘ate ve’d-din vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ‘ ve’l-murselîn el-muhtass bi-

mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Mevlânâ Haleb kâdısı zide fezâilehu ve kıdvetu’l-

kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazâil ve’l-kelâm Maraş ve Ruha kâdıları 

 
4.2.4. Kadılar (150 akceden daha az alan) Elkabı  

Kıdvetu’l-kuzat el-hükkâm ma‘denü’l-fezâi‘l ve’l-kelâm Ayıntab ve kâdıları 

zide fazlehu 

 
4.2.5. Yeniçeri Ağası Elkabı 

İftihâru’l-ümerâ-i ve’l-ekâbir bi’l-fil dergâh-ı mu‘allâm Yeniçeri Ağaları 

 
4.2.6. Reisulküttabların Elkabı 

İftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim müstecemü’l-muhadim ve’l-ikrâm bi’l-fasl 

reisulküttabım 

 
4.2.7. Çavuşların Elkabı 

Kıdvetu’l-emasil ve’l-akrân Çavuşlarım 

 
4.2.8. Müfti, Hoca Efendi Elkabı 

A‘lemü’l-‘ulemâi’l-mütebahhirin efzalü’l-fuzalâi’l-müteverri‘în bi’l-fi‘l 

şeyhü’l-islâm mevlâna 



SONUÇ 

 Osmanlılarda olduğu gibi ortaçağda yakın doğunun bütün Müslüman ve Türk 

devletlerinde, merkezi idare tarafından tayin edilen kadıların hususi arşivleri olduğu 

ve mahkemede cereyan eden bütün işler hakkındaki karar suretlerini, bu defterlere 

kaydettikleri bilinmektedir. Selçuklular, Abbasiler ve İlhanlılarda da şer‘iyye 

sicillerinin mevcut olduğu bilinmekte ise de bunların tamamı kaybolmuştur. 

Kendisinden önceki devletlerden daha muntazam ve merkeziyetçi bir idare kuran 

Osmanlılarda ise bu defterlerin büyük kısmı muhafaza edilmiş ve zamanımıza kadar 

ulaşabilmiştir. 

 Osmanlı tarihinin kaynakları arasında şer‘iyye sicilleri, önemli bir yere 

sahiptir.  Kadıların devlet merkezi ile yaptıkları resmi yazışmaları, halkın şikayet ve 

dileklerini, mahalli idareye ait hukuki düzenlemeler olarak kabul edilen fermanlar ve 

hükümleri, en önemlisi de ait olduğu mahallin sosyal ve iktisadi hayatını yansıtan 

mahkeme kararlarını ihtiva eden bu siciller incelenmeden Osmanlı Devletinin siyasi, 

idari ve sosyal yapısını ortaya koymak mümkün değildir. Bu belgelerin her konuda 

tarihe temel kaynak olacağına şüphe bulunmamakla beraber özellikle sosyal, 

ekonomik ve kültür tarihçiliği açısından önemli kaynaklardır. Bir bakıma bu siciller 

ait olduğu bölgenin bilgi bankasıdır. 

 Bu bağlamda üzerinde çalıştığımız 123 Numaralı Gaziantep şer‘iyye sicili ile 

XVIII. yüzyıl Antep şehrinin idari, sosyal ve ekonomik tarihi açısından  bazı tespitler 

yapmaya çalıştık. Bu sicil defterinde hukukun uygulanmasındaki öncelikli kaygının, 

güvenliğin ve vergilerin toplanmasının sağlanması noktalarında yoğunlaştığı 

görülmektedir. Güvenliğin sağlanması Osmanlı merkezinin önemle üzerinde durduğu 

noktalardan biridir. Özellikle Antep ve civarında yol kesme(kat-ı tarîk) ve soygun 

olaylarının önlenmesine yönelik gönderilen buyruldular ilk etabda göze 

çarpmaktadır. Çalışmamızda bu tür yol kesme ve soygun olaylarının büyük 

çoğunluğunun XVII. yüzyıl başlarında bu bölgeye zorunlu iskana tabi tutulan 

aşiretler tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Osmanlı Devleti iskan ettiği bu 

aşiretlerden net bir şekilde ziraatla uğraşmalarını istiyordu. Böylelikle harap ve atıl 
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durumdaki arazileri işletmiş olacaktı. Aynı zamanda yaylak ve kışlakları arasında 

göç ederken yerleşik hayata zarar veren bu aşiretlerin verdikleri zararları önlemiş 

olacaktı. Hayvancılıktan vazgeçmek istemeyen kimi aşiret ve cemaatler ise devlete 

karşı isyan ederek bu tür yol kesme ve soygun olaylarına başvuruyorlardı. 

 Mahkeme sadece hukuki sorunların çözüldüğü bir yer değil aynı 

zamanda çeşitli idari içerikli kayıtların tutulduğu bir kurumdur. Bu kayıtlar sayesinde 

Antep’in idari taksimatı da ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde Maraş Eyaletine bağlı 

bir sancak olan Antep 53 mahallesi, 8 nahiyesi ve bunlara bağlı 149  köyüyle büyük 

bir şehir görünümündedir. İktisadi hayat, Osmanlı Devleti’nin genelinde olduğu gibi 

çiftçilik ve hayvancılığa dayanmaktadır. Üretimi yapılan tarım ürünlerinin başında 

buğday, arpa ve pamuk gelmektedir. Özellikle Pamuk ve zeytinciliğin Nizip ve 

civarında yoğun olarak yapıldığı gözden kaçmamaktadır. Aynı zamanda Antep ve 

civarında bostancılık ve bağcılıkta gelişmiştir. Özellikle şehir merkezinde kıl 

dokumacılığı, semercilik, değirmencilik ve demircilik gibi meslek gurupları 

gelişmiştir. Bu esnaf guruplarının Antep kalesinin alt kısmında, bugünde kale altı 

olarak bilinen bölgede toplandığı görülmektedir. Hayvancılık genelde şehrin dışında  

yaşayan ve iskana tabi tutulmuş olan aşiret ve cemaatler tarafından yapılmaktadır. 

Küçük baş hayvan (koyun) yetiştiriciliğin yaygın olduğu tespit edilebilmektedir. 

Bunun yanı sıra at yetiştiriciliği de yaygındır.  

İncelediğimiz sicil defterinde yer alan miras taksim işlerine ait sicil 

kayıtlarından Antep halkının o dönemde kullanmış olduğu çeşitli ev ve ziynet 

eşyalarını da tespit etmekteyiz. Ziynet eşyası olarak; altın küpe, alaca altın bilezik, 

altın kolye, sim kolye ve sim kemer yer alırken, ev eşyası olarakta; leğen, hengil, 

bakır tas, havan, kazan, ibrik vb. eşyaların kullanıldığı görülmektedir. İncelediğimiz 

dönemde Antep şehrinde Müslim nüfustan başka, etnik yapısını tam olarak tespit 

edemediğimiz Gayr-i Müslim nüfusunda mevcuttur. Ancak belgelerde geçen Gayr-i 

Müslim isimlerinden yola çıkarak bu dönemde Ermenilerin Gayr-i Müslim nüfusun 

çoğunluğunu oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bunların şehrin muhtelif mahallelerinde 

Müslim nüfusla beraber oturdukları tespit edilmesine karşın, bunların yoğun olarak 

Akyol, Çukur ve Tarla-i Atik gibi mahallelerde yaşadıkları gözden kaçmamaktadır.   
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