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ÖN SÖZ 

Şer’iyye sicilleri, kadıların tuttuğu çeşitli kayıtları içermektedir. Bunların başında 

ilam ve hüccetler gelmektedir. Şer’iyye sicilleri, zapt-ı vekâyi sicilleri, mahkeme defterleri,  

kadı defterleri isimleri ile de anılmaktadır. Osmanlı Devletinden miras kalan arşiv 

belgelerinden olan Şer’iyye sicillerinde yerel kayıtlar tutulmuştur. Bu nedenle bu kayıtlar 

hem yerel alanda hem de merkez konusunda, siyasi, idari, askeri, kültürel, sosyal, 

ekonomik, hukuki ve benzeri farklı alanlarda bilgileri ihtiva etmektedir. Siciller, sicilin ait 

olduğu mahallin sosyal ve ekonomik hayatını yansıtan mahkeme kararları, kadıların, 

merkezi idare ile yaptığı yazışmaları, mahalli idarelere yönelik yapılan hukuki 

düzenlemeleri içeren ferman ve hükümleri ve halkın şikâyetleri ile dilekçelerini 

içermektedir. Bu nedenle, Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal, idari tarihini tam olarak 

ortaya koymak için Şer’iyye sicillerinin incelenmesi gerekmektedir. Sicillerin genel olarak 

tarihe katkısına bakıldığında, önemli tarihi olaylar, önemli tarihi şahsiyetler, mahalle adları, 

önemli tarihi müesseseler gibi farklı konularda ayrıntılı bilgiyi ihtiva etmektedir. Bununla 

birlikte siciller, sadrazamlar, kazaskerler ve şeyhülislamlar gibi büyük devlet adamlarının 

hayatı hakkında da bilgiler içermektedir. Zira sicillerde memurların tayin edildiği yer, tarih, 

memurun aldığı görev gibi bilgiler kaydedildiği gibi sicillerden, Osmanlı Devleti’nin yer 

isimleri de elde edilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin genç kuşakları ulusal kalkınma, ekonomik ve 

siyasal yönden güçlenme hedefine ulaşmada vârisi bulunduğu Osmanlı Devleti’ni gerçek 

boyutlarıyla ve çok iyi tanımak zorundadırlar. Onlar ancak bu suretle genç Cumhuriyet’in 

karşı karşıya bulunduğu çeşitli sorunları analitik olarak çözebilmenin yollarını 

bulabileceklerdir. Tarih araştırmalarında günümüze kadar gelebilen belgeler geçmişin 

aydınlatılması ve geleceği daha doğru görebilmek için büyük öneme sahiptir. Bu 

düşüncelerden yola çıkarak Osmanlı Devleti döneminden Hicri 1310-1314 (M.1892-1896) 

yıllarına ait 156 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili’nin ikinci yarısını oluşturan kısmının 

transkripsiyonu ve değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışmada yardımlaını esirgemeyen için 

Dr. Öğr. Üyesi Celâl PEKDOĞAN’a teşekkür ederim.  

 Ayşe ERKMEN 

Şubat 2020 
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BİRİNCİ  BÖLÜM 
GİRİŞ 

1.1. GİRİŞ 

Tarihte Hamtab, Antep, Ayıntab, Ayntab, Gaziayıntab, Gaziantep adlarıyla 

da anılan kent, Milli Mücadelede ki şanlı savunmasından dolayı Gazi ünvanını alarak 

Gaziayıntab-Gaziantep adını almıştır. Türklerin XI. yüzyılın sonlarına doğru 

Güneydoğu Anadolu’ya yoğun bir şekilde yerleşmeye başladıkları bilinmektedir. 

Selçuklu kumandanı Afşin Bey 1067’de, önce Antep ve Raban’ı alarak Antep ve 

civarında Türk egemenliğini kurmuştur. Şehir, Osmanlı yönetimine 1516 yılında 

girmiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde kısa bir süre için Halep Vilâyeti’ne, 

Kanuni döneminin ilk yıllarında Eyalet-i Şam’a, sonraki yıllarda Eyalet-i Haleb’e, 

1531’den 1818’e kadar sancak statüsü ile Dulkadir (Maraş) Eyaletine bağlı kalmıştır. 

1818 yılına doğru Maraş Eyaleti’nden ayrılarak kaza statüsünde Halep Vilâyeti’ne 

bağlanmıştır. 

Birçok kültüre ev sahipliği yapmış Gaziantep’in kültürel, siyasi ve sosyal 

yapısı geçmişten kalan belgelerin incelenmesi ile ortaya konabilir. Günümüzde siyasi 

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

kazanmıştır. Geçmişten günümüze kadar gelebilen yazılı belgeler tarihimizin 

aydınlatılması bakımından önem taşımaktadır. İşte bu yazılı belgeler içerisinde resmi 

özelliğe sahip vesikalardan şer‘îyye sicilleri tarihimizin aydınlatılması bakımından 

son derece önemlidir. 

Osmanlı resmi belgeleri, nezâretler öncesi ve sonrası diye iki grup şeklinde 

ele alınmış; bunlardan nezaretler öncesi devri kendi içinde dört sınıfa ayrılmıştır. 

Bunlar Bâbıâli ve Divân-ı Hümâyûn’a ait belgeler, Tahrir Defterleri, Maliye 

Defterleri ve Şer‘îyye Sicilleri’dir. Siyasi tarihin yanı sıra kültürel, sosyal ve iktisadi 

yapı hakkında önemli bilgiler ihtiva eden şer‘îyye sicilleri, tarih araştırmalarında 

birinci elden kaynak olma özelliğine sahiptir. Çünkü şer‘îyye sicillerinden ait 
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oldukları yerlerde yaşayan halkın günlük hayatı, yiyecek ve giyecek fiyatları, 

çarşıları, evleri, camileri, çeşitli kurumları, mahalle ve köyleri, örf ve adetleri, o 

zamanki hukuk ve uygulamarı, vakıflar, hayat şartları, insanların ödedikleri vergiler, 

insanların devlet görevlileri ile olan ilişkileri ve benzeri konularda o dönemi 

aydınlatan bilgiler elde edinilmektedir. 

Ayntab Şer‘îyye Sicili çalışmasının seçilme sebebi; Osmanlı Devleti’nin 

siyasi, idari, ekonomik ve sosyal yönlerinin araştırılması yanında şehir kültürü 

yönünden de araştırılmasına duyulan ihtiyaçtır. Bu düşüncelerden yola çıkılarak tarih 

araştırmacılarına kaynak oluşturmak amacıyla Hicri 1312-1314 (M. 1894-1896) 

yılları arasını içeren 156 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili’nin 167-250, 1-93 ve 1-8 

orijinal sayfalarının transkripsiyonu ve değerlendirmesi yapılmıştır. Bununla söz 

konusu döneme ait Ayntab Şehri’nin sosyal tarihi bütün canlılığı ile ortaya konarak, 

Osmanlı Sosyal Tarih ve Osmanlı Şehir Tarihi araştırmalarına katkı sağlanacaktır. 



İKİNCİ  BÖLÜM 
LİTERATÜR  BİLGİLERİ  VE  ŞER‘ÎYYE  SİCİLİ  TRANSKRİPSİYONU 

2.1. ŞER’ÎYYE MAHKEMELERİ 

Osmanlı Devleti’nde fethedilen her idâri merkeze bir kadı tayin edilerek 

adli teşkilat oluşturulmuştur. Sadece kadının şer‘î usûle göre görev yaptığı bu 

mahkeme teşkilatına “şer‘îyye mahkemeleri” adı verilmiştir. Şer‘îyye 

mahkemelerinin muayyen bir yeri yoktu. Ancak bu, şer‘î meclis adıyla yargılamanın 

yapıldığı baki bir yerin olmadığı şeklinde düşünülmemelidir. Kadıların yargı işlerini 

rahat yürütebilecekleri ve ilgililerin her an kadıyı bulabilecekleri belli ve 

mahkemenin itibarına yakışır bir yer bulunurdu. Bu ya kadı evinin bir köşesi, cami, 

mescid yahut medreselerin bir odası olurdu. Bayram ve Cuma günleri dışında kadı 

bilinen bir yerde yargı görevini ifâ ederdi.1 

II. Mahmud döneminde şer‘îyye mahkemesi ve kadılar husûsunda önemli

değişiklikler yapılmıştır. 1837 yılına kadar Bâb-ı Meşihat’ta sadece şeyhülislâm ve 

fetvâ emini bulunmakta idi. Rumeli ve Anadolu kazaskerleri müddet-i örfiyelerini 

oturdukları konakta geçirirlerdi. Kadı’nın konağı neresi ise, İstanbul Mahkemesi de 

orası olurdu. 1837 yılında İstanbul Kadısı’nın makâmı Bâb-ı Meşihat’daki boş 

odalara taşınmış ve ilk kez bir mahkeme binâsında yargı görevi ifa edilmeye 

başlanmıştır. İlk yıllardan beri kadılar, kazaskerlere ve kazaskerler de padişahın 

mutlak vekili olan sadrazamlara bağlı olarak şer‘î hükümleri icra ede geldikleri 

halde, Tanzimat’tan sonra Rumeli ve Anadolu kazaskerlikleri ile İstanbul kadılığı 

Bâb-ı Meşihat’a nakledilerek bunlar şeyhülislâmlık kurumuna bağlanmışlardır. Bu 

arada kadılardan idâri ve mahalli idare yetkileri de ellerinden alındı. Bu durum 1914 

yılına kadar devam etti. 

1914 yılında bir kanun ile, kazaskerlik, muhalefât ve evkâf mahkemeleri de 

dahil olmak üzere bütün Şer’îyye Mahkemeleri, Adliye Nezâretine bağlanmış ve 

1 Halil Cin ve Ahmet Akgündüz. (1995). Türk Hukuk Tarihi: Kamu Hukuku. Osmanlı Araştırmaları 
Vakfı Yayınları, c.1, İstanbul, s.266. 
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Mahkeme-i Temyiz’de “Şer‘îyye” adıyla yeni bir daire teşkil olunmuştur. 1920 

tarihli kararname ile Şer‘îyye Mahkemeleri ve müteallikatı yine şeyhülislâmlığa 

bağlanmıştır. TBMM’nin teşekkülünden sonra adı geçen kararnâme 4 yıl kadar 

aynen uygulanmış; ancak 8 Nisan 1924 tarihli Mahâkim-i Şer‘îyye’nin ilgasına ve 

Mehâkimin Teşkilâtına aid Ahkâm-ı Muaddil Kanunu ile Şer‘îyye Mahkemeleri 

ortadan kaldırılmıştır.2

2.2. ŞER‘ÎYYE MAHKEMELERİNDE GÖREVLİLER

Şer‘î mahkemelerde kadı, nâib, muhzır, kassâm, çavuş, mübâşir, mukayyid 

ve şühûdü’l-hâl denilen kişiler görev almışlardır. Bunların her biri mahkemeler için 

önemli olduğundan tek tek ele alınarak aşağıda kısaca tanıtılmıştır. 

Kadı: Osmanlı Devleti’nde çok geniş yetkileri bulunan ve şer‘îyye 

mahkemelerinde yargı görevini ifa eden şahıstı. Kadılara hakim veya hakimü’ş-şer 

de denilirdi. Kadıların ne gibi görevleri ifâ ettikleri, arşivlerimizde mevcut olan ve 

sayıları 20.000 adeti bulan yaklaşık 500.000 sayfa şer‘îyye sicillerinden (eski 

mahkeme kararlarından) anlaşılır. Buna göre kadılar, şer‘î hükümleri icra; şer‘îyye 

sicillerini yazma; velî veya vasîsi olmayan küçükleri evlendirme; yetimlerin ve 

gaiblerin mallarını muhafaza; vasî ve vekilleri tayin yahut azil etmesi; vakıfların 

muhasebelerini denetleme; evlenme akdini icrâ; vasiyetleri tenfiz gibi hukuki işlerin 

takibi ile görevliydi. Mahkeme gibi önemli bir müessesenin başına medrese tahsili 

yapmış, herhangi bir müesseseden icazet alarak mülâzemet defterine kaydolmaya 

hak kazanmış kişilerden biri padişah tarafından kadı olarak atanırdı.34  

Nâib: Anlamı vekildir. Terim olarak kadıların kendi yerlerine davaya 

bakmak üzere görevlendirdikleri kişilere denirdi. Kadılar tayin edildikleri yerlere 

gitmeyerek yerlerine nâib görevlendirebilirlerdi. Nâibler kadıların kaleme aldığı 

niyâbet mürâselesi ile tayin edilirlerdi.5 

Kassâm: Anlamı taksim eden demek olan kassâm terekeleri taksim eden 

şer‘î memur anlamına gelirdi. Kassâmlar taksim ettikleri terekelerden resmî kısmet 

adı ile haraç alırlardı. Tanzimat’tan sonra bu kurum kaldırılmıştır.6 

2 Cin ve Akgündüz, a.g.e., ss.278-281. 
3 Cin ve Akgündüz, a.g.e., ss.270-273. 
4 İlber Ortaylı. (2001). Kadı. Türkiye Diyanet İslâm Ansiklopedisi. Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 
c.XXIV, ss.69-73
5 Cin ve Akgündüz, a.g.e., s.275.
6 Cin ve Akgündüz, a.g.e., s.276.
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Muhzır: Sözlük anlamı bir işe başlayandır. Adli memur olarak 

mahkemelerde celp ve tebliğ işlerini gören devlet memurlarına denirdi.7 

Çavuş: Şer‘î mahkemelerde alınan i‘lâm kararlarının icrası, borçlunun malı 

satılarak borçlarının ödenmesi; mahkemede alınan nakdî ve bedenî cezaların infazı 

gibi görevleri yerine getiren memurlardı (kısmen emniyet görevlisi, kısmen de 

savcının görevlerini yapardı).8 

Mukayyid: Mahkemelerde mahkeme sonuçlarını sicillere yazma görevini 

yapan kişilere denirdi.9 Katiplik müessesesinin teşekkülünden önce bu vazifeyi 

yapan yardımcı memurlardı.10 

Müşavir: Kadıların icâbı halinde fetva istedikleri ve danıştıkları ulemâya 

denirdi.11 

Şühûdü’l-hâl: Mahkemede yargılamayı bir tür gözlemeci sıfatıyla izleyen 

görevlilere şühûdü’l-hâl denirdi. Şühûdü’l-hâl, yargının denetimini sağladığı gibi 

yargı bağımsızlığının gözetimini de sağlamış olurdu. Ayrıca, kadıya karşı gelebilecek 

müdahaleleri önlerdi.12 

2.3. ŞER’ÎYYE SİCİLLERİNDE BELGE TÜRLERİ 

Şer’îyye sicillerinde geçen davalar arasında i‘lâm, hüccet, ma‘ruz, 

mürâsele, vakıf, buyrultu ve berat önemli yer tutarlardı. Şer’îyye sicilinin 

transkripsiyonunda bu belge adlarının yazımı kadar mahiyetleri de önemli olduğu 

için bunlardan bazılarına aşağıda kısaca değinilmiştir. 

İ‘lâm: İ‘lâm, bir davaya ilişkin mahkemece verilen ve üstünde hâkimin 

imza ve mührü bulunan karar metni ile davacının iddiası, davalının cevabı, eğer 

savunmada bulunmuşsa dayandığı deliller vb. bilgileri taşıyan bir vesikadır.13 

Hüccet: Hüccet, hakimin kararını ihtiva etmeyen, taraflardan birinin 

itirafıyla diğerinin kabulünü içeren ve üzerinde onu düzenleyen hakimin mühür ve 

7 Cin ve Akgündüz, a.g.e., s.277. 
8 Cin ve Akgündüz, a.g.e., s.276. 
9 İbrahim Yılmazçelik. (1998). Şer‘iyye sicillerinin bir merkezde toplanması üzerine bazı mülahazalar. 
T.C. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-Tartışmalar), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü Yayın No: 12, Ankara, s.160.
10 Handan Bozkurt. (2002). Gaziantep 17 Nolu Şer‘iyye Sicili. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, s.7.
11 Bozkurt, a.g.e., s.7.
12 Hasan T. Fendoğlu. (1999). Osmanlı’da kadılık kurumu ve yargının bağımsızlığı. Osmanlı Teşkilâtı,
Eren, G. (Ed.), Yeni Türkiye Yayınları, c.6, Ankara, s.465.
13 Abdülaziz Bayındır. (1986). İslâm Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulaması). İslâmî İlimler
Araştırma Vakfı, İstanbul, s.3.
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imzasını taşıyan belgedir.14 Easasen hüccetler, mahkemelerin noterlik çalışmalarının 

bir ürünüdür.15 

Ma‘ruz: Ma‘ruz, mahkemelere yapılan şikayetler, hakimin emriyle 

görevliler tarafından hazırlanan keşif ve tahkikat raporları ve naiblerin, daha çok 

ceza konularında yürüttükleri soruşturmalar ve hâkimin onayına sundukları kararlar 

ile hâkimlerin üst makamlara arz ettikleri konulardır. Bunlar maruz başlığı altında 

sicil defterlerine kaydedilmişlerdir.16 

Mürâsele: Şer‘îyye sicilinde yer alan ve kadının kendisine denk veya 

kendisindan daha üst ya da alt rütbedeki şahıs veya makamlara hitâben kaleme aldığı 

yazıya mürâsele denir.17 

Vakıf: Bir malın belli bir amaca tahsis edilmesine vakıf denir. Allah’ın 

rızası ve sosyal yardımlaşma amacı ile yapılır.  İki türlü vakıf vardı. Birincisi hayra 

tahsis edilmiş vakıflar ve ikincisi Zürri yani evlat ve ahfada (ardgelene) tahsis 

edilmiş olan ve asıl amacı yine yoksullara yardım olan vakıflardı.18 

Berat: Herhangi bir görev veya memuriyete tayin edilenlere görevlerini 

yapma yetkisini veren ve üzerinde padişahın tuğrasını taşıyan atama emirlerine berat 

denirdi.19 

Buyrultu: Osmanlı Devleti’nde padişah’tan sonra şer‘î ve kanuni 

hükümleri icra ve takip ile görevli olan makam, padişahın bir nevi mutlak vekili 

bulunan sadrazamındı. Sadrazam padişahın emrine dayanarak, bazı hususları kadılara 

yazılı olarak bildirirlerdı. İşte şer‘îyye sicillerinde bulunan kayıtlardan biri de 

sadrazamların yazılı emirleri demek olan buyrultulardır.20  

2.4. ŞER‘ÎYYE SİCİLLERİNİN ÖNEMİ 

Osmanlı Devleti’nde katipler tarafından vesikaların çalınması, saklanması 

ve tahrif edilmesi durumunda, bunu yapanlar idamla cezalandırılırdı ki, bu durum 

pek az devlette görülen bir titizliktir. Bundan dolayıdır ki tarihimize ait pek çok 

14 Abdulaziz Bayındır. (2000). Osmanlı adlî teşkilatî: Osmanlı’da yargının işleyişi. Yeni Türkiye 
(Osmanlı-I), 31:667-684. 
15 Bayındır, a.g.e., s.12. 
16 Bayındır, a.g.m., s.672. 
17 Ahmet Akgündüz. (1988). Şer‘iye Sicilleri. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, s.38. 
18 Üçok vd. (1999). Türk Hukuk Tarihi. Savaş Yayın Evi, Ankara, s.126. 
19 Yılmaz Kurt. (1997). Osmanlıca Dersleri. Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.Ş., 2.Baskı, Ankara, 
s.171.
20 Akgündüz, a.g.e., s.44.
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belge zamanımıza kadar intikal etmiştir.21 Osmanlı resmî belgeleri nezâretler öncesi 

belgeleri ile nezaretler sonrası belgeler olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. 

Bunlardan nezaretler öncesi belgeleri kendi içinde dört sınıfa ayrılmıştır:22 

1. Bâbıâli ve Divân-ı Hümâyûna ait belgeler,

2. Tahrir Defterleri (Defter-i Hâkanye ait belgeler),

3. Maliye Defterleri,

4. Şer‘îyye Sicilleri.

Şer‘îyye sicilleri, kadıların tuttuğu zabıtlar olup bunlara kısaca defter adı

verilmekteydi. Mahkemeye intikal eden her türlü yazı, belli bir disiplin içerisinde bu 

sicillere kaydedilirdi. Şer‘îyye sicillerinde yer alan kayıtlar; kadı tarafından verilen 

hükümler; herhangi bir hadiseyi, bir şehâdeti, bir hibeyi ve resmiyete geçirilmesi 

istenen bir hususu ihtiva eden belgeler; devlet merkezinden gelen çeşitli yazılar 

şeklinde tasnif etmek mümkündür. Bu genel tasniften yola çıkarak Şer‘îyye 

sicillerinde yer alan belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:23 

1- Merkezden gönderilen her türlü ferman, berat ve mektuplar.

2- Ümera denilen mahallî yöneticilerin çeşitli konularda, sancak veya şehir

meselelerini çözmek için yayınladıkları buyrultular ile bunların icraatlarını gösterir 

kayıtlar. 

3- Kadıların çeşitli konularda merkeze gönderdikleri i‘lâmlar ile şehir

yönetiminde kişi ya da çeşitli müesseseler arasında doğan anlaşmazlıkları 

çözümlemek için verdikleri hüccetler. 

4- Şehrin mahalle listeleri, dinî ve sosyal yapıların inşaası, bakım ve

onarımlarının yapılması, şehirde yürütülen imar faaliyetleri, imar işlerinde kullanılan 

inşaat malzemelerinin çeşit ve fiyatları ile ilgili vesikalar. 

5- Şehir nüfusunu, nüfusun ırkî ve dinî yönden ayrımını, nüfusun zaman

zaman maruz kaldığı hastalık ile tabiî âfetleri anlatan belgeler. 

6- Evlenme, boşanma, kız kaçırma, mehr bağlama, alım-satım, mukavele ve

kefalet senetleri, hırsızlık, kalpazanlık, yaralama ve öldürme ile ilgili belgeler. 

7- Şehirdeki esnaf grupları, bunların meslekleri ile ürettikleri malların

çeşitleri çarşı ve pazarda satılan malların narh listeleri, usta ve ırgat yevmiyeleri ile 

ilgili kayıtlar. 

21 Yılmazçelik, a.g.m., s.160. 
22 Mübahat S. Kütükoğlu. (1998). Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik). Kubbealtı Neşriyâtı, No: 
35, İstanbul, s.7.  
23 Yılmazçelik, a.g.m., ss.160-161. 
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8- Sancak ve şehir halkından toplanan vergi miktarları, bu vergilerin

toplanmasında kullanılan avarız hânesi ile ilgili bilgiler. 

9- Altın ve para meseleleri ile çeşitli eşya fiyatlarını gösteren kayıtlar.

10- Ölen kişilerin meslekleriyle mal varlılarını gösteren tereke kayıtları, bu

kayıtlarda yer alan etnografik eşya listeleri. 

Şer‘îyye sicilleri tutuluş tarzına göre üçe ayrılır:24 

1- Tereke, vekâlet, hüccet, i‘lâm gibi yalnızca bir konuya ait kayıtların

bulunduğu defterler. 

2- Bir tarafına evlenme-boşanma, alacak-verecek, alım-satım, nafaka, vakıf,

hibe, cürüm-cinayet gibi mahalli olayların diğer tarafına merkezden gelen ferman, 

berat, buyrultu, izinnâme gibi belgelerin kaydeddiği defterler. 

3- Kayıt esnasında konu, hatta tarih sırasına bile dikkat edilmeden karışık

olarak tutulan defterlerdir. 

Maarif Vekaleti’nin 3 Kasım 1941 tarihli ve 4018/2182 sayılı kararıyla, 

siciller müze ve kütüphanelere devredilmiştir.25 Arşiv faaliyetleri, Cumhuriyetin 

kurulmasından sonra da Osmanlı’da olduğu gibi devletin merkez teşkilatına bağlı 

birimlerce yürütülmüştür. Cumhuriyet döneminde, 1988’de arşivcilik kanun ve 

yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.26 1991 yılında da Türkiye genelindeki müze ve 

kütüphanelerde bulunan sicillerin büyük bir bölümü Milli Kütüphane’ye 

devredilmiştir.27 

2.5. ŞER‘ÎYYE SİCİLLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. (1935). Şer’i mahkeme sicilleri. Ülkü Mecmuası, 

5:23-29. 

Halil İnancık. (1943). Osmanlı tarihi hakkında mühim bir kaynak. Ankara 

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

Osman Ersoy. (1964). Şer‘iye sicillerinin toplu kataloğuna doğru. Ankara 

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

4):33-65. 

24 Kenan Z. Taş. (1998). Mahalli arşivlerin kurulması. T.C. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-
Tartışmalar), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yayın No: 12, Ankara, ss.175-185. 
25 Yılmazçelik, a.g.m., s.159. 
26 Yusuf Küçükdağ. (1998). Mahalli arşivlerin kurulması. T.C. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-
Tartışmalar), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yayın No: 12, Ankara, ss. 223-256. 
27 Yılmazçelik, a.g.m., s.159. 
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Mücteba İlgürel. (1975). Şer‘iyye sicillerinin toplu kataloguna doğru. 

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

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

Zahit Aksu. (1979). Osmanlı rejimi ve kanun tatbikatı üzerine birkaç söz. 

Atatürk Üniversitesi İslâm’i İlimler Fakültesi Dergisi, 3. 

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

sicilleri. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları 

Dergisi, XIII(24):21-29. 

Yusuf Oğuzoğlu. (1981-1982). Şer‘iyye sicillerinin toplu kataloğuna doğru. 

Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, 

XIV(25):343-360. 

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

Vakfı, İstanbul. 

Abdülaziz Bayındır. (1996). İslâm Muhakeme Hukuku Osmanlı Devri 

Uygulaması. İstanbul. 

Mustafa Gülcan. (1995). Osmanlı şer‘iyye sicillerine göre kimsesiz 

çocuklar. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 99:17-20. 

İbrahim Yılmazçelik. (1998). Şer‘iyye sicillerinin bir merkezde toplanması 

üzerine bazı mülahazalar. T.C. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-

Tartışmalar). T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayın No: 12, 

Ankara, s.160. 

Kenan Z. Taş. (1998). Mahalli arşivlerin kurulması. T.C. Başbakanlık I. 

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

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

Nasiş Aslan. (1998). Milli Arşivlerimiz İçerisinde Şer‘iyye Sicilleri Eğitim 

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

Yayın No: 12, Ankara, ss.187-194. 

Orhan Avcı. (1998). Kültür Tarihi Kaynağı Olan Şer‘iyye Sicilleri’nin Türk 

Milli Arşivciliği’ne Katılması. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

Yayın No: 12, Ankara, ss.195-209. 
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2.6. GAZİANTEP’İN TARİHÇESİ 

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu’nun en büyük il merkezlerinden biri olup 

Fırat nehrine karışan Sacur Çayı’nın yukarı kollarından Alleben deresinin üzerinde, 

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

deniz seviyesinden ortalama 900 m yükseklikte, engebeli bir arazide, tepeler üzerine 

kurulmuştur. Antep şehri ve bölgesi, en eski devirlerden beri uygun iklim ve mevkii 

sebebiyle iskâna açık bir saha olarak bilinmektedir.28 

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

rastlanmamaktadır. Antik devirlerde iktisadî ve siyasi bütün faaliyetlerin yoğun bir 

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

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

anılan yere Asurlular, Romalılar ve Bizaslılar’ın da yerleştiği bilinmektedir.29 

Milattan önce 190 yıllarında Dülük’e Roma, Milattan sonra 395’te Bizanslılar hakim 

olmuş ve Bizanslılar’ın Arap saldırılarına karşı Dülük kalesini inşa ettirdikleri ve bu 

kalenin 800 yıllarında meydana gelen bir depremde yıkıldığı belirtilmiştir. 

Bizanslılar tarafından 527-565 yıllarında bugün Antep Kalesi olarak bilinen kale inşa 

edilmiştir. Ancak buranın Antep adıyla ne zaman anıldığı tam olarak 

bilinmemektedir.30 Bölge ilk olarak Hazreti Ömer döneminde İslâm topraklarına 

dahil edilmiştir31 Arap Coğrafyacıları’nın eserlerinden anlaşıldığına göre ilk Ayntab 

adının Araplarca verildiği ileri sürülmektedir. Gaziantep Şehri’nin adı, Osmanlı 

döneminde Ayntap, Cumhuriyet döneminde Ayntab ve Antep, 8 Şubat 1921’den 

itibaren de Gaziayıntab ve Gaziantep olmuştur.32 Türklerin XI. yüzyılın sonlarına 

doğru Güneydoğu Anadolu’ya yoğun bir şekilde yerleşmeye başladıkları 

bilinmektedir. Selçuklu kumandanı Afşin Bey, 1067’de Antep ve Raban’ı alarak 

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

1516’da girmiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde kısa bir süre için Halep 

Vilâyeti’ne, Kanuni döneminin ilk yıllarında Eyalet-i Şam’a sonraki yıllarda Eyalet-i 

Haleb’e, 1531’den 1818’e kadar sancak statüsü ile Dulkadir (Maraş) Eyaletine bağlı 

28 Hüseyin Özdeğer. (1996). Gaziantep. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Güzel Sanatlar 
Matbaası, c.XIII, İstanbul, ss.466-469. 
29 Özdeğer, (1996), a.g.e., s.466. 
30 Özdeğer, (1996), a.g.e., s.466. 
31 İsmail Altınöz. (1999). Dulkadir Eyâleti’nin kuruluşunda Antep Şehri (XVI. Yüzyıl). Gaziantep, 
Küçükdağ, Y. (Ed.), Gaziantep Üniversitesi Vakfı Kültür Yayınları, Yayın No: 6, Gaziantep, s.102. 
32 Celâl Pekdoğan. (2003). Antep’de Türk-Ermeni ilişkileri: 1895-1922. Avrasya Stratejik 
Araştırmaları, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi 
Bildirileri, c.III, Ankara, ss.143-462. 
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kalmış ve 1818 yılına doğru Maraş eyaletinden ayrılarak kaza statüsünde Halep 

Vilâyeti’ne bağlanmıştır.33  

2.7. AYNTAB’IN ÇALIŞILMIŞ ŞER‘ÎYYE SİCİLLERİ 

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

ilâ 1909. c.153-160, Fasikül 1, Gaziantep, 1966. 

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

1886. 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. 

Cemil Cahit Güzelbey ve Hulûsi Yetkin. (1970). Gaziantep Şer‘i Mahkeme 

Sicillerinden Örnekler. M.1729-1825. c.81-141, Gaziantep. 

Galip Eken. (1088). Gaziantep’in 113 Numaralı Şer‘iyye Sicili 

Transkripsiyon ve Değerlendirme (H.1168-1169 M.1755-1756). Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Fuat Yıldırım. (1995). 108 Numaralı Gaziantep Şer‘iyye Sicili. Yüksek 

Lisan Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 

H. 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. 

Ahmet Yılmaz. (1997). 19. Yüzyılın 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. 

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

(Transkripsiyon ve Değerlendirme). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Hüseyin Çınar. 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehri`nin Sosyal ve 

Ekonomik Durumu. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul, 2000. 

Zeynel Özlü. (2002). Kassâm Defterlerine Göre XVIII. Yüzyılın İkinci 

Yarısında Gaziantep. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara. 

33 Celâl Pekdoğan. (1999). Gaziantep Ticaret Odasının 100 Yılı: 1898-1998. GTO Kültür Yayınları 
99/3,  Gaziantep, ss.11-14. 
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Handan Bozkurt. (2002). Gaziantep 17 Numaralı Şer‘iyye Sicili. Yüksek 

Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. 

Rabia Sultan Timbil. (2003). 19 Numaralı Gaziantep Şer`iye Siciline Göre 

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

Enstitüsü, Konya. 

Yüksel Babanınoğlu. (2004). 155 Nolu (H.1308-1310) Gaziantep Şer‘iyye 

Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. 

Bu tez çalışmasında Ayntab’ın H.1312-1314 tarihli 156 Numaralı Şer‘îyye 

Sicili’nin 159-293, 1-93 ve 1-8 sayfalarının transkripsiyonu yapılarak 

değerlendirilmiştir. 

2.8. 156 NUMARALI AYNTAB ŞER‘ÎYYE SİCİLİ’NİN GENEL DURUMU 

156 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili’nin orijinal nüshası Ankara’daki Milli 

Kütüphane’dir. Sicil, Hicri 1310-1314 (M.1894-1896) yıllarını kapsamakta olup 

19x47 ebatında ve 394 (250+93+8) sayfadan ibarettir. Milli Kütüphane’den temin 

edilen sicilin fotokopisinin 167-250, 1-93 ve 1-8 sayfalarından oluşan ikinci yarısının 

traskripsyonu yapılmıştır. Transkripsiyonu yapılan bu kısmın 167-250 sayfaları arası 

Nâib Nesim Baltacı dönemine, sonraki 93 sayfası Nâib Mehmet Ataullah dönemine 

aittir. Son 8 sayfasının ise hangi nâib dönemine ait olduğu belirtilmemiştir. 

Transkripsiyonu yapılan bu tez çalışmasının ilk dava numerosu 293 ile başlamıştır. 

Sicile Romen rakamıyla sayfa numarası verilmemiş fakat Arap rakamlarıyla 

“sahife numerosu” veya “sahife” ve her belgeye “numero” verilmiştir. Sayfa ve belge 

numeroları nâib değişimi ile yeniden başlamıştır. Transkripsiyonda sahife (veya 

sahife numerosu) ve numero yanında birden başlayarak sahifelere (veya sahife 

numerolarına) “sayfa no” ve numerolarada “dava no” verilerek transkripsiyonda 

parantez içinde koyu olarak yazıldı. Transkripsiyonu yapılan sicilin ilk sayfası 

(sahife 167) boş bırakılmış, dava no 3 ve 77 (numero 293 ve 368)’ye battal çekilip 

iptal edilmiştir. Sayfa no 179 (sahife 2) tahrip olduğu için okunamamıştır. Birçok 

sayfanın son bir veya iki satırı tahrip olduğu için okunamamıştır. Bazen ard arda 

gelen iki sayfaya (sayfa no 158 ve 159) aynı numero (sahife 1-93 arasında sahife 

numerosu 75) verilmiştir. Yine aynı şekilde, ard arda gelen bazı davalara (dava no 60 

ve 61) da aynı numero iki defa (numero 352) verildiği tespit edilmiştir. Sicilde bazı 

sayfalara da sahife numerosu veya sahife yazılmadan sadece rakam yazılmıştır. 
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Transkripsiyon yapılırken böyle durumlarda bunlara parantez içinde sahife yazılarak 

parantez dışına orijinal rakamı yazıldı. Sicilin son sayfası boş bırakılmıştır.  

2.9. 156 NUMARALI AYNTAB ŞER‘ÎYYE SİCİLİ’NİN TRANSCRİPSİYONU 
(Sayfa No: 1) 
Sahife 167 

(Battal çekilip boş bırakılmıştır) 

(Sayfa No: 2) 
(Dava No: 1) 

Sahife 168       Numero  293 
Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Menbic Kazâsı’na tâbi‘ (tahrip 

olduğundan okunamadı) karyesi ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-îlâm Ali bin Mehmed bin 

Hacı Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde Menbic’e tâbi’ 

Arab Virân karyesinde Çayan Mehmed bin Mûsâ nâm kimesne muvâcehesinde 

üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb bundan iki sene mukaddem kendi malım olan 

merkebim ile Halef bin Hallacî ile ‘alâ tarıku’l müzâyaka iştirâ eylediğim bir re’s sarı 

renkli kancık merkeb-i kırk gün mukaddem zâyi‘ idüb el-hâlet hâzihi işbu merkûm 

yedinde bulmamla bi’l-istihkâk merkeb-i mevsuf mezkûrı tarafıma teslime müdde‘â 

‘aleyh merkûm Mehmed’e tenbih-i şer‘î buyurulmak matlûbumdur didikde müdde‘â 

‘aleyh merkûm dahî cevâbında merkeb-i mevsuf mezkûru Ayntab’da Samancı 

Ahmed’den yüz yiğirmi guruş semen-i medfu‘m mukabilinde bundan otuz dört gün 

mukaddem iştirâ idüb ol-vechile şira’en mâlım olmakla bi-hak-i vazı‘- yed iderim 

didikde husûsu mezkûrdan târih-i mukaddem ile beyyinesi şer‘an evlâ olmakla 

müdde‘î merkûm Ali müdde‘âsı meşrûhası usûl-i müttehâzası vechile mensûb 

oldukları mahallerinden zîr-i mestûreyi imzâ ve temhir iden karye-i mezkûreli Câsim 

bin Hasan ve Mehmed bin Halife ve Hasan bin Kara Ahmed nâm kimesnelerden 

evvelâ  sırran ve ba‘dehû mütarafi‘an hazır oldukları halde Müslüm bin Ömer ve 

Hüseyin bin Halil nam kimesnelerden dahi ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-

şehâde iddükleri ihbar olunân karye-i mezbûreli Halife bin Şeyh Ali ve Ömer bin 

Bekir nam kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ba‘de’l-ısbât ve’l-hâlef mezkûru 

müdde‘î merkûm Ali Ağa’ya def‘ ve teslimi müdde‘â ‘aleyh merkûm Mehmed’e 

tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fil yevmi’l-‘‘aşer min-Cemâziye’l-evvel li-sene îsnâ ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf_____________________________________________________ 
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(Dava No: 2) 
Numero 294 

Haleb Vilâtet-i Celîlesi dâhilinde Nefs-i Mar‘aş Sancağı ahâlisinden 

Divanli Mahallesi sakinlerinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Nalcı Hacı Mehmed bin Mustafa 

bin Abdurrahman nâm kimesne Medîne’i Ayntab mahkeme-i şer‘îyye odasında 

ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde medîne-i mezbûre mahallâtından Kızılca Mescid 

Mahallesi ahâlisinden Ergenekli Mahmud bin Bekir bin Asaf nâm kimesne 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb bundan yedi sene akdem Mar‘aş 

sancağına tabi‘ Ergeniz nâm mer‘ide ra‘i  iderke zira kendi mâlım olub kül renkli on 

üç yaşında boynunun sağ tarafında çenesi yanında bir parça kara  kuyruğunda ve 

boynunda sek? nişanlı mu‘ayene olunan bir re’s erkek merkeb-i tarihden on üç sene 

mukaddem dört yüz guruş semen-i medfu‘m mukâbilinde Behisnivî Yusuf nâm 

kimesneden iştirâ idüb merkeb-i mevsûf mezkûr ol-vechile malım iken sâlifü’l-beyân 

mer‘î de yedi sene akdem nasılsa sarf ve zâyi‘ olmakla merkeb-i mevsuf mezkûru 

elhâlet-i hâzihi işbu merkûm Hamal Mahmud yedinde bulmamla hâlâ merkeb-i 

mezkûru bi’l-istihkâk taleb iderim didikde lede’s-sû’al ol-dahî cevâbında müdde‘â 

bih olan merkeb-i mevsûf mezkûrı bundan beş sene akdem on dört buçuk sim mecidi 

semen-i medfû‘ mukabilinde Ergenekli Abidin’in oğlu Mustafa nam kimesneden 

satûn aldım merkeb-i mevsuf mezkûr ol-vechile şera’en malım olmakla bi-hak-ı 

vâz‘ı- yed iderem deyû vâz-ı yedini ikrâr ve müdde-i merkûmun mâ‘adâ müdde‘âsını 

külliyen inkâr itdikde müdde‘î merkûm Hacı Mehmed’den müdde‘âsı meşruhâsına 

muvâfık biyyine taleb olunduk da müdde‘î merkûm bervech-i meşrûh müdde‘âsını 

usûl-i mevzû‘âsına tevfikan bâ-varaka-i mestûre mensub oldukları mahallerinden zîr-

i mestûreyi  imzâ ve temhir iden Maraşlı Niyazizâde, Hafız Mehmed Efendi ibn-i 

Hacı Durdu Dayakçı oğlu Memoli Ağa ve Kazgancızâde Hacı Mustafa nâm 

kimesnelerden evvelâ sırran ve  ba‘dehû mütarafian hâzır oldukları halde Osman bin 

Hacı Abdullah ve Mustafa bin Süleyman ve Hacı Mehmed bin Abdurrahman nâm 

kimesnelerden dahi ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde itdükleri ihbar 

olunan mâra’l-beyân Mar‘aş’ın Kayabaşı Mahallesi ahâlisinden Bostancı Durmuş 

yine Durmuş ve Van Devi Dayı Ömer bin Abdullah nam kimesneler şehâdetleriyle 

bi’l-muvâcehe bervech-i şer‘î meşrûhân ve mufassalan ısbat itmeğin mûcebiyle 

ba‘de’l-hâlef ve’l-hükm müdde‘â bih olan merkeb-i mevsûf mezkûrı müdde‘î 

merkûm Maraşlı Nalcı Mehmed’e hâlen teslimi müdde-i aleyh merkûm Hamal 
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Mahmud’a tenbih olunduğu tescil ve bi’l-iltimâs Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden 

i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmil-hâmis ‘aşer min-şehr-i Cemâziye’l-evvel li- sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf_____________________________________________ 

(Dava No: 3) 
Numero 295 

(Battal çekilip iptal edilmiştir) 

(Sayfa No: 3) 
(Dava No: 4) 

Numero 296 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Semâvin-i 

Fevkâni karyesi sakinlerinden ve Savcılı Aşireti’nden işbu bâ‘isü’l-‘i‘lâm Kara Ali 

ibn-i Hacı Kara Mehmed medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd 

meclis-i şer‘îmizde er karındaşı Sarı Mehmed ibn-i merkûm Hacı Kara Mehmed 

muvâcehesinde bâbamız müteveffa-yı Hacı Kara Mehmed’den oğlu olmamızla bana 

ve işbu Mehmed’ ve evlâd-ı sâ’iresine intikâl-i ‘adile bi’t-tapu intigal itmiş olan 

ma‘lûmu’l-kıtâ‘at arâzi-i ecriyemize âhire bedel-i mîsli olan sekiz bin üç yüz guruş 

ferâğ-ı kat‘ı ile ferâğ idüb ve ferâğ-ı mezkûr bahâ olan meblâğ-ı mezkûrı mefruğ leh 

olanlardan ahz ve kabz ile îstifa-yı hak ve makbuzatından bizlere isâbet iden 

hissemizi taraflarımıza def‘ ve teslime işbu merkûm Mehmed’i mütevekkil ve 

merkûm dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-î mezkûreyi ba‘de’l-kabûl mezkûr 

Mehmed’e vekâlet-i muhakemeye binâen mefruğlu olan ma‘lûmu’l-esâmi kesândan 

tarlayı mezkûrların bedeli olan meblâğı mezkûrı kabz itmiş ise de hisseme isâbet 

îden bin dokuz yüz elli guruşluk hakkımı bâna def‘ ve teslimden imtinâ‘ ider olmakla 

su’al olunub icâb-ı şer‘îsi icrâ olunmâk matlûbumdur deyû ba‘de’d-davâ ve’l istintak 

mezbûr Mehmed dahi cevâbında mevrûsumuz ve bâbamız merkûm Hacı Kara 

Mehmed tarihden on beş sene mukaddem vefât idüb verâset-i zevce-i mekûhe-i 

metrûkeleri Aîşe binti Ali ve Fatma ibnite diğer Ali Hacı Bekir oğulları îşbu müdde‘â 

‘aleyh ve gâ’ibûn ‘ani’l-meclis Abdullah ve Maho ve Ahmed ile Bekir ve sulbiye-i 

kebire kızları Kezbân ve Sultan ve Aişe’ye inhisârı lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve 

nümâyân olduktan sonra yine sene-i mezkûre hilâlinde bâbamız müteveffâ-yı 

merkûmdan müdde-i mezbûr Ali’ye müntakıl kâffeten emlâk ve emvâl ve arâzi-i 

miriye kısmından olân tarla hisselerinden benim şer‘an malım olub kendüsine 
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medfû‘um olân otuz iki ‘aded ‘ayn-ı lira-yı Osmâni kıymetlû bir re’s deve ile ol-vefât 

beş yüz guruşluk kıymetlü beş nesil buğda üzerine merkûm Ali ile müsâlaha olub ve 

bedel-i sulh olan mâra’l-beyan ahs ile buğda-yı yedimden ve malımdan olmak üzere 

mezbûr Ali ba‘del ahz ve’l kabz mevrûsumuz müteveffâ-yı merkûmun cem‘i 

terekesinden va kâffe-i tarlasından hisse-i mucebiyye da‘vâsına da’ir benimle ibrâ’i 

‘âmm ve iskât-ı tam olub hatta bâbamız müteveffa-yı merkûmun ma‘lûmü’l-esâmi 

kesâne olan on bir bin iki yüz elli guruş deyn ve borcunu benim ile karındaşım Hacı 

Abdullah tarafından te‘diye olunmak üzere cem‘i mezkûr vaz‘ idüb ol-vechile 

duyun-ı mezkûru dahi tamâmen ben ve   merkûm Hacı Abdullah edâ ve ifâ idüb bu 

vechile sâdır olan müsâlahaya binâen müdde‘î merkûm Ali’nin bâbamız 

dükkanından ve tarlasından hisse-i mütâlebesinden  hakkı yoktur deyu ba‘de’d-def‘ 

ve’l-inkâr tarafeynin  sûret-i  fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle müdde‘â ‘aleyh merkûm 

Mehmed takdirinde bâbaları müteveffa-yı merkûm Hacı Kara Mehmed’in beyne’l-

verese taksim-i lâzım gelen 

(Sayfa No: 4) 
Sahife Numerusu 170 

terekeden müdde-i merkûm Ali’nin ‘alâ tariku’t-tehâric sulh ve ibrâsında arâzî-i 

duyunâta dâhil olduğunu bâkî arâzi duyûnat-ı mesâlih-i ittisal? olmak üzere vâkı‘a 

olduğunu ikrâr itmekle ibrâ’-i mezbûr sahîh olmayûb tereke-i mezbûre beyne’l 

verese taksimi lâzım gelecek  deyû ifşâ olunmakla binâen ‘aleyh akd-i bâtıl hakkında 

ibrâ’-ı dahi şer‘ân sahîh ve mu‘teber olmadığı ecilden müdde‘â ‘aleyh merkûm 

Mehmed’in ibrâ itmiş olduğu kelâmı def‘a sulh-i cevâb olmağın mûcebince müdde‘î 

merkûmun inkârına mukarren müdde-i ‘aleyh merkûmûn bedel-i sulh deyû iddi‘a 

eylediği sâlifü’z-zikr bir re’s deve ile beş şinik buğdayı beyâna ba‘de’l havâle 

bâbaları müteveffâ-yı merkûmun metrûkâti cümlesînden müdde‘â bahâ olub mevcud 

olanları ‘aynen ve müstehlik olânların isbâd ve habsi ile kısmiyatını ve mülkiyâtını 

bervech-î şer‘î müdde‘î mezbûr Ali dahî ba’de’t-tashih ve’l-beyân beyne’l verese bi’l 

fârizâtü’ş-şer‘îyye iktisâmı  iktiza ittiği tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden 

i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer‘ min-Cemâziye’l-evvel li-sene isnâ ‘aşer 

ve selâse mî’ete ve elf_________________________________________________ 
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(Dava No: 5) 
Numero 297     

Haleb Vilâyet-i  Celîlesi dahilinde Medîne‘i Ayntab’a tâbi‘ Güllü karyesi 

ahâlisinden Şıhlı bin Alo  bin Mehmed tarafından zikr-i âtî husûsı taleb ve da‘vâ ve 

ahz ve kabza vekil-i müseccel-i şer‘îsi işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Hoca Seyyid Efendi ibn-i 

Seyyid Ağa medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde 

Medîne-i Ayntab’ın İbn-i Şeker Mahallesi ahâlisinden Dede oğlu Bakkal Şâkir ibn-i 

Hacı Ahmed muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb müvekkilem 

merkûm Şıhlı’nın validesi Aişe Fatma’nın bâbası diğer Alo ibn-i Çopur Hüseyin 

hayatında işbu merkûm Şakir zimmetinde cihet-i karzdan alacağı olan elli guruş 

hakkını kable’l-ahz ve’l-istifâ tarihden on sene mukaddem vefât itmekle verâseti 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Aişe ibnite Mamo ile sulbi oğulları Şeyh Mehmed ve 

Hüseyin’e ve sulbiye kızı olub müvekkilem merkûm Şıhlı’nın validesi mezbûre Aişe 

Fatma’ya münhasıra ba‘dehû kable’l-kısme binti mezbûre Aişe Fatma dahi vefât 

idüb verâset-i zevci ve müvekkilem merkûm Şıhlı’nın bâbası mezbûr Alo ibn-i 

merkûm Mehmed ile sadrî oğlu Ali’ye ve yine diğer oğlu müvekkilem merkûm 

Şıhlı’ya münhasıra olub bunlardan gayri vârisi ve terekesine müstehak âheri 

olmamakla meblâğı mezkûr elli guruşun müvekkilem merkûm Şıhlı’ya bi’l 

münâsaha isâbet iden hîsse-i meşru‘asını tarafıma edâ ve teslime işbu medyûn 

mezbur Şakir Ağa’ya tenbih olunmak bi’l-vekâle matlûbumdur deyû bade’d-da‘va 

ve’l-istintâk merkûm Şakir dahi cevâbında müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr elli 

guruşun bervech-i müdde‘â cihet-i mezbûreden müteveffa-yı merkûm Alo ibn-i 

Çopur Hüseyin’e hâlâ zîmmetinde deyn-i olduğunu tâyi‘en ikrâr ancak müdde‘î vekil 

mûmâ-ileyh Seyyid Efendi müdde‘â-yı meşrûhasını asûl-i müttehâzası vechile bâ 

varaka-i mestûre mensûb oldukları mahalleerinden ve zîr-i mestûreye vaz‘-ı imzâ ve 

mühr iden Ali bin Ali ve Mehmed bin Mustafa ve Hüseyin bin Ahmed nâm 

kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarafi’an  hâzır oldukları halde Osman bin 

Mehmed ve Hasan bin Mehmed bin Mustafa ve Hüseyin bin Şerîf ve İbrâhim bin 

Ahmed nâm kimesnelerden dahi ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve kabulü’ş-şehâde 

iddükleri ihbar olunan Ata oğlu İbiş bin Abdullah ve diğer İbiş Hüsno bin Abdullah 

ve Mehmed bin İsmail nâm kimesneler li’ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâzırûn olub 

iştişhad olundukda fi’l-hakikâ işbu müdde‘î vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’nin 

mûvekkili Şıhlı bin Alo bin Mehmed nâm kimesnenin min kıbeli’l-ümm-i cedd fâsidi 

diğer Alo ibn-i Çopur Hüseyin vefâtı vukû‘ ile verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 
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Aişe binti Mamo ile Sulbi oğulları Şeyh Mehmed ve Hüseyin’e ve sulbiye-i kızı Aişe 

Fatma’ya mûnhasıra ba‘de kable’l-kısme binti mezbûre Aişe Fatma dahi vefât idüb 

verâseti zevci mezbur Alo ibn-i merkûm Mehmed ile sadrî oğulları müvekkil 

merkum Şıhlı ile Ali’ye mûnhasıra olub bunlardan gayrı vârisi ve terekesine mütehak 

âheri olduğu malumumuz değildir yine bu husûsa bu vech üzere sâhidiz şehâdet dahi 

îderiz deyu her biri bi’l-muvâcehe edâyı şehâdet-i şer‘îyye itmeğin mucebince 

müdde‘î asıl merkûm Şıhlı ber-minvâl-i muharrer verâsetine bâ’de’l-hükm müdde‘â 

bih olan meblâğ-ı mezkûr elli guruşdan bi’l-münâsaha müvekkil merkûm Şıhlı’ya 

isabet iden hisse-i meşru‘asını vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’ye edâ ve teslimi 

medyûn merkum Şakir Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min-Cemâziye’l-evvel li-sene isnâ ‘aşer  

ve selâse mi’ete ve elf_________________________________________________ 

 

(Dava No: 6) 
Numero 298 

Tahakkuk-ı ‘indi’ş-şer‘îyye binâen zikr-ı âtî husûsun mahallinde fasl ve 

hasm içûn kıbel-i şerî‘at-ı garrâdan me‘zûnen irsâl ve ta‘yîn olunân mahkeme-i 

şer‘îyye Serkâtibi Mevlâna Mehmed Zühdü Efendi ibn-i Hamza Efendi Dâ‘îleri 

Haleb Vilâyet-i celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Suyabatmaz Mahallesi 

ahâlisinden müteveffa-yı Timûr oğlu Mehmed Ali bin Ahmed’in menziline varûb 

Söylemezzâde Mehmed Said Ağa ve Kebkebzâde Molla ve Şakir ve Mahmud 

Efendiler ve Çörekcioğlu Mehmed Ağa ve sâ’ir makbûzu’l-esâmi  kimesneler hâzır 

oldukları halde ‘akd-i meclis-i şer‘î ‘alâ eyledikde müteveffâ-yı merkûmun verese-i 

menkûhe-i metrûkesi Hadice binti Ali ile kendîden akdem vefât iden zevcesi 

Fatma’dan tevellid sulbi kebir oğlu Mehmed ve sulbiye-i keb’ire kızları Zeyneb ve 

Şakire ve Hadduc ve yine kendiden mukaddem vefât iden diğer zevcesi Şakire’den 

tevellid sulbi oğlu Ahmed ile diğer sulbi oğlu gâ’ib-i ‘ani’l-beled Mustafa’ya ve 

sulbiye-i kebîre kızları Ayuş’a ve Münire’ye inhisârı lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve 

nümâyan oldukdan sonra verese-i merkûmeden ibn-i mezbûr Mehmed meclis-i 

ma‘kûd mezkûrda verese-i merkûmeden ibn-i mezbûr Molla Ahmed kendi nefsinden 

ol- ebeveyni er karındaşı gâ’ib-i merkum Mustafa’nın umûrunu tesviye ve ru’yet 

içûn kıbel-i şer‘den vasî mensûbu ve hısmı olmamla vesâyeten ve hâzırûn mûmâ-
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ileyhim tasrifleriyle ma‘rife olan zevce-i mezbûre Hadice ve benât mezbûrat Zeyneb 

ve Şakire ve Hadduş ve Ayuş ve Münire nâm hâtunlar oldukları 

 

(Sayfa No: 5) 
Sahife Numerosu 171 

halde takrir-i kelâm ve ta‘biri ani’l-merâm idüb hudud-ı erba‘ası Tesahcı Ömer ve 

askerî nekâ‘atlarından? Kiyâ Ağa ve Adile Hâtun ve Kürtoğlu Mehmed hânleri ve 

tarîk-i hâs ile mahdûd olub derununda akd-i meclis-i şer‘î ‘âlî kılınan işbu bir bâb 

hânenin temamı sekiz sehim ihtiyarile bir sehmi benim ve bâki yedi sehmi dahî 

mevrûsumuz müteveffa-yı mezbûr Mehmed Ali’nin olub ol-vechile menzil-i 

mezkûru müteveffa-yı mezbur ile zabt ve ta tasarruf idegeldiklerimiz hâlde bâbam 

merkûmun vefâtıyla menzil-i mezkûrda olan mâra’l-beyân yedi sehim hisseden 

mukaddemâ vefât iden validemiz pederimiz zimmetinde mikdârı mu‘ayyen mehr-i 

mü’eccel cihet-i karzdan ma‘lûmü’l-mikdar alâcağı ba’de’t-tesviye mütebâki sehmi 

beyne’l- verese iktisâm olmasını bana li-ebeveyn kız karındaşlarım mezbûrat Zeyneb 

ve Şakire ve Hadduc bi’l-verâse taleb ve iddi‘â eylediğimiz misillü işbu verese’i asıl 

ve vasi merkûm Monla Ahmed ile li-ebeveyn kız karındaşları mezbûr Ayuş ve 

Münîre dahi mütefevvâ-yı merkûm menzil-i mezkûrda olan yedi sehm hissenin iki 

sehmini hayatında Mehmed oğlu merkûm Hacı (tahrip olduğundan okunamadı) iştirâ 

(çizilmiş) suret-i meşru‘âda ba’de’l-bey‘ ve’l-iştira bizler dahi hisse-i şâyi’amızda 

müşterek olmak üzere mezkûr iki sehmi merkûm Hacı Hüseyin Ağa’dan iştirâ ve 

temlik itdiğimiz cihetle mütebâki beş sehim menzil hîssesinden yine mukaddemâ 

vefât iden vâlidemiz Şakire’nin pederimiz zimmetinde kezâlik cihet-i karzdan 

ma‘lûmu’l-mikdâr alacağı ile mikdarı mu‘ayyen mehr-i mü’eccel ba‘de’t-te’diye 

sehâm bâkiyenin beyne’l-verese iktisamını taleb ve da‘va ve tarafeynden her birimiz 

âhiren ber-minval-ı muharrer müdde‘âsını inkâr idüb ol-vechile miyânemizde 

münâza‘ât-ı kesîre ve muhâsamât ve hayre vaki‘ olmuşidi el-hâlet-i hâzihi 

tavassutıyla beynemiz ıslâh ve tanzim olub ol-vechile sâlîfü’z-zikr yedi sehmin bir 

sehmini ber-vech-i tahrîr müdde‘âmız mukâbelesinde benim li-ebeveyn 

kızkarındaşlarım mezbûrat Şakire (tahrip olduğundan okunamadı) ve Hadduc’un üç 

sehmini dahî li-eb er ve kız karındaşlarım asıl ve kayyum  merkûm Monla Ahmed ile 

mezbûrat Ayuş ve müteverreye ber-minvâl-i muharrer müdde‘âları mukâbelesinde 

def‘ ve teslim eylemek ve mütebâki üç sehmi dahi beyne’l-verese-i iktisâm idilmek 

üzere bi’l-verâse cümlemiz tabi‘en ve kat‘îyyen mesâlih olduk didik de verese-i asıl 
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ve kayyum hâzırûn merkûm Molla Ahmed ile  mezbûrât Hadice ve Şakire ve Zeyneb 

ve Hadduc ve Ayuş ve Münire nâm kimesneler dâhi mukarreratı merkûm Mehmed’i 

cem‘-i kelimât meşrûhasında vecâhen tasdik ve şifâhen tahakkuk itdiklerinden sonra 

zevce’i mezbûre Hadduc menzil-i mezkûrun üç sehminden olan semen hissesini beş 

yüz guruş semen-i medfû‘ ve makbuza ve ögey oğlu merkûm Mehmed’e bey‘ ve 

temlik idüb ol-vechile menzil-i mezkûr tamâmı bi-hakimü’t-tashih üç bin beş yüz 

yirmi sehâmden ‘ibâret olub sehâm-ı mezkûrun dokuz yüz doksan bir sehmi ibn-i 

merkûm Mehmed’in ve altı yüz elli beşer sehimden üç yüz sehmi dahî ebnân 

merkûmân Molla Ahmed ve Mustafa’nın ve yüz doksan üç sehimden beş yüz yetmiş 

dokuz sehmi dahî benât mezbûrat Şâkire ve Hadduc ve Zeyneb’in ve üç yüz yirmişer 

sehimden altı yüz elli sehmi dahi diğer benatân merkûmtan Ayuş ve Münire’nin 

şer‘an ve salihân ve ırsen mülk-ü müşterekleri olmağın mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundı  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-şehr-i Rebi‘u’l-evvel li-sene isnâ ‘aşer  ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

 

(Dava No: 7) 
Numero 299 

Bâdî-i taksim defteri kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Ehl-i 

Cefâ Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât iden Hacı Mehmed bin 

Mehmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hadice binti Mehmed ile validesi 

Zeyneb binti Nalband Mehmed için ve sulbi kebir oğlu Mustafa ve sulbi kebîre kızı 

Nazife ve sulbiye-i sağîre kızı Nesime’ye inhizârı şer‘an zahir ve aşikâr oldukdan 

sonra sağîre-i mezbûrenin umûrını tesviye ve ru’yete ve malı mevrûsunu ahz ve kabz 

ve hıfza vâlidesi mezbûre Hadice Hatun kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunub 

mezbûre dahi ol-vechile vesâyeten mezkûreyi? ba’de’l-kabul vasî-yi merkumenin ve 

verese-i kibârın taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘île müteveffa-yı merkûmın 

terekesi tahrîr ve taktim ve beyne’l-verese bi’l fârizatü’ş- şer’îyye tevzi‘ ve taksim 

defteridir ki ber vech-i âtî zikr ve beyân olunûr  

Tahrîren fi’l-yevmi’s sâlis ve’l-ışrîn min-şehr-i Rebi‘ûl-ahir lî-sene isnâ 

‘aşer  ve selâse mi’ete ve elf _________________________________________ 
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Ma‘lûmu’l-hudud menzil ma‘ bûrun der mahalle-i mezburda  
guruş  bâb 
5000  1 

 
Baddal yazısında karalık bağ     
guruş  kıt‘a  tiyek 
200  ?  230 

 
yatak kat  ma‘ sağîr yorgan             bakır evâni  
guruş  ‘aded  guruş parça batman
200  2  90 15 5 

        
    sağîr küp                hırdavat-ı menzil 
guruş  âded  guruş  

12  4  36  
 
Yekün yalnız            

guruş 
5570 

 
Minhaü’l- ihracat_____________________________________________ 
Techiz ve tekfin mesârifi  

guruş 
30 

 
Zevce-i mezbûre Hadice’nin mehr-i mü’ecceli 

guruş 
470 

 
resm-i kısmet              kaydiye bahâ               yol bahâ 
para  guruş  para  guruş  guruş  
30  126  10     8  30  

 
Yekün yalnız 

guruş 
638 

 

(Sayfa No: 6) 
Sahife Numerosu 182 

Sahhü’t-taksim beyne’l verese________________________________________ 
guruş 
4932 
 
Hisse-i zevce-i  mezbûre Hadice 
para  guruş 
20  616 
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Hisse-i ümm mezbûre Zeyneb  
guruş 
822 

 
Hisse-i ibn-i merkûm Mustafa  
para  guruş 
30  1746 

 
Hisse-i binti mezbûre Nazife 
para  guruş 
15  873 

 
Hisse-i binti mezbûre Na‘ime 
para  guruş 
15  873 

 

(Dava No: 8) 
Numero 300 

   Ba‘di-i defter-i kassâm oldur ki     

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Seng-i 

Tavil Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât iden Haçadur veled Misyak 

veled Etmın verâseti zevce-i metrûkesi Tutu binti Kifork ile kendiden akdem vefât 

iden zevcesi Vartır’dan mütevellîd sulbi kebir oğlu Mosiyan’a ve sulbiye-i kebire 

kızları Feride’ye inhisârı şer‘an zâhir ve aşikâr oldukdan sonra sağîrun-ı mezbûrunun 

umurlarını tesviye ve ru’yete kıbel-i şerden valideleri mezbûre Tutu vasî nasb ve 

ta‘yîn olunub ol-dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi ba‘de’l kabul verese-i 

asıl ve vasî-i merkûmdan taleb  ve ma‘rufetleri ma‘rufet-i şer‘ ile müteveffâ-yı 

merkûmun terekesi tahrîr ve beyne’l verese bi’l fârızâtü’ş-şer‘îyye tevzi‘ ve taksim 

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

Tahrîren fi’l-yevmi’s- sâlis ve’l-‘ışrîn min-şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene 

isnâ ‘aşer  ve selâse mi’ete ve elf _________________________________________ 

 
Menzil-i der mahalle-i mezbûre   
guruş bâb 
5000 1 
           
Emin Dede civârında dükkan nısf hissesi 
guruş bâb 
1200 1 
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        yatak kat                                    minder             çabut tennur yorganı 
guruş  parça  ‘aded  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 
300  6  3  25 2  8  1 

 
   hasır yastık                    miskamil hali              şık  kilim   
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

16  6  50 1  33 1 
 
      kıl palaz                          bakır                                                    
guruş  ‘aded  guruş parça müd

17  1  165 20 7 
   
          küp                 hırdavat-ı menzil 
guruş  ‘aded  guruş 

12  5  25 
 
Yekün yalnız 

guruş 
6850 

 
Minhaü’l-ihrâcat___________________________________________ 
 
  resm-i kısmet                 kaydiye               yol bahâ 
para  guruş  para guruş  guruş
10  171  10 10  4 

 
Yekün yalnız 

para  guruş 
20  185 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l verese__________________________________ 

para  guruş 
20  6664 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Tutu 

guruş 
833 

 
Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Misyak  

para  guruş 
30  1295 

 
Hisse-i ibn-i kebir merkûm Ohannes 

para  guruş 
30  1295 

 
Hisse-i ibn-i sağîr merkum Haçador 

para  guruş 
30  1295 
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Hisse-i binti mezbûre Mekruhi  
para guruş 

37     0,25 647 
 
Hisse-i binti mezbûre Cevhere 

para  guruş 
37   0,25  647 

 
Hisse-i binti sağîre Feride 

para  guruş 
37  0,25  647 

 

Verese-i merkûmlardan Tutu ve Misyak ve Mekrohi nâm kimesnelerden her 

biri ber-vech-i muharrer hisse-i ırsiyelerini kabz ile istifâ-yı hak itdiklerini hûzur-ı 

şer‘de ikrar itdikleri gibi makar-ı mezburdan Ohannes ve Haçadur ve Feride’nin 

emlâk ve emvâl-i saireden müntekıl   hisse-i ırsiyeleri olan cem‘an ber-vech-i bâlâ üç 

bin iki yüz otuz dokuz guruş yirmi yedi buçuk paralık eşya li-ecli’l-hıfz ve’l istirbah 

vasîleri olan mezbûre Tutu’ya tamâmen def‘ ve teslim olduğu ber-minval-i muharrer 

teslim ve kabûl eylediği iş bu mahalle şerh olundu. 

 

(Sayfa No: 7) 
(Dava No: 9) 
Sahife Numerosu 173        Numero 301 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde vâki‘ Maraş Sancağı ahâlisinden Salman 

bin Abdullah bin Abdullah tarafından zikr-i âtî meblâğı taleb ve da‘va ile ahz ve 

kabza vekil-i şer‘îsi olan Nuri Mehmed Paşa Cami‘i Şerîf-i İmamı işbu bâ‘isü’l-îlâm 

Abdullah Efendi ibn-i Hacı İsmâil Efendi ibn-i Hüseyin Medîne-i Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde medîne-i mezbûre mahallâtından Sayek 

mesâlihan Mahallesi sakinlerinden Kirve’nın oğlu Abdulkadir ibn-i Hacı Emin bin 

Halil muvâcehesinde müvekkilem merkûm Salman bundan çend sene mukaddem 

Münire ibnite merkûm Hacı Emin nâm Hatun’ı kendi nefsi çûn ‘akt-i nikâh 

esnâsında mezbûrenin li-ebeveyn er karındaşı merkûm Abdulkadir bana yemeklik 

içün on ‘aded Osmani altunı ‘itâ olunmadıkca akd-i nikâh itdirmem deyû tezvic ve 

tenkihe ma‘ni olduğu ecilden müvekkilem merkûm dahi malından olmak üzere 

merkûm Abdulkadir’e salifü’z-zikr on ‘aded Osmâni altunı bade’d-def‘ ve’t-teslim 

ve‘t-tesellûm nikah-ı mezkûr ‘akt olunmuş idi ancak merkûm Abdulkadir makbuzı 

olan on aded ‘ayn-ı lirayı Osmâni olan müvekkilem merkûma i‘âde ve teslim 

itmemekle mezkûr on ‘aded paranın müvekkilem içün bana i‘âde-i teslîme tenbih 
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olunmak matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’l-isti’ntak ol-dahi cevâbında fi’l-

hakîka li-ebeveyn kız karındaşım mezbûre Münire’ye müvekkil merkum Salman 

‘akd-ı nikâh esnâsında yemeklik namıyla merkûm Salman’ın bekâ-yı medfu‘ı olan 

on ‘aded Osmânî altunını ba‘de’l-kabz kendi umûrıma harç ve sarf ile istihlâk itdim 

deyû (çizik) ikrar itdikde sûret-ı murâfa‘aları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle müdde‘â 

‘aleyh mezbûr Abdülkadir yemeklik nâmıyla esnâ-yı ‘ahzda müvekkil mezbur 

eniştesi Salman’dan on ‘aded lira-yı Osmânî ahz ve istihlâk itdiğini i‘tiraf itmekle 

meblâğı mezbûrun redd ve î‘tası lâzım olduğu deyû cevâben  iftâ ve iş‘âr olunmağın 

‘alâ mûceb ikrâra müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr on ‘aded lirayı Osmânisi 

müvekkil merkûm Salman’a izâfetle müdde‘î vekil mûmâ-ileyh Abdullah Efendi’ye 

redd ve teslimiyle makar-ı mezbûr ‘Abdulkadir’e iltizam olunduğu tescil ve Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min-Cemâziye’l-evvel li-sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf____________________________________________ 

 

(Dava No: 10) 
Numero 302 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab mahallatından Töbe 

Mahallesi  sakinlerinden iken bundan mukaddem vefât iden Ali bin Memik ibn-i 

Mustafa nâm kimesnenin sulbi oğlu Veysel ve sulbiye kızı Hadice nâm siğarların 

valide ve bâ-hüccet-i şer‘îyye vâsileri olan işbu ba‘isü’l-vesîka ma‘rifetû’z-zat Ayuş 

ibnite Neccar Küçük Mehmed bin Mehmed Ali Hoca nâm Hâtûn meclis-i şer‘î şerîf-i 

enverde medîne-i mezbûre ahâlisinden Şerîf oğlu Abdulkadir ibn-i Ahmed 

mahzarında vesâyeten takrir-i kelâm ve ta‘biri ‘ani’l-merâm idüb müteveffâ-yı 

merkûmun ale’l-vefât yedinde mülkü olan etrâf şehrde vaki‘ Çatal Koz nâm mahalde 

kâ‘in tarafları Haze’nin oğlu Şeyho ve İbrâhimli karyeli Hırnık Ali ve Dellâkın oğlu 

Hacı Mehmed’in zevcesi Hâce Güldâne Hâtun ve İbrâhim Efendi mülkleri ile 

mahdûd ağlak bağ tamâmı merkûmun vefâtı vukû‘ ile mezkûr bağ zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi olmamla bana ve de bâbası merkûm Memik’e ve validesi Aişe binti İvaz 

ile vasileri olduğum sulbi evlâdları bulunan sagiran-ı merkûmana mevrûs olub ancak 

yine bağ-ı mahdûd mezkûrda olan yetmiş iki sehimde dokuz sehim hisse-i ırsiyemi 

hâzır merkûm Abdulkadir’e bey‘-i bât ile bey‘ ve temlik mezid idüb siğar-ı 

mezbûrân Veysel ve Hadice dahî nafaka ve kisve bahâ vesâ’ir hevâic-i zarûreyeye 

muhtac ve bağ-ı mezkûrda olan mara’l-beyan yetmiş iki sehimde bulunan otuz dokuz 
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sehim hisselerinden ma‘adâ malları olmamakla hisse-i mezkûreleri benim hissemle 

birlikde  bey‘ olunub esmânıyle ittifak ve iksâ? olunmak sağîrân-ı merkûman içûn 

lâzım ve mühim olmakla sağîrân-ı mezbûrânın bağ-ı mezkûrda olan otuz dokuz 

hissesi semen-i misliyle bey‘ idilmek üzere kıbe’l-i şer‘den bana izin virilmeğin bi’l-

vesâye matlûbumdur didikde vasîyi mezbûrenin takrir-i meşrûhı vakı‘a mutâbık ve 

nefsi’l-emre muvâfık ve dört yüz otuz üç guruş dahî siğar-ı  mezbûran hisseleri olan 

otuz dokuz sehimlik yevm semen misli olduğu zeyl-i rakimede muharreru’l-esâmi 

kimesnelerin ‘alâ tariku’ş-şehâde (tahrip olduğundan okunamadı) âlânûr zahir ve 

mütehakkık olmağın usûl-ü müttehâzası vechile siğar-ı mezbûranin (tahrip 

olduğundan okunamadı) bedel-i misli olan dört yüz 

 

(Sayfa No: 8) 
Sahife Numerosu 174 

otuz üç guruş mukâbilinde ferağ komisyonu huzûrunda hâzır merkûm Abdülkâdir’e 

binâen bey‘ ve teslime vasî-yi mezbûre Azîze Hâtûn’a kıbe’l-i şer‘den izin 

virilmeğin mâ‘ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l- ‘ışrîn min- Cemâziye’l- evvel li-sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf____________________________________________ 

 

(Dava No: 11) 
Numero 303 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Seng-i 

Nakkaş Mahallesi sakinlerinden iken bundan mukaddem vefât iden Debbağ Ahmed 

bin Mamuk sulbi oğlu Mehmed’in vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin bâbası müteveffâ-

yı merkûmdan muttasıl emvâl-ı mevrûsunu ahz ve kabz ve hıfz ve umûrlarını tesviye 

ve ru‘yete kıbel-i şer‘î şerîfi enverden bir vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve 

mühim olmağın emânet ile ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf ve her vechile vesâyeten 

uhdesinden gelmeğe kadir idiğü zeyli rakimede muharrerü’l-esâmi kimesneler 

ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alân sağîr merkûmun li-eb er karındaşı râfi‘u’l-vesîka  

Mustafa ibn-i müteveffa-yı mezbûr Ahmed Ağa gıbel-i şer‘den sagir merkûm 

Mehmed’in vakt-i rüşt ve ve sedâdına değin bâbası müteveffa-yı merkûmdan 

müntegıl malı mevrûsını ahz ve kabzına ve hıfz ve tesviye-i umûruna vasî nasb ve 

ta‘yîn olûnub ol-dahi bervech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi ba‘de’l-kabul vasî 

merkûm Mustafa Ağa talebiyle sağîr mezbûrun nafaka ve kisve bahâ ve sa’ir hevâic-i 
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zaruriyesi içün işbu târih-i hüccetden i‘tibâren yevmi bir guruş farz ve taktir  olunub 

meblâğı mefrûzı mezkûr bir guruş külli yevm sağîr mezbûr Mehmed’in nafaka ve 

kisve bahâ vesâir levâzım-ı zaruriyesi içün farz ve taktir olunub meblâğ-ı mezbûru 

harç ve sarf ve lede’l-hâce istidâneye ‘inde’z-zafer malı mevrûsunu rucü‘a vasî 

merkûm Mustafa Ağa’ya izin virilmeğin ma-vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmis-sâlis min-Rebi‘u’l-evvel li-sene isnâ ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf ________________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Sağîr merkûmun min kıbel-i ümm ceddi Hüseyin Bâba  

Berber Mahmud Ağa 

Mertmenge karyeli Kör Veli 

Muhzırbaşı Sinan Ağa  

Bekir ibn-i müteveffâ-yı merkûm  

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 12) 
Numero 304 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Burc karyesi 

ahâlisinden olub Beşinci Orduyu Hümâyûn ikinci top alayının ikinci tabûrunun 

birinci ‘araba efrâdından iken bundan akdem fevt olan Mustafa bin Ahmed’in ber-

vech-i âtî vârisi olduklarını kendi nefsine asâleten ve sağîr oğluna vesâyeten iddi‘â 

iden ma‘rûfetü’z-zât işbu ba‘isü’l-i‘lâm Hadice binti İvaz nâm Hâtûn medîne-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde medîne-i 

mezbûrenin Akyol Mahallesi sâkinlerinden müteveffâ-yı merkûmun medyûni Ali bin 

Ahmed muvâcehesinde kendi nefsinden asâleten ve sadr-ı sağîr oğlu Mehmed Ali’yi 

vesâyeten da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb mevrûsumuz müteveffa-yı merkûm 

Mustafa’nın îşbû merkûm zimmetinde cihet-i karzdan (tahrip olduğundan 

okunamadı) guruş alacak hakkı olub meblağ-ı mezkûrı kable’l-ahz ve’l-istifa 

merkûm Mustafa vefât idüb ben dahî müteveffâ-yı merkûmun zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi olmamla banâ ve vasîsi bulunduğum sağîr oğlu Mehmed Ali’ye verâset-i 

münhasıra olub bizlerden başka vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamakla 

meblağ-ı mezbûr asâleten ve vesâyeten bana mevrûs olduğu halde tarafıma edâ ve 

teslim itdikden su’al olûnûb icâb-ı şer‘îsi icrâ olunmak bi’l-verâse ve bi’l vesâye 

matlûbumdur didikde lede’s-su‘al ol-dahî cevâbında (tahrip olduğundan okunamadı) 
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meblâğ-ı mezbûr ber-vech-i muharrer cihet-i mezkûrereden hâlâ müteveffâ-yı 

merkûme zimmetinde deyni olduğunu ikrar ancak müdde‘î (tahrip olduğundan 

okunamadı) mezbûrenin ber-minvâl-i muharrer verâset-i müdde‘âsını inkâr itdikde 

müdde‘î mezbûreden müdde‘â-yı meşrûhasına muvâfık biyyine taleb olundukda 

usûl-i mevzû‘ası tevfiken ba-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden bizler 

mestûreyi imzâ ve tem (tahrip olduğundan okunamadı) Emin Kiya ibn-i Maho ve 

Mehmed bin Mustafa nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû Abdullah bin 

Ökkeş ve Dâvid bin Süleyman nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlû’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunan karye-i mezbûre ahâlisinden Seyyid Ahmed 

bin Ahmed ve Ahmed bin Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-

vech-i şer‘î îsbât itmeğin müdde‘î ‘asıl ve vasi-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer 

verâset-i ba‘de’l-hükm müdde‘â bih olân meblağ-ı mezbûr otuz guruş müdde‘a 

zevce-i mezbûre Hadice’ye asâleten  Dede Emin’e def‘ ve teslimine müdde‘â ‘aleyh 

merkûm Ali’ye tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu.  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrın min-Cemâziye’l-evvel li-sene 

îsnâ‘aşer ve selâse mi’ete ve elf _________________________________________ 

 

(Dava No: 13) 
Numero  305 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Bedirköy 

karyesi ahâlisinden olub Beşinci Orduyu Hümâyûn’un otuz üçüncü alayının 

nizâmiye ayakcı tabûrunun yüz on beşinci takımının birinci bölüğünün on dördüncü 

on başısının ikinci neferi iken bundan akdem fevt olân Mehmed bin Ahmed bin 

Ahmed’in ber-vech-i âtî vârisi olduklarını iddi‘â iden işbû ba‘isü’l-i‘lâm merkûm 

Ahmed bin Ahmed ile ma‘rûfetü’z-zat  Aişe ibnite Halife Mehmed ve Ayuş binti 

Mehmed nâm kimesneler medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında (tahrip 

olduğundan okunamadı) Mahallesi sakinlerinden müteveffâ-yı merkûm Mehmed’in 

duyûnı olub 
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(Sayfa No: 9) 
Sahife Numerosu 175 

Hasan bin Mehmed’in muvâcehesinde mevrûsumuz mütevveffâ-yı merkûm 

Mehmed’in işbu merkûm Mehmed zimmetinde karz cihetinden kırk guruş alacak 

hakkı olub meblâğ-ı mezkûru kable’l-ahz ve’l-istifâ merkûm Mehmed fevt olub 

bizler dahî müteveffa-yı merkûmun ebeveyni ve işbu mezbûre Emine zevcece-i 

menkuhe-i metrûkesi olmamızla verâseti bizlere münhasıra olub bizlerden gayrı 

vârisi ve terekesine mütehakkık âheri olmamakla meblâğ-ı mezbûr bizlere mevrûs ve 

müntakıl olduğu halde tarafımıza edâ ve teslim itmediğinden su‘al olunub icâb-ı 

şer‘îsi icrâ olunmak bi’l-verâse matlûbumuzdır deyu herbiri da‘vâ itdiklerinde lede’s-

sûal ol-dahî cevâbında müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr bervech-i muharrer cihet-i 

mezbûreden hâlâ zimmetinde müteveffâ-yı merkûma deyni olduğunu ikrâr ancak 

medyun mezbûrenin ber-minvâl-i muharrer verâset-i müdde‘âlarını inkâr itdikde 

müdde‘îyûn mezbûrundan müdde‘âyı meşrûhalarına muvâfık biyyine taleb 

olundukda usûl-i mevzu‘asına tevfiken bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları 

mahallerinden zîr-i mestûreyi imzâ ve temhir iden Abdullah bin Osman ve Silo bin 

Ali nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû Memik bin Musâ ve Hüseyin bin 

Halil nâm kimesnelerden ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbulü’ş-şehâde iddükleri 

ihbâr olunân karye-i mezbûre ahâlilerinden Ali bin Hacı Mustafa ve Mamo bîn 

Msutafa ve Hasan bin Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe bervech-i 

şer‘î mufassalen ısbât itmeğin müdde‘îyûn merkûmundan bâbası Ahmed’in ve Aîşe 

ve Ayuş’un bervech-i müdde‘â verâsetlerine bade’l-hükm müdde‘â  bih olan meblâğ-

ı mezbûr kırk guruş medyun merkûmundan bâbası Ahmed’ ile anası Aîşe’ye ve 

zevcesi Emiş’e def‘ ve teslimi müdde‘â ‘aleyh merkûm Hasan’a tenbih olduğu tescil 

ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinbden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrin min-şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene 

isnâ ‘aşer ve selâse mi’ete ve elf_________________________________________ 

 

(Dava No: 14) 
Numero 306 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Akyol 

Mahallesi sâkinlerinden olub Beşinci Orduyu Hümâyun’un nizâmiye doksan ikinci 

alâyının on ikinci taburunun yüz on dördüncü takımının ikinci bölüğünün dördüncü 

neferi iken buından akdem fevt olan Mehmed Ali bin Veli’nin ber-vech-i âtî vârisi 
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olduklarını iddi iden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm merkûm Veli bin Ali ile ma‘rifetü’z-zât 

Hatice ibnite Ahmed nâm kimesneler medîne-i mezbûre meclis-i şer‘î odasında 

ma‘kûd meclis-i şer‘îmizden mahalle-i mezbûre ahâlaisinden müteveffa-yı 

merkûmun medyûnu olub Ali bin Mehmed muvâcehesinde mevrûsumuz oğlumuz 

müteveffa-yı merkûm Mehmed Ali’nin işbu merkûm zimmetînde cihet-i karzdan 

otuz guruş alacak hakkı olub meblağı mezkûru kable’l-ahz ve’l-istifa merkûm 

Mehmed Ali vefât idüb ve bizler dahi müteveffa-yı merkûmun ebeveyni olmamızla 

verâseti bîzlere müstehak olub bizlerden başka varisi ve terekesine müstehak âheri 

olmamakla meblağ-ı mezkûr bizlere mevrûs olduğu halde tarafımıza edâ ve teslim 

idilmediğinden lede’s-su‘al olunub îcab-i şer‘îsi icrâ olunmak bi’l-verâse 

matlûbumuzdur deyu her biri da‘va itdiklerinde lede’s-su’al ol-dahi cevâbında 

müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr bervech-i muharrer cihet-i  mezbûreden (tahrip 

olduğundan okunamadı) zimmetinde müteveffa-yı merkûma deyni  olduğunu ikrâr 

ancak müdde‘îyan  merkûman Veli ve Hatice’nin ber-minvâl-i muharrer verâset-i 

müdde‘âlarını inkâr itdikde müdde‘îyan merkûmandan müdde‘â-yı meşruhalara 

muvâfık  biyyine taleb olundukda usûl-ı mevzû‘âsına tevkıfen ba-varaka-i mestûre 

mensub oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye imza ve temhir iden Dede Mehmed 

bin Msutafa ve Hüseyin bin Mehmed nâm kimesnelşerden evvelâ sırran ve ba‘dehû 

Ahmed bin Ali ve Salman bin Abdulkadir nâm kimesnelerden dahi ‘alenen lede’d-

tezkiye adl ve makbulü’ş-şehâde itdükleri ihbar olunan mahalle-i mezbûre 

ahâlilerinden Ahmed bin Mehmed ve Mehmed Ali bin Hacı Abdullah nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i meşrûh mufassalan ısbat itmeğin 

müdde‘îyan merkûman Veli ve Hadice’nin bervech-i müdde‘â verâsetlerine ba’de’l-

hükm müdde‘â bih olân sabık mezbûr otuz guruş müdde‘îyan merkûmân bâbası Veli 

ile validesi Hadice’ye def‘ ve teslimi medyun müdde‘â ‘aleyh merkûm Ali’ye tenbih 

olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmil‘ışrîn min-Cemâziye’l-evvel li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf____________________________________________________ 

 

(Dava No: 15) 
Numero 307 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Güceği karyesi 

ahâlisinden olub beşinci orduyu hümâyunun otuz üçüncü alayının ikinci taburunun 

yüz on beşinci takımının birinci bölüğünde saka neferatından iken vefât iden 
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Mehmed bin Mehmed ibn-i Ali’nin ber-vech-i âtî vârisi olduklarını iddi‘â iden işbu 

bâ‘isü’l-i‘lâm merkûm Mehmed bin Ali’nin ma‘rufetü’z-zât anası Aişe ibnite 

Mehmed nâm kimesneler meclis-i şer‘îmizde medîne-i mezbûre mahallâtından 

Çukur mahalle ahâlisinden Hüseyin bin Mehmed Ağa muvâcehesinde mevrûsumuz 

oğlumuz mütevefâ-yı merkûmun işbu merkûm zimmetinde cihet-i karzdan yirmi 

guruş alacak hakkı olub meblâğı mezkûrı kable’l- ahz ve’l istifa  vefât idüb bizler 

dahî müteveffa-yı merkûmun ebeveyni olmamızla (tahrip olduğundan okunamadı) 

mezkûrunda 

 

(Sayfa No: 10)  
Sahife Numerosu: 176 

mevrûs olduğu halde tarafımıza edâ ve teslim itmediğinden sual ulunub icâb-i şer‘îsi 

icrâ olunmak bi’l-verâse matlûbumuzdur deyû her biri da‘vâ itdiklerinde lede‘s-sual 

ol-dahi cevâbında mûdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr bervech-i muharrer cihet-i 

mezbûreden hâlâ zimmetinde müteveffa-yı merkûma deyni olduğunu ikrar ancak 

müdde‘îyan merkûman Mehmed ve Aişe’nin ber-minvâl-i muhârrer verâset-i 

müdde‘âlarına inkâr idecek müdde‘îyan merkûmandan müdde‘âyı meşrûhalarına 

muvafık biyyine taleb olundukda usul-i mevzû‘asına tevfıken bâ-varaka-i mestûre 

mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestureye imzâ ve temhir iden Halil bin 

Memik ve Salman bin Mustafa nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû 

Mahmud bin Osman ve Abdullah bin Mehmed Ali nâm kimesnelerden dahî ‘alene’n-

lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde eyledikleri ihbâr olunân Güceği karyeli 

Mehmed bin Ali bin Mehmed ve Ali bin Ali ibn-i Mustafa nam kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î mufassalan isbât itmeğin müdde‘îyan 

merkûman Mehmed ve Aişe’nin ber-vech-i müdde‘â verâsetlerine ba‘de’l-hükm 

müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr yirmi guruş müdde‘îyan bâbası Mehmed ile 

vâlidesi Aîşe’ye def‘ ve teslime müdyûn merkûm Hasan tenbih olunduğu tescil ve 

Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm oundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min-şehr-i Cemâziye’l-evvel lî-sene isnâ 

‘aşer  ve selâse mi’ete ve elf 

 

 

 

 



 

 

32

(Dava No: 16 ) 
Numero 308 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’da Ehlicefâ 

Mahallesi’nde sakine ma‘rifetü’z-zat işbu bâ‘is’ul’i‘lâm Hatice binti Ahmed bin 

Memik nâm Hâtun medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i 

şer‘îmizde zevcî Tahir bin Mustafa bin Ahmed muvâcehesinde merkûm Tâhir beş 

yüz guruş mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevc-i dahlım olduğu halde işbu târih-i 

i‘lâmdan beş mah mukaddem benden boş ol deyû üç def‘â bana tatlik idüb ol-vechile 

târih-i talakdan şimdiye değin beynimizde aslâ mu‘ameleyi zevciyet dahî vaki‘ 

olmamakla nikah-ı mezkûrun fesih ve tefrik ile hükm olunmak matlûbumdur deyû 

ba‘de’d-da‘va ve’l-istintak ol-dahi cevâbında müdde‘î-yı mezbûre mikdârı malûmum 

olmayan mehr-i mü‘eccel ile hâlâ zevce-i menkûhe-i medhûl bahâsı olduğu ikrar 

ancak mezbûre Hadice’nin mâ’adâ müdde‘âsını inkâr itmekle müdde‘îye-i merkûme 

müdde‘âsı meşrûhasından yalnız talak iddi‘asını mahalle-i merbûre ahâlilerinden 

Hacı İbrahim bin Ahmed bin Mustafa ve Mustafa bin Ahmed bin Mustafa  nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe bervech-i şer‘î ba‘de’l-bât meşhûr-ı ‘aleyh 

merkûm Tâhir lede’s-sûal şâhidân merkûman Hacı İbrahim ve  Mustafa’nın ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehâde iddüklerini tastik itmeğin mûcebince müdde‘î mezbûre Hadice 

Hatun kendüsinden mutlakâ olduğunu zevc-i merkûm Tahir’e tenbih olduğu tescil ve 

i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min-Cemâziye’l-âhire li-sene isnâ ‘aşer ve 

selâse mi’e te ve elf___________________________________________________ 

 

(Dava No: 17 ) 
Numero 309 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’ın Eyûboğlu Mahallesi 

ahâlisinden olub Beşinci Orduyu Hümâyûn’un otuzuncu alâyının seyyâre topçu 

alâyının yüz on beşinci takımının ikinci bölüğünde dördüncü onbaşı iken bundan 

mukaddem vefât iden Mehmed bin Mehmed bin Manuk bervechi âtî vârisi oldukları 

iddi‘â idilen işbu bâ‘is’ül-i‘lâm merkûm Mehmed bin Maho ile zâtı ta‘rif-i şer‘î ile 

ma‘rûfe olân Zeyneb  İbiş nâm Hâtun medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinden 

ma‘kud meclis-i şer‘îmizde müteveffâ-yı merkûmun medyûnî Şeyh Ağazâde Hasan 

Ağa ibn-i Mehmed Apo muvâcehesinde mevrûsemiz oğlumuz müteveffâ-yı 

merkûmun hayatında işbu mezbûr Hüseyin Ağa zimmetinde cihet-i karzdan alâcağı 
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olan otuz guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifayı mezbûr oğlumuz Mehmed vefât 

itmekle meblâğ-ı mezkûr ebeveyni olmamızla hisseran bizlere mevrûs bizlerden 

gayri vârisi ve terekesine müttehak âheri olmamakla müdde‘â bih olan meblâğ-ı 

mezkûr otuz guruş bi’l-verâse bizlere irâd-ı teslîmi hakkında medyun merkûm 

Hüseyin Ağa’ya tenbih olunmak matlûbumdır deyû her biri verâset-i ba‘de’d-da‘vâ 

ve’l-istintâk ol-dahi cevâbında meblâğ-ı mezkûr zimmetinde cihet-i mezbûreden 

müteveffâ-yı merkûma deyni olduğunu ikrâr ancak müdde‘îyan merkûmân Mehmed 

ile Zeyneb’in ber-minvâl-i muharrer verâset-i müdde‘âlarını inkâr itmekle 

müdde‘îyan mezbûran müdde‘â-yı meşrûhalarını usûl-i mettehâzası vechile Ali bin 

Ahmed ve Mehmed bin Mehmed nam kimesnelerden evvelâ sırran ve  ve ba’dehû 

mütarâfian hâzır oldukları halde Mehmed bin Ahmed ve Ahmed bin Mustafa nâm 

kimesnelerden dahi ‘alene’n-lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr 

olunân Berber Abdullah bin Abdullah ve Çakal’ın oğlu Mehmed bin Mehmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe bervech-i şer‘î meşrûhan ve mufassalan 

ısbat itmeğin verâsetlerine ba‘de’l-hükm mucebiyle müdde‘â bih olân meblâğı 

mezkûr otuz guruş müdde‘îyan mezbûran Mehmed ve Zeyneb’e edâ ve teslimi 

medyûn merkûm Hüseyin Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâb‘i min-Cemâziye’l-evvel li-sene isnâ ‘aşer selâse 

mi’ete ve elf_________________________________________________________ 

 

(Sayfa No: 11) 
(Dava No: 18) 
Sahife Numerosu  177        Numero  310 

HalebVilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’ın Kürkçiyan Mahallesi 

ahâlisinden olub Beşinci Orduyu Hümâyun’un otuzuncı topçu alayının seyyare 

alayının ayakcı taburunun yüz on dörtdüncü takımının üçüncü bölüğünde on birinci 

neferi iken bundan mukaddem fevt olan Abdulkadir ibn-i Kahveci Bekir bin Mustfa 

‘nın bervech-i âtî vârisi olduklarını iddi‘â iden işbu ba‘is’ul-i‘lâm merkûm Bekir ve 

ma‘rıfeti’z-zât Aişe ibnite Çiftci Bekir nâm kimesneler medîne-i mezbûre mahkeme-i 

şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde müteveffa-yı merkûmun medyunu 

Hüseyin Ağa ibn-i Şeyh Mehmed Ağa muvacehesinde mevrûsemiz ve oğlumuz 

müteveffâ-yı mezbûr Abdulkadir’in hayâtında işbu merkûm Hüseyin Ağa 

zimmetinde cihet-i karzdan otuz guruş hakkı olub meblağı mezkûrı kable’l-ahz ve’l-
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istifa vefât idüb ve bizler dahi ebeveyni olub bizlerden gayri vârisi ve terekesine 

müstehak âheri olmamakla meblâğı mezkûr hisseran bizlere mevrûs olmakla 

taraflarımıza edâ ve teslimi müdyûn merkûm Hüseyin Ağa’ya tenbih olunmak 

matlubumuzdur deyû her biri verâseten da‘vâ itdiklerinde ol-dahi cevâbında meblâğı 

mezbûr cihet-i mezkûreden hâlâ zimmetinde müteveffa-yı merkûm Andulkadir’e 

deyni olduğunu ikrâr ancak müdde‘îyân merkûmanın bervech-i muharrer verâset-i 

müdde‘âlarını inkâr itmekle mezbûrân Bekir ve Aîşe müdde‘âyı meşruhaslarını usul-

i mettehâzası vechile bâ-varaka-i mestûre Ahmed bin Musatafa Ali bin Ahmed nâm 

kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû mütarafi‘un hâzır oldukları halde Abdulah 

bin Abdullah ve Mehmed bin Halil nâm kimesnelerden dahi alene’n lede’t-tezkiye 

‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ahbâr olunân Kara Mustafa bin Mehmed ve Hacı 

Abdullah bin Hacı Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ve 

mufassalen isbât ve verâsetlerine ba’de’l-hükm mûcebiyle müdde‘â bih olan otuz 

guruş müdde‘îyân olan merkûman Bekir ile Aişe’ye def‘ ve teslime medyun mezbûr 

Hüseyin Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-i hâmis ‘aşer min-Cemâziye’l-âhir li-sene îsnâ ‘aşer 

ve selâse miete ve elf__________________________________________________ 

 

(Dava No: 19) 
Numero 311 

Der-devlet-i mekine ‘arz-ı dâ‘î kemîneleridir ki 

Nenezâret-i celîle-i evkâf-ı hümâyûn-u malûkâneye mülhak evkâfdan 

Halebü’ş-şühebâ’ya tâbi‘ Medîne-i Ayntab’da vâki‘ Oruç Bâba Vakfı’nın tevliyet ve 

zaviyedarlık cihetlerine vazife-i mu‘ayyenelerinin iki yüz elli beş senesi Cemâziye’l-

Evvel on dokuzuncu günü tarihiyle müverrih bâlâ-yı tüğrâ-yı  garrâ-yı cihâniyâtı ile 

müverrih bir kıt‘a berât-ı şerîfi ‘alişân ile mutasarrıf  olân es-Seyyid Osman Halife 

ibn-i es-Seyyid Abdullah ancak sulbi Kebir oğlu Hacı Arif’e terk iderek vefât itdiği 

gibi mezbûr Arif dahî ciheteyn-i mezkûreteyni ‘a‘le’l-usûl bâbası müteveffa-yı 

mezbûrun mahlûlunden üzerine kable’t-tevcih ancak kebir oğlu Mehmed Tahir’e terk 

ile vefât idüb biri (tahrip olduğundan okunamadı) ve hıdmet-i lâzımeleri mahlûl ve 

mu‘attal kalmış ve mezbur Mehmed Tahir medîne-i mezbûrenin Kaysare 

Mahallesi’nde kırk sekizinci hanesinden sakin ve’l-yevm on yedi yaşında mukayyed 

olduğu lüzûmu me‘muriyeti ve Ayntab Redif Binbaşılığı canibinden idilen ‘arzuhal 
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derkenârı me’allerinden müstebân olub ciheteyn-i mezkûreteyni idâreye ehl ve erbâb 

olduğu müdde-i mezbûre evkâfa muhasebecisi vekili Fütuvvetlü Mustafa Nuri Ağa 

hâzır olduğu halde mevsûkü’l-kalem Mustafa Ağa bin Şerîf Ağa bin Hüseyin Ağa ve 

Mehmed Ağa bin Mehmed Ali bin Abdullah Kalender Bâba ibn-i Hacı Halil Bâba 

ibn-i Derviş Ahmed vesâ’ir makbuzu’l-esâmi kimesnelerin ‘alâ tarikü’ş-şehâde 

ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir e mütehakkık olub sâlifü’z-zikr zâviye dahî el-

yevm mevcûd ve ma‘mur bulunmakla ciheteyni mezkûreteynin beynen verese 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyh es-Seyyid Osman Halife mahlûlünden vazife-i 

mu‘ayyenesiyle ber-mûceb nizâm-ı seniyye mezbûr Mehmed Tahir bendeleri 

uhdesine mücerreden tevcih ve yedine bir kıt‘a berât-ı şerîf-i ‘âlî şan sadaka ve ihsân 

buyrulmak ricası bi’l-iltimas huzur-ı meyâmin nüşûr ‘uzmâlarına ‘arz ve i‘lâm olundı 

el-emri’l-min-lehû’l-emr-i kadr  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn min-Şehr-i Cemâziye’l-âhire li-sene 

isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf___________________________________________ 

 

(Dava No: 20)  
Numero 312 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Yahni 

Mahallesi sakinlerinden ma‘rifetü’z-zât işbu bâ‘isü’l-vesîka Safâ ibnite Bulgur 

Memed nâm Hâtûn meclis-i şer‘îmizde medîne-i mezbûrenin Töbe Mahallesi’nde 

mukim zevc-i mutlakı olan Kara Bakkal’ın oğlu dimekle ma‘rûf Kasab Mehmed bin 

Ahmed mahzarında takrir-i kelâm ve ta‘biri ani’l-merâm idüb işbû merkûm Mehmed 

ile benim miyânemizde hâlâ zevciyet ka’im iken merkûmun ferişinden hâsıla ve 

benden mütevellîde olub el-yevm takriben beş yaşında bulunan işbu hâzıran bi’l-

meclis Hadice nâm sağîre-i mezbûre bi- hakkı’l hazâne hacr ve terbiyemde olduğu 

halde merkum bana tatlîk idüb ve sadriye-i kızım sağîre hâzıra-i mezbûre  dahî 

nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zaruriyeye  eşedd-i ihtiyaç ile muhtac olduğu 

ecilden bâbası işbu merkûm Mehmed üzerine  kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf nafaka 

farz ve taktir olunmak matlûbumdur didikde mezbûre Safâ Hâtûn’un takrir-i meşrûsu 

vâkı‘a mutâbık  ve zikr-i  (tahrip olduğundan okunamadı) şer‘î alânur 
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(Sayfa No: 12) 
Sahife Numerosu 178 

zâhir ve mütehakkık olmakla sağîre-i hâzire-i mezbûre Hadice’nin nafaka ve kisve 

bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriye içûn bâbası işbu merkûm Mehmed üzerine beher 

yevm birer guruş kıbel’i şer‘den farz ve takdir olunub meblâğı mefrûz mezkûr bir 

guruş külli yevm sağîre-i mezbûre Hadice’ye harç ve sarf ve lede’l-hâce istidâneye 

ve ‘inde’z-zafer hâzır merkûm Mehmed üzerine rücû‘a mezbûre Safâ Hâtûn’a izin 

virilmeğin mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘‘aşer min-Cemâziye’l-âhire li-sene isnâ ‘aşer  ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Hacı Mehmed bin Zekeriya ibn-i Abdullah 

 Mustafa bin Kasım bin Mehmed  

Muhzırbaşı Sinan Ağa 

Muhzır Seyyid Ağa 

Muhzır Ahmed  

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 21) 
Numero 313 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhlilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından 

Kürkçiyan Mahallesi ahâlisinden îşbu ba‘isü’l-i‘lâm Arpacını’nın oğlu Mehmed Ağa 

bin Ömer Ağa ve Halil bin İbrâhim nâm kimesneler medîne-i mezkûre mahkeme-i 

şer‘îyyesinden ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde yine mahalle-i mezbûre ahâlisinden Halil 

ibn-i Katırcı Halil muvâcehesinde mahalle-i mezkûrede vâki‘ bizimle sa’ir 

kimesnelerin malımız olan hânelerimizin suyâ kadimü’l-eyyâmından berû işbu 

seneye gelinceye değin menzil-i müteveffâ-yı Kürkçü Mehmed bin Hûseyin’in 

mülkü olan menzil derûnunda vâki‘ havlusu yüzünden Mağarabaşı nâm mevkîden 

tarık-ı ‘âmm câri olageldiği halde işbu müdde‘â ‘aleyh mezbûr Halil menzil-i 

mezkûru bundan çend sene mukaddem müteveffa-yı merkûm Kürkçü Mehmed  

vereselerinden iştira ve târih-i sırâdan iki mâh mukaddeme gelinceye değin mârâ’l-

beyân hânelerimizin su’ya kadimi üzerine cereyân  idegelmekde iken merkûm Halil 

târih-i mezkûrda mecrâ-yı kadimi sedd ile ma’i mezkûrun mahalle-i kadîminden 

cereyanınâ muhalefet ider olmakla su’al olunub icâb-ı şer‘îsi bi’l-icrâ sedd itmiş 
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olduğu mecrâyı kadimin küşad ile hâla sabıkan ircâ‘î husûs-ı merkûm Halil’e tenbih 

olunmak matlûbumuzdur deyû her biri ba‘de’d-da‘vâ ve’l-istintâk müdde-i ‘aleyh 

merkûm Halil dahî cevâbında kazıya minvâl muharrer üzere olduğunu temâmiha 

ikrâr ancak mezkûr suya icrâ içûn ayrıca mülküm olan havlumun mahal-i âheri 

‘ira’en ve ta‘yîn ile ol-mahall ahirde müdde‘îler ile ashaba taraflarından mecrâyı âhr 

tedârik ve tesviye idilsûn deyûb lâkin müdde‘â ‘aleyh Halil müdde‘îyan mezbûran ile 

hayratının haneleri su yolunun mecrâ-yı kadimini sedd ve mahall-i ahire tahvilini 

makar ve ma‘taraf iken kendiye tefhim ikrarı mucebince müdde‘îyan mezbûran 

Mehmed Ağa ve Halil’in hâneleri suyunun kemâkân mecrâsı kadiminden icrâsı lâzım 

geldiği tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘  ‘aşer min-Şehr-i Cemâziye’l-âhire li-sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf_____________________________________________ 

 

(Dava No: 22) 
Numero 314 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Tarla-yı Atik 

Mahallesi sakinlerinden olub Beşinci Orduyu Hümâyun’un otuz altıncı alayı 

dördüncü taburunun on dördüncü bölüğünün birinci onbaşısı iken bundan akdem 

vefât iden Mehmed Beğ ibn-i Emin Beğ ibn-i Sadık Beğ nâm kimesnenin ber-vech-i 

âti vârisi olduğuna kendi nefsinden asâleten ve ma‘rifetü’z-zât vâlidesi Zeyneb 

hanım ibnite Hacı Halil Ağa ve li-ebeveyn er kârındaşları Abdulkadir ve İbrâhim va 

Ali Beğler ibn-i mûmâ-ileyh Emin Beğ ve kezâ kız karındaşları mâ‘rufetü’z-zât 

Nefüse ve Hadice ve Mevlûde Hanımlar benâtü’l-mûmâ-ileyh Emin Beğ 

taraflarından vekâleten iddi‘â iden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Ali Beğ ibnü’l-mûmâ-ileyh 

Emin Beğ medîne-i mezbûrenin mahkeme-i şer‘îyye odasında meclis-i şer‘î şerîfde 

hâlâ medîne-i mezbûrenin mal müdîri Rıf‘ atlu Mehmed Hâlim Efendi tarafından 

Husus-u mezkûrda vekil-i şer‘îsi olub kıbel-i şer‘den husûmeti re‘y olunan mal 

kalemi mülâzımlarından Yusuf Efendi ibn-i Mehmed Ağa muvâcehesinde mevrûsım 

ve karındaşım mûmâ-ileyh Mehmet Beğ kendisine ma‘âşı olân yedi yüz kırk bir 

guruş olan alacak hakkını kable’l-ahz ve’l istifâ vefât itmekle meblâğı mezbûr 

müteveffa-yı mûmâ-ileyhin valîdesi müvekkilem mûmâ-ileyhâ Zeyneb Hanım ile li-

ebeveyn er ve kızkarındaşları müvekkilelerim mûmâ-ileyh Abdulkadir ve İbrâhim 

Beğlere ve Nefûse ve Hadice ve Mevlûde Hânımlara ve li-ebeveyn er karındaşım 

olmakla bana hisseran mevrûs olub bizden gayri vârisleri ve terekesine müstehak 
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âheri olmâmakla meblâğ-ı mezbûr yedi yüz kırk bir guruş müvekkil müdir mûmâ-

ileyhin bi’l-emâne vazı‘u’l-yed olduğu Ayntab mal sandığından olmak üzere asâleten 

ve vekâleten tarafıma def‘ ve teslimine bi’l-verâse taleb iderim deyû ba‘de’d-da‘vâ 

ve’s-sûal vekil mûmâ-ileyh Yusuf Efendi dahi cevâbında müteveffâ-yı mûmâ-ileyh 

Mehmed Beğ’in ber-vech-i muharrer sandık-ı mezkûrda yedi yüz kırk bir guruş 

alacak hakkı olduğunu ikrar lâkin müdde‘î asıl ve vekil mûmâ-ileyh Ali Beğ’in ber-

minval-i muharrer verâset-i müdde‘âlarını inkâr itdikde müdde‘î asıl vekil mûmâ-

ileyh Ali Beğ’den müdde‘âsı meşrûhasına muvâfık beyyine teleb olundukda her biri 

usûl-ü mevzû‘âsına tevfiken bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden 

zîr-i mestûreye imzâ ve temhir iden Mehmed bin Mehmed ve Şerîf bin Emin ve 

Ahmed bin Osman nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarafi‘an hâzır 

oldukları halde Ali bin Bekir Ağa ve Hüseyin bin Mehmed ve Salman bin Vakkas ve 

Ahmed bin Hacı Halil Ağa nâm kimesnelerden def‘i alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunân Hurşid Ağa ibn-i Bekir Ağa ve Kara 

Mehmed ibn-i Memik nâm kimesneler şehâdetleriyle 

 

(Sayfa No: 13) 
Sahife Numerosu 379 

bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î isbât itmeğin mûcebince verese-i mumâ-ileyhânın 

verâsetlerine bade’l-hükm müvekkil müdir mûmâ-ileyhden bi’l emâne vâzı‘u’l-yed 

olduğu sandûk-ı mezkûrdan olmak üzere müdde‘â bih olân meblağ yedi yüz kırk bir 

guruşı müdde-i asl ve vekil mûmâ-ileyh Ali Beğ’e tamâmen hâlâ edâ ve teslime 

müvekkil müdür mûmâ-ileyh efendiye izâfile vekil mûmâ-ileyh Yusuf Efendi’ye 

tenbih olunduğu tescil ve bi’l-iltimâs Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min-Şehr-i Cemâziye’l-âhire li-sene 

isnâ ‘aşer  ve selâse mi’ete ve elf__________________________________________ 

 

(Dava No: 23)  
Numero 315 

Bâdî-i taksim defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Akyol Mahallesi 

sâkinlerinden Bostancı esnafından iken bundan çend gün akdem fevt olân Güllûk 

Mehmed bin Abdurrâhman verâset-i menkûhe-i metrûkesi Emine binti Kara Seyyid 

Ali ile mezbûreden mütevellîd sulbî sağîr oğlu Ökkaş ve Mehmed’e ve sulbiye-i 
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sağîre kızları Hadice ve Fehûme ve kendüden mukaddem müteveffiye olan diğer 

zevcesi Fatma binti Mustafa’dan tevellid sulbî sağîr oğlu Muharrem ve sulbiye-i 

sağîre kızı Safiye’ye inhisarı ba‘de’t-tahakkûku’ş-şer‘î sağîrûn-ı mezbûrunun 

umurlarını tesviye ve ru’yete ve malı mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfza  valideleri 

mezbûre Emine Hâtûn kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunub ol-dahi vesâyet-ı 

mezkûreye ba’de’l-kabûl vasiye-i mezbûrenin taleb ve ma‘rûfet ve ma‘rufet-i şer‘ ile 

müteveffâ-yı mersûmun terekesi tahrir ve takvim ve beyne’l-verese bi’l-farîzâtü’ş- 

şer‘îyye tevzi‘ ve taksim defteridir ki ber-cevh-i âtî zikr ve beyân olunur 

Tahrîren fi’l-yevmi’l ‘işrîn min-şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene isnâ ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf_________________________________________________ 

 

Mahalle-i mezbûrede kâ’in ma‘lûmu’l-hudûd ve’l –etrâf-ı menzil menâzi‘- fih 
guruş  bâb 
0000  1 
 
Etraf şehirde Harameyn vakfında kâ’in ma‘lûmu’l-mikdar humusluk bağ 
guruş  kıt‘a tiyek 
600  1 8700 

 
Yine mahalle-i mezbûrda ka’in karalık bağ  
guruş  kıt‘a tiyek 
2500  1 5000 
 
Yine mahalle-i mezbûrda ka’in ağlak bağ  
guruş  kıt‘a tiyek 
1000  1 1000 
 
Yine mahalle-i mezbûrda ka’in ağlak bağ  
guruş  kıt‘a tiyek 
1000  1 800 
 
Yine mahalle-i mezbûrda ka’in diğer ağlak bağ  
guruş  kıt‘a tiyek 
1000  1 800 
 
Batal Höyük civârında karalık bağ 
guruş  kıt‘a tiyek 
500  1 500 

 
Sarıgüllük nâm mahalde humûsi mahlut bağ  
guruş  kıt‘a tiyek 
1400  1 800 
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Kavaklık nâm mahalde kâ’in dut bağçesi  
guruş  kıt‘a  
1000  1  
 
Hanımoğlu ma‘lûmesi civârında karalık harâbe bâğ  
guruş  kıt‘a tiyek 
100  1 300 

 
Kuluç civârında ka’in hayirlik yenicesi 
guruş  kıt‘a tiyek 
300  1  

 
Akyolda karakuyu civârında kâ’in nısf hisse kahvehâne  ve Bakkal dükkânı 
guruş  kıt‘a kıt‘a 
500  1 1 

 
Mekteb üstünde kâ’in cülha dükkanları 
guruş  bâb  
500  2   

 
merkeb 
guruş  re’s 
200  2 

 
Müteveffâ-yı merkûmun zirâ‘atında bulunan iki kıt‘a bedestanlık saya? parası 
guruş 
1500 
 
   deli tütün              tennur yorganı      çıbıklı kırmızı kebir miskamil kilim 
guruş  batman  guruş  ‘aded  guruş ‘aded
1200  300  50  2  50 1 
 
 bakır kebir teşt             bakır sağîr teşt           bakır don kazganı  
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

40  1  40 2  40 1 
 
  su satılı                   aş tavası                 sağîr leğençe       
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded 

40  1  50  2      50     1   
 
 kulplu tas            aş kazğanı    çift takımı ma‘ timur        
guruş  ‘aded  guruş  guruş ‘aded

5  1  50  50 1 
 
    nohut                             hırdavat-ı menzil 
guruş  kile kıyye  guruş  
2800  40 72  50  
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Yekün  
guruş 

  17600 
 
Minhâü’l-ihrâcat__________________________________________________ 

techiz ve tekfin     mehr-i misbet zevce-i mezbûre Emine     resm-i kısmet    
guruş  guruş  guruş  
120  1000  412  
 
kaydiye bahâ     yol bahâ 
guruş  guruş  

24  8  
 
Yekün  
guruş 

  1564 
 
Hisse-i zevce-i Emine 
para  guruş  
20  2004  

 
Hisse-i ibn-i merkûm Ökkaş   
para  guruş  

4  3118  
 
Hisse-i İbn-i merkûm Ahmed 
para  guruş

4  3118
 
Hisse-i ibn-i merkûm Muharrem  
para  guruş

4  3118
 
Hisse-i ibnite mezbûre Hadice 
para  guruş

2  1559
 
Hisse-i binti mezbûre Fehûme  
para  guruş

2  1559
 
Hisse-i binti mezbûre  Sâfiye 
para  guruş

2  1559
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(Sayfa No: 14) 
(Dava No: 24) 
Sahife Numerosu 180     Numero 316 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Akyol 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Bostancı Güllük Mehmed bin 

Abdullah’ın sulbi sağîr oğlu (tahrip olduğundan okunamadı) Ökkeş?  ve Mehmed ve 

sulbiye-i sağîre kızı Hatice ve Fehûme ve kendûden mukaddem müteveffiye olan 

zevcesi Fatma binti Mustafa’dan mütevellîd sulbi sağîr oğlu Muharrem ve sulbiye-i 

sağîre kızı Sâfiye’nin vakt-i rüşt ve sedâdlarına değin bâbaları müteveffa-yı 

merkûmdan müntakil emvâl mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye 

ru‘yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın 

emânet ile ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf ve her vechile ve vesâyet-i sağîrûn 

mezbûrûn haklarında min külli’l-vücûh enfa‘ ve evlâ iddüğü zeyl-i rakimede 

muharreru’l-esâmi kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şehâde alânûr zahir ve müstehak 

olân sağîrûn merkûman ögey ve diğer sağîrân merkûmânin ögey validesi işbu 

bâ‘isü’l-vesîka Emine binti Karaca Ali nâm Hâtûn sağîrûn-ı merkûmun haklarında 

Ökkaş ve Mehmed ve Hadice ve Fehûme ile sağîrân-i mezbûran Muharrem ve 

Safiye’nin vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin  bâbaları müteveffa-yı merkûm Bostancı 

Güllük Mehmed’den müntakil emvâl-ı mevruslarını ahz ve kabz ve hıfz umurlarını 

tesviye ve ru‘yete vasî nasb ve ta‘yîn kılınûb mezbûre Emine Hatûn dahi ber-mînval-

i muharrer ve vesâyet-i mezkûre-yi ba‘de’l-kabûl hıdmet-i lâzimelerini kemâ yenbağı 

edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-şehr-i Cemâziye’l-âhire li-sene isnâ ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf_____________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl__________________________________________________ 

Akyol Mahallesi’nden Maho bin Halil 

 Mahalle-i mezbûreli Abdurrahman bin Mısto 

 Karabaşzâde Mehmed bin Ökkeş 

 Mustafa bin Karaca Mehmed  

ve gayrühüm 
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(Dava No: 25) 
Numero 317 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Bâb Kazası’na tabi‘‘Ayn-ı Sebil karyesi 

ahâlisinden Şerîf bin Cemo vilâyet-i mezbûre dâhilinde vâkı‘ Medîne-i Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde medîne-i mezbûre 

kurasından Kaya Kendi karyesi ahâlisinden işbu ba‘isû’l-i‘lâm Şeyhman-i ibn-i İsâ 

muvâcehesinde işbu merkûmun yedinde olub mahkeme-i mezkûre havlusunda 

mu‘âyyene olûnân boz renkli ve’l-yevm on dört yaşında (tahrip olduğundan 

okunamadı) re’s kancık merkeb-i mevsûf kendi malımdan doğma yedimde netâcen 

malım iken bundan elli gün mukaddem giceleyin sirak olunub el-hâlet-i hâzihi  

merkûm Şeyhman yedinde bulmamla bi’l-istikâk taleb iderim deyû ba’de’d-da‘vâ 

ve’l-istinkak ol-dahî cevâbında merkeb-i mevsûf mezkûr kendi malı olan 

merkebinden doğma olan sekiz yaşında netâcen malı olmak üzere hak-ı vaz‘ı- yedine 

ikrâr ancak ahd-ı hümâ âherin ber-minval-i muharrer müdde‘âsnı inkâr ile berâber 

merkeb-i mezkûrun sinninde ihtilâf olunduğuna binâen şâhidân vukûf-ı namları olan 

‘udûl-ü ahrâr ricâl-i müsliminden ve Canbâz esnafından Mehmed Ali bin Ali Osman 

ve Mehmed ibn-i Etmekci Mehmed ve Mısto  ibn-i Deli Hüseyin nâm kimesneler 

idame olundukda anlâr dahi ba‘de’l-nazâr ve’l-mu‘ayene merkeb-i mezkûrun sanılan 

sekiz yaşında olduğunu huzur-u şer‘de tarifen muvacehe (çizik) herbirinin ‘alâ-

tarikü’ş-şehâde hayrlarından sâbit ve müstehak olub ol-vechile müdde‘â bih olan 

merkeb-i mevsûf mezkûrun sinni dahî tarafından zi’l-yed bulunan müdde‘â ‘aleyh 

Şeyhman’ın beyân itdiği vakt velâdına  tevfikan ve hâric olân müdde‘î merkûm 

Şerîf’in beyân eylediği vakt-i velâdına muhalif olduğundan ‘inde’l-fakihen mezbûre 

Şerîf’in müdde‘âsı şer‘an lağv-ı bâtıl olmağın mucebiyle merkûm Şerîf da‘vâ-yı 

mezkûresiyle mezbûr Şeyhman Ağa’ya büyüce şer‘î mu‘ârazadan ba‘de’l-men‘ 

merkeb-i mevsûf mezkûr ma‘ supa zi’l-yed Şeyhmân yedinde terk ve ibkâsı lâzım 

geldiği Ayntab mahakeme-i şer‘îyyesinden tescil ve i‘lâm olndu  

Tahrîren fi’l-yevmî’s-sâbi ve’l-ışrîn min-Cemaziye’l-âhire li-sene isnâ ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 
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(Dava No: 26 ) 
Numero  318 

Medîne-i Ayntab’ın Kuzatlı Mahallesi Cami‘i Şerîfi İmâmı Mekremetlû  

Mehmed Salih Efendi el-mükerrem ba‘de’l-hücceti’l-vâkıye inhâ olunur ki mahalle-i 

mezbûrede kâ’in cam‘i şerîfin imâmet ve hitabet cihetleri bir kimesnenin üzerinde 

olmayûb vazife-i mu‘ayyeneleriyle uhdenize tevcihi derbâr-ı  şevket karâra ‘arz ve 

i‘lâm olûnmuş olduğundan ciheteyn-i mezkûreteynîn cânib-i civârından şerefsudûr 

buyrulacak berât-ı şerîf-i ‘âlîşânla viruduna değin hükûmet-i ‘aliye-yi hitâbet ve 

imâmeti edâ  cihetine (tahriş olmuş) şer‘an tarafınıza gönderilmişdir. Gerekdir ki ol-

vechile câmi‘i şerîf-i mezbûrenin 

 

(Sayfa No: 15 ) 
Sahife Numero 181 

imâmet ve ı hitâbet-i mezkûre hidmetlerini edâ ve ifâ ile âheri müdâhele itdirmeyesiz 

vesselâm 

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l ‘aşer min-Cemâziye’l-evvel li-sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf___________________________________________ 

 E’ddâ‘î’l-kâzî-yi Ayntab 

 Mustafa Asım 

 

(Dava No: 27) 
Numero 319 

Der-devlet-i mekine ‘arz-ı dâ‘î kemîneleridir ki 

Nezaret-i celîle-i evkâf-ı hümâyûn-ı mülükâneye mülhak evkafdan 

Halebü’ş-Şehbâya ta‘bî Medîne-i Ayntab kurâlarından Küçük Ma‘sare karyesinde 

kâ’in câmi‘i şerîfi imâmet ve hıtâbet cihetleri sinîn-i vafîre ve a‘vâm-ı kesireden berû 

bâ-berât-ı ‘âlî şân bir kimesne uhdesinde olduğu aslâ ma‘lûm olmadığı gibi o yolda 

evlâd ve ahfad dahî zuhûr itmeyûb ol-vechile ciheteyn-i mezkûrenin mahlûl ve 

hıdmet-i lâzımesi mu‘attal kâlmakla haylice zamandan berû câmi‘i mezbûr evkâf 

mahsûlâtından olmak üzere ciheteyn-i mezkûreteynden imâmet ciheteyni vazîfe-i 

ma‘lûmesiyle hâlâ bi’l-fa‘al edâ ve îfâ idegelen Körkin karyesi’nin yiğirminci hane 

(çizik) sinde birinci numerosunda el-yevm yetmiş beş yaşında mukayyed olduğu 

nüfûs me’murluğu canibinden idilen ‘arzuhâl derkenârı me’âlî nden müstebân olân 

işbu ba‘isü’l-arzı Hacı Mehmed Efendi ibn-i Ahmed nâm kimesne ciheteyn-i 

mezkûreteyn hıdmet-i lâzımelerini hûsn-ı idâre ve ifâyı ehliyete ve istihkâkı huzur-ı 
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şer‘î  me‘âlî-yi ‘ukûdda hâlâ evkâf muhasebecisi vekil Fütüvellü Mustafa Nuri Ağa 

ibn-i Hacı Mahmud Ağa hâzır olduğu hâlde icrâ kılınân imtihânda lede’ş-şer‘î alânûr 

zâhir ve mütehakkık câmi‘i şerîf-i mezkûr el-yevm mevcûd ve mahmûr ve derûnunda 

salavat-ı mefrûz edâ olunmakda bulunmuş olmakla imâmet ve hıtâbet cihetlerine 

cami‘i mezbûr evkâfı mahsûlünden olmak üzere vazife’i mu‘ayyenesiyle ber-mûceb-

i nizâm seniyye mezbûr Hacı Mehmed Efendi uhdesine müceddeden tevcih ve 

yedinde bir kıt‘a berât-ı şerîfi ‘âlîşân sadaka ve ihsân buyurmak ricâsı bi’l-iltimâs 

pâye-i  ser‘îr ‘uzmâlarına ‘arz ve i‘lâm olundu el-emri’l-min-lehü’l-emrindir  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin vel‘ışrîn min-Cemâziye’l-âhire li- sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf______________________________________________ 

El-Abdü’d-dâ‘î li’d- devleti’l ‘aliyyeti’l- Osmâniye 

Mustafa Asım el mevâli’l-hilâfe be- Medîne-i Ayntab 

 

(Dava No: 28) 
Numero 320 

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

hümâyûn-ı mülükâneye mülhak evkâfdan Halebü’ş-Şehbâya tâ‘bî‘ Ata Beğ 

karyesinde kâ’in câmi‘i şerîfin imâmet ve hıtâbet cihetleri sinîn-i vâfire ve a‘vâm-ı 

kesîreden berü bâ-berât-ı ‘âlî şân bir kimesne uhdesinde olmadığı aslâ malum 

olmadığı gibi o yolda  evlâd ve ahvadları dahî zuhur itmeyüb ciheteyn-i mezkûreteyn 

mahlül ve hıdmet-i lâzımesi mu‘attal kalmağla haylice zamandan berû câmi‘ mezbûr 

evkâf mahsûlâtından olmak üzere ciheteyn-i mezkûreteynden imâmet cihetini hâlâ 

bi’l-fa‘al edâ ve ifâ idegelen karye-i mezkûrenin elli yedinci hânesinde birinci 

numeroda el-yevm kırk iki yaşında mukayyed olduğu nûfus me’m’urluğu cânibinden 

idilen ‘arzuhâl derkenârı me’âlînden müstebân olân işbu bâ‘isü’l-arzı bin İdris nâm 

kimesne ciheteyn-i mezkûreteyn hıtmet-i lâzımelerini hüsn-i idâre ve ifâya ehliyet ve 

îstihkâkı huzûr-ı şer‘î  me‘âlî-yi‘akûdda hâlâ evkâf muhasebecisi vekili Fütüvvetlû 

Mustafa Nuri Ağa ibn-i Hacı Mahmud Ağa hâzır olduğu halde icrâ kılınân 

imtihâmda ledeş’şer‘î  alânûr zâhir ve mütehakkık ve câmi‘i şerîf-i mezkûr el-yevm 

mevcûd ve me‘mûr ve derûnunda salevât-ı mefrûza edâ olunmakda bulunmuş 

olmakla mezkûr imâmet ve hitâbet cihetlerini câmi‘i mezbur evkâfı mahsûlünden 

almak üzere vazîfe-i mu’ayyenesiyle ber-mûceb-i nizâm-ı seniyye mezbûr İdris 

‘uhdesine müceddeden tevcih  ve yedine bir kıt‘a berât-ı şerîf-i ‘âlîşân sadaka ve 

ihsan buyrulmak ricasıyla ‘arz ve i‘lâm olundu el-emrli- menlehü’l-emr 
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Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlîs ve’l- ‘ışrîn min-şehr-i Cemâziye’l-âhire li-sene 

isnâ ‘aşer ve selâse mi’ete ve elf__________________________________________ 

El-Abdü’d-dâ‘î li’d- devleti’l ‘aliyyeti’l- Osmâniye 

Mustafa Asım el-Mevlâ’l-hilâfe Medîne-i Ayntab 

 

(Dava No: 29) 
Numero 321 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Kazaz Bölüğü 

Mahallesi sâkinlerinden olub Beşinci Ordu-yı Hümâyun’un yirmi sekizinci alâyının 

ikinci bölüğü neferâtından iken bundan akdem vefât iden Ökkaş bin Memik bin 

Mustafa nâm kimesnelerin vârisi olduğunu ber-vech-i âti iddi‘â iden îşbu bâ‘isû’l-

i‘lâm Emin (tahrip olduğundan okunamadı) vekâleten medîne-i 

 

(Sayfa No: 16) 
Sahife Numerosu 182 

 mezbûrenin mahekeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde hâlâ medîne-

i mezbûrenin mâl müdiri Rıf‘atlu Mehmed Ali Efendi tarafından husûsı mezkûrda 

vekil-i şer‘îsi olub kıbel-i şer‘den husûmet-i re’y olunan mal meclis? 

mülâzımlarından Yusuf Efendi bin Mehmed Ağa muvâcehesinde mevrusum merkûm 

Ökkaş kendisine ma‘âş olân dört yüz elli bir guruş alacak hakkının kable’l-ahz ve’l-

istifa vefât itmesiyle meblâğı mezbûr müteveff-yı merkûm Ökkaş’ın vâlidesi 

müvekkilem mezbîre Aîşe Hâtun ile bâbası olduğum cihetle bana hisseran mevrûs 

olub bizlerden gayri vârisi ve terekesinde müstehâk âheri olmamakla meblağı 

mezbur dört yüz elli bir guruş müvekkil müdir mûmâ-ileyhin bi’l-emane vazı‘u’l-yed 

olduğu Ayntab mal hazinesinden olmak üzere isâleten ve vekâleten tarafıma def‘ ve 

teslimini bi’l-verâse taleb iderim deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’l-istintak vekil mûmâ-ileyh 

Yusuf Efendi dahî cevâbında müteveffâ-yı  merkûm Ökkaş’ın  ber-vech-i muharrer 

sandık-ı mezkûrda dört yüz elli bir guruş alacak hakkı olduğunı ikrâr lakin asıl ve 

vekil merkûm Memik’in bir minvâl-ı muharrer verâset-i mûdde‘âsını inkâr itdikde 

asıl ve vekil merkûmdan müdde‘âyı meşrûhasına muvâfık biyyine taleb olunduk da 

her biri usûl-ı mevzû‘asına tevfiken bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları 

mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ ve temhir iden Mahmud bin İsmâil ve Mehmed 

Efendi ibn-i Mustafa ve Mehmed Ali Efendi ibn-i Ahmed Efendi nâm kimesneden 

evvelâ sırrân ve ba‘dehû müterâfi‘ân hâzır oldukları halde Ahmed Efendi ibn-i 
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Mustafa Ağa ve Mehmed Ağa  ibn-i Hacı Emin Beğ nâm kimesnelerden dahî ‘alenen 

lede’d-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunan Bedestan Şeyhizâde  

Mustafa Efendi ibn-i Şeyh Hüseyin Efendi ve Kethüdâzâde Tahir Efendi ibn-i Hacı 

Arif nâm kimesneler şehâdeleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î ısbat itmeğin 

mucebiyle müdde‘î asıl ve vekil merkûm müvekkile-i mezbûre Aişe’nin verâsetlerine 

ba’de’l-hükm müvekkil müdir mumâ-ileyh Mehmed Salih Efendi’nin bi’l-emâne  

vazı‘u’l-yed olduğu sandık-ı mezkûreden olmak üzere müdde‘â bih olân meblâğ-ı 

mezbûr dört yüz elli guruş müdde-i asıl ve vekil merkûm Memik’e hâlâ edâ ve 

teslime müdir mumâ-ileyh izâfetiyle vekil mûmâ-ileyh Yusuf Efendi’ye tenbih 

olunduğu tescil ve bi’l-iltimas Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min-Cemâziye’l-âhire li-sene îsnâ ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf_____________________________________________________ 

 

(Dava No: 30) 
Numero 322 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Tarla-yı Atik 

Mahallesi sakinelerinden ve Şiraz esnafından işbu bâ‘isû’l-i‘lâm Nersiz bin Agob 

Halife nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyysinden ma‘rûf meclis-i 

şer‘î şerîf-i enverde Akpınâr karyesi ahâlisinden Mahli bin Mahli hâzır olduğu halde 

medîne-i mezbûrenin Töbe Mahllesi sâkinlerinden ve zikr-i âtî sumaklık  vaz‘ı-yedi 

bi’l-be’y-yinetü’ş-şer‘îyye sâbit olan Memik bin Memo bin İsmâil müvâcehesinde 

üzerinde da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb mârâ’l-beyân karye-i mezkûre turâbında sandık 

nâm mahalde vâki‘ tarafları Hacı kazızâde Hacı Abdurrahman Efendi tarla ve 

sûmaklığı ve Topuz’un oğlu Mehme Ali tarlası ve Ayntab yolu ile mahdûd bir kıt‘a 

sumaklığın tamamı karye-i, mezbûre ahâlisinden Mızmız oğlu Ali’nin bâ-tapu bâbası 

müteveffa Mustafa’dan müntakil mülk-i mevrûsu olduğu halde merkûm Ali mezkûr 

sumaklığı güzerân iden bin üç yüz sekîz senesi Ramazanının  dokuzuncu günü târihli 

mûverrih bir kıt‘a sened mucebince îki yüz doksan guruş semen-i medfu‘ ve 

makbûza îştira idüb ol-vechile târih-i mezkûreden berû mezkûr sumaklık mûlkûm 

olmak üzere tasarrufda bulunmuş iken merkûm Memik bu günlerde mezkûr 

sumaklığa fuzulî müdâhele ider olmakla su’al olunub mûdahale-i vâkı‘asının men’i 

matlûbumdur ve bu (tahriş) müdde-i‘aleyh merkûm Memik dahî ba‘de’l-istîntâk 

cevâbında mezkûre sumaklık bâyi‘ merkûm Ali’nin bâbası merkûm Mustafa’nın 

vekili iken mezbûr Mustafa mezbûr sumaklığı târihden beş sene mukaddem gâ’ib 
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‘anil-meclis Ayntab’a Boyacı  Toros ba’de’l-bey‘ ve’t-teslim ve iltisam  mezbûr 

Toros dahi târih-i mezkûrda mezkûr sumaklığı Kilis kazasına mâhak Kara Melik 

karyeli gâîb-i ‘ani’l-meclis Arab kızı Fatma binti Abdullah nâm Hâtûn’a bey‘ ve 

teslim itdikden sonra mezbûr Fatma dahî mezkûr sumaklığı îşbu târih-i i‘lâmdan altı 

mah mukaddem yüz doksan beş guruş bana bâten ve sahîhen bey‘ ve teslim ben dahî 

iştira ve tesellüm itdikden sonra mezkûr sumaklığın hâzır mezbûr Mahli’ye mesâfâte 

virûb ol-vechile şiraen malım ve mülküm olmakla bi-hak-ı müdahale iderim deyû 

def‘e tasaddi itdikde müdde‘î merkûm Nersez dahi cevâbında müdde-i ‘aleyh mezbur 

Memik mezkûr sumaklığın bâbam merkûm Ali’den ı‘şâr bedelinden alacağım 

mukâbelesinde bundan altı mah mukaddem satun aldûm deyû tarihden on sekiz gün 

mukaddem muvacehesinde ibrâz itmiş olduğu kelâmıyla îşbu muhâkemede mezkûr 

sumaklığın ga’ib-i Fatma’dan tedavil ibâresi ile tarihden altı mah mukaddem satûn 

aldım deyû dermiyân eylediği müdafa‘sı aralarında mûnâfaat olmakla merkûm 

Memik’in ber-minvali muharrer def‘-i mezkûr müdde‘âsının reddi matlûbumdur 

didikde hususu mezkûr merkûm Memik’den tekrâr lede’s-su’al ol-dâhi cevâbında 

fi’l-hakîka mezkûr sumaklığın 

 

(Sayfa No: 17 ) 
Sahife Numerosu 183 

altı mah mukaddem mezbûr Ali’den meblâğı mezkûr mukabilinde şirasına tâlib 

oldum isede ancak kable’l-bey‘ ve iştirâ sumaklık mezkûr Ali’nin malı olmayûb 

ögey validesi gâ’ib-i mezbûre Fatma’nın mülki olmakla bu seneden altı mah 

mukaddem mezbûre Fatma’dan ber-vech-i muharrer iştirâ ittiğini ikrâr ve müdde-i 

merkûm Nersez’in ber-minva’l-i muharrer tarihi îsbat ile mezbûr Ali’den şirâ‘î 

müdde‘âsını inkâr itmekle müdde‘î mezbûr Nesez’den müdde‘âsı meşrûhasına 

mutâbık beyne taleb olundukda usul-i müttehâzası vechile bâ-varaka-i mestûre 

mensub oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ ve temhir iden Kazaz 

Sadıkzâde Hacı Mustafa  ve Şerefzâde Harrat  Haşim Bâba nâm kimesnelerden  

evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarafiun hâzır oldukları halde Sadıkzâde Mehmed bin 

Hüseyin Ağa ve Harat Hüseyin bin Ali nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-

tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunan Kaysara Mahallesi 

ahâlisinden Kazaz Mehmed bin Bekir ibn-i Hacı Mehmed ve Tarla-yı  Cedid 

Mahallesi sakinlerinden Torbacı Hasan oğlu Hacı Mustafa bin Mustafa bin İbrâhim 

nâm kimesneler şehâdetleriyle merkûman Memik ve Mahli muvâcehelerinde 
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bervech-i şer‘î isbât itmeğin mucebînce müdde’i aleyh merkûm Memik da‘va-yı 

mezkûresiyle müdde-i mezbûr Nersez’e büyüce şer‘î mu‘ârazadan men‘birle mezkûr 

sumaklığı kemâkân merkûm Nersez’in zabt ve tasarrufu iktiza eylediği tescil ve 

Ayntab mahkeme-i şer‘îsinden i‘lâm olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min-şehr-i Cemâziye’l-âhire li-sene isnâ ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf_______________________________________________ 

 

(Dava No: 31) 
Numero 323 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Keşan Mahallesi 

sakinlerinden Şakir Ağa ibn-i Mü’ezzin Ömer medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye 

odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde mahkeme-i mezbûre sâkindelriden müdde‘î 

merkûmân zevcesi Ayuş ibnite Molla Ahmed nâm Hâtûn’nun zikr-i âtî hususda 

husûmet ve redd-i cevâba vekil-i müseccel müseccel şer‘îsi işbu ba‘isû’l-i‘lâm 

Söylemezzâde Seyyid Mehmed Efendi ibn-i Seyyid Ağa muvâcehesinde üzerine 

da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb mahlle-i mezbûrede kâ’in tarafları Hacı Mahmud ve 

‘Abacı Cumâli ve Mehmed Ali  menzilleri ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb 

menzilimi tahtında kâ’in iki bâb dükkanları ile berâber târihden iki buçuk sene 

mukaddem bey‘i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yirmi bin guruş semen mukâbelesinde zevcem 

müvekkile-i mezbûreye bey‘ ve temlik ve teslim ile müvekkile-i mezbûre dahî 

menzil-i mezkûrı ol-vechile iştirâ ve temlik ve teslim ve semeni olan meblağ-ı 

mezbûrdan ancak on beş bin guruşun tarafıma te’diye ve teslîm idüb mütebâki beş 

bin guruş alacak kakkım halâ müvekkile-i mezbûre zimmetinde kalan mikdarı 

meblâğ-ı mütebâki mezbûr beş bin guruşu edâ ve teslimi müvekkile-i mezbûreye 

izâfetle vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’ye tenbih-i şer‘î îcrâ olunmak matlûbumdur 

deyû da‘vâ itdikde vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi dahî cevâbında menzil-i mahdûd 

mezkûrı tahtında kâ’in iken bâb dükkanlarıyla berâber yirmi beşer guruş müvekkilem 

mezbûre Ayuş Hanım ol-tarihde îştira ve temlik ve teslim ve bervech-i muharrer 

semen-i müsemmadan on beş bin guruş zevci müdde-i merkûm Şakir Ağa’ya te’diye 

ve teslim itdikden sonra bundan bir sene akdem dahi müvekkile-i mezbûreye  nakden 

ve def‘aten müdde‘î merkûma dahi üç bin beş yüz guruş def‘ ve teslim ile 

esmâmından müvekkilem mezbûre zimmetinde ancak bin beş yüz guruş alacağı bâkî 

kalmışdır deyû müdde‘î merkûmun inkârına mukarren def‘a  tasaddi itmekle râfi‘-i 

vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’den def‘i meşrûhuna muvafık biyyine taleb 



 

 

50

olundukda vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi ber-vech-i muharrer def‘-i mezkûr 

müdde‘âsını tevfiken bâ-varaka-i mestûre mensub oldukları mahallerinden zîr-i 

mestûreye imza ve temhir iden  Arpacızâde Mehmed Ağa ibn-i Ömer Ağa ve 

Mehemd bin Arpacı Alo ve Tatar oğlu Hanifi ve Dede’nin oğlu Mehmed nâm 

kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû mütarâfi‘ân hâzır oldukları halde Hüseyin 

bin Mehmed ve Ahmed bin Hüseyin ve Arif ve Mehmed ve Hasan bin Ahmed nâm 

kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr 

olunan Suyabatmaz Mahallesi sakinlerinden Halife Hüseyin ibn-i Ramazan Hoca ve 

Boyacı Mahallesi ahâlisinden Arpacı Hasan Çavış ibn-i Ömer nâm kimesnelerin 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î ba’de’l-ısbat ve’l-hakem mucebiyle 

müdde‘î merkûm Şakir Ağa da‘vâ-yı mezkûresiyle müvekkile-i mezbûreye ber-vech-

i şer‘î mu‘ârazadan ba‘de’l-men‘ ancak vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’nin ikrârı 

üzere semen-i bey‘ mezkûreden mütebâki bin beş yüz guruş  müdde‘î merkûm Şakir 

Ağa’ya hâlen edâ ve teslîmiyle müvekkile-i mezbûreye izâfetle vekil mûmâ-ileyh 

Seyyid Efendi’ye iltizâm olduğu tescil bi’l-iltimas Ayntab mahekme-i şer‘îyyesinden 

i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevm (tahrip olduğundan okunamadı) ‘aşer ve selâse mi’ete ve 

elf________________________________________________________________ 

 

(Dava No: 32) 
(Sayfa No: 18) 
Sahife Numerosu 183      Numero 324 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhlilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Seng-i 

Tavil Mahallesi sâkinlerinden iken bundan mukaddem vefât iden Haçador veled 

Misyak veled Etmın sulbi sağîr oğulları Ohannes ve Haçador ile sulbiye-i sagire kızı 

Feride’nin vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin bâbaları müteveffâ-yı merkûmdan 

müntekıl emvâl-ı mevrûslarını ahz  ve kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye ve ru’yete 

kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve muhim olmağın beyne’l-

müdahânet? ile mu‘araza ve istikâmet ile mevsûfe ve  her vechile vesâyeti siğar 

mezbûrun haklarında evlâ ve enfa‘ olduğu zeyl-i hüccede muharrerü’l-esâmi 

kimesneler ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir mütehakkık olan siğar mezbûrların 

valideleri işbu bâ‘isûl vesîka Tutu ibnite Kîfork nâm Hâtûn kıbel-i şer‘den siğar 

merkûmaların vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin bâbaları müteveffa-yı merkûmdan 

müntakil emvâl-i mevruslarıni ahz ve kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye ve ru’yete 
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vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûryi bi’l-

kabûl hıdmet-i lâzımelerini kemâ yenbaği edâya ve ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Recebü’l-ferd li-sene isnâ ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf_________________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Balaban Nersez Ağa  

Kîrkor veledi Tenakeci Manuk 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 33)  
Numero  325 

Medîne-i Ayntab’a tabî‘ Atâ Beğ karyesi İmamı Molla Îdris bin İdrisü’l-

Mükerrem bade’t-tehıyyetü’l- vâfiye inhâ olunur ki karye-i Koz’da  kâ’in cami‘i 

şerîfin imâmet ve hitabet cihetleri bir kimesnenin üzerinde olmayub fazife-i 

mu‘ayyeneleriyle uhdenize tevcihi derbar şevket  karara ‘arz ve ve i‘lâm olunmuş 

olduğundan ciheteyn-i mezkûreteynin  cânib-i huzurâneden şerefsudur buyurulacak 

berât-ı şerîf-i ‘âlîşân virûduna değin  hidmet-ı ‘aliyye-yi hitâbet ve imâmeti eda-i 

zimninde  cânib-i şeri‘atı garrâdan îşbu mürâsele-i şer‘îyye tarafınıza gönderilmiştir 

gerekdirki ol-vechile cami‘i şerîf‘i mezbûrun imâmet ve hıtabet-i mezkûre 

hidmetlerini edâ ve ifâ ile aheri müdâhale itdirmiyesiz ve’s-selâm  

Tarîrren fi’l-yevmi’t-tasî min-şehr-i Recebü’l-fert li-sene isnâ ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

 

 

(Dava No:  34)  
Numero 326 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından 

Suyabatmaz Mahallesi ahâlisinden îşbu bu‘îsû’l-i‘lâm Söylemez Mehmed Said Ağa 

ibn-i Hacı Said Ağa medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i 

şer‘îmizde medîne-i mezbûrenin Kaysari Mahallesi’nde mukim olub zayiâtı husûsda 

vekâleti mûmâ-ileyh Said Ağa tarafından iddi‘â olunan Söylemezzâde Seyyid Efendi 

ibn-i Seyyid Ağa muvâcehesinde üzerine da‘va ve takrir-i kelâm medîne-i 

mezbûrenin Gurbu Zincirli Mahallesi’nde ka’in tarafları kıbleten târık-ı has ve 
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Garben Nakkaş oğlu Kısacık Toros ve Şarken İmamzâde Abdurrahman Ağa ibn-i  

Hacı Ahmed ve şimâlen İbrâhim Beşezâde Mehmed Said Ağa ibn-i Mamad Ağa 

haneleriyle mahdûtü’l-etrâf bir bâb menzilin nısf hisse-i şâyi‘ası Halam gâ’ibe-i 

‘ani’l-meclis Şakire Hâtûn binti Bâbo Ağa’nın ve nısf diğeri dahi mezbûrenin Sadrî 

oğlu Gümüşzâde Hacı Mustafa ibn-i Mehmed’in müştereken mülkleri olduğu halde 

merkûm Hacı Mustafa’nın takriben bundan bir buçuk sene mukaddem vefâtı vukû‘ 

ile mâra’l-beyân nısf hisse menzil husussı hisseran vârisleri olan validesi ga’ibe-i 

mezbûre Şâkire Hâtûn ile kezâlik ga’ibetan‘ani’l-meclis olan zevce-i menkûhesi 

Hâce Fatma binti Hacı Şâkir Ağa’ya ve lî-ebeveyn kız karındaşı Hamide binti 

merkûm Mehmed’e imtinâ-i intikal itdikden sonra verese-i mezbûrat bu (tahrip 

olduğundan okunamadı) müteveffa-yı merkûmdan mevrûs olân sâlifü’z-zikr menzil 

nısf hisse-i şâyi‘alarını kâffe-i hukûk ve murâfık ve cem‘i tevâbi‘ ve levâhıkı ile 

yirmi yedi ‘aded ‘ayn-ı Osmâni parası semen-i medfu‘u ve makbûz mukâbelesinde 

îşbu sene-i hâliye Cemâziye’l-ahire dokuzuncu gügünde bey‘i bât ile bana bey‘ ve 

temlik ve lâyıkı vechile teslim idüb ben dahî ber-muceb-i muharrer îştirâ ve temlik 

ve teslim ve kabz ve kabul idüb hatta gâibetan mezbûrat ber-minvâl-i muharrer 

mübâya‘anın vuku‘unu ve her biri semen-i mezkûrdan musîbeleri ahz ve kabz ile 

istifayı hak itdiklerini medîne-i mezbûrede ka’in komisyon-ı mahsûsa heyêti 

huzûrunda ikrâr ve takrirbirle mu’âmele-i nizâmiyesini dahi bi’l-icrâ tapu senedini 

bana i‘tâ ve teslime taraflarından işbu mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’ye başka başka   

bi’t-tevekkil Efendi muma-ileyh dahî vech-i meşrûh üzere vekâlet-i mezkûre hıdmet-

i lâzımesini edâya meclis-i ‘akd ba‘dehû bâ- ta‘ahhüd kabul itmişdir deyû ma’il 

takrir-i mebsutasına muvâfık ve târih-i mezkûre ile mü’verrih bir kıt‘a sened ibrâz ve 

ira’esiyle ba’de’d-da‘vâ ve’l-inkâr müdde‘î mumâ-ileyh Said Ağa’dan müdde‘âyı 

meşrûhasına mutabık biyyine taleb olundukda zatları ma‘rûf İsâ Beşezâde Hacı 

Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin Ağa ve Zafizâde Mehmed  Mazlûm Efendi ibn-i Emin 

Efendi nâm kimesneler lî-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâzıran olub eserü’l-iştişhâd 

istişhâd fi’l-hakîka mezbûrat Şâkire ibnite Babo Ağa  ve Hace Fatma ibn-i mezbûr 

Şâkir Ağa Hamide binti Mehmed nâm hâtûnlar mevrusları Gümüşzade müteveffa-yı 

mezbûr Hacı Mustafa ibn-i mezbûr Mehmed’den ırsen kendülerine intikal iden 

Kurbu Zincirli Mahallesi’nde vâki‘ tarafları tarîk-ı hâs ve Nakkaş oğlu (tahrip 

olduğundan okunamadı) İmamzâde Abdurrahman Ağa ibn-i Hacı Ahmed Ağa ve 

İbrahim Beşezâde Mehmed Said Ağa İbn-i Mamad Ağa hâneleriyle 
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(Sayfa No: 19) 
Sahife Numerosu 185 

mahdûd bir bâb mülk-i menzilde olân nısf hîssenin bazılarını kâffe-i hukûk ve 

murâfıkı ve cem‘-i tevâbı  ve levâhıkıyle tarafeynden medfu‘ ve makbuz yirmi ‘aded 

Osmâni lirâsı semen-i mukâbilinde işbû şehr-i ‘âlî  olân Cemâziye’l-âhirenin 

dokuzuncu gününde müdde‘î mûmâ-ileyh Mehmed Said Ağa’ya binâen bey‘ ve 

temlik ve lâyıkı vechile teslimi ol-dahi ber-vech-i muhârrer iştirâ ve temlik ve teslim 

ve kabz ve kabûl idildikden sonra ber-minvâl-i muharrer beylik vukû‘atı ve kabz-ı 

semen ile istifa-yı hak eylediklerini komisyon-ı mahsusa heyeti huzûrunda ikrâr ve 

takrîre ve mu‘âmele-i nizâmiyesini bi’l-icrâ tabu senedini mûmâ-ileyh Said Ağa’ya 

i‘tâ ve teslime meclis-i ‘akd ve ba‘dehû mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’ye herbiri başka 

başka bizim huzûrumuzda mütevekkil  mûmâ-ileyh Seyyid Efendi dahî vekâlet-i 

mezkûreyi bi’l-kabûl hıdmeti lâzımesini mahallinde edâya ta‘ahhüd eyledi bizler bu 

husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyû her biri bi’l-muvacehe 

ba‘de edâyı işhâde şâhidân mûmâ-ileyhâ usul-i müttehâzası vechile bâ-varaka-ı 

mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreyi imzâ ve temhir iden 

Mehmed Efendi ibn-i Ahmed Ağa ve Şâkir Efendi ibn-i Hacı Şâkir Hoca ve 

Abdurrahman Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve Abdülkadir Efendi ibn-i Mahmud 

Efendi nâm kimesnelerden evvelâ-sırrân ve ba‘dehû Abdullah Efendi ibn-i Hacı 

Îsmâil Efendi ve İbrâhim Efendi ibn-i Molla Emin Hoca ve Ahmed Efendi ibn-i  

İbrâhim Efendi ve Ali Efendi Abdi Ağa nâm kimesnelerden dahi ‘alenen lede’t-

tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkerli ihbâr olunmağın mûcebiyle ba‘de’l-hükm 

vekâlet-i mezkûre hidmet-i lâzımesini mahallerinde bi’l-vekâle  ifâya mûmâ-ileyh 

Seyyid Efendi’ye tenbih olunduğu tescil ve bi’l-iltimâs Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-şehr-i Recebü’l-ferd li-sene isnâ ‘aşer  ve 

selâse mi‘ete ve elf____________________________________________________ 

 

(Dava No: 35) 
Numero 327 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Kurbu 

Bostancı Mahallesi sakînlerinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed ‘Arif ibn-i İsmâil 

medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde medîne-

i mezbûrenin Töbe Mahallesi sâkinlerinden Fakı Mehmed ibn-i Mehmed ibn-i Ali 
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Hoca nâm kimesne muvâcehesinde bu sene-i mubâreke a‘şârı zamânında şehr-i 

‘Ağustos’un altıncı günü tarihiyle merkûmun der‘uhde ve iltizâm etmiş olduğunu 

Cubakir karyesi’ne ûcretle ta‘yîn olunmaksızın iki şıhne gönderûb ve ben dahi otuz 

iki gün mezkûr şıhnelik hıdmetiyle istihdâm olduğum halde beni karye-i mezkûreden 

ihrac eylediğinden ve bendeki ücretle ‘amel ider makûleden bulunduğumdan ecr-i 

misl-i yevmiyem olan altışar guruşdan cem‘ân yüz doksan iki guruş ücret-i 

‘ameliyemin tarafıma teslimini hâlâ taleb iderim deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’l-istintâk ol-

dahî cevâbında müdde‘î merkûm ‘Arif’i karye-i mezbûreye şıhnelık itmek üzere 

gönderdiğini bilâkiz yiğirmi üç gün hıdmet-i mezkûre ile istihdam olunduğunu ikrâr 

ancak müdde‘î merkûmun mâ‘adâ müdde‘âsını inkâr itdikde müdde-i merkûmdan 

müdde‘âyı meşrûhasına muvâfık biyyine taleb olundukda usûl-i mevzu‘asına 

tevfiken bâ-varaka-i mestûre mensub oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ 

ve temhir iden Hacı Mahmud bin Hacı Şâkir ve Hacı Emin bin Hasan ve Küçük Hacı 

Hüseyin ibn-i Mehmed ve Mehmed bin Hacı Veli nâm kimesnelerden evvelâ sırran 

ve ba‘dehû Mehmed bin Hacı Ali ve Mehmed bin İsmâil ve Mahmud ibn-i Hacı 

Mehmed nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde 

iddükleri ihbar olunan Kurbu Bostancı Mahallesi ahâlisinden Hacı Halil ibn-i Hacı 

Ali ve Bayrak Bölüğü Mahallesi sakinlerinden Memik bin Şeyho nâm kimesneler lî-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâzıran olub eserü’l- istişhad fi’l-hakîka işbu müdde‘î 

merkûm yevmiye altışar guruş ücretle ‘amel ider ecr-i makûlesinden olub ve buna 

mümâsil olan ecirlerden yevmiye ecr-i misli dahî altışar guruş değer olduğuna ve 

merkûmun müdde‘âsı olan meblağı mezbûr yevmiye altışar guruş ecr-i misline hâvi 

iddüğüne bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahî ideriz deyû her biri ‘alâ tariku’ş-şehâde 

bi’l-muvâcehe haber virmeleriyle şâhidân merkûmânın şehâdet dahî hayyiz 

makbuzda olmağın mucebince müdde‘â bahâ olan eyyamdaki para (tahrip 

olduğundan okunamadı) müdde‘âsı beyâna havâle müdde‘â ‘aleyh merkûmun 

sâlifü’l-beyân ikrâr ve i‘tirâfı vechile yirmi üç gün işhâz imhâ içûn lâzımgelen yüz 

otuz sekiz guruşunı müdde‘î merkûm ‘Arif’e hâlâ edâ ve tesime müddi‘î ‘aleyh 

mezbûr Fakı Mehmed’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden 

i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min-şehr-i Receb li-sene îsnâ ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf_________________________________________________________ 
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(Dava No: 36) 
Numero 328 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Beğ 

Mahallesi’nde sakin iken tagriben bundan iki mah mukaddem fevt olan Demirci 

Muhsin Kifork ibn-i Kılınççı Ohanna bin Etmın verâseti sulbi kebir oğulları Ohan ve 

Bâli ve Kisbar ve Kifork ve Kirkor ile sulbiye-i kebîre kızı Tutu’ya inhisârı şer‘ân 

zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i merkûmeden ibn-i mezbûr Ohanna 

tarafından zikr-i âti hususda vekil-i şer‘îsi Danyel Efendi ibn-i Yusuf medîne-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde câiyü’l -beyân 

menzilime vaz‘ı yedleri bi’l-beyyinâti’ş-şer‘îyye sâbit olan işbu ba‘isü’l i‘lâm ebnân-

ı merkûman Kisbar ve Kivork muvâcehesinde üzerlerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb 

mevrûsemiz mütevâffa-yı merkûmun hayatında ale’l-fevt yedinde mülkü olan 

mahalle-i mezkûrede vâki‘ tarafları Mâme Şan’ın oğlu Muhsin  Karâbet ve ‘Abâcı 

Nersez bin Kör (tahrip olduğundan okunamadı) Arapkirli velâdi  Şurub ve Eşdili 

Serkiz Ağa hâneleri ve tarîk-i hâs ile mahdûd (tahrip olduğundan okunamadı) 

menzili mezkûr müvekkilem ile bervech-i muharrer verâset-i sâ’ireye 

 

(Sayfa No: 20) 
Sahife Numerosu 186 

hisserân mevrûs olmuş iken merkûman Kisbar ve Kifork müvekkilem mezbûr 

Ohanna’nın menzil-i mahdûd mezkûrda olan on bir sehimde iki sehim hisse-i 

ırsiyesini bi-gayri hak zabt ve tasarruf ile müvekkilem tarafına def ve teslimden ibâ? 

ve imtina‘ ider olmakla su‘al olunub icâb-ı şer‘îsi bi’l-âhire menzil-i mezkûr ile yine 

merkûmânın zi’l-yed oldukları müteveffâ-yı mezbûrun sa’ir emvâl-i metrûkesi ber-

mûceb-i tashih beyne’l- verese iktisam olunarak mârâ’l-beyân iki sehim hisse-i 

ırsiyesinin bana teslimi matlûbumdur deyû bi’l-vekâle ba‘de’l-da‘vâ ve’l-istindak 

müdde‘â ‘aleyhâ-yı merkûman Kisbâr ve Kifork dahi cevablarında fi’l-hakîka 

menzil-i mezkûr tamâmı bâbaları merkûmun mülkü olduğu halde işbu sene-i hâliya 

Saferu’l-hayr’ın on dokuzuncu gününde hali hayatında ve kemâli akl ve sıhetinde on 

bin guruş semen mukâbilinde bizler ile ga’ib-i ‘ani’l-meclis er karındaşımız merkûm 

Kirkor’a bey‘-i ba’t ile eslâsen bey‘ ve temlik ve teslim ve üçümüz dahî ber-muceb-i 

muharrer iştira ve temlik ve teslim ve kabz ve kabul idüb ol-vechile zimmetimizde 

alacağı olan meblağı mezkûrı bizlere hibe üçümüz dahî ber-minval-ı muharrer ittihâb 

ve kabûl idüb bu vechile menzil-i mezkûr tamâmı asâleten mülk-i müşterâsı 
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sahîhimiz olmakla bihak va’z‘ı-yed ideriz deyû her biri müdâfa‘aten beyân ve 

metrûkât-ı sâ‘iresi beyne’l-verese müşterek olduğuna ikrâr birle müdde‘î vekil 

mezbûr Danyel Efendi tekrâr cevâbında mübâya‘a-i mezkûrenin aslı yokdur  vukû‘ı 

farz olunmuş olsa bile merkûm Muhsin Kifork sekiz mah mukaddem keyifsiz ve esir 

ferraş olmakla gerek bey‘-i mezkûr ve gerek hîsse-i mezbûr meşru‘ olmadığını beyân 

ve müdde-i ‘aleyhümâ-yı mezbûrân ‘akd-i bey‘ ve hîbe hall-i sıhhatinde olduğuna 

dermiyân itdikden sonra husûsu mezkûrda sıhhat-ı beyyinesi şer‘ân evlâ olmakla 

mezbûran Kisbar ve Kifork’dan müdde‘âsı meşrûhâsına mutâbık biyyine taleb 

olundukda müdde‘âlarını usul-i müttehâzası vechile zabıtnâme zeyline esâmilerini 

sebt ve tahrîr itdirmiş olduğu iltimâ nefer-i şâhidlerden meclis-i şer‘e li-eclî’ş-şehâde 

ihzâr eyledikleri Abbaszâde Mustafa Efendi ibn-i Hâfız Mehmed Sâmi Efendi ve 

Berber Hasan bin Hasan bin İbo ve İbrâhim Efendi ibn-i Molla Emin ibn-i 

Abdurrahmân ve Abacı  Kabili bin Bekâ nâm kimesneler bi’l-muvâcehe meşrûhan ve 

mufassalen ba‘del isbât usûl-ü mevzû‘asına tevfiken bâ varaka-i mestûre Mersinli 

Ali Efendi Hoca ve Abdullah Efendi ibn-i İsmâ’il Efendi ve Kal‘a Ağasızâde Hacı 

Emin Ağa ibn-i Mustafa ve Mehmed bin İlyas ve Hacı Abdullah bin Mehmed ve 

İsmâil bin Halil nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba’dehû mütarafiun 

huzurlarında Hacı Süleyman Efendi ibn-i Dede Mehmed ve Abdulkadir Efendi ibn-i 

Mehmed ve Arif Ali Ebnâ Hacı Kara Mehmed Seyyid Ağa ve diğer Abdulkadir 

Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesnelerden dahi alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbar olunduğuna binâen merkûmun şehâdet vâkı‘aları 

şer‘ân hîn-i kabûlde olmağın mucebiyle müdde‘â bahâ olan îşbârın sâ’ir emvâl 

metrûkesi beyana ba‘de’l-havâle müvekkil merkûm Ohanna izâfetle vekil mezbûr 

Danyel Efendi menzil-i mezkûrdan hîsse-i da‘vasıyla mezbûrân Kisbar ve Kifork 

büyüce şer‘î mu‘ârazadan men‘ olduğunu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden 

i‘lâm  olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Receb li-sene îsna ‘aşer ve selâse mi’ete ve 

elf________________________________________________________________ 

 

(Dava No: 37) 
Numero 329 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın mahalâtından Tarla 

Mahallesi sakinlerinden işbu ba‘isü’l-vesîka Ahmed ibn-i Veli Mehmed bin (çizik) 

Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘î şerîfi hatır-ı lâzımü’t-tevkırde takrir-i kelâm ve 
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ta‘biri ‘ani’l-merâm idüb işbu meclis-i şer‘de hâzıra tahminen yedi yaşında Garibe 

nâm sagire li-ecli’t-tescil çend seneden berû hacr ve terbiyemde olub müstehak 

şer‘îsî olmamakla min-leh hakkı’l-ahz üzerine kadr-ı kifâye nafaka ve kisve bahâ 

farz ve takdir olunmak matlûbumdur didikde hakîkat hâl-i minvâl-i muharrer üzere 

olduğu zeyl-i sahifede ve kütübu’l-esâmi müslimin ihbârlarıyla tahakkûk olmağın 

sağîre-i mezbûre hâzırânın nafaka ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı zârûriye içûn işbu 

târih-i cihetden i‘tibaren kıbel-i şer‘den beher yevm altmışar para farz ve takdir 

olunub meblâğı mefrûz mezkûrı külli yevm sağîre-i mezbûre Garibe’nin nafaka ve 

kisve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zarûriyesine harç ve sarf lede’l-hâce istidâneye ve 

‘inde’z-zafer min-lehû bi-hakk-ı (tahrip olduğundan okunamadı) üzerine rücû‘a 

mezbûr Ahmed’e izin virilmeğin ma‘vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmis-sâdis min-Recebü’l-ferd li-sene isnâ ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf_________________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Karabaş oğlu Mustafa ibn-i Bekir 

Kalender oğlu Bostancı Hüseyin bin Mustafa  

Muhzır Başı Sinân Ağa 

Muhzır Hüseyin Ağa  

diğeri Ali  

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 38) 
Numero 330 

Elhamdülillâhi rabbi’l-âlemîn ve’s-salâti ve’s-selâmü ‘alâ Rasûlihî 

Muhammed’in ve ‘âlihi ve sahbihî ecma‘în  emmâ ba’d sebebi tahrîr-i kitâb ve 

mûceb-i tastir-i hıtâb oldur ki Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a 

tâbî Burc karyesi sakinlerinden ve zâtı zeyl-i vesîkada muharreru’l-esâmi Müslümin 

ta‘rifleriyle ma‘ruf olan sahibetü’l-hayrât ve’l-hasenât Türkman Hacı kerimesi 

dimekle ma‘rûfe Hadice Hatûn ibnite Hacı Musatafa bin Hacı Mehmed nâm Hâtûn 

meclis-i şer‘î şerîf-i enverde zikr-i âtî vakfına li-ecli’t-tescil mütevellî nasb ve ta’yin 

ve ba’dehû ‘azlini şart eylediği Abdûlhamid Efendi ibn-i Mehmed Sâlih Efendi 

mahzârında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirafa sarîh-i mer’î idüb vakt-i atiyyûl-beyânın  

sudûruna değin 
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(Sayfa No: 21) 
Sahife Numrosu 187 

silk-i mülkümde münselik olub karye-i mezbûre turâbında Ağca Kaya nâm mahalde 

ka’in tarafları Abdullah ibn-i Kel Ali ve Hacı Mehmed’in oğlu Mehmed Ali ve Kel 

Hasan bağları ve Zevkirli Çil Oğlan’ın oğlu Ali tarlalarıyla mahdûd tahminen beş 

yüz tiyek dökülgen bağımı derûnunda ka’imü’l-usûl yedi ‘aded ceviz eşcârımı ve 

yine karye-i mezbûre turabında kâ’in Ravânda Yolu nâm mahalde vâkî‘ tarafları Kel 

Ali ev Îmrahor Ali ve Hacı İbrâhim’in kızı Zeyneb Hatun bağları ve tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd  beş yüz elli tiyek dımışkı bağım hasbeten lillâhi’l- ‘azîm talebine  

li’cennâti’n- na‘im vakf-ı sahîh mü’ebbed ve habs-i sarih muhalled ile vakf ve habs 

idüb şöyle şart ve ta’yin eyledim ki salifü’l-beyân iki kıt‘a bağ ile ceviz eşcârının 

ta‘mîrât-ı mukteziye ve tekâlif-i örfiye masârifleri ba’de’t-tesviye menâfi‘ 

semerâtdan her ne hâsıl olur ise karye-i mezbûrede ka’in mezkûr Ravânda tarîkı 

üzerinde i‘mâr ve inşâ eylediğim bir bâb musluk hayratımın masârif-i lâzimesi ru’yet 

olunub hayratım ıslah ve icrâ olundukdan sonra her neki fazla kalur ise kendi 

umûruma sarf itdim vakf-ı mezbûre ale’l-vefât beni mütevellîye ve mağrife olub 

ba‘de vefâtı sadrîye büyük kızım Aişe mütevellîye ve diğer sadrîye kızım Nazire 

olalar ve sâlifü’l-beyân bâğ’ı eşcar ve hayratın mesârif-i lâzime ve ta‘mîrât-ı 

muktefîleri görüldükden sonra her ne ki fazla-i galle kalur ise sülsân hîssesini 

mütevellîye olan büyük kızım mezbûre Aişe ve diğer sülsân hisse’i menâfiyesini dahî 

nâzır olan mezbûre kızım Zeyneb Hâtunlar ahz ve umurlarına sarf ideler ve ba‘de 

vefâtıhümâ mezbûretânın sene-i ekber evlâdı evlâd ve evlâd evlâdı bakâ-i ba‘de batn 

mütevellî olub şurût mezkûrı ba’de’l-icra fazla-i gelleyi beyne’l-evlâdü’l zükür misl-i  

hâze’l ünseyeyn  taksim ideler şâyed bi-emrillâhi ta‘âlâ sadrîye kızlarım mezbûrat 

Aişe ve Zeyneb’den birisi fevt olursa fevt olanın hissesi yek diğerine virile ve mürûr-

ı eyyâm ve gürûr-ı a‘vâm ile icrâsı şerâ’it-i mezkûre müte’azzire olur ise galle-i fakf-

ı mezbûre mutlukâ fakren  misillü sarf oluna deyu mahdûd mezkûr bâğları  ma‘ îşcâr 

fârigan-i ‘anü ’ş-şevâgal mütevellî mûmâ-ileyh lâyıkı vechile teslim olunduğu 

vakfiyet üzere kabz ve teslim ve sa’ir mütevellîlerin evkâfda ta‘sarrufları gibi 

tasarruf eyledi didikde gıbbe’t-tasdiki’ş-şer‘î vakf-ı mezbûre kelâmını semt-i imza 

vefâttan canib-i şıkâka çevirûb mütevellî mûmâ-ileyh ile husûmet ve nizâ‘ idüb vakf-

ı ‘akar muhtâr-ı eimme-i ihyar olan İmam-i âzam ve Hümâm-ı akdem Hazretleri 

‘indinde sahîh lakin menzil-i Arabiyyette olub sarf-ı lüzûmu müstelzim olmamakla 

vakf-ı mezbûreden rücu‘ caiz olmağın mezkûr bağları ma‘ eşcar ke’l-evvel mülküme 
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idhâl ve istirdad-ı murad iderim dîdikde  mütevellî mûmâ-ileyh cevâb-ı hevâya 

tesadd‘î idüb eğerçe hâli ‘ınde’l-İmâmû’l-âzam sebt ve tefsıl olunan minval üzere 

idiğü câyi-i âşikar değildir lâkin ‘Ârif Samdânî Ebû Yusufü’ş-şehir bi’l-İmâmi’s-sânî 

katında vâkıf-ı mücerred ve vakfet dimekle İmâm Rabbanî Muhammed Hüseyinü’ş-

Şeybânî teslîm-i ile’l-mütevellî te‘yid zikr ile vakf-i sahîh ve lâzım oldu deyû red ve 

teslimden imtinâ‘ ile hâkim-i mevki‘ sadr-ı küttâb tûbâ-lehû ve hüsn-i me’ab Efendi 

hazretleri huzûrunda müterâfi‘an ve her biri müktezâsınca fasl ve hasma tâlibân 

oldukları hâkim-i mûmâ-ileyh (tahrip olduğundan okunamadı) ni‘mehû aleyh 

Hazretleri dahî tarafeynin evvelesine nazar-ı mübtel-i hayr olmakdan hazır idüb 

‘âlenen bi’l-hılâfû’l-câri beyne’l-eimme’ü-l etrâf vakfe mezkûrun sıhhat-ı lüzûmuna 

hükm itmeğin minba‘d vakf-ı mezbûr-ı sahîh ve lâzım oldû hemen bula ba‘de mâ 

sema‘â kâ’imen essema‘ası elzemiha yebdelûne icra’l-vâkıf‘ale’l-hay el- civâr el-

kerîm câri zâlik  

Hurrire fi’l-yevmi’l-gurre min-Recebü’l-ferd li-sene isnâ ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf__________________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl__________________________________________________ 

Nuri Mehmed Paşa Cami‘i Şerîfi İmamı 

Taşcızâde Mekermetlû Abdullah Efendi ibn-i Hacı İsmâil Efendi 

Abdulkâdir Efendi ibn-i Serrac Tâhir Baba 

Hacı Efendi oğlu Ahmed Ağa bin Hacı Mehmed Ağa 

Tütüncü Hacı İsmâil Ağa ibn-i Bekir 

Burç karyeli Seyyid Mehmed bin Ahmed 

Burç karyesinde sâkin Mehmed Çavış ibn-i Hacı Mehmed Çavış 

 ibn-i Hacı Mehmed Eminci oğlu 

Bostancı Mustafa ibn-i Emin  

Muhzırbaşı Sinân Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

ve gayrühüm mine’l-huzzâr 
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(Dava No: 39)     
(Sayfa No: 22) 
Sahife Numerosu 188       Numero 331 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Bâb kazasına tâbi‘ Abuş karyesi 

sâkinleriden işbu bâ‘isûl‘ i‘lâm Mecnun bin Hacı Hasân nâm kimesne Medîne-i 

Ayntab’ın mahkeme‘i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde kazâ-i mezbûre 

tâbi‘ Derehöyük karyesi ahâlîsinden Alloş bin Hayto muvâcehesinde üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb işbu merkûmûn yedinde olub mahkeme-i şer‘îyye havlusunda 

müâyee olunân kırmızı renkli ve kulakları toplu ve göğsü dağlı olân bir re’s erkek 

deve bundan beş sene akdem şiraen malım (çizik) olduğu halde târih-i i‘lâmdan üç 

sene mukaddem karye-i mezbûrede kendi hanem önünden bilâ sarf ve zâyi‘ olub 

mezkûr mevsûf Salo deveyi el-hâlet-i hâzihi işbu merkûm yedinde bulmâmla hâlen 

bi’l-istihkâk taleb iderim didikde lede’s-su’al ol-dahî cevâbında müdd‘â bih olân 

mezkûr mevsûf deveyi tarihden üç mah akdem Haleb’de deve meslâhından Halebli 

Canbaz Hamid ve Batman nâm kimesnelerden sekiz yüz guruş semen-i medfu‘ 

mukâbilinde iştirâ idüb deve-i mevsûf mezkûr ol-vechile şiraen malım olmakla 

mahak vaz‘ı- yed iderim deyû vaz‘ı- yedini ikrâr ve müdde‘î merkûmun bervech-i  

muharrer mâ‘ada müdde‘âsını külliyen inkâr itdikde husûsi mezkûrda hârîc beyyinesi 

şer‘an evlâ olduğuna binâen müdde‘î merkûm Mecnûn’dan ber-vech-i muharrer 

müdde‘âsına muvâfık beyyine taleb olunduklda müdde‘î merkûm ber-vech-i meşrûh 

müdde‘âsı usûlüne tevfiken bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-

i mestûre-yi imza ve temhir iden Receb Ağa ibn-i Hurşid Ağa Samo bin Ahmed ve 

Şeyho bin Hâno ve Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerden evvelâ sırrân ve 

ba‘dehû mutarafi‘an hâzaır oldukları halde Kadir bin Ömer ve İbrâhim bin Mehmed 

ve Abdullah bin İsmâil ve Hüseyin bin Şeyh Mehmed nâm kimesnelerden dahî 

‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbulü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunân mâra’l-beyân 

Bâb kazâsına tâbi‘ Keresteli karyesi ahâlisinden Şeyho bin Kâra Ahmed ve Halil 

oğlu karyesi sakinlerinden Mehmed bîn Cüzzan bin Hacı Ali nâm kimesnelerin 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe meşrûhan ve mufassalen ber-nech-i şer‘î ısbât itmeğin 

mucebiyle ba‘de’l-halef ve’l-hükm müdde‘â bih olan mezkûr mevsûf deveyi müdde-i 

merkûm Mecnûn’a hâlâ teslime müdde-i ‘aleyh merkûm ‘Alloş’a tenbih olunduğu 

tescil ve bi’l-istimâs Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s sâbi ‘aşer min-şehr-i Recebü’l-ferd li-sene isnâ ‘aşer 

ve selâse mi‘ete ve elf_________________________________________________ 
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(Dava No: 40) 
Numero 332 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından 

Suyabatmaz Mahallesi sakinlerinden iken bundan çend gün akdem vefât iden Hacı 

Müezzinzâde Halil bin Hacı Mustafa’nın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Hadice ibnite Hacı Mehmed ile sulbiye-i sağîre kızı Fatma’ya ve vâlidesi Rahime 

Hâtun ibnite İbrâhim ve li-ebeveyn er ve kız karındaşları Musatafa Efendi’ye ve 

Nefûse ve Esme ve Hadduc hâtunlara inhisarı ba‘de’l-tahkıkı’ş-şer‘î sağîrân-ı 

mezbûre Fatma’nın umurını tesviye ve ru’yete ve usul-i mevrûsunu ahz ve kabz ve 

hıfza amucası merkûm Mustafa Efendi kıbel-i şer‘den vâsî nasb ve ta‘yîn olunub ol-

dahî vesâyet-ı mezkûreyi i‘nde’l-kabûl vasî-i merkûmun ma‘rufeti ma‘rûfet-i şer‘île 

müteveffâ-yı merkûmun terekesi tahrîr ve takvim ve beyne’l-verese bi’l-fâ‘rizetû’ş-

şer‘îyye tevzi‘ ve taksim tefteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min-şehr-i Cemâziye’l-âhire li-sene isnâ ‘aşer 

ve selâse mi‘ete ve elf_________________________________________________ 

 

Mahalle-i mezkûrede kâ’in ma‘lûmu’l-hudûd ve’l etraf menzilde süls hisse-i şayia‘ 
menzil 
guruş 
5000 
 
Ayntab’a ta‘bi Gücek karyesinde kâ’in  Hiver nâm mahalde ağlak bağ Kara Hüseyin 
yedinde 
guruş  kıt‘a tiyek 
200  1 500 

 
Karye-i mezbûrede Hiver nâm mahalde kâ’in nısf hisse ağlak bağ Fazlı yedinde 
guruş  kıt‘a tiyek 
2500  1 800 
 
Yine karye-i mezbûrede Gökgedik nâm mahalde kâ’in mahlût bağ harâbesi merkûm 
Kara Hüseyin yedinde 
guruş  kıt‘a tiyek 
100  1 500 

 
Yine karye-i mezbûrede Gökgedik’de sumak piçliği nısf hissesi Kara Hüseyin 
yedinde 
guruş  kıt‘a 
100  1 

 
Isbatırın karyesinde Osman Çavuş yedinde mahlûd  yenice bağ nısf hissesi 
guruş  kıt‘a tiyek 
250  1 1000 
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Mezra‘a-i mezbûrede Kızılbağ nâm mahalde humûsî bağ nısf hisse merkûm Osman 
Çavuş yedinde 
guruş  kıt‘a tiyek 
200  1 800 

 
Mezra‘-i mezbûrede Karaca ok’da kâ’in ağlak bağ nısf hisse Ahmed bin Mısdık 
yedinde 
guruş  kıt‘a tiyek 
100  1 500 

 
 Mezra‘-i mezbûrede Hacrkoz nâm mahalde karalık bağ harâbesi 
guruş  kıt‘a tiyek 

50  1 500 
 
Mezra‘-i mezbûrede Karakoz nâm mahalde kâ’in ağlak bağ harâbesi 
guruş  kıt‘a tiyek 

50  1 300 
 
Mezra‘-i mezbûrede vakf nâm mahalde kâ’in ağlak bağ Memik yedinde 
guruş  kıt‘a tiyek 
200  1 350 

 
Mezra‘-i mezbûrede Öyüm Söğüt karyesinde karalık bağ nısf hissesi 
guruş  kıt‘a tiyek 
150  1 800 

 
Kanyan nâm mahalde kâ’in ağlak bağ 
guruş  kıt‘a tiyek 
200  1 400 

 
Ulu Ma‘sare karyesinde Yumuk önünde kâ'in karalık bağ Latif yedinde 
guruş  kıt‘a tiyek 
250  1 500 

 
Ulu Ma‘sare karyesinde mahalle-i mezbûrda nısf hisse karalık bağ merkûm Latif 
yedinde 
guruş  kıt‘a tiyek 
100  1 300 

 
Körkin karyesinde kâ'in mahlût Kara Ahmed yedinde 
guruş  kıt‘a tiyek 
100  1 250 

 

(Sayfa No: 23) 
Sahife Numerosu 189 

Körkin karyesinde kâ’in bağce-i hayîrlık nısfı Melik bin Mehmed yedinde 
guruş  kıt‘a tiyek 

50  1 80 
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Körkin karyesinde diğer bağce-i hayirlik rûb‘ hisse Boz Hüseyin yedinde 
guruş  kıt‘a tiyek 
150  1 300 

 
Yaylacık karyesinde ağlak bağ bağçe nısf hisse Mıstık yedinde  
guruş  kıt‘a tiyek 
200  1 1000 

 
Kara Çomak karyesinde bağçe-i hayirlik nısf hissesi Sâdık Efendi yedinde 
guruş  kıt‘a tiyek 

50  1 200 
 
kır erkek tay       bulgur ve simit           mısır darısı 
guruş  re’s  guruş  kıyye  guruş kıyya
300  1  150  12  80 21 
 
       mısır                      unluk                      un                        hışve 
guruş  kıyye  guruş  kıyye  guruş kıyya  guruş kıyye 

20  14  15  6  20 15  6 4 
 
siyah kuru üzüm          bakır evâni     
guruş  kıyye  guruş  batman parça

30  40  230  1120 20 
 
zahire anbârı yirmi dört sehmde yedi sehm hissesi 
guruş 

58 
 
bir‘aded mertebe kapusunda yirmi dört ‘aded kilimde yirmi dört sehimde yedi sehim 
hissesi 
guruş 

58 
 
Hind perdesi    sefir perdesi 
guruş  guruş 

56  80 
 
celbân  perdesi mezkûrdan süls hissesi esmânı 
guruş  kıyye
441  21 

 
    yorgan                    yasdık                   minder          hırdavât-ı menzil 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş

30  1  10  1  20 1  22 
 
Yekün yalnız 
guruş 
9240 
 
Minhaü’l-ihrâcât_______________________________________________  
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techiz ve tekfin ve mesârefât-ı sa‘’ire 
guruş 
800 

 
Ayntab banka sandığına olan deyn-i sebt 
guruş 
1000 
 
resm-i kısmet      kaydiye    yol bahâ 
guruş  guruş  guruş
186  11  5 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l- verese______________________________________ 
guruş 
7238 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Hadice 
para  guruş

30  904 
 
Hisse-i binti mezbûre Fatma 
para  guruş

?  3619
 
Hisse-i ümm-i mezbûre Rahime 
para  guruş
10  1206

 
Hisse-i ah-i merkûm Mustafa 
guruş 
607 

 
Hisse-i uht-ı mezbûre Nefûse 
para  guruş
20  303 

 
Hisse-i uht-ı mezbûre Asiye 
para  guruş
20  303 

 
Hisse-i uht-ı mezbûre Hadduc 
para  guruş
20  303 
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(Dava No: 41) 
Numero 333 

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

Nezâret-i Celîle-i Evkaf-ı Hümâyûn-ı malûkâneye mülhak evkâfdan 

Halebü’ş-şehbâya tâbi Medîne-i Ayntab’da vâki Kürkçiyan Mahallesi’nde ka’in 

a‘shâb-ı hayrâtdan el-Hâc Ebû Bekir Beğ ibn-i Ali nâm kimesne mahalle-i 

mezbûrede kâ’in binâ eylediği câmi‘i şerîfin tevliyetini evlâdına evlâd evlâd evlâdına 

ebnâ’en ba’de batn ve karnen ba‘de karn ve ba‘de şart ve ba‘de icrâü’ş-şurût fazla-i 

galleyi ücret-i tevliyet mukâbilinde mütevellî olan kendi umûruna harc ve sarf eyleye 

deyü  bin altmış beş senesi Cemâziye’l- ‘âhire evâili tarihli veki’l-i mahfûzdan 

Mahrec ve elde mevcûd ve ma‘mûl bahâ olan bir kıt’a vakfiyenâmesînde şart ve 

ta‘yîn ve tasriğ idüb te‘âmü’l-i kadimî dahî ol-vechile cârî olâgelmekle şart-ı vâkıf ve 

ta‘âmü’l-i kadim üzere vâkıf mûmâ-ileyhin evlâdından ve mezkûr tevliyet cihetinin 

hisseran meşrûta lehinden olub cerîde tarafından? medîne-i mezkûrenin Taşlâkî 

Mahallesi’nin yiğirminci hânesinde birinci numeroda el-yevm altmış beş yaşında 

bulduğu nüfus memûrluğı cânibinden ‘arzuhâl üzerine alunân derkenâr me’âlî nden 

müstebân olan işbu bâ‘isü’l- ‘arzı Hacı İbrâhim ibn-i İbrâhim nâm kimesne tevlüyet 

‘uhdesinden gelmeğe kâdr ve mesâtafat ve istikâmeti derkenâr iddüğü medîne-i 

mezbûre ahâlisinden Şerîf Efendi ibn-i Abdurrahman Efendi ve Hacı Süleymân 

Efendi ibn-i Dede Mehmed Ağa ve Abdurrahman Ağa ibn-i Sadeddin Ağa ve 

Mehmed Ağa ibn-i Ömer nâm mevsûfü’l-kalem müsliminin hâlâ evkâf-ı 

muhâsebecisi vekili Mustafa Nuri Ağa hâzır olduğu hâlde ‘ale’t-tarikî’ş-şehâde 

ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve mütehakkık olmağın tevliyet-i mezkûre şart-ı 

vâkıf ve te‘âmül-i kadîmi üzere vazîfe-i mersûmesiyle mezbûr uhdesine tevcih ve 

yedine bir kıt‘a berât-ı şerîf-i ‘âlî şân sadaka ve ihsan buyrulmak ricası bi’l-iltimas 

huzur-ı miyamin tasvir-i‘alileri ‘arz ve i‘lâm olundu el-emri’l-min-lehü’l-emr 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmın ‘aşer min-Recebü’l-ferd li-sene ‘isnâ ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf_____________________________________________________ 

 

(Dava No: 42) 
Numero 334 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Boyacı Mahallesi 

sâkinlerinden ve Katırcı esnafından işbu ba‘isû’l-i‘lâm Hızırzâde Osman Ağa ibn-i 

Mısto Mehmed nâm kimesne Medîne-i Ayntab’ın mahkemei şer‘îyye odasında 



 

 

66

ma‘kûd meclisi şer‘îmizde Sivas Vilâyeti’ne tâbi‘ Gürünli Kasabası (tahrip 

olduğundan okunamadı) Sakacı Bala Mahallesi ahâlisinden Katırcı esnâfından 

Evadis veled Makardic bin Evâdis nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 

taktir-i kelâm idüb işbû merkûmun yedinde olub mahkeme-i mezbûrenin havlusunda 

mu‘âyene olunan timûri kır renkli ve sağ kulağı yirik ve sol ön ayağında bir parça 

beyaz tüylü bir re’s iğdiş bargir şer‘an malım olduğu halde bundan bir sene akdem 

Haleb tarafında kaza-i nehâren sarf ve zâyi‘ alûb bargir-i mevsûf mezkûru el-hâlet-i 

hâzihi îşbu merkûm Katırcı Gürünlü Evadis yedinde 

 

(Sayfa No: 24) 
Sahife numerosu 190 

bulmamla bargir-i mevsûf mezkûru bi’l-istihkâk hâlâ taleb derim didik de lede’s-

sû’al müdde‘i- ‘aleyh merkûm Katırcı Evadis dahî cevâbında müdde‘â bih olan 

bargir-i mevsûf mezkûru tarihden iki mah mukaddem Eşdili karyesinde Boynu Eğri 

Agob Kalvisli oğlu Sarkis nâm kimesnelerden otuz iki ‘aded ‘ayn-ı Osmâni lîrası 

mukâbilinde iştirâ itmîş olduğum dört re’s hayvanlar içinde berâber aldığım altı 

‘aded lira-i Osmâni fiyat-ı kat‘ı ile mezkûr mevsûf (çizik) bargiri dahî îştira itdikden 

bargir-i mevsûf mezkûr ol-vechle şiraen malım olmakla ma-hak vaz‘ı-yed iderim 

deyû vaz‘ı-yedini külliyen ikrâr ve müdde‘î merkûmun ber-vech-i meşrûh mâ‘adâ 

müdde‘asını külliyen inkâr itdikde husûsı mezkûrda hâric-i beyyinesi şer‘an evlâ 

olduğuna binâen müdde‘î merkûm Osman Ağa ber-vech-i meşrûh müdde‘âsı usûlüne 

tevkıfen ba-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye imza 

temhir iden Katırcı Pîrlî Mehmed bin Gürünlü Bekir ve Kızoğlu Mahmud bin (boş) 

ve Mehmed bin Pîrlî Mehmed ve Mustafa bin Abdullah nâm kimesneler evvelâ 

sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘an hâzır oldukları halde Hacı Ahmed ibn-i Mehmed ve 

Hüseyin bin Abdullah ve Yusuf bin Mısdık ve Hacı Emin bin Ömer nâm  

kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbar 

olunan medîne-i mezbûrenin Tarla-yı Cedid Mahallesi ahâlisinden Katırcı Feyzullah 

ibn-i Hüseyin ve Behisnivî Katırcı Mustafa ibn-i Ahmed nâm kimesnelerin 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe meşrûhân ve mufassalan ber-vech-i şer‘î îsbât itmeğin 

mûcebiyle ba‘de’l-halef ve’l-hükm müdde‘â bih olan bargir-i nevsûf mezkûrı 

müdde‘î merkûm Osman Ağa’ya teslimi müdde‘â ‘aleyh merkûm Katırcı Gürinli 

Evâdis’e tenbih olunduğu tescil ve bi’l-iltimas Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden 

i‘lâm olundu 
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Tahrîren fi’l-yevmis-‘sâmin ‘aşer min-şehr-i Recebi’l-ferd li-sene isnâ ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

 

(Dava No: 43) 
Numero 335 

Bismillâhirrahmânirrahîm  

Elhamdülillâhi’l-lezi a‘rızî vasî ‘ibâre be-sarf-ı imd-i ‘aleyhim ale’l-

tevvâ‘ü’lhayrat ve i‘ânihim ‘alâ kitâb esnâfü’l-Muhammedü’l-müberrât ve’s-sâlevâtî 

ve’s-selâm alâ rasûlüne ve nebiyyine Muhammed hayra’l-beriyât ve ‘alâ ale vâsî ve 

eshâbına ‘alâ yevm lisetezi’li’lmerre-i tahte’l-sadakât emmâ ba’ad îşbû vakfiye-i 

halilü’ş-şân-ü  hayriyyede yed‘u’l kavânin muharrer ve înşâsına bâdî ve tastîr ve 

imlâsına ‘âri olarak tahakkuk-ı ‘ind-i şer‘îyye binâen husûsü ati’l-beyânın mahallinde 

ketb ve tahrîr ve fasl ve sahîhiçün kıbel-i şer‘den me’zûnen ba‘s ve irsâl olunan 

mahkeme-i şer‘îyye ikinci kâtibi Şeyh Mehmed Nizâmeddin Efendi ibn-i Şeyh 

Mehmed Bahaddin Efendi Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab 

mahallâtından Suyabatmaz Mahallesi’nde kâ’in Hacı Müezzinzâde Hacı Mustafa 

‘nın menziline varûb zeyl-i kitabda mektûbu’l-esâmi-i müslimîn huzûrlarında ‘akd-i 

meclis-i şer‘î nevî eyledikde zâtı Timûrzâde Mustafa Ağa ve Hüseyin Efendi 

ta‘rifleriyle ma‘rûf olan sâhiyetü’l el-hayrat ve’l-hasenât Rahime Hâtûn ibnite 

İbrâhim Ağa ibn-i Mehmed Beğ meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda zikr-i âtî vakfına li-

ecli’t-tescil mütevellî nasb ve ta‘yîn eylediği sadrî oğlu Mustafa Efendi ibnü’l-

merkûm Hacı Mustafa mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tiraf-ı harc-ı mer‘i idüb 

vatkan ki  bu dâr-ı fenâ bî-sebât ve bî-bekâ olub na‘imi ma‘ruzı zevâlde ve mukîm-i 

şeref ve irtihâlde olduğunu mülâhaza idüb es-sadakâtü’l me‘âsî ma‘lûmum 

olduğundan ve mâ tekattemü lî-enfüsiküm min hayr-ı necidehü ‘indellâhü vehüve 

hayrân ve a‘zam-i icrâ mefhûm münîfinden habîruhû ve âgâh olduğum ecilden vakf-ı 

câ’iyi’z-zikrin sudûruna değin silk-i mülk-i sahîhimde münselik ve muntazım olub 

Medîne-i Ayntab’a tâbi‘Kilisâcık karyesi turâbında kâ’in tarafları Nehr-i Sacûr ve 

Afîfe Hâtûn tarlası Sâdık Bâba vereseleri tarlaları ve değirmân harkı ile mahdûd bir 

kıt‘a erik bahçesinde olân nısf hisse-i şâyi‘âmı bi- cümleti’t tevâbi‘ ve’l-levâhık ve 

kâffeü’l-hukûk ve’l-murâfık hasbeten li’llâhi te‘âlâ’l ‘azîm ve tâliben limerzâti’r-

rabbi’r-rahim yevme lâ-yenfe‘u mâlûn velâ benûn illâmen  Allâhü bi-kalbin-i sâlim 

ricâsıyla heyet-i sâdıka ve ‘azîmet-i hâlise ile vakf-ı sahîh-i şer‘î vasîsi harc-i mer‘i 

ile vakf vasîsi idüb şöyle şart eyledim ki bağçe-i mezkûreye hayatda oldukca yine 
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mutasarrıf olub tekâlif-i ‘örfide mesârif-ı ta‘miriyesi ba‘de’l-ihrâc hâsılât-ı vakfdan 

beher sene yevm ‘arfiyede bir re’s koyun iştirâsıyla zibb‘-i kurbân ve lahmini fukara-

ü mesâkîne tasadduk ve ihsân idem beher sene Ramazan-ı şerîf’de bîr hatm-i Kur‘ân-

ı ‘azîmü’ş-şân tilâvet birle mevtâlarımızın rûhlarına bahş ve ihdâ ideler ve işbû 

mesârifleri ba‘de’s-seneviye fazla-ı galle her ne kalur ise kendi umûruma sarf iddüm 

ve vakf-ı mezbûrun tevliyetine ba‘dehû vefâtı işbû sadrî oğlûm Mustafa Efendi ibn-i 

Hacı Mustafa mütevellî ve mutasarrıf olub şurût-ı mezkûremi ba‘de’l-icrâ fazla-i 

galleyi kendi umûruna sarf ide ba‘de vefâtına evlâd-ı zekûrı ve evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı 

zekûrı batnen ba‘de batn mûtevelli ve mutasarrıf olub uslûb-ı sâbık üzere şurût-ı 

mezkûreyi icrâ ideler el-iyâzen billâh evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı zekûru mûnkâriz olur ise 

ol-zaman evlâd-ı inâsımın evlâd-ı zekûrları batnen ba‘de batn kezâlık mûtevelli 

olalar ba‘de’–tasarrufu’l-külli mahalle-i mezkûrede kâ’in Şeyh Fethullah Câmi‘i 

Şerîfi evkafına ilhak olub câmi‘i mezbûr evkâfına mütevellî olanlar vakf-ı mezbûra 

dahî mütevellî olalar murûr-ı zimân ve kürûr-ı a‘vâm ile şurût-ı mezkûrelere ri‘âyet 

müte‘azzir olur ise fazla-i galle fazla-i mîsline tasdik oluna deyû bağçeyi mezkûreyi 

fârigân-ı ‘ani’ş-şevâgal mütevellî merkûma layıkı vechle teslim olduğu sa’ir 

mûtevelliyân evkâfı gibi ber-het-ı?mine’z-zamân tasarruf eyledi ve didikde kabu’l- 

tasdiki’ş-şer‘î vâkf-ı mezbûre Rahime Hâtûn kelâmını semen ahire sâdık olub vakf-ı 

‘akâr-ı İmam-ı ‘âzam ve Hümâm-ı efham Ebû Hanife el-Küfi Hazretleri katında 

menzili-i ‘âriyetde olmakla rücû‘-ı meşrûh ve İmam-ı Muhammmed bin Hasanü’ş- 

Şeybânî Hazretleri ‘indinde vâkıf-ı menâfi‘ ve vakf nefsine şartla vakf-ı bâtıl 

olduğuna binâen vakf-ı mezbûrdan rucû‘ ve bakıye-i mezkûru ke’l-evvel mülküme 

istirdâd iderim diyecek mütevellî merkûm cevâbe tasaddî idüb eğerçe ‘inde’l-

Îmâmü’l-‘âzam hâlâ bekâ olunan minvâl üzere ol-dahî câen şekli vekil dimeğin Ârif 

Hamdâni Ebû Yusufü’ş-şehir bi’l-İmâmü’s-sânî nezdinde vâkıf-ı mücerred vakfet 

dimekle İmam-ı Rabbânî Mehmed bin Hasanü’ş-Şeybânî katında teslimi’l-mütevellî 

ve te‘yid zikriyle vakf-ı lâzım olur deyû redd-ü teslîmden imtinâ‘ ve bu vechle 

husûmet-i nezâ‘ idüb 

 

(Sayfa No: 25) 
Sahife Numerosu 191 

kâtib-i mûmâ-ileyh huzûrunda müterâfi‘an ve her biri fasl ve hasma tâlibân 

olduklarında kâtib-i mûmâ-ileyh dahî cânib-i vakfı evlâ emrâ görüb ‘âlî men bi’l-

hılâf ve mürâ‘iyâtıyecibû mürâca‘ât fî tescili’l- evkâfı me‘zûnen bi’l-hükm müeyyâ 
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olduğu halde ve mahfer-i vâkıf-ı mezbûrun saht ve lüzûmuna hükm-i sahîh-i şer‘î 

vakfa şer‘île meclis-i şer‘e gelûb ‘ali vukû‘ı inhâ ve tefhim itdikde hakim-i mezbûr 

kıbel-i şer‘den dahî tenfiz olunmağın min-ba‘d vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım ve 

mütehattim olub nakz ve nakziyetin  mecal-i muhâle ve ibtâli‘ademü’l-ihtimâl  oldu 

fe beddelehû  ba‘de mâ sem‘ahû fe innemâ  ismühû ‘ale’l-lezîne yübeddilûne inne’l-

lâhe semî‘un ‘alîm ve icrâ’l-vâkıfı ‘ale’l-hayyi’l cevâdi’l-kerîm cârî zâlike ve  

Hurrire fi’l-yevmü’s-sâlis min-şehr-i Recebü’l-mürecceb li-sene isnâ ‘aşer 

ve selase mi‘ete ve elf__________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl__________________________________________________ 

Abdi Ağa Medresesi Müderisi Habibzâde 

Mekremetlü el- Hac Mustafa Efendi 

Fâzılzâde Fütuvvetli Mehmed Efendi 

Tahtacızâde Fütuvvetlû Ali Ağa 

Mahdûmın Fütuvvetlû Mustafa Ağa 

Timûrzâde Fütuvvetlû  Mustafa Ağa 

Timûrzâde Fütuvvetlû  Hüseyin Efendi 

Serrâc Şerîf Ağa ibn-i İbrâhim 

Birâderi İsmail Ağa 

Muhzırbaşı Sinan Ağa 

Muhzır Ahmed Ağa 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 44) 
Numero 336 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’a tâbî Arıl karyesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Şabân ibn-i Kör Mehmed sulbi sağîr 

evlâdı Mehmed ve Ahmed ve Şabân’ın vakt-i rüşd ve sedâtlarına değin bâbaları 

müteveffâ-yı merkûmdan mûntekıl emvâl ve mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve 

umûrlarını tesviye ve ru’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve 

mühim olmağın emânet ile ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf ve her-vechile vesâyeti 

siğâr-ı mezbûrûn haklarında enfâ‘ ve evlâ olmakla huzzâr-ı merkûmların li-ebeveyn 

‘amucaları îşbû râfi‘u’l-vesîkâ Hasan ibn-i mezbûr Köse Mehmed nâm kimesne 

siğar-ı merkûmun bâbaları mûteveffâ-yı mezbûrdan müntakil emvâl-i mevrûslarını 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin ahz ve kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye ve ru’yete 
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kıbel-i şerd‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunub ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

mezkûreyi kabûl ve hıdemâtı lâzımelerini kemâ yenbağı edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’l- ‘ışrîn min-Recebi’l-ferd li-sene isnâ ‘aşer  ve selâse 

mi‘e ve elf__________________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl________________________________________________ 

Abuş Ağa ibn-i Ahmed 

Kıratlı Ahmed Kiya ibn-i Hacı Ömer 

Hüseyinzade ibn-i Mehmed Ali 

Muhzırbaşı Sinân Ağa 

Muhzır Hüseyin Ağa 

diğer Ahmed 

diğer Ali 

ve gayrühûm 

 

(Dava No: 45) 
Numero 337 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Bostancı karyesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Memik bin Mehmed’in sulbi sağîr oğlu 

Mehmed ile sulbiye-i sağîre kızı Server’in vakd-i rüşd ve sedâdlarına değin babaları 

müteveffa-yı merkûmdan müntekıl mal-ı mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve 

umûrlarını tesviye  ve ru’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîni lâzım ve mühim 

olunmağın emânet ile ma‘rûf ve îstikâmet ile mevsûf ol-vechile vesâyet-i sağîran-ı 

merkûmân haklarında evlâ ve enfa‘ olduğu zeyl-i hûccetde muharreru’l-esâmî 

kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer‘î olânûr zâhir ve mûstehâk olan karye-i mezbûre 

ahâlisinden ve sağîran-ı merkûmânın vâlideleri Elif binti Ali Hâtûn’un hâlâ zevci ve 

sağîrân-ı merkûmânın ögey bâbaları işbû bâ’isü’l-vesîkâ Kırmızı Ahmed ibn-i 

Mehmed nâm kimesne kıbel-i şer‘den sağîran-ı merkûmanın vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin bâbaları müteveffâ-yı merkûmdan müntekıl emvâl-i mevrûslarını 

ahz ve kabz ve hıfz ve umur-ı lâzımelerini tesviye ve ru‘yete vasî nasb ve ta‘yîn 

olunduk da ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi bi’l-kabül hıdmet-i 

lâzımelerini kemâ yenbağı edâya ta‘ahhûd ve iltizam itmeğin ma‘vak‘a bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundu.  
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Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min-şehr-i Recebü’l-ferd li-sene isnâ 

‘aşer  ve selâse mi‘e ve elf___________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Hurşid Ağa ibn-i Mahmud Ağa 

Karye-i mezbûre ahâlisinden Ali bin Mehmed 

Karye-i mezbûre ahâlisinden Veli Ahmed Kiya 

Kadir Bâba ibn-i Halil Bâba 

Muhzırbaşı Sinan Ağa 

Muzır Hüseyin Ağa 

ve gayrühûm mine’l-huzzâr 

 

(Sayfa No: 26) 
(Dava No: 46) 
Sahife Numerosu  192  Sıra Numero 338 

Tahakkuk-ı ‘ind-i şer‘îyyeye binâen husûsi âti’l-beyânın mahallinde bi’l-

istima‘ ketb ve tahrîr-i iltimâs olunmağın kıbel-i şer‘î şerîfi garrâdan me’zûnen irsâl 

ve ta‘yîn olunân mahkeme-i şer‘îyye Başkâtibi Mevlâna Mehmed Zühdü Efendi ibn-i 

Hamza Efendi Dâ‘îleri Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Ayntab Kazası 

mahallâtından Gerciğin Bölüğü Mahallesi’nde vâki‘ Mûrselzâde Sa‘âdetlû el-Hâc 

Mustafa Şevki Paşa Hazretleri’nin Dâhiliye Dairesi’ne varûp Hacı Halil Ağazâde 

Ahmed Ağa ve Çerkes Hacı Ahmed Ağa ibn-i Mehmed Said Ağa ve Abdullah Ağa 

ibn-i Hacı Mehmed Ağa ve sâir makbûlü’ş-şehâde kimesneler hâzır olduğu halde 

‘akd-i meclis-i şer‘î ‘âlî  itdikde zâtı hâzır mûmâ-ileyh ta‘rifleriyle ma‘rûf ve dâ’ire-i 

mezkûrede sâkine olan tacü’l-mestûrât ve fahru’l-mahdûdet Afife Zâhide Hanım 

ibnite Osman Paşa ibn-i Ahmed Beğ meclis-i ma‘kûd mezkûrda takrir-i kelâm ve 

ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb vilâyet-i mezbûrede vâki‘ Mârim kazası’na tâbi‘ 

Reyhâniye nahiye’sinde kâin Kefâniye mezrâ‘ası turâbında bâ- tapu mülk-i ‘âdile 

taht-ı tasarrufumda malım olan şarken Kefer-i Şehy mezra‘ası ve Attâfiye ve simâlen 

mütarafi? ve kıbleten birâderi oğlu Ali arâzileri ve garben ‘Azerin ile mahdûdetü’l 

etraf  arâzide olan  nısf hisse-i şâyi‘amı elli ‘aded ‘ayn-ı Fransız lirası bedel-i 

mukâbilinde usûl-i müttehâzesi vechile mâra’l-beyân Marim kazasında vâki‘ 

komisyona mahsus heyet huzûrunda talebine ferâğ-ı mu‘teber kat‘î ile ferağ ve 

takrîre ve bedel mezkûrı ahz ve kabz ve hıdmet-i lâzımesini edâ ve ifâya hâlâ nâhiye-

i mezkûrede vâki‘ Çukûr Höyük karyesi Hanedânından Hacı Halil Ağazâde Hacı 
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Mehmed Ağa’yı kabûlûne mevkûfen tarafımdan vekâlet-i ‘âmme-i mutlaka-i sahîh-i 

şer‘îyye ile vekil ve nâ’ib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledim didiğine kâtib mûmâ-ileyh 

mahallinde ba‘de’l-istimâ‘ ketb ve tahrîr ve ma‘an bi‘at olunan emnâ-i şer‘ile meclis-

i şer‘e gelûb ber-minvâl-i muharrer vukû‘-ı hâli inhâ ve beyân kıbel-i şer‘den dahî 

tenfiz olunmağın mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. 

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min-Recebi’l-ferd li-sene isnâ ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf____________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Ahmed Ağa ibn-i Halil Ağa 

Cergi Hacı Ahmed ibn-i Said Ağa 

Elbistanlı oğlu Abdurrahman Ağa 

ve gayrühûm mine’l-huzzâr 

 

(Dava No: 47) 
Numero 339 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Kurb-u 

Bostancı Mahallesi sâkinlerinden iken bundan mukaddem vefât iden Ali ibn-i 

Kirâççi Hacı Mehmed’in sulbi sağîr evlâdları Bekir ve Münûre’nin vakt-i rüşd ve 

sedâtlarına değin bâbaları müteveffâ-yı merkûmdan mûntekıl emvâl ve mevruslarını 

ahz ve kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye ve ru’yete kıbel-i şer‘den bir vâsî nasb ve 

ta‘yîn olunması lâzım ve mühim olmâğın emânet ile ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf 

ve her vechle sâbit uhdesinden gelmeğe kâdir olunduğu zeyl-i rakamide muharreru’l-

esâmi kimesnler ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve mûtehakkık olân Hacı İsâ 

Ağazâde Ali’nin oğlu işbû râf‘u’l vesîkâ Hacı Mustafa Ağa sağîran-ı mezbûranın 

vakt-ı rüşd ve sedâdlarına değin mal-ı mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve umûrlarını 

tesviye ve rûyete kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn ulunub ol-dahi ber-vech-i 

muharrer vesâyet-i mezkûre-yi kabul ve hıdmet-i lâzimelerini kemâ yenbağı edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-ahad min-Recebi’l-ferd li-sene isnâ ‘aşer  ve selâse 

mi‘ete ve elf________________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl________________________________________________ 

Berber Mahmud ibn-i Mehmed 

Müytab Hacı Abdullah ibn-i Abdullah 

Mehmed Ali ibn-i Ali 
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Mehmed ibn-i Mustafa 

ve gayrühûm 

 

(Dava No: 48) 
Numero 340 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’ın Kepenek Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Neccar Hasan Efendi ibn-i Mehmed bin 

Abdulah’ın sulbi evlâdı siğarı Halil ve Ahmed ve Vahide’nin vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bir vasî nasb  lâzım olmağın 

emânet ile mevsûf ve istikâmet ile ma‘rûf ve her vechle vesâyet-i uhdesinden 

gelmeğe kadr iddüğü zeyl-i vesikada muharreru’l-esâmi-i müslimin ‘alâ tariku’ş-

şehâde ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î olânûr zâhir ve müstehak olan sağîrun-ı merkûmunun 

li-ebeveyn kebir er karındaşları işbû ba’isü’l-kitâb Neccar Mehmed Ağa ibnü’l-

mûteveffi el-merkûm Hasan Efendi sağîrun-ı merkûmun Halil ve Ahmed ve 

Vahide’nin vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin bâbaları müteveffâ-yı merkûmdan 

mûntekıl emvâl-ı mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve umur-ı  lâzımelerini tesviye ve 

ru’yete kıbel-i şer‘den vasi nasb ve ta‘yîn olunduk da ol-dahî vesâyet-i mezkûreyi 

kabûl ve hıdmet-i lâzimelerini kemâ yenbağı edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ 

vak‘a bi’t-taleb  ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’t-tasi‘ ve’l-‘ışrîn min-şehr-i Recebü’l-ferd li-sene 

îsnâ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf _________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Kepenek Mahallesi’nden Hamamcı Memik Ağa ibn-i Mehmed 

Halife Derviş Ağa ibn-i Mehmed 

Neccar Hacı Ahmed ibn-i Hasan 

Neccar Tâhir ibn-i Mehmed 

Muhzırbaşı Sinân Ağa 

Muhzır Hüseyin Ağa 

ve gayrühûm 
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(Dava No: 49) 
Numero 241 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Kurb-ı Bâbilge 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed bin Mısta ibn-i Mamo’nun sulbi 

sağîr oğulları Ahmed ve Tevfîk’in vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye ve 

umurlarına kıbel-i şer‘den bir vasî nasbı lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma‘rûf 

ve îstikâmet ile mevsûf ve her- vechle vesâyet-i ‘uhdesinden gelmeğe kadr idüğü 

zeyl-i kitâbda muharreru’l-esâmi müslimin ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î  alânûr zâhir ve 

mûtehakkık olan 

 

(Sayfo No: 27) 
Sahife Numerosu 193 

sağîrân-ı merkûmânın li-ebb cedleri işbu ba‘isü’l- vesîkâ Mısto ibn-i Mamo ibn-i 

Hacı Mehmed nâm kimesneler sağîrân-ı merkûman Ahmed ve Tevfik’in vakt-i rüşd 

ve sedâdlarına değin kıbel-i şe‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunduk da ol-dahî vesâyeti 

mezkûreyi bi’l-kabûl hıdmet-i lâzımelerini kemâ yenbağı edâya ta‘ahhûd ve iltizâm 

itmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâni‘ min-şehr-i Recebi’l-mu‘azzam li-sene îsnâ ‘aşer 

ve selâse mi‘e ve elf_______________________________________________  

Şühûdü’l-hâl_______________________________________________ 

Bâbilge karyesi Muhtârı Güllü Mehmed Kiya 

Karye-i mezbûreli Kadir Kiya 

Ömer ibn-i Mustafa 

Sinân Ağa ibn-i Abdullah 

Hüseyin bin Şeyh Ağa 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 50) 
Numero 342 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’ın Şıhcan Mahallesi 

sâkinlerinden ma‘rufetü’z-zat Emine ibnitü’l Müftü Mehmed Bahaddin Efendi Şeyh 

el-Hâc Hüseyin Efendi nâm Hâtûn’un vekil’i şer‘îsi er karındaşı Mehmed 

Nizameddin Efendi ibn-i el-Mûsâ ile Bahaddin Efendi meclis-i şer‘î şerîf-i lâzımü’t-

teşrifde takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb mûvekkilem hemşirem mûmâ-

ileyhâ Emine Hanım’ın hâlâ zevci Naki Rumkal’a Kazası Nâib-i Sâbık Faziletlü 
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Mehmed Rıf‘at Efendi zevce-i menkûhesi hemşirem mûmâ-ileyhâya bilâ nafaka velâ 

müttefik-i şer‘îyye terk idüb der-sa‘adet-i ‘azîmet ve orada dahi Beyrût Vilâyet-i 

dâhilinde Cebel Kazası niyabetine nasb ve ta‘yîn olarak kaza-i mezbûrede niyabetle 

ikâmet itmekde olub cins-i nafakadan bir tene dahî irsal itmeyûb mûmâ-ileyhâ ile bir 

nefer hademesi nafakaya eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmasıyla zevc-i ga’ib-i tâleb 

mûmâ-ileyh Mehmed Rıf‘at Efendi üzerine kıbe-i şer‘den mikdar-ı kifâye meblağı 

farz ve takdir olunmak bi’l-vekâle matlûbumdur didikde vekil mûmâ-ileyh takrir-i 

meşrûsı vâkı‘a mutâbık ve zikr-i âti meblağ-ı kadr-ı ma‘rûf olduğu zeyl-i hüccetde 

muharrerü’l-esâmî nefât-ı sahîhatü’l-kelimât-ı zevât-ı müslimin ihbarlarıyla lede’ş-

şer‘î alânûr zahir ve muharrer olmağın hâkim-i mevkî sadr-ı küttâb tûbâ lehû ve 

hüsne me‘ab Efendi Hazretleri müveklile-i mûmâ-ileyhâyı hıdmetinde bulunân bir 

nefer kâdın ile berâber ga’ib-i nâ’ib mûmâ-ileyh Rıf‘at Efendi üzerine îşbû târih-i 

hüccetden itibâren külli yevm on bir guruş farz ve takdir buyûrdum meblağ-ı mefrûz 

mezkûru nafaka ve kisve bahâ ve sa’ir levâzım-ı zarûriyelerine harç ve sarf ve lede’l-

hâce istidâneye ve ‘ınde’z-zafer ga’ib-i na’ib mûmâ-ileyh Rıf‘at Efendi üzerine 

rucû‘a müvekkile-i mûmâ-ileyhâ Emine Hanım’a izin virilmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-şehr-i Şa‘bânü’l-mu‘azzam li-sene îsnâ 

‘aşer ve selâse mi‘e ve elf______________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl________________________________________________ 

Serrac Ömer Ağa  

Hacı Kuzzatlı Ağa 

Mahmud Çavış 

Abdülkadir Efendi 

Muhzır Sînân Ağa 

 

(Dava No: 51) 
Numero 343 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Cided karyesi 

ahâlisinden Çam oğlu işbu ba‘isü’l-i‘lâm Mamo bin Abdullah bin Mamo medîne-i 

mezbûre mahkeme-i şe‘iye odasında Urfa Sancağı’na mûzaf Rumkal’a Kazâsı 

ahâlisinden Kefşker Karabet ibn-i Kefşker Serkis ibn-i Edım muvâcehesinde 

merkûmun yedinde olub mahkeme-i mezkûre havlûsunda mu‘ayene olunân bir dişi 

kırık boz kola renkli ve’l-yevm on yaşında bir re’s merkeb-i karye-i mezbûreli 
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ammizâdem Çam oğlu ga’ib-i ‘ani’l-meclis Kara Ahmed bin Mustafa’nın kendi malı 

olan merkebinden doğma üç yaşında olarak yedinde netecân malı olduğu halde 

bundan yedi sene mukaddem merkeb-i mevsûf mezkûrı medfu‘um ve merkûmun 

makbûzı olan iki yüz kırk beş guruş semen-i mukabilinde merkûm Kara Ahmed’den 

satûn alub ol-vechle târih-i mübâya‘adan berû yedimde malım iken tarihden beş mah 

mukaddem Birecik kazasına tabi‘ Nizib kazasında gündüzleyin yedimden zâyi‘ olub 

el-hâlet-i hâzihi mezbûr Karabet yedinde bulmamla bi’l-istihkak merkeb-i mevsûf 

mezkûru taleb ve da‘vâ iderim didikde ol-dahî cevâbında merkeb-i mevsûf mezkûrı 

bundan iki mah mukaddem mârâ’l-beyân Rumkal‘alı Mustafa Ağa’nın oğlu Salih 

Ağa’dan kendi malım olan kırmızı renkli bir re’s merkeb ile yüz guruş medfu‘ ve 

makbûz mukâbilinde satûn aldım ol-vechile malım olmak üzere bi-hak-ı vaz‘ı-yed 

iderim deyû müdde‘î merkûm Mamo’nun ber-vech-i muharrer malı olduğunu 

bilmam didikde sûret-i murafa‘aları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle müdde‘î merkûm 

Mamo hâric  olmakla  bi-hakkın netâcen malı olduğunu ve yâhûd yedi sene akdem 

malı (tahrip olduğundan okunamadı) îse merkeb-i mevsûf mezkûr ba‘de’l-halef 

kendüsine teslim olunacak deyû cevâben îş‘ar olunmakla müdde‘î merkûm 

müdde‘âsı meşrûhasını usûl-i müttehâzası vechile karye-i mezbûreli İbrâhim bin 

Mehmed ve yine Mehmed bin Mamo ve yine Mehmed bin Ahmed nâm 

kimesnelerden bâ-varaka-i mestûre evvelâ sırran ve ba‘dehû mü tarafi‘an hâzır 

oldukları halde Hüseyin bin Mehmed ve Ali bin Ahmed nâm kimesneler (tahrip 

olduğundan okunamadı)  olûnan karye-i mezbûreli Mahmud bin İbrâhim 

 

(Sayfa No: 28) 
Sahife Nomerosu 194 

bin Mehmed ve yine Ali bin Süleymân bin Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-

muvâcehe ba‘de’l-ısbât ve’l-halef mûcebiyle müdde‘a bih olan merkeb-i mevsûf 

mezkûr müdde‘î mezbur Mamo’ya def‘ ve teslîmini müdde‘â ‘aleyh merkûm 

Karâbet’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min-Şa‘bânü’l-mu‘azzam li-sene îsnâ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf____________________________________________________ 
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(Dava No: 52) 
Numero  344 

Tahakkuk-ı ind-i şer‘îyye binâen zikr-i âtî husûsun mahallinde bi’l-istimâ‘ 

ketb ve tahrîr-i iltimas olunmakla kıbel-i şer‘î şerîfi enverden me‘zûnen ta‘yîn ve 

irsâl olunan mahkeme-i şer‘îyye Başkâtibi Mevlâna Mehmed Zühdü Efendi ibn-i 

Hamza Efendi Dâ‘îleri Haleb Vilâyet-i celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab 

mahallâtından Kuzatlı Mahallesi’nde vâki‘ Ali Efendizâde Yakub Efendi ibn-i 

İbrâhim Efendi’nin menziline varup mûmâ-ileyh Yakup Efendi ve Hüseyin Ağa ibn-i 

Şeyh Mehmed Ağa ve Ali Ağa ibn-i Mehmed ve Kel Ahmed bin Mustafa ve Memik 

Ağa ibn-i Mehmed Ağa ve sâ’ir makbûzü’l-esâmi kimesneler hâzır oldukları halde 

‘akd-i meclis-i şer‘î ‘âlî  itdikden sonra hâne-i mezkûrede muvakkaten sakine 

bulunûb zâtı hâzırûn mezbûrûn ta‘rifleriyle ma‘rûf olan Bazzâde kerimesi Zeyneb 

ibnite Abdurrasim Efendi ibn-i Ali Efendi nâm Hâtûn meclis-i ma‘kûd mezkûrda li-

ebeveyn kız karındaşı olub zâtı yine hâzır merkûmların ta‘rifleriyle kezâlık ma‘rûf ve 

hâne-i mezkûrede sâkine Nûriye ibnite mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi nâm Hanım 

hâzıre olduğu halde bi’t-tav‘i ve’r-rıza ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb Müftizâde 

ga‘ib-i ‘ani’l-meclîs ibn-i Hasan Efendi ibn-i el-Hâc Osmân Efendi bundan takriben 

bir buçuk sene mukaddem vefât iden mevrusemiz ve vâlidemiz Afife ibnite Ahmed 

Hamdi Efendi nâm Hatûn’un hayâtında emr ile ve kendi yed ve ma‘rufetile 

ma‘lûmü’l-esâmi kimesnelere ve mahall-i sa’ireye ve merhûn olan emlâkından 

mezkûr rehnini hak-ı ile ashâbından rehin bedelinden virilân ve bundan her birimize 

isâbet iden süls hisse nâmıyla bundan akdem benimle hâzıran mezbûreden 

ma‘lûmu’l-mikdar meblağ-ı taleb ve da‘vâ ve bizler dahî bi’l-verâse inkâr idüb ol-

vechle ga’ib-i mûmâ-ileyhin tasaddi itmiş olduğu da‘vâsından bu kere bâ şurut    

müslimüni’l-beyyinemiz ıslah ve tanzim olunub bi’l-verâse-i vazı‘u’l-yed 

olunduğumuz vâlidemiz mûteveffat-yı mezbûreden bizlere müntakil sülsan hisse 

tereke-i vâkiyesinden olarak yine kendi tarafımdan hâzır ve hâzıran mezbûre Nuriye 

Hanım tarafından dahî elli ‘aded ki cem‘an yüz on ‘aded ‘aya-i Osmâni lirası ga’ib-i 

mûmâ-ileyhe virmek üzere yine ve hâzıran mezbûreden her birimiz zâhir ve 

mûte‘ahhide olduk didik de sağîran-ı mezbûre Zeyneb Hanım sâdıre olan bi’l-cümle 

nakâd ber-meşrûhasında hâzıran mûmâ-ileyhâ Nuriye Hâtûn vecâhen tahkîk ve 

şifâhen tasdik eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ba‘de’l-istima‘ ketb ve tahrîr 

ve ma‘an ba‘is olunân emnâ-i şer‘ ile meclis-i şer‘e gelûb vukû‘-ı hâlı temâmiha 
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ifâde ve beyân kıbel-i şer’den dahî tenfiz olunmağın mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ 

olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sabi‘ ‘aşer min-şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene 

îsnâ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf__________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl (şühûdü’l-hâl yok)__________________________________ 

 

(Dava No: 53) 
Numero 345 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Gücek karyesi 

sâkinlerinden olub Beşinci Ordu’yu Hümâyun’un yirmi altıncı süvâri alayının birinci 

bölüğünün üçüncü takımının ikinci neferi iken bundan akdem sahâda vefât iden 

Kadir bin Osman bin Ahmed vârisi olduğunu kendi nefsinden asâleten ve 

ma‘rufetü’z-zat Hadice ibnite Kasım ve Fatma binti Ahmed nâm Hâtûnlar tarafından 

vekâlet-i ve müteveffâ-yı merkûm Kadir’in evlâd-ı siğarı Ahmed ve Aişe’ye 

vesâyete-i ez‘â iden karye-i mezbûre ahâlisinden işbû ba‘isü’l i‘lâm ‘Osmân bin 

Ahmed nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i 

şer‘îmizde müteveffâ-yı mûmâ-ileyh medyûnu olub medîne-i mezbûrenin Çukur 

Mahallesi ahâlisinden Hüseyin bin Şeyh Mehmed Ağa muvâcehesinde üzerine da‘vâ 

ve takrir-i kelâm idüb mevrûsumuz merkûm Kadir’in hayâtında cihet-i karzdan 

alacağı olan işbû merkûm zimmetindeki elli guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifâ 

vukû‘ vefâtıyla meblağ-ı mezbûr müteveffâ-yı merkûmun bâbası olmamla bana ve 

vekilleri olduğum mezbûretândan Hatice ibnite Kâsım nâm Hâtûn müteveffâ-yı 

merkûmun anası ve mezbûre Fatma ibnite Ahmed dahi zevce-i menkûhe-i medhûl 

bahâsı olmakla mezbûretâna ve vasîleri olduğum sağîran-ı mezbûrân Ahmed ve Aişe 

dahî müteveffâ-yı merkûmun sulbi evlâdı olmakla sağîran-ı mezbûrana hisseran 

mevrûs olub bizden gayr-i vârisleri terekesine müstehak âheri olmamakla meblağ-ı 

mezbûr elli guruş asâleten ve vekâleten ve vesâyeten bi’l-verâse tarafıma teslimini 

hâlâ taleb  iderim didikde lede’s-su’al ol-dahî cevâbında müdde‘â bih olan meblağ-ı 

mezkûr elli guruş cihet-i mezkûreden hâlâ zimmetinde müteveffâ-yı merkûma deyni 

olduğunu ikrar lâkin müdde‘î asıl ve vekil ve vasi-i merkûmun ber-mînvâl-i muharrer 

verâset-i müdde‘âsini inkâr itdikde müdde‘î merkûmdan müdde‘asına muvâfık 

beyyine taleb olundukda müdde‘î merkûm ber-vech-i meşrûh müdde‘asının usûlüne 

tevfiken bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreyi imza ve 

temhir iden Ahmed ibn-i Yusuf ve Salman bin Mehmed ve Hüseyin bin Osman nâm 
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kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘ân hâzır oldukları halde Musa ibn-i 

Abdullah ve Ali bin Mustafa ve Mısdık bin Apo nâm kimesnelerin dahi ‘alenen 

lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunân karye-i mezbûre 

ahâlisinden Ali bin Ali ve Mehmed bin Hasan nâm kimesneler li-e‘li’ş-şehâde 

meclis-i şer‘e hâzıran olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakika müdde‘î merkûm 

Osmân’in Ahmed müteveffâ-yı merkûmun bâbası müvekkilât-ı mezbûretandan 

mezbûre Fatma binti Ahmed müteveffâ-yı merkûmun zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

ve mezbûre Hadice vasî binti Kâsım müteveffâ-yı merkûmun vâlidesi ve sâğiran-ı 

merkûmân Ahmed ve Aişe evlâd-ı sulbiyesi olub hisseran vârisleri olduğuna ve 

merkûmûndan gayri vârisi ve terekesine müstehak âheri olmadığına şahidiz şehâdet 

dahî ideriz deyu her biri müttekili’l-afz ve’l ma‘ni bi’l-muvâcehe edâyı şehâdet-i 

şer‘îyye eylediklerinde şâhidan merkûmânın şehâdetleri hayyiz-i kabulde olmağın 

mûcebince verese-i merkûmların verâsetlerini ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘î müdde‘â bih 

olan meblağ-ı mezbûr elli guruş tamâmen müdde‘î asl ve vekil ve vasî merkûm 

Osman’a hala edâ ve teslime müdde-i aleyh merkûm Hüseyin bin Şeyh Mehmed 

Ağa’ya tenbih olunduğu 

 

(Sayfa No: 29) 
Sahife numerosu 195 

tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesi’nden i‘lâm olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min-şehr-i Şa‘banü’l-mu’azzam li-sene 

îsnâ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf__________________________________________  

 

(Dava No: 54) 
Numero 346 

Ma‘ruz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’ın Amed-i dairesi? 

ahâlisinden işbû ba‘isü’l-i’lâm Mehmed Nizâmeddin Efendi ibn-i Mehmed Bahâddin 

Efendi medîne-i mezbûrede Bidâyet Mahkemesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îfimizde 

medîne-i mezbure Çukur Mahallesi’nde mukim Şeyh Ağazâde Hüseyin Ağa ibn-i 

Mehmed Ağa muvâcehesinde merkûm Hasan Ağa zimmetinde semen-i işbû sene-i 

mûbâreke şehr-i Şa‘bânü’l-mu‘azzamın on beşinci günü hûsul olmak üzere yedimden 

ve malımdan iştirâ ve kabz eylediği bir kantar siyah üzüm semeninden yüz guruş 

alacak hakkım olub şehr-i şerîf-i mezkûrun on beşinci günü dahi işbû ahd günü olub 
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ecl-i mezkûr husul itmekle su’al ulunub meblağ-ı mezkûr yüz guruşu hâlâ bana edâ 

ve teslime medyûn mezbûr Hüseyin Ağa’ya tenbih olunmağın matlûbumdur deyû 

ba‘de’d-da‘vâ ve’l-istintak mezbûr Hüseyin Ağa dahî cevâbında müdde‘î mûmâ- 

ileyh Mehmed Nizâmeddin Efendi’ye semen-i mezkûrdan yüz guruş zimmetinde 

deyni olduğunu ve asıl mezkûrı tabi‘an ikrar ve i‘tirâf idüb lakin hulûl şehr-i şerîf-i 

mezkûr mînvâl-i muharrer üzere yevm-i ahddan mu‘teber ecl-i mezkûr-hulûl 

eylediğini inkar itmekle müdde‘î mûmâ-ileyh Nizameddin Efendi’den ber-vech-i 

meşrûh müdde‘âsına mutâbık biyyine taleb olundukda ‘udül-i ahrâr rical-î 

müslimînden ve Ayntab Şarkıyân Mahallesi ahâlisinden Ali bin Yusuf bin Ali ve 

Mehmed Resûl ibn-i Hacı Ali bin Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘e hâzıran olub irsâl-i istîşhâd fi’l-hakikâ Haleb’den Ayntab’a gelirken Şerîf 

karyesi mekân-ı mürtefî‘de işbû bin üç yüz on iki senesi şehr-i Receb-i şerîfde sulh-i 

‘add olunân sebt günü ba‘de’l- grüb hilâl-i şehr-i şa‘bân-ı şerîfi hebare gayim ve 

kabiye menuce olduğu halde rayi’l-‘ayn müşâhedeten rû’yet eyledik binâen ‘aleyh 

işbû ahd günü şehr-i Şa‘bân-ı şerîf mü‘sadet-i rehnin on beşinci günüdür biz bu 

husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâded dahî ideriz deyû her biri bi’l-muvâcehe edâyı 

şehâded-i şer‘îyye itdiklerinde şâhidan mezbûran olan mensûb oldukları mahalleri 

mu‘teberâtından Muzırzâde Osmân Ağa ibn-i Mehmed ve Abdulkadir Beğ ibn-i 

Mehmed Emin Beğ nâm kimesnelerden bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû Hacı 

Mehmed Ağa ibn-i Ömer  ibn-i Mehmed ve Behramoğlu Hüseyin ibn-i Abdullah 

Ağa ve Kanberzâde Mahmûd bin Hüseyin nâm kimesnelerden tarafeyn-i hâzırân 

oldukları halde i‘fa-i lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri inbâr 

olunmağın mûcebince şehr-i Şa‘bânü’l-mûberek’in gurresi ber-vech-i muharrer ahd 

gününden olduğuna ba‘de’l-hükm mûcebince mablağ-ı müdde‘â bih mezkûr yüz 

guruşun müdde‘î mûmâ-ileyh Mehmed Nizameddin Efendiye halâ edâ ve teslime 

müdde‘â ‘aleyh mezbûr Hüseyin Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve bi’l-iltimas 

Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min-şehr-i Şa‘bânü’l-mu’azzam li-sene 

îsnâ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf___________________________________________  
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(Dava No: 55) 
Numero 347 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’ın Kocaoğlan Mahallesi 

ahâlisinden olub Beşinci Orduyu Hümâyûnun’un süvâri tobcu taburı ikinci 

bölüğünün beşinci takımının birinci neferi iken bundan mukaddem vefât iden Tokuz 

oğlu Ahmed ibn-i Mehmed bin Apo’nun ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â iden 

işbu ba‘isü’l-i‘lâm Mustafa ibn-i merkûm Mehmed nefsine asâleten ve li-beveyn kız 

karındaşları olub zâtları ma‘rûf olan Fatma ve Hadice binti yine  merkûm Mehmed 

tarafından vekâleten medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-

i şer‘îmizde mûteveffâ-yı mezbûrun medyûnlarından Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed 

muvâcehesinde benim ile müvekkilelerim mezbûretân Fatma ve Hadice’nin 

mevrûsemiz ve li-ebeveyn er karındaşımız müteveffa-yı merkûm Ahmed’in 

hayâtında işbû mezbûr Hüseyin Ağa zimmetinde cihet-i karzdan alâcağı olân kırk 

guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifa mevrûsumuz merkûm vefât itmekle meblağ-ı 

mezkûr bana ve müvekkillerim mezbûretana bi’l-verâse hâziran intikal idüb 

bizlerden başka vârisi ve terekesine müstehak âheri olmamakla meblağ-ı mezkûru 

asâleten ve vekâleten bi’l-verâse merkûm Hüseyin Ağa’dan taleb ve da‘va iderim 

didikde ol-dahî cevâbında müdde‘â bih olan meblağ-ı mezkûr cihet-i mezbûreden 

zimmetinde müteveffa-yı mezbûre deyni olduğunu ikrâr ancak müdde‘î asıl ve vekil 

merkûmun ber-minval-i muharrer verâset-i müdde‘âsını inkar itdikde müdde‘î asıl ve 

vekil mezbûr Mustafa ber-vech-i muharrer müdde‘âsını usûl-i müttehâzası vechle Ali 

ibn-i Ahmed ve Mehmed ibn-i Halil nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû 

mütarafi‘ân huzurlarında Ahmed bin Mustafa ve Mehmed nâm kimesnelerden dahî 

‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr olunân Mustafa 

Efendi ibn-i Hâfız Mehmed Hâmi Efendi ve Ahmed bin Abbas nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l- muvâcehe ber-vech-i şer‘î meşrûhâ ve mufassalen isbat itmeğin 

mûcebince müdde‘î asıl ve vekil merkûm Mustafa’nın verâsetine ba‘de’l-hükm 

müdde‘â bih olân meblağ-ı mezkûr kırk guruş müdde‘î mezbûr Mustafa’ya eda ve 

teslime müdde‘â ‘aleyh merkûm Hüseyin Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn (tahrip olduğundan okunamadı) selâse 

mi‘ete ve elf________________________________________________________  
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 (Dava No: 56) 
(Sayfa No: 30) 
Sahife Numerosu 196        Numero 348 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Bâbilge karyesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan İvaz’ın sulbi sağîr evlâdı Hüseyin ve 

Fatma ve Ümmüte nâm evlâd-ı siğârının vakt-i rüşd ve sedâdına değin bâbaları 

müteveffa-yı merkûmdan mûntekıl emvâl-i mevruslarını ahz ve kabz ve hıfz ve 

umur-ı lâzımelerini tesviye ve ru’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîn olunmak 

lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma‘rûfe ve istikâmet ile mevsûf ve her vechile 

vesâyet-i uhdesinden gelmeğe kadr ve vesâyet-i sağîrûn merkûmûnun haklarında 

evlâ ve enfa‘ iddüğü zeyl-i hûccetde muharreru’l-esâmi kimesnelerin ‘alâ tarîkü’ş-

şehâde ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr mütehakkık ve zâhir olân kerye-i mezbûre 

sâkinlerinden ma‘rûfetü’z-zât sağîrun-ı merkûmûnun vâlideleri işbu ba‘isü’l-kitâb 

Münîre ibnite Hacı Ali nâm Hâtûn kıbel-i şerden sağîrûn-ı merkûmunun vâkt-i rüşd 

ve sedâdlarına değin bâbaları müteveffa-yı merkûm İvaz’dan müntakil emvâl-i 

mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve umur-ı lâzımelerini tesviye ve ru’yete vasî nasb 

ve ta‘yîn olûnûb vâlideleri mezbûre Münîre Hâtûn dahî ber-vech-i muharrer vesâyet-

i mezkûre-yi bi’l-kabûl hıdmeti lâzımelerini kemâ yenbağı edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb-ü imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrin min-şehr-i Şa‘bânü’l-mu’azzam li-

sene îsnâ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf______________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

İbrâhim Halil Ağa ibn-i Mahir 

Kasab Ökkaş Baba ibn-i Mustafa 

Kasâb Hüsyin ibn-i Hüseyin 

Hacı İbrâhim Ağa 

Sinân Ağa 

Ali Ağa 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 57) 
Numero 349 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’ın Çukur Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden meclis-i şer‘î Muhzırbaşı Mehmed İzzet 

Ağa ibn-i Muhzırbaşı Mehmed Ağa’nın sulbi sağîr oğlu Abdulkadir’in vakt’i rüşd ve 
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sedâdına değin bâbası müteveffa-yı merkûmdan mûntekıl mal-ı mevrûsunu ahz ve 

kabz ve hıfz ve umûrını tesviye ve ru’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîn 

olunmak lâzım ve mûhim olmağın emânet ile ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf ve her 

vechile vesâyet-i sağîr mezbûr hakkında min-kable’l-vücûh enfa‘ ve evlâ olduğu 

zeyl-i rakimede muharreru’l-esâmi kimesneler ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir 

ve mütehakkık olan sağîr mezbûrun eniştesi îşbû râfi‘u’l vesika Debbağ Mustafa Ağa 

ibn-i Mehmed ibn-i Topal Hacı nâm kimesne sağîr merkûmun vakt-i rüşd ve 

sedâdına değin bâbası (tahrip olduğundan okunamadı) merkûmdan mûntakıl malı 

mevrûsunu ahz ve kabz ve hıfz ve umurunu tesviye ve ru’yete kıbel-i şer‘den vasî 

nasb ve ta‘yîn olundukda ol-dahî vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini 

kemâ yenbağı edâya ta‘ahhüd-i iltizâm itmeğin ma-vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ 

olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ı‘işrîn min-şehr-i Şa‘bânü’l-mu’azzam li-

sene îsnâ‘aşer ve selâse mi‘e ve elf_____________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Kâtib Hocazâde Fahreddin Efendi 

Mahmûd Ağazâde Hurşid Ağa 

Kalender Baba ibn-i Halil Baba 

Boyacı Ali ibn-i Ahmed 

Muhzırbaşı Sinan Ağa 

diğeri Hüseyin Ağa 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 58) 
Numero 350 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından 

Cevîzlice Mahallesi sâkinlerinden zâtı zeyl-i vesîkada muharreru’l-esâmi müslimin 

ta‘rifleriyle ma‘rûf olan Zeyneb ibnite Hüseyin nâm Hâtûn bundan akdem bi-fezâ 

Allahû te‘âlâ mecnûne olmakla umûrunu tesviye ve ru’yet içûn kıbel-i şer‘den vasî 

nasb ve ta‘yîn olunân mecnûne mezbûrenin er karınadaşı Kara va‘azzâde işbû 

râfi‘u’l-kitâb ibn-i merkûm Hüseyin meclis-i şer‘îmiz lâzımü’t-tevkirde takrir-i 

kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb vasîsi olduğûm mecnûn-ı mezbûre nafaka ve 

kısve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zârûriyeye eşedd-i ihtiyac ile muhtâc olmakla mecnûn-ı 

mezbûrenin malından olmak üzere kıbel-i şerden merkûme içûn kadr-i ma‘rûf nafaka 
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farz ve takdir olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde vasî mûmâ-ileyh Hüseyin 

Efendi’nin takrir-i meşrûh vakı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık ve zikr-i âtî 

meblağ dahî kadr-ı kifâye olduğu zeyl-i rakimede mestûrü’l-esâmi-i müslimin 

ihbârlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve mütehakkık olmağın mecnûn-i mezbûre 

malından olmak üzere işbû târih-i hüccetden i‘tibâren beher yevm mezbûre içûn iki 

buçuk guruş farz ve takdir olûnûb meblağ-ı mezkûrı külli yevm mezbûrenin nafaka 

ve kisve bahâ ve sa‘ir levâzım-ı zarûriyesine harç ve sarf ve lede’l-hâce istidâneye ve 

‘ınde’z-zafer mezbûrenin malına rucû‘a vasi mûmâ-ileyh er karındaşı Hasan 

Efendi’ye kıbel-i şer‘den izin virilmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-şehr-i Şa‘bânü’l-mu’azzam li-sene 

îsnâ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf__________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Istırabzâde Mekremetlû Abdullah Necib Efendi 

İbrâhim Efendi ibn-i Monla Emin 

Merkûm Monla Emin bin Abdurrahmân 

Hacı Hindizâde Abdulnâfi‘ Efendi 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 59 
Numero 351 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından 

Hamâmcı Hanesi Mahallesi sâkinlerinden olub zikr-i âtî emlâk ve emvâlini vaz‘-ı 

yedî bi’l-beyyineti’ş-şer‘îyye nâ’ib olan Bazzâde kerîmesi ma‘rûfetü’z-zât Emine 

ibnite Abdurrahim Efendi ibn-i Ali Efendi nâm Hâtûn tarafından ati’l-beyân husûsda 

vekil amucası olan Söylemezzâde Seyyid Mehmed Hoca Efendi ibn-i Seyyid Ağa 

medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde 

müvekkile-i mezbûrenin li-ebeveyn kız karındaşı ma‘rufetü’z-zât Nûriye ibnite 

mûmâ-ileyh Abdurrahim Efendi nâm Hâtûn tarafından kezâlık vekâlet-i umûmiye ile 

vekil-i şer‘îsi zevc-i Ali Efendizâde Ya‘kûb Efendi ibn-i İbrâhim Efendi hâzır olduğu 

halde li-ebeveyn diğer kız karındaşı ma‘rufetü’z-zât Zeyneb Hâtûn ibnite mûmâ-

ileyh Abdurrahman Efendi bâ- hûccet-i şer‘îyye vekâlet-i ‘amme-i mutlaka-i sahîh 

ile vekil-i şer‘îsi olân zevci Said Nemazzâde  Hâlid Efendi ibn-i Hacı Ahmed Hoca 

muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûrenin yedinde 

şiraen malı olub hudud-ı erba‘alarıyla zikr-i câîl emlâk ve emvâl içûn vekil-i 
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merkûmân Yakub ve Hâlil Efendiler müvekkilleri mezbûrtan Nûriye ve Zeyneb 

Hâtûnlar ile müvekkilem Emine Hâtûn (tahrip olduğundan okunamadı) olmak üzere 

eslâse-i iktisâmın benden taleb ve da‘va ve ben dahi emlak ve emvâl-ı mezkûreleri 

 

(Sayfa No: 31) 
Sahife Numerosu 197 

güzerân iden bin iki yüz doksan sekiz senesi hilâlinde müvekkilân mezbûrânın 

vâlideleri (tahrip olduğundan okunamadı) Afife Hâtûn ibnite Ahmed Hamdi Efendi 

hayâtında kendi malı olmak üzere kızı müvekkilem Emine Hâtûn’a ma‘lûmü’l-

mikdâr semen-i medfû‘ ve makbuzı mukâbilinde bâten bey‘ ve temlik ve teslim 

itmişdir deyû da‘vâ ve beynimizde mümâza‘ât-ı kesire ve mühâzamât ve feyre 

cereyân itmişidi el-hâlet-i hâzihi beyyinemiz mesâlühûn tavassutuyla ıslah ve taksim 

ulunub bana ber-vecr-i muharrer bey‘ ve şiraen bir bey‘ân esmânı deyû ol- mikdâr 

meblağ da‘vâsından sarf-ı nazar ile ‘akârât-ı menâzi‘-i feyhâdan ancak Arasada ka’in 

tarafları Mûnif Paşa’nın kız karındaşı Fatma Hanım dükkanı ve Bazzâde Emine 

Hâtûn’a isâbet iden Tütüncü Dükkanı ve iki tarafdan tarîk-i ‘amm ile mahdûd Şıhlı 

Seyyaf oğlu Attar Hacı Bekir Ağa’nın müteahiren sakin olduğu bir bâb dükkan 

meşâ‘an beynimizde kalmak üzere sa’ir akarâtın eslâsen beynimizde iktisamına taleb 

olunduğumuz cihetle emlâk ve emvâl-ı mezkûrelere ma‘rufetimizle bu kere kiymet-i 

vaz‘ ve  taktir olunarak kâffesi  kırk bir bin altı yüz seksân guruş baliğ ve reşide 

olundukdan sonra emlak ve emvâl-i mezkûreleri bi’t-terâzi üç kısm iderek her 

birimiz tabi’an fera‘i keşîdesiyle Arasada vaki‘ Bakkal Cemo’nun oğlu Mehmed 

Kiya müteahiren  sakin olduğu tarafları tarîk-i ‘âmm ve Müftüzâde Hacı  Mahmûd 

Efendi’nin sekisi ve Überizâde Hacı Ahmed Ağa’nın veresesi dükkânı ve Bazzâde 

Abdurrahman Efendi dükkanı ile mahdûd dört bin guruş kıymetlü bir bâb bakkal 

dükkanının tamâmı ve yine Arasada kâ’in elmâcılar civârında Helvâcı Hacı 

Memo’nun icâresinde olân tarafları Mısırzâde Abdullah Efendi ve Kafadar Hacı 

İbrâhim ve Râsim Paşa dükkanları ve Gürenizli Yahyâ dükkanı ve tarîk ile mahdûd 

iki bin beş yüz guruş kıymetlü bir bâb Helvacı dükkanının nısf hissesi ve yine 

Arasada ka’in Kasab Ali Baba icâresinde olan tarafları Bazzâde Emine ve Nûriye 

Hâtûnlar dükkânı Aşir Han oğlu dükkanı ve Hacı İsâzâdeler değirmanı ile mahdûd 

iki bin dört yüz guruş kıymetlü bir bâb dükkanının nısfı ve Küçük bazarda kâ’in 

tarafları Kendirci Arab hanesi ve Gök’ün oğlu Memik hânesi ve Sarı Boyacı dükkanı 

ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd elli guruş kıymetlü bîr kıt‘a kahvehâne harâbesi ve yine 
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Çakır Bucağunda kâ’in Bostancı Paşa Süleyman zira‘atında olan tarafları Kahyazâde 

Emin Efendi ve İsâ Beşezâde Hacı Mehmed Efendi ve Bostancı Şaşı Mehmed’in 

oğlu Hacı Mehmed Ağa bostanları ve Bazzâde kerîmesi Zeyneb Hâtûn Bostanı ile 

mahdûd bir kıt‘a bostanın otuz altı sehimde on beş sehim hisse iki bin guruş kıymetlü 

bostân hîsse-i şâyi‘ası ve yine mahalle-i mezbûrede kâ’in Bostancı Fındıkoğlu 

Mahmûd zira‘atinde bin yedi yüz guruş kıymetlü tarafları Sinekoğlu Refik ve Râsim 

Paşa ve Torunzâde İbrâhim Efendi bostanları ve değirmân harkı ile mahdûd altı 

semen bedel isti‘âb ider bir kıt‘a hazırvan? bostanın tamâmı ve Nurvana karyesinde 

Acemyeri nâm kâ’in Kadı Kahya zira‘âtında olan bin guruş kıymetlü tarafları Nehr-i 

Sacur ve Kürkçüoğlu damadı Erakil bahçesi ve  Mûsâ tarlaları ile mahdûd bir kıt‘a 

erik bahçesinîn tâmamı ve Cağdığın karyesinde uzûn Pınar nâm mahalde ka’in 

Malkoç Ahmed zira‘atında olan seksân guruş kıymetlû tarafları Kara Köle’nin oğlu 

Şerîf ve Palangoz oğlu Ali’nin ve Neccâr Abdullah karz bağlarıyla mahdûd bir kıt‘a 

dökülgen bağ ve Kanyan nâm mahalde ka’in Hüseyin zira‘atında elli guruş kıymetlü 

Papuççu Mustafa ve Hacı Emin Beğzâde Hüseyin Ağa ve Küçük Ali’nin oğlu Taşo 

Mehmed bağları ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a dökülgen bağ ve yine mahalle-i 

mezkûrda ka’in Kadı Kahya zirâ‘atında yüz guruş kıymetlü tarafları hark ma’ ve 

Ahmed’in oğlu Ali ve Elmacızâde Halil Ağa ve Bazzâde Emine Hâtûn bağlarıyla 

mahdûd bir kıt‘a kabarcık bağ ve değirmân yanında kâ’in ma‘lûmü’l-hudûd iki kıt‘a 

harâbe bağ ki cem‘an on üç bin sekiz yüz seksân guruş kıymetlü on iki kıt‘a dükkan 

ve bostan ve bağ ve bağçe müvekkile-i mezbûre Zeyneb Hâtûn hîssesine ve yine 

Arasada ka’in Nesim’in oğlu icâresinde olub tarafları tarîk-i ‘âmm ve Behisnivizâde 

Ali Efendi ve Edvar Ağa veresleri ve Kömürcü Salo’nun oğlu Mustafa dükkanları ile 

mahdûd olân altı bin guruş kıymetlü bir bâb bedestancı dükkanı ve yine Uşak 

Kocaoğlan icâresinde olub tarafları tarîk-i ‘âmm ve Hayîrcizâde Sâmi Efendi ve Tasî 

oğlu Kifork dükkanları ve Hafafhâne Bedestanı ile mahdûd yedi yüz guruş kıymetlü 

bir bâb dükkân Arasa civârında Külekci Arab’ın icârında olub tarafları tarîk-i ‘amm 

ve Kal‘a Ağası kerimesi Adile Hâtûn ibnite Mustafa ve Bazzâde Hacı Ali Efendi 

veresesi ve Kalenderzâde Hacı Memik Efendi dükkanları ile mahdûd olan bin yedi 

yüz guruş sülsân hisse dükkan ve yine Arasa’da ka’in tarafları Bazzâde Ârif Efendi 

vakfı Kahkeci dükkânı ve Şeyh Mehmed Efendi’nin Helvacı dükkanı ve 

Söylemezzâde Mehmed ibn-i Sa‘id Ağa dükkanı ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd beş yüz 

guruş kıymetlü Kahkeci dükkanının kırk sehimde bir sehimi ve Şehre Küstü’de kâ’in 

tarafları tarîk-ı ‘âmm ve Bala Hüso hânesi ve tarîk-i hâs ve Müsfeci Halil Hânesi ile 
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mahdûd iki yüz elli guruş kıymetlü bir kıt‘a ma‘sare harâbesi ve Evrak Bölüğü’nde 

kâ’in Kürt Alo zirâ’atında dokuz yüz guruş kıymetlü tarafları Boyacı oğlu Memik ve 

Bostancı Cami‘i vakfı ve Serraç İbo’nun oğlu vakfı bostanlarıyla mahdûd otûz yedi 

buçuk meşare bostan ve yine Kayalı Hüseyin yedinde yüz elli guruş kıymetlü 

tarafları Kör Bekir Efendi vereseleri ve Hacı Bekir Ağa ve Basmacızâde Abdulkadir 

Efendi ve Hacı Kadı Ağa Hacı Memik bostanlarıyla mahdûd altı buçuk meşâre 

bostan ve yine Nurvana’da âcem yerinde kâ’in Kelloş Mehmed zirâ‘atında bin iki 

yüz elli guruş kıymetlü tarafları Kürkcü’nün dâmadı Erakil ve Şeyh Mehmed Efendi 

bağçeleri ve Nehr-i Sacûr tarîki ile mahdûd Dareyn bağçesinin sekizde üç sehmi ve 

yine Han başında Kısacık Ahmed zirâ‘atında tarafları Emine Hanım ve Kal‘a Ağası 

kerîmesi Âdile ibnite Mustafa Hâtûn Arpacı Abdulkerim Ağa bağlarıyla mahdûd üç 

yüz guruş kıymetlü bir kıt‘a bağ ve yine Kara Akar altı nâm mahalde kâ’in Hacı Şıh 

oğlu Arab zirâ‘atında tarafları değirman harkı ve Siyakzâde Abdülkadir Efendi yine 

Hacı Ömer Ağa’nin aldığı bostan ve Gerceğinlizâde Hacı İbrâhim Efendi vakfı 

bostanı ve Koca (tahrip olduğundan okunamadı) otuz yedi bucuk meşâre bostanda 

olan yetmiş beş meşâre bostan ve yine merkûm yedinde mahalle-i mezbûrede kâ’in 

tarafları Selim Efendi ve  Mehmed Ali Bâba ve Kara Tarla Câmi‘i vakfı bostanları ve 

değirman harkı ile mahdûd yüz elli meşâre bostanda olan elli meşâre bostan hîsseleri 

iki bin iki yüz elli guruş kıymetlü ki cem‘an on dört bin guruş kıymetlü on kalemden 

‘ibâret (tahrip olduğundan okunamadı) müvekkile-i nezbûre Nûran Hâtûn hissesine 

 

(Sayfa No: 32) 
Sahife Numerosu 198 

ve yine ‘Arasa’da vâki‘ Dedenin oğlu icâresinde olân beş bin guruş kıymetlü tarafları 

Abdurrahim Efendi kerimesi Zeyneb Kadın dükkanı ve Miskci Mustafazâde Bekir 

Efendi’nin vakf-ı dükkanı ve Hacı Hüseyinzâdeler’in bider değirmanı ve Tarık-i 

‘âmm ile mahdûd (çizik) Kebâbcı dükkanı ve yine mahalle-i mezbûrede ka’in 

Kömürcü Sâlih icâresinde iki bin guruş kıymetlü tarafları Abdurrahim Efendi 

kerimesi Zeyneb Kadın ve Neccar Kahya oğlu Mehmed dükkanları ve Hacı 

İsâzâdeler’in bider değirmanı ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd dükkandan nısf hisse 

dükkan ve yine mahalle-i mezbûrede Tütüncü Yurtsuzoğlu’nun icâresinde olan bin 

guruş kıymetlü tarafları (tahrip olduğundan okunamadı) Artin Ağa ve Abdurrahim 

Efendi kerimesi Zeyneb Kadın dükkanları tarîk-i ‘amm ve Abdurrasim Efendi 

kerimesi Zeyneb Kadın ve Nûriye ve Emine Hanımlar’ın merhûn dükkanları tarîk-i 
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‘âmm ile mahdûd dükkanının nısf hissesi ve yine Şehre Küstü’de Papûccu İbrâhim’in 

icâresinde olân yüz guruş kıymetlü tarafları Torunzâde İbrâhim ve Hacı Hasib 

Efendiler dükkanı ve Hacı Emin Beğzâde Mustafa dükkanı ve tarîk-i ‘âmm Toprakçı 

oğulları Mehmed Ali ve Hacı Abdullah Kızılları ile mahdûd bir bâb dükkandan nısf 

hisse dükkan ve yine beş yüz guruş kıymetlü iki kapulu Han’da olân otuz altı 

sehimde bir sehmi ve yine Şerîf oğlu Hasan zirâ‘atında olân iki bin guruş kıymetlü 

tarafları Tekye Şeyhi Mehmed Nebi Efendi bostanı vakıfları cami‘i serîfi vakfı 

bostanı ve tarîk-i ‘âmm ve Kahyazâde Mustafa Ağa bostanı ve Elmacızâde Mehmed 

Efendi ve mûmâ-ileyh Şeyh Efendi bostanları ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd üç kıt‘a 

bostandan iki kıt‘asında birer rub‘ hisseleri ve bir kıt‘asında nısf hisse bostanlar ve 

yine Orta Bölük’de Durmuş Ali Oğlu Arab zir‘âtinde olan bin sekiz yüz guruş 

kıymetlü tarafları Mazlûm Efendi ve Tütüncü Emin zevcesi Rukiye Hâtûn bostanları 

ve tarîk-ı ‘âmm ve Bostancı Cami‘i şerîfi vakfı ve Mehmed Tâhir Efendizâde 

İbrâhim Efendi bostanları ile mahdûd bir kıt‘a bostân ve yine çakıd bağında  

Abdulgâni zirâ‘atında olân beş yüz guruş kıymetlü Kara Batakoğlu Mehmed tarlası 

ve tarîk-i ‘âmm ve hark-ı ma’ ve Nehr-i sacûr ve Nehr-i Höyük ile mahdûd bir kıt‘a 

bağçe ve yine Nurvana karyesi turâbında Kanyaş’da Güllü ok’da zira‘atcı Hacı 

Kahya yedinde olan beş yüz guruş kıymetlü tarafları Abdurrahman Efendi kerîmesi 

Zeyneb kadın ve Nurvanalı Ahmed oğulları ve yine Ahmed’in Kabarcık ve 

Hazinedâr oğlu bağlarıyla Mahdûd bir kıt‘a bağ ki cem‘an on üç bin sekiz yüz guruş 

kıymetlü dokuz kalemden ‘ibâret olân dükkân ve hân ve bostan ve bağ ve bağçe dahî 

müvekkilem mezbûre Emine Hatûn hissesine ifrâz ve ta‘yîn ve tahsis ile her birimiz 

kısmet-i mezkûreyi bi’l-kabûl ahz ve kabz birle istifayı hak idüb ol-vechle emlâk ve 

emvâli mezkûrelere müta‘libandan de‘âvi ve mutalibandan her birimiz ahd-ı hümâ 

âherin kabüllerini hâvi zimmetlerini müvekkilem mûmâ-ileyhâ Emine Hanım’a 

izâfetle ibrâ’-i ‘âmm ve kât‘-ı iltizâ râfi‘u’l-hısâm ile ibrâ ve ıskat eyledim deyû 

makar vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’ye bi’l-cümle sâdır olân kelimâtı 

meşrûhalarında vekîlân mûmâ-ileyhâ Yakûb ve Halide Efendiler dahî vicâhen tahkîk 

ve şifâhen tasdik eyledikleri tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’-t-tâsı‘ min- şehr-i Şa‘bânü’l-mu’azzam li-sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf_________________________________________ 
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(Dava No: 60) 
Numero 352 

Tahakkuk-ı ‘ind-i şer‘îyye binâen husûsı âti’l-beyân mahallinde bi’l-istimâ 

ketb ve tahrîri iltimâs olunmağın kıbel-i şer‘î şerîf-i garrâdan me’zûnen irsal  olûnân 

mahkeme-i şer‘îyye Başkâtibi Mavlânâ Mehmed Zühdü Efendi Dâ‘îleri Haleb 

Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Ayıtâb Kazâsı mahallâtından Gurb-ı Zincirli Mahallesi 

ahâlilerinden İsmâil Bâba’nın oğlu Mehmed Ali Ağa’nın menziline varûb merkûm 

ile zeyl-i rakimede esâmileri muharrer kimesneler hâzır oldukları halde ‘akd-i 

meclis-i şer‘î ‘âlî itdikde hâzır merkûm Mehmed Ali Ağa’nın zevce-i menkûhesi ve 

zâtı dahî sâ’ir hâzırûn mezbûrûn ta‘rifleriyle ma‘rûf olan Bostancı oğlu kerîmesi 

Nefûse ibnite Hacı Paşa Ağa dimekle ma‘rûf Hacı Mehmed Emin Ağa ibn-i Mustafa  

nâm Hâtûn meclis-i ma‘kûd mezkûrda kazâ-i mezkûr ahâlisinden ve Ermeni 

milletinden Haçadur Bargir Kör Ağa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

kazâ-i mezbûreye tabi‘ Tilbaşar nahiyesi’nde vâki‘ tarafları şarken Telharneb ve 

şimâlen Kürt Osman ve garben Cedilli ve kıblten Ağca mezrâ‘a karyeleri 

hudûdlarıyla mahdûdetü’l- etrâf olân Kayacık karyesi’nin meski gayri meskî 

tahmînen altı yüz dönüm bilcümle arâzileri tamâmında olan altı sehimde bir sehmiyle 

yine hudûd-ı mezkûr dâhilinde bulunân bir hâneli karyenin meski ve gayri meski dört 

yüz dönüm kâffe-i arâzisi tamâmının kezâlık altı sehimde bir sehim hîsse-i şa‘yi‘aları 

yine nâhiye-i mezkûrda kâ’in tarafları kıbleten mezkûr Ağca mezra‘a ve garben 

Kantara ve Anbarcık ve şimâlen Kenise ve şarken mârâ’l-beyân Kayacık karyeleri 

hudûdlarıyla mahdûd sâlifü’z-zik Cedelli karyesinin meski ve gayri meski tahmînen 

beş yüz dönüm bi’l-cümle arâzisi tamâmında olan iki sehimde bir sehim hisse-i 

şayi‘‘ası bâbam mûte‘effa-yı merkûmdan mûntekil mülk-i ‘adile bâ tapu taht-ı 

tasarrufumda malım olan arâzilerden mezkûr Kayacık ve Birhanlı karyelerinde olan 

sadis hissesi altmış ve mezkûr Cedelli karyesinde bulunan on iki sehmde bir sehm 

hissesi on dört ki cem‘an altmış dört ‘aded ‘ayn-ı yüzlük Osmâni lîrası bedel 

makbûzı mukâbilinde Ayntab Hanedanı’ndan ‘İzzetlû Mehmed Nuri Beğefendi ibn-i 

Fazlı Ağa’ya usûl-ı müttehazası vechile kaza-ı mezkûrda vaki‘ komisyona mahsûs 

heyeti huzûrunda ferağ-ı mu‘teber kat‘ı ile ferağ ve bedel-i ferağ olan meblağ-ı 

mecmû‘ı mezkûru tamâmen ahz ve kabz ile îstifâ-yı hak itdiği îkrâr ve takrire hâzır 

mezbûr Kirkor Ağa’ya vekâlet-i devriye ile tarafımdan vekil ve na-ibi menab nasb ve 

ta‘yîn eyledim didikde ol-dahî minval-i muharrer ûzere vekâlet-î mezkûreyi bi’l-

kabûl hıdmet-i lâzımesini kemâ yenbaği edâya ta‘ahhüd ve iltizam itdiğini kâtib 
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mûmâ-ileyh mahallinde ba‘de’l-îstimâ‘ ketb ve tahrîr ve ma‘an ba‘is olunan  ma’nen 

şer‘ ile meclis-i şer‘e gelûb ber-vech-i muharrer vuku‘ hâlî inhâ ve beyân kıbel-i 

şer‘den dahî tenfiz olunmağın mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min- şehr-i Şa‘bân (tahrip olduğundan 

okunamadı) selâse mi‘ete ve elf________________________________________  

 

(Sayfa No: 33) 
(Dava No: 61) 
Sahife Numerosu 199       Numara 352 

Fil-asl Halebü’ş-şehbâ ahâlisinden olub el-yevm Haleb Vilâyet-i Celilesi 

dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Ahmed-i dairesinde? Düğmeci Bölüğü Mahallesi’nde 

muvakkaten i‘kâmet itmekte olan te‘ba’i devlet-i ‘aliye-i Osmaniye’nin tacirlerinden 

bulunan ve şahsı usul-i mevzû‘asina tevfîken bâ-varaka-i mestûre mensub oldukları 

mahallerinden da‘vâ vekîli Seyyid Mehmed Efendi ibn-i Seyyit Ağa ve Abdulkâdir 

Efendi ibn-i Mehmet Ağa nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû Mehmed Ağa 

İbn-i Hüseyin Ağa ve Kirkor Efendi ibn-i Debir Agob ve Evadis bin Agob nâm 

kimesnelerden  dahi ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve kabûlü’ş-şehâde iddükleri ihbar 

olunan da’vâ vekillerinden Mehmed Mazlûm Efendi ibn-i Emin Efendi ve Vasıl 

Efendi İbn Yusuf nâm kimesnelerin ta‘rifleriyle ber-vech-i şer‘î ma‘rûf olan Tâcir 

Osman Hoca Çerçi veled-i İlyas veled-i Abdullah Erzak nâm kimesne Medîne-i 

Ayntab’ın mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde takrir-i kelâm ve 

ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb ve vilâyet-i müşârü’n-ileyhâya tâbi‘ İskenderûn kazası’nda 

gerek civârında kâ’in iki yüz altmış üç numerolu tarafları kıbleten dükkân-i Reşit-i 

İbrahim Erzak ve garben dükkân-ı mülk-i Sedat Beğ işbu ka’imâkam-ı İskenderûn 

dükkân ve Reşit İbrahim Erzak merkûm ve şarken ve şimâlen tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd ve mümtâz ve şimâle nâzır olan bir bab mülk-i mefâzemi Haleb’de kâin eski 

Gümrük hanı’nda mukim İngiliz Devlet-i Fehîmesi teb‘asından Hoca Meşbel  veled-i 

Hanâ veled-i Mihâil Hûri minhâül ibn-i Nimettullah İbn-i Cebrâil Hûri nâm 

kimesnelere meşâ‘en ve münâsahaten seksan ‘aded Osmani Lirası mukabilinde bey‘-

i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ve kabz-ı semen itmiş olmamla ber-vech-i muharrer bey‘-i 

mezkûr doksan semen ile istifâ-yı hakkı komisyon-ı mahsûs huzûrunda  ikrâr ve 

takrîre ve luzûmu takdirinde âhiri tevekkile ve’l-hâsıl evvel ve ahire husûs-ı 

meskûrun mütevakkıf olduğu umûrunun küllîsine tarafımdan hâlâ İskenderûn’da  

mezkûr mefâzede muvakkaten mütemekkin olan Hoca Basil veled-i Nimetullah 
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Sacâti nâm tâcir Osmani-yi kabülüne  mevkûfen vekâlet-i ‘âmme-i matlûka-i sahîh-i 

şer‘îyye ile ve mümessil ve nâ’ib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledim didik de mâvak‘a 

bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l yevmi’s -sâmin ve’l-işrîn min-şehr-i Şa‘banü’l-mu‘azzam li-

sene isnâ ‘aşer ve velâse mi’ete ve elf_____________________________________ 

 

(Dava No: 62) 
Numero  353 

Haleb Vilâyet-i Ceîlesi dâhilinde Medîne-î Ayntab mahallatından Kayacık 

Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan yirmi beş sene akdem fevt olan teb‘a-i 

Devlet-i Aliye’nin Ermeni milletinden Kara Manuk oğlu Etmekçi Mülkün veled-i 

Menuk’un verâseti her biri teb‘a ve millet-i merkûmeden zevcesi Marim ibnite 

Agobyan sulbi kebir oğulları Sarkiz  ve Erakil ve sulbiye-i kebîre kızları Ohanna ve 

Münife münhasıre ba‘de kable’l-kısme ibn-i merkûm Erakil dahi vefât idüb verâset-i 

anası mezbûre Marim ile li-ebeveyn er karındaşı Sarkiz’e ve li-ebeveyn kız 

karındaşları mezbûrân Ohanna ve Minûse münhasıra ba‘de kable’l-kısme ibnite 

mezbûre Münûse dahî vefât idüb verâseti vâlidesi Marim ile zevci Vartan bin 

Hacor’a ve li-ebeveyn er karındaşı merkûm Sarkiz’e ve li-ebeveyn kız karındaşı 

merkûme Ohanna’ya inhisâri ba‘de’t-tahkıkı’ş-şer‘î verese-i merkûmdan zevc-i 

mezbûr Vartan medîne-î mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i 

şer‘î hâzırda yine vereseden ibn-i merkûm Sarkiz tarafından husus-ı mezkûrda 

husûmet ve redd-i cevâbe vekil-i müseccel şer‘îyyesi işbu bâ‘isü’l-îlâm Kirkor 

Efendi ibn-i Debir Agob muvâcehesinde müteveffâ-yı ol- merkûm Mülkün’in 

sağlığında ale’l-fevt yedinde malı ve mülkü olup ba‘de’l-vefât bana verese’i sa’ire-i 

merkûmûna mevrûs olan mahalle-i mezbûrede kâin tarafları Milkiyan Berberyan 

Karoç Hamal ve Dehri haneleri ve târih-i has ile mahdûd (çizik) on beş bin guruş 

kiymetlü bir bâb menzil nısf hissesi ve yine Belek’ın oğlu dehlizinde ka’in tarafları 

Milikyan Toros ve Hamal Heri haneleri tarîk-i hâs  ile mahdud dokuz bin guruş 

kıymetl diğer bir bâb menzil tamâmi ve Debbağhâne Çarşusı’nda vâki’ tarafları 

Çörekci oğlu Mehmed’in mülkü ve Gerceyinli  oğlu vakfı dükkânları müberratdan 

maslak ve tarîk-ı ‘âmm ile mahdût yirmi bin guruş kıymetlü bir bâb Etmekci 

dükkânının üç bey‘ hissesi ma‘ anbâr ve yine dükkânda mevcut yirmi bin guruş 

kıymetlü hınta ma‘ resmal? ve yirmi beş sene zarfında dükkân-ı mezkûr bedel 

icâresinden müvekkil merkûm Sarkiz’in mahuzâtı olan yirmi beş bin guruş ve Sam 
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karyesi yolunda vâki‘ tarafları Kal‘a Ağasızâde Mehmed ve Kasab Metin bağları ve 

dere ile mahdûd bin guruş kıymetlü bir kıt‘a ağlak bağ Arabginde kâ’in tarafları 

Memed oğlu ve Uncu Memed ve Hacı Hızır oğlu bağları ile Mahdûd beş yüz guruş 

kıymetlü bir kıt‘a karalık bağ ve Küçük Kızılhisar’da vâki‘ tarafları Halebli Kürd ve 

İlbeğ oğlu Memed bağı ve tarîk-ı ‘âmm ile mahdûd bir kıt‘a karalık bağın bin guruş 

kıymetlü süls hissesi ve dokuz yüz guruş kıymetlü altı ‘aded halı ve on altı bin guruş 

mâra’l-beyân iki bâb menzil bedel icâresi ve beş yüz guruş kıymetlü beş ‘aded kilim 

ve bin iki yüz guruş kıymetlü altı kat tabak ve iki bin guruş elli batmân (tahrip 

olduğundan okunamadı) guruş kıymetlü ma‘lûmu’l- (tahrip olduğundan okunamadı) 

hâne ki cem‘an yüz on üç bin  

 

(Sayfa No: 34) 
Sahife Numerosu 200 

yüz guruşluk emlâk ve eşya-i mezkûreleri müvekkil merkûm Sarkiz tamâmını zabt 

ve tasarrufla benim hisse-i meşrû‘amı banâ bi’l- münâsahaten teslimden inhâ ider 

olmakla su‘al olunub icâb-ı şer‘îsi bi’l-icra hisse-i müsîbesi ma’en şahsen bana def‘ 

ve teslimi vekil efendiye tenbih olunmak bi’l-verâse matlûbdır deyu da‘va itdikde ol-

dahi cevâbında müteveffâ-yı mezbûr Manuk hayatında hisse-i ırsiyesini karındaşı 

müvekkil merkûm Sarkiz’den bi’t-tamam ahz ve kabz ile istifâ-yı hak ittikden sonra 

mezbûre Manuk yine hayatında husûsi mirâs-ı müte‘allik ‘âmme‘i de‘âviden 

müvekkilem merkûm Sarkiz’in kayutlı zimmetini ibrâ ve iskât-ı hak idüb hattâ 

merkûm Manûk bervech-i muharrer istifâ-yı hak eylediğini nâtık bin üç yüz on 

senesi Ramazanü’l-mübârekin sulh tarikıle müverrih müvekkilem mezkûr Sarkiz bir 

kıt‘asına dahi i‘ta itmişdir deyû def‘a tasatti  itdikden sonra merkûm Vartan husûs-ı 

mezkûrı da‘vâ ve ahz ve kabz Memed Mazlûm Efendi ibn-i Emin Efendi’ye 

kabûlüne mukarren ba’de’t-tevekkil oldahi cevâbında müvekkilem Vartan zevcesi 

mezbûre Minoş’un fevtinden sonra terekesinden hisse-i ırsiyesi  işbu sene-i hâliye 

Ramazan-ı nihâyesinde taleb itdiği sırada müvekkilemin ma‘lûmı olmayarak eşya-i 

mektumeden mâ‘ada merkûm Sarkiz kendi kavl-ı mücerredi üzere sebt olunân bir 

kıt‘a tereke defteri mucebince müteveffâ-yı mezbûrenin ezgayr-ı mektum tereke-i 

mevcûdesi esmânı beş bin altı yüz kör guruş reside olub meblağ-ı mezkûrdan beş yüz 

guruş kilisâya sarf içûn ba‘de’t-tenzil bâkî tereke-i mezkûrenin nısfı olan iki bin altı 

yüz guruşluk eşya-i ma‘lûme ile bir kıt‘a ba‘yi-i müvekkilem merkûm ancak zevcesi 

müteveffâ-yı mezbûre terekesi olmak üzere bi’t-taksim mezbûr Sarkiz’den ahz ve 



 

 

93

kabz ile ibrâ-ı mezkûr yalnız mezbûre Minoş’un terekesi hakkında vâki‘ olub ol-

vechile mukaddemleri vefât iden Mülkün ve Erakil terekelerinin taksim olunmayarak 

beyne-l-verese-i müşterek kalmışdır ve ibra dâhi işbu tereke içûn ibra olmamışdır ve 

müteveffa-yı mezbûre Minoş’un terekesinden müvekkilem merkûm iki bin altı yüz 

guruşluk eşya-i mezkûrenin kayıt-ı hakikiyesi ancak bin beş yüz değere ve müvekkil 

merkûm Sarkiz ile verese’i sa’irenin nısf hisseleri mukâbilinde almış oldukları 

eşyânın dahi beş bin guruş kıymet-i değer olduğu cihetle vukû‘ bulan taksimde dahi 

gabn-i fâhiş ve cehâlet bulunduğuna binâ’en müvekkilem merkûm zevcesi 

mezbûrenin terekesi hakkında olan taksim mezkûre yevm-i taksimden bir gün sonra 

dahi olmayûb fesih itmekle mezbûre Minoş’un mahtûm ve mektûm olan bi’l-cümle 

tereksine iktisâmın taleb eylediğim gibi müteveffayı ol-merkûm Mülkün müteveffa-

yı sânî mezbûr Erakil’in terekelerinin bi’l-münâsaha iktisâmıyla müvekkilem 

hisselerini taleb iderim didikde Kirkor Efendi dahî tekrâr cevâbında Manuk babası 

Mülkün ve er kârındaşı Arakyan terekelerinden kendûne irsen intikâl iden iki bin üç 

yüz seksân guruş hîsse-i husûsiyesini hayâtında bi’l-iktisâm ahz ve kabz ile ba‘de’l-

istifa mevrûsları müteveffiyan merkûmân terekelerine mütedâ’ir ‘amme’i de‘âvîden 

müvekkilem merkûmun kabûlünü hâvî ibrâ eylediği misillü mezbûrenin dahi 

vefâtından sonra cümle verese ma‘rifetle kâffeten terekesi tahrîr olunub mâra’l-beyân 

beş yüz guruş dahî taleb içûn ba‘de’t-tenzil bâkı ve dört bin altı yüz beş guruşluk 

terekeyi dahî iki kısma taksim ile kur‘a-i keşidesiyle bir kısmı zevc-i merkûm 

hissesine ve diğer kısmı dahi bervech-i muharrer verese-i sâ’ire hisselerine ifraz ve 

teybin ile tarafeyn hisse-i mefrûzelerini tamamen ba‘de’l-kabz ve‘l-istifâ zevc-i 

merkûm me’huzî olan hisse-i mezkûresini iki bin üç yüz guruş semen-i medfu‘ı ve 

makbûza müvekkilem merkûm Sarkiz’e binâ’en bey‘ olduğu ber-vech-i muharrer 

ba‘de’l iştirâ ve’l-kabû’l müvekkilemin kabûlünü hâvî zimmetini merkûm Vartan 

bi’t-tav‘i ve’r-rizâ ibrâ idüb hatta beyne’l-verese  miyânelerinde cereyân iden aksâm 

ve mübâya‘a ve ibrâ ve kabûl ve mu‘âmelâtın cümlesi sûret-i meşrû‘âda olduğû nâtık 

mezbûr Vartan müvekkilem merkûm Sarkiz’e üç yüz dokuz senesi Cemâziye’l- 

evvel on yedi ve yine üç yüz on bir senesi Şevval-i gurresi târihleriyle mü’verrih 

Manuk ve merkûm iki kıt‘a ibrâ-i senedleri dahî i‘tâ itmişdir deyû def‘a tasaddi ve 

def‘i mezkûruna muvâfik biyne taleb olundukda zabt-ı cerîde zeyline esâmîlerini sebt 

ve tahrîr itdirmiş olduğu şâhidlerden li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e ihzâr eylediği 

Alacacı Pedros bin Simon ve Keşiş’in oğlu Çerçi ibn-i diğer Simon Artin nâm 

kimesneler istişhâd oluduklarında bundan akdem birbirini müte‘âkib vefât iden Kara 
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Manuk oğlu Mülkûn bin Manuk bin Erakil ile merkûmun sulbi oğlu Erakil’in 

vereselerinden olan müteveffa-yı mezbûre Münife ibnite merkûm Mülkün bundan iki  

sene dokuz  mâh mukaddem hayatında mevrusları müteveffiyân mezbûrân babası 

Mülkün ile er karındaşı Erakil’den mevcûd bi’l-cümle emvâl ve metrûkâtını ‘ale’t- 

tarîkı’l- nasihan beyne’l verese-i iktisâm  mezbûre Manuk hisse-i ırsiyesine iki bin üç 

yüz kıymetlü eşya isâbet idüb ol-vechile tereke-i mezkûreden mârâ’l-beyân hisse-i 

mısıbesini ahz ve kabz ile istifâyı hak eylediğine mezbûre Manuk hayatında ba‘de’l-

ifraz er karındaşı Sarkiz’in kabûlünü hâvî zimmetini huzûrumuzda mezbûre ibrâ dahi 

itdi biz bu hususda bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî idiriz deyû her biri bi’l-

muvâcehe edâyı şehâdet-i şer‘ eyledikleri misillû Karabet bin Terzi Agobyan Mosis 

bin Evadis nâm kimesneler dahi mezbûre Manuk’un vefâtından sonra güzeran  iden 

bin üç yüz on bir senesi Şevvâl-i gurresi târihinde mezbûrenin metrukatına bu 

vereseleri yed ve ma‘ruflarıyla tahrîr ve taksim ulunub verese-i merkûmeden zevci 

Papuççu Vartan bin Mahir zevcesi müteveffâ-yı mezbûre Minoş’dan mevrüs nısf 

hisse-i irsiyesi mukâbilinde iki bin üç yüz iki buçuk guruşluk sandık ve sâireden 

ibâret 

 

(Sayfa No: 35) 
Sahife Numerosu 202 

(çizik) olan eşyayı tamâmen ba‘de’l-ahz ve’l-kabz merkûm Vartân makbûzı olan 

eşya-i mezkûrı yine sâlifü’l-beyân meclis-i taksimde iki yüz doksan yedi buçuk guruş 

ziyâde  bâki yetmiş iki bin üç yüz guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukâbilinde 

merkûm Sarkis’e binâen bey‘ ve temlik ve teslim olduğu ber-vech-i muharrer iştirâ  

temlik ve teslim ile ba‘de’l-istifâ huzûrumuzda merkûm Sarkiz Ağa’nın kabûlünü 

hâvi zimmetine mezbur Vartân ibrâ ve iskât itdî biz bu husûsa bu vechile şâhidiz 

şehâdet dâhi ideriz deyû her biri bi’l-muvâcehe şehâdet-i şer‘îyye itdiklerinden sonra 

meşhûr merkûmun usûl-i müttehâzası vechile bâ-varaka-i mestûre Debir Mosis bin 

Agob ve yine Debir Kifork bin Evadis ve Alacacı Nazar ibn-i Büyük Kifork ve yine 

Evadis ibn-i Muhtar ve Artin ve Sarkis bin Pedo ve Kifork bin Agob ve Eğob bin 

Kifork nâm kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba’dehû mü-terâfi‘an hâzır oldukları 

halde Boyacı Sarkis bin Asdor ve İzor bin Kifork ve Kifork bin Boyacı ve Evâdis bin 

Kifork ve Agob bin Kirkor nâm kimesnelerin dahi alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-

şehâde iddükleri ihbar olunmak mûcebince mûvekkile-i merkûm Vartan‘a izâfetle 

müdde‘î vekil mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi da‘vâ-yı mezkûresiyle müdde‘â ‘aleyh 
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müvekkilem Sarkiz’e izafetle vekil merkûm Kirkor Efendi’ye büyüce şer‘î 

mu‘ârazadan men‘olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyye’sinden i‘lâm 

olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min-şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-

sene isnâ ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf______________________________________ 

 

(Dava No: 63) 
Numero 354 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Mar‘aş Sancağı’na mülhak Elbistan 

kazası’na ta‘bi Deveboynu karyesi sakinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i ‘Aliye’den ve 

Çiftçi esnafından iken bundan akdem fevt olan Çerkez Mehdi bin Davud bin Kumul 

nâm kimesnenin bervech-i âtî varisi alduklarını iddi‘â iden Medîne-i Ayntab’ın 

mahallâtından Seng-i Tâvil Mahallesi sâkinlerinden ma‘rifetü’z-zat işbu bâ’isû’l-

kitâb Mü’mine ve Firdevs ibnite Davud bin Kumul nâm Hâtûnlar Medîne-i 

Ayntab’ın mahkeme-i şer‘îyyesi odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde müteveffâ-yı 

merkûmun medyûnu olub medîne-i mezbûre ahâlisinden Süleyman Ağa ibn-i 

İbrahim nâm kimesne mâhzarında üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb mütereffâ-yı 

merkûm Mehdi ibn-i Davud bin Kumul bizim li-ebeveyn er karındaşımız olub 

verâsetî gâ’ib-i ‘ani’l-beled zevce-i menkûhesi Şerîfe ibnite Abdullah ile keza 

amucası Hayri Kara Mustafa ibn-i merkûm Kumul nâm kimesneye ve li-ebeveyn kız 

karındaşları olmâmızla bizlere münhasıra olub bizden gayri vârisi ve terekesine 

müstehâk âheri olmâmakla er karındaşımız ve mevrûsumiz müteveffâ-yı merkûm 

Mehdi’nin hâyatında mezbûr Süleyman Ağa zimmetinde cihet-i karzdan olacak 

hakkı olan elli guruş kable’l-ahz ve’l-istifâ vefâtı vuku‘ ile meblâğı mezbûr bizlere 

mevrûs olmakla meblâğı mezbûrun hisse-i meşrû‘amızı medyûn mezbûr Süleyman 

Ağa’dan bi’l-verâse hâlâ taleb ideriz sual olunub tarafımıza edâ ve teslimine tenbih 

olunmak muradımızdır didiklerinde gıbbe’s-su’al ol-dahi cevâbında cihet-i 

mezbûreden müteveffâ-yı merkûme zimmetinde meblağ-ı merkûm elli guruş deyni 

olduğunu tav‘an ikrar lâkin müdde‘îyan mezbûretân ber-minval’i-muharrer verâset-i 

müdde‘âlarını inkâr iddiğinde müdde‘îyan mezbûretândan ber-minval-i muharrer 

verâset-i müdde‘âlarına (çizik) mütâbık biyyine taleb olundukda ‘udûl-ı ahrar ricâl-i 

müsliminden ve Elbistan kazasına tâbi‘ Deveboynu karyesi sâkinlerinden Çerkez ve 

Musa ibn-i Mahmud nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâzirân olub 

eserü’l-istişhâd fi’l-hakikâ işbu müdde ‘iyân mezbûretân Mü’mine ve Firdevs ibnite 
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merkûm Davud ibn-i Kumul nâm Hâtûnlar müteveffâ-yı merkûm Mehdi’nin li-

ebeveyn kız karındaşları olub ve gâ’ib ‘ani’l-beled Şerîfe binti Abdullah zevce-i 

metrûkesi ve Hayri Kara Mustafa ibn-i Kumul nâm kimesne dahî amucası olub 

bunlardan gayri vârisi ve terekesine müstehâk âheri olduğu malûmumuz değildir biz 

bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahî ideriz deyû her biri edâyı şehâdet-i 

şer‘îyye itdiklrinde usul-i mevzû‘asına tevfîken ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye şehâdetleri 

makbûl olmağın mûcebiyle ba‘de’l-hükm ve’t-tebyin müdde‘îyan mezbûretan 

Mü’mine ve Firdevs Hâtûnların meclis-i şer‘î şerîfi enverde Medîne-i Ayntab’da 

Seng-i Tâvil Mahallesi sakinlerinden ve Bakkal esnafından Mâhi’nin oğlu Ali Ağa 

ibn-i Mehmed Ağa mahzarından ikrar-ı tam ve takrir-i kelâm idüb er karındaşımız ve 

mevrûsumuz müteveffâ-yı merkûm Mehdi’nin mezkûr Elbistan kazasına tâbi‘ 

Deveboynu karyesinde hayat-ı vefâtında yanında mevcûd ve kendisine mensûb olan 

emlâk ve ‘akâr ve eşyâ-i mezkûresine vazı‘u’l-yed olanlardan (tahrip olduğundan 

okunamadı) olan husûsunı dahî ashâbından taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabz hisse-i 

meşru‘âmızı bizlere irsâl ve asâle ve ledel’ahz sulh ve ibrâya ve’l-hâsıl bunlar 

müteveffâ olduğu umûrın küllisine (tahrip olduğundan okunamadı) vekâlet-i ‘âmme-i 

mutlaka-i sahîh-i şer‘îyye ile merkûm Ali Ağa ibn-i Mehmed Ağa’yı vekil ve naib 

menâb nasb ve ta‘yîn eylediğimizde ol-dâhî  

 

(Sayfa No: 36) 
Sahife Numerosu 202 

ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzimesini kemâ yenbaği 

edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-‘aşer min-şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-sene 

isnâ‘aser ve selâse mi’ete ve elf__________________________________________ 

 

(Dava No: 64) 
Numero 355 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Ayntab kazası mahallâtından Kepenek 

Mahallesi  sakinlerinden iken bundan mukaddem vafât iden Neccâr Hasan bin 

Abdullah bin Mehmed’in sulbi oğulları Halil ve Ahmed ve sulbiye kızı Vahide nâm 

sigârın kıbeli-şer‘den dahi mensubları olan li-ebeveyn er karındaşları Mehmed Ağa 

meclis-i şer‘î şerîfi enverde mahalle-i mezbûre ahâlisinden min-kibeli’l-ümm ceddî 
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Katırcı sağir Halil bin Mustafa mahsârında takrîr-i kelâm ve ta‘biri ‘ani’l-merâm 

idüb babamız merkûm hisserâtü’l-ol-vefât yedinde mülkü olub mârâlbeyân Arıl 

karyesi turâbında vâki‘ Kozludere nâm mahalde kâ’in tarafları Battal karyesi 

ahâlilerinden Urfalı oğlu Mehmed Ağa ve yine Mustafa bin Hacı Halil ve Arıl 

karyesi ahâlisinden Çakal’ın oğlu Mehmed Ali mülkleri olan fıstıklıkları ile mahdût 

bir kıt‘a fıstıklık tamâmı babamız merkûman vefât-ı vukû‘ ile zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi vâlidemiz Zeyneb binti hâzır mezbûr Halil ile sulbi kebir oğlu olmamla 

bana ve sâ’ir evlâd-ı siğâr merkûmlara münhasırân mevrûs ve tashih-i mesele-i 

mîrâsımız dahî sekiz sehimden ‘ibâret olub sehâm-ı mezkûrenin beş sehmi siğâr 

mezbûrelere ve bir sehmi zevci mezbûreye ve iki sehmi dahi bana isâbet eylediği 

ba‘de’t-tahkîki-ş-şer‘î vasîleri olduğum sigar merkûmların fıstıklık-ı mahdûd 

mezkûrede olan mârâ’l-beyân beş şehim hisseleri ve reşid-i kibar hisseleri olan 

mezkûr üç sehim ile birlikde semen-i misliyle talebine bey‘ olunub yine esmâniler 

sigar mezbûreleri ile bizler içûn birlikde ber-vech-i muhârrer müştereken mülkümüz 

olmak üzere bir bâb menzil iştirâ olunmak sigar mezbûreler haklarında enfa‘ olduğu 

cihetle mezkûr beş sehmin semen misli olan zikr-i âtî meblâg mekâbelesinde hâzır 

merkûm Halil Ağa bey‘le? kıbel-i şer‘den bana izin virilmek matlûbumdan didikde 

vasî-i merkûmesi takrir-i meşrûhı ve ita‘-i mutâbık ve nefsü’l-umura mûvafık ve bin 

iki yüz elli guruş dahi tashih-ı  mezkûr üzere beş sehmin el-yevm semen misli itdüğü 

zeyl-i hüccetde mektûbû’l-esâmi kimesnelerin ‘alâ tarîkûş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-

şer‘î alânûr zâhir ve mukarrer olmağın usûl-i müttehazzası vechile kabzen 

mezbûrede vâkî komisyon-ı mahsus hey‘et huzûrunda mârâ’l-beyan bin iki yüz elli 

guruş semen mukâbelesinde hâzır merkûm Halil maralbeyân beş sehim müntekıl sâhî 

fıstıklık-ı mezkûr hissesini bâten ve sahîhen bey‘ ve temlik ve teslim vasî merkûm 

Mehmed Ağa’ya kıbel-i şer’den izn virilmeğin mâvak‘â bi’t-taleb ketb ve imlâ 

olundu 

Tahrîren fi’l-yevmû’s-sâlis ‘aşer min-Ramazanü’l-mübârek li-sene isnâ 

‘aşer  ve selâse mi‘ete ve elf__________________________________________ 

 Şühûdü’l-hâl__________________________________________________ 

Batal Höyük karyeli Alo’nun oğlu Mehmed Ali 

ve yine karye-i mezbûreli Mehmed bin Ali 

ve Ali bin Ahmed 

ve gayrühüm 

 



 

 

98

(Dava No: 65) 
Numero 356  

Haleb Vilâyet-i Clelîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Bostancı 

Mahallesi’nde sâkine ve zâtı ta‘rif-i şer‘î ile ma‘rûfe olan işbu bâ’isetü’l-vesîka Adile 

binti Musa ibn-i Ali nâm Hâtûn meclis-i şer‘î şerîf-i enverde sabık damadı Maho bin 

Mustafa mahzârında takrir-i kelâm ve ta‘biri ‘ani’l-merâm idüb işbu merkûm 

Mehmed ile sadrîye kızım gaibe-i ‘ani’l-meclis Hadîce ibnite ‘Ömer nâm Hâtûn 

beyinlerinde hâlâ zevciyet kâ’im iken merkûmun firasindan hâsıl ve kızım 

mezbûreden mütevellîd sulbi oğlu işbu hâzır bi’l-cümlesi Mustafa nâm sağîr validesi 

mezbûre Hadice’nin batnında olduğu halde hâzır merkûm Maho zevcesi merkûmeye 

tatlik ve mezbûre dahi sagir Mustafa’ya ba‘de’l-vaz‘ kızım Aişe mezbûre oğlu sagir 

merkûm ecnebî olan kimesneye nefsin tezvic itmekle sağir merkûm bi hakkı-‘l-

hazâne şer‘an benim hacr ve terbiyemde bulunan aslâ  malı olmayub nafaka ve kisve 

bahâ sâ’ir hevâic-i zarûriyeye eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmakla babası hâzır 

merkûm Maho üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i kifâye meblağı farz ve takdir olunmağın 

matlûbumdur didikde mezbûre Adile takrir-i meşrûhı vâkı‘a mûtâbık ve zikr-i âtî 

meblâğı dahi kadr-ı ma‘rûf olduğu zeyl-i hûccetde muharrerûl-esâmi kimesne 

ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve mütehakkık olmağın makber merkûmun 

nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesi içün işbu târih-i hüccetden 

i‘tibâren babası hâzır merkûm Maho üzerine yevmi  elli beşer para farz ve takdir 

olunub meblağı mefrûz mezkûrı beher yevm sağir merkûmun levâzım-ı zarûriye 

nafakasına harç ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye‘inde’z-zafer babası hâzır merkûm 

Maho üzerine rucü‘a hizâne-i mezbûre Adile Hâtûn’a kıbel-i şer‘den izin 

verilmediğin mâ-vak‘a bi‘t-taleb ketb ve imlâ olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l gurre min-Şa‘banü’l-mu‘azzam li-sene isnâ ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf_______________________________________________ 

 

(Sayfa No: 37) 
(Dava No: 66) 
Sahife Numerosu 203       Sıra Numerosu 357 

Nazaret-i celile-i evkaf-i hümâyun-ı mülükane’ye mülhâk evkâfdan 

Halebü’ş-şehbâ’ya tâbi‘ Medîne-i Ayntab’da vâki‘ fazla-i gallesi hayrâta meşrûta 

evkâf-ı makbuzdan Zülkadriye Medresesin’nin müderislik ciheti Haleb evkâfı 

sandığına mahsûs on üç numerolu ve üç yüz bir senesi Teşrini sâni yedi tarihli bir 

kıt‘a ‘ilm-ü hayr  evkaf-ı nezâreti celîlesinde fi 1 Cemaziye’l-evvel  sene 307 ve fi 19 
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Kanun-ı evvel sene 305? tarihli emirnâmesi meblağı Haleb evkâf-ı muhabeseliğinin 

fi 28 Kanun-ı evvel sene 305 tarihli ve yirmi dört numerolu zeyilden müsteban 

olduğu üzere ‘âliyü’l-usul ‘uhdesine tevcihli icra buyrulmuş olan me’zûn ve meşâhir  

ulemâdan Bayramzâde Mekermetlû Abdullah Arabî Efendi ibn-i el-Hâc Mustafa 

Efendi ibn-i Mehmed Efendi meclis-i şer‘î şerîf-i enverde vakf-ı mezkûre sâhibü’l-

me‘mûriye üzere vaz‘u’l-yed olan hâlâ medîne-i mezbûre ve evkaf muhasebecisi 

vekil-i Kethüdâzâde Fütûvvetlû Mustafa Nuri Ağa inb-i Hacı Mahmud Ağa 

muvâcehesinde târih-i mezkûreden berû müderris olduğum medrese-i mezbûrede 

beher yevm evkaf-ı mu‘ayyenelerde talebe-i ulûm efendilere şehri yetmiş guruş 

vazife ile fünûn-ı şettadan tedris-i ‘ulûm nâfi‘a ile iştigal itmekde îsede ancak vazife-

i mezkûre emsâli ve ekranıma tesbitle müstebdil ve ta‘ahhüd itmiş olduğum emr-i 

şakkanın ecr-i misline kâfi olmayûb ve vakf-ı mezkûrun irâdı mesârefâtına gâ’ib olub 

vakf-ı mezbûrun vakfiyesi dahi olmayûb şurût-ı mechûl vakfları hayratta meşrûta 

olub te‘âmül-i kadime ibtina’en olunan bir vakfın ecr-i mislini mu‘âddil olmayan 

mesarefât-ı lâzımesi ve hitmet-i muktezîsi mukâbili olan erbâb-ı vezâyif ma‘âşı 

mezkûr fazla-i galleden emsâli ecr-i misline iblâğı şer’an câ’iz olmakla sâlifü‘l-

beyân semen guruş vazifem üzerine otuz guruş dahi zamm ve ‘ilâve olunduğu 

takdirde şehri yüz guruş tedrislik vazifemin ecr-i misline mu‘âddil olacağı cihetle 

mâra’z-zikr yetmiş guruşun şimdi yüz guruş iblâğ olunması matlûbumdır didikde ol-

dahi cevabında kazıyı mînval muharrer üzere olduğu ikrâr ancak mezkûr yetmiş 

guruş ücret-i ma‘rûf olmakla ziyâde otuz guruş ücret ilâvesini inkar itdik de husus-ı 

mezkûrda müdde-i mûmâ-ileyh Abdullah Efendi’nin ziyâde otuz guruş müdde‘âsı 

giruh-ı ulumdan ehl-i vukûf vazifât-ı sahîhatü’l-kelimât olan medîne-i mezbûrede 

vâki‘Mekteb-i Rüşdiye-i mu‘allim-i evvel Mekremetlû Mustafa Efendi ibn-i 

Abdullah Ağa Fahreddin Efendi ibn-i Hoca Mustafa Saidî Efendi ve Kazızâde 

Osman Efendi ibn-i Hasan Ağa ve Abdulkadir Efendi ibn-i Mehmed Abdülhamid 

Efendi ibn-i Mehmed Salih Efendi ve sâ’ir mazbutu’l-esâmi zevatın ‘alâ tarîki’ş-

şehâde ihbarlarıyla bi’l-muvâcehe sâbit ve mütehakkık olmağın mûcebince salifü’z-

zikr yetmiş guruş ma‘aş üzerine şehr-i otuz guruş zamm ve ‘ilâvesine ba‘de’l-hükm 

ve mûmâ-ileyh Mustafa Ağa bi’t-tevliye mutasarrıf olduğu mezkûr fazla-i galleden 

işbu târih-i i‘lâmdan i‘tibâren mûmâ-ileyh Abdullah Efendiye şehri yüz guruş  mâh 

be mâh i‘tası lâzım geldiği tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden ‘i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmil hâmis min-şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene isnâ ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf_________________________________________________ 
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(Dava No: 67) 
Numero 358 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’ın Kürkçiyan Mahallesi 

sakinlerinden iken bundan bir sene mukaddem vefât iden Çatlağın oğlu Mehmed bin 

Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevec-i menkûhe-i metrûkesi Aîşe ibnite Emir 

Mehmed ile kendiden mukaddem vefât iden oğlu Mehmed’in sulbi evlâtları Mehmed 

Şâkir ve Abuş’a ve Nazlı ve Aişe nâm siğârlara inhîsârı şer‘an zâhir ve numâyân 

oldukdan sonra müteveffa-yı merkûmun varislerinden ve Bostancı esnafından ögey 

oğlu işbu ba‘isü’l-‘i‘lâm Abdullah bin Mehmed medîne-i mezbûre muhakeme-i 

şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer-îmizde mütevaffâyı merkûmun tereke-i 

vâkiyesine vaz‘-ı yedi bi’l-beyyineti’ş-şer‘îyye sâbit olan ma‘rifetü’z-zât zevce-i 

mezbûre Aişe muvâcehesinde işbu mezbûrenin zevc-i merkûm Mehmed hayâtında 

(tahrip olduğundan okunamadı) bundan iki sene mukaddem mülk-i ‘âdile ile kendi 

malı olan ma‘lûmı’l-kıta‘atına arâzi ecriyesi nizâmı vechile kat‘îyyen bana ferâğ ben 

dahî ol-vechile tefriğ itmek üzere bedel-i ferâğ deyû yedimden ve kâ’imen bin üç yüz 

kır beş guruşa ahz ve kabz eylediğini umûruna harç ve sarf ile kendi umuruna harç ve 

sarf itmişidi ancak ferağ-ı mezkûrı  

 

(Sayfa No: 38) 
Sahife Numerosu 204 

kable‘t-takrir merkûm Mehmed vefât itmeğin cihet-i mezbûreden zimmetinde be’r-

minval-i muharrer alacak hakkım olan medîne-i mezkûreli işbu zevce-i mezbûre 

Aişe’nin bi’l-verâseti vazı‘u’l-yed olunduğu zevci müteveffa-yı merkûmuna tereke-i 

vakiyesinden aktem üzere bana edâ ve teslimi mezbûre Aişe’ye tenbih olunmak 

matlûbumdır deyû ba’de’d-da‘vâ ve’l-istintak ol-dahi cevâbında fi’l-hakikâ kendisi 

müteveffa-yı merkûmum zevce-i menkûhe-i metrûkesi olmakla tereke-i vakiyesine 

bi’l-verâse vaz‘ı-yedini ibraz ancak mûdde-i merkûmun mâ‘adâ müdde‘âsını inkar 

idincek müdde‘î markûm Abdullah Ağa’nın müdde‘âsı meşrûhasına muvâfık 

beyyine taleb olmağın usûl-i müttehâzası vechile bâ-varaka-i mestûre mensub 

oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye temhir ve imzâ iden Bakkal Esnafı 

Kethüdâsı Mehmed oğlu Hacı Hüseyin Ağa ibn-i (boşluk) ve ihtiyarı Hacı Kiya 

Mehmed Ağa ibn-i Kebabcı Ali nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû 

mütarafi‘an hâzır oldukları halde Bakkal Ali bin Mehmed ve yine Hüseyin bin Hacı 

Memed nâm kimesnelerden ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde itdikleri 
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ihbar olunan sâlifû’z-zikr Bakkal esnafından Kapucu oğlu İsmâil ağa ibn-i Hacı Sâlih 

ve yine esnaf-ı mezbûreden merkûmun şeriki bulunân Mehmed Ali Ağa ibn-i 

İbrâhim nâm kimseneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i ba’de’l isbât ve’l-

halef mucebince müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr bin üç yüz kırk beş guruş 

verâseten vazı‘u’l-yed olunduğu zevci müteveffa-yı Merkûm Memed’in tereke-i 

vakiyesinden olmak üzere müdde’i merkûm Abdullah Ağa’ya edâ ve teslimi 

müdde‘â ‘aleyhâ zevce-i mezbûre Aişe Hâtûn’a tenbih olunduğu tescil ve Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi‘l-yevmi’l-hâmis min-şehr-i Şevvalü’l-mükerrem li-sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf__________________________________________ 

 

(Dava No: 68) 
Numero 359 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Cevizlice Mahallesi 

sâkinlerinden ve zat-ı zeyl-i hüccetde muhârreru’l-esâmi-i müslimin ta‘rifleriyle 

ma‘rûf olan Abdülkadir ibn-i Hafız ve Uncu Mehmed Ali bundan akdem bi-fazli’l-

lâhi te‘âlâ mecnun olmakla umûruna tesviye ve ru’yet içûn kıbe’l-i şer‘den bir vasî‘ 

nasb ve ta‘yîn lâzım ve mühim olmağın emânet ile marûf ve iskâtâmet ile mevsûf ve 

her vechile vesâyetin mecnun merkûm hakkında evla ve anfa‘ iddüği zeyl-i rakimede 

ve mektûbü’l-esâmi kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve mütehakkık 

olan mecnûn merkûmun vasîsi Kara Vaizzâde işbu râfi‘u’l-vesîka Hasan Efendi ibn-i 

Hüseyin Ağa Mecnun mezbûrun vakt-ı izâfâtına değin  kıbel-i şer‘den vasî nasb ve 

ta‘yîn olunduk da ol-dahi bervech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl itdikden 

sonra vasî-yi mûmâ-ileyh Hasan Efendi meclis-i şer‘î şerîfi lâzımü’t-tevkirde takrir-i 

kelâm ve ta‘biri ‘ani’l-merâm idüb vasî olduğum mecnun merkûm nafaka ve kisve 

bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriye ve eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmakla mecnun 

merkûm içûn malından olmak üzere kadr-ı ma‘rûf nafaka farz ve taktir olunmak bil-

vesâye matlûbumdur didikde vasî mûmâ-ileyhin takrir-i meşrûsı vâkı‘a mutâbık ve 

nefsü’l-emre muvâfık ve zikr-i âtî meblâğ dahi kadr-ı kifâye olduğu zeyl-i hüccetde 

mestûrü’l-esâmi-i müslimin ihbarlarıyla lede’ş-şer‘-i alânûr zâhir ve mütehakkık 

olmağın işbu târih-i cihetden i‘tibaren yevmi ikişer guruş farz olunub meblağ-ı 

mefrûz mezkûru vel-yevm mecnûn Abdülkadir’den nafaka ve kısve bahâ vesâ’ir 

hevâic-i zarûreyesine harc ve sarf ve lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer mecnun 
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merkûmun malına rucû‘a vasî mûmâ-ileyh Hasan Efendi’ye kibel-i şer‘den izin 

virilmeğin mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi-‘l-gurre min-Ramazanü’l-mübârek li-sene isnâ ‘aşer  ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl 

Ihtırabzâde Mekremetlû Abdulhasib Efendi 

Haci Hindîzâde Abdulnâfi Efendi 

Molla Emin ibn-i Abdurrahman 

merkûmun mahdûmu İbrâhim Efndi 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 69) 
Numero 360 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Kürkçiyan Mahallesi 

sakinlerinden iken bundan bir sene mukaddem vefât iden Çatlağın oğlu Mehmed bin 

Abdullah verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Aişe ibnite Emir Mehmed ile 

kendiden mukaddem vefât iden oğlu Mehmed’in sulbi evlâtları Mehmed Şakir ve 

Ayuş ve Nazlı ve Aişe nâm sigarlara ihzârı şer‘an zâhir ve nûmâyan oldukdan sonra 

müteveffâ-yı merkûmlar ve anlardan olub er karındaşı Mehmed’in oğlu Ali medîne-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde müteveffâ-yı 

merkûmun tereke-i vafiyesine bi’l-verâse vaz‘ı-yedi bi’l-beyyeti’ş-şer‘îyye sâbit olan 

ma‘rufetü’z-zat zevce-i mezbûre Aişe muvâcehesinde işbu mezbûrenin zevc-i 

ammim merkûm Mehmed hayâtında bundan iki üç sene mukaddem Küllüce nâm 

mevki‘de mülk-i ‘âdile malı olan ma‘lûmu’l-kıta‘at arâzi-i miriyesini nizam-ı vechile 

kat‘îyyen bana  ferâğ ben dahî  ol-vechile ferağ itmek üzere bedel-i ferağ 

 

(Sayfa No: 39) 
Sahife Numerosu 205 

deyu yedimden ve malımdan makbuzu olan iki bin yüz otuz beş guruşu kendi 

umûruna harç ve sarf itmişidi ancak ferağ-ı mezkûrı kable’t-takrir ammim mezbûr 

Mehmed vefât itmeğin cihet-i mezbûreden zimmetinde ber-vech-i muharrer olacak 

hakkım olan meblağı mezkûru işbu mezbûre Aişe Hâtûn’un bi’l-verâse vazı‘u’l-yed 

olduğu ammim müteveffâ-yı merkûmun tereke’-i vâfiyesinden olmak üzere bana edâ 

ve teslime zevce-i mezbûre Aişe Hâtûn’a tenbih olunmak matlûbundur deyû ba‘de’d-
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da‘vâ ve’l-îstindak ol-dâhi cevâbında fil-hakika kendüsi müteveffâ-yı merkûmun 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi olmakla tereke-i vafiyesine bi’l-verâse vaz‘-ı yedini 

inkâr itmeyüb müdde‘î merkûmun ma‘adâ müdde‘âsını inkâr idincek müdde‘î 

merkûm Ali Ağa’dan müdde‘âsı meşrûhâsına muvâfık beyyine taleb olndukda usul-ü 

müttehâzası vechile evrak-ı mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreyi 

temhir ve imza iden mahalle-i mezbûre imamı ibn-i Abdurrahman Necib Efendi ve 

Muhtârı Ahmed Ağa ibn-i Ömer Ağa ve Arpacı esnafından Kazaz oğlu Mehmed Ağa 

ibn-i Abdülkadir Ağa ve yine esnâf-ı merkûmdan Katırcı Kethüdâsı Hacı Mehmed 

Ağa ibn-i Abdullah nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarafi‘ân hazır 

oldukları halde Osman bin Ali ve Hacı Mehmed ibn-i Hacı Mustafa ve Mehmed bin 

Ali nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâda 

iddükleri ihbâr olunan mahalle-i mezbûre ahâlisinden Yavrılı? Mustafa bin Bekir ve 

mârâ’l-beyân Arpacı esnafından İtmâm oğlu Yusuf Ağa ibn-i Hacı Mehmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î ba’de’l-isbât ve’l-halife 

ve’l-hükm mûcebince müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr iki bin yüz otuz beş guruşu  

bil-verâse ve vazı‘etü’l-yed olduğu zevci müteveffayı merkûm Mehmed’in tereke-i 

vakiyesinden olmak üzere müdde-i merkûm Ali Ağa’ya edâ ve teslimi müdde‘î-yi 

‘aleyhâ zevce-i mezbûre Aişe Hâtûn’a tenbih olundığı tescil ve Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min Şevvâli’l-mükerrem li- sene îsnâ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf 

 

(Dava No:70) 
Numero 361 

Bismillâhirrahmânirrahîm  

Elhamdü’li’llâhi’llezi e‘azz-i havâs-ı ‘ibâdehü bi-sarf-i emvâlihim ile’l-

envâ‘i’l-i hayrat ve i’ânihim ‘ale’l iktisâb esnâfü’l-Muhammedü’l müberrât ve’s-

salevâtü ve’s-selâm ‘alâ resûlüne ve nebiyyine Muhammed hayrâ’l-beriyât ve ‘alâ 

âle ve eshâbına ‘alâ yevm lisetizi’l el-merren tahte’l-sadâkat emmâ ba‘ad işbu 

vakfiye-i celili’ş-şân ve cerîd-i fî kedi‘u’l‘unvânın tahrîr ve inşâsına bâdî ve tastîr ve 

imlâsına ‘ârî oldurki Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde vâki Medîne-i Ayntab 

hânedân-ı kirâmından Cenânîzâde Rif‘atlu Mehmed Ali Bey Mahallü’l-i mersûm 

Mehmed Râsim Paşa ibn İshâk Paşa taleb ve iltimasile husûs-ı âtiyül-beyânın 

mahallinde bi’l-istimâ‘ ketb ve tahrîr fasl ve hasmi iç‘ün kıbel-i şer‘î şerîfi enverden 
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me’zûnen bi’l-hükm ba‘is ve irsal olunân mahkeme-i şer‘îyye Başkâtibi Mevlânâ 

Mehmed Zühdü Efendi medîne-i mezbûrede kâ’in İbn-i Eyûb Mahallesi’nde vâki‘ 

Mir mûmâ-ileyhin Hâriciye Odası’na varûb zeyl-i kitabda ve kitâbü‘l-esâmi-i 

Müslimin huzurlarında ‘akd-i meclis-i şer-i nebevi itdikde Mir mûmâ-ileyh meclisi 

ma‘kûd mezkûrda li-ebeveyn er ve kız karındaşları Osman Rızâ ve Nureddin Ziya 

Beğler ile Emine Mehri Hanım işbu müşâru’n-ileyh Mehmed Rasim Paşa nâm 

sigârın bi’l-hüccet-i şer‘îyye vasîleri olub zâtı hâzırûn mezbûru (tahrip olduğundan 

okunamadı) ile ma‘rife olan ögey vâlidesi Hadice Nazgiz Hânım ibnete Abdullah 

hâzır olduğu halde câiyü’z-zikr vakfın el-yevm bi’l-meşrûta mütevellîsi olmamla 

şöyle kelâm-ı ibtidâr itdirim ki siğâr-ı mûmâ-ileyhim ile gâ’ib-i ‘ani’l-meclis li-ebb 

ve diğer kız karındaşım olan Naime Hanım ile benim babamız ve hâzıran mûmâ-

ileyhanın zevci müşârûn ileyh Rasim Paşa’nın ögey validesi olan sâhibetü’l-hayrât 

ve’l-hasenat  râğıbetü’-l sadakât ve’l-müberrât Emine Gülhîz Hânım ibnete Abdullah 

hayâtında güzerân iden bin üç yüz iki senesî Şa‘banü’l-mu‘azzam gurresi târihiyle 

müverrih ol-vefât Lazistan Sancağı nâ’ibi bulunan pederi Efendizâde İsmâil Galib 

imzasıyla mümzî ve hatmiyle mahtum olan bir kıt‘a vakfiye mâ‘mûl bahâ ve yine üç 

yüz üç senesi şehr-i Cemâziye‘l-evvelesinin beşinci günü tarihiyle mü’verrih ve bâla-

yı tuğrâ-yı  garrâ-yı cihânpenâhi ile mevşih? olub mezkûr vakfiye üzere mesû’l-i 

‘aleyhümâ bulunan bir kıt‘a tevliyet-berât-ı şerîfi ‘âlî şân mantuk etıb emvâlinden bin 

‘aded ‘ayn-ı yüzlük Osmâni altûnını bi’l-ikrâz mütevâsî olan babam müşârûn-ileyh 

mahzarında vakf-ı sahîh müebbed hâbs-i sarîh-i muhalled ile vakf ve habs idüb şöyle 

şart itmişdir ki mezkûr nukûd-ı galle ile işbû Ayntab’ın mu‘teber mahallerinde hân 

ve dükkân ve bostân misillû ‘akâr ve emlâk alûnub hâsıl olan gallesinden beher sene 

yüz guruş kıymetlû bir ‘aded kürt kârı kalim iştirâsıyla mevsim-i meşâre işbû 

mahallede kâ’in Eyûboğlu Câmi‘i Şerîfi 

 

(Sayfa No: 40) 
Sahife Numerosu 206 

ferraşı ve yine beher sene ve makânı şerîf de on cedid  şırlağân ve yâhud zeytûn yağı 

iştirâsıyla akâr kanâdil içün yine cami‘i mezbûra i‘tâ oluna ve yine her Ramazân-ı 

şerîfde cami‘i mezburda kur’an-ı ‘azîmü’ş-şân salâvatıyla hatm du‘âsını ba‘de’l-edâ 

cehren bir ‘aşr-ı şerîfi  kıra‘at idüb sevâbı ruhuma ihdâ iden hâfız efendiye elli buçuk  

‘aded resm-i mecidi virile ve yine her Ramazan-ı şerîfin yirmi yedinci Kadir Gicesi 

cami‘i mezbûre ve mehalle-i mezûrın fakir ve müslim cemâ‘atlarından yirmi nefer 
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da‘vet olunub münâsıb sûretde ol-cemâ‘âta kâfi bir kaç nev‘iü’l-hasır terkîbiyle 

ihyâsı ve tatbik oluna bade’t-te‘am bir ‘aşr-i şerif selâviyetle  ol-meclisden hâsıl olan 

ecr ve meşûbat zevc-i evvelim el-Hâc İbrâhim Sâib Paşa ruhuna ihdâ ve hayr du‘â  

ile yad oluna ve Zenciyü’l-asl olub azâldım olan mecbûre nâm halife Ayntab’da 

ikâmet itdiği müddetce kayd-ı hayât şartı ile beher ay üç ‘aded beyâzı mecidi i‘tâ 

oluna ve mütevellî olana şehr-i beş ‘aded beyâzı mecidi ücret tevliyet olub kendi 

umûrina harc ide ber-Şevval-i muharrer  işbu ay şurût ile emlâk ve akârın mesârefât-ı 

lâzıme ve tekâlif-i örfiye ve meşrubat mirileri sene be sene ba‘de’t-tesviye mezkûr 

fazla-i galleyi hayatda oldukca vâkıf-ı mûmâ-ileyhâ bi’z-zâd kendi nefsine 

vefâtından sonra sâlifû’l-beyân mütevellî müşârûn ileyh ve  vefâtından sonra mezkûr 

fazla-i galle üç sehim kılınub bir sehmi müşarûn-ileyhin sulbi evlâdlarından hâzıran 

banâ ve diğer bir sehmi dahî yine müşârun-ileyhin zevce-i metrûkesi olan işbu 

hâzıran mûmâ-ileyhâ Hadice Hanım’a müstekıleten virile bâki bir sehmi dahi yine 

müşârun-ileyhin benden gayri evlâd-ı sulbiyeleri miyanelerinde mûtesaviyen iktisâm 

oluna ve işbu Hadice Hanım vefât itdikde mezkûr fazla-i gallede olan süls hissesi 

yine müşârûn ileyhin ancak sulbi olan mevcûdesi beyinlerinde kezâlık iktisâm oluna 

ve müşârûn-ileyhin zikr-i mürûr iden sulbi evlâd mevcûdesinden vefât idenlerin 

hissesi bir kimesneye intigal itmeyûb yalnız mütevellîye ‘âid ve raci‘ ola ve’l-hâsıl 

mezkûr fâzla-i galleyi iktisâm itmek vakfiyesi ancak müşârun-ileyhin bi’n-nefis sulbî 

evlâdı beyinlerinde ibrâ olunub ahvad-ı sinninde havi olmayub mezkûr fazla-i 

galleye yalnız mütevellî olan kendi umûruna harç ve sarf ide vakf-ı mezkûrun 

tevliyetini dahi evvelâ babam müşârun-ileyh ve ba’de vefâtta müşarun ileyhin evlâdı 

zükûruna ‘â‘lim ve ekber-i erşadına mekânallâhü te‘âlâ evlâd-ı zekûrü münkarız olur 

ise evlâdı inâsının evlâdına zekûrünün kezâlık ‘âlîm ve ekber-i erşadına e’l-

iyâzûbi’l’lah-i te‘âlâ onlar dahi münkârız olur ise evlâd inâsının en büyük ve en 

‘akıllu ve en ‘âlimesine ve ne‘uzübillâh-i te‘âlâ müşârun-ileyhin evlâdı (çizik) 

inkırâzı bulur ise ol-vakt tevliyet-i mezkûre vazife-i mu‘ayyenesiyle Paşa-yı 

müşârun-ileyhin en garib akrabasının büyüğüne ve fazla-i galle dahi ekâvir-i gurebâ 

dahi bi’t-teyliye münkariz olur ise tevlityet-i mezkûreyi ‘Ayntab Belediye Dairesi 

Riyasatı tarafından zabt ve tasarrûf ile ba’de icrâ-yı şurût-ı mezkûr fazla-ı galle 

millet-i islâmdan bir sübyan mektebin idaresûne umûrı husûsi lâzimesine sarf oluna 

deyû ber-minvâl-i muharrer mufassalen ta‘yîn-i şurût ve meşruhan tenbih-i kuyud ile 

sâlifü’z-zikr bin ‘aded mecidi altunisi vâkıf-ı mûmâ-ileyhâ vakfiyet üzere mütevellî 

müşârûn-ileyhe tamâmen def ve teslim ol-dahi ber-vech-i muhârrer kabz ve teslim ile 
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sâ‘ir mütevellîlerin evkâfda tasarrûfları gibi ba‘de’t-tasarrûf sûret-i meşrû‘ada emr-i 

vakf-ı itmam hâli tescil ve hükmi encâd buldukdan sonra ber-mûceb-i şurût-ı vâkıf 

nukûd-ı mezbûre sâlifü’l-beyân emlakın akârı tebdil ve tahvil olmaksızın mütevellî 

mûşârûn-ileyh asl vakf olan nukut-ı mevkûfe-i mezkûreyi beyân itmeksizin 

meçhûlen vefât idüb ol-vechile meblâğı mezkûr bin ‘aded-i Osmani lirası müteveffâ-

yı mütevellî müşârun-ileyhin ‘ânib-i fakr zimmetinde sahîhen deyni ve borcu olub 

satma sureti tescil-i mahfûzde mukayyid zîri dahi nâ’ib sâbik Mehmed Şükrü Efendi 

imzâ ve mührile tasdik olarak mazbûtıyla bilâ beyyine ‘amel ve câ’iz olunan bir kıt‘a 

defter-i Kassâm’ın nâtik olunduğu vechile mütevellî müteveffâ-yı müşârûn-ileyhanın 

tereke-i vakfiyesinden ihrâc ve tenzil olunmuş idi el-hâlet-i hazihi mevrûsumiz 

mütevellî müşâru’n-ileyhin tereke-i mezkûresinden ve mu‘teber mahâllerde bulunân 

emlâk ve ‘akarûn semen-i misl ve kıymet-i hakikiyeleriyle emlâk ve akâr efrâz ve 

ta‘yîn olunarak nukûd mevkûfe-i mezkûrenin ber-mûceb-i şart vâkıf tenfizi ile işbu 

hûsufta emir ve vakfın tescili dahi verese-i asliye ve vasîye-i mûmâ-ileyhâ Hadice 

Hanım’dan ba’de’s-ûal icrâ olunmak matlûbundur deyû takrir-i meşrûhuna muvâfık 

ve târih-i mezkûre ile mü’verrih şehr-i  tasatdiden sâlim olan bir kıt‘a vakfiye ve bir 

kıt‘a tevliyet berâtı ve bir kıt‘a defter-i kassâm ibrâz ve irâ’esiyle hatm itdûkde 

hakikat-ı hâli vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık olduğu evrâk-ı hayr-i şer‘î  

mezkûr me’allarıyla ve verese-i asliye ve vasîye-i hâzret-i mûmâ-ileyhânın ricâhen 

tasdik ve şifâhen tahkîk ve beyânıyla zâhir ve nümâyân olduğuna binâen müteveffa-i 

müşârü’n-ileyhin metrûkâtı cümlesini mezkûr defter-i Kassâm’a sebt ve tahrîri 

mevrûs 

 

(Sayfa No: 41) 
Sahife Numerosu 207 

bi-farz-ı  ashâb-ı hayre ve erbâb-ı vukûf ma‘rifetiyle semen-i misilleri ve kıymet-i 

hakîkileri takdir olunub el-yevm dahî ehl ve erbâbına ledel’-mürâca‘a her biri ol-

mikdâr semen-i zikr olan ve ber-mûcebi şurûta vâkıf derûn ve etrâf Ayntab’ın 

mu’taber mahallerinde bulunân emlâk ve ‘akâr ve bostan kısmın güzîdelerinden olub 

medîne-i mezbûrenin İbn-i Eyûb Mahallesi’nde İshâk Paşa Caddesi’nde vâkî tarafları 

Güldâ’nın  oğlu  Mukis Agob ve Nakkaş Karabet oğlu Neccar Apuş ve Tahtacı 

Mared veled-i İnekci Karabet Haneleri ve tarîk-i ‘âmm ile mahûd  ve mümtaz yirmi 

beş bin guruş kıymetlu bir bâb hânenin tamâmı ve Kozanlı Mahallesinde kâ’in 

Soğanlı bucağında vâkî tarafları İzzet Beğ hânesi dimekle ma‘rûf olub Rasim 
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Paşazâde Nureddin Beğ ve Ali Efendizâde Yakub Efendi Hacı Mehmed İzzet Efendi 

Fatma Hâtûn hâneleri ve Yakub ve Hacı ‘İzzet Efendilerin hâne ve selâmlıkları ve 

tarîk-i hâs ve tarîk-i ‘âmm ile mahûd on bin dört yüz guruş kıymetlü birbirine 

muttasıl iki bâb hanemi meştimilan ve yine Kozanlı Mahallesi’nin Soğanlı 

bucağ’ında muhkem Nersiz çıkmazından kâ’in tarafları Kelle’nin oğlu Nazar ve Ali 

Efendizâde Yakub ve Hacı ‘İzzet Efendilerin müşterek hâneleri ve İzzet Beğ hânesi 

dimekle ma‘rûf Rasim Paşâzâde Nureddin Beğ, yine Yakub ve Hacı İzzet Efendilerle 

Fatma Hâtûn müşterek hâneleri ve tarık-ı hâs ile mahdûd ve mümtaz on altı bin sekiz 

yüz guruş kıymetli birbirine muttasıl iki bâb hânemi müştemilân ve Akyol 

Mahallesi’nde Kaya Mescidi Şerîfi civârında kâ’in tarafları Mertmengeli Hamal 

Mahmud Rıza Naza’nın oğlu Arakil veledi Kifork ve Kanlı Kovan oğlu Sarkis ve 

Nakkaş Tavilli Artin oğlu Evhaka’nın hâneleri ve Hicran oğlu Mustafa ve Çerkez 

Mustafa ve Çerkez Ali Çavuş haneleri ve tarîk-i hâs ile mahdûd ve mümtaz ve 

terbi‘an iki bin dört yüz otuz altı zira‘i mima‘ri ‘arsa ile derûnunda yine dört bin iki 

yüz guruş kıymetlü bir bâb hânemi müştemilân ve Eblehân Çarşusı’nda ka’in 

tarafları Sarraf’ın oğlu ve Değirmancı Manas hânesi ve hane-i mezkûrun tarîk-i hâs 

ve tarîk-ı ‘âmm ve Bazzâde Hamdi Efendi kerimesi Hadduc ve Kilim Efendizâde 

Hamdi Ağa kerimesi ‘Afife Hâtûnların müşterek malları oldukları Bakkal dükkânı ile  

mahdûd ve mümtaz birbirine muttasıl on üç bin altı yüz guruş kıymetlü bir bâb boya 

hâne ve iki bâb Bakkal dükkânları ve yine mezkûr Eblehân Çarşusı’nda kâ’in 

tarafları Şevketzâdelerin Etmekci dükkânı ve Akyol Câmi‘i Şerîfi vakfı dükkânı ve 

cami‘i mezbûr vakfı kahve hânesinin yâzlığı ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bin yedi yüz 

atmış guruş kıymetlû bir bâb Tütüncü dükkânı ve yine İbn-i Eyûb Çarşusı’nda kâ’in 

tarafları Hayâtizâde merkûm Râsim Paşa veresesinin müştereken Haramzâdelerin ve 

Bezircinin oğlu Kifork hânesi ve Kastel Başı Cami‘i Şerîfi vakıf dükkânı ve tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd ve mümtaz bir bâb Etmekci dükkânının on dört bin dört yüz guruş 

kıymetli üç ru‘b hissesi ve ‘Ayntab’ın Alaybeğ Caddesi’nde kâ’in Hüseyin Paşa 

Hamamı nâm ve diğer Çıkrıkcı mahalle dimmekle ma‘rûf ve meşhûr olan ve ta‘rif ve 

tevkifden müstefti bulunân bir bâb hamâmın mülk olan süls hissenin kırk sehimde 

dört bin guruş kıymetli olan on iki buçuk sehim hamâm hissesi ve Elmacı bazarı 

civârında kâ’in tarafları ‘İsâ Beşezâde Çerçi Mehmed Efendi ve Attar Hacı Mehmed 

ve Kaz‘âncı han dükkânları tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bin dört yüz guruş kıymetlü bir 

bâb Bostancı dükkânı ve Kaz‘âncı bazarında ka’in tarafları Müftüzâde Ömer Efendi 

ve Çatmacı oğlu Çerçi dükkânları ve Zeytûnci oğlu kahvesi dimekle marûf olub 
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Nizibli oğlu Edvar Ağa ve Kahveci Dâvid mülkleri olan kahvehâne ve tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd dokûz yüz altmış guruş kıymetlü bir bâb Kaz‘âncı dükkânı ve yine Uzun 

Çarşu’da ka’in tarafları etmekci Nersiz Hânesi ve yine Yüksûkcü hanı harâbesi ve iki 

tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bin iki yüz guruş kıymetlü eski Müfti hanı dimekle 

ma‘rûf bir bâb hânenin temâmında kırk sehimde bir buçuk sehim hâkk-ı hissesi ve 

yine Uzun Çarşu’da Millet hanı karşısûnda Bedestân-ı ‘Atik civârında ka’in tarafları 

Bazarcı Hacı ve Bazzâde Hamdi Efendi kerimesi Hadduç Hânım dükkânı ve Hacı 

Hüseyin Ağazâde Mehmed Sa‘id Ağa’nın Börekçi dükkânı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

beş bin altı yüz guruş kıymetlü ve bir bâb Berber dükkânı ve debbağhânede Ali 

Neccar Mahallesi Köprüsü civârında ka’in tarafları tarîk-i hâs ve tarîk-i âmm ve 

Kadri Paşa mersûmûn veresesi Kaysereliği debbâğ Hacı Ali veresesi mezkûr 

Kaysere’nin yeri mahdûd altı bin dört yüz kıymetlü bir bâb kahve hâne ile üzerinde 

bulunân bir bâb Etmekci anbârı ve Çukûr Mehalle’de vâkî Çukur Bostân dimekle 

ma‘rûf tarafları Rasim Paşa veresesinin ‘Arak Fâbrikasına mahsûs çeşme yeri ve 

tarîk-i ‘âmm ve Kahkeci Mukis Artin veled-ı Artin ve Kuyumcu Dâvıd veled-ı 

Kırkor ve anlı birlik 

 

(Sayfa No: 42) 
Sahife Numerosu 208 

Arkis veled-i Sarkis ve Kürkciyân Hana veled Agob ve Kahveci’nin oğlu Kifork 

veled-ı Sarkis hâneleri ve mezkûr Bedestan’ın dört parçasında vâkî işbu vakıf 

dahilinden olan bostan ile mahdut mümtaz elli meşerâ itibâr olunân bir kıt’a bostan 

üç bin beş yüz guruş kıymetlû nısf hissesi vekil mezkûrda mezbûr makûd bostanın 

civarı ve art tarafından ka’in tarafları Rasim Paşa veresesinin müşterek ‘Arak 

Fabrikasıyla mezkûr fabrika-i mezbûr civarında vâki‘ Çeltik yeri ve mezkûr Çukur 

Bostan ve Neccâr Ağa oğlu Mescidi harâbesi ve diğer fabrikadan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdût iki bin beş yüz guruş kıymetlû kırk meşâre itibâr olunur bir kıt‘a bostan 

sehmi ve yine İbn-i Eyûb Mahallesi’nde ka’in Kırlı bostan dimekle ma‘rûf tarafları 

üç tarafdan tarîk-i ‘âmm ve bir taraftan tarîk-i hâs ve işbu vakıf’dahilinden bostan ve 

Kahkeci Kılınç oğlu Kifork ve Kürkciyan’ın oğlu Nesri haneleri ile mahdûd bir 

müttehâz yüz elli meşâra ‘itibâr olunur bir kıt‘a bostanın üç bin beş yüz guruş 

kıymetle nısf hissesi ve yine mezkûr kabirli bostan intikâli ve dördününde vâki‘ 

hâneleri dimekle mâ‘rûf tarafları mezkûr kabirli bostan Seko veled-i Balaban nâm-ı 

diğer Muskof ve Hacı Cavid’in oğlu Memik Hacı Bekir’in oğlu Arab Çavış ve 
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Kahkeci Kılınç oğlu Kifork haneleri ile mahdud yirmi meşâre i‘tibâr olunur sekiz 

yüz kuruş kıymetlû bir kıt‘a bostan tamâmı ve Kozanlı Mahallesi’nde Çayırlı 

Mescidi Şerîfi civârında ka‘in Uzûn Suğra dimekle ma‘rûf etrâf erba‘sı tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd yüz elli meşâre i‘tibâr olunûr altı bin guruş kıymetlû bir kıt‘a bostan 

tamamı ve su yukarısında Kör Ağzı nâm mahalle kâ’in etrâfı Tuna oğlu Mahmûd ve 

Hacı Hanefizâde Hacı Abdurrahman Efendi bostanları ve değirmân harkı ile mahdûd 

altmış meşâre itibâr olunur iki bin yüz guruş kıymetlü bir kıt‘a bostan ki berren yüz 

yirmi beş guruş kıymetiyle cem‘an yüz yirmi dört bin altmış guruş kıymetlû hâne ve 

dükkân ve hân ve bostandan ibâret olan yirmi dört kıt‘a tamâmen ve hisse-i emlâk ve 

‘akârat-ı mezkûre defter-i kassâmdan bi’l-ihrâc efrâz ulunub vakf mezkûrun bi’l-

meşrûta şubesi olan mir-mûmâ-ileyh Mehmed Ali Bekir fârigan-ı‘ani’ş-şevâgal 

lâyıkı vechile cümlesini teslim olduğu bi’t-tevliye ber-vech-i muharrer teslim ve 

kabûl ile sâ’ir minvallerin evkâfda ta‘rifleri gibi ber-hat-ı mine’z-zâmân tasarruf birle 

hâlâ teslim ve tesellüm-i encâm ve emr-i vakfın hükm ve tescili esmân olduğunu dahi 

tarifen ba‘de’t-tasdik hâzirân mûmâ-ileyhâ Hadice Hanım ber-minvâl-i muharrer 

vakf-ı mezkûr hakkında kendûsinden muhavere olan efrâz-ı tesâdüfden bi’r-rücû‘ 

emlâk-ı mahdûd-ı mezkûrların bi’l-verâse asâleten ve vesâyeten ke’l-evvel mülküne 

istirdâd ile idhâli murâd itdikde mütevellî-yi Mir mûmâ-ileyh dâhi redd ve teslimden 

imtinâ birle kemâhüvel-mestûr fi’l-kütübi’l-fıkhiyye meclis-i ma‘kûd mezkûrda 

mûtarâfian ve her biri fasl ve hasma tâlibân oldûklarında kâtib mûmâ-ileyh dahi 

allemâ bi’l-hilâfû’l-câri beyne’l-eimmetü’l-islâfa vakf-ı mezkûrun sıhhat ve 

luzûmuna hükm-ı sahîh-i şer‘î vakfen sarih-i mer‘i idüb ol-vechile vakf-ı mezkûr 

sahîh ve lâzım ve müstahtem olduğunu tarafına bi’t-tefhim mahallinde ketb ve terkim 

ve ma‘en meh‘üs emnâ-yi şer‘ ile hazûr-ı şer’e gelûb ber-minval-i muharrer 

vukû‘hâli bi-tamâmihâ inhâ ve beyânı kıbel-i şer‘den dahî tenfiz olunmağın minba‘d 

vakf-ı mezkûrûn naks ve nakzına mecâl-i muhâli ta‘tîli mümteni‘u’l-ihtimâl olundu 

icra’l-vâkıf ‘ale’l-hayyil-cevâd-i kerîm cerâ zâlik ve  

Hurrire fi’l-yevmi’l-gurre min-şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf_____________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl 

mahkeme-i şer‘îyye Ser Kâtibi Fazîletlü Zühti Efendi ibn-i Hamza Efendi 

Şerîfzâde Mekremetlû Mehmed Şâkir Efendi ibn-i el-Hâc Hâfız Mehmed 

Efendi 

Hacı Hızırzâde Mehmed Tahir Ağa ibn-i Memik 
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Halil Baba Efendi ibn-i Memik 

Hacı HızırzâdeAhmed Efendi  

Berber Abdullah Ağa ibn-i Abdullah 

Mukayyid-i mahkem-i şer‘îyye Abdulhamid Efendi ibn-i Salih Efendi 

Mıhzırbaşi Naib Ağa ibn-i Abdullah  

ve Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed 

Ahmed Ağa 

ve Mehmed Ağa ibn-i İbrâhim  

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 71) 
Numero 362 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’ın Kastel Mahallesi 

ahâlisinden Neccar Mehmed bin Kör Halil nâm kimesnenin tarafından zikr-i âtî 

husûs-ı da‘vâya vekil-i müseccel şer‘îsi Hacı İsa Ağazâde Abdülkadir Efendi ibn-i 

Mehmed Ağa medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye adasında ma‘kûd meclis-i 

şer‘îmizde medîne-i mezbûreye tabi‘ Keret karyesi sakinlerinden Halil ibn-i Hacı 

Ömer bin Ömer ile merkûmun el-yevm zevce-i menkûhe-i (çizik) medhûl bahâsı olan  

ma‘rifetü’z-zât Zeyneb binti Süleyman bin Mustafa nâm Hâtûn taraflarından 

husûmet-i mezkûrda husûmet ve redd-i cevabe vekil-i sâbitü’l-vekâlesi olan da‘vâ 

vekîli işbu ba’isü’l-îlâm Mehmed Mazlûm Efendi ibn-i Emin Efendi muvâcehesinde 

üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb müvekkile-i mezbûre Zeyneb ‘âkıl ‘âkil ve baliğ 

olduğu halde güzerân iden bin üç yüz dokuz senesi Recebü’l-ferdi hilâlinde bin guruş 

mehr-i mukaddem ve bin guruş mehr-i mu‘ahher tesmiyesiyle kendi nefsini 

müvekkil merkûm Mehmed’e ‘akd-i nikâh itmek üzere babası ve vasîsi mezbûr 

Süleyman ibn-i merkûm Mustafa’ya karye-i mezbûreli Topuzun oğlu Yüncü Ahmed 

Ali ve Rüşo Mehmed Kiyâ huzûrlarında kabûlüne mukârren ba‘de’t-tevekkil vekil 

merkûm Süleyman dahî kızı ve müvekkilesi mezbûreyi târih-i mezkûrda mehrine 

mezbûrin tesmiyesiyle mahzâr-ı şühûdda müvekkilem merkûm Mehmed’e vekalet-i 

tenkih ve tezvic olduğu ber-vech-i muhârrer tezvic ve tenkih ve kabûl idüb ol-vechile 

mâra-‘l-beyan bin guruş mehr-i mukaddem müsemmâdan altı yüz guruşunı 

müvekkilem zevc-i merkûm Mehmed 

 

 



 

 

111

(Sayfa No: 43) 
Sahife Numerosu 109 

vekil ve veli mezbûr Süleyman’a bi’t-teslim beyinlerinde ancak halve’t-i sahîha 

vuku‘ bulduğu halde ve bundan beş gün makaddem mezbûre Zeyneb nefsin 

müvekkile-i merkûm Halil’e inkâh-ı mu‘âmele-i izdivac sâdır olmuş ise mezbûre 

Zeyneb ber-vech-i muhârrer târih-i mukaddem ile müvekkilem merkûm Mehmed’in 

zevce-i menkûnesi olmakla vekil mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi’nin müvekkilleri 

mezbûrân Halil ve Zeyneb beyyinlerinde târih-i müvehhir ile vakû‘ bulmuş olan 

nikâh-ı mezkûrun tefrika ve mukaddem zevciyetle müvekkilem merkûm Mehmed’e 

itâ‘at itmek üzere vûkelân-ı mezbûran Halil ve Zeyneb’den her birine izâfetle vekil 

mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi’ye tenbih olunmak bi’l-vekâle matlûbumdır deyû 

ba‘de’d-da‘vâ ve’l-istintâk ol-dahî cevâbında müdde‘î vekil merkûm ‘Abdülkâdir 

Efendi’nin müvekkil merkûm Mehmed’e izâfetle beyân itmiş olduğu nikâh-ı 

müdde‘ânın usûl-i vukû‘-ı olmayûb ancak mezbûre Zeyneb müvekkil merkûm 

Mehmed’in nâmzedlisi olmak hasebiyle bundan altı mâh mukaddem merkûm 

Mehmed mara’l-beyân Keret karyesi’ne varûb tarafından bi’r-rızâ-i mezkûr 

nâmzedlikden fariğ olarak birbirine göndermiş oldukları asâlet-i vakfiyâtlarını? 

merkûm Mehmed ile mezbûre Zeyneb’in babası Süleyman bi’l-hesab merkûmân 

Zeyneb ve Süleyman taraflarında zuhur iden yedi yüz elli guruş matlûbatını mezbûr 

Mehmed merkûm Süleyman yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz ile istifâ-yı hak 

itdikden sonra mezbûre Zeyneb ancak kendüsinin nâmzedlisi olub nikahlısı olmayûb 

ol-vechile mezkûr nâmzedlik dahi meyânelerinde def‘ ve izâle olûnmakla gerek 

mezbûrenin nikâhına ve makût sâ’iresine ve gerek babası merkûm Süleyman 

kıbelinde matlûbâtına mütedâ’ir hak ve ‘alâkası kalmadığı merkûm Neccar Mehmed 

sâlifû’z-zikr altı mâh mukaddem efraz-ü i‘tirâf itdikden ve işbu tarihten on beş gün 

mukaddem bin guruş mehr-i mukaddem ve beş yüz guruş mehr-i mu’ahhar 

tesmiyeleriyle mahzar-ı şühûdda müvekkilem mezbûre Zeyneb’i diğer müvekilem 

merkûm Halil ba‘de’l-inkâh ve’l-kabûl beyinlerinde mu‘âmele-i izdivac dahî vukû‘ 

bulmuşdur bu cihetle müdde‘î vekil mezbûr ‘Abdulkâdir Efendi’ye müvekkile 

merkûm Mehmed’e izâfetle mu‘ârazadan men‘ olunmak matlûbumdır didikde 

müdde‘â ‘aleyh vekil Mazlûm Efendi’nin inkârına mukaddem târih-i mukaddem ile 

tasaddi eylediği nikah-ı müdde‘âsını isbât hakkında zabtınân zeyline esâmisini sebt 

ve kayd itdirmiş olduğu yalnız dört nefer şâhidlerinden Derviş  Mehmed’i ancak ber-

vech-i muharrer vekâlet içûn ve Enfiyeci Hacı İbrâhim Babanınoğlu Mahmud ile 
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Kazaz’ın oğlu Ahmed bin Abdülkâdir nâm kimesneleri dahi be’r-minvâl-i muharrer 

‘akd-ı nikah içûn ikâme idüb vekâlet içûn şahidânları bulunub güzerân-ı berâin imhal 

ve istimhal olunan Topuz’un oğlu Mehmed Ali’yi dahi ısbatdan izhâr-ı‘acz itdiğine 

binâen vekil mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi be’r-minvâl-i meşrûh efrâz-ı müdâfa‘sına 

karye-i mezbûreli Molla Mehmed ibn-i ‘Osman Kiyâ ibn-i Süleyman ve yine 

Mehmed Emin ibn-i Mehmed ibn-i Ömer Kiya ve yine Osman ibn-i Mehmed ibn-i 

Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î ba’de’l-isbat 

şâhid merkûmlar şehadet-i mezkûrelerinde sâdık olub olmadıkları müdde‘î asıl ve 

mezbûr Neccâr Mehmed’den lede’s-sü‘al ol-dahi cevâbında merkûmlar ‘âdl ve 

şehâdet-i mezbûrelerine (çizik) sadık olduklarını beyân ve tahkîk itmeğin mûcebiyle 

asl merkûm Mehmed ber-minna’l-i muharrer zevciyet da‘vâsıyla zevciyân-ı 

mezbûrân Halil ve Zeyneb’den her birine izâfetle vekil mûmâ-ileyh mazlûm 

Efendi’ye büyüce şer‘î mu‘ârazadan men‘ olunduğu tescil ve ‘Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min-Ramâzanü’l-mübârek li-sene isnâ ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

 

(Dava No: 72) 
Numero 363 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Gurbu Kozanlı 

Mahallesi’nde sâkin ve zâtı ta‘rif-i şer‘î ile ma‘rûf olan işbu bâ’isü’l-i‘lâm Rukiye 

binti Hüseyin ibn-i Memik nâm Hâtûn meclis-i şer‘îmizde zevc-i sabığı olub 

Karakoyunlu Aşiret’inden Hacı Mehmed ibn-i Hacı Mehmed ibn-i İbrâhim 

muvâcehesinde işbu merkûm Hacı Mehmed tarafından medfû‘ve makbûzı olan 

ma‘lûmü’l-mikdâr mehr-i mukaddemi beş yüz guruş mehr-i mû‘ahher tesmiyesiyle 

zevc-i dahlım olduğu halde işbu tarihden on bir mâh mukaddem bana selase-i tatlik  

itmişdi ol-vechile işbu merkûm Hacı Mehmed zimmetinde (tahrip olduğundan 

okunamadı) ondan beş yüz guruş mehr-i mu’eccelem bulunan hakkımı hâlâ bâna edâ 

ve teslimden imtinâ‘ ider imtinai? su’al ulunub icâb-ı şer‘îsi ibrâ olunmak 

matlûbumdur deyû ba’de’d-da‘vâ ve’s-sû’al müdde’i aleyh merkûm Hacı Mehmed 

dahi cevâbında fi’l-hakîkâ müdde‘îyi mezbûre Rukiye ol-mikdar? (tahrip olduğundan 

okunamadı) mehr-i mü’eccel mezkûr ile zevce-i menkûhe-i medhûl bahâsı iken 

bundan on bir mâh mukaddem 
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(Sayfa No: 44) 
Sahife Numerosu 210 

mezbûreye selâse-i tatlik itdiğini ve müdde‘â bih olan meblağ-ı mezkûr mehr-i 

mü’eccel hâlâ zimmetinde mezbûre Rukiye’ye deyni olduğunu bi’t-tav‘ı ve’r-rızâ 

ikrâr ve i‘tiraf itmeğin ‘alâ mûceb-i ikrâra mehr-i mü’eccel mezkûr beş yüz guruş 

müdde-iyi mezbûre Rukiye’ye def‘ ve teslim ile makar-ı merkûm Hacı Mehmed’e 

iltizâm olduğu tescil ve ‘Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-Şevâli’l-mükerrem li-sene isnâ ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

 

(Dava No: 73) 
Numero 364 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab‘a tâbi Dostelli karyesi 

nâm-ı diğer Avşalı karyesi sakinlerinden olub Beşinci Orduyu Hümâyun’un 

mensublarından karye-i mezbûrede yirmi üçüncü hânenin ikinci numerosunda iki yüz 

seksen altı senesi tevellidi olub bundan akdem vefât iden Ökkeş bin Ali ibn-i 

Osman’ın vârisi olduğunu nefsinden asâleten ve kız karındaşı sagire Ruşe’ye 

vesâyeten iddi‘â iden karye-i mezbûre sâkinlerinden Mehmed ibn-i Merkûm Ali ibn-i 

Osman medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘î yesinde ma’kud meclis-i şer‘îmizde 

müteveffâ-yı merkûmın müdyûnlarından olub Çukur Mahallesi sakinlerinden Ahmed 

bin Hüseyin muvâcehesinde mevrûsemiz merkûm er karındaşımız Ökkeş bin Ali’nin 

hayâtında cihet-i karzdan alacağı olan elli guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifa vakû‘ı 

vefâtıyla meblâğ-ı mezbûr müteveffâ-yı merkûmun li-ebeveyn sağîre kız karındaşı 

Ruşe’ye vesâyeten ve li-ebb ve er karındaşı olmamla asâleten bana mevrûs ve 

mûnhasırra olub bizden gayri vârisi ve terekesine müstehâk âherı olmamakla meblâğı 

mezbûru asâleten ve vesâyeten bi’l-verâse tarafıma hâlâ def‘ ve teslim itmediğinden 

sû’al olunub mûceb-ı şer‘îsi icrâ olunmak matlûbumdur deyû ba’de’d-da‘vâ ve’s-

sü’al olduğu cevâbında müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezbûr cihet-i mezkûreden hâlâ 

zimmetinde müteveffâ-yı merkûma deyn olduğunu ikrâr lâkin müdde-i merkûmun 

asâleten ve vesâyeten ber-minval-i muharrer verâset-i müdde‘âsını inkâr itdikde 

müdde‘î asıl ve vasî merkûm Mehmed’den müdde‘âsına muvâfık biyyine taleb 

olunduk da müdde‘î merkûm ber-vech-i meşrûh müdde‘âsı usûl-i mevzu‘asına 

tevfîken bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ 

ve temhir iden Abdullah bin Hüseyin ve Mahmud bin Ahmed nâm kimesnelerden 



 

 

114

evvelâ sırran ve ba‘dehû mü’tarafı‘ân hâzır oldukları halde Haso bin Silo ve Mıtso 

bin Hasan nâm kimesnelerden dahî‘alenen le’de’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde 

itdikleri ihbar olunan Süleyman ibn-i Halil ve Vesim bin Dede Mehmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe meşrûhan ve mufassalan ısbat itmeğin 

mûcebince verâsetlerine ba’de’l-hükmü’ş-şer‘î müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezbûre 

elli guruş müdde-i asl ve vâsî merkûm Mehmed’e hâlâ def‘ ve teslime müdde‘â 

‘aleyh merkûm Ahmed’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis min-Ramazanü’l-mübârek li-sene isnâ ‘aşer  ve 

selâse mi‘ete ve elf___________________________________________________ 

 

(Dava No: 74) 
Numero 365 

Ma‘ruz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın kurasından Büyük 

Kızılhisâr-ı kebir karyesi ahâlisinden olub Beşinci Orduyu Hümâyun’un suvâri yirmi 

sekizinci alayının beşinci bölüğünde dokûzuncu neferi iken fevt olan Kadıoğlu 

Osman ibn-i Osman vârisi olduğunu iddi‘a iden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Osmân bin 

Osman nâm kimense medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd 

meclis-i şer‘îmizde müteveffa-yı merkûmun müdyûnlarından olub medîne-i 

mezbûrenin Çukur Mahallesi’nde mukim Ahmed bin Mustafa Ağa muvâcehesinde 

mevrûsum oğlum merkûm Osman hayâtında işbu mezbûre Ahmed zimmetinde cihet-

i karz-ı şer‘îden alacağı olan kırk guruş hakkını kable‘l-ifâ ve’l-istifa oğlum merkûm 

Osman vefât idüb ben dahi müteveffa’yı merkûmun babası olmamla verâseti hisseran 

bana mevrûs olub benden gayrı vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamakla 

meblâğı mezkûr kırk guruşu bi’l-verâse bana edâ ve teslime merkûm Ahmed’e tenbih 

(çizik) olunmak matlûbumdur deyû ba’de’d-da‘vâ ve’s-su’al ol-dahî cevâbında 

meblâğ-ı mezkûr cihet-i mezkûreden zimmetinde hâlâ müteveffâ-yı merkûma deyni 

olduğuna ikrâr ancak müdde’i merkûm Osman’ın ber-vech-i muhârrer verâset-i 

müdde‘âsını inkar itdikde müdde‘î mezbûr Osman’dan ber-minvâl-i muhârrer 

müdde‘âsına muvâfık biyyine taleb olunduk da usûl-ı müttehâzası vechile bâ varaka-

i mestûre Hacı Ahmed bin Abdo ve Bekir Ağa ibn-i Hacı Fazlı Ağa ve İbrâhim ve 

Süleyman ibn-i Sâlim nâm kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba’dehû mü-tarafi‘an 

huzûrlarında Hüseyin bin Mehmed ve Ali bin Ahmed nâm kimesnelerden dahî 
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‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makûlü’ş-şehâde itdûkleri ihbar olunan Çulcu Mustafa 

bin Mehmed ve karye-i mezbûreli Ali bin Mısdık şehâdetleriyle bi‘l-muvâcehe ber-

vech-i şer‘î isbât itmeğin mucebince müdde-i merkûmun verâsetine ba’de’l-hükm 

müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr kırk guruş müdde-i merkûm Osman’a edâ ve 

teslimi müdde‘â ‘aleyh mezbûr Ahmed’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min-şehr-i Şevvalü’l-mükerrem li-sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf______________________________________________ 

 

(Dava No: 75) 
Numero 366 

Ma‘rûzî dâ‘îleri dir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab‘a tâbî‘ Sam karyesi 

ahâlisinden olub Beşinci Orduyu Hümâyun’un yirmi dokuzuncu süvâri olayının yüz 

yedinci takımın ikinci bölüğünün sekizinci onbaşılığının 

 

(Sayfa No: 45) 
Sahife Numerosu 211 

ikinci neferi iken bundan mukaddem fevt olan Memik bin Mustafa’nın ber-vech-i âti  

vârisi olduğunu iddi’a iden Ali ibn-i merkûm Mustafa kendi nefsine asâleten ve 

ma‘rifetüzzat li-ebeveyn kız karındaşı Hünsâ binti mezbûr Mustafa’ya ve yine 

ma‘rüfetü’z-zat validesi Aişe binti Ahmed nâm Hâtûnların vekil-i şer‘îleri olmakla 

vekâleten medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde mâkûd meclis-i şer‘îmizde 

mütevvâ-yı merkûmun müdyûnu Ahmed bin Mustafa muvâcehesinde benim er 

karındaşım ve müvekkillerim mezbûrelerden Hüsnâ’nın dahî kezâlik karındaşı ve 

Aişe’nin dahî sadrî oğlu müteveffâ-yı merkûm Memik’in ve cihet-i karzdan işbu 

mezbûr Ahmed zimmetinde elli guruş alacak hakkı olub meblâğı mezkûru 

mevrûsumuz Memik kable’l-ahz ve’l-istifâ vefât itmekle meblâğı mezkûr hisseran 

vârisi olan müvekkilem ve vâlidesi mezbûre Aişe ile diğer müvekkilem olan li-

ebeveyn kız karındaşı merkûm Hüsnâ’ya ve yine kezâlik er karındaşı olmamla bana 

mevrûs olub bitmekle müvekkillerim mezbûretân Aişe ve Hüsnâ’dan gayri vârisi ve 

terekesine müstehak âheri yokdur deyu da‘vâ itdikde ol-dahi cevâbında meblâğı 

mezkûr cihet-i mezbûreden zimmetinde müteveffa-yı merkûma deyni olduğunu ikrâr 

ancak müdde-i vekil asıl merkûmun verâset-i müdde‘âsını inkâr itdikde müdde-i asıl 
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ve vekil mezbûr Ali dahi müdde‘âsı meşrûhâsına usûl-i müttehâzası vechile Ahmed 

bin Hasan ve Mehmed Ali bin Ömer nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû 

mü-tarafian huzûrlarında Hüseyin bin Mehmed ve Mehmed bin Mehmed nâm 

kimesnelerden dahî alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü‘ş-şehâde iddûkleri ihbâr 

karye-i mezbûreli Hasan Kiya’nın oğlu Ahmed Kiyâ ve Mustafa ibn-i Kurd ve 

Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î verâseten 

mûdde‘âsını isbât itmeğin muharrer ve verâsetine ba’de’l-hükm müdde‘â bih olan 

meblağı elli guruş müdde-i asıl ve vekil merkûm Ali’ye def‘ ve teslimi müdyûn 

mezbûr Ahmed’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min-Şevvâli’l-mükerrem li-sene isnâ ‘aşer 

ve selâse mi‘ete ve elf_________________________________________________ 

 

(Dava No: 76) 
Numero 367 

Elhamdüli’l-lâhi’l-vakf ‘alâ külli hâli’-mütenezzih ‘ani’t-tegâyyir ve‘l-itikâl 

ve’s-salevâtû’s-selâm ‘alâ Muhammedi’l-mevsûf bi-mekârimü’l-ahlâf ve mehâini 

ahlâf ve ‘alâ alîhi ve ashâbihi’l-‘âricin ale’l-mehârici’l-kemâl an mâ-ba‘d sebt-i 

tahrîr-i kîtab ve mûceb tastir-i hitâb oldûr ki Medîne-i Ayntab’da Seng-i Tavîl 

Mahallesi ahâlisinden sâhibü’l-hayrat ve rağibü’l-hasenât ‘Abacı İmam Hüseyin Ağa 

ibn-i Lokman ibn-i Ca‘fer nâm kimesne meclîs-i şer‘î şerîfi enverde zikr-i âtî vakfın 

li-ecili’t-tescil muvakkaten mütevellî nasb ve ta‘yîn ba‘dehû ‘azlini şart eylediği 

Müftüzâde Mehmed Nizâmeddin Efendi ibn-i Mehmed Bahâddin Efendi mahzârında 

ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı sarih-i mer‘î idüb vakıf-ı ati’l-beyânın sudûruna değin  

yedimde hisseran mülk-i sahîhim ve hak-ı sarîhim olub (çizik) Ehl-i Cefâ 

Mahallesi’nde  vâkî tarafları kıbleten tarîk-i ‘âmm ve şarken Bakkal Mehmed’in oğlu 

Bakkal Hasan Ağa’nın (tahrip olduğundan okunamadı) dükkânı ve şimâlen yine 

merkûmun menzili ve garben Hacı Halid Ağa ibn-i Hacı Ömer Ağa’nın Boyacı 

dükkânı ile mahdûdetü’l-etrâf olan bir bâb hârici dükkânının tamâmını vakf-ı sahîh 

mü’ebbed ve vasîsi sarih-i muhalled ile vakf vasîsi idüb şöyle şart ve ta‘yîn eyledim 

ki dükkân-ı mezkûr mütevellî yediyle icâr ulunub hâsıl olan gallesinden dükkân-ı 

mezkûrun ta‘mirâtı vâkı‘âsı ve telâlif-i ‘örfiyesi ba’de’s-seviye bâkî fazla-i galle 

Arasa nâm mevkide ka’in bazar yerinde ve Tuz hanı civârında vaki‘ binâ ve ihdâs 

eylediğim Arslanlı nâm fıstıklık kanevatcı ücretiyle sa’ir mesârafat vakı‘asına sarf 
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olûna eğer senevî fazla bir şey kalur ise mütevellî olan ücret-i tevliyeti mukabilinde 

ahz ile kendi umûruna harç ide mürûr-ı zamân ile mezkûr fazla-i gallenin kastel-i 

mezbûra sarf-ı müttehaz olur ise ol-vakit mezkûr fazla-i galle kastel-i mezbûr 

civârında vaki‘ Hacı Veli Mescidi evkâfına zamm ile mescid-i mezbûr levâzımına 

sarf oluna eğer mescid-i mezbûre dahî sarfı mümkûn olmaz ise ol-vâkit mezkûr 

fazla-i galle sâlifü’l-beyân Seng-i Tavil Mahallesi fukarâsına i‘ta oluna vakf-ı 

mezkûruma sulbiye kızım Elif mütevellî ola ve ba‘de vefâdında mezbûre Elif’in 

erşedi evlâdı ve erşedi evlâd-ı evlâdı ve erşed-i evlâd-ı evlâd-ı evlâdı batnen ba‘de- 

batın mütevellî olalar deyû hatm-i kelâm ile dükkân-ı mezkûr fârigân-ı ‘ani’ş-şevâgal 

mütevellî mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye teslim olunduğu sâ’ir mütevellîler gibi 

ber- hin-i mine’z-zaman tasarruf eyledi didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î  vâkf-ı mezbûr 

kelâmın semt-i ahire sâdık olub vakf-ı akâr İmam-ı Azâm ve Hümâm-ı Efham Ebû 

Hanifetü’l-Kûfi Hazretleri ‘indinde menzil-i ‘âriyetde olmakla benim içûn rûcû‘-ı 

meşrûh olduğuna binâen vakf-ı mezbûrdan rucû‘ birle dükkân-ı mezkûr-ı ke’l-evvel 

mülküme istirdad iderim didikde mütevellî-yi mûmâ-ileyh dahi cevâbında tasaddî 

idüb eğerçe hâl-i minvâl-i muharrer 

 

(Sayfa No: 46) 
(Sahife) 212 

üzere olduğu cây-ı eşkâl değildir lakin Arif Hamdâni Ebû Yusufü’ş-Şehir bi-

İmammü’s-Sânî Hazretleri nezdinde vâkif-ı mücerred vakfet dimekle ve İmam 

Muhammedi’ş-Şeybâni Hazretleri katında teslimi ale’l-mütevellî olmakla vakf-ı 

mezbûr sahîh ve lâzım oldû deyû da‘vâ imtinâ‘ ile hâkim-i mevki‘ sadr-ı kitâb 

refi‘kında Molla el Vahâb Efendi huzûrunda mütarâfi‘an ve her biri hükm-ı tâlibân 

olduklarında Efendi-i mûmâ-ileyh ibga Allahû te‘âlâhi aleyh Hazretleri dahi 

tarafeynin evvelesine nazar ve mübattal hayr olmakdan hazer idüb  allemâ bi’l-

halefi’l-cârî beyne’l-e’immetü’l-eslâf vakf-ı mezbûrun sıhhat-ı luzûmuna hükm 

itmeğin min-ba‘d vakf-ı mezbûr sahîh ve lazim femen bedelehû‘ahû fe-innemâ 

ismuhû ‘ale’l-lezîne yübeddilûne innenallâhe  semî‘un ‘âlim icrâ’l-vakf-ı  ‘ale’l-

hayyü’l-cevâdi’l-kerîm   

Hurrirehû fî-gurre Ramazanü’l-mübarek li-sene isnâ ‘aşer ve selâse mi’ete 

ve elf_______________________________________________________________ 

Şühûdül-hâl__________________________________________________ 

Kethüdâzâde Mehmed Tahir Efendi ibn-i-el-Hâc Mehmed Efendi 
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Hacı Hızırzâde Emin Efendi ibn-i Şakir Ağa 

Mukayyed mahkeme-i şer‘îyye Abdülhamid Efendi ibn-i Mehmed Salih 

Efendi  

Hâkim oğlu Hacı Mehmed Ağa 

Muhzırbaşı ibn-i Hacı Ömer 

Sinan Ağa  

Muhzır Hüseyin ağa  

ve diğeri Ümmet Ağa 

ve diğeri Molla Vesim  

ve diğeri Ahmed  

ve gayrühüm 

Der-kenâr: Beldes Hânı Caddesi’nde kâ’in Hakimoğlu Çıkmazı cıvarında. 

 

(Dava No: 77) 
Numero 368 

(Battal çekilip iptal edilmiştir) 

 

(Dava No: 78) 
Numero 369 

Nezâret-i celîle-i evkâf-ı hümâyun-ı malikâneye mülhak evkafdan 

Halebü’ş-şehbâya ta‘bî Medîne-i Ayntab’da vâkî ashâb-ı hayratdan Şeyh Abdû’s-

selâm Nâsr vakfının evlâdiyet-i meşrûtiyyet üzere mütevellîsi olan medîne-i mezbûre 

mahallâtından Ümrüklü Mahallesi ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-vesîka Molla Mehmed 

ibn-i Molla Yusuf ibn-i Yusuf nâm kimesne meclis-i şer‘î  şerîfi enverde takrir-i 

kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb mütevellîsi olduğum vakf-ı mezkûr cümlesinden 

olub Nefsi Halebü’ş-şehbâda bulunan mahdûdetü’l-hudûd bir bâb dükkân arsasının 

senevî ecr-i mislini müteseccir? ve mahallinden karâr mezâr‘ hâsılât ve vâridâtının 

‘ale’l-usûl sûret-i muhasebesini bi’r ru‘ye vakf-ı mezbûr Aişe’nin Haleb evkâfı 

sandığından ahz ve kabz ve makbûzını banâ irsâl ve isâle vâkıf-ı mûmâ-ileyhin 

evlâdından mürtezika vakıfdan olub mârâ’l-beyân Şeyh Arslanzâde Ahmed Alemdar 

ibn-i Şeyh Mehmed Halebü’ş-şehbâ’nın Kal‘a altında Altûn Bağa ahâlisinden olan 

Şeyh Arsalanzâde Ahmed el-Rızâ ibn-i Şeyh Said ibn-i Şeyh Mehmed nâm 

kimesneye güzerân iden üç yüz on bir senesi Zi’l-kâdesinin gurresi tarihiyle 

mü’verrih ve yüz doksan beş hâne numerosuyla merkûm işbû mahkemeden (tahrip 
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olduğundan okunamadı) bi’t-tevliye tevekkil ol-dahi ber-vechi muhârrer vekâlet-i 

mezkûreyi huzûr-ı 

 

(Sayfa No: 47) 
(Sahife) 212 

şer‘de kabul itmiş idi. Ancak merkûm Ahmed el-Razi umur-ı vekâletde takâsından 

mâ‘ada bi’l-vekâle mûhuzâtını vakt-i zamânıyla tamâmen tarafıma irsâl itmeyûb malı 

vakfı batıl ve bey‘ ile ifa’en ve erbâb-ı mürtezikalara kadr-ı mahak sudurunda 

bulunduğuna binâen merkûm Ahmed el-Razi işbu târih-i hûccetden itibâren bi’t-

tevliye nasb ve ta‘yîn itmiş olduğum vekâlet-i mezkûreden ‘azl itdim didik de 

gıbbe’t-tasdiki’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imla olundı 

Tahrîren fil-yevmi’s-sâbi‘aşer min-şehr-i Şabanü’l-mükerrem li-sene isnâ 

‘aşer  ve selâse mi’ete ve elf__________________________________________ 

 

(Dava No: 79) 
Numero 370 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Tarlayı Atik 

Mahallesi’nde mukim işbu ba’isü’l-i‘lâm Mehmed Ağa ibn-i Kolağası Ömer Ağa 

nâm kimesne medîne-i mezbûre  mahkeme-i  şer‘îyye odasında Hamâmcı Musâ’nın 

oğlu dimekle ma‘rûf olub zikr-i âtî menzil’e vaz‘-ı yedi bi’l-beyyineti’ş-şer‘î ye 

müştereken nâsb olan İbrâhim ve Ali ibn-i Mustafa bin Abdurrahman 

muvâcehelerinde mahalle-i mezbûrede vâki tarafları garben tarîk-i ‘âmm ve kıbleten 

menzil-i mezkûrdan müfrez ve maksim olan merkûmân İbrâhim ve ‘Ali’nin âmmileri 

bulunan Mûsa ibn-i mezbûr Abdurrahman’ın havlûyu mahlûlesi ve şarken 

Besarcızâde Mehmed Mazhar Efendi ibn-i Seyyid Efendi hânesi ve şimâlen Karagöz 

Çarşusı’nda kâ’in Battalzâde Mehmed Battal Beğ veresesinin Kahkeci dükkânı ile 

mahdûd ve müttehâz olub bir ‘aded fevkâni ve bir ‘aded tahtâni mesken ve bir hazîne 

ve bir âhûr ile havluyu mu‘ayyene ve havuz-ı müştemil bir bâb menzil tamâmı her 

bir hukuk ve levâhıkı ve cem‘i tevâbi‘ ve murâfıkı semen iki sehim itibârıyla otuz 

sehim hisse-i şâyi‘amı benim şer’ân ve bâkî kırk iki sehim hisse-i şâyi‘âsı dahi 

merkûmânın ebnâ’en müşterek mülkümüz olduğu halde mezbûrân menzil-i mahdûd 

mezkûr tamâmını zabt ve tasarruf ile mârâ’l-beyân otuz sehim hissesi bana teslimden 

îbâd-ı imtinâ‘ ider olmalarıyla su‘al olunub kail-i kısmet olduğu sûretde taksimi ve 

kail-i kısmet olmadığı takdirde beynimizde şer‘an ‘akd-ı muhâyat olunması 
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matlûbumdur deyu ba’de’d-da‘vâ ve’s-su’al mezbûrân İbrâhim ve Ali Ağa’dan her 

biri kabz-i minvâl muharrer olmak üzere olduğunu bi’t-tav‘i ve’r-rizâ ikrar ancak her 

birimizin hisse-i nasıblerini ayru ayru ve kâbi’l-i nefsim olmayıp malûmumuz 

değildir didiklerinde hakîkat hâli bulunmak hakkımda menzil mahdûd mezkûre varûb 

mi’mâr ustalarından Katrancı’nın oğlu Hacı Abdullah Ağa ve Kadı Hacı’nın oğlu 

Sarkis Usta ve mahalle-i mezkûra varûb mu’amele ehillerinden makbuzâtü’l esâmi 

kimesneler hâzır oldukları halde mütarafiun muvâcehelerinde menzil-i mezkûr 

tamânına lâyıkı vechile ba’de’l-keşif ve’l-mu’âyene hâzırûn merkûmlar kail-i kısmet 

olmadığını haber virûb ol-vechile iktisâmı mümkûn olmayacağı mahallinde bi’l-

müşâhede zâhir ve iskâd olmakla işbu târih-i ’lâmdan i‘tibâren üç sene zarfında her 

biri menzil-i mezkûrda muttasılen sâkin olmak üzere tatbîken bi’l-kalûb bi’t-taleb 

kur‘a-i şer‘îyye tarh-ı keşîde olundukda mukaddemâ on buçuk mah merkûm İbrâhim 

ve sâniyen on beş mah mezbûr Mahmud’a ve sâlisen üç buçuk mâh merkûm Ali’ye 

isâbet zuhur itdikde her biri mücâb ve mülzem ve bu vechile râzılar olub i‘lâm 

tarihinden i‘tibâren evvelâ merkûm İbrahim ve ba’de mezbûr Mehmed Ağa ve ba‘de 

merkûm Ali ber-vech-i meşrûh meddetleri  içinde başka başka meskûn sâkinler olub 

her biri yek diğerinin zaman-ı zabtına müdâhale ve mumâna‘at itmemek üzere 

merkûmun Ali ve Mehmed ve İbrâhim Ağalar’dan her biri ta‘ahhüd ve ve iltizâm 

eyledikleri tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min-Şevvali’l-mükerrem li-sene isnâ ‘aşer  

ve selâse mi’ete ve elf 

 

(Dava No: 80) 
Numero 371 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Kepenk Mahallesi 

sâkinlerinden olub zâtı ma‘rûf ve Fâzılzâde kerimesi Hadice ibnite Hacı Mehmed 

Efendi nâm Hâtûn tarafından zikr-i âtî husûsı taleb ve da‘vâya vekil-i müseccel-i 

şer‘îsi da‘vâ vekîli işbû ba‘isû’l-i‘lâm Seyyid Efendi ibn-i Seyyid Ağa medîne-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘î ‘âlîde müvekile-i 

mezbûrenin zevcî olan Hacı Mü’ezzinzâde mûteveffa Halil ibn-i Hacı Mustafa 

Ağa’nın hisseran vârislerinden li-ebeveyn er-karındaşı Mustafa Ağa kendi nefsine 

asâleten ve sulbiye-i sağîre kızı Fatma’nın kıbe’l-i şer‘den vasî mensûbı olmakla 

vesâyeten tarafından vekil-i müseccel-i şer‘î si olduğu gibi vâlidesi ma‘rufetü’z-zât 

(tahrip olduğundan okunamadı) binti İbrâhim nâm Hâtûn ise kezalik li-ebeveyn kız 



 

 

121

karındaşları ma‘rûfetü’z-zât Asiye Rahime ve Hadduc nâm Hâtûnlar taraflarından 

dahî vekil-i sâbitü’l-vekâlesi olan Serrac Şerîf ibn-i merkûm İbrâhim muvâcehesinde 

merkûm Halil hayatında müvekkilem mezbûrenin zevce-i menkûhe-i medhûl bahâsı 

olmağın zimmetinde mukarrer ma‘kûd-ı ‘aleyh olan dört bin guruş mehr-i mü’eccel 

borcunı zevcesi müvekkilem (silik) Halil vefât itmekle meblâğı mezkûru vekil 

merkûm Şerîf 

 

(Sayfa No: 48) 
(Sahife)  214  

müvekkil verese-i asıl ve vasî mezbûr Mustafa ile müvekkilleri mezbûrât Rahime ve 

Asiye ve Hadduc Hâtûnların bi’l-verâse vazı‘u’l-yed oldukları müteveffâ-yı 

merkûmân tereke-i vakiyesinden olmak üzere müvekkilem mezbûre Hadice Hâtûn’a 

def ve teslime (tahrip olduğundan okunamadı) merkûmuna izâfetle vekil merkûm 

Şerîf Ağa’ya tenbih olunmak bi’l-vekâle matlûbumdur deyû ba’de’d-da’vâ ve’l-

istintak ol-dahi cevâbında müdde‘î-yi asıle-ı mezbûre Hadice Hâtûn merkûm Halil’in 

ale’l-fevt zevce-i menkûhe-i metrûkesi olduğunu vekâleten ikrâr itmiş mehr-i 

mü’eccel mezkûrun ol-mikdâr iddüğunü bilmem deyû inkâr itdikde müdde-i 

müvekkil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi ber-muceb-i muharrer mehr-i mü’eccel 

müdde‘âsını usûl-i müttehâzası vechile Mehmed Rüşdü Efendi ibn-i Hacı Ahmed 

Efendi Monla Mehmed Ali ibn-i Molla Ali ve Mehmed ibn-i Abdulhamid ve Ali bin 

(çizik) el-Kerim nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mü-tarâfian hâzır 

oldukları halde Hacı Mehmed bin Mehmed ve Şerîf ibn-i diğer Hacı Mehmed ve 

Mehmed bin Satı Hamid nâm kimesnelerden dahi ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehâde itdükleri ihbâr olunân Fazılzâde Mehmed Efendi ibn-i mezbûr 

Hacı Mehmed Efendi ve Habibzâde Hacı Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î ‘âlî  ba’de’l isbât ve’l-hâlef 

ve’l-hâkem mu’cebince müdde‘â bih olan dört bin guruş mehr-i mü’eccel mezkûrı 

müvekkilûn merkûmların bi’l-verâse vazı‘u’l-yed oldukları müteveffa-yı mezbûrun 

tereke-i vâkiyesinden olmak  üzere müdde‘I-yı asıle-i müvekkile-i mezbûre Hatice 

Hâtûn’a def‘ ve teslime müdde’î ‘aleyh asıl müvekkil merkûm Mustafa ile 

müvekkilât-ı mezbûrât Rahime ve Safiye ve Hadduc Hâtûnlara izâfetle vekil merkûm 

Şerîf Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘î yesinden i‘lâm 

olundu  
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Tahrîren fi’l-yevmi’l gurre min-Zi’l-ka‘de li-sene isnâ ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf_________________________________________________________ 

 

(Dava No: 81) 
Numero 372 

Bâdî-i taksim defteri kassâm oldur ki  

Medîne-i Ayntab’ın Eski Saray Mahallesi ahâlisinden iken fevt olan 

Kalenderoğlu Bekir bin Hacı (silik) Mehmed nâm münûfanın verâset-i zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Münîre binti İbrâhim Halil ve sulbi sağîr oğulları Memik ve 

Emin ve sulbiye-i sağîre kızları Udeviye ve Firdevs benû müteveffâ Bekir’e 

münhâsıra olduğu şer‘an zâhir ve iskât oldukdan sonra sağîrûn-ı merkûmunun 

tesviye-i umûruna meclis-i şer-i şerîfden vâlide ve hâtûnları Münire binti Îbrâhim 

Halil vasî nasb ve ta’yin olub mezbûre dahî vesâyet-i mezkûreyi bi’l-kabûl vasî-yi 

mezbûrenin taleb ve ma’rifeti şer‘î ile müteveffa-yı merkûmun terekesi tahrîr ve 

takvim ve beyne’l-verese bi’l-fârizâtü’ş-şer‘îyye tevzi‘ ve taksim defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olûnur 

Tahrîren fi’l-yevmi’s- sânî ‘aşer min-Zi’l-ka‘de li-sene isnâ aşer ve selâlese 

mi’ete ve elf___________________________________________________ 

Menzil-i der mahalle-i mezbûre 
guruş  bâb 
2500  1 

 
     bakır                               yatak kat 
guruş  batman  parça guruş Aded
100  5  12  100 2 

 
siyah kıl palaz      Mûsâbeğli Palazı         Acem halısı 
guruş  aded  guruş  aded  guruş  aded

15  1  25  2  20  1 
 
hırdavat-ı menzil 
guruş 

10 
 
Yekün yalnız 
guruş 
2770 
 
Minhaü’l-ihrâcat___________________________________________________ 

 
 



 

 

123

techiz ve tekfin     resm-i kısmet      kaydiye bahâ       yol bahâ 
guruş  para  guruş  guruş  guruş
200  10  64  4  2 

Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese_________________________________________ 
para  guruş
30  2499 

 
Hîsse-i zevce-i mezbûre Münire 
guruş 
312 

 
Hîsse-i ibn-i sağîr merkûm  Memik  
guruş 
729 

 
Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Emin 
guruş 
729 

 
Hisse-i binti sağîre-i mezbûre Udeviye  
para  guruş
20  364 

 
Hisse-i binti sağîre-i mezbûre Firdevs 
para  guruş
20  364 

 

(Dava No: 82) 
Numero 373 

Nezâret-i Celîle-i Evkâf-ı Hümâyûn-ı mülûkâneye mülhâk evkâfdan 

Halebü‘ş-şehbâya tâbi‘ Medîne-i Ayntab’da vâki‘ ashâbü’l-hayratdan Rahime  binti 

Hacı Hasan nâm vâkfenin ber-vechi âtî nısf hisse fazla-i gallesini iddi‘a iden vâkıf-i 

mûmâ-ileyhâdan Kasab Ökkeş Baba ibn-i Mustafa ibn-i Ahmed nâm kimesne 

tarafından vekil-i müseccel şer‘îsi Ahmed Mazlûm Efendi ibn-i Emin Efendi medie-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde müvekkil 

merkûmun ‘amcazâdesi ve yine evvelâ vâkıfe-i mûmâ-ileyhâdan olub medîne-i 

mezbûrenin Kürkçiyan Mahallesi’nde mukim Kara Fakı’nın oğlu Ahmed ibn-i Molla 

Ahmed ibn-i Derviş Hacı Ahmed muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm 

idüb vâkıf-i mûmâ-ileyhâ hayâtında ve bin iki yüz dokuz târihinde müseccelen ve 

mahkûmen vakf itmiş olduğu Kilisâcık-ı Tahtâni karyesi turâbında ve Bâbilge 

karyesi altında vaki‘tarafları kibeli Sacûr ve şimâlen cebel ve şarken Çil Hıdır oğlu 

Hâşım Baba ibn-i Sadik Baba’nın nar bağçesi ve garben Sâdı oğlu Ali ibn-i Bozuk 

Mehmed 
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(Sayfa No: 49) 
(Sahife)  215 

tarlasıyla mahdûd tahmînen üç yüz öyüm nar ve sekiz ‘aded ceviz eşcârını hâvî bir 

kıt‘a nar bahçesinin tamâmı ve yine Ağca Kend karyesinde vâki‘ Balyamez 

mezrâ‘asında ka’in tarafları kıbleten ve şimâlen ve garben dere ve şarken cebel ile 

mahdûd takrîben yüz elli ‘aded zeytûn eşcârını muhtevi bir kıt‘a zeytûn bağçesi 

tamâmının gallesinden senevi Muharremü’l-haramda on iki guruşluk çorba 

malzemesi iştirâsıyla ba‘de’t-tabih ıt‘âm-ı fukara olunub bakî fazla-i galleyi dahî 

mütevellî olana ücret-i tevliyeti mukâbilinde kendi umûruna sarf ve harc ide vakf-ı 

mezkûrenin tevliyetini vâkıf-ı mûmâ-ileyhâ evvelâ evlâd-ı evlâd-ı zükûrunın  

erşedine ve evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı zükûrunın erşedine ve ba‘de’l-inkîrâzı zükur 

evlâd-i inâsının ekber ve erşedine batnen ve ba’de batın ve neslen ba‘de nesl şart 

iddüm ol-vechile mukaddemâ vâkıf-ı mûmâ-ileyhâ vakf-ı mezkûre bi’t-tevliye 

mutasarrıf olageldiği halde ancak kendiden akdem müteveffâya olan kızı Rahime’nin 

sadrı oğlu Ebû Bekir sulbi ibn-i Yahya’ya terk iderek vefât idüb ol-vechile vâkıf-ı 

mezbûrenin vefâtından sonra vakf-ı mezkûre bi’t-tevliye merkûm Ebû Bekir sulbi ve 

ba‘dehû merkûmun oğlu Ahmed ve ba‘dehû yine mezbûr Ahmed’in sulbi oğulları 

Mustafa ve Ahmed nâm kimesneler tevliyet-i mezkûreye bi’l-mûnâsafete-i 

müştereken tasarrûf idegeldikleri halde merkûm Mustafa Ağa müvekkilem mezbûr 

Ökkeş’i ve merkûm Ahmed dahi müdde‘â ‘aleyh mezbûr Ahmed‘i terk iderek 

birbirini müte‘âkib vefât itmeleriyle vakf-ı mezkûr tevliyet ve fazla-i galleye 

merkûmân Ökkeş ile Ahmed babaları mezbûrânın târih-i vefâtlarından bu ana 

gelinceye değin mütesâviyen veyâ bi‘l-iştirak mutasarrıf ola gelmişler isede ancak 

müvekkilem merkûm Ökkeş şurât-ı vakfa şimdiye kadar ‘âlim olmayûb bu günlerde 

ber-minval-I muharrer şerâit-I merkûme matlaâ olub kendüsi dahî evlâd-ı vâkıf-ı 

mûmâ-ileyhânın reşidi olmak hasebiyle tevliyet-ı mezkûre ve fazla-i galleyi bi’l-

meşrûta müstakîlen zabt ve tasarrufla müdde‘â ‘aleyh merkûm Ahmed’in kifâyedi 

matlûbumdır deyu tassadî itmiş olduğum da‘vâmdan bi’t-tevsıt maslâhun 

mütehâsıman beyyinleri ıslâh ve tanzim olmuştur didikden sonra müdde‘îyan 

merkûmân Ökkeş ve Ahmed bi’z-zât huzûr-ı şer‘e gelerek içlerinden mezbûr Ahmed 

sinnen ekber ve merkûm Ökkeş dahî sinnen sağîr isede ancak kendûsinden erşed 

olub vakf-ı mûmâ-ileyhâya intimâda derece-i vâhidede bulunduklarını tevliyet ile 

ücret-i tevliyet olan bakı fazla-i galleye kâfî e’s-sâbık ikisi mütesâviyen mutasarrıf ve 

müşterek olmak üzere katt‘-ı münâza‘a iderek tarafeynden yekdiğerini bi’t-tav’-i ver-
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rızâ şifâhen tasdik  ve vecâhen tahkık eyledikleri tescil ve Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Zi’l-ka‘de li-sene isnâ ‘aşer ve selâse 

mi‘ete ve elf_________________________________________________________ 

 

(Dava No: 83) 
Numara 374 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbî Kozlıyazı nâm 

karye ahâlisinden iken bundan beş altı sene mukaddem vefât iden Veli bin Mamadî 

ibn-i Kır Veli’nin verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Zeyneb Ferhan ile sulbî 

kebir oğulları Mamadi ve Veli’ye ve sulbi sağîr oğulları diğer Mamadi ve Mehmed’e 

ve sulbiye-i kebire kızları Aişe ve Emine ve Meryem ve Nebire’ye münhâsıra 

ba’dehû kıble’t-taksime binti mezbûre Nebire, dahî vefât idüb verâseti vâlidesi 

mezbûre Zeyneb ile li-ebeveyn er karındaşları merkûmûn Veli ve Mâmâdi ve 

Mehmed ile kezâlik kız karındaşları mezbûretân Emine ve Meryem’e inhizârı 

ba‘de’t-tahkîki’ş-şer‘î verese-i merkûmdan olub zâtı ta‘rif-i şer‘î ile ma‘rûf olan binti 

mezbûre Meryem medîne-imezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘küd meclis-i 

şer‘îmizde li-ebeveyn er karındaşı merkûm hâzır olduğu halde müteveffâ-yı 

merkûmun terekesine vaz’ı-yedi bi’l-beyyineti’ş-şer‘îyye sâbit olan ma‘rufetü’z-zât 

vâlidesi işbû bâ’isü’l-i‘lâm mezbûre Zeyneb muvâcehesinde mevrûsemiz babam 

merkûmun ale’l-fevt yedinde malı ve mülkü olan karye-i mezbûrede vâkî tarafları 

tarîk-i ‘âmm ve merkûm Osmân ve İbrâhim ibn-i Ali bağ ve tarlalarıyla mahdûd bir 

kıt‘a karalık bağ tamâmı Bedir Kend karyesinde vâki‘ ma‘lûmetü’l-hûdûd bir kıt‘a 

ağlak bağ tamâmı ve yüz on re’s keçi ve elli re’s oğlâk ve on beş re’s öküz ve inek ve 

iki re’s merkeb ve bir re’s kısrak ve beş ‘aded un kazgani ve bir don kazgâni ve iki 

teşt ve iki hamur leğençesi ve dört kebir lengeri ve iki tas ve iki tava ve beş sahan ve 

bir ibrik ve iki sağîr leğençe ve yedi kat yatak ve yedi kilim ve sekiz çift harâr ve on 

beş çuvaldan ibâret olan emlâk ve emvâlin cümlesi babam merkûm Veli’nin malı ve 

mülkü olub vefâtıyla ber-vech-i muharrer bana ve sâ’ir verese-i merkûmûna bi’l-

mûnâsaha mevrûs olmuş iken vâlidem mezbûre Zeyneb ile er karındaşım hâzır 

merkûm veli eşyâ ve emlâk-ı mücerreden mezkûreleri mütegalle zabt ve tasarruf ile 

hak-ı meşrû‘âsı bana def‘ ve teslimden imtinâ‘ ider olmalarıyla su’al olûnûb ber-

vech-i şer‘îsi icrâ olunmak bi’l-verâse matlûbumdur deyû da‘vâ itdikde mezbûre 

Zeyneb vaz‘-ı yedinde  müdde‘â bahâ olan emlâk ve emvâlden yüz altmış re’s keçi 
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ve koyun ve kuzu ve oğlak ve yedi re’s öküz ve bir re’s kırat bârgir ve bir merkeb 

Bedir Kend karyesinde vâki ma‘lûmü’l-mahdûd bir kıt‘a ağlak bağ ve mâra’l-beyân 

Kozluyazı karyesinde ka’in ve hudûd-ı erba‘sı bi’l-edâ muhârrer bir bâb menzil 

(tahrip olduğundan okunamadı) ve on kilim ve yirmi çuval ve bir cercer ve beş 

yorgan ve on döşek ve dokuz 

 

(Sayfa No: 50) 
(Sahife) 216 

yasdık ki cem’an on üç kalemden ‘ibâret olan emlâk ve emvâl-ı muharrerat-ı 

mezkûre tamâmında mevrûsemiz zevcem merkûm Veli’nin  aslâ hak ve ‘alâkası 

olmayûb ancak gaib-i babam merkûm Mamadi’nin malı ve mülkü olub ol-vechile 

merkû Mamadi güzerân iden bin üç yüz senesi Şa‘banının altıncı günü tarihinde işbar 

olan muharreren mezkûreyi dokuz bin beş yüz guruş semen-i tesmiyesiyle bâten ve 

kat‘îyyen bana bey‘ ve temlik ve teslim ben dahî ber-vech-i muhârrer iştirâ ve temlik 

ve teslim ve kabz ve kabûl idüb semen olan meblağ-ı mezkûrdan merkûm Mamâdi 

beni zevcem mezbûr Veli‘ye hayatında müvekkile-i sahîhe-i şer‘îyye vecâhen havâle 

idüb bu vechile her birimiz havâle-i mezkûreyi ba‘de’l-kabûl  bi‘at-ı mezkûre ve 

semen-ı mezbûre mütedâir bir günâ hak ve ‘alâkası kalmadığını tatbik ve sârih-i 

mezkûre ile müverrih merkûm Mamadî yedime bir kıt‘a sened dahî i‘tâ itmişdir hattâ 

merkûm Mamadi’nin vefâtından sonra ve zevcem merkûm Veli’nin hayatında bâyi‘ 

müteveffâ-yı merkûm Mamadi’nin sulbi oğulları Osman ve Ali ve zevcim merkûm 

Veli sulbiye-i kızı Zeyneb nâm kümenseler dahî yine güzeren iden bin üç yüz iki 

senesi Zi’l-hiccesinin yirmi yedinci günü tarihinde mevrûsları ve babaları bâyî‘-i 

müteveffâ-yı merkûmun ber-vech-i muharrer mübâya‘a itdiğine ve semenin dahî 

oğlu mezbûr Veli’ye hayatlarında ber-minval-i muharrer su’al ile istifâyı hak itmiş 

olduğuna ve mukaddemâ vukû‘ bulmuş olan ‘akd-i mübâya‘ ile sualeten istifa-yı 

hakkın ve bunlara mütedâ’ir mu‘âmelâtın cümlesi kat‘îyyen ve sahîhen sâdır olub 

kâzib olunmadığını verese-i merkûmundan her biri bi’t-tav‘i ve‘r-rızâ  makarr ve 

mataraf olub ol-vechile mevrûsları ve babaları Mamadi’nin ber-minvâl-i muharrer 

mu‘amele-i sâbıkası hâvî ve târih-i mezkûre ile mü’verrih tekrâr yedime bi’l-verâse 

bir kıt‘a sened dahi i‘tâ idüb ol-vechile sâlifü’z-zikr emlâk ve eşyâyı müntekıle bi-

hak ve vazı‘u’l-yed olurum ve işbû sâtûn almış olduğum eşyâ ve emlâk-ı 

mezkûrelerinden başka olub yedimde bulunân yedi re’s öküz dahi mâra’l-beyân 

şer‘an malım olan inekden doğma netâcen malım olduğu gibi ve bir re‘s merkeb dahi 
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Su Boğazı karyeli Hüseyin’den ve diğer bir re’s merkeb dahi Nalband İlik nâm 

kimesnden ve yine yedimde olan kısrağın Kürt Ali nâm kimesneden mikdarları 

ma‘lûm kendi akçam ile nefsim için satun almış malım olduğu misûllü yedimde 

bulunân sekiz ‘aded harar dahi malım olan evlâ keçilerimin kılından ma‘mûl olmûş 

malım olub ancak müdde‘î-yi mezbûrenin babası müteveffâ-yı merkûm Veli’nin malı 

olmak üzere yedimde mâra’l-beyân bir kıt‘a karalık bağ olub ve bağ-ı mezkûr 

beyne’l-verese müşterek olduğuna ikrâr ile berâber zevci merkûm Veli’ye ber-vech-i 

muhârrer cihet-i havaleden deyni olan meblağı mezkûr dokuz bin beş yüz guruşu 

dahi hayatında tamâmen ba’de’l-ifâ ve’l-istifa merkûm Veli kabûlımı hâvî 

zimmetimi ibrâ ve iskâd itmişdir deyû müdde‘î mezbûre yemin inkârın mukarren 

tasaddî eylediği def‘i meşrûhasını isbat itmek sırasında iken müdde‘î-yi mezbûre 

Meryem vâlidesi merkûm Zeyneb’in ber-vech-i muharrer müdâfa‘asını bi’t-tav‘-i 

ve’r-rızâ ikrar ve itiraf itmeğin‘âle mûceb ikrarihâ müdde-‘iyi mezbûre Meryem 

da‘vâyı mezkûresiyle vâlidesi mezbûre Zeyneb’e büyüce şer‘î mu‘ârazadan ba‘de’l-

men‘ mezbûre Zeyneb’in dahi ‘itirâfınca beyne’l-verese-i müşeterek olan ancak 

sâifü’z-zikr karalık bağ müteveffa-yı evvel merkûm Veli’nin ber-vech-i muharrer 

verese-i merkûmeleri miyanelerinde iktisâm eylemeleri iktizâ itdiği tescil ve Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinde i‘lâm olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-‘‘ışrîn min-şehr-i Şevvalü’l-mükerrem li-

sene isnâ ‘aşer  ve selâse mi‘ete ve elf______________________________________ 

 

(Dava No: 84) 
Numero 375 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Ehlicefâ 

Mahallesi’nde mesâferetle mukim ve zâtı câiyü’l- ism şâhidân ta‘rifleriyle ma‘rûf 

olan işbu ba‘isû’l-‘i‘lâm Hadice ibnite Süleyman bin Yusuf nâm Hâtûn medîne-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘küd meclis-i şer‘îmizde zevci Kürt Nizâm 

Ali bin Halil bin Cello muvâcehesinde merkûm Ali zevc-i dahlım olduğu halde 

bundan dört mâh mukaddem beni üç talâk boşayûb ben dahi târih-i mezkûrdan 

şimdiye gelinceye değin merkûmdan ayrûca hânede sâkin olub beynimizde 

mu‘amele-i zevciyet dahi vâkî‘ olmayûb ol-vechile nikâh-ı mezkûrun fesih ve 

tefrîka-i hükm olunmak matlûbumdır deyû ba‘de’d da‘vâ ve’l-istintak ol-dahî 

cevâbında fi’l-hakîkâ müdde’iye mezbûre hâlâ kendüsinin zevce-i menkûhe-i medhûl 

bahâsı olduğuna ikrâr ancak mezbûrenin ber-vech-i muhârrer talâk-ı selâse-i 
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müdde‘âsını inkâr itdikde merkûmeden beyyine taleb olundukda müdde’îyi mezbûre 

Hadice Hâtûn müdde‘âsı meşrûhası usûl-ü müttehâzası vechile Mekteb Üstü İmâmi 

Mustafa Efendi İbn-i Hacı Mehmed Ağa ve ihtiyârı Şeyh oğlu Hacı Ahmed bin 

Mustafa ve Sefer Paşa Bölüğü Mahallesi İmamı Hacı Mehmed Efendi İbn-i Mehmed 

ve Muhtarı Ahmed Ağa İbn-i Ali Ağa nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû 

mü‘tarâfi’an hâzır oldukları halde Abdullah bin Abdullah ve Ali bin Ali ve Bekir 

Efendi Ali Ağa ibn-i Mustafa Efendi nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye 

‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr olunan mârâ’l-beyân Mekteb Üstü 

Mahallesi ahâlisinden Bostancı Boşnâğın oğlu Ali bin Mehmed bin Mehmed ve 

sâlifü’z-Sefer Paşa Mahallesi’nden Benli Mehmed ibn-i Osman bin Mehmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-mûvâcehe ber-nech-i şer‘î isbât itmeğin mûcebince 

müdde’iyi mezbûre Hadice Hâtûn zevci merkûm Nizâm Ali’den talâk-ı selâse ile 

mutlaka olduğu ba,’de’l-hükm tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene isnâ ‘aşer ve salâse 

mi’ete ve elf_______________________________________________________ 

 

(Sayfa No: 51) 
(Dava No: 85) 
(Sahife)  217       Sıra Numrosu 376 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Boyacı Mahallesi 

sâkinlerinden ma‘rufetü’z-zât işbû bâ‘isû’l-i‘lâm Fatma binti Mehmed bin Hüseyin 

medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘î şerîfi  enverde 

mahalle-i mezkûrede mukim ve mezbûrenin zevci Hamâl Abuzer bin Mehmed bin 

Hırfan muvâcehesinde merkûm Abuzer üç yüz guruş mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle 

zevc-i dahlım olduğu halde işbu târihden iki hafta mukaddem Buğda bazarında yine 

Hamal esnafından ga’ib ‘ani’l-meclis Mustafa bin Tapuk? esnâ-yı münâza‘ada din ve 

imanıma cimâ‘-ı lafzile şetm idüb ol-vechile yine merkûmdan miyâne? olduğum 

istihbâr olunmakla târih-ı mezkûreden berû mu‘âmele-i zevciyetten inkıyad 

itmâmışidim el-hâlet-i hâzihi husûsı mezkûr merkûmdan su’al olunub icâb-ı 

şer‘îyyesi bi’l-icrâ zimmetinde mukarrer ve ma‘kûd-ı ‘aliye mehr-i mü’eccelem olan 

mârâ’l-beyân üç yüz guruş olâcak hakkımı bana edâya merkûm Abûzer’e tenbih 

olunmak matûbumdır deyû da‘vâ itdik de lede’s-su’al ol-dahî cevâbında müdde‘î 

mezbûre Fatma ol-mikdar mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle hâlâ zevce-i menkûhe-i 
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medhûl bahâsı olduğunu ikrâr ancak mâ’adâ müdde’âsını ba’de’l-inkâr mezbûre 

Fatma müdde‘â-yı meşrûhasını usûl-ı müttehâzası vechile bâ varaka-ı mestûre 

mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreyi imzâ ve temhir iden Hamal Mehmed 

ibn-i Veli Ali ve yine Alo bin İbiş ve Kilercî Şerîf oğlu Mehmed Ağa nâm 

kimesnlerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mü-tarafi‘ân hâzır oldukları hâlde Ali bin 

Mehmed ve Emin ibn-i Hacı Mehmed ve Molla Mehmed İbn-i Hacı Ali nâm 

kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr 

olunan Hamal Hasan İbn-i Hasan ibn-i Halil ve yine Hamal Hallo bin Mehmed bin 

Hallo nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î îsbat itmeğin 

mûcebince müdde’i mezbûre Fatma zevci merkûm Abûzer’den mübâne  olduğuna 

ba‘de’l-hükm ikrârı vechile şer‘an lâzım gelen mehr-i mü’eccel mezkûr üç yüz guruş 

müdde‘iye-i mezbûre Fatma’ya hâlâ edâ ve teslîmiyle merkûm Abûzer iltizâm 

olduğu ve merkûm Abuzer’e îşbu meclis-i şer‘îde tecdid itdirilûb ancak nikah-ı 

husûsi şer‘an mezbûre Fatma’nın rızâsına muhtac idûği tescil ve Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden ‘i‘lâm olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min-Zi’l-ka‘de li-sene isnâ ‘aşer  ve 

selâse mi‘ete ve elf____________________________________________________ 

 

(Dava No: 86) 
Numero 377 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i ‘Ayntab’ın Kurb-ı Aliyü’l-

Neccâr Mahallesi sekinlerinden iken bundan akdem fevt olan mustelik Hüseyin bin 

Mustafa nâm kimesnenin sekiz yaşında bir nefer sulbiye-i sağîre kızı Zeyneb’in 

umûruna tesviye ve ru’yet ve bâbası merkûmdan müntakil ve mevrûs olan emvâlin 

ahz ve kabz ve hıfza bir vasî nasb ve ta‘yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf ve her vechile vesâyete sağîre-i mezbûre hakkında 

evlâ ve enfa‘ iddüği zeyl-i rakimede mektûbü’l-esâmi kimesnler ihbarıyla lede’ş-

şer‘-i alânûr zâhir ve mütehakkık olan sağîran mezbûrenin li-ebb er karındaşı işbû 

bâ‘isû’l-vesîka Mehmed Ali ibnü’l-merkûm el müteveffa Hüseyin ibn-i Mustafa 

sagire-i mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâdına değin kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn 

olunduk da ol-dahî vesâyet-i mezkûreyi ba’de’l-kabûl vâsi merkûm Mehmed Ali 

meclis-i şer‘î şerîfde takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb vasî olduğûm 

sağîran Zeyneb nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyeye eşedd-i ihtiyac ile 

muhtac olmakla sağîre-i mezbûre içûn malından olmak üzere kadr-ı ma‘rûf nafaka 
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farz ve takdir olunmak bi’l-vesâye matlûbumdır didikde vasî merkûmun takrir-i 

meşrûh vakı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık ve zikr-i âti mebâğı dahi kadr-ı 

kifâye iddüğü zeyl-i hüccetde mesdûrü’l-esâmi müslimin ihbârlarıyla lede’ş-şer‘î 

alânûr zâhir ve mütehakkık olmağın işbu târih-i hücetden i‘tibâren yevmi kırk para 

farz takdir olunub meblâğ-ı makar-ı veche mezkûrı külli yevm sagire-i mezbûre 

Zeyneb’in nafaka ve kesve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zârûriyesine harc ve sarf ve le’de’l-

hâce istidâneye inde’z-zafer sağîran-ı mezbûrenin malına rucû‘a vasî-i merkûm 

Mehmed Ali’ye kıbel-i şer‘den izin virilmeğin mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min-şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf_____________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Arpacızâde Mehmed Ağa İbn-i Seyyid Ömer Ağa 

Seyyin bin Kadızâde (tahrip olduğundan okunamadı) bin Mehmed 

Osman bin Hasan 

Mehmed bin Mustafa  

Mecid bin Mustafa? 

Muhzırbaşı (tahrip olduğundan okunamadı) 

Muhzır (tahrip olduğundan okunamadı) 

Muhzır (tahrip olduğundan okunamadı) 

ve gayrühüm 

  

(Sayfa No: 52)  
(Dava No: 87) 
(Sahife)  218       Sıra Numerosu 378 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Urfa Sancağı’na tâbi‘ Birecik kazâsına 

muzâf Nizib Kasabası ahâlisinden zâtı caiyü’l-ism şâhidân ta‘rifleriyle ma‘rûf olan 

Hırat oğlu dimekle ma‘rûf işbû bâ‘isû’l-i‘lâm Mehmed ibn-i Mahlî ibn-I Abdullah 

nâm kimesne ve li-ebb mezbûreye baki‘ Medîne-i Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinde 

ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde mahkeme-i mezkûreye takdim eylediği arzuhalde zikr 

olunan kısrağa yave olmak üzere hasbe’l-usûl bi’l-emâne vazı‘u’l-yed olan hâlâ 

medîne-i mezbûre mal müdiri Rıf‘atlû Mehmed Sâlih Efendi tarafından vekil-i şer‘îsi 

olub (çizik) ve kıbel-i şer‘den husûmet-i re’y olunân Yusuf Efendi ibn-i Mehmed 

Ağa muvâcehesinde müvekkil müdir mûmâ-ileyh efendinin bi’l-emâne yedinde 

bulunub mahkeme-i mezkûre havlâsında mu‘âyene olunân alnı beyaz ve iki tarafları 
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böğrü üstü ak tüylü el-yevm dört yaşına duhûl itmiş olan bir re’s al renkli kısrağ 

mâra’l-beyân Birecik kazası ahâlisinden Hüseyin oğlu Hacı Mustafa nâm kimesnenin 

kendi malı olan kısrağından doğma netâcen yedinde malı olduğu halde ‘alâ tari‘ku’l-

mubâya‘a tedavil-i ibâre ile ‘uhdeten temliğime idhal olundukdan sonra ferâğ-ı 

mevsûf mezkûr nısf hîssesi sâlifü’z-zikr Birecik kazasına ta‘bî Şemik karyesi 

ahâlisinden Mor İbiş’in oğlu gâ’ib-i ‘ani’l-beled Seyyid Ağa’ya işbû tarihden üç mâh 

mukaddem bin üç yüz guruşa bey‘ve teslim idüb ol-vechile kısrağ-ı mevsûf mezkûr 

ga’ib-i merkûm ile benim beynimizde nısfiyet üzere malımız olmakla ga’ib mezbûr 

üzerinde bulunduğu halde her nasılsa gâ’ib-i merkûm Seyyid Ağa yedinden harûc  ile 

vekil mezbûr Yusuf Efendi’nin müvekkili müdir mûmâ-ileyh yedinde bulmamla bi’l-

istihkâk kısrağ-ı mevsûf mezkûru bana redd ve teslime müvekkil müdir mûmâ-ileyh 

efendiye izâfetle vekil mezbûr Yusuf Efendi’ye tenbih olunmak matlûbumdur  deyû 

da‘vâ itdikde ol-dahî cevâbında fi’l-hakîka müdde‘â bih olan kısrağ-ı mevsûf mezkûr 

yâve olmak üzere müvekkil müdir mûmâ-ileyh efendinin bi’l-emâne vaz‘-ı yedini 

ikrâr ancak müdde-i merkûmun ber-vech-i muharrer malı olduğunı inkâr itmekle 

müdde-i merkûmdan müdde‘âsı meşrûhâsına mutâbık beyyine taleb olunduk da 

mezbûr Mehmed müdde‘âsı usûl-i müttehâzası vechile Ahmed Ağa İbn-i Ali bin 

Abdullah ve Hacı Mustafa ibn-i Hacı Mehmed Efendi bin Ali nâm kimesnelerden bâ-

varak-i mestûre şer’an ve ba‘dehû mü-tarâfi‘an hâzır oldukları halde Mehmed Said 

ve Ali Efendi ibn-i el-Hâcı Mehmed Efendi nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-

tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbar olunan Sâlih Efendi ibn-i Mehmed 

Ağa ibn-i Sâlih Ağa ve Ahmed Ağa ibn-i Hacı Mehmed ibn-i Şeyh Dâvud nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î ba’de’l-ısbât ve’l-halef ve’l-

hükm mûcebiyle kısrağ-ı mevsûf mezkûrı müdde‘î merkûm Mehmed’e redd ve 

teslime müvekkil müdir mûmâ-ileyh Mehmed Sâmî Efendi’ye izâfetle vekil (çizik) 

Yusuf Efendi’ye tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-işer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbî‘ ve’l-‘ışrîn min-Zi’l-ka‘de li-sene isnâ ‘aşer  ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 
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(Dava No: 88) 
Numero 379 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tabî‘ Arabdar karyesi 

ahâlisinden işbu ba‘isû’l-i‘lâm Tuzlu oğlu Ali bin Ali medîne-i mezbûre mahkeme-i 

şer‘îyye odasında ma‘kûd meclîs-i şer‘îmizde yine medîne-i mezbûreye tâbî‘ 

İbrâhimli karyesi sâkinlerinden Hacı Memali bin Mehmed Ali muvâcehesinde 

merkûmdan bir sene mukaddem medfu‘um kendûsinin makbûzı olan beş yüz elli 

guruş semen-i mukâbilinde iştirâ itmiş olduğum arka ayakları sekili ve alnı çal şiğar 

ve burnu  kır on yaşında bir re’s kızıl kır renkli iğdiş bargir yedimde mâlım iken 

tarihden iki mâh mukaddem li-ecli’t-ticarede Osmâniye kazâsında muvakkaten sakin 

bulunduğûm esnâda kaza-yı mezbûr kurasından Derviş karyesi ahâlisinden Ümmet 

oğlu gâ’ib-i ‘ani’l-beled Ali bin Ali nâm kimesne kazâ-i mezkûre mahkeme-i 

şer‘îyyesinde ve iş bu sene-i hâliye Şa‘bânı’nın yirmi beşinci günü târihinde ve 

huzûr-ı hâkimde bi’l-muhâkeme inkârıma mukârren sûret-i meşru‘ada ba‘de’l-ısbat 

ve’l-hâlef ve’l-hükm ol-vakt müdde‘â bih olan bargir mevsûf mezkûra yedimde bi’l-

istihkak zabt ve ahz idüb ol-vechile semen deyû işbû merkûm Hacı Memoli’ye 

medfu‘um olan mâra’l-beyân beş yüz elli guruş mezbûr Hacı Memoli’den bi’l-

müraca‘a hâlâ taleb iderim deyû mâ’en takrir-i meşrûhuna muvâfık ve târih-i mezkûr 

ile müverrih vakf-ı mezbûr na’ibi Ali Rıza imzâ ve hatmine muhtevî bir kıt‘a i‘lâm-ı 

şer‘î ibrâz ve irâ’esiyle ba‘de’d-da‘vâ ve’s-sû’al ol-dahî cevâbında hafiye-i minvâl-i 

muharrer üzere olduğunu tamamihâ tâ‘iben ikrâr ancâk müdde‘î merkûmûn yedinden 

ber-mûceb-i i‘lâm ahz olûnan iğdiş bargir müdde‘î merkûma ber-vech-i muharrer 

bey‘ itmiş olduğum bargir olduğunu bilmem deyû inkâr itdikde müdde‘î merkûm Ali 

müdde‘âsı meşrûhasını usûl-ı müttehazası vechile Ahmed ibn-i Abidin ve Küçük 

Mehmed bin Ahmed ve Memik bin Şeyho ve Tahir bin Mehmed nâm 

kimesanelerden bâ varaka-i mestûre evvelâ sırrân ve ba‘dehû mütarâfi‘an hâzır 

oldukları Ahmed bin Mustafa ve Mehmed Ali bin diğer Mustafa ve Mehmed bin 

Emin nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûli’ş-sehâde ile ve 

küllisi ihbar olunan Arabdarlı Memik bin Mustafa bin Mehmed ve Sam mezra‘alı 

Şeyho bin Ali bin Mehmed kimesneler şehâde’tleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î 

isbât itmeğin mûcebince müdde‘â bih olan beş yüz elli guruş müdde‘î merkûm 

Ali’ye redd ve teslime müdde‘â ‘aleyh mezbûr Hacı Memoli’ye tenbih olunduğu 

tescil olundu 
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Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min-Zi’l-ka‘de li-sene isnâ ‘aşer  ve 

selâse mi’ete ve elf_________________________________________________ 

 

(Sayfa No: 53) 
(Dava No: 89) 
(Sahife) 219     Numero 380 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın İbn-i Şeker 

Mahallesi’nde Sâkine iken takriben bundan beş sene mukaddem vefât iden 

Kanalıcızâde kerîmesi Fatma ibnite Mahmûd Ağa ibn-i Hasan Efendi nâm Hâtûn ‘un 

bervech-i âtî vârisi olduğunı iddi‘â iden mahalle-i mezkûre ahâlisinden Hüsni Oğlu 

işbû bâ’isü’l-î‘lâm Mehmed bin Bekir Ağa ibn-i Hüseyin Ağa nâm kimesne medîne-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘k’ud meclis-i şer‘îmizde müteveffâ-yı 

mezbûre Fatma Hâtûn ‘ın müdyûnlarından olub medîne-i mezbûre mahallâtından 

Çukur Mahallesi ahâlisinden Boyacı Şeyhzâde Hüseyin ibn-i Şeyh Mehmed Ağa 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb vâlidem mezbûre Fatma 

Hâtûn’un hayâtında işbu merkûm Hüseyin Ağa zimmetinde cihet-i karzı şer‘îyyeden 

yüz guruş alacak hakkı olub meblâğı mezkûrı mevrûsûm ve validem mezbûre Fatma 

Hâtûn kable’l-ahz ve’l-istifa vefât itmekle yüz guruşû zevc-i metruki olan gaîb-i 

‘ani’l-meclis bâbâm Bekir Ağa ile yine gâ’ib-i ‘ani’l-meclis sadrîye-i kebîre kızı 

Fatma’ya ve sadri oğlu olmamla bana hisseran mevrûs olub benden ve gâ’ib-i 

merkûm babam Bekir Ağa’dan ve gâ’ib-i mezbûreden gayri vârisi ve terekesine 

müstehâk ahiresi olmamakla meblâg-ı mezkûrûn dört sehimde iki sehmini baki nısf 

hissesi olan elli guruş bi’l-verâse bana def‘ ve teslime müdyûn merkûm Hüseyin 

Ağa’ya tenbih olunmak metlûbûmdur deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’s-sû’al ol-dahî 

cevâbında müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr yüz guruş cihet-i mezkûreden 

zimmetinde müteveffâ-yı merkûm Fatma Hâtûn’a deyni olduğunû ikrâr ancak 

müdde‘î merkûme bervech-i müdde‘â verâsetini inkâr etdikde müdde‘î mezbûr 

Mehmed Ağa müdde‘âsı meşrûhasını usûl-i müttehâzası vechile Abdurrahman ve Ali 

ibn-i Hacı Mehmed nâm kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû mü’tarâfi‘ân hâzır 

oldukları halde Ali bin Ahmed ve Mehmed bin Mustafa nâm kimesnelerden dahî 

‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddkleri ihbâr olunan Sanlı oğlu Ali 

bin Emin ve yine Mustafa bin Ali nâm kimesneler li-ecliş-şehâde meclis-i şer‘e 

hâzirân olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakikâ müteveffa-yı mezbûre Fatma Hâtûn’ın 

verâseti zevci Bekir Ağa ibn-i Hüseyin ile sadrîye-i kebîre Kızı Fatma ibnite merkûm 
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Bekir Ağa ile Sadrî oğlu işbû merkûm Mehmed ibn-i Mezbûr Bekir Ağa’ya 

münhâsıra olub merkûmân Bekir Ağa ve Fatma ile işbû Mehmed’den mâ‘adâ vârisi 

ve terekesine müstehâk âheri yokdûr yine bu husûsa bu vech üzere şâhidiz ve şehâdet 

dahî ideriz deyû her biri bi’l-müvâcehe edâ-yı şehâdet-i şer‘îyye iddiklerine 

merkûmânın şehâdetleri hin-i kabûlde olmağın mucebiyle gâ’ibân merkûmân Bekir 

Ağa ve Fatma ile işbu müdde‘î mezbûr Mehmed’in bervech-i muharrer verâsetlerine 

ba’de’l-hükm müdde‘â bih olan yüz guruşun nısfı bulunân elli guruş madde‘î 

merkûm Mehmed’e def‘ ve teslime müdde‘â ‘aleyh mezbûr Hüseyin Ağa’ya tenbih 

olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min-Zi’l-ka‘de li-sene isnâ ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf____________________________________________________ 

 

(Dava No: 90) 
Numero 381 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’da vaki‘ Redif Sınıf-ı 

mukaddem tabûrı binbaşısı işbu ba‘isü’l-vesikâ ‘İzzetlû Süleyman Beğ  ibn-i el-

Benağ Mustafa Paşa meclis-i şer‘î hâzır-ı levâzımü’t-tevkirde takrir-i kelâm ve 

ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb işbû meclis-i şer‘îde hâzıra tahmînen dokuz yaşında Emine 

ibnite Yusuf bin Abdullah nâm sağîre li-ecli’t-tescilini çend mahdan berû hacr ve 

terbiyemde ta‘yîn-i ‘â’ile ve familyam ile birlikde olub müstehâk-ı şer‘îsi olmamağla 

min-leh hakku’l-ahz üzerine kadr-ı kifâye nafaka ve kisve bahâ farz ve taktir olmak 

matlûbûmdûr didikde Mir mûmâ- ileyhin takrir-i meşrûh vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-

emre muvâfık zikr-i âtî meblağ kadr-ı kifâye olduğu zeyl-i rakimede mektûbü’l-

esâmî –i müslimin ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve mütehakkık olmakla işbu 

târih-i hüccetden i‘tibâren sağîran-ı mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir 

levâzım-ı zârûriyesiçün yevmi ikişer guruş nafaka farz ve takdir olûnûb meblağ-ı 

mefrûzı mezkûrı beher yevm sağîre-i hâzire-i mezbûre Emine’nin nafaka ve kisve 

bahâ vesâ’ir havâic-i zarûriyesine harc ve sarf ve lede’l-hâce istidaneye ve inde’z-

zafer min-lehü hakku’l-ahz üzerine rücû‘a kıbel-i şer‘den mûmâ-ileyh Süleyman 

Beğ’e izin virilmeğin mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘işrîn min-Zi’l-ka‘de li-sene isnâ ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Da‘vâ Me’muru Ahmed Efendi ibn-i Abdurrahman Ağa  
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Ruyuf? efradından  Mustafa ibn-i Ahmed 

Hacı İsâzâde Abdulkadir ibn-i Ömer Ağa 

ve gayrihim mine’l-huzzar 

 

(Sayfa No: 54) 
(Dava No: 91) 
(Sahife) 220     Numero 382 

Mütefevfâ Hayatizâde Mehmed Rasim Paşa’nın mecmu‘ terekesi esmânı 

yekûni işbû defteri kassâmın cânibi yemninde  vâkî sahifede muharrer olduğu vechile 

ra’ic tutularak dört yük kırk sekiz bin dört yüz doksan üç guruş bâkî‘ ve resîde olub 

meblağ-ı mecmu‘ mezkûrdan bir yük yirmi dört bin atmış guruş kıymetlû ma‘lûmu’l-

kıtâ‘ât ‘akar Emine Güldaniz Hânım’ın bir kıt‘a vakfiye-i ma‘mûl bahâsı mûcebince 

müşârûn-ileyhin zimmeti olan nukûd mevkûf mukâbilinde ve beş bin guruş zevce-i 

mûmâ-ileyhin mehr-i mü’ecceli ve sekiz bin beş yüz on guruş dahî harc-ı kısmet 

vesâ’ire ile beyne’l-verese müşterek olmak üzere bir bölü yirmi beş bin guruş 

kıymetlü İstanbul’da bulunan emlâk kî cem‘ân iki yük atmış iki bin beş yüz yetmiş 

guruş fürû nehâde? olunduktan sonra mukaddemâ hüsn-i tahrîrde verese-i müşârûn 

ileyhden ancak binti muma-ileyha Na‘ime Hânım’ın tereke-i mezkûre cümlesinden 

olarak otuz üç bin üç yüz elli guruş kıymetlü ma’hûzâtı olan eşyâ-i semenden dahî 

mûmâ-ileyhânın hisse-i ırsiyesi olan on sekiz bin sekiz yüz altmış beş guruş on üç 

para ba’de’t-tenzil mütebâki tereke-i mezkûre olduğundan şimdiye değin mûmâ-

ileyhâ Nesime Hânım’dan mâ‘adâ verese-i beyinlerinde meşâ‘ ve müşterek kalmışidi 

el-haleti hâzihi verese’i-mûmâ-ileyh dahî mezkûr bâkî terekenin taksimini taleb 

eyledikleri cihetle her birinin ismi zîrinde merkûm olunduğu üzere matlûbatları 

mukâbi’l-ber-vech-i zîr-i teslîmat zikr ve beyân olunur 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min-şehr-i Ramazan li-sene isnâ ‘aşer  ve selâse 

mi‘ete ve elf 

Mûmâ-ileyhâ Hatice Hanım’ın matlûbâtı 
guruş 
21560 

hisse-i ırsiyeden 

 
05000 
26560 

mehr-i mu’ahhereden 

 
kelâm-ı kadim         kürt kârı sıfra       uzun halı        
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

15  1  40  1  250 1 
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kürt   perdesi          kilim seccâde               yeşilli kürt halısı      
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

15  1  20  1  150 1 
 
diğer kürt seccâdesi       perde kilim       yeşilli seccâde kilim 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

90  1  350 2  120 1 
 
köşkde kanepe ve koltuk ve siğâra masaları        kapaklı tatlı  tabağı         
guruş  ‘aded  guruş ‘aded 
300  11  10 3 

 
yemek tabağı       kenarı çukur  tabak       sağîr ve kebir tabak çanak        
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

20  20  9  4  7 6 
 
çay fincanı ma‘ tabak    üç kollu beyâzı şam‘dân     ayaklı fincan ma‘ tabak       
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded 

9  3  25 3  15 6 
 
küçük beyazı tabak     nakışlı fincan tabağı           kulpsız fincan     
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded 

6  7  4 5  5 9 
 
kâse çanâk         büyük billûr tabak       çay kaşı            şerbet kâsesi          
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded 

3  2  5  3  2 5  33 22 
 
  yazı takımı           dökme şam‘dan     mavi sigaralık     lahuralı yüzlü yorgan  
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded guruş ‘aded  guruş  ‘aded 

20  1  6  3 3 2  100  2 
 
kazak yüzlü yorgan        battaniye              kulplu şerbet tepsileri   
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

80  1  30 3  26 4 
  

kapaklı sini tası              sigara tabağı         elmas nazargâh 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

5  1  6 6  30 11 
 
tuzluk                       hoşaf kaşığı       beyazı şam‘dan     
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

2  2  20  10  15 2 
 
miskamil  sini               köşkde  perdeler        kenârı kırmızı havlu 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

30  2  40 ?  24 11 
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şerbethavlısı     sini ve sıfra örtüleri     ehven kaşık ve çatal    
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

10  10  30  5  8 12 
 
sırmalı havlu       Ayntabgâri  kaşık                hoşaf kaşığı    
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

20  1  10  10  10 10 
 

miskamil çatal ve bıçak                kürk  
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

15  6  6 7 
 
     füzme takım             şal         
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded
1200  1  100  1 
 
sarı leğen ve ibrik      yeşilli yüm döşek         döşek çarşafı      
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

50  (boş)  70 1  10 1 
 
 ‘âdi    sandık          yüm minder         penbe yasdık      keçe seccâde 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded 

10  1  20  1  5 1  50 2 
 
Urfa kilimi                 penbe döşek      mitilli yorgan            
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded
100  3  80  2  80 2 

 
penbe yüz yastığı        selatın sandık            yüm döşek 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

15  3  85 1  40 1 
 
yüm minder             miskamil seccade            ayna 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

10  1  10  1  50 1 
   
miskamik kilim         kilim seccâde            yüm yüz yastığı 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded
300  4  15  1  10 1 

 
yüm yorgan        pamuk yüz yastığı       yorgan kezâ     
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

60  2  10  2  40 1 
 
‘âdi nargile ma‘ mahî   mavi kenarlı tabak       
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

20  4  10 5 
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sarı mangal                   hurç                bakır semâver             
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded
100  1  10  1  100 1 

   
yüm yorgan             pamuk yorgan             pamuk yastık 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

70  2  25 1  15 2 
 
pamuk minder            yüm yasdık               pamuk döşek            
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

4  2  30  3  20 1 
    
     pamuk yasdık             yüm döşek              yüm yasdık 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

5  1  40 1  20 2 
 

(Sayfa No: 55) 
(Sahife) 221 

     kilim                        halı            gümüş sigara kutusu         
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded
100  2  70  1  40 1 

 
 yaldızlı sigara kutusu     kütüb-i mütenevîden hisse    bakır evâni 
guruş  ‘aded guruş  guruş

80  1 
 

512  600 
 

sâde yağ              kömür         hırdavat-ı menzil      gümüş tas         
guruş  guruş  guruş  guruş
520  350  500  60 

 
tüfenk          timûr karyola          kahve değirmanı              
guruş  guruş  ‘aded  guruş
550  200  2  35 

 
yakud yüzük             ma‘rekilk           gümüş kezalik kolye    
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş
100  1  25  1  25 
 
Mihrimân karyesinde Hezek oğlu yedinde sumaklık 
guruş 
400 

 
Yine karye-i mezbûrede merkûm yedinde fıstıklık 
guruş 
500 

 
Yarmalı Ok’da Mehmed Ali ile müşterek bağ 
guruş 
500 
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Kastel başında Resûl oğlu icâresinde menzil hissesi 
guruş 
1600 

 
Çukur Mahalle’de vâki‘ ‘arak fabrikasının sekizde bir hissesi 

guruş 
3125 

 
İbn-i Eyûb Mahallesi’nde ‘Attar dükkânı sülsan hissesi 

guruş 
2400 

 
Değirman Boğazı’nda kâ’in bostan Halil oğlu Mustafa yedinde 

guruş  meşâre 
1300  33 

 
İbn-i Eyûb Mahallesi’nde kâ’in hâne hissesi 

guruş 
5614 

 
Meydan Başda vâki‘ Yeğin baş Ali yedinde bostân 

guruş  meşâre 
1500  (boş) 

 
Kuzatlıda tudlu dolab hissesi 

guruş 
260 

 
Yekün yalnız___________________________________________ 

 guruş 
26564 

 
Vereseden Osman Rehâ Beğ ibn-i müteveffa-yı müşâru’n-ileyhin hisse-i ırsiyesi 

para  guruş 
(boş)  3774 

 
Mûmâ-ileyhâ hisse-i merkûmesine mukâbi’l ve vâlidesi ve vâsileri mûmâ-ileyhâ 
Hadice Hanım’a teslîmat 
 
İbrahim Şehir karyesinde kâ’in fıstık ve sakız eşcârı muhtevi hayırlık Adil yeri 

guruş 
800 

 
Cinâyatlı yurdu’nda Çolak ve kız karındaşı Hadice yedinde bağ 

guruş 
950 

 
Tavilcikde bağ Bekdaş yedinde  

guruş 
950 
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Cinâyatlı yurdunda dımışkı bağ Hüso yedinde 
guruş 
950 

 
İki Ahur’da bağ ve Sumak Bekdaş yedinde 

guruş 
750 

 
Cinâyatlı yurdu’nda dımışkı bağ Timur  Ali yedinde 

guruş 
900 

 
Mahalle-i mezkûrda dımışkı bağ Faslı Ali yedinde 

guruş 
975 

 
Mahalle-i mezkûrda dımışkı bağ Mûsâ yedinde 

guruş 
825 

 
Mahalle-i mezkûrda dımışkı bağ Kara Mustafa yedinde 

guruş 
900 

 
İbrâhim Şehirde derebağda nar ve hayır ve sakız ve fıstık eşçârı 

guruş 
1700 

 
Keplin karyesinde Hacı Ahmed Kiya yedinde müşterek karalık bağ 

guruş 
300 

 
Karye-i mezkûrede Emin oğlu Emin yedinde müşterek karalık bağ 

guruş 
300 

 
Karye-i mezkûrede İsmâil ile müşterek karalık bağ 

guruş 
300 

 
Karye-i mezbûrede Çil Oğlan Ali ile müşterek bağ 

guruş 
300 

 
Karye-i mezbûrede Mehmed’in oğlu Ali ile müşterek karalık bağ 

guruş 
300 
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Karye-i mezkûrede Pir Oğlu Mehmed Ali ile müşterek karalık bağ 
guruş 
300 

 
Karye-i mezbûrede Mısdık ile müşterek karalık bağ 

guruş 
300 

 
Karye-i mezbûrede Palıd  oğlu İsmâil ile müşterek karalık bağ 

guruş 
300 

 
Karye-i mezbûrede  Palıd  oğlu Ali Osman ile müşterek karalık bağ 

guruş 
300 

 
Karye-i mezbûrede Hacı Ahmed Kiya yedinde incirlik 

guruş 
400 

 
Erikce’de Gökoğlu’nun oğlu yedinde mahlût bağ 

guruş 
800 

 
Kozanlı’da mukâtada‘a ittisalinde Bardakcı dükkânı hissesi 

guruş 
240 

 
Pazar yerinde Bıcakcı dükkânı 

 

 
Çınarlı Cami‘i Şerîfi yanında bostan 

guruş  meşare 
3000  100 

 
İbn-i Eyûb Mahallesi’nde vaki‘ bir bâb Haremzâde’sinin 

para  guruş 
20  9824 

 
Çukûr mahalle’de vâki‘‘arak fabrikasında rub‘ hissesi 

guruş 
6250 

 
 Yekün yalnız_______________________________________________ 

para  guruş 
20  37764 

 

 

guruş 
4800 
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(Sayfa No: 56) 
(Sahife) 222 

Vereseden Mehmed Ali Beğ ibn-i müteveffâ-yı müşâru’n-ileyh matlûbatı 
para  guruş 
(boş)  27764 

     hisse-i ırsiyeden 

 
08510 
46240 

   harac-ı kısmet ve sa’ireden 

 
Mûmâ-ileyh Ali Beğefendi’nin matlûbât-ı merkûmesine mukâbil vukû‘ bulan 
teslimat İbrâhim Şehr karyesinde vâki‘ İshak Paşa fıstıklığının on sekiz sehimd yedi 
sehim hissesi 

guruş 
900 

 
Kebir tarlada Bekdaş’ın yedinde dımışkı bağ 

guruş 
550 

 
Kara Kuyu karyesinde Ağa yerinde Kara Mehmed oğlu Hüsni yedinde ağlak bağ 

guruş  kıt‘a 
800  2 

 
Yine merkûm Gözü Küçük’den alınan bağ 

guruş  kıt‘a 
500  1 

 
Yine merkûm yedinde Zemzem’in oğlundan alınân humûsi bağ 

guruş 
550 

 
Kara Kuyu’da incirlik civârında İbrâhim yedinde ağlak bağ 

guruş 
550 

 
Yine mezkûr Kara Kayu’da Ağa yerinde Ayntablı sobacı bağ harâbesi 

guruş 
400 

 
Mihrimân Sekisinde Kara Maho’nun Oğlu Hasan yedinde humûsi bağ 

guruş 
600 

 
Ayntab’ın Yeni Oba Mahallesi’nde Ökkâş icâresinde menzil 

guruş 
400 
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Eyüboğlu’nda Ayvaz oğlu Atşın? icâresinde ma‘sare ve cıvârında menzil tamâmı 
guruş 

1440 
 
Eyüboğlu’nda ma‘sare cıvârında Kalaycı Kıfork icâresinde dükkân tamamı 

guruş 
400 

 
Çukûr Mahalle’de ‘arak fabrikasının rub‘ hissesi 

guruş 
6250 

 
Harâd bazarında Kebabcı Mustafa icâresinde dükkân nısf hissesi 

guruş 
2000 

 
Kömürcü oğlu hânesi ittisâlinde kâ’in bostân 

guruş 
2500 

 
Kuzatlı Mahallesi’nde Mısto bostanının on sekizde bir hissesi 

guruş 
300 

 
Meydanbaşı’nda bostan Koca Osmanoğlu Mehmed Ali yedinde bostan 

guruş  meşâre 
800  25 

 
Bâbilge karyesinde vâki‘ erik bağçesinin süls hissesi 

guruş 
400 

 
Çatal Kuz mevki‘inde bağ 

guruş 
1600 

 
Garaf bostanın üç rub‘ hissesi Samur’un oğlu yedinde 

guruş 
2000 

 
Arıklıca karyesinde humûsi ve ağlak bağ İbrâhimli Durmuş ve Silleli Ali yedlerinde 

guruş  kıt‘a 
4200  1 

 
Burç karyesinde Dedeoğlu yedinde ağlak bağ nısf hissesi 

guruş 
300 
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İbn-i Eyûb Mahallesi’nde ka’in bir bâb hânenin elli yedi sehimde on dört sehm-i 
hissesi 

guruş 
2000 

 
Garâf bostanın altında ve iki su arasında ata bostanın beşte bir hissesi 

guruş 
50 

 
Erzurum halısı                  boz kilim    
guruş  ‘aded  guruş ‘aded
500  3  150 1 

 
    kürt karı kilim         börek tabağı 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded
150  1  25 2 

 
büyük kayık tabak     çorba kâses büyük 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

20  3  8 1 
 
 çorba kâsesi         mavi kayık tabak         
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded

5  1  8  2 
 
penbe renkli tabak      Hez kârı tebsi         ufak kahve tepsisi 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

14  8  50 1  10 5 
 
sarı divân sinisi          çay fincanı ve ibriği ve şekerlik         çengellik          
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded 
120  1  60 14  3 2 

   
fağfuri kuruyemiş tabağı        tatlı kaşık ma‘ çatal ve bıçak       
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

5  2  30 12 
 
 keçe seccâde                 urban                    sürahî 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

50  2  25  2  6 2 
 
gümüş nargile        sarı mangal  ma‘ tepsi ve kapak 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded ‘aded
160  1  150 1 3 

 
sarı semâver         kilim miskamil           yüm minder           penbe döşek 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 

60  1  150  3  120 3  40  2 
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yasdık                            yorgan                tel kârı sigara kutusu       
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

10  1  20  1  40 1 
 
gümüş   esb takımı         Frenk eğeri ma‘ mâşa     miskamil siyah çuka at takımı       
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 
600  1  300 1  80  1 

 
oda takımı     kitabdan hisse    bakır evâniden hisse     kapuda erkek esb 
guruş  guruş  guruş  guruş  re’s 
300  300  550   400  1 

 
      kılınc                  kantar                    avize            
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

70  1  80  1  100 1 
 
 iki yasdık iki minder        mısır darısı 
guruş  guruş kıyye

90  3050 41120
 
Naime Hanım’ın aldığından mâ‘adâ mütenevi üzüm ve saire 
guruş 
237 

 
Yekün yalnız_____________________________________________________ 
para  guruş
20  46360

 

(Sayfa No: 57) 
(Sahife) 223 

Vereseden Emine Mehri Hanım’a müteveffâ-yı müşâru’n-ileyhin hisse-i ırsiyesi 

Mûmâ-ileyhânın hisse-i merkûmesine mukâbil vâlideleri ve vasîleri mûmâ-ileyhâ 

Hadice Hanım’a teslimat 

simli kilim              göbekli kilim          
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  
150  1  200  1  

 
kırmızı kebir Sivâsi kilim   kapaklı beyazı tabak 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

    25  
 
kenarı yaldızlı tabak        çorba kasesi         billûr iftâriye tası 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

35  22  5 1  16 16 
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billûr kapaklı tatlı tası    büyük mavi kenârlı kahve fincanı 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded

35  12  35  12 
 
 fagfuri  çay ibriği      fagfuri sini          mavi renkli sürâhi ma‘ bardak   
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

25  1  50  1  60 1 
 
 çatal kaşık cedid      sağîr minder yüm    
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

60  24  70 2 
 
kebir minder yüm        yüm yasdık         ceviz sandık 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

90  2  90 6  60 1 
 
yüm yorgan            penbe yorgan               döşek               
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  

40  2  10  1  40 1  
 
bakır mangal                     kümüş zarf          çay kaşığı 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

6  1  150 10  150 12 
 
gümüş çatal kaşık       gümüş tas              incü mangal    
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  

40  2  120  1  200 14  
 
bakır evâni hissesi         sarı leğen  ibrik  
guruş    guruş ‘aded
545    200 14 

 
İbn-i Eyûb Mahallesi’nde vâki‘ hâneden hisse 
guruş  7 sehim 
4912  57  
 
Çukur Mahalle’de vâki‘ fabrikasında sekizde bir hissesi 
guruş 
3125 
 
Harâd bazarında kâ’in Kasab Hasan icâresinde dükkânın nısf hissesi 
guruş 
2000 
 
Yine Harâd bazarında  Haphapcı Mehmed icâresinde dükkânın nısf hissesi 
guruş 
2000 
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Kanevatcı bostanı’nın tamamı dört yüz meşâre i‘tibârıyla yüz on beş meşâresi 
guruş  meşâre 
2700  115 
 
Şeyhoğlu Hacı Ali yedinde bostan hîssesi 
guruş  meşâre 
1300  34 
 
Yekün yalnız 
guruş 
18827 
 
Vereseden Nureddin Ziyâ Beğ ibn-i müteveffâ-yı müşâru’n-ileyh hisse-i ırsiyesi 

Mûmâ-ileyhin hisse-i merkûmesine mukâbil vâlideleri ve vâsîleri mûmâ-ileyhâ 

Hadice Hanım’a teslîmât İbrâhim Şehr karyesinde Cinayetli yurdunda  

Kemahlı oğlu Yusuf ve Ahmed yedlerinde dımışkı bağ 
guruş 
925 

 
Fıstık ve sakız ve cehrelik nısf hissesi 
guruş 
950 

 
Cinayetli yurdunda Baş Ali yedinde dımışkı bağ 
guruş 
975 

 
Mahalle-i mezbûrda Eyyüb oğlu yedinde dımışkı bağ 
guruş 
650 

 
Mahalle-i mezbûrda Osa ve Emin yedinde dımışkı bağ 
guruş 
450 

 
Mahalle-i mezbûrda Ağzı Kara Mehmed yedinde dımışkı bağ 
guruş 
750 

 
Mahalle-i mezbûrede merkûm yedinde yenice ve dımışkı bağ 
guruş 
675 

 
Mahalle-i mezbûrda Bekdâş’ın yedinde yenice ve dımışkı bağ 
guruş 
600 
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Mahalle-i mezbûrda merkûm yedinde ağlak bağ 
guruş 
625 

 
Mahalle-i mezbûrda Babo ve karındaşı Mamedi yedinde dımışkı bağ 
guruş 
700 

 
Tilfar karyesinde Harmanevli mevki‘inde Fasûk oğlu (tahrip olduğundan okunamadı) 
ile müşterek bağ 
guruş 
300 

 
Mahalle-i mezkûrda Köroğlu yedinde müşârün-ileyh ile müşterek bağ 
guruş 
450 

 
Tilfar karyesinde Keskin oğlu sehimi nâm mahalde Fasûk oğlu yedinde dımışkı bağ 
guruş 
400 

 
Karye-i mezbûrede Kâfir Höyüğü nâm mahalde Mahmud Mehmed (tahrip 
olduğundan okunamadı) ile müşterek yenice karalık bağ ma‘ hayirlik 
guruş 
350 

 

(Sayfa No: 58) 
(Sahife) 224 

Karye-i mezbûrede mahalle-i mezkûrda Karavirânları ve Efendi-i mûmâ-ileyh ile 
müşterek dımışkı ve yenice karalık bağ hissesi 
guruş 
450 

 
Karye-i mezbûrede mahalle-i mezkûrda Mahli’nin oğlu Haso ve Efendi-i mûmâ-
ileyh ile müşterek dımışkı ve yenice hissesi 
guruş 
400 

 
Karye-i mezbûrede mahalle-i mezkûrda Lökü ve Efendi-i mûmâ-ileyh ile müşterek 
dımışkı ve yenice bağ 
guruş 
250 

 
Kara Kayâ karyesinde vaki‘ma‘sarenin rub‘ hissesi Bazuk oğlu ve Ahmed Ağa ile 
müşterek söğüd ve çınar eşcârı 
guruş 
500 
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Kuzatlı Azâ Kirkor Efendi icaresinde hânenin rûb‘ hissesi  
guruş 
3200 
 
Kutluk’da Monla Ahmed ile müşterek söğüt ve çınar  
guruş 
500 

 
Kapkaplı’da Ca‘ca‘ civârında Gül yerinde kâ’in bostan 
guruş  meşâre 
2000  60 
 
Bâbilge karyesinde zerdâlû eşcârı 
guruş 
350 

 
Kara Pınardada vâki‘ Kabarcık bağ ve cevîz eşcârı 
guruş 
650 

 
Mahalle-i mezkûrda kâ’in tudluk tamâmı 
guruş 
1500 
 
İbn-i Eyûb Mahallesi’nde vâki‘ hâneden hisse 
para  guruş  044? sehim 
20  9824  57  

 
Çukur Mahalle’de vâki‘ ‘arak fabrikası rub‘ hâssesi 
guruş 
66250 
 
Harrân bazarında Harâd Haydar icâresinde dükkân sehâmı 
guruş 
2000 
 
yekün yalnız____________________________________________ 
para  guruş
20  37616

 

 İşbû defter-i kasâmda muharrer olduğu üzere selef dâ‘îyânem zamânında 

dâhil-i kısmet kılınândan Der-sa‘âdetde kâ’in ‘akarât-ı icâresin olmak cihetle 

hasbe’l-kânûn-ı mütesâviyan evlâdına râci‘ olduğundan ‘akarât-ı mebhus ‘inhâ 

müteveffâ-yı müşârun-ileyhin evlâd-ı mevcûdesi meyânında müştereken ve 

mütesâviyen terk ile kısmet-i (tahrip olduğundan okunamadı) bi’l-ihrâc müteveffâ-yı 

mûşârun-ileyh sahhü’l-bâki terekesi (172483 guruşun râicden ibâret olmakla bu kere 
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mu‘arefet-i şer‘î şerîf ve vasî ile tereke-i mütebakiye-i mezkûre lede’t-taksim zevce-i 

mûmâ-ileyhâ ile ibn-i kebir mûmâ-ileyh Ali Beğ ve ebnân-ı sağîrân mûmâ-ileyhâ 

Osman Rızâ ve Nureddin Ziya Beğler binti sağîran-ı mûmâ-ileyhâ Emine Mehri 

Hanım’a isâbet iden mikdâr-ı hisselerine mukâbil tefrik idilen emlâk ve eşya bâlâda 

ayru ayru yazılan (tahrip olduğundan okunamadı) den ‘ibâret olub bu sûretle binti 

kebîre-i mûmâ-ileyhâ Naime Hanım’a evvelce hisse mukâbili olarak İstanbul ‘akarâtı 

dâhil olduğu halde tefrik kılınan râic (33350) guruşdan ‘akarat-ı mezkûrenin ber-

vech-i muharrer taksimden tâi sebebiyle hissesi (18864) guruş on beş paraya tenzil 

ile fazla aldığı (tahrip olduğundan okunamadı) şilân? ((tahrip olduğundan 

okunamadı)14485) guruş râic akçesinin mûmâ-ileyhâ Naime Hanım’dan istirdâd ile 

nukûd mûmâ-ileyhâ ile bû def‘a bâ mu‘arafat mütevellî alunûb vâfiyeti hükm olunân 

emlâk-ı ma‘lûmeye zamm ve ilhâkı edâ olmak içûn ma‘rûfet-ı şer‘ ile münâsıb 

emlâkü’l-hak üzere mütevellî bulunân ibn-i kebir mûmâ-ileyh Ali Bekir Ağa’ya ve’t- 

teslimi lâ-büdd iddüğü işbu mehalle kaydı izâh kılındı 

 

(Sayfa No: 59) 
(Dava No: 92) 
(Sahife) 225         Numero 383 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’a tabi‘ Hamur Kesân 

karyesi ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyun’un otuz beşinci alayının birinci 

tâburunun dördüncü bölüğünün beşinci takımının dokuzuncu neferi iken vefât iden 

Ali bin Mûsâ bin Bekir’in validesi olduklarını iddi’â iden işbu bâ‘isü’l-îlâm Mûsa ile 

ma‘rûfetü’z-zât Elif ve Hadice benû merkûm Mûsâ bin Bekir nâm kimesneler 

medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde 

müteveffa-yı merkûmûn medyûnî Hüseyin Ağa bin Şeyh Mehmed Ağa 

muvâcehesinde mevrûsumuz merkûm Ali hayatında işbû mezbûr zimmetinde cihet-i 

karzdan olacağı olan altmış guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifâ merkûm Ali vefât 

itmekle meblağ-ı mezkûr zevi’l kurâ cihetine li-ebeveyn kız karındaşları olan 

içimizden mezbûretân Elif ve Hatice’ye ve li-ebb erkârındaşı olmamla bana hisseran 

mevrûs olub mezburtan ile benden gayrî vârisi ve terekesine müstehâk aheri 

olmamakla meblağı mezkûrı bana ve merkûmân işbu Elif ve Hadice’ye def‘ ve 

teslimi hakkında medyûn merkûm Hüseyin’e tenbih olunmak bi’l-verâse 

matlûbumuzdır deyû her biri verâseten da‘va itdikde ol-dahi cevâbında meblâğı 

mezkûr zimmetinde cihet-i mezbûreden müteveffâ-yı merkûma hâlâ deyni olduğunu 
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ikrâr ancak müdde‘îyûn merkûmûn Musâ ve Elif ve Hadice’nin ber-vech-i muharrer 

verâset-i müdde‘âsını inkâr itdikde müdde‘î merkûmlar müdde‘âsı meşrûhâlarını 

usul-ü mütehazası vechile Şıhlı bin Mehmed ve Ali Ağa ibn-i Süleyman Ağa nâm 

kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarafi‘un huzûrlarında Mehmed bin 

Mehmed ve Ahmed bin Ahmed nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl 

ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbar olunan Hacı Mehmed bin Ahmed ve Mustafa 

bin İbrâhim nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nech-i şer‘î meşrûhan 

ve mufassalan ba‘de’l-ısbât müdde ‘îyûn merkûmûn Mûsâ ve Elif ve Hatice’nin 

minval-i muharrer üzere verâsetlerine hükm olunmağın mucebiyle müdde‘â bih olan 

altmış guruşu müdde‘îyûn mezbûreden Musâ ve Elif ve Hadice‘ye def‘ ye teslimi 

medyûn merkûm Hüseyin’e tenbih olunmağın tescil ve Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-Zi’l-hicce li-sene isnâ-aşer ve selâse mi’ete 

ve elf_______________________________________________________________ 

 

(Dava No: 93) 
Numero 384 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Tahtani-i Timur 

karyesi ahâlisinden olub Beşinci Orduyu Hûmayun’un otuz beşinci alayının birinci 

takımının birinci bölüğünûn dokuzuncu takımının sekizinci neferi iken vefât iden 

Mehmed bin Câfer ve Mustafa’nın ber-vech-i âti vârisi olduklarını iddi‘â iden işbû 

bâ‘isü’l-‘îlâm Süleyman ibn-i Cafer ve Msutafa nâm kimesne kendi nefsine asâleten 

ve li-ebeveyn er karındaşları Mustafa ve diğer Mustafa ve kız karındaşları 

ma‘rufetü‘z-zât Elif ve Ümmühan ile yine ma‘rufetü’z-zât vâlidesi Elif binti Osman 

ve yine ma‘rufetü’z-zât diğer Elif ibnite Mehmed’in vekil-i şer‘îleri olmakla 

vekâleten ve sağîre Havva ibnite müteveffâ-yı merkûm  Mehmed’in ve vasîsi ve li-

ebeveyni olmakla vesâyeten ve velâyeten medîne-i mezbûre mahkeme-i 

şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îde müteveffâ-yı merkûmun medyûnı Hüseyin bin 

Mehmed muvâcehesinde asâleten ve vekâleten ve vesâyeten mevrûsumuz müteveffa-

yı merkûmûn hayâtında mezbûr Hüseyin zimmetinde cihet-i karzdan elli guruş hakkı 

olub meblağı mezkûru kable’l-ahz ve’l-istifâ merkûm Mehmed vefât itmekle meblağı 

mezkûr vâlidesi Elif ve zevcesi diğer Elif ile sâ’ir müvekkillerim er karındaşı 

Mustafa ve  diğer Mustafa ve kız karındaşları Elif ve Ümmühan ile vasîsi olduğûm 

sebebiyle sağîre kızı Havva’ya ve er-karındaşı olmamla bana ‘âheri mevrûsu olub 
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benden müvekkillerim merkûmlardan vasîsi olduğum sağîretan mezbûreden gayrı 

vâris terekesine müstehâk âheri olmakla bana ve müvekkillerime ve vasîsi olduğum 

sağîre mezbûreye meblağ-ı mezkûr mevrûs olmakla meblağı mezkûrı asâleten ve 

vekâleten ve vesâyeten tarafıma teslimi matlûbûmdur deyû da‘vâ itdükde ol-dahî 

cevâbında kabzı minval muharrer üzere olduğunu ikrar ancak bervech-i muharrer 

(tahrip olduğundan okunamadı) müdde‘âsını inkâr itdikde müdde‘î asıl ve vekil ve 

vasî merkûm müdde‘âsı usûl-i müttehazası vechile (silik) Mustafa ve Mehmed bin 

Ali nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû müterâfı‘ân huzûrunda Ali ibn-i 

Ahmed ve Mehmed bin Halil nâm kimesnelerin dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

mekbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr olunan Çolak Mehmed ibn-i Ahmed ve Hasan bin 

Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe meşrûha ve mufasalan i‘nde’l-

ısbât ber-vech-i de‘âvi reşitlerine hakim olunmağın mucebiyle müdde‘â bih olan elli 

guruş müdde‘î asıl vekil ve vasî merkûm Süleymân’a def‘ ve teslime medyûn 

mezbûr Hüseyin’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu 

 Tahtîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-Zi’l-hicce li-sene isnâ ‘aşer ve selâse mi’ete 

ve elf_______________________________________________________________ 

 

(Dava No: 94) 
Numero 385 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Cided karyesi 

ahâlisinden olub Beşinci Orduyu Hümâyun’un piyâde otuz beşinci alâyının birinci 

taburının ikînci bölüğü efrâdından iken bundan mukaddem vefât iden Ahmed bin 

Mehmed’in ber-vech-i âtî vârisi oldukalarını iddi‘â iden işbû bâ‘isü’l i‘lâm merkûm 

Mehemd bin mezbûr Ahmed ve ma‘rufet-i Emine ibnite Köse Hüseyin nâm Hâtûn 

medîne-i mezbûre 

 

(Sayfa No: 60) 
(Sahife) 226 

mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde müteveffa-yı merkûmun 

medyûnu olub medîne-i mezbûrenin Çukur Mahallesi’nde mukim Hüseyin Ağa ibn-i 

Şeyh Mehmed muvâcehesinde oğlumuz ve mevrûsumuz müteveffa-yı merkûm 

Ahmed’in hayâtında ve cihet-i karz-ı şer‘îyyeden merkûm Hüseyin Ağa zimmetinde 

olacağı olan altmış guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifâ merkûm Ahmed vefât 
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itmekle meblağı mezkûr müteveffa-yı mezbûrun ebeveyni olmamızla bizlere hisseran 

mevrûs olub ve bizlerden başka vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamakla 

meblâğ-ı mezkûru verâseten taleb ve da‘va ideriz deyû her biri iddi’â eylediklerinde 

ol-dahî cevâbında kazı-yı minval muharrer üzere olduğunu ikrâr ancak müdde‘îyân 

merkûmânın ber-minval-i meşrûh verâset-i müdde‘âlarını inkâr itdikde müdde‘îyân 

mezbûrân Mehmed ve Emine bervech-i muharrer müdde‘âlarını usûl-ı müttehazası 

vechile Hacı Hüseyin oğlu Hasan Kiya ve Ali bin Abdullah nâm kimesnelerden 

evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘ûn hâzır oldukları halde Hacı Ömer Ağa ibn-i Hacı 

Abdulhalûk ve Hacı Fazlı ibn-i Ali nâm kimesnelerden dahî alenen lede‘t-tezkiye 

‘adl ve makbûlü’ş-şehade iddükleri ihbâr olunân Mehmed Kiya ibn-i Derviş 

Mehemed ve Şeyho bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-

nech-i şer‘î isbât itmeğin mucebince müdde‘îyân merkûmân Mehmed ile Emine’nin 

verâsetlerine ba’de’l-hükm müdde‘â bih olan altmış guruş müdde‘îyan-ı ebeveyn 

mezbûrân Mehmed ve Emine’ye def‘ ve teslimi medyun merkûm Hüseyin Ağa’ya 

tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şeriyesinden i‘lâm olundu  

 Tahrîren fi’l-yemi’s-sâlis min-Zi’l-hicce li-sene isnâ ‘aşer ve selâse mi’ete 

ve elf______________________________________________________________ 

 

(Dava No: 95) 
Numero 386 

 Der-devlet-i mekîne ‘arz-ı da‘î kemîneleridir ki Nezâret-i celîle-i evkâf-ı 

hümâyûn-ı mülükâneye mülhak evkafdan Vilâyet-i Helebü’ş-şehbâ’ya tâbi‘ Medîne-i 

Ayntab’da vâkî‘ Timûrcuzâde dimekle ma‘rûf Ahmed Calî nâm vâkfın gallesinden 

senevî mikdârı mu‘ayyen hayr havânık? ve it‘âmiye ve yevm-i ‘arifede zerc olunân 

kurban mesârifi ile üç bin beş yüz guruş ücret-i tevliyet ba‘de’l-ihrâc fazlası batnen 

ba‘de batn li’z-zikr  mîsl-i haza’l-üsseyeyyn evlâd-ı evlâd-ı evlâdına ve evlâdından 

biri fevt olduğunda ol-müteveffânın hissesi kezâlik li’z-zikr misl-i  haza’l-üsseyeyyn 

olduğuna meşrûta ve’t-te‘âmil-i kadîmi dahî ol-vechile hâvi olarak evkâf-ı 

ma‘lûmesinin tevliyetinde olan vâkıf-ı mûmâ-ileyhden olub Medîne-i Ayntab 

mahallâtından İbn-i Eyûb Mahallesi eşrafı ve Hanedânından ve Cenânizâde 

sülâlesinden bâ- cedden cedd-i birbirini müte‘âkib yüz seneyi mütecâviz müddetden 

berû Mehmed Cenânı Efendi ve ba‘d-ı vefâtda oğlu el-Hâc Emin Efendi ve ba‘d-ı 

vefâten oğlu İshâk Paşa oğlu ve ba‘d-ı vefâta oğlu el-Hâc Mehmed Rasim Paşa 

mine’l-kadîm evvelâdiyet-i meşrûtiyet üzere vezife-i mezkûresiyle mutasarrıf  
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olageldiği halde bundan çend sene mukaddem tevliyet-ı mezkûreye mahalle-i 

mezkûre sâkinlerinden Ahizâde Mehmed Arif Ağa ibn-i Mehmed’in müdâhele-i 

vâkıâsına binâen müşârûn- ileyh Rasim Paşa cereyân iden mahkeme neticesinde 

tevliyet-i mezkûre muşârûn-ileyhin istihfâfi olduğuna ve merkûm Arif’in müdâhalesi 

büyüce şer‘î ‘iddüğüne da’ir Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden virilân âcilen şer‘î 

hükme mezbûz Arif tarafınfan el-‘itirazı temyizen tedkikin-ı olundukda hükm-i 

mezkûr meclis-i tedkıkat şer‘îyyesinin otuz beş numerolû yirmi dört Zi’l-hicce üç 

yüz sekiz tarihlû makbuz mucebince bi’t-tastik tenfiz hükmü icâb ideceği umuru 

beyan bulmuş uhdede müşârun-ileyh Rasim Paşa vefât idüb yeri hali ve hıdmeti 

lâzımesi mu‘attal kalmış olmakla vâkıf mûmâ-ileyhin evlâdından mürtezika-i 

vakıfdan olduğu gibi kadime-i mu‘âmele bulunduğu vechile tevliyet mezbûrenin 

meşrûtaları ve müteveffa-yı mûşârûn ileyhin sülbi kebir oğlu olub mârâ’l-beyân İbn-i 

Eyûb Mahallesi’nde ceride-i takvimde yiminci hânede beşinci numeroda sâkin idi 

tevellidi ve’l-yevm yirmi beş yaşında bulunduğu ve kur‘â-i bekâya ve karar yaşından 

bulunmadığı medine-i mezbûrede vâkî redif münif-i mukaddem Binbaşısı ile nifus 

me‘murluğu taraflarından ve devr iden ‘arzuhâl-i derkenârından müsteban olan işbu 

bâ‘isü’l-‘arz Mehmed Ali’nin bendeleri tevliyet-i mezkûreyi hüsn-i idâreye ehl ve 

erbâb ve sadâkat ve istikâmeti medîne-i mezbûre ahâlisinden Virgü kâtibi? 

Mehmedzâde Hüseyin Efendi İbn-i Mehmed Beğ Şerîfzâde Şâkir Efendi İbn-i el-Hâc 

Mehmed Hâfız Efendi Taşcızâde Abdullah Efendi Çerçi İsmâ‘il Efendi Hacı 

Hızırzâde Ahmed Efendi ibn-i Şâkir Ağa Mamo Beşezâde Mustfafa Efendi ibn-i 

Hacı Ağa Birsenlizâde Abdulkadir Efendi İbn-i Ömer İbn-i Hacı Ahmed ve Kastel 

Başı Cami‘i şerîfi imâmı Halil Efendi İmamzâde Mustafa Efendi İbn-i Mustafa Ağa 

nâm mevsûfü’l-kelâm Süleyman’ın Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-

i şer‘î me’âlî  ma‘kûdda hâlen evkâf muhasebecisi Hüseyin vekili Kethüdâzâde 

Mustafa Nûr Ağa hâzır olduğu halde ‘alâ tarîku’ş-şehâde îhbarlarıyla lede’ş-şer‘î 

alânûr zâhir ve mütehakkık olmağın tevliyet-i merkûme şurût-ı muharrere ve te‘âmil-

i kadimi üzere babası müteveffa-yı müşâru’n-ileyhin mahlûlûnden olarak ve hıfz-ı 

mersûmesiyle mûmâ-ileyh Mehmed Ali Beğ bendeleri uhdesine tevcih ve yedinde 

bir kıt‘a berât-ı şerîf‘‘alişân sadaka ihsân buyurduk ricası derbar şevket karare ‘arz 

ve ‘îlâm olundı el-emri’l-min-lehü’l-emr   

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis min-şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-sene îsna‘aşer 

ve selâse mi‘ete ve elf_________________________________________________ 

El-abdü’d-dâ‘î lid-devleti’l’‘aliyyeti’l-Osmâniye 
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Mustafa  Asım El-Mevlâ’l-hilâfe be- Medîne-i Ayntab  

 

(Sayfa No: 61) 
(Dava No: 96) 
(Sahife) 227       Numero 387 

 Hâlâ Ayntab Mekteb-i Rüşdiye Mu‘allim-i Sânisi Bayramzâde Ahmed 

Efendi ibn-i el-Hâc Mustafa Efendi ba’de’t-techiz el-vâkiye inhâ olunur ki şehr-i on 

beş guruş vazife ile uhdenize tevcihi der-bâr-ı şevket karar ve ‘arz ve ‘îlâm olunan 

Medîne-i Ayntab’ın Töbe Mahallesi’nde kâ’in Şirvani Cami‘i Şerîfinin hitâbet 

cihetinde cânibesini el-cevânib-i hasruvâniden şerefsudûr buyurulacak berât-ı ‘âlîşan 

ve murûruna değin husûmet-i ‘âliyâ-yı hitâbet-i mezbûreyi edâ hakkında cânib-i 

şer‘îat-ı garrâdan işbu mürâsele tarafınıza gönderilmeğin ol-vechile hıdmet-i 

mezkûreye bi’l-fa‘al hüsn-i edâ ile âheri müdâhale itdirmeyesiz ve’s-selâm  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min-şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-sene 

isnâ ‘aşer  ve selâse mi‘ete ve elf__________________________________________ 

 

(Dava No: 97) 
Numero 388 

 Nezâret-i Celîlesi Evkâf-ı Hümâyûn-ı mülükâneye mülhak evkâfdan 

Medîne-i‘Ayntab’da vâki Aişe Bacı dimekle ma‘rûf Hacı Ağa ibn-i Mehmed nâm 

vâkıfın bin yüz otuz beş senesi Muharremü’l-harâmı evâ’ili tarihiyle müverrih ve 

sûret-i sicil-i mahfûzda mukayyed olub elde mevcûd bir kıt‘a vakfiye-i ma‘mûl 

bahâsı mucebince bi’l-meşrûta vakf-ı mezkûrun mütevellî lâhâk olan ve mürtezekâ-i 

vakfdan bulunan Bakkal Hacı Kara Mehmed Ağa ibn-i Kebâbcı Ali ve yine 

mürtezika-i vakfdan bulunan (çizik) Büğdüz Arab oğlu Ali Ağa merkûmun li-

ebeveyn kız karındaşı ma‘rûfetü’z-zât Fatma Hoca ve Bekmezci Mehmed ve Ali ibn-

i Hacı Emin ibn-i Hacı Ali ve Mustafa ibn-i Uncu Kara Mehmed ibn-i Hazma ile 

vâkıf mûmâ-ileyhin evlâdından ve mürtezika-i vakfdan olub isimleri ceride-i 

şer‘îyyede mestûr diğer kesânın taraflarından zikr-i âtî husûsa taleb ve da‘vâya 

lede’l-hâce sulh ve ikrâr ve ibrâ ve kabûle veki’l-i şer‘îleri bulunan da‘vâ vekili işbu 

ba‘isû’l-i‘lâm Mehmed Mazlûm Efendi ibn-i Emin Efendi nâm kimesne medîne-i 

mezbûrede mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmîzde medîne-i 

mezbûre’nin Kastel karyesinde sâkin vakf-ı mezkûrun mütevellî-i sâbık Neccar 

Mehmed ibn-i Kör Halil nâm kimesne muvâcehesinde vâkıf mûmâ-ileyh mâra’l-

beyân vakfiyesinde vakıf-ı mezkûrun tevliyeti vazîfe-i mu‘ayyenesiyle hayatda 
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oldukça kendû nefsine ve ba‘dehû vefâtına müteveffa-yı oğlu Hacı Ahmed’in sulbi 

oğlu Mehmed’e ve ba‘dehû vefâta evlâdının erşedine el-‘iyâzûbi’l-lâhî te‘âlâ evlâdı 

külliyen münkarız olur ise hâkimü’ş-şer‘î su‘retiyle bir dindâr ve müstakım 

kimesneye şurût ve mu‘ayyen idüb ol-vechile cümlesin terekelerin ihtiyar ve 

intihâblarıyla mütevellî olunarak cihet-i mezkûre kadimü’l-eyyâmdan iki üç sene 

mukaddeme gelinceye değin hûsn-i idare idilegeldiği müte‘âmil olmakla vakf-ı 

zükûrun ber-vech-i muharrer müstehâb mütevellîsi bulunan Mehtizâde Hacı Molla 

Ağa’nın üç yüz yedi senesinde vefâtı vukû‘ıyla tevliyet-i mezbûre mürtezîkadan 

ba‘zılarının ihtiyâdıyla îşbû mekûm Neccar Mehmed’e tevdi‘ ve tahvilimiz 

olunduğunu natık mezkûr üç yüz yedi senesi Zi’l-hîccesinin on yedinci günî tarihiyle 

müverrih ve ol-târihde Ayntab’da na’ibü’ş-şer‘î bulunan efendi hatmiyle mahtûm bir 

kıt‘a i‘lâm-ı şer‘îyye ‘itâ olunmuş işbu ancak merkûm Mehmed umur-ı tevliyeti 

hüsn-i idâre ile ru’yet idemeyûb husûsu mezkûr hakkında tekâsül itdiğinden başka 

mevkûfat-ı cümlesinden olan ve gallesi şer‘an iktizâ itmeyân eşcar-ı meşçireden bir 

takım ceviz ağaclarını kal’ itmek ve ‘akarât kısmından olan müskûkat sathlarından 

ba‘zılarını elli ‘aded Osmâni lirası semen-i makbûz mukâbilinde âhiri satûb ancak 

husûsı mezkûr içûn kırk ‘aded Fransız lirası kabz itdim deyû vâridat-ı vâkfa kayd 

itdirmek ve mevkûfat-ı hüsn-i hayre bedel-i icârelerinden almış olduğu mikdârı 

noksân ve safriyâtını ziyâde gösterûb bu vechile merkûm müddet tevliyetinde 

vâridat-ı vakfıma deyn ve mesârefâtı efzûn? olarak muhâsebe-i irâ’e ve ru‘yet itmiş 

ve bundan mâ‘adâ bundan kızım Zeyneb idilen hasebede deyn-i zuhûr itmesiyle 

vakf-ı mezkûr hakkında hıyâneti zâhir ve mübeyyin olduğuna binâen merkûm 

Neccar Mehmed üç yüz dokûz tarihinde ve nâ’ib sâbık Mehmed Şakir’i Efendi 

zamânında bi’l-muhakeme tevliyet-i mezkûreden ‘azl olunub yerine şurût-ı vâkıf-ı 

vet e‘âmil-i 

 

(Sayfa No: 62) 
(Sahife) 228 

kadimi ve bi’l-cümle mürtezikalarında intihâb-ı ihtiyarları üzerine evlâd-ı vâkıfdan 

bulûnan ve cihet-i mezbûrenin ehl ve muktedir olan müvekkillerden merkûm Hacı 

Kara Ağa kıbel-i şer‘den mütevellî nasb ve ta‘yîn olunmuş iken bu esnâda yine 

merkûm Mehmed cihet-i mezkûreden galle-i hâsıla ve merkûm Hacı Kara Ağa’nın 

ta‘biyetine hâsıl olmayûb hâlâ umur-ı tevliyetde müdâhele ider olmakla su’al ulunûb 

icâb-ı şer‘îsi ibrâ olunmak bi’l-vekâle matlûbumdır deyû da‘vâ itdikde ol dahî nâ’ib 
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mûmâ-ileyh Şakiri Ahzâ zamânında ‘azl olunduğu ikrâr ancâk vekil-i müdde‘î 

mûmâ-ileyhin bu def‘â kendüsi ‘aleyhinde ikâme ve derecât itdiği bi’l-cümle hıyânet 

ve nekâsel-i meşhû müdde‘âsı inkâr ve ol-vechile beyinlerinde münâza‘a vukû‘ 

bulduğu sırada ba tevsıt-ı mesalihûn miyâneleri ber-vech-i âtî ıslâh olduğunu 

merkûm Mehmed tekrâr meclis-i şer‘îde ta‘rif-i kelâm eylediği bâ i‘lâm şer‘î tasarruf 

olunduğum tevliyet-i mezbûreden terk-i niza‘ ile keyfiye idüb tevliyet-i mezkûreye 

hüsn-i rızâ ve tebyin-i ihtiyârım ve ferağ-ı mu‘teber kat‘î ile mu‘ahheren mütevellî 

ta‘yîn kılınmış olan merkûm Hacı Kara Ağa’ya sârih olub üç yüz on bir senesi Zi’l-

hiccesi ga’ibine değin mütevellî lâhak Hacı Kara Ağa’nın bi’t-tevliye makbûzâtı olan 

üç senelik galle-i vakfdan sarfiyâtı bi’t-tenzil min-bâki fazla-i galleden mütebâki  

fazla-i galleden îstihkâkımı tamâmen Hacı Kara Ağa yedinden ahz ve kabz ile 

mûmâ-ileyh Hacı Kara Ağanın kabüllerine hâvî zimmetlerini tevliyet-i mezkûreye ve 

iki üç sene zarfında kabziyat ve sarfiyât-ı muhâsebelerine  ve me‘hûzâtımdan mâ‘adâ 

ziyâde istihkaken istifasına mütedâ’ir cânib-i vakıfda ve merkûm Hacı Kara Ağa 

kalbinde aslâ ve kat‘â da‘vâm ve hakkım kalmadığı misille müvekkilûn merkûmun 

izâfetle vekil mûmâ-ileyh Mazlum Efendi ile merkûm Hacı Kara Ağa hûsn-i 

tevliyetimde kabziyat ve sarfiyât sûret-i muhasebelerini kendûlere irâ‘e ve devr 

itdiğim vechile bi’l-kabûl anlar dahî ziyâde ve sâ’ir müdde‘âlarına müte‘allık 

kabûlûmû hâvi zimmetimi her biri asâleten ve vekâleten ib’râ idüb bu vechile 

tarafından kat‘ı munâza‘a eyledik didikde makar merkûm Neccar Mehmed’in 

takrîrinde müdde‘î vekil mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi ile müdde‘î asıl mezbûr Hacı 

Kara Ağa dahî şifâhen tasdik vecâhen tahkîk eyledikleri tescil ve Ayntab Mehkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbî‘‘aşer min-Zi’l-hicce li-sene isnâ ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf________________________________________________________  

 

(Dava No: 98) 
Numero 389 

 Tahakkuk-ı ‘ind-i şer‘îyye binâen husûsu âtî’l-beyânın mahallinde bi’l-

istimâ ketb ve tahrîri iltimas olûnmakla mahkeme-i şer‘îyye Başkâtibi Mehmed 

Zühdü Efendi-yi bi’l- istıshâb Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın 

Kozanlı Mahallinde vâki‘ Ali Efendizâde Yakûb Efendi ibn-i  İbrâhim Efendi’nın 

menziline varûb eşhâsı ma‘lûm kimesneler hâzır oldukları halde ‘akd-i meclis-i şer‘î 

‘âlî  itdikde Hamamcı Hanesi Mahallesi sâkinlerinden zât-ı ta‘rif-i şer‘î ile ma‘rûf 
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olub menzil-i mezkûrda müteveffiyen mûkim bulunân Bâzzâde kerîmesi Emine 

ibnite Abdurrahman Efendi ibn-i Ali Efendi nâm Hâtûn mahalle-i ma‘kûd mezkûrda 

mûmâ-ileyh Yakûb Efendi’nin zevce-i menkûhesi olmakla menzil-i mezkûrda sâkine 

zâtı kezâlik ma‘rûf olan Nûriye ibnite mûmâ-ileyh Abdurrasim Efendi hâzır olduğu 

halde yine medin-i mezbûrede ve Düğmeci Bölüğü Mahallesi sâkinlerinden olub 

yine menzil-i mezkûrda muvakatten mukim zâtı kezâlik ma‘rûf olan li-ebeveyn kız 

karındaşları Zeyneb ibnite mûmâ-ileyh Abdurrâsim Efendi ibn-i mûmâ-ileyh Ali 

Efendi muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takriri kelâm idüb mezbûre Zeyneb bundan 

çend sene akdem ve diyârı âhıre gider iken kendi malım olub vâlidemiz müteveffiye 

Afife ibnite Ahmed Hamdi Efendi’nin hayâtında bi’l-emâne nezdinde vaz‘ itmiş 

oldûğum kırk miskal incü ve beşbin gurûş kıymetlû iki kıt‘a elmas-ı çiçek ve dokûz 

‘aded serir-i mahmûdiye ve üç ‘aded çifte esaslı gâzi ve on iki ‘aded yaldızı ve 

Macâr ve İstanbul altunı ve gümüşden ma‘mûl sekiz yüz guruş kıymetlû bir ‘aded 

kelebdân ve bir ‘aded behûrdanlıkdan ibâret olan eşyâmın bi- ğayri hak alub 

götürdüğü misillû hâzır mûmâ-ileyhâ Nuriye Hânım’ın dahî kendi malı olan ve yine 

vâlidemiz mûmâ-ileyhâ ‘andanda mevcûd olan altı ‘aded serir-i mahmûdiye ve sekiz 

yüz guruşluk iki kıt‘a elmâs-ı sahîhinden ‘ibâret olan eşyâsını dahî yine mezbûre 

Zeyneb Hâtûn fuzûli alub götürdüğü vâlidemiz mûmâ-ileyhâ’nın kendi mâli olan on 

dört ‘aded yaldızî altûnı ve dört bin guruş kıymetlû bir çift altûn kol bağı ve on beş 

mıskal  incû ve bir ‘aded Habûr altûnını dahî yine kız karındaşımız mezbûre Zeyneb 

Hâtûn büyüce şer‘î kezâlik olub götürdükten sonra vâlidemiz mûmâ-ileyhânın burâda 

vefâtı vuku‘ile mârâ’l-beyân eşyâsı sadrîye kızları olmamızla banâ ve hâzıran mûmâ-

ileyhâ ile işbû müdde‘â ‘aleyhâ Zeyneb’e eslâsen mevrûs olmakla ben ve hâzıran 

mûmâ-ileyhâ Nuriye Hanım’ın müstekilen kendü mallarımız olan eşya-i muharreren 

mezkûrelerden mevcûd olanları ‘aynen müstehlik olan kıymetin 

 

(Sayfa No: 61) 
(Sahife) 229 

tamâmıyle ve vâlidemiz mûmâ-ileyhâdan ber-minvâl-i muharrer bizlere ırsen intigal 

iden eşyâ-i mu‘aharrerat-ı mezkûrelerin mevcûd olanları ‘aynen ve telef olanları 

kıymet-i sülsân hisselerini bizlere def‘ ve teslim olunmak üzere mezbûre Zeyneb 

Hâtûn’a tenbih olunmak matlûbumdır deyû hâzıran mezbûre Nuriye Hanım’ın 

tasdikiyle ba‘de’d-da‘vâ ve’s-su’âl mezbûre Zeyneb Hâtûn dahî cevâbında müdde‘â 

bahâ olan bi’l-cümle eşyâ-i muharrerat mezkûreler ber-kayd-ı müdde‘â yerlû yerince 
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kız karındaşlarıyla vâlideleri mezbûrenin malları olduğunu ve bi’t-tamam Mehmed 

‘anı kendisi ahz idüb ba‘zan itilâf ve ba‘zan âheri kimesne ‘Aziz’e terhin itdiğini ve 

yalnız bir çift kol bağının kıymeti ancak üç bin guruş değer itdüğüne ikrâr ile berâber 

mûmâ-ileyhâ Emine Hanım tarafından nefsiçün iddi‘â olunan incûnûn miskalliyle 

sâ’ir beyân kılınan eşyâ-i mezkûre kıymetlisi ol-mikdar olduğu ma‘lûmum değildir 

deyû inkâr ve ancak valideleri mûmâ-ileyhâ hayâtında kendi malı olan mâra’l-beyân 

on beş miskal incû ile bir ‘aded Hubur altûnını bana hibe ve temlik itdiği misillû 

mûmâ-ileyhâ Emine Hanım dahî kendi malı olan incû zincirdân ve kelebdân 

mezkûreleri kendüsûnde alacağım olan üç ‘aded Osmâni ve iki ‘aded Fransız lirâsı 

mukâbilinde bana terhin itmişdir deyû müdâfa‘a-i beyân itdikde mûmâ-ileyhâ Emine 

Hanım mezkûr behûrdan ve kelebdânın ber-vech-i muharrer merhûniyetini ikrâr 

eylediği gibi yine mûmâ-ileyhâ ile Nûriye Hanım’dan her biri sâlifü’z-zikr on  beş 

miskal incû hakkında olan hibeden vâlideleri mûmâ-ileyhâ meyânında rucû‘ itdiğini 

derecân ve ancak Habur altunı hakkında olan hibeden müdde‘âsıni kezâlik her biri 

ba‘de’l-inkâr mezbûretân Emine ve Nûriye hanımlar sâlifü’z-zikr vâlidelerinin 

hibeden rücû‘ hakkındaki ifâdeleri garâbet mâni‘ rücû‘ olunmakla şer‘ân mevcud ve 

mültefit olmayûb mezbûretândan husûsu mezkûr hakkında müdde‘â ‘aleyhâ-i 

mezbûre Zeyneb Hanım büyüce şer‘î mu‘ârazadan ma‘nen ve merhûnını mezbûre 

Emine tarafından tasdik kılınan mezkûr kelebdan ve behurdanlığın istifâ-yı semenine 

kadar mezbûre Zeyneb Hanım’ın yedinde ifâsına ve mezbûretân Emine ve Nûriye 

taraflarından müstekilen müdde‘â bahâ olan mezkûr ol-mikdâr eşyânın miskâl ve 

kıymet-i müdde‘âlarıyla mezbûre Zeyneb vâlideleri Afife Hâtûn cânibinden hibe 

idldiğini da‘vâ eylediği mezkûr zuyuf altûnı da‘vâsıyla beyâna ba‘de’l-havâle ancak 

üç bin guruş kıymetlû deyû bir çift altûn kolbağı hakkında mezbûre Zeyneb 

Hâtûn’un i‘zâfıyla sülsân hîsseye lâzım gelân iki bin guruş mezbûretân Emine ve 

Nuriye Hanımlara edâ ve teslimiyle mezbûre Zeyneb Hâtûn’a iltizâm olunduğu tescil 

ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundû. 

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min-şehr-i Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

îsnâ ‘aşer ve selâse mi’ete ve elf_________________________________________  
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(Dava No: 99) 
Numero 390 

 Der-devlet-i mekine ‘arz-ı dâ‘î kemîneleridir ki Nezâreti evkâfı hümâyûn-ı 

mülükâneye mülhak evkâfdan Halebü’ş-şehbâ’ya tâbi‘ Medîne-i Ayntab’da vâki‘ 

Kurb-ı Tarlayı Cedid Mahallesi’nde kâ’in Ebû’l-hüdâ Medresesî dergâhında bulunân 

mescid-i şerîf vakfından şehri otûz guruş vazife ile mescid-i mezbûre şart-ı vâkıf 

ve’l-hâsıl-ı kadîm üzere icrâ idilen ders‘âmlık cihetine şimdiye kadar kimler 

mutasarrıf olageldiği bilinemediği gibi evlâd-ı ahfâdı dahî bilinmeyüb ol-vechile 

cihet-i mezbûrun ‘aleyü’l-‘usûl ‘uhdesine tevcîhi hakkında bir kimesne dahî zuhur 

itmeyûb haylice zamandan berû bilâ berât? mescid-ı mezbûre ta‘lim-i ‘ulûm binâ ile 

bi’l-fa‘al hüsn-i ifâyı hıdmet idegelûb medîne-i mezbûrenin Çukur Mahallesi’nde on 

dördüncü hanesinin üçûncû numerosunda el-yevm atmış bir yaşında olub kur‘a ve 

redif-i bekâyâ ve firârisi olmadığı nüfûs me’mûrı ve Ayntab’da arâmsâz olan redif 

tabûru hey’eti tarafından memhûr-ı virûd iden istid‘â derkenârından işbû ba‘isü’l-

‘arz-ı ubûdiyyet Izdırabzâde Abdulnecib Efendi ibn-i Mustafa Efendi dâ‘îleri mezkûr 

tedris cihetine ehl ve erbâb olûnduğu evkâf-ı muhasebe hususi vekîli Mustafa Nuri 

Ağa hâzır olduğû halde huzûr-ı şer‘î  şerîfi ‘âlî de lede’l-imtihân tebyin ve tahkîk 

idüb  mescid-i şerîf –i mezbûre dahî ilân-ı (tahrip olduğundan okunamadı) olmuş 

mezkûrandan başka cihet-i vazife-i ma‘lûmesiyle ber-mûceb-i ta‘limat-ı cedîde  

mûmâ-ileyh Abdullah Efendi Dâ‘îleri uhdesine müceddeden  tevcih ve yedine bir 

kıt‘a berât-ı şerîf-i ‘âlî şân sadaka ve ihsân buyrûlmak ricâsı bi’l-iltimâs pâye-i serir-i 

‘uzmâya arz ve i‘lâm olundû bakî emr ve fermân Hazreti veliyyü’l-emrindir 

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min-Zi’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene îsnâ 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf____________________________________________ 

 El-‘abdü’d-dâ‘î li’d-devlete’l ‘aliyeti’l- Osmâniye 

 Mustafa Asım el-mevlâli’l-halîfe be-Medîne-i Ayntab 

 

(Sayfa No: 62) 
(Dava No: 100) 
(Sahife) 230       Numero 391 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Kara Dinek 

karyesi sakinlerinden olub zikr-i âtî bağın vaz‘ı-yedi bi’l-beyyineti’ ş-şer‘îyye sâbit 

olan ma‘rûfetü’z-zât işbû bâ‘isû’l-i‘lâm Hatice binti Mehmed bin Osmân nâm Hâtûn 

medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde mezbûre’nin 

evli kızı olub medîne-i mezbûre kurasından Burç karyesi sâkinlerinden olan Hatice 
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ibnite Kör Ahmed bin Hasan nâm Hâtûn tarafından husûmet ve redd-i cevâbe 

vekâlet-i zât-ı mezbûreyi ‘ârifân ve mezkûr Burc karyesi ahâlisinde Kadı Ökkeş bin 

Hüseyin ve yine Kadı oğlu Kara Mehmed bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit ve bütün 

vekâletine hükm-i şer‘î lâ-hâk olan mezbûrenin zevci Kadıoğlu Ali bin Ahmed 

muvâcehesinde zevcem müteveffâ merkûm Kürt Ahmed hayâtında ve kemâl-i ‘akl 

ve sıhhâtinde ve üç yüz on senesi Şa‘banı’nın on yedinci gününde kendi malı olub 

mezkûr Kara Dinek karyesinde vâki‘ Hallac oğlu nâm mahalde kâ’in tarafları Hacı 

Hızıroğlu Kara Ali bin Memik ve karye-i mezbûreli Daltaban oğlu Mustafa ve Çakır 

Hüseyin bin Abdullah bağları ve Mıstuk oğlu Ökkeş tarlasıylâ mahdûd ağlâk ve 

karalık kürûmu mahlût bir kıt‘â bağını şurût-ı müfsîdede ve mübtelâdan ‘âdi bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile makbûzı olan bin guruş mukâbelesinde bey‘ ve temlik ve teslim 

ben dahî-meblâğı mezkûre mukâbil ber-vech-i muhârrer iştirâ ve temlik ve teslim ve 

kabz ve kabûl idüb bu vechile zevcem mübâya‘a-ı mezkûreyi ba‘de’l-ikrâr bey‘i 

mezkûre ve semen-i mezbûre müte‘allık ‘âmme-i de‘âvi ve mutâlabât ve kâffe-i imân 

mühâsamâyatdan kabûlimi hâvî zimmetimi ibrâ‘-i âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ didikde 

mübâya‘asında dahî i‘tâ idüb ol-vechile târih-i mübâya‘adan şimdiye değin ber-vech-

i mülkiyet yed ve tasarrufumda bulunân bağ-ı mahdûd mezkûra müvekkile-i mezbûre 

bu esnâda bi-gayri hak-ı müdâhale ider olmakla su’al olunub dahilesinde men‘î 

matlûbûmdur deyû ma‘an takrîr-i meşrûhuna muvâfık ve târih-ı mezkûr ile müverrih 

bir kıt‘a sened-i ibrâz ile da‘vâ itdikde ol-dahî cevâbında müdde‘â bih olan bağ-ı 

mahdûd mezkûr Kürd Ahmed’in mülkü olub bundan bir sene mukaddem mezbûrun 

vefâtıyla bağ-ı mezkûr vereseleri bulunan zevce-i menkûhe-i metrûkeleri müdde‘î-yi 

mezbûre ve diğeri Elif ile sulbiye-i kebire kızları müvekkilem mezbûreye ve diğeri 

Aişe’ye ve li-ebeveyn er karındaşı oğulları Ökkeş ve Hurşid ve Ali ve Hasan ve 

Mehmed ve Hüseyin ve diğer Ökkeş mevrûs olmakla süls hissesine müvekkilem bi 

hak-i müdâlale ider deyû müdde‘îyi mezbûrenin müdde‘âsını inkâr itdikde müdde‘î-

yı merkûme Hadice’den müdde‘â-yı meşrûhasına mutâbık biyyine taleb olundukda 

mezbûre dahî müdde‘âsını ahvâl-ı müttehazası vechile bâ-varaka-ı mestûre Kara 

Dinek karyeli Aydın’ın oğlu Sâlih Hoca ve yine Yusuf’ın oğlu Mehmed ve Zabdiye 

Çopûr Ali’nin oğlu Kara Ali ve Ahmed’in oğlu Ali Çavûş nâm kimesnelerden evvelâ 

sırrân ve ba‘dehû Tâhir bin Memik ve Ahmed ibn-i diğer Şakir nâm kimesnelerden 

dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlû’ş-şehâde itdükleri ihbar olunan Kara 

Dinek karyeli Ali Osman bin Mahsûn ve Hacı Ökkeş ibn-i Şeyh Mehmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î ısbât itmeğin mucebince 
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vekil merkûm Ali binti müdde‘â ‘aleyhâ-yı mezbûre Hadice’ye izâfetle da‘vâ-yı 

mezkûresiyle müdde‘î-yi merkûme Hadice Hâtûn’a büyüce şer‘î mu‘ârazadan 

ba‘de’l-men‘ mezkûr bağı müstakîleten müdde‘î-yı mezbûre Hatice Hâtûn’un 

kemâkân zabt ve tasarrufu iktizâ eylediği tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden 

i‘lâm olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min-Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene isnâ 

‘aşer  ve selâse mi‘ete ve-elf_________________________________________ 

 

(Dava No: 101) 
Numero 392 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tabi‘ Tilfar karyesi 

ahâlisinden Davud ve Mustafa ve Cum‘a Benû Kadir bin Mısdık taraflarından zikr-i 

âtî husûs-ı taleb ve da‘vaya vekil-i müseccel şer‘îleri olduğu gibi Mehmed ibn-i 

merkûm Kadır ile diğer Mehmed bin Abdülkadir ibn-i mezbûr Kadir nâm sîgarları 

içûn dahî yine hûsusî mezkûrda li-ecli’l-muhâkeme kıbel-i şer‘den müteveffâ-yı vasî 

mensûbları olan Hacı İsazâde Abdülkadir Efendi ibn-i Mehmed Ağa medîne-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde ca‘iyü’l-beyân 

hayırlık isimleri âtîde zikr olunân şâhidûn şehâdetleriyle sâbit olan Câbi Mahallesi 

sakinlerinden Çayan Ali bin Mehmed ibn-i Hacı Ali nâm kimesne muvâcehesinde 

karye-i mezkûrede vâki‘ Ak Kına nâm mahalde ka’in tarafları tarîk-i ‘âmm ve İsâ 

Beşezâde Hacı Mehmed Efendi ve karye-i mezbûreli Tülek Mamat fidelikleri ve 

merkûm Kadir’in sumaklığı ile mahdûd bir kıt‘a hayirlik tamâmı müvekkillerim 

merkûmunun babaları mezbûrun mülkü iken merkûm kadir sene-i sâbık bin iki yüz 

doksân dokuz senesi Saferi’nin gurressi tarihinde mezkûr hayirliğini yüz guruş 

semen-i tesmiye ile Hacı oğulları müvekkillerim merkûmûn ile vasîleri olduğum 

sağîran-ı mezbûrân müvekkil merkûm Ali huzûrunda ve müvekkillerimin hal-ı 

sağîrlerinde bey‘-i bât ile bey ve temlik ve velâyeti hasebiye ber-mûceb-i muharrer 

iştirâ ve temlik idüb semen-i olan meblağı mezkûru dahi ol-vakt siğâr-ı merkûmlara 

bayi‘-i mezbûr Kadir hibe-i sahîh-i şer‘îyye ile hibe ve yine siğâr merkûmûn içün 

velâyet-i ittihab ve kabûl ile bey‘-i mezkûre ve semen-i mezbûre mütedâ’ir siğâr-ı 

mezbûrların zimmetlerini ibrâ’ ve yine siğârlara velâyeten kabûl idüb ol-vechile 

merkûm 
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(Sayfa No: 63) 
(Sahife) 232 

Kadir hayirlik mahdûd mezkûra tasarrûf mülâkecesine mutasarrıf olduğunu müvekkil 

mezbûr ‘alâ ‘âlîm olub bilâ kadr sükût itdiğinden merkûm ‘ale’len zi’l-yed olduğu 

hayirlik mezkûrdan kifâyediyle  mahallinde müvekkillerim ile siğâr mezbûrlar içûn 

bâna teslime bi’l-vekâle ve bi’l-vesâye matlûbûmdûr deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’s-sû’al 

müdde‘â ‘aleyh merkûm Ali dahî tarafından husûsû mezkûrda li’ecli’l-husûme 

kabûline mukârren da‘vâ vekîli Mehmed Mazlûm Efendi ibn-i Emin Efendi’yi 

ba’de’t-tevekkil ol-dahî cevâbında müdde‘â bih olan hayirlik mahdûd mezkûr 

tamâmını merkûm Kadir ibn-i mezbûr Sadık bundân on yedi sene mukaddem bin 

sekiz yûz elli guruş semen-i makbûz mukâbilinde müvekkilem Ali Ağa’ya binâen 

bey‘ ve temlik ve teslim ol-dahî medfu‘î olan meblağ-ı mezkûre mukâbil ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temlik ve teslim ve kabz ve kabûl eyledikden sonra bey‘-i mezkûre 

ve semen-i mezbûre mütedâ’ir müvekkilemin kabûlûne hâvî zimmetini ‘âmme’-i 

de‘âviden ve kâffe-i imân ve mûhâsâmatdan ibrâ idüb ol-vechile müvekkilem 

merkûm hayirlik mezkûrı bayi‘-i merkûm Kadir muvâcehesinde mukaddemâ altı 

sene ve ba‘de vefâtına cümle müdde‘îyûn merkûmûn muvâcehelerinde on bir sene ki 

cem‘ân on yedi sene tasarruf mülâkecesine bi’l-istiflâl tasarrûf olagelüb hattâ 

merkûm Kadir’in vefâtından sonra terekesini beynel verese taksim eylediği esnâda 

müdde‘â bih olan hayirlik mekûre kendûlerinin hak ve ‘alâkaları olmadığını ve 

müvekkilem merkûm Ali hayirlik mezkûrû mevrûsları mezbûr Kadir’den şirâ’en 

temlik itdiğini ba‘de’l ikrâr tereke-i mezkûreyi beyinlerinde iktisâm itmişler ve’l-

yevm sağîr deyû gösterilen Mehmed ibn-i Kadir on sekiz yaşında ve diğer sağîr 

denilen Mehmed bin Abdülkadir dahi el-yevm on dokûz yaşında olub anlâr dahî 

müvekkilemin hayirlik mezkûru kezâlik tasarrûfuna ‘âlîm ve mutala‘a olunarak ber-

minvâl-i muharrer merkûm Kadir’den mezbûr Ali’nin şira’en malı olduğunu bu âna 

kadar merkûman Mehmed nâmân kimesneler dahî ikrâr eylediklerinden da‘vâlarının 

reddini bi’l-vekâle taleb iderim didikde vekil merkûm Abdülkadır Efendi dahî tekrâr 

cevâbında müvekkillerim merkûmûn ile vasîleri olduğûm sağîran-ı mezbûrana 

tesbitle beyân eylediğim şira’en târih-i vekil mûmâ-ileyh Mezlûm Efendi’nin der-

miyân itdiği târih-i sıradan müvehhir isede ancak mahalle-i celîlenin bin altı yüz elli 

dokuzuncu ithâmınca bâlâda muharrer müda‘fa‘m vechile mûmâ-ileyh Mezlûm 

Efendi’nin da‘vâsı şâyânü’t-tezât olmamakla berâber vasîleri olduğûm Mehmed 

nâmân kimesneler el-yevm makâr oldûkları mahsûs ve meşrûh ve müvekkilerimin 
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cümlesi babaları mezkûrun vefâtında sağîr olub Mezlûm Efendi’nin der-miyân itdiği 

ikrâr-ı da‘vâsının aslı olmamakla reddini taleb iderim didikde müdde‘î‘aleyh vekil 

Mazlûm Efendi’nin şira’en da‘vâsı mukaddem olmakla müdde‘âsına mutâbık 

biyyine taleb olundukda vekil mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi def‘-i meşrûh usûl-i 

müttehâzesi vechile bâ-varaka-i mestûre mârâ’l-beyân Tilfar karyesi Muhtârı Mâmâd 

bin Mehmed ve ihtiyârı Mustafa bin Kenân ve Cabi  Mahallesi İmamı Molla Mustafa 

bin Kâsım ve Harar ve Uncu esnâfından Mehmed ibn-i Hacı Mustafa ve Osman bin 

Mehmed nâm kimesnelerden evvela sırran ve ba‘dehû Emin bin Mahmud ve Monla 

Mehmed ibn-i Hacı Ali ve Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerden dahî ‘alenen 

lede‘t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâd iddükleri ihbâr olunân karye-i mezkûre 

ahâlisinden Mehmed ve Yunus ibn-i Ali ibn-i Hacı Derviş Cabi Mahallesi’nden 

Demirci Ali ibn-i Zincirci Ali ve Hırdavatcı Abidin ibn-i Sadeddin bin Abidin nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î isbât itmeğin mûcebiyle 

müdde‘î asıl merkûmûn Davud ve Mustafa ve Cum‘â ile Mehmed ve diğer 

Mehmed’e izâfetle müdde‘î vekil ve vasî merkûm Abdulkadir Efendi da‘vâ-yı 

mezkûresiyle müdde‘â ‘aleyh mezbûr Ali Ağa’ya izâfetle vekil mûmâ-ileyh Mazlûm 

Efendi’ye büyüce şer‘î mu‘ârazadan ba‘de’l-men‘ incirlik mahdûd mezkûr tamâmını 

müstakîlen müvekkil mezbûr Ali Ağa’nın kemâ fi’s-sâbık zabt ve tasarrufu iktizâ 

eylediği tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

 Tashrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-ışrîn min-şehr-i Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

isnâ ‘aşer  ve selâse mi‘ete ve elf_________________________________________ 

 

(Dava No: 102) 
Numero 393 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Kazaz 

Mahallesi ahâlisinden ve bizzât izâfeten eski Bedestan’da mukim Ali Hocazâde 

İbrağim Ağa ibn-i Hacı Mustafa Ağa tarafından zikr-i âtî hükm-i gıyabiye (tahrip 

olduğundan okunamadı) ile i‘tirâz a‘lel’-hükm ve müdâfa‘ya vekil-i şer‘îyyesi da‘vâ 

vekili Kirkor Efendi ibn-i Debir Agob nâm kimesne medîne-i mezbûrede mahkeme-i 

şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde medîne-i mebûrede kâ’in Lala Mustafa 

Paşa evkâfı cümlesi hakkında vekâlet-i ‘umûmisi olmakla vakf-mezkûr tamâmına 

vaz‘-ı yed bi’l-beyyine sâbit olan medîne-i mezbûrenin Çukûr Mahallesi’nde mükim 

Manukyan Karâbet Ağa ibn-i Ağya 
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(Sayfa No: 64) 
(Sahife) 232 

tarafından husûsı mezkûrda husûmet-i redd’i cevâbe vekil meclis-i şer‘îleri da‘vâ 

vekîli Mehmed Mezlûm Efendi  ibn-i Emin İhzâr ve Kürkçiyân Artin ibn-i Zâdek 

muvâcehelerinde yedimde olub işbû mahkeme-i şer‘îyyeden Cemâzîye’l-evvel  bin 

beş yüz on bir târihlû ve yüz yirmi numerolû müvekkilim merkûmun ‘aleyhinde sâdır 

olub sûretî sene-i merkûm Cemâziye’l-ahirinde on ikinci günü tarihinde tabi‘ olûnub 

usûl-i vechile  müddet-i hâliyâları zarfında işbu mahkemeye ba-istid‘a takvim olunan 

i‘tirâzımızda mezkûr hükm-i gıyâbide muharrer menâzi‘ kayd olan dükkânda zi’l-

yedlik beyne sâbit olduğundan vu bundan çend sene mukaddem müvekkil merkûm 

Karabet Ağa Danyel oğlu Artin ‘aleyhinde Bedestân-ı mezkûrun vakî‘ diğer bir bâb 

dükkân hakkında ikâme itmîş olduğû iddi‘âsında bâ-berât-ı ‘âlî şân vakf-ı mezkûrûn 

mütevelîsi olub kendisi ol-tevliyetin vekili bulunduğunu der-miyân itmiş idi el-halet-

i hazihi müvekkilem ‘aleyhinde ikâme eylediği da‘vâsında Müdirim Beğzâde 

Mehmed Hikmet Paşa ve Abdülkadir ve İbrâhim Beğler tarafından vekil olduğuna 

nâtık mahkemeye ibrâz itdiği ‘arifü’l-‘ibâre olan bir kıt‘â vekâletnâmede mûmâ-

ileyhim vakf-ı mezkûr mütevellîleri olduklarına da’ir bir sarâhat bulunmadığından 

merkûm Karabet Ağa henûz müvekkilem hukm-i şer‘î olacağına ve mezkûr hâkim 

gıyâben mahakemesinde imtina‘ itmediğim hâlde hükm ricası yoluna gidülmeyûb 

mübâyâ cihetine gidilmesi muvâfık usûl-ı bulunmadığına ve Bedestan-ı  mezkûrede 

vâki‘ dükkânların mutasarrıflarından biri fevt olduğunda ol-müteveffânın 

tasarrufunda bulunan dükkân vârislerine intikâl idegeldiği mahkeme-i şer‘îyyece 

mukayyed olub satılûb iltiması mukâbil olduğu misillû dükkân-ı mezkûrun i‘mâr ve 

ta‘miri mutasarrıfları tarafından icrâ oluna geldiği cümlenin meşhûr ma‘lûm olub 

kuyudâtı dahî mutassarıf olan ashâb üzerinde mukayyed olmakla emlâk-ı mezkûresi 

yine ol-sâhipleri ifâ idegeldiklerinden ve mezkûr  hükm-i gıyâbi i‘lâmında isimleri 

muharre iki nefer  İbrâhim nâmında şâhidlerin husûsu mezkûr hakkında şehâdetleri 

hılâf-ı vâki‘ olmakla berâber şâhid-i mezbûrân mensûb oldukları mahallerinin 

gayriden tezkiye olûnûb halbuki kendileri kezb ile ma‘rûf olduğundan mezkûr hükm-

i gıyâbi i‘lâmının feshiyle bi’l-muhâkeme-i vecâhiye rabt-ı bi’l-vekâle matlûbumdır 

deyû bi’l-‘itiraz da‘vâ itdikde vekilân mûmâ-ileyhâümâ Mezlum ve Artin Efendiler 

dahi cevâblarında mezkûr hükm-i gıyâbî hakkında ma‘rûzu ‘aleyh tarafından i‘tâ 

idilen i‘tirâza ‘ale’l-hükm itdi‘âlarında hükm-i mezkûrı def‘-i vücûh ider işbu 

mevcûd olmadığı gibi i‘tirâz-ı mezkûr dahî müddet-i küllisi zarfında vâki‘ 
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olmamağla hükm-i gıyâbi mezkûr vecâhi hükmün kesb eylediğinden menâzi‘ kayd 

olan dükkân-ı mahdûd mezkûr vakf-ı mezkûr evkâfı cümlesinden olduğu ibrâz 

itdiğimiz musaddık-ı mevrûs vakfiye ve emlâk idâresinden mâhû’l-i muâmeleyi 

itdi‘â derkenârı ve kuyûdât-ı resmiye şuhûd-ı tahzir ile ısbât olunduğu gibi mezkûr 

hükm-i gıyâbı i‘lâmında isimleri muharrer müvekkillerimiz Hikmet Paşa İbn-i Ali 

Abdülkadir ibn-i Osman ve Mehmed bin Ömür Bakkal ber-mûceb-i şurûta vakıf 

vakf-ı mezkûrın mütevellîleri oldukları babâları isimlerine sudûr buyrulân berât-ı 

şerîf-i min-derecâtı ve bilâ beyyine ‘amel-i câ’iz olan  Şâm mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘tâ olunân vekâlet-i hücceti mazmun ile sâbit olmakla berâber husûs-ı 

mezkûr içûn ol-esnâda kıbe’l-i şer‘den dahî husûmetimiz re’y olûnûb ol-vechile 

hükm-i  gıyâbîde vekil mezbûr Kirkor Efendi ile cereyân iden murâfa‘amızda 

husûmetimize dâ’ir tasaddi itmiş olduğu kelimatı şâyân iltifât olmadığı kendüsüne 

ba‘de’t-tefhim  mecâviyede imtinâ‘ ile mahkeme-i mezkûrenin noksân cihete değin 

muharrer muvâcehesiyle bi’l-ihtimal gıyâben virilen hükmünde müterâkim mikdârı 

mu‘ayyen bedel-i icârın müvekkilemiz teslîmi ve mu‘tarafın dûkândan men‘-i 

müdâhelesine hükm olunmuşidi el-hâlet-i hâzihi şâyân’a iltifat olmayân bi’l-

muvâcehe mürûd olan müda‘fa‘a mesbukasında devâm itmekle vekil mezbûr Kirkor 

Efendi’nin ol-vechile i‘tirâzât vak‘asına redd-i ve mezkûr hükm-i gıyabinin vicâhiye 

rabtıle cânib-i vakf içûn müttehaz hükmün i‘tâsı bi’l-vekâle matlûbumuzdır deyû 

i‘lâm-ı gıyabî mezkûrı ibrâz ve irâ’esiyle tekrâr bi’l-vekâle da‘va itdikde i‘lâm-ı 

mezkûrın hülâsa’i mâlı karzı Bedestân mezkûrun derûn-ı birûnı kâmilen itirâf 

iddi‘asıyla Lâla Mustafa Paşa ibn-i Abdullah nâm vakfın te‘sîsi ve vaz‘ itdirdiği 

enbiya-i kadime heyet-i asliyesi üzerine olub ol-vechile hin-i vakfiyetinde bu anâ 

gelinceye değin masârafat vâkı‘âsı tamâmen cânib-i vakıfdan tesviye olunageldiği 

gibi Bedestân-ı mezkûrede vâki‘ menâzi‘-i kayd olan dükkân-ı mahdûd mezkûr  

Hüseyin vakfiyetinden ilâ yevminâ hazâ cânib vakıfdan senesi icâreten ve uhde ile 

icar oluna gelûb hatta ol-vechile müvekkil merkûm İbrâhim on beş seneden berû 

mahdûd mezkûr tamâmen vakıf mezkûr sâbık ve’l-asl mütevellîlerden işbâr ve kabûl 

ile sâkin olub ve dükkân-ı mezkûrın ücretiyle iki yüz elli beşer guruşun mezkûr on 

beş senede bi’t-terâküm bedel-i icâresi olan cem‘an üç bin yedi yüz elli guruş 

zimmetinden yüz yirmi guruş edâ idüb bâkî üç bin altı yüz otûz guruş 
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(Sayfa No: 65) 
(Sayfa) 233 

merkûm İbrâhim cânib-i vakfa def‘ ve teslîmden imtina‘ ider olmakla su’al ulunub 

mûceb-i şer‘îsi bi’l-icrâ meblağ-ı mecmu‘ mezkûr ile dükkân-ı mezkûr rakabesinden 

kifâyed birle cânib-i vakfa def‘ ve teslime tenbih-i şer‘îden ibâret olub ve vekil 

marûz-ı mezkûr Kirkor Efendi dükkân-ı mahdûd mezkûr tamâmı icâre-i vâhide vâkıf  

mûmâ-ileyhin evkâfı dâhilinden olduğuna nâtık ve ol-mikdâr ecr-i misl zikr iddüğini 

münkir bulundukdan sonra vakf-ı mezkûra mütevellî kimler idûği sadrîye niyâbet-i 

şer‘îyyesinden lede’s-su’al tevliyet-i mezkûr fetva hatmi celîlece meclis-i  tedkîkât-ı 

şer‘îyyeden musaddık üç yüz on beş Zi’l-hicce yirmi beş ve üç yüz dokûz Şa‘bân 

yirmi üç târihiyle iki kıt‘a ‘ariceü’l-ibare hüccet-i şer‘îyye mevrûs masrafları ma‘an 

niyaz olunmakla keyfiyet-i tarafeyn  vekillerine ba‘de’t-tefhim mûmâ-ileyhâ Mazlûm 

ve Artin Efendiler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e ihzâr eyledikleri Enfiyeci İbrâhim 

bin Hüseyin ve Mar’aşlı İbrâhim bin Ali nâm kimesneler şehâdetlerinde Ayntab’da 

vâki‘ Kal‘a altında kâ’in beyne’l-ahâli tahdid ve tevsıkdan müstefti olan Lâla 

Mustafa Paşa ibn-i Abdullah nâm vâkfın evkâfı cümlesinden bulunân bir semân 

‘atikın Tahtani Cami‘i cihetinde vâki‘ şarka nâzır kapundan duhulde cânib-i 

yesârında vâkî iki tarafdan vakıf-ı mezkûr dâhilinde bulunân Bostancı Hacı Ömer 

Ağa ibn-i Abdülhâluk ve Zeytûnci Kirkor ibn-i Varter’in bi’l-icâr ve sâkin oldukları  

dükkânlar ve bir tarafdan çarşu-yı mezbûre darûnunda mürûr iden tarık ve Fadlacı 

Çarşusı’yla mahdûd beşinci ‘add olûnân dükkân tamamı vâkıf mûmâ-ileyhin hin-i 

vakfiyetinden şimdiye kadar vaz‘ itdirmiş olduğı hey’et-i asliye ve ebniya-i kadimesi 

üzere icâre ve uhdelû vakıf olub ol-vechile işbu tarihden i‘tibâren on beş senedir Ali 

Hocazâde İbrâhim İbn-i Hacı Mustafa nâm kimesne dükkân-ı mahdûd mezkûrı vakf-ı 

mezbûrın şâbıkı ve lâhak mütevellîlerinden isticar ve kabûl ile müste’cirin sâkin olub 

dükkân-ı mezbûrun senevî ecr-i misli dahi iki yüz elli guruş değer olduğuna şâhidiz 

ve şehâdet dahî ideriz deyû her biri bi’l-muvâcehe edâyı şehâdet-i şer‘îyye 

eylediklerinden sonra usûl-i müttehazası vechile şâhidân merkûmân bâ-varaka-i 

mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ ve temhir iden Abâcı 

Emin’in oğlu Mehmed Şerîf ibn-i Hâfız Mustafa ve Ali Efendi ibn-i Kör Keçi 

Hüseyin İbni Hüseyin Sûfî ve Arpacı Mustafa Çavûş ibn-i Hüseyin ve Kâsım bin 

Bekdaş nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘un hâzır oldukları 

halde Hacı Bekirzâde Ömer Ağa ibn-i Mehmed Ağa ve İbrâhim ibn-i Hacı Ârif 

Efendi Mehmed Tevfik Beğ ibn-i Ömer Beğ nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-
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tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunmağın mucebince vecâhen 

ba‘de’l-hükm’ş-şer‘î  müdde‘â bih olan dükkân-ı mahdûd mezkûr tamâmından 

kifâyed birleh rakabesiyle on beş senenin ecr-i misli olan mübâya‘atdan üç bin beş 

yüz otuz guruş bedel-i icâre ciheti mu‘ayyen vakf-ı mezkûrın ber-vech-i şer‘î alânur 

mütevellîleri bulunân ancak mûmâ-ileyhâ Hikmet Paşa ve Abdülkadir Bekir vekâlet-i 

sâlifeleri hasebiyle ihâle itmek içûn vekil-i asılları olan merkûm Karabaş Ağa’ya 

virilmek üzere vekilân mûmâ-ileyhâ Mezlûm ve Artin  Efendilere def‘ ve teslimi 

müdde‘â ‘aleyh merkûm İbrâhim’e izâfetle vekil mezbûr Kirkor Efendi’ye tenbih 

olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min-şehr-i Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene isnâ 

‘aşer  ve selâse mi’ete ve elf__________________________________________ 

 

(Dava No: 103) 
Numero 394 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Töbe 

Mahallesi ahâlisinden olub Bedestan-ı ‘Atik’de mukim Bezâz esnafından Ali 

Hocazâde Mehmed ibn-i Bozu Mustafa ibn-i Hacı Mustafa tarafından zikr-i âtî 

hükm-i gıyâbiyi ‘adem-i kabûl ile i‘tirâz-ı ‘ale’l-hükm ve müdafâyı vekil-i müseccel-

i şer‘îsi Milletbaşıyân Evadis Efendi ibn-i Ohannes medîne-i mezbûrede mahkeme-i 

şer‘îyye odasında ma‘kûd  meclis-i şer‘îmizden medîne-i mezbûrede vâki Lala 

Mustafa Paşa evkâfı cümlesi ‘akd-i vekâlet-i umûmiyesi olmakla vakf-ı mezkûr 

tamâmına vaz‘-ı yedi bi’l-beyne sâbit olan medîne-i mezbûre’nin Çukur 

Mahallesi’nde mukîm Neccardan Karabet Ağa ibn-i Ağya tarafından husûsü 

mezkûrda husûmet ve re’d-i cevâbe vekil-i müseccel şer‘îleri da‘vâ vekili Mehmed 

Mazlûm Efendi ibn-i Emin Efendi ve Kürkçiyân Artin Efendi ibn-i Zadık 

muvâcehelerinde yedimde olub işbu mahkemeden Cemâziye’l-evvel (tarip olmuş) 

yüz on altı numero müvekkilem ‘aleyhinde sâdır olan süret-i sene-i  

 

(Sayfa No: 66) 
(Sahife) 234 

mezkûre Cemâziye’l-aherinin on iki târihinde tebliğ ulunub usûl-i vechile yirmi yedi 

gün sonra işbu mahkemeye bâ-istîd‘â takdim kılınan itirâzan müdde-i mezkûr hükm-i 

gıyâbide muharrer menâzi‘ kayd-ı dükkânda zi’l-yedlik bi’l-beyyine sâbit olmak 

iktizâ ider iken meskûr ‘ana kaldığına ve bundan beş sene mukaddem müvekkil 
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merkûm Karabet Ağa gâ’ib ‘ani’l-meclis Danyel oğlu Artin aleyhinde Bedestan-ı 

mezkûra kâ’in diğer dükkân içûn ikâme ile yeni da‘vâsına vakf-ı mezkûr mütevellîsi 

bâ-berât-ı ‘âlîşân yalnız Ali Beğ olduğu kendüsû dahî ol-mütevellînin vekili 

bulunduğunu beyân itmiş ise el-hâlet-i hazihi müvekkilem ‘aleyhinde ifade eylediği 

da‘vâda Mürdüm Beğzâde Mehmet Hikmet Paşa ve Abdulkadir ve İbrâhim Bekir 

taraflarından vekil olduğuna nâtık işbu mahkemeye ibrâz itdiği ‘ariyü’l-ibâre ba‘de 

bir kıt‘a vekâletnâmede mûmâ-ileyhin vakf-ı mezkûr hükm-i gıyabi mahkemesine 

dâ’ir sarâhat bulunmadığı cihetle merkûm Kerabet Ağa henüz müvekkilem hükm-i 

şer‘î olamayacağına ve mezkûr hükm-i gıyabi mahkemesinde hiçbir vakit imtina‘ 

itmediğim halde hükm-i vecâhi yoluna gidilûb gıyâbı cihetine gidilmesi muvâfık usûl 

bulunmadığına ve Bedestan-ı mezkûrda vâkî dükkânların mutasarrıflarından biri fevt 

olduğunda ol-müteveffânın tasarrufunda bulunan dükkân ve arsalarına intikal 

idegeldiği mahkeme-i şer‘îyyece mukayyed olub ol-vechile alınûb ve satılmaması 

dahi mütte‘hâsıl olduğu gibi dükkân-ı mezkûrlar muhtac-ı ta‘mir oldukda 

mutasarrıfları i‘mâr ve ta‘mir idegeldikleri cümlenin meşhûr ve ma‘lûmesi olub hattâ 

kuyûdâtı dahî ashâba mukayyed olmakla emlâk-ı ve bir virgüsünü dâhî 

viregeldiklerine ve mezkûr hükm-i gıyâbî i‘lâmında ismi muharrer iki nefer İbrâhim 

nâmında kimesnelerin hususu-ı mezkûrda şehâdetleri hilâfa vâkî‘ bir ifâde ve 

beyandan ‘ibâret olduğuni ve şâhid-i merkûmun ‘ale’l-acele mensûb oldukları 

mahallerinin gayriden terkiye olunduklarından mâ‘adâ şâhid-i merkûman nefsi’l-

emrde kizb ile ma‘rûf olduklarına binâen mezkûr hükm-i gıyâbî i‘lâmının nüfûzun 

vecâhen ba’de’l-hükm müsâde müdde‘ânın tekrâr hükm-i i‘lâma rabıta olunmak bi’l-

vekâle matlûbumdır deyû bi’l-itiraz da‘vâ itdikde vekîlân mûmâ-ileyhâ Mazlûm ve 

Artin Efendiler dahi cevâplarında mezkûr hükm-i gıyâbî hakkında ma‘rûz-ı aleyh 

tarafından ‘itâ idilân i‘tiraz-ı‘ale’l-hükm istid‘âlarında hükm mezkûrı def‘mecrûh 

ider esbâb-ı mevcûd olmadığı gibi i‘tirâz-ı mazkûr dahî müddet-i galile tarafında 

vaki‘ olmamakla hükm-i gıyâbi mezkûr vecâhe sâkine kesb itmiş olduğundan başka 

münâza‘un fih olan dükkân-ı mahdûd mezkûr vakf-ı mezbûr evkâfı cümlesinden 

olduğû ibrâz itdiğimiz tasdik-i mevrûs vakfiye ve emlâk idâresinden mahûl 

mu‘âmele-i istid‘â derkenârı ve bi’l-cümle kuyûdât-ı resmiye ve şuhûd-ı nahas ile 

isbât olduğu gibi mezkûr hükm-i gıyâbî i‘lâmında isimleri muharrer müvekkillerimiz 

Hikmet Paşa ibn-i Ali Beğ ve Abdülkadir ibn-i Osman ve Mehmed bin Mahmud 

Beğler ber-mûceb-i şurût-i vâkıf vakf-ı mezkûrun mütevellîleri oldukları babaları 

isimlerine sudur buyrulan berevât-ı şerîf min-derecâtı ve bilâ beyyine ‘amel-i câ’iz 
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olan Şam mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘tâ olunan vekâlet hücceti ile sâbit olmakla 

berâber husûsu mezkûr hakkında husûmetimiz kıbel-i şer‘den dâhî re’y olunub ol-

vechile mezkûr hükm-i gıyâbîde vekil mezbûr Evâdis Efendi ile cereyân iden 

murâfa‘mızda vekil mezbûr ol-vakt husûsu müttehâza dâ’ir te‘addî itmiş olduğu 

kelimâtı şâyân iltifat olunduğu kendüsüne ba‘det-tefhim mücâvebeden imtinâ‘ ile 

mahkeme-i mezkûrenin nifsân cihet-i vekil-i müsecel muvâcehesiyle bilâ kemâli 

gıyâben virilen hükmde müterâkim miktarı mu‘ayyen icârenin müvekkilemize 

teslîmi ma‘rûzunu dükkândan men‘-i müdâhalesi hükm olunmuşidi el-hâlet-i hâzihi 

şâyân-ı iltifat olmayan ve bi’l-muvâcehe merdûd olan müdâfa‘i sabûkasıda devâm 

itmekle vekil mezbûr Evâdis Efendi’nin ol-vechile i‘tirâzat vak‘âsına re’y ve mezkûr 

hükm-i gıyâbînin vecâhiye rabt ile cânib-i vakf içûn mukteza hükmün i‘tâsı bi’l-

vekâle matlûbumuzdır deyû i‘lâm-ı gıyâbi mezkûru ibrâz ve irâ’esiyle tekrâr bi’l-

vekâle da‘vâ itdikde i‘lâm-ı mezkûrun hulâsa-i me’ali Betestan-ı mezkûrun derûn ve 

birûnunu  cevânib-i erba‘sıyla tamâmen Lâla Mustafa Paşa ibn-i Abdullah vakfiyet 

üzere te’sis ve vaz‘ itdirdiği enbiya-i kadimi hey’et-i asliyesi üzere olub ol-vechile 

hin-i vakfiyetinden bu ana gelinceye değin mesârafat-ı vâkı‘ası kâmilen galle-i 

vukû‘ından harç olunageldiği gibi Bedestan-ı mezkûrede vâkî menâzi‘ kayd olan 

dükkân-ı mahdûd mezkûr tamâmı zamân vakfiyetinden el-yevminâ hazâ sene ba-

sene cânib-i vakfdan icâre vâhide ile icâr olûna gelûb hatta ol-vecehile bundan on beş 

sene evvel müvekkil merkûmûn babası Bozu  Mustfa ibn-i Hacı Mustafa hayâtında 

on üç sene ve ba‘dehû merkûmun vefâtıyla oğlu müvekkil mezbûr Mehmed dahî işbu 

ana değin iki sene ki cem‘an on beş sene dükkân-ı mahdûd mezkûr tamâmını sâbık 

ve lâ hak vakf-ı mezkûr mütevellîlerinden bi’l-icâre merkûman Mustafa ve Mehmed 

birbirini müte‘âkib sâkin olub dükkân-ı mezkûr ecr-i misli dahî senevî iki yüz ellişer 

guruş matlûbâddân ancâk bi’l-nizâm bedel-i icâre olan cem‘ân üç bin yedi yüz elli 

guruş matlûbatdan ancâk altmış guruşunı müteveffa-yı merkûm hayâtında taraf-ı 

vakfı teslim ve mütebâki üç bin yüz doksân guruşı kable’l-edâ vefât itmekle meblağ-ı 

mütebâki mezkûr müteveffâ-yı merkûm zimmetinde cihet-i mezbûreden cânib-i 

vakfın olacağı olduğu misüllü mezkûr iki senenin bedel-i icâresi olan beş yüz guruş 

dahî müvekkil merkûm Mehmed zimmetinde keza cihet-i mezkûreden yine vakfa 

deyni olamkla meblağ-ı mezkûr beş yüz guruş bi’l-asâle ve mezkûr üç bin yüz 

doksan guruşu bi’l-verâse vazı‘u’l-yed olduğu babası müteveffâ-yı (silik) olmak 

üzere cânib-i vakıf-ı def‘ ile dükkân-ı mezkûr rakabesinden kifâye birle  
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(Sayfa No: 67) 
(Sahife) 235 

cânib-i vakfın teslîme tenbih-i şer‘îyyeden ‘ibâret olub ve vekil-i ma‘raz mezbûr 

Evadis Efendi menâzi‘ün fih olan dükkân-ı icâre ve uhde ki iddüğüne münker 

bulunduğundan sonra vakf-ı mezkûre mütevellî kimseler iddüği Suriye niyâbet 

şer‘îyyesinden lede’s-su’al tevliyeti mezkûre fetvâhâne-i celîle ve meclîs-i tedkıkât-ı 

şer‘îyyeden mukaddem Zi’l- hicce yirmi beş, üç yüz beş ve Şa‘bân yirmi üç, yüz 

dokûz târihli iki kıt‘a ‘ariceü’l-ibâre hüccet-i şer‘îyye mantuğunca müvekkilerden 

Hikmet Paşa ile Abdulkadir Beğ uhdelerine münâsafaten tevcih olunmuş idüğü 

cevâben izbâr sâlifü’l-beyân hüccet-i şer‘îyye sûret-i müseddikaları tisyâr olunmakla 

keyfiyet tarefeyn vekillerine ba‘de’t-tefhim vekîlân mûmâ-ileyhâ Mazlûm ve Artin 

Efendiler li-eclî’ş-şehâde meclis-i şer‘îyye ihzâr eyledikleri Tahtânı İmâmı Hacı 

Süleyman Efendi ibn-i Dede Mehmed bin Süleyman ve Enfiyeci İbrâhim bin 

Hüseyin ibn-i Mehmed nâm kimesneler şehâdetlerinde Ayntab’da vâki‘ Kala 

Altı’ndan kâ’in beyne’l-ahâli tahdid ve tevsifden müstefti olan ve Lâla Mustafa Paşa 

evkâfı cümlesinden bulunan Bedestan-ı Atik’in Tahtani Cami‘i cihetinde ka’in tarafa 

nâzır havran? duhulde cânib-i yesârında ka’in binnesâdan sekizinci ‘add olûnân 

dükkân tamâmı vakf-ı mezkûr dahilinden olub ol-vechile dükkân-ı mahdûd mezkûre 

işbu tarihinden i‘tibâren on beş sene zarfından Ali Hocazâde Bozu  Mustafa ibn-i 

Hacı Mustafa nâm kimesne hayâtında on iki sene ve merkûmın vefâtından sonra oğlu 

müvekkil merkûm Mehmed dahî üç sene ki cem‘an on-beş sene dükkân-ı mezkûrı 

vakf-ı mezbûrın sâbık-ı velâ hâk mütevellîlerinden merkûmân Bozu Mustafa ve 

Mehmed birbirini müte‘âkib isticâr ve kabûl ile her biri müste‘ceren sakin olub 

dükkan-ı mezkûrun senevî ecrî misli iki yüz ellişer guruş değeri olduğuna şahidiz 

şehâdet dâhi ideriz deyû her biri bi’l-müvâcehe edayı şehâdet eylediklerinden sonra 

usûl-ü müttehâzası vechile şâhidân merkûman bâ-varaka-i meztûre mensûb oldukları 

mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ ve temhir iden Nakıb Medresesi Müderrisi 

Mersinli Ali Efendi ve Abbaszâde Mustafa Efendi ibn-i Hafız Mehmed Sâlih Efendi 

ve ‘Abacı Emin oğlu Mehmed Şerîf ibn-i Hafız Mustafa ve Ali Efendi ibn-i Kürkcü 

Hüseyin bin Hüseyin Sofu Baba nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû 

mütarafi‘un hâzır oldukları halde Ömer Ağa ibn-i Mehmed Ağa ve Mehmed Tevfik 

Beğ ibn-i Ömer Beğ ve İbrâhim Efendi ibn-i Hacı Arif Efendi nâm kimesnelerden 

dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunmağın 

mucebince vecâhen ba’de’l-hükmü’ş-şer‘î müdde‘â bih olan dükkân-ı mahdûd 
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mezkûr tamâmında kifâyed ile iki sene dükkân-ı mezkûrun cem‘an ecr-i misli olan 

beş yüz guruş mâlından ve on iki senesinin cem‘ân ecr-i mislinden mütebâkî iki bin 

dokuz yüz kırk guruş bi’l-verâse vâzı‘ u’l-yed olunduğu babası müteveffâ-yı merkûm 

Bozu  Mustafa’nin tereke-i vakfiyesinden olmakla üzere ber-mûceb-i cihet-i şer‘îyye 

vakf-ı mezkûrın ilân-ı mütevellîleri bulunân ancak mûmâ-ileyhâ Hikmet Paşa ve 

Abdülkadir Beğ vekâleten  sâlifeleri hasebile ihale itmek içûn vekil-i asılları olan 

Karabet Ağa’ya virmek üzere vekilân mûmâ-ileyha Mazlûm ve Artin Efendilere 

tamâmen def‘ ve teslimi müdde-i ‘aleyh müvekkile-i asıl verâset-i mezbûr 

Mehmed’e izâfetle vekil mezbûr Evâdis Efendi’ye tenbih olunduğu tescil ve Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’t- tasi‘ ‘aşer min-Zi’l-hicce li-sene isnâ ‘aşer ve selâse 

mi‘ete ve elf__________________________________________________________ 

 

(Dava No: 104) 
Numero 395 

 Medîne-i Ayntab’da ka’in İbn-i Eyub Mahallesi Cami‘i Şerîfi İmâmı 

Şerâfeddinzâde Mehmed Şâkir Efendi ibn-i el-Hâc Hafız Mehmed Efendi ba‘de’t-

techizü’l-vakiye inhâ olunûr ki mahalle-i mezbûrede ka’in İbn-i Eyûb Câmi‘i 

Şerîfi’nin imâmet ve hitâbet cihetleri vazife-i mu‘ayyeneleriyle uhde-i ehliyet ki 

tevcîhi der-bâr-ı şevket karâra ‘arz ve i‘lâm olunduğuna binâen cânib-i el-cevâniben 

hüsrevâdeden şerefsudûr buyrulacak berât-ı şerîf-i ‘âlî şân ve devrine değin hıdmet-i 

‘ulyası hitabet ve imâmet-i mezbûreleri edâ cihetinde cânib-i şeri‘at-ı garrâdan işbû 

mirâslar taraf-ı şerîfenize göndertmiştir. Gerektir ki hıdmet-i mezküreteyni bi’l-fa‘al 

edâ ile âheri müdahale itdirmeyesiz ve’s-selâm  

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-şehr-i Muharremü’l-haram li-sene sâlase 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf  

 

(Dava No: 105) 
Nımero 396 

 Nefs-i Halebü’ş-şehbâ mahallâtından Baba Hınsırın? Mahallesi 

Ahâlisi’nden ve Beşinci Orduyu Hümâyûn’un (silik) sekizinci alayının dördüncü 

taburunun ikinci bölüğünün ikinci takımının efrâdından 
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(Sayfa No: 68) 
(Sahife) 236 

olub zâtı Şemseddin Efendi ibn-i Hasan Ağa ve Yusuf Efendi ibn-i Mehmed 

ta‘rifleriyle ma‘rûf olan Medîne-i Ayntab’da muvakkaten mukim Ahmed Cûdi ibn-i 

Ahmed ibn-i Süleyman medîne-i mezkûre mahkeme-i şeriyesinde meclis-i şer‘î şerîfi 

enverde hâlâ medîne-i mezbûrede mal müdiri işbû râfi‘u’l-vesîka Rıf‘atlû Mehmed 

Sâmi Efendi ibn-i Abdullah Efendi mahzârında takrir-i kelâm ve ta‘biri ‘ani’l-merâm 

idüb mârâ’l-beyân Hınsırın? Mahallesi’nde vaki‘ kıblesi ba‘zân el-Haç Mehmed ibn-

i Ramazan ibn-i el-Haç Mustafa Gâzî ve ba‘zan tarîk-ı has şarken el-Hâc Mustafa 

yolu ibn-i el-Hâc Sâdık. şimâlen Kazızâde el-Hâc Mehmed Ali, garben Şeyhzâde 

Ahmed Efendi ibn-i el-Hâc Mustafa hâneleriyle mahdûd bir bâb menzili kırk sehim 

itibârıyla on dört sehim benim ve on dokuz sahmi mûmâ-ileyh Mehmed Sâmi 

Efendi’nin ve bâkî yedi sehmi ga’ib-i ‘ani’l-meclis li-ebeveyn kız karındaşım Aişe 

Hâtûn olmakla ben mâra’z-zikr menzil-i meskûrda olan on dört sehim hisse-i 

şâ’yi‘amı semen-i misliyle talebine kat‘îyyen bey‘ ve bey‘i mezkûru usûl-i 

müttehâze vechile komisyon-ı mahsûs hey’etin huzûrunda ikrâr ve takrir ve 

mu‘amele-i lâzımesini bi’l-icrâ tabusına yine itâya ve semeni ahz ve kabz ve 

makbûzını bana irsâl ve isâle ve lede’l-hâce âheri dahî mütevekkilleri ve bunların 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini tarafımdan hâzır mûmâ-ileyh Mehmed  Sâmi 

Efendi’ye vekâlet-i devriye-i sahîhiye-i şer‘îyye ile vekil ve nâ’ib menâb nasb ve 

ta‘yîn itdim didikde Efendi mûmâ-ileyh dahî ber-minval-i muharrer vekâlet-i 

mezkûre-yi kabûl ve hıdmeti lâzımesini kemâ yenbağı edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-ışrîn min-şehr-i Zi’lhicceti’ş-şerîfe li-sene 

isnâ ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf 

 

(Dava No: 106) 
Numero 397 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayınrab’ın Kaya Zokağı 

Mahallesi sakinlerinden olub husûsı ati’l-beyân’ın fasl ve hasm içûn kıbel-i şer‘den 

husûmet-i re’y olunan mahalle-i mezkûrede ka’in Hamza Beğ Mescid-i Şerîfe 

imâmet işbu ba‘isü’l-i‘lâm Safer oğlu Hacı Abdülkadir Efendi ibn-i Mehmed Şerîf 

nâm kimesne meclis-i şer‘îmizde mahalle-i mezbûre sâkinlerinden ma‘rûfetü’z-zât 

Aişe binti Yanığın oğlu Medmed nâm Hâtûn’ın muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 
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takrir-i kelâm idüb mahalle-i mezbûre sâkinlerinden iken bundan on sene akdem fevt 

olan Nacakcı Recep bin Uncu oğlu Hacı Mehmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi işbu mezbûre Aişe Hâtûn ile sulbiye-i kebîre kızları Ayuş ve Safiye ve 

Emine ve li-ebeveyn er karındaşları oğulları Mustafa ve İsmâ’il ve Mehmed ve Ali 

Osman’a münhasıra olduğu lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve mütehakkık olub müteveffâ-

yı merkûm Recep hâl-i hayâtında kemal-i ‘akl ve sıhhatinde medîne-i mezbûrenin 

Arasa bazarı mevki‘i ittisâlinde kâ’in tarafları bazar mevki’i ve Zahireci zokağı tarîk-

ı ve Pineci Hacı Bekir menzili ve Izdırabzâde Hamdi Efendi’nin Hizarcı dükkânı ile 

mahdûd bit bâb mülk dükkânı ile tamâmından semeni bâki kendi mülkû olan nısf 

hissesinden rub‘ hissesinin gallesi mâra’l-beyân Hazma Beğ Mescid-i Şerîfi 

levâzımına sarf olunmak üzere müttehîne ta‘lifen alâ tarîki’l-vakfe mu‘ahharan 

alâizâen vefât idüb ol-vechile dükkânı mahdûd mezkûr semeninin tenfîzi müteveffâ-

yı merkûmun emvâl-ı metrûkesi cümlesinden sülsî dahî müsâ‘ad olmakla verese-i 

merkûmûn cümleten ol-târihde mecmu‘ terekeden dükkân-ı mahdûd merkûrun 

semen-i husûsunu vasıyeti mezkûreye binâen bi’l-ihrâc vakfiyet üzere mescid-i 

mezkûr içûn bi’t-tevliye tarafıma teslim ve ben dahî vakfiyet üzere kabûl ve teslim 

ve tasarruff idüb hattâ dükkân-ı mahdûd mezkûrun hisse-i mevkûfesi bede’l-i 

icârelerinden bir sene yirmi beş guruş ve bir sene dahî otûz guruş olub mescid-i 

mezkûr levâzımınâ sarf iderek muvâcehelerinde bi’t-tevliye mutasarrıf olmuş iken 

verese’i mezbûreden zevce-i mezbûre Aişe Hâtûn sekiz senedir dükkân-ı mezkûr 

hisse-i mevkûfesinin bedel-i icâresi olan senevî otuzâr guruşdan cem‘an iki yüz kırk 

guruş zimmetinde müterâkim bulunan ma’huzâtını def‘ ve i‘âdeden imtinâ‘ ider 

olmakla su’al ulunub meblağ-ı mezbûr tahsil ile  dükkân hisse-i mezkûresine 

mezbûre Aişe’nin müdâhale vâk‘asının men‘î bi’t-tevliye mezlûbumdûr deyû 

bade’d-da‘vâ ve’s-su’al müdde‘â ‘aleyhâ mezbûre Aişe Hâtûn cevâbında müdde‘â 

bih olan dükkân-ı mahdûd mezkûrun nısfı zevci müteveffâ-yı merkûm Receb’in 

mülkî olub dükkân-ı mezkûre bi’l-verâse vâzı‘-ü’l-yed olduğuna ikrâr lakin ber-vechi 

muharrer mescid-i mezkûra vakf olunmak üzere vasîyet eylediğini inkâr ile berâber 

farzân ve takriren mevrûsumuz zevcem müteveffâ-yı merkûmun ol-vechile vasıyeti 

olsa bile kızları hâzıre oldukları cihetle ve hatib-i mezkûre câ’iz olmadığından hisse-i 

mezkûreye teslimden imtinâ‘ iderim didikde müdde‘î mütevellî mûmâ-ileyhden ber-

vech-i meşru‘ müdde‘âsını muvâfık biyyine taleb olundukda usûl-i mevzû‘âsına 

tevkıfen bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreyi imzâ ve 
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temhir iden (tahrip olduğundan okunamadı) Abdullah nâm kimesnelerden evvelâ 

sırrân ve ba‘dehû müterâfi‘ân hâzır 

 

(Sayfa No: 69) 
(Sahife) 237 

oldukları halde Ahmed bin Süleyman ve Abdullah bin Hasan ve Mehmed Ağa nâm 

kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr 

olunân mahalle-i mezbûre ahâlilerinden Mehmed bin Hacı Osman ve Mustafa bin 

Mehmed ve Sabık Mail ibn-i Şerbetci İsmâ’il nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-

muvâcehe ber-nech-i şer‘î meşrûhâ ve mufassalan ba‘de’l-isbât ve’l-hükm mucebiyle 

dükkân-ı mahdûd mezkûrun nısfından rub‘ hisse mevkûfe-i mezkûre ile meblağ-ı 

mecmu‘-ı mezkûr iki yüz kırk guruş müdde‘î mütevellî merkûm Hacı Abdulkadir 

Efendi’ye def‘ ve teslime müdde‘â ‘aleyhâyı mezbûre Aişe Hâtûn’a tenbih olunduğu 

tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-şehr-i Zi’l-hicce li-sene isnâ ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf________________________________________________________ 

 

(Dava No: 107) 
Numero 398 

 Medîne-i Ayntab’da ka’in Hacı Nasır Cami‘i Şerîfi dimekle ma‘rûf el-Hâc 

Hasan Ağa Cami‘i Şerîfi İmâmı Şeyh Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed ba‘de’t-

techizü’l-vâkıye inhâ olûnur ki câmi‘ şerîf-i, mezkûrun hıtâbet cihetine şehrî otuz 

guruş vazife ile uhde-i ehliyet ki tevcîhi der-bâr-ı şevket kârâre ‘arz ve i‘lâm 

olunduğuna binâen cânibesi el-cevâbe hüsrevâneden şeref sudûr buyrulacak berat-ı 

şerîf-i ‘âlîşan ve devrine değin hıdmet-i ‘ulyâsı hitâbet-i mezbûreyi edâ cihetinde 

cânib-i şerîf-i garrâdan işbu mürâsele taraf-ı şerîfenize gönderilmiştir. Gerekdir ki 

hidmet-i mezkûreyi bi’l-fa‘âl hüsn-i edâ ile âheri mudâhele itdirmeyesiz ve’s-selâm 

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-şehr-i Muharremi’l-harâm li- sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf 

 

(Dava No: 108 
Numero 399 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medîne-i Ayntab’ın Yahnici 

Mahallesi’nde mukim Camus oğlu işbu ba‘isü’l-i‘lâm Hacı Ali ibn-i Ali bin Hüseyin 

medîne-i mezbûrede mahkeme-i şeriyesinde ma‘kûd meclis-i şe‘îmizde yine medîne-
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i mezbûre mahallâtından Cevizlice Mahallesi’nde mukim Bağdad’ın oğlu Ali Osmân 

bin Osmân ibn-i Abdullah muvâcehesinde merkûm zimmetinde cihet-i karzdan elli 

bin beş yüz guruş olâcak hakkım olub ol-vechile meblâğı mezkûr cihet-i mezbûrenin 

zimmetinde bana deyni olduğunu ba‘de’l-ikrâr takriben bûndan on üç veyâ on dört 

mâh mukaddem yedime bir kıt‘a deyn senedi dahî i‘tâ itmişler el-hâlet-i hazihi 

meblâğ-ı mezkûr bana def‘ ve teslimden imtinâ‘ ider olmakla su’al ulunub icâb-ı 

şer‘îsi icrâ olunmak matlûbûmdir deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’l-istintâk ol-dahî cevâbında 

bundan çend mâh mukaddem müdde‘î merkûm Hacı Ali meblâğ-ı mezkûrı ber-

minvâl-i muharrer benden da‘va ve ben dahî inkâr idüb ol-vechile miyânemizde 

münâza‘ât-ı keşide ve mühâsamât-ı vâfire vukû‘ bulduğuna binâen bi’t-tavassut-i 

muslihûn tarafından bi’t-terâzi altı ‘aded Osmânî lirası mukâbilinde ba’de’l-

müsâlaha ancâk bedel-i sulh olan meblâğ-ı mezkûr hâlen zimmetinde müdde‘î 

merkûma borcum olub sulh-ı mezbûre merkûm Hacı Ali’nin meblağ-ı mezkûr altı 

aded‘ Osmâni altûnundan ziyâde benden bir şey mutâlebesine hakkı yokdur deyû 

müdde‘î mezbûre Hacı Ali’nin inkârına mukârrran tasaddî eylediğini def‘-i 

meşrûhuna ancâk Kebâbcı Süleymân bin Mustafa nâm kimesneden başka şâhid-i 

âheri olmamakla ısbat-ı beyyineden izhâr-i ‘acz-i  bi’t-taleb merkûm Hacı Ali 

ba‘de’t-tehâlif-i şer‘îm müdde‘î mezbûr Hacı Ali ber-mînval-i muharrer ikiside beş 

yüz guruş alâcak müdde‘âsını usûl-i müttehâzası vechile bâ varaka-i mestûre ‘Attar 

Memik ibn-i Hacı Bekir Ağa ve Hasan Efendi ibn-i Hacı Memik ve Mutâf Recep 

ibn-i Ahmed ve yine Hasan ibn-i Hasan nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘de hû 

Hüseyin ibn-i Mehmed ve Ahmed ibn-i Mustafa ve Ali ibn-i Ahmed nâm 

kimesnelereden dahî ‘alenen ledete’t-tezkiye ‘adl ve makbûkü’ş-şehâde iddûkleri 

ihbâr olunan Mehmed Balî Efendi ibn-i ve Attar Mustafa ibn-i Hacı Mustafa ibn-i 

Hacı Mustafa ve Mûtâf Mehmed Emin ibn-i Mehmed ibn-i Mustafa nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î ısbât itmeğin mucebiyle müdde‘â bih 

olan meblağ iki bin beş yüz guruş müdde‘î merkûm Hacı Ali Ağa’ya (tahrip 

olduğundan okunamadı) müdde‘aleyh mezbûr Ali Osman’a tenbih olunduğû tescil ve 

Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden  
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(Sayfa No: 70) 
(Sahife) 238 

i‘lâm olundı  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min-Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-sene isnâ ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf___________________________________________________ 

 

(Dava No: 109) 
Numero 400 

 Haleb Vilâyet-i Celilesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Kürkçiyân Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan bir mâh mukaddem vefât iden Kasabbaşı Mehmed Ağa 

ibn-i Abdullah bin Abdurrahman’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatma 

binti Mehmed ile sukbiye-i kebire kızı ‘Aîşe’ye ve li-ebeveyn ‘Abdullâh ve kezâ 

karındaşı Emiş’e inhizârı ba‘de’t tahkıki’ş-şer‘î verese’i merkûmeden Ahî merkûm 

Abdullah medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îmîzde 

zikr-i âtî menzile vaz‘ı-yedî İbrâhim ibn-i Hacı Memo ve Molla ishâk ibn-i İbrâhim 

şehâdetleriyle sâbit olan ma‘rûfetü’z-zât işbû bâ‘isü’l-îlâm zevce-i mezbûre Fatma 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb mevrûsemiz müteveffâ-yı 

merkûm Mehmed miyânında ve doksan üç senesi hilâlinde mezbûre Fatma ile 

merkûmenin li-ebeveyn kızkarındaşı gâ’ibe’i ‘ani’l-meclis Aişe ibnite merkûm 

Mehmed’in bi’l-münâsafa müştereken mülkleri olan mahalle-i mezkûrede vâki‘ 

tarafları Ayı Osman oğlu Hacı Memik ve Kötü Ali’nin oğlu Mehmed ve Beğlerbeği 

karyeli Halife bin Mehmed menzilleri ve tarîk-i hâs ile mahdûd menzil-i merkûr 

tamâmının iki yüz guruş semen mukâbelesinde mezbûretândan ba‘de’l-iştirâ menzil-i 

mezkûrda olan kâr-ı ‘atik mesken ve büyût ve mahal-i sa’ireye bakûb biz mahal-i 

mezkûre tekrâr mesken ma‘ hazîne ve ahûr ve matbâh i‘mâr ve inşâsıyla merkûm 

Mehmed Ağa ale’l- vefât menzil-i mezkûr-ı tekrâr mülkiyet üzere tasarruf idegeldiği 

hâlde merkûmun vefâtıyla menzil-i mezkûr banâ ve ber-minval-i muharrer verese-i 

sâ’iresine mevrûs olmuş iken mezbûre Fatma Hâtûn menzil-i mezkûru bi-gayr-ı hak 

zabt ve vaz‘-ı yed ider olmakla su’al olûnub icâb-ı şer‘îsi bi’l-icrâ menzil-i mahdûd 

mezkûrun sekiz sehimde iki sehm kakkı ırsiyemden kifâyed ile mahallinde sâlifen 

banâ teslime tenbih olûnmak bi’l-verâse matlûbumdır didikde ol dahî cevâbında 

menzil-i mahdûd mezkûr tamamı kız karındaşım ga’ibe-i mezbûre Aişe ile benim 

bi’l-mûnâhasa hâlâ müştereken mülkümüzdür hatta merkûm hayatında beynimizde 

olan zevciyet mülâsebesiyle mârâ’l-beyân kâr-ı‘atik mesken ma‘hazine ile kilâr ve 
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ahûr ve sâ’ire-yi bütûn enkâzıyla ve mesârefâtını kendi akcem ile benim içûn 

ba‘de’t-ta‘mir menzil-i mezkûrda kendûsinin hak ve alâkası olmadığına ve tamamen 

mülkûm olduğuna vefâtına değin merkûm Mehmed Ağa bi’t-tav‘-i ve’r-rızâ ikrâr ve 

itiraf itmişdir deyû ba‘de’d-def‘ ve’l-inkâr müteveffâ-yı mezbûr manzil-i mezkûr-ı 

mezbûretan Fatma ve Aişe’den ber-vech-i muhârrer iştirâ ile malı müşterâsı idüği 

hakkında müdde‘î merkûmdan biyyine taleb olunduk da li-ecli’ş-şehâde meclis-i  

şer‘e ihzâr eylediği beş neferat şâhidlerden birinin oğlu Emin bin Mahmud ve Cabbar 

Ali ibn-i Mehmed ve Demirci Ali ibn-i Zincirci Ali ve Neccar Yahya bin Ali nâm 

kimesneler menzil-i mahdûd merkûr tamâmı müdde‘â ‘aleyhâ mezbûre Fatma 

Hâtûn’un mülkü olduğunu ve zevci merkûm Mehmed Ağa kar-ı‘atik mesken ve 

büyût mahal-i sâ’ireye bakûb tekrâr ta‘mir itdi ve sarf olunan meblağ-ı kimlerin 

akçesi olduğunu bilmeziz  deyû  bi’l-muvâcehe şehâde’t eyledikleri missülü Bostancı 

‘Alo bin Hüseyin dahî merkûmlar vechile şehâdet itmîşler berâber menzil-i mezkûrı 

zevcesi mezbûre ile baldızı Aişe’den bin iki yüz guruşa satûn aldım ol-vechile kendi 

malım olmak üzere imâr itdirdim deyû ancak Kasâbbaşı Mehmed’in ikrârına şehâdet 

itmiş isede merkûmda bu mertebe-i şehâdetleri da‘vâ’ya ‘adem-i tevâfık sebebiyle 

kabûl olunmayub ve şâhid-i âheri olmadığına müdde‘î merkûm Abdullah bi’l-

beyânâtıyan beyyîneden izhâr-ı ‘acz ile tahlife dahî tâlib olmağın mûcebince merkûm 

Abdullah da‘va’yı mezkûresiyle mezbûre Fatma Hâtûn’a beyyine mu‘âraza (tahrip 

olduğundan okunamadı) olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-selh min-Zi’l-hicce li-sene isnâ ‘aşer ve selâse mi’ete 

ve elf_______________________________________________________________ 

 

(Dava No: 110) 
Numero 401 

 Nezâret-i evkâf-ı hümâyûn-ı mülükâneye mâhak evkâf’dan Halevü’ş-

şehbâ’ya tâbi‘ Medîne-i Ayntab’da kâ’in ashâb-ı hayratdan el-Hâc Oruç Beğ 

vakfının tevliyeti dâ‘îlerini bi’l-meşrûtâ du‘â iden medîne-i mezbûrede Akyol 

Mahallesi’nden Şiraz’da bölük emîni Elbistanîzâde Hasan Efendi ibn-i Ömer Efendi 

medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclîs-i şer‘îmizde hâlâ 

medîne-i mezbûrede evkâf-ı muhasebecisi hususî vekîli Mustafa Nûrî Ağa ibn-i Hacı 

Mahmûd Ağa hâzır olduğı halde medîne-i mezbûre’nin Kurb-ı Zincirli Mahallesi 

sâkinelerinden ve vâkıf mûmâ-ileyhânın evlâdından olmakla vakf-ı mezkûr 



 

 

179

tamâmına müstakîlen bi’l-meşrûta vaz‘-ı yedi beyyine-i ‘âdile ile sâbit olan 

Kuzudişli oğlu kerimesi ma‘rifetü’z-zât Fatma ibnite Mehmed Hanifi ibn-i Hasan 

nâm Hâtûn tarafından husûsî mezkûrda husûmet ve redd-i cevâbe vekil-i müseccel-i 

şer‘îsi işbû bâ‘ isü’l-i‘lâm Seyyid Mehmed ibn-i Seyyid Ağâ muvâcehesinde cedd-i 

a‘lâmız vâkıf-ı mûmâ-ileyhin hayâtında ve taht-i tasarrufunda mülki olan medîne-i 

mezbûre fenâsında vâki‘ ma‘lûmu’l-hudud ve’l-etraf üç kıt‘a bostânını güzerân iden 

dokuz yüz seksân iki senesi Rama‘zan-ı Şerîfi’nin on üçüncü (tahrip olduğundan 

okunamadı) şer‘î vakf idüb söyle şart itmiştir ki evlâdım ve evlâd-ı evlâdıma 

 

(Sayfa No: 71) 
(Sahife) 239  

batnen ba‘de batın ve’s-sû’al ba‘de mîsl li’z-zükûru döne inas üzere vakf vasîsi 

iderim mâra’z-zikr ben sıhhatda oldukça tasarruf idüb vefât itdiğimden sonra 

evlâdım ve evlâd-ı evlâdım mutasarrıf ola evlâd-ı zükürı münkariz oldukdan sonra 

evlâd-ı zükûrımın kızları mutasarrıf olub ve kızları münkarız oldukdan sonra 

kızlarımın evlâdı evlâd evlâdı li’z-zûkûr-ı döne üzere mutasarrıf ve kızlarımın evlâdı 

münkariz olduktan sonra Nefs-i Ayntab’da vâki‘ Tahtani Cami’i’nin mesârefâtına 

sarf olunmak üzere vakf ola el-‘iyazü bi’l-lâhi te‘alâ cami‘i mezkûr münhedim 

olduktan sonra Harameyn-i Şerîfeyn’de meskûn fukarâya vakf ola ve evkâf-ı 

mezkûrenin tevliyeti zabt ve hıfz ve termin ve ‘imârata  virilmesi ve itası benim 

elimde ola ve benden sonra evlâdımdan Mehmed evlâdı-ı evlâd-ı evlâdı mütevellî ola 

deyû tarihi mezkûre ile mahkûm ve müseccel vakfe olub ol-vechile vakf-ı mezkûre 

evvelâ vâkıf mûmâ-ileyh ve ba‘dehû oğlu merkûm Mehmed ve ba‘de vefâtta oğlu 

Abdullah ve ba‘dehû vefâtta oğlu diğer Abdullah ve ba‘de vefâta oğlu âheri 

Abdullah nâm kimesneler birbirini müte‘âkib vakfiyet üzere bi’l-meşrûta mutasarıf 

oldukları halde merkûm âheri Abdullah yalnız sulbi kızı Hadice’ye terk iderek vefâtı 

vukû‘ ile vakf-ı mezkûre mezbûre Hadice ve ba‘de vefâtıhâ Kuzudişli oğlu dimekle 

ma‘rûf sadrîye-i oğlu Mehmed Ali ve ba‘de vefâtta oğlu Mehmed kezâlik tasarruf 

idegelûb ve merkûm Mehmed dahî sulbi oğlu Rasim mezbûr Hasan ile sulbiye kızı 

vâlidem ‘Adile’ye terk İderek vefât idüb be vechile evlâd-ı vâkıf mûmâ-ieyhâsına 

Râsim merkûm Hasan ile vâlidem mezbûre ‘Adile batn ve uhde’de bulunmuşlar ise 

de mezbûr Hasan vâkıf mûmâ-ieyhin evlâd-ı zükûrünün evlâd inâsının zükûrü 

olmakla şurût-i vâkıf ve te‘âmil-i kadim üzere vakf-ı mezkûre mutasarrıf olmadığı 

gibi merkûm Hasan’ın dahî vefâtıyla tevliyet ve galle-i mezkûre gerice müteveffât 
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vâlidem ‘Adile Hâtûn’ın iddi‘asında mezbûre vâlidem mutasarrıf olmaksızın 

merkûm Hasan’ın oğlu ve müvekkile-i merkûme Fatma’nın babası merkûm Mehmed 

Hanefi bir müddet mutasarrıf oldukdan sonra ol-dahî fevt olmakla vakf-ı merkûre 

merkûm Mehmed Hanifi’nin kızı müvekkile-i merbûre Fatma Hâtûn mutasarrıf 

olagelmekde isede mezbûre Fatma ber-vech-i muharrer vâkıf mûmâ-ileyhin evlâd-ı 

zükûrunın kızı mezbûre Hadice’nin evlâd-ı zükûrundan mütevellîde evlâdı inâsı ve 

ben dahî kezâlik mezbûre Hadice’nin evlâdı zükûrundan mütevellîde merkûm 

Adile’nin sadrî oğlu bulundukdan başka ben mezbûre Fatma’ya nisbetle bir derece 

batn evvelde olmamla şart-ı vâkıf ve te‘amil-i kadimi vechile vakf-ı mezkûrûn 

hisseran meşrûta bahâ ve müstakilen müstehak bulunduğuma binâen mevkûfat-ı 

mezkûreden kifâyed ile mahallinde yedimde teslimine müvekkile-i mezbûreye 

izâfetle vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’ye tenbih-i şer‘î olunmak matlûbumdir deyû 

ba‘de’d-da‘vâ ve’l-istinhak vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi dahî cevâbında ber-

minvâl-i muharrer şerâ’it-i vakfda ve merkûmân Hasan ve Adile ibn-i Mehmed nâm 

kimesneler li-ebeveyn karındaşları olduklarında ancak tesâdüf ile biz bir vakf-ı 

mezkûrun hem tevliyet ve hem gallesine mârâl-beyân târih-i vakfiyetinden bu ana 

gelinceye değin mü’vekkilem mezbûre Fatma’nın ebb ve ecdâdı şart-ı vâkıf ve 

teâ‘mil-i kadim üzere hâsseten zükûrdan zükûr olmak ve aslâ silsile-i mensûbuna 

tedâhül itmeyerek intizâ-i teslîmi vâkıf mûmâ-ileyhâ müntehâsı olduğunu beyân 

iderim müvekkilem mezbûre Fatma Kuzudişi oğlu Mehmed Hanifi’nin kızı ve 

Mehmed Hanifi dahî Kuzudişi oğlu Hasan’ın oğlu ve Hasan dahî Kuzudişi oğlu 

Mehmed’in oğlu ve Mehmed dahî Kuzudişi  Hasan’ın oğlu ve Hüseyin dahî Oruç 

Beğzâde Ahmed’in oğlu ve Ahmed dahî Abdullah oğlu Abdullah dahî diğer 

Abdullah’ın oğlu ve diğer Abdullah dahî yine diğer Abdullah’ın oğlu ve Abdullah 

dahî Oruç Beğzâde Mehmed’in oğlu ve Mehmed dahî Oruç Beğ dimekle meşhur 

Hasan’ın oğlu ve derece-i sâdisede beyân itdiğim Ahmed müdde‘î merkûm Hasan 

Efendi’nin derece-i hâmisinde beyân eylediği Hadice ile li-ebeveyn karındaşı ve 

anaları ismî dahî Havva binti Ahmed olub ol-vechile müvekkilem mezbûre Fatma 

vâkıf mûmâ-ileyhin evlâd-ı zükûrunın ve evlâd-ı evlâd-ı zükûrunın ve evlâd-ı evlâd-ı 

evlâd-ı zükûrundan mütevellîde evlâd inâsı müdde‘î merkûm Hasan Efendi ise 

kezalik evlâd-ı zükûrunın evlâd-ı inâsına mütevellî zükûrunın yine evlâdı inâsından 

mütevellîd evlâd-ı zükûru oldukları cihetle merkûm Hasan Efendi kendüyle istimâ 

itmiş olduğû vâlidesi mezbûre Adile vakf-ı mezkûrdan ber-mûceb-i şart-ı havâle ve 
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istihkâk ehl ve erbâbı olan evlâdı evlâdan olmayûb müvekkile-i mezbûre Fatma vakf-

ı mezkûrun ber-vech-i müdde‘â  ebb ve ecdâddan ırsen 

 

(Sayfa No: 72) 
(Sahife) 240 

ve intikal tırîkıyla hisseran meşrûta bahâsı müstehakı ve zi’l-yedi olmakla merkûm 

Hasan Efendi’nin müdâhaleden men‘olunması matlûbumdur deyû def‘a tasaddi ve 

def‘a mezkûrı isbât hakkında ta‘yîn olunân günde mûmâ-ileyh Hasan Efendi 

gelmediği cihetle yevm-i mu‘ayyende gelmesi ve gelmediği halde hukûk-ı müsahhar 

meşru‘asını ve vekil göndermekden imtina‘ ol-hakkı husûsu kendüsüne resmen tebliğ 

ve ihtâr olunduğu halde bizzât gelmekden vekil göndermekden imnitâ‘ eylemesine 

ve sebeb ve ihzârı kâbil olmâmâsına binâen rafi‘ vekil mûmâ-ileyh Seyyid 

Efendi’nin taleb-ı-vâkı‘asıyla mahkeme şer‘îyyesi muhzırı Sinân Ağa ibn-i Abdullah 

bin Mehmed nâm kimesne vekil-i müseccel ta‘yîn ve ol-dahî ba‘de’l-kâbûl-ı ifâdât 

sâlife muvâcehelerine kurâ ile vekil-i müseccel mûmâ-ileyhin inkârına binâen mûmâ-

ileyh Seyyid Efendi tasaddi itdiği def‘a mezkür müdde‘âsını isbât hakkında meclis-i 

şer‘e ihzâr eylediği medîne-i mezbûrenin Seng-i Tavil Mahallesi ahâlisinden 

Şevketzâde Şeyh Abdulkadir Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa ibn-i Mustafa Ağa ve 

Kurb-ı Zincirli Mahallesi’nden Mamad Ağâzâde Said Ağa ibn-i Mamad Ağa bin 

İbrâhim nâm kimesneler lede’l-istişhâd müdde‘â ‘aleyhâ mezbûre Fatma Hâtûn 

Mehmed Hanifi’nin sulbiye-i kızı ve mezbûr Mehmed Hanifi Hasan’ın oğlu ve 

merkûm Hasan Kuzudişi’nin oğlu Mehmed’in oğlu ve Mehmed dahî Hüseyin’in ve 

Hüseyin dahî Oruç Beğ oğlu Ahmed’in ve merkûm dahî Abdullah oğlu ve Abdullah 

dahî diğer Abdullah’ın oğlu merkûm dahî Oruç Beğzâde diğer Abdullah’ın sulbi oğlu 

olduğuna bizler şâhidiz şehâdet dahî ideriz ve silsile-i nesilleri böylece indimezde 

ma‘rûf ve meşhûr deyû her biri bi’l-muvâcehe edâyı şehâdet-i şer‘îyye itdiklerinde 

şâhidan-ı mûmâ-ileyhâ evvelâ Seng-i Tavil ve Kurb’ı Zincirli Mahalleleri imâm ve 

muhtarları olan Ahmed Efendi ibn-i Hacı Mustafa Efendi ve Hâfız Hasan ibn-i Hacı 

Ahmed ve İsmâil bin İbo ve Mehmed bin Mehmed ve Ökkâş ibn-i Hacı Bekir nâm 

kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû mütarâfi‘ân hâzır oldukları hâlde Zebur 

Efendi Abdullah Hasan Efendi, ibn-i Râsih Efendi ve ‘Arif Ağa bin Mustafa Ağa 

nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri 

ihbâr olunmağın mucebince ba‘de’l-hükm müdde‘î gâ’ib mezbûr Hasan Efendi vakf-

ı mezkûrun tevliyeti ve gallesi hakkında tasaddî eylediği da‘vâ-i istihkâkdan 
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müdde‘â ‘aleyhâ mezbûre Fatma Hâtûn büyüce şer‘î mu‘ârazadan men‘ ile tevliyet 

ve galle-i mezkûrenin mezbûre Fatma Hâtûn tarafaından bi’t-tamam zabt ve tasarrufı 

lâzım geldiği tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lm olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis min-şerhr-i Muharrermü’l-haram li-sene selâse 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf_____________________________________________ 

 

(Dava No: 111) 
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 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtı’ndan Tarla-yı 

Cedid Mahallesi sakinlerinden Savcılı  Aşireti’nden Hacı Ağazâde Hurşid Ağa ibn-i 

Bekir Ağa ibn-i Hacı Ağa tarafından zikr-i âtî hususda vekil-i müseccel-i şer‘îsi 

Mehmed Mazlûm Efendi ibn-i Emin Efendi medîne-i mezbûre mahkeme-i 

şer‘îyyesinden ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde ‘aşîret-i merkûmdan olub medîne-i 

mezbûrenin Yahnici Mahallesi’nde sakine ma‘rûfetü’z-zât Zeyneb ibnite Hacı Mûsâ 

bin İsmâil nâm Hâtûn tarafından husûsu mezkûrda husûmet ve redd-i cevâbe kezâlik 

vekil-i şer‘îsi işbû bâ‘isû’l-i‘lâm Seyyid Efendi ibn-i Seyyid Ağa muvâcehesinde 

üzerine da‘vâmı takrir-i kelâm idüb bundan iki sene mukaddem müvekkile-i mezbûre 

Zeyneb bi’z-zât nefsine bin beş yüz guruş mehr-i mukaddem ve yine bin guruş mehr-

i mu’ahher tesmiyeleri ile mahzâr-ı şuhûdda müvekkilem merkûm Hurşid’e tenkih ve 

tezvic ol-dahî mezbûre-yi ber-minval-i muharrer bi’z-zât kendi nefsiçûn tenkih ve 

tezvic idüb ol-vechile mezbûre Zeyneb müvekkilem merkûmun zevce-i menkûhe-i 

medhûl bahâsı olduğu halde müvekkile-i mezbûre Zeyneb haylice zamandan berû 

zevci müvekkilem merkûma ‘adem-i itâ‘atla hukûk-ı zevciyette inkıyâd itmediğinden 

su’al olunub icâb-ı şer‘îsi bi’l-icrâ müvekkilem merkûma itâ‘at itmek üzere 

müvekkile-i mezbûreye izâfeten vekil mumâ-ileyh Seyyid Efendi’ye tenbih olunmak 

matlûbumdur deyu da‘vâ itdikde vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi dahî cevâbında 

vekil mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi’nin ber-minvâl-i muharrer der-meyân eylediği 

nikâh-ı müdde‘âsını inkâr ile berâber vukû‘ı farz olunsa bile müvekkil merkûm 

Hurşid halâ hakkında ve yirmi beş sene zarfında altı aylık hasebi olduğu halde 

merkûmun vâlidesi Şâkire ol-vefât hasta olduğu ve müvekkile-i mezbûre Zeyneb’în 

vâlidesi Emine ibnite merkûm Haco Ağa nâm Hâtûn dahî müvekkil mezzbûrun 

uhdesinde olub zatılmış bulunduğu halde üç mah kadar merkûm Hurşid‘in ırza‘ idüb 

her biri ırza‘atta  mezbure Emiş’in  memesinin südi ol-vakt merkûm Hurşid’in 

ağzından bi’l-duhûl batnına vusûl itmişdir deyû bundan başka müvekkil merkûm 
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Hurşid bundan on beş gün mukaddem müvekkilem mezbûre Zeyneb’in inkâhına 

taleb dahî olmamışdır didikde vekil mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi dahî tekrâr 

cevâbnında vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’nin 

 

(Sayfa No: 73) 
(Sahife) 241 

ibrar itmiş olduğu ırzâ‘ ve erzah müdde‘âsınada aslıyoktur bu kadar vukû‘ı  farz 

olunmasa bile müvekkilem el-yevm yirmi dokuz yaşında ol-vakt dört yaşında 

olduğunu ve beyinlerinde aslâ rezâ‘ olmadığını mezbûre Zeyneb bundan tam iki gün 

mukaddem ikrâr itdiğine binâen vekil mûmâ ileyh Seyyid Efendi’ninde da‘vâsının 

redd ile müvekkilem Hurşid’in seksân üç tarihinde tevellid ittiğinin ısbâtına hâzırâm 

didikde vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi dahî tekrâr cevâbında müvekkil merkûm 

Hurşid seksân yedi senesinde tevellid itdiğinin ısbâtına hazırım müvekkilem 

mezbûrenin hiç ber-vechile ikrârı yokdur farz-ı mahal olarak ikrâr itmiş olsa bile 

ikrâr-ı mezkûr beyân eylediğim hürmet mü‘ebbeden muhtezâyı rafih olmaz ol-

vechile icâb-ı şer‘îsinin ibrâsını bi’l-isâle matlûbumdur didikden sonra hakk-ı 

muhakeme ile bir günâ ifâdeleri kalmadığına tarafeyn ba‘de’l-imzâ sûret-i 

mürâfa‘ları fetvâ-yı şerîfe lede’l-hâce vekîlân mûmâ-ileyhâdan her biri ahiren 

müdde‘âsını inkâr ile berâber Seyyid Efendi rezâ‘  Mazlûm Efendi nikâh iddi‘â itmiş 

teharrim ve ibâha ictimâ‘ında teharrim-i ibâhaya taktim olunacağı kavâ‘id-i usul-i 

fakihiyeden olmakla mûmâ-ileyh Seyyid Efendi müddet-i rızâ‘da zevciyeti iddi‘â 

olunân Hurşid‘i müvekkile-i mezbûrenin inâsı ırzâ‘ itdiğini şuhûd-ı ‘udûl ile isbât 

ider ise nikâh dahî vâki‘ olsa nikâh-ı sahîh olmayûb zevciyet beyninde hürmet-i 

müebbede sâbit olacağı rızâ‘ sâbit olmadığı halde mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi 

mezbûre Zeyneb’in on iki gün akdem nikâh-ı mezkûru ikrârını ısbatdan izhâr-ı ‘acz 

itdikden sonra mûmâ-ileyh Seyyid Efendi zevc-i mezbûr Hurşid’in mezbûre 

Zeyneb’in nikâhına taleb olunduğunu ısbât ider ise Hurşid’in evvelce menkûheme 

meded deyû da‘vâsına mâni‘ olacağı bu dahî sâbit olmaz ise vekil mûmâ-ileyh 

Mezlûm Efendi  mahzar-ı şuhudda ‘akd-i nikâhı ısbât ve illâ mezbûre Zeyneb ‘adem-

i teklif olunacak deyû cevâben iş‘âr olunmakla râfi‘ mûmâ-ileyh Seyyid Efendi 

tasaddî eylediği rezâ‘ da‘vâsını usûl-ı müttehazası vechile ba-varaka-i mestûre 

mensûb olduğuna mahallerinden zîr-i mestûreye def‘-i imzâ ve mühr iden ‘aşîret-i 

mezkûmdan Mehmed ibn-i Hacı Kara Mehmed ve yine Kara Mehmed bin Hasan 

nâm kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû yine ‘aşîret-i merkûmlardan Abdurrah 
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bin Memik ve Mustafa bin Şeyho nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl 

ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr olunân Savcılı Ali ibn-i Veli Mehmed bin 

Hasan ve yine Karlı oğlu Abdurrahman ibn-i İsmâil yine Abdurrahman nâm 

kimesneler lî-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâzırân olub eserü’l- istişhâd fi’l-hâkîkâ 

müvekkil mezbûr Hurşid’i bundan yirmi beş sene mukaddem altı aylık iken müdde‘â 

‘aleyhâ müvekkile-i mezbûre Zeyneb ibnite Hacı Mûsâ nâm Hâtûn’ûn vâlidesi 

gâ’ibe’i ‘ani’l-meclis Emine ibnite mezbûr Hacı Ağa ibn-i Hasan nâm Hâtûn mevt-i 

rezâ‘da her birini irzâ‘ ile mezbûre Emine’nin memesinden südün huruç ile yine 

merkûmân Hurşid ve Zeyneb’den her birinin batnen dâhl ve vâsıl olub ol-vechile 

mezbûre Zeyneb ile merkûm Hurşid rızâ‘en karındaşlardır biz bu husûsa bu vech 

üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû her biri bi’l-mûvâcehe edâyı şehâdet-i 

şer‘îyye itmeğin mûcebiyle ba’de’l-hükm müdde‘î vekil mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi 

da‘vâsı mezkûresiyle müvekkil merkûm Hurşid’e izâfetle mezbûre Zeyneb Hâtûn’a 

büyüce şer‘î mu‘ârazadan men‘ olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden 

i‘lâm olundu.  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-şehr-i Muharemü’l-haram li-sene isnâ ‘aşer  

ve selâse mi’ete ve elf 

 

(Dava No: 112) 
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 Tahakkûk-ı ‘ind-i şer‘îyye binâen husûsi âti’l-beyân mahallinde ketb ve 

tahrîri içûn kıbel-i şer‘den me’zûnen irsâl olunân mahkeme-i şer‘îyye Baş Kâtibi 

Mehmed Zühdi Efendi Dâ‘îleri Haleb Vilâyet-i Celîlesi’nden vâki‘ Ayntab Kazası 

Mahallatı’ndan Çukur Mahallesi’nde mukim Bakkalzâde kerimesi Emine Hanım 

ibnite Mehmed Bakkal Beğ Sâdık Bakkal sâkine olduğu menzile vârûb cerîde-i 

şer‘îyyede makbûzı’l-esâmî kiemsneler huzurlarında ‘akd-i meclis-i şer‘î ‘âlî  itdikde 

mahalle-i mezkûre ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden İbrizâde sulbi es-

Seyyid Hacı Ahmed Ağa ibn-i Mehmed bin Nu‘mân’ın verâset-i zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi mûmâ-ileyhâ Emine Hanım ile halâ Haleb’de sâkine diğer zevce-i 

metrûkesi Hace Aişe ibnite Şeyh Akîl nâm Hâtûn ve mezbûre Hace Aişe’den 

mütevellîde olub yine Haleb’de sâkine sulbiye-i kebîre kızı Hace Zekiye Hanım ve 

mûmâ-ileyhâ Emine Hanım’dan mütevellûdûn sulbi sağîr oğulları Mehmed Kâmil ve 

Mehmed Fâzıl ve sulbiye-i sağîre kızları Asiye ve Fatma ve Hayriye Hânımlara 

münhasıra ve tashihi mesele-i mirâsları bi hakimü’l-farizâtü’ş-şer dört sehimden 
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‘ibâret olub sehm-i mezkûreden dört sehmi mûmâ-ileyhâ Emine Hanım dört sehmi 

ga’ibe-i mezbûre Aişe Hânım’a ve yedi sehmi binti gâ’ibe-i mezbûre Zekiye 

Hanım’a ve on dört sehim ebnân-ı mezbûrân Mehmed Kâmil ve Mehmed Fazıl’a ve 

yidişer sehim nebât-ı mezbûrât Asiye ve Fatma ve Hayriye Hânımlara isâbeti şer‘ân 

zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra siğâr-ı mezbûrenin mallarına ahz ve kabz ve 

muhafaza-ı 
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ru’yete kıbel-i şer‘den vasî mensûbeleri olub zâtı ‘İzzetlû Nuri Beğ ibn-i Fazlı Ağa 

ve Süleyman Beğ ibn-i mûmâ-ileyh Battal Beğ ta’rifleriyle ma‘rûf olan vâlideleri 

mûmâ-ileyhâ Emine Hanım (çizik) mezkûre’de takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘anil merâm 

idüb zevcem ve mevrûsumus müteveffa-yı mûmâ-ileyh Hacı Ahmed Ağa’nın 

hayâtında ale’l-vefât yedinde mülkü olub ba‘de vefâta ber tashih-i mezkûre bana ve 

verese-i sâ’iresine mevrus olan mezkûr Hâleb Şehri’nde vâkî Ferâfere Mahallesi’nde 

kâ’in tarafları kableten Kudsizâde Bahaddin Efendi vereselerinin Etmekci Furuni 

garben ve şimâlen tarîk-i ‘amm şarken Şa‘baniye Medresesi’yle mahdûd bir bâb 

dâhiliye ma‘ hâriciye ile tahtında kâ’in bir bâb icrâhâne ve yine bir bâb tâbibhâne ve 

Behişt nâm mahalde vâki‘ tarafları kıbleten Şeyh Velizâde Hacı Mehmed Ağa ibn-i 

Abdullah ibn-i Abdullah garben Turalası? zâde Mehmed Ağa ibn-i Abdullah bin 

Mahmûd dükkânları şarken tarîk-i ‘âmm, şimâlen Musevi milletinden Didâne 

Avarım bin Mûsâ menzili ile mahdûd bir bâb dükkân-ı kâbil-i taksim olmayûb ve 

müzâyaka-i idâre eyâmin dahî mesâfenin ba‘disi cihetle teklife muhtac olduğundan 

siğâr mezbûrunın bir tashih-i mezkûr hâne ve dekâkin muharrere mezkûrelerde hakk-

ı ırsiyeleri olan cem‘ân kırk dokuz sehmi zarûret-i taksim-i mübeyyini benim ber-

vech-i meşrûh ‘akârât muharrere olan dört sehim hisse-i şâyi‘am ile ma‘an 

mezbûrtân Aişe ve Zekiye Hanımlara vesayeten ve sahîhân bey‘ ve esmânı 

hâsılasıyla işbu mahkeme-i şer‘îyye sicil-i mahfûzunda sûreti mukayyed yedimde 

bulunân defter-i kassâmın nâtık olduğu üzere derûn-ı Ayntab ve etrâfında olan 

dekâkin ve menâzil mescene hâne ve kahvehâne ve meyhâne bedestan ve bâki 

missûlü emlâk ve ‘akârını bi’l-iktisâm ber- tashih-i mezkurâtın dört sehimde 

mezbûretân Aişe ve Zekiye hânımların on bir sehim hisse-i ırsiyeleri içûn ba‘de’l-

efrâz mezbûrtânın ba-huccet-i şer‘îyye-i vekâlet-i mutlaka-i sahîhâ ile vekil-i 

‘ûmûmileri olan İbrizâde Hacı İzzet Ağa ibn-i Abdurrasim Ağa ibn-i merkûm 
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Mehmed’in mahallerinde lâyıkı vechile makbûzı olan Seng-i Hoşkadim 

Mahallesi’nde vâki Muhsinzâde çıkmazında kâ’in tarafları kıbleten Kürkçiyân Sinâ 

ve Nâzır Efendi ibn-i Agob Ağa şarken Çeribaşızâde Şâh Hacı Ali Beğ ibn-i Ahmet 

bin Ali ve Zeyneb Hâtûn ibnite Şeyh Mehmed ibn-i Emin hâneleri ve mezkûr çıkmâz 

ile mahdûd bir bâb selâmlık ve yine mahalle-i mezbûrda vâki‘ tarafları kıbleten 

selâmlık mezkûr şimâlen ve şarken Muhsinzâda Tevfik Beğ ibn-i Ömer Beğ bin 

Mehmed Ağa garben mûmâ-ileyhâ Zeyneb Hâtûn mezilleri ile mahdûd bir bâb hâne 

ve yine Karagöz Çarşusı’nda vâki‘ tarafları Sarrafın oğlu Abdurrahman bin Ali 

hânesi şarken Şişli Hacı Bekir Ağa Hüseyin ibn-i Mustafa garben müteveffa-yı 

mûmâ-ileyh dükkânları şimâlen tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb dükkân ve Kozluca 

Mahallesi’nde vaki‘ rarafları kıbleten Kilis Polisi Osman Efendi ibn-i Abdurrahman 

şarken Debbağ Gücek oğlu Mehmed bin Mehmed garben Dağlı oğlu Memik bin 

Memik bin İbiş hâneleri şimâlen tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb mescene ve yine 

mahalle-i emzkûrda vâki‘ tarafları kıbleten mahalle-i mezkûrede ka’in mescid-i şerîf 

ile mahdûd bir bâb menzil hârâbesi ve mârâl-beyân mahallede vâki‘ İhtirazâde 

çıkmazında ka’in tarafları kıbleten tarîk-i hâs şarken müteveffa-yı mûmâ-illeyhâ ile 

Papuccu Mağberic ibn-i Mağberic garben Deli Manûk oğlu Manûk şimâlen yine 

manûhâ-yı mûmâ-ileyh hâneleri ile mahdûd bir bâb hâne ve yine mahlle-i emzkûrede 

vâki‘ tarafları kıbleten tarîk-i hâs şarken Sabık Ayntab Sandık Emini Halil Beşezâde 

Bekir Efendi ibn-i İbrâhim garben ve şimâlen müteveffâ-yı mûmâ-ileyh hâneleri ile 

mahdûd bir bâb hâne ve Arasa Çarşusı’nda vâki‘ kıbleten Hacı Nâsır Câmi‘i vakfı 

şimâlen Bazzâde Mustafa Efendi ibn-i Abdurrâsım Efendi mülkü olan dükkânları 

şarken tarîk-i ‘âmm garben cami‘i şerîf-i mezkûr havlûsuyla mahdûd bir bab dükkân 

ve Hükümet Caddesi üzerinde vâki‘ tarafları kıbleten şarken tarîk-i ‘âmm garben 

Çerçi Ağa ibn-i Papuççu Kara dükkânı şimâlen Tudlu Osman ile mahdûd birbirine 

muttasıl üç bâb dükkânları benim ile vasîleri olduğum siğâr-ı mezbûrûn içûn ‘âlâ 

veche’l mirâs iştirâ olûnmak hâzar merkûmûn saflarında evlâ ve enfâ‘ olmakla 

sâlifü’z-zikr Haleb’de bulunân emlâk-ı mahdûde-i muharrerellerden makar-ı 

mezbûrdan hisselerini benim hissem ile mukâtamın mîsliyle mezbûretân Aişe ve 

Zekiye hânımlara bey‘ ve mûmâ-ileyh Hacı ‘İzzet Ağa’nın müvekkilleri mezbûretan 

(çizik) içûn vekâleten bi’l-iktisâm makbuzı olub işbû Ayntab’da vâki‘ mârâ’z-zikr 

menâzil ve dükkân ve makbûz-ı mahdûde muharrereleri yine semen-i misliyle 

asâleten ve vesâyeten benim ve siğâr mezbûrun içün iştirâma kıbel-i şer‘den bana 

izin virilmesin bi’l-vesâye matlûbûmdır didikde vâsi mûmâ-ileyhâ Emine Hanım’ın 
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bi’l-cümle kelimât-ı meşrûhâsı vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık ve Haleb’de 

olan emlâk-ı mahdûdat-ı mezkûrelerde evvelâ altmış dört sehimde kırk dokûz sehim 

semen mîsliyle mezbûretan‘a ve mezbûretan’ın burada olan emlâk  ve ‘akârı mahdûd 

ve mukaddem ve mefrûz mezkûrelerini dahî elli üç sehim itibâr ile kezâlik kırk 

dokûz sehmi semen-i misliyle yine siğârlar içûn şerası haklarında nef‘î mahak olduğu 

mevsûfü’l-kelâm olub husûsi mezbûrelere vukûf-ı nâmları olan Müftizâde Mehmed 

Sâbık Efendi ibn-i Hasan Efendi ve Abdulkadir Beğ ibn-i Hacı Osman bin 

Kahramanzâde Mehmed Ağa ibn-i Hacı Ahmed ve Ali Efendi ibin Hâfız Mustafa bin 

Emin ve sulbi Hacı Beşir ibn-i Abdurrahmân bin Avf ve yine Hacı Sâlih ibn-i Hacı 

Sâlih bin Abdullah Tâhât ve sâ’ir makbûzu’l- esâmi kesân ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î 

alânur zâhir ve mütehakkık olmağın mezkûr Haleb’de kâ’in emlâk-ı mahdûde-i 

mezkûrelerden siğâr mezbûrenin hisse-i ırsiyelerini vasî mûmâ-ileyhâ husûsuyla 

cem‘an mahallinde bi’l-müzâyede semen-i misliyle mezbûretana bey‘ ve esmânıyla 

yine mezbûretân Aişe ve Zekiye Hâtûnlara müteveffa-yı mûmâ-ileyhden müntakil 

Ayntab’da olan ve hîsse-i ırsiye-i mukaddem ve münferideleri bulunan ‘akâr ve 

emlâkı elli üç sehim itibârıyla yine vâsi mûmâ-ileyhâ Emine Hanım kendisiyle 

vasîleri olduğu siğar  mezbûrun 
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içûn şerâ-yi mûmâ-ileyha Emine Hanım ve Hancı Hüseyin’e kıbel-i şerden izin 

virildiğine kâtib mûmâ-ileyh mahallinde bi’l-istima‘ ketb ve tahrîr ve ma‘an meb‘us 

olan emnâ-i şer‘île meclis-i şer‘e gelûb ‘âla vukû‘a inhâ ve takrîri tenfiz olunmuş 

mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı. 

  Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min-Cemâziye’l-ahire li-sene isnâ ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf____________________________________________________ 

 

(Dava No: 113) 
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 Haleb Vilâyet Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtndan Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi’nde mukim iken takrîben bundan bundan yedi sekiz mâh 

mukaddem vefât iden Usta Ali oğlu Ali ibn-i Mehmed bin Abdullah verâseti li-ümm 

kız karındaşı Leylâ binti Solak Mehmed ile li-ebeveyn ammuzâdeleri Mustafa ve 

Arif ve Mehmed’e münhasıra oldukdan sonra verese-i merkûmdan mezbûrûn 



 

 

188

Mustafa ve Arif ve Mehmed benû Mehmed taraflarından zikr-i âtî husûsa taleb ve 

da‘vâ ve ahz ve kabz vekil-i mûseccel şer‘îyyeleri Hacı İsâ Ağazâde Abdulkâdir 

Efendi ibn-i Mehmed Ağa medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd 

meclîs-i şer‘îmizde cânibü’l-beyân menzil tamâmına müstakilen vaz‘-ı yedi ismleri 

âtî şâhidûn şehâdetleriyle sâbit ve mahalle-i mezkûrede mukim Kefşker esnafından 

Tokmak oğlu Ahmed bin Mehmed bin Abdullah tarafından husûsu mezkûrda 

husûmet ve redd-i cevâbe vekil-i müseccel şer‘îsi da‘vâ vekîli işbu bâ‘isû’l-i‘lâm 

Seyyid Efendi ibn-i Seyyid Ağa muvacehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb 

mahalle-i mezkûrede vâki‘ Köşk oğlu Agob bin Edım ve Seyyid oğlu İvaz bin 

Hazma haneleri iki taraftan tarık-ı hâs ile mahdûd bir bâb manzil tamâmı merkûm 

Ali’nin ale’l-vefât müstakılen  mülkü olub vefâtıyla menzil-i mezkûr dahî li-ümm kız 

karındaşı mezbûre Leylâ’ya ve babası merkûm Mehmed’in babası Abdullah’ın li-

ebeveyn er karındaşı Mustafa’nın oğlu mezkûr Mehmed’in sulbi oğulları 

müvekkilem mezkûmuna mevrûs ve merkûmân Abdullah ile Mustafa Beğ babaları 

ismî Abdullah ve dedeleri ismi yine Abdullah ve anaları ismi Havva binti Abdullah 

maskat-ı re’sleri dahî medîne-i mezbûre olub ol-vechile menzil-i mezkûrun on sekiz 

sehimde on beş sehim hîssesi müvekkilerim merkûmana mevrûs olmuş iken merkûm 

Ahmed müvekkillerim mezbûrûn hisse-i mezkûrelerini bi-gayri hak zabt ve tasarruf 

idilmekle su’al olunub icâb-ı şer‘îsi icrâ olunmakla berâber müteveffa-yı merkûm ve 

Debûs? Mehmed hayatlarında müvekkilerim mezbûrun kendûlerinin ber-vech-i 

muharrer ammuzâdeleri olduğunu her biri ikrâr dehi itmişlerdir deyû da‘va itdikde 

vekil muma-ileyh Seyyid Efendi dahî cevâbında müdde‘î merkûmların ber-vech-i 

muharrer verâset-i müdde‘âları ma‘lûm olmamakla berâber müdde‘â bih olan 

menzil-i mahdûd mezkûr tamamı müvekkilem Ahmed’e bundan otuz iki sene akdem 

vefât iden vâlidesi Fatma ibnite Tokmak Mustafa’dan müntakil mûstakîlen mülk 

olub ol-vechile menzil-i mezkûr tamâmına vefâtına değin mukaddemâ mezbûre 

Fatma ve ba‘dehû vefâtihâ mezbûrenin oğlu müvekkilem merkûm Ahmed dahî otuz 

iki sene kırk yaşında vefât iden merkûm Ali’nin muvâcehesinde bi’lâ‘ûzer sukût 

itdiği halde müstekilen ber-vech-i mülkiyet zi’l-yed ve tasarrûf idegelmiştir deyû 

müdde-i vekil mezbûr Abdülkadir Efendi’nin inkârına mukarren tasaddî eylediği 

def‘at vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi usûl-i müttehâzası vechile bâ varaka-i 

mestûre mensub Kefşker esnafı ihtiyârından Çavış oğlu Mehmed bin Abdullah ve 

Mehmed ibn-i Şeyh Hüseyin ve Ökkeş ibn-i Ali Usta ve Çavış oğlu Mustafa bin 

Ahmed nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû yine esnâf-ı merkûmdan 
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Abdulkadir ibn-i Hacı Mehmed Ali ve Ali ibn-i Kadir Ağa ve Kara ibn-i Mehmed ve 

Mehmed ibn-i Hâfız nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’l-tezkiye ‘adl ve makbûle 

makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbar olunan Kefşker esnâfından Halil ve Ali ibn-i Tâhir 

ve yine Abdûlhamid ibn-i Hacı Ömer ve yine Ökkeş ibn-i Küncü Silo ve Abdullah 

ibn-i Berber Ahmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î 

isbât itmeğin mûcebince müvekkilleri merkûmun Mustafa ve ‘Arif ve Ahmed’e 

izâfetle vekil mezbûr Abdulkadir Efendi da‘va-yı mezkûresiyle müvekkil müdde‘â 

‘aleyh Ahmed’e büyüce şerî mu‘ârazadan ba’de’l-men‘ müdde‘â bih olan menzil-i 

mahdûd mezkûru müde‘î ‘‘aleyh müvekkil mezbûr Ahmed’in kemâ fi’s-sâbık zabt 

ve tasarrûfu iktiza itdiği tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi ‘aşer min-Muharremü’l-harâm li-sene isnâ ‘aşer  

ve selâse mi’ete ve elf_________________________________________________ 

 

(Dava No: 114) 
Numero 405 

 Haleb Vilâyet-i Celilesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Cevizlice 

Mahallesi’nde mukim iken güzeran iden bin iki yüz doksan senesi hilâlinde vefât 

iden Mehmed Reşid Efendi ibn-i Hacı Osman Efendi ibn-i Mehmed Efendi’nin 

verâseti vâlidesi Hace Ümmü Gülsüm Hâtûn ibnite Mehmed Ağa ile li-ebeveyn er 

karındaşları Hüseyin ve Hacı Mahmud Efendi ile kezâ kız karındaşları Sahika Fatma  

ve Nefûse ve Hadice Hâtûnlara münhasıra ba‘dehû kable’l-kısme uht-ı Sahika  Hâtûn 

dahî doksan bir senesi hilâlinde vefât idüb validesi validesi mûmâ-ileyh Ümmü 

Gülsüm Hâtûn ile zevci Şeyh el-Hâc İsmâil Efendi 

 

(Sayfa No:76) 
(Sahife) 244 

ve yine Feyzullah Efendi’ye ve li-ebeveyn er ve kız karındaşları mûmâ-ileyhim 

Hüseyin ve Hacı Mahmud Efendilere ve Fatma ve Nefûse ve Hatice Hâtûnlara 

münhasıra olmuş isede verese-i mûmâ-ileyhden ancak zevc-i mûmâ-ileyh Hacı 

İsmail Efendi mevrûsesi ve zevcesi müteveffat mezbûrenin kâffeten metrûkâtından 

baki mazbûrenin müstakil kendi malından ve müteveffa-yı merkûm Memed Reşid 

Beğ’e terekesinden sâlihen tehârüc itdiği cihetle müteveffa-yı ol-merkûm Mehmed 

Müşir’in tashih-i mesele-i mirâsları iki bin on altı sehimden ibâret olduğu halde 

mesâlih olan zevci mûmâ-ileyh şeyh İsmâil Efendi’ye isâbet iden yüz beş sehmi 
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tashih-i mezkûrdan  bi’t-tenzil bâkî bin dokûz yüz on bir sehimden üç yüz yetmiş bir 

sehmi ümm mezbûreye ve dört yüz kırk sehim İhvan mûmâ-ileyhâ’ya ve iki yüz 

yirmişer sehmi ahvât-ı mezbûrat Fatma ve Nefûse ve Hadice’ye bi’l-münâsaha isâbet 

eylediği misillü mezbûre müstakil kendü terekesine sebtile tashih-i misillü mirâsı 

kırk iki sehimden ‘ibâret olduğu halde yine mesâlihle evvelâ Şeyh Efendi’ye isâbet 

iden yirmi bir sehim işbû tashih-ı mezkûrdan ba‘de’z-zeyl bâkî yirmi bir sehimden 

yedi sehmini ümm mazbûre’ye ve dörder sehim ahvât-ı mûmâ-ileyhaya ve ikişer 

sehim ahvat-ı mezbûrât isbâtı lede’ş-şer‘î alânûr zâhir- ve aşikâr oldukdan sonra 

verese-i mûmâ-ileyhden yalnız ah-i mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi ile ma‘rufetü’z-zât 

uht-ı mezbûre Hadice Hâtûn taraflarından mevrûsları müteveffâyat merkûmundan 

tashih-i mezkûrlar üzere kendûlerine mevrûs olan hisse-i ırsiyelerini taleb ve da‘vâya 

iktizâ-ı kabz vekil-ı müseccel şer‘îyyeleri olan işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Zafizâde Mehmed 

Mazlûm Efendi ibn-i Emin Efendi ve Hacı İsâ Ağazâde Abdülkadir Efendi ibn-i 

Mehmed Ağa nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd 

meclis-i şer‘îmizde yine müteveffât mezbûrenin zikr-i âti terekelerine bi’l-verâse 

vaz‘-ı yedleri Cülha esnafından ve Şehre Küstü mahâllesinden Abdulkadir ibni Molla 

Yusuf ve Arpacı esnafı’ndan ve Cevizlice Mahallesi ahâlisinden Mustafa bin 

Hüseyin nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve mütehakkık kalan verese-i-i mûmâ-

ileyhden ah-ı mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi tarafından husûsı mezkûrda husûmet 

ve redd-i cevâbe kezâlik vekil-i müseccel şer‘îyyesi da‘vâ vekîli Seyyid Mehmed 

Efendi ibn-i Seyyid Ağa ile ma‘rûfetü’z-zât ümm-mumâ-ileyhâ Hace Ümmü Gülsüm 

Hâtûn tarafından kezâlik husûmet ve redd-i cevâbe vekil-i sâbi‘t ü’l-vekâlesi olan 

Kirkor Efendi ibn-i Debir Agob muvâcehelerinde müteveffa-yı ol-mezbûr Mehmed 

Reşid ve babası müteveffâ Hacı Osman Efendi’den müntakil emvâl-ı metrûkesi olan 

Ayntab’ın Mecidiye Çarşusı’nda vâki tarafları müvekkil mûmâ-ileyh-Hüseyin Efendi 

ve li-ebb er karındaşları Hacı Ali Efendi dükkânları ve mûmâ-ileyh Hacı Osman 

Efendi vereselerinin müstereken mülkleri olan Meyhâne ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

olub senevî yedi yüz guruş Vâridatlı bir bâb Kahkeci dükkânı’nının tamâmı ve yine 

mahal-i emzkûre tarafları mûmâ ileyhâ Hacı Mahmud ve Hacı Ali Efendiler 

dükkânları ve mezkûr meyhâne ve tarîk-ı ‘âmm ile mahdûd olub senevî bin iki yüz 

guruş bedel-i icârelû bir bâb Na’lband dükkânının tamamı ve yine mahalle-i 

mezkûrda vaki‘ tarafları müvekkilerin li-ebb er karındaşları Mehmed Hayri Efendi 

ve Bazzâde Hamdi Efendi ibn-i Ahmed Efendi dükkânları ve mezkûr meyhâne ve 

tarîk ile mahdûd senevî yedi yüz guruş icârelû bir bâb mukaddem kahvehâne ve’l-
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yevm na‘lband dükanı ve yine mahalle-i mezkurda vâki‘ tarafları mûmâ-ileyh 

Hüseyin Efendi ve Ömer Efendi ibn-i Hasan Efendi dükkânları ve Buğda hanı ve 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd senevî altı yüz elli guruş bedel icârelû bir bâb bakkal 

dûkkanının tamamı ve yine Kemikli bedestanda vâki‘ tarafları Şeyh Mehmed Efendi 

ve mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi dükkânları ile mahdûd olub Bedestan-ı mezkûrun 

şark cihetnde ka’in cihetle kıyusundan duhûlde cânib-i yemninde vâki‘ beşinci ‘add 

olunan senevi yüz seksan guruş icârelü bir bâb Bedestan dükkânının nısf hissesi ve 

yine bedestan-ı mezkûrda vâkî‘ tarafları müvekkile-i mezbûretân Hatice Hâtûn’ın 

dükkânlarıyla mahdûd ve kapuyu mezkûrdan duhulde cânib-i yemninde üçüncü ‘add 

olûnân ve senevî yüz seksân guruş bedel icârelû bir Bedestân dükkânın nısf hissesi 

ve yine bedestan-ı mezkûrda şark cihetindeki cümle kapûsundan duhulde cânib-i 

yesarda vâki‘ beşinci ‘add ulunub senevî yüz seksân guruş icâreli bir bâb Bedestan 

dükkânın nısf hissesî ve mezkûre bedestanda vâkî‘ cânib-i şarkda olan cümle 

kapusundan duhulde ve cânib-i yesarda kâ’in tarafları Torunzâde Hacı Hüseyin 

Efendi ibn-i Hâfız Mehmed Efendi Ümmihân Hâtûn ibnite Ahmed Ağa dükkânları 

ve bedestân-ı mezkûrun mürûr iden tarîk ve müteveffa-yı mûmâ-ileyh Hacı Osman 

Efendi vereselerinin Buğda hanı ile mahdûd bi’l-kuyûdad dördüncü ‘add olunub 

senevi üç yüz altmış guruş icârelû bir bâb Bedestan dükkânın tamâmı ve yine 

bedestan-ı mezkûrun garb cihetindeki cümle kapusundan duhûlde cânib-i yesârda 

vâki‘ tarafları mûmâ-ileyh Mevlevi Şeyhi Mehmed Efendi ve Eşdili Sarkiz Ağa 

dükkânları ve bedestan-ı mezkûr derûnunda mürûr iden tarîk ve mezkûr Kemikli 

bedestan ile mahdûd yedinci ‘add ulunub senevî üç yüz altmış guruş icârelû bir bâb 

dükkân tamâmı ve yine Uzun Çarşu’da vâki‘ beyne’l-ahâli tahtîr ve tevsifden 

müsteftî iki hânın üç rub‘‘ hissesinin doksân altı sehimde  yedi sehim ki şehrî yüz elli 

guruş bedel-i icârelû mezkûr han hissesi ve ‘Arasa’da vâki‘ kezâlik tahtîr ve 

tevsifden müstefti olub yine doksan altı sehimde yedi sahmî şehrî altı yüz elli guruş 

bedel icârelû bir bâb Buğda hanı’nın hissesi ve Mecidiye Çarşusı’nde vâki‘ iki 

tarafdan tarîk-i ‘âmm ve bir tarafdan kabristân ve verese-i mûmâ-ileyhin çarşuyı 

mezkûrda olan Bakkal ve Na‘lband ve Demirci ve Kahkeci dükkânları ile mahdûd 

senevî altı yüz guruş bedel-i icâreli üç bâb meyhâne ile bir bâb Develik’de olan 

doksan Altı sehimde yedi sehim hîssesi ve Cevizlice Mahallesi’nde vâki‘ tarafları 

Gürihîzâde Mehmed ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Ali Efendi ve Hıyarli oğlu Mehmed 

bin Abdullah ve müftüzâde İshâk Efendi ibn-i mûmâ-ileyh Hacı Osman Efendi 
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hâneleri ve Kozluca Kastel ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb dahiliye ma‘hâiciyede 

olan doksan altı sehim  

 

(Sayfa No: 77) 
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yedi sehim hissesi ve Hümanüz nâm mahalde vâki‘ tarafları Müftüzâde İbrâhim 

Efendi ve Hacı Ali Efendi ibn-i mûmâ-ileyh Hacı Osman Efendi mülkleri ve üç 

tarafdan Nehr-i Sacur ile mahdûd senevî yedi yüz guruş hâsılatlı bir kıt‘a bağçe ve 

etrâfında olan eşcar-ı müstemire ve gayrî müstemire temâmı ve Nizib Kazası’nda 

vâki‘ tarafları tarık ve Birecikli Şeyh Mıstafa Efendi ibn-i Şeyh Tahâ Efendi ve 

Abdullah Efendi ibn-i Abdullah zeytünlükleri ile mahdûd senevî yedi yüz guruş 

hâsılatlı bir kıt‘a zeytünliğin rub‘ hissesi ve Haydâr karyesinde vâki‘ tarafları hark 

ma‘tarık ve Süleyman ve Sadeddin Efendiler ibn-i Hacı Nuh Efendi ibn-i Köçek 

Hacı Hâfız Mustafa Efendi zeytünlükleriyle mahdûd senevî üç yüz guruş vâridatlı bir 

kıt‘a zeytünliğin tamamı beş sehimde bir sehim ki cem‘an senevî on beş bin altı yüz 

kırk beş guruş vâridât ve hâsılatla kısmen ve tamâmen emlâk-ı muharrerât-ı 

mezkûreler ile Büyük Kızılhisâr ve Arıl ve Küçük Kızılhisâr ve Suboğaz ve Güllü ve 

Batal Höyük ve Şöhme karyelerinde olan ma‘lûmû’l-kıtâ‘ât bâğ ve cehre ve zeytûn 

ve ceviz eşcârı tamâmları mütevâki ol-Mehmed Reşid’in müstakîlen mâlı ve mülkü 

olduğû halde ve vefâtıyla ber-vech-i muharrer müvekkillerimiz ile verese’i sâ’iresine 

mevrûs olmuşken verese‘i mûmâ-ileyhden müvekkîlan mezbûran Hacı Mahmûd 

Efendi ile vâlideleri Hâce Ümmü Gûlsûm Hâtûn müvekkillerimiz mûmâ-ileyhânın 

emlâk-ı muharrere-i mezkûrede olan hîsse-i müsıbeleri füzûli zabt ve tasarrûf 

idegelmeleriyle bundan ve emlâk-ı mezkûrelerin bin iki yüz doksan dokûz 

senesinden bi’l-i‘tibâr üç yüz on iki senesine değin on üç senede cem‘an iki yüz üç 

bin üç yüz seksân bir guruş vâridât ile müteveffa-yı mezbûr Mehmed Reşid’in hin-i                        

vefâtında meşrûta-yı cümlesinde iki yüz doksan sekiz buçuk Mahmûdisi ve yetmiş 

yedi ‘aded eski gâzi ve kırk sekiz ‘adile ve yüz otûz dokûz reba‘ya ve ikiyüz doksan 

beş ‘aded gâzi parası (not) cedid ve ‘atik İstanbul altûnı ve yüz kırk altı ‘aded Macar 

ve bıçaklı ve yarmalı altûni ve otuz dakûz ‘aded cedid ve ‘atik mahmûdiye nısfı ve 

otuz fındık ve yirmi dört ‘aded cehâbir ve üç ‘aded mahmûdiye ve yüz on beş ‘aded 

mûtenevi rub‘iye ve yüz otuz ‘aded Osmâni altûnı ve yüz  kırk altı ‘aded sim 

mecidiyeden ‘ibâret olan nukûd min-cüro ki müsbeti’l-mecmu‘ iki yüz elli beş bin üç 

yüz  seksân beş guruşdan ‘ibâret olan mârâl-beyân vâridat ve nükûd ile sâlifü’z-zikr 
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emlâk ve emvâl rakabelerinden bir tashih-i mezkûr müvekkillerimiz mûmâ-ileyhâ 

Hüseyin Efendi ve Hadice Hâtûn hîsselerini taleb eyledik Sarkiz gibi mevrusları 

müteveffât mezbûre Semiha Hâtûn’ın müstakilen kendi metrûkâtı olub bedel-i sulh 

deyû zevc-i mûmâ-ileyh Şeyh Efendi’nin makbûzâtından başka ilân müvekkilân 

mûmâ-ileyh’den mâ‘adâ verese-i sâ’iresine Ümmü Gülsüm Hâtûn’un bi’l-verâse yed 

ve teasarruflarından olub zevci mûmâ-ileyhden mâ‘adâ verse-i sâ’iresine ber- tahsis-i 

mezkûr ırsen intikâl idüb bâlâda beyân olunan vâridât üzere mâra’l-beyân iki 

hâtûnun üçer rub‘ hîssesinden Buğda hanının tamâmından doksân altıda üç buçûk 

sehimleri ve Sevindik karyesinde vâkî‘ tarafları tarîk ve hark-ı ma’ ve Mar‘aşlı 

Abdullah Hoca ibn-i Abdullah ve müvekkil mûmâ-ileyyh Hacı Mahmud Efendi 

tarlalarıyla mahdûd senevî yüz guruş hâsılatlı bir kıt‘a bağçe tamâmı Nizib 

Kasabası’nda vâki‘ tarafları Necib Efendi ibn-i Mustafa Efendi ibn-i Sâkıb Efendi ve 

‘Askerzâde Kâsım Efendi ibn-i Abdullah zaytûnlukları ve iki tarafdan tarık ile 

mahdûd senevî iki yüz guruş vâridâtlı bir kıt‘a zeytûnliğin beş sehimde bir sehim ve 

tutluk nâm mahalde vaki‘ tarafları tarîk ve hark ma’ ve Cenânîzâde Mehmed Râsim 

Paşa ibn-i İshâk Paşa vereselerini ve Musullı Mahallesi ahâlisinden Mü’ezzin Beğ 

oğlu Memik ibn-i Abdullah tûtlukları ile mahdûd senevî yûz guruş hâsılatlû bir kıt‘a 

tûtluğın rub‘ hissesi ve beş bin guruş kıymetlû bir ‘aded altûn gerdanlık ve üç yüz 

guruş kıymetlkû bir ‘aded köşi taşı ve dört yüz guruş kıymetlû sekiz ‘aded gümüş 

zarf ve dört bin guruş kıymetlû ma‘ kordon altûn sâ‘at ile kezâlik mezkûr on üç sene 

zarfında müteveffat mezbûre Semihâ Hâtûn’ın mâra’l-beyân emlâkının vâridâtı olan 

altmış dokûz bin yedi yüz kırk beş guruş ile sâlifü’z-zikr emlâk ve haliyâtı zevc-i 

mûmâ-ileyh Şeyh İsmâil Efendi’den mâ‘adâ verese-i sâ’ire miyânelerinden ber-

tashih-i mezkûr intisâmı lâzım gelen emlâk ve emvâl-i muharrerât-ı mezkûre ile 

vâridât-ı merkûm tamâmın yine müvekkilan mûmâ-ileyhâ Hacı Mahmud Efendi ile 

Ümmü Gülsüm Hâtûn bi-gayri hak zabt ve tasarruf ve ahz ve kabz idegeldikleri 

cihetler su’al ulunub her iki terekeden tashih-i mezkûr üzere hisse-i ırsiyemizin 

iktizâmını bi’l-vekâle taleb ideriz didiklerinde müvekkile-i mezbûre Gülsüm 

Hâtûn’un vekîli Kirkor Efendi dahî cevâbında menâzi‘ bahâ olan emlâk ve emvâl ve 

eşyâde müvekkilem mezbûrenin hak ve ‘alâkası olmayûb cümlesi oğlu müvekkil 

mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’nin malı ve mülkü olub ol-vechile kâffesinin zi’l-

yed ve mutasarrıf Efendi-i mumâ-ileyhden bu vechile müvekkilem mezbûreye 

husûmet-i tevcih itmez deyû mücavebede bulunduğu gibi müdde‘â ‘aleyh Hacı 

Mahmûd Efendi’nin vekili bulunân Seyyid Efendi dahî cevâbında müdde‘îyân 
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vekîlân merkûmânın iddi‘â eyledikleri müdde‘â bahâlarından emlâk ve emvâl-ı 

müsteminde bir kimesnenin hak ve ‘alâkası olmayûb 

 

(Sayfa No: 78) 
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müvekkilem mûmâ-ileyh Hacı Mahmud Efendi’nin malı ve mülkü olub hattâ iki yüz 

doksan ve doksan bir senelerinden berû er ve kız karındaşları müdde‘îyan asılan 

merkûmân muvâcehelerinde ber-vech-i mülkiyet bilâ nizâ‘ mutassarûf olub 

müdde‘îyân asılân merkûmân dahî bilâ kadr sükût itmelerinde ol-vechile müdde‘iyân 

vekîlân merkûmanın iddi‘âları mürûr-ı zamâna uğramakla da‘vâ-yı hakları olduğu 

gibi nukûd-ı mevcûde kısmının dahî külliyen emsâli olmadığına ba‘de’l-beyân 

mûmâ-ileyh Seyyid Efendi i‘âde-i kelâm ile müdde‘â bahâlardan olub Kemikli 

bedestanının şark kapûsundan duhûlde cânib-i yesarda bulunub beşinci ‘add olunân 

nısf hisse dükkân müttehâsımların mevrûsı ve babaları Müfti-i Sâbık mûmâ-ileyh 

Hacı Osman Efendi metrûkâtı cümlesinden olmak üzere (çizik) kızları beyne’l-verese 

hin-i taksimde oğlu müvekkilem Hacı Mahmud Efendi’nin hisse-i ıryesi mukâbeli 

virilen emvâl dâhilinden olduğu gibi ‘Aziziye bedestenının şark kapusundan duhûlde 

cânib-i yesarda olub dördüncü ‘add olûnân bir bâb dükkân tamamı yine mûmâ-ileyh 

Hacı Osman Efendi terekesinden olmak üzere vereselerinden kızları Fatma ve 

Nefûse Hâtûnlara hisse-i ırsiyeleri mukâbili virilan bolat? dahilinden bulunduğu gibi 

Azîziye bedestanının şark kapusundan duhulde ve birunda ba‘dehû vukû‘u 

vefâtlarıyla birbirini müte‘âkib mezbûretânın zevceleri bulunan Bazzâde Ahmed 

Efendiye bi’l-intikâl merkûm Ahmed Efendi dahî dükkân-ı mezkûru müvekkilem 

Hacı Mahmud Efendi’nin zevcesi Hafize Hâtûn’a altmış ‘aded Osmâni altûnı semen-

ı makbûz mukâbilinde terhin itmişdir Sevindik karyesinde vâki‘ hudûdu bâlâda zikr 

olunan bağçenin arâzisi mezbûre Sahika’nın tarlaya sarf olunduğu halde bîlâ veled 

vefâtına binâen vâlidesi Ümmü Gülsüm Hâtûn’a ba’de’l-intikâl Fidanlar karyesi ile 

bağçe hânilini iktisab itdikden sonra mezbûre Ümmü Gülsüm Hâtûn beğçe-i 

mezkûreyi ma‘lûmu’l-mikdar semen mukâbilinde oğlu müvekkilem Hacı Mahmud 

Efendi’ye bey‘ itmişdir beş bin guruş kıymetlû altûn gerdan-ı Osmâni mezbûre 

Sahika’nın vasiyeti mûcebince sah bedeline sarf olunduğu gibi gümüş tas ve gümüş 

zarflar dahî kıymet-ı mezkûreleriyle ve altûn kordon ma‘ sa‘ât dahî ancak bin altı yüz 

guruş ki cem‘ân iki bin üç yüz guruş fürühat olunub Osmâni yine mezbûrenin 

vasiyeti mezkûresi vechile Kozluca Cami‘i Şerîfene sarf olunmuşdır ve i’ddi‘â 
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olunan nukûd-ı mevcûdenin aslâ bu kadar hatta merkûm Mehmed Reşid ba‘de’l-

buluğ ve kable’l-vefât bir tarafda akçesi olmadığını beyân itmîşdir ve müdde‘î asıl 

merkûm Hüseyin Efendi müvekkilem merkûmûn hâla huzurunda merkûm Hacı 

Mahmud Efedi’nin malından ve merkûmda ol-vefât ve Hüseyin vâlidesi Ümmü 

Gülsüm Hâtûn yedinden olarak Ali tarîkû’l-karz dört yüz elli ‘aded lirayı Osmâni ahz 

ve kabz ile kendi umûruna harc idüb ba‘dehû müvekkilem Hacı Mahmud Efendi 

bâliğ ve reşid olundukda karındaşı merkûm Hüseyin Efendi’den cîhet-i mezbûreden 

olacağı olan mablâğ mezkûr dört yüz elli ‘aded Osmâni altûnını taleb itdikde mûmâ-

ileyh Hüseyin Efendi dahi zimmetinde olan meblâğ-ı mezkûr mukâbilinde 

müteveffâ-yı merkûm Mahmud Reşid terekesinden kırk sekizde on sehim müteveffât 

mezbûre Sahika’nın terekesinden kırk iki de yine on sehim hîsse-i ırsiyelerinden 

şerâ’it saht-ı sulh mevcûd olduğu halde müvekkilem merkûm Hacı Mahmûd Efendi 

ile müteveffâyat merkûmânın tereke-i zâhire ve gayr-i zâhirelerinden sulh-ü tehârü‘ 

ve tarafından her biri ba‘de’l-kabûl mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi mevrûsları 

müteveffâyat merkûmân Reşid ve Sahika terekelerine mütedâ’ir müvekkilem 

merkûmân kabûlüni hâvî zimmetine ibrâ itdiği gibi müdde‘îye-i asıl Hadice dahî 

bundan akdem mevrûsları müteveffâyat merkûmân Reşid vee Sahika’nın tereke-i 

mezkûrelerinden yüz yetmiş beş ‘aded lira-yı Osmâni bedel-i medfû‘ ve makbûzum 

mukâbilinde müvekkilem merkûm ile kezâlik sulh-u tehârûc ile tarafından her biri 

ba‘de’l-i kâbûl mezbûre Hadice dahî yine müvekkilem merkûmun kabülüne hâvî 

zimmetini ibra itmişdir ol-vechile vekilân mûmâ-ileyhânın müteveffâyan 

merkûmânın ber-vech-i mharrer zikr olunân emlâk ve emvâlinden hîsse-i hırsiye 

mutâlebesine hakları bu kadar deyû müdde‘îyân vekîlân merkûmânın inkârlarını 

mukarren tasaddî eylediği mâra’l-beyân hâliyan esmânı mezbûre Sahika Hâtûn’un 

vasıyeti mûcebince tenfiz olunduğuna ve müteveffâyân merkûmân Mehmed Reşid ile 

Sahika’nın bi’l-cümle terekelerinden müdde-i ecil Hüseyin Efendi dört yüz elli ve 

müdde‘îyi asıl Hadice dahî yüz yetmiş beş lira-yı Osmâni üzerlerine tereke-i 

mezkûrelere zi’l-yed bulunân müvekkilem mûmâ-ileyh Hacı Mahmud Efendi ile ‘alâ 

tarîki’t-tehâric sulh ile merkûm Hacı Mahmûd Efendi’nin kabûlü hâvî zimmetini 

müdde‘îyan asılân ibrâ’ eylediklerine ve mârâ’z-zikr bir bâb tâm ve bir bâb nısf 

dükkânın hüsn-i taksimde ber-vech-i muharrer müvekkili Hacı Mahmûd Efendi ile 

müteveffâyât mezbûretân Nefûse ve Fatma hîsselerine tasarrûf olub bağça dahî aslâ 

arâzi olub ber-vech-i meşrûh ber-vech-i meşrûh müvekkile-i mezbûre Ümmü 

Gülsüm tarafından bağçe-i ittihâz itdiğine dâ’ir olan müdâfa‘alarına mutâbık biyyine 



 

 

196

taleb olundukda vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi dahî husûsi mezkûrelere mütedâ’ir 

aslâ şâhidi olmamakla aşiyân-ı beyneden izhâr-ı ‘acz idüb istihlâf itdikde 

müdde‘îyân asılan mûmâ-ileyhâ Hüseyin Efendi ile zâtı ber-vech-i şer‘î ma‘rûf olan 

Hadice Hâtûn’dan her biri bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘ yemin itdiklerinden sonra 

vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’den mikdar-ı galle hakkında su’al olundukda ol-

dahî cevâbında mârâ’l-beyân bir kıt‘a bağçe ve bir çok dükkândan mâ‘ada vekîlân 

mûmâ-ieyhümâ mazlûm ve Abdulkadir Efendilerin ber-minval-i muharrer iddi‘â ve 

beyân itdikleri târihden şimdiye kadar müteveffa-yı merkûm Mehmed Reşid’in ber-

vech-i muharrer kâffe-i emlâk emvâl hâsılât ve gılâl olmak üzere yetmiş beş bin ve 

müteveffât-ı mezbûre Sahîka’nın cem‘i emlâk ve emvâli galle ve hâsılâtı olarak yine 

iddi‘a itdikleri târihden 
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şimdiye değin on sekiz bin guruş ki her iki terekeden cem‘ân ancâk doksan üç bin 

guruş (silik) Hacı Mahmud Efendi ahz ve kabz eylediğini ikrâr ve müvekkil mûmâ-

ileyhin ziyâde mevzu‘âzıtını inkâr itdiğine binâen müdde‘îyân vekîlân mûmâ-ileyhâ 

Mazlûm ve Abdulkadir Efendilerden gilâl ve hâsılâtından târih-i mezkûrlarda 

müvekkil mûmâ-ileyh Hacı Mahmud Efendi’nin ziyâde ma’hûzât müdde‘âlarına 

muvâfık biyyine taleb olndukda vekîlân mûmâ-ileyhâ Mazlûm ve Abdülkdair dahî 

husûsı mezkûr hakkında aslâ şâhidleri olmadıklarına bi’l-beyân-ı etyân beyyineden 

izhâr-ı ‘arz ile her biri bi’l-vekâle taleb teklif olunduklarını ba‘de’l-beyân müdde‘â 

‘aleyh Hacı Mahmûd Efendi’ye ber-vech-i şer‘î üç def‘â yemin teklif olunmakla ol-

dahî yeminden nukûl itmeğin mûcebince müteveffâ-yı mezbûr Reşid Efendi 

terekesinden olmak üzere müdde‘â ‘aleyh vekil Seyyid Efendi’nin inkârına mukarren 

tasaddî eyledikleri mârâ’z-zikr elli iki bin guruş nukûd mevcûde hakkındaki da‘vâsı 

mezbûr Reşid’in vefâtı yirmi seneyi mütecâviz olduğuna makar ve ma‘taraf nukud-ı 

mevcûde olmakla sâlifü’z-zikr Büyük Kızılhisar ve Arıl ve Küçük Kızılhisâr ve 

Suboğazı ve Güllü ve Batal Höyük Şöhme karyelerinde bulunub da mâlûmû’l- kıta‘ât 

deyû iddi‘â kılınân emlâkın ‘ale’l-usûl sudûr beyânıyla tashih-i müdde‘â idilmekle 

şer‘an mesmu‘ ve iltifâta şâyân olduğuna vekilân mûmâ-ileyhâ Mazlûm ve 

Abdülkadir Efendilere taksim birle vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’nin mâra’z-zikr 

bir buçûk dükkân ile bağçe müdâfa‘ası beyâna ba‘de’l-havâle müteveffâ-yı mûmâ-

ileyhâdan reşid ve mensûb emlâkın bir tashih-i mezkûrdur deyû yüz kırk sehim 
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mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi’ye ve iki yüz yirmi sehim dahî mûvekkile-i mezbûre 

Hatice Hâtûn’a ve müteveffât mezbûre Sahika Hâtûn’a mensûb emlâkdan dahî 

mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi’ye bir sehm i‘tibârından dört ve mezbûre Hadice 

Hâtûn’a iki sehim efrâz ve taksim ile mahallerinde teslîme müvekkil-i izâfetle vekil 

mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’ye tenbih ve kezâlik Mehmed Reşid Efendi’nin emlâkı 

galle lerinden mezkûr on üç sene zarfında mütehassıl iki yüz üç bin üç yüz seksân 

beş guruşun mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi’ye kırk yedi bin iki yüz kırk sekiz guruş ve 

mezbûre Hadice Hâtûn’a yirmi üç bin altı yüz yirmi dört guruş ve müteveffât Sahika 

Hâtûn emlâkı gallesiyle haliyât-ı kısmetinden mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi’ye on dört 

bin altı yüz yetmiş beş guruş ve mezbûre Hadice Hâtûn’a dahî yedi bin üç yüz otuz 

yedi buçuk guruş ki cem‘an mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi’ye altmış bir bin dokuz yüz 

yirmi üç guruş ve mezbûre Hadice Hâtûn’a dahî cem‘an otuz bin dokuz yüz altmış 

bir buçuk guruş edâ ve teslimiyle müvekkile izâfetle vekil mûmâ-ileyh Seyyid 

Efendi’ye iltizâm olunduğu tescil ve ‘Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu  

 Tahrîren fi’l-yemi’s-sâbi‘‘aşer min-şehr-i Muharremü’l-harâm li-sene isnâ 

‘aşer  ve selâse mi’ete ve elf__________________________________________ 
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 Bâdî-i taksim defter-i kassâm oldur ki  

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Töbe Mahallesi 

sakinlerinden  iken bundan akdem fevt olan Bakkal Memik Ağa bin Hacı Kürt 

Osman’ın zevce-i menkûhe-i metrûkesi Emine binti Mehmed Ağa ile sulbi oğulları 

Mehmed Şerîf ve Sâlih ve Ahmed ve kendûden mukaddem müteveffâ-ya olan 

zevcesi Ayuş binti Hâne Mahmud’dan mütevellîde sulbiye-i kebîre kızları Hadice ve 

Fatma’ya ve yine kendûden mukaddem müteveffiye olan diğer zevcesi Şâkire ibnite 

Hacı Mustafa’dan mütevellîd sulbiye-i kebîre kızları Feride ve Hamide’ye inhisârı 

şer‘an zâhir ve ıstâr olunduktan sonra sağîrûn-ı merkûmûnun vâlideleri ve vasîleri 

Emine binti Mehmed Ağa ile sâ’ir verese-i kibârın taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rûfet-i 

şer‘ ile müteveffa-yı merkûmun terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-fârizâtü‘ş-

şer‘îyye tevzic-ve taksim defteridir ki ber-vech-i  âtî zikir ve beyân olunûr 

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî min-şehr-i Zi’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene isnâ ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 
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Mahalle-i mezbûrede kâ’in mahdudetü’l-hudud menzil 
guruş  bâb
800  1 

 
Bakkal dükkânı     
guruş  bâb  5 sehim
300  1  1  

 
Mahalle-i mezbûrede kâ’in  müteveffâ-yı merkûmûn sakin olduğu Bakkal dükkânı 
nisf hissesi                 
guruş  ‘aded 
600  1 

 
Fazıl Çarşusı’nda ka’in Alaca dükkânı nısf hîsse 
guruş 
400 
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Yine mahalle-i mezkûrda Fadlacı dükkânı tamamı                                                                                
guruş  bâb 
1500  1 

 
Keçehâne Çarşusı’nda Bakkal dükkânı tamamı 
guruş  bâb
2000  1 

 
Değirmân ağzı nâm mahalde Ahmed ile mûşterek ağlak bağ nısf hisse 
guruş  kıt‘a  tiyek 
200  1  200 

 
Battal’ın turâbında ka’in yine Ahmed ile müşterek ağlak bağ 
guruş  kıt‘a  tiyek 
200  1  800 

 
Burç yolu üzerinde Ahmed ile müşterek ağlak bağ  
guruş  kıt‘a  tiyek 
185  1  400 

 
Kazancı Kuzu nâm mahalde kâ’in ağlak bağ tamâmı 
guruş  kıt‘a  tiyek 
700  1  480 

 
Çatal Kuz nâm mahalde ka’in ağlak bağ tamamı 
guruş  kıt‘a  tiyek 
1000  1  500 
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Değirmen ağzında ka’in karalık bağ tamamı 
guruş  kıt‘a  tiyek 
100  1  300 

 
Çakırcada kâ’in karalık bağ tamamı 
guruş  kıt‘a  tiyek 
150  1  500 

 
Beğlerbeği karyesinde çayır depesinde kâ’in Ahmed ile müştemil karalık bağ 
guruş  kıt‘a  tiyek 
500  1  2000 

 
Karye-i mezbûrede Sağır Deresi’nde kâ’in  merkum Ahmed ile müşterek ağlak bağ 
guruş  kıt‘a  tiyek 
300  1  8000 

 
Medîne-i mezbûrede İblisi? ucunda yine merkûm Ahmed ile müşterek ağlak bağ 
harâbesi 
guruş  kıt‘a  tiyek 
750  1  2000 

 
Arabdar karyesinde çimenlik yeri karalık bağ 
guruş  kıt‘a  tiyek 
300  1  1000 

 
Dülük karyesinde kâ’in karalık bağ tamâmı   
guruş  kıt‘a  tiyek 
1000  1  2000 

 
Orul karyesinde Ali Kozan ve Hacı Osman ile müşterek zeytünlik  
guruş  kıt‘a 
500  1 

  
Tılfar karyesinde kâ’in zeytûn eşcârı  
guruş  eşcar 
400  17 

 
Karye-i mezkûrede kâ’in Ahmed ile müşterek Osman yedinde zeytûnlik 
guruş  kıt‘a 
500  1 

 
Meydan başında Kekec Ömer yedinde hisseran bostan 
guruş  kıt‘a  meşâre
260  1  15 

 
Sineler civârında kâ’in yüz meşâre bostan derûnunda bulunan meşâre 
guruş  meşâre 
500  25 
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Yine mahalle-i mezbûrede Uçûk Memik yedinde bostan 
guruş  kıt‘a  meşâre
1250  1  31 

 
Bostan arasında değirman civârında kâ’in bostan 
guruş  kıt‘a  meşâre
1000  1  25 

 
Bakkal dûkkanında bulunan eşyâ bahâsı ber-mûceb-i defter-i mukarrerât hissesi 
guruş 
725 

 
yatak kat                            tennur yorganı  
guruş  ‘aded  guruş aded 
120  1  301 1 

 
 nakışlı kırmızı kilim       miskamil kilim 
guruş  aded  guruş aded 
100  1  50 2 

 
nakışlı çıbıklı kırmızı kilim     miskamil hamâm seccâdesi    
guruş  ‘aded  guruş ‘aded 

50  1  10 1 
 
           küp              sağîr ma‘sare kazgâni         zahire anbarı 
guruş  ‘aded  guruş aded  guruş aded

15  5  100 1  45 1 
 
bakır evânî                                    çakmaklı ‘atik   tüfenk      
guruş  batman  parça  guruş ‘aded
300  1  21  30 1 

 
    şıra anbarı                 mısır darısı              kuru üzüm 
guruş  ‘aded  guruş kıyye  guruş tinin

20  1  40 3  8 8 
 
          çuval                  timûr mangal             kırdavatı menzil 
guruş  aded  guruş ‘aded   guruş

50  6  7    25 
 
Yekün yalnız 
guruş 

24740 
 
Minhaü’l-hrâcat______________________________________________ 

techiz ve tekfin ve kefâret ve sâ’ire bermûceb-i vesâyet  bi’l-şehâdet Hacı Usame ve 
Ahmed ve Memik  
guruş 
1500 
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resmi kısmet     kaydiye bahâ         yol bahâ 
guruş  guruş  para guruş
581  37  20 12 

 
Yekün yalnız 
para  guruş
20  2130 

 
 Sahhû’t-taksim beyne’l-verese_________________________________________ 
para  guruş
20  22609

 
 Hisse-i zevce-i mezbûre Emine      
para  guruş  
10  2826  

 
Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed Şerir 
para  guruş
26  3956 

 
Hisse-i ibn-i merkûm Salih 
para  guruş 
26  3956 

 
  Hisse-i ibn-i merkûm Ahmed       
para  guruş  
26  3956  

 
Hisse-i binti mezbûre Hadice   
para  guruş
13  1978 

 
Hisse-i binti-mezbûre Hâlime 
para  guruş 
13  1978 

 
Hisse-i ibn-i mezbûre Feride      
Para  guruş  
13  1978  

 
Hisse-i binti mezbûre Hamide 
para  guruş
13  1978 
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Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Kastel 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem müteveffiye olan Hadice ibnite Halil 

nâm Hâtûn verâseti zevc-i mahelle-i mezbûrede sakinlerinden iş bu ba‘isü’l-i‘lâm 

Süleyman ibn-i Hacı Abuş ile vâlidesi Hadice ibnite Hüseyin ve sadrî sağîr oğlu 

Mehmed’e münhasıran olub kable’l-kısme sağır merkûm Mehmed dahî fevt olub 

verâsdeti babası merkûm Süleyman ile ceddesi mezbûre Hadice ibnite merkûm 

Hüseyin’e münhasıra olduğu şer‘an zâhir ve iştâr oldukdan sonra verâset-i 

merkûmeden zevc-i merkûm Süleyman meclis-i şer‘î şerîfde mahelle-i mezbûre 

sâkinlerinden Neccar Mehmed ibn-i merkûm Halil mevâcehesinde üzerine da‘vâ ve 

tekrir-i kelâm idüb zevce-i menkûhem müteveffâ-yı mezbûre 
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Hadice’nin terekesi cümlesinden olub yedi yüz guruş kıymetlû yirmi beş ‘aded gâzî 

ve elli yedi buçuk guruş kıymetlû beş‘aded rubbi‘ye ve seksân guruş kıymetlû bir 

‘aded gümüş zarf ve yüz guruş kıymetlû bir ‘aded döşek ve yüz guruş kıymetlü bir 

‘ade yorgan ve yirmi beş guruş kıymetlû bir ‘aded yastık ve atlmış guruş kıymetlû bir 

‘aded kadife entâri ve yetmiş beş guruş kıymetlû bir ‘aded düz çitâri ve atmış guruş 

kıymetlû bir ‘aded beyaz çitâri entâri ve elli guruş kıymetlû bir penbe zârî entâri ve 

yüz yirmi beş guruş kıymetlü bir ‘aded mâvî atlas entâri ma‘ hırkâ ve atmış guruş 

kıymetlû bir ‘aded telli diz donu ve kırk guruş kıymetlû altı ‘aded çabut diz donu ve 

otuz guruş kıymetlû on ‘aded kolluk ve yüz guruş kıymetlû on ‘aded çabut entâri ve 

otuz guruş kıymetlü bir ‘aded hamam takımı ve yüz guruş kıymetlû on zira‘i canfes 

ve otuz guruş kıymetlü bir ‘aded poşuh ve kırk guruş bir ‘aded minder ve otuz guruş 

kıymetlû yirmi ‘aded el yağlığı ve elli guruş kıymetlû dört ‘aded döşek çarşafı ve beş 

guruş kıymetlû bir ‘aded sârı tas ve on guruş kıymetlû bir ‘acem bağçası ve on iki 

guruş kıymetlû dört ‘aded çaput bağça ve on iki guruş kıymetlü iki ‘aded tennur 

örtüsü ve yirmi beş guruş kıymetlü bir ‘aded mertebe örtüsü ve on guruş kıymetlü 

beş ‘aded kuşak ve kırk guruş kıymetlü beş kat çocuk elbisesi ve on iki guruş 

kıymetlû bir ‘aded çocuk sakosu ve onbeş guruş kıymetlü bir ‘aded şam‘dân ve on 

beş guruş kıymetlü üç ‘aded çocuk küfleri ki cem‘an iki bin yetmiş buçuk guruş 

kıymetlû eşya-yı mezkûre zevce-i mezbûre Hadice’nin malı olub vukû‘ı vefâtıyla 



 

 

203

mâra’l-beyân verâset-i inhisârı mucebince ‘alâ tarıkı’l-münâsaha yetmiş iki sehim 

i‘tibar ile elli üç sehim bana ve on dokuz sehmi dahî cedde‘i mezbûre Hadice’ye 

‘â’id olmuş iken hisse-i mezkûre-i meşru‘amı tarafıma edâ itmediği ve otuz ma’sureli 

ayağında on sekiz ‘aded rubbi‘yeli bir ‘aded altûn kaytan ve bir ‘aded ipek çarşaf 

ma‘ boğça ve bi ‘aded telli boğça ve bir ‘aded gümüş tarak ve bir ‘aded ‘acem şalı 

nısfı ve bir ‘aded çoçuk sallangacı ki işbu eşyâ-ı mezkûr dahi mukaddemâ 

müteveffa-ya olan zevcem Hadduc binti Kebabcı Mahmud’dan mevrûs malım olub 

eşya-i mezkûre-i dahi bundan bir sene akdem bundan bi-tarıku’l-emâne merkûm 

Neccâr Mehmed ahz idüb ve eşya-yı mezkûra-yı emânet aldığını dahî mahşer-i 

şuhudda ikrâr ve i‘tirâf itmiş iken eşya-i mezkûremi dahî hâlâ tarafıma virmediği ve 

hatta bundan bir mâh mukaddem mukaddem merkûm Neccar Mehmed’in hânesine 

vârûb husûs-u mezkûre dâ’ir meclis-i sulh-i ‘akd olunduğunda mezkûr iki bin yetmiş 

sekiz buçuk guruşluk eşyâ-i merkûm Neccar Mehmed’in ve vâlidesinin olmak 

tarafımdan seksân beş guruş virilmek ve mezkûr emânet deyû aldığı eşyâlarımı 

merkûm Neccâr Mehmed banâ red ve teslim itmek üzere bi’l-mukâvele ‘akd-ı 

mesâlih eyleyûb ve elli guruş dahî tarafımdan emirler ile gayr-ı ta‘mir içûn boyacıya 

bedel-i sulh mahsu’ben virdiğim hâlde merkûm Neccâr Mehmed ‘ındinde emânet 

olan eşya‘i mezkûrelerimi ve hâlâ bana virmediğinden su’al olunub icâb-ı şer‘îsî icrâ 

olunmak bi’l-verâse matlûbumdur didikde lede’s-su’al ol-dahî cevâbında bin üç yüz 

on iki senesî Zi’l-ka‘de gurresî târihlû mahkeme-i şer‘îyye-ye erâ’e eylediğim bir 

kıt‘a sened mûcebince müdde‘â bih olan otuz kalem eşyâ ve haliyyân cem‘an iki bin 

sekiz yüz otûz dört buçuk guruşluk işyâ hemşîrem müteveffâ-yı mezbûre Hadice’nin 

malı olub mezkûr eşyâları hemşîrem mezbûre banâ redd-i teslim ve hibe eyleyûb ben 

dahî iştirâ’ ve temlik teslim ve ittihâb ve kabûl eylediğimden yedi mah sonra 

mezbûre hemşîrem Hadice müteveffâya olub mezkûr eşyâda zevci müdde‘î merkûm 

Süleyman’ın hakkı yokdur ve benim emvâl-ı müşterâm ve mevsubumdır ve müdde‘î 

merkûmuna beher emânet tarîkıyla bir nesne almadım virdim didiği eşyâ-i mezkûre 

dahî hemşîrem müteveffâ-yı mezbûrenin mâlıdır ve eşyâ-i mezkûreden bir ‘aded 

alunub kaytan va ayâğında rub‘biyeleriyle berâber hemşîrem mezbûre bana hibe ve 

teslim idüb ben dahî ittihâb ve kabûl itdiğimden mezkûr kaytan ayağıyla benim 

malımdır mezkûr kaytandan ma‘adâsı ve vereseye müntakil eşyadır ve mezkûr 
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(Sayfa No: 82) 
(Sahife) 250 

eşyâ ve tereke husûlüne dâ’ir hânemizde vâki‘a bir cem‘iyet itdiler isede cem‘iyet-i 

mezkûrede de yine musâlaha olmadığım gibi kendüsî dahî mesâlih olmamaışdır deyû 

müdâfa‘ada  bulunduğuna binâen müdde‘î merkûm Süleyman’ın iddi‘a eylediği sulh-

i def‘î mukarren olmağın ber-vech-i müdde‘â müdde‘î merkûm Süleymân’dan 

biyyine taleb olundukda usûl-ı mevzû‘asına tevfîken bâ varaka-i meztûre mensûb 

oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ ve temhir iden Kâtib Hocazâde Hâfız 

Ahmed Efendi ibn-i Abdurrahman Efendi ve ‘Ali’yyül-Neccâr Medresesi Müderrisi 

Kadızâde Osman Efendi ve Mehmed Ali Efendi ibn-i Süleyman Mustafa bin Mustafa 

nâm kimsnelerin evvelâ sırran ve ba‘dehû Ahmed bin Hasan ve Abdulkadır bin 

Abdullah ve Mehmed bin Hüseyin ve Ali bin Ali nâm kimesnelerden dahî ‘alenen 

lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunân Kâtib Hocazâde 

Fahreddinî Efendi ibn-i Hoca Mustafa Sadi Efendi ve Kastel Mahallesi ahâlisinden 

Mustafa bin Hacı Hasan bin Mehmed ve Bostancı Mahallesi’nden Habacı Süleyman 

Ağa ibn-i Abdullah bin Süleymân şehâdetleriyle müdde‘â ‘aleyh merkûm Neccâr 

Mehmed’in taleb-i sulh olunduğu ba‘de’l-ısbât ve’l-hükm mûcebiyle müded‘î bahâ 

olan eşyâ-i muharreret-i mezkûreden emânet deyû alınân yedi kalem eşyâ-yı beyâna 

ba‘de’l-havâle ma‘adâ eşya’i mezkûrede olan yetmiş iki sehimde elli üç sehim hisse-i 

ırsiyesini müdde‘î merkûm Süleyman‘a def‘ ve teslimi müdde‘â ‘aleyh merkûm 

Neccâr Mehmed’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden  i‘lân 

olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi ‘aşer min-şehri Muharremü’l-haram li-sene isnâ 

‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf_____________________________________________ 

 Nesim Baltacı  

 (Nesim Baltacı,  ismi ve mührü) 

 

(Sayfa No: 83) 
(Sahife) 1 
 ‘İzzet menâb şeri‘at nisâb Kibar Medresesi’nden Seferihîsâr Kazâsı’na ta’bi 

işbû Mehmed Emin Efendi ba‘de’t-tahiyett-ü’l-vâfiye inhâ olunur ki Haleb Vilâyet-i 

dâhilinde kâ’in Ayntab Kazâsı’nın umûr-ı ahkâm-ı şer‘îyyesi meclîs intihâb-ı 

hükkâmü’ş-şer‘den vâki‘ olân ifâde üzerine Zât-ı Sâmî Hazreti kuvâ penâhînin re’y 

ve tensiblerine ve nezâret-i ‘âmmemize binâen bin üç yüz on üç senesî muharremü’l-

harâmın yirminci gününden i‘tibâren ‘uhde-i behiyyenize ihâle ve tefviz olunmuşdur.  
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 Gerekdir ki kazâ‘i mezkûre yevm-i mezbûreden bi’n-niyâbe zabt idüb 

beyne’l-ahâli icrâ-yı ahkâm-ı şer‘î ‘âlî ye sa‘y ve gayret ve vukû‘ı yâfte olan 

mahlûkat mevtâ‘yı ‘askeriyenin mûceb tahrîr olunanlarını tahrîr ve takvim ve 

beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer‘îyye tevzî‘ ve taksim  husûsuna ihtimâm ve dikkât 

eyleyesiz ve’s-selâm 

 El-Fakır Kavâğizâde es Seyyid Mehmed ‘Ataullah El-Kazıasker-i Anadolu 

 (Mühür; Mehmed Ataullah) 

  

(Sayfa No: 84) 
(Dava No: 117) 
(Sahife) 2      Sıra Numerosu 1 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i ‘Ayntab’a tâbi‘ Yaylacık 

karyesi sâkinlerineden ma‘rufetü’z-zât işbû bâ‘isü’l-vesîkâ Döne binti Haso Kiya 

nâm Hâtûn meclis-i şer‘î şerîf-i enverde sâbık dâmâdı Dağlı Oğlu Mustafa bin 

Hüseyin mahzarında takrir-i kelâm  idüb merkûm ile kızım Fatma binti Ali 

beyyinlerinde hâlâ zevciyet kâ’im iken merkûmun ferişinden hâsıl ve kızım 

mezbûreden mütevellîd sadrî sağîr oğlu olub bir buçuk yaşında bulunan işbû bi’l-

meclis Hüseyin’e terk iderek mezbûre Fatma vefât itmekle sağîr merkûm bi-hakkıl 

hazâne şer‘an benim hacr ve terbiyemde olub nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım 

zaruriyesiçûn babası hâzır merkûm Mustafa üzerine kıbel-i şer‘den kadr-ı ma‘rûf 

meblâğ farz ve takdir olunmak matlûbumdur didikde mezbûre Döne Hâtûn’ın takrir-i 

meşrûhı vak‘ıa mutâbık ve zikr-i âtî meblâğ kadr-i kifâye olunduğu zeyl-i hüccet’de 

muharrerrü’l-esâmî kimesnelerin ihbârlarıyla led’ş-şer‘î alânûr zâhir ve mütehakkık 

olmakla sağîr mezbûre Hüseyin’e nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir hevâic-i 

zârûriyesiçûn hâzır merkûm Mustafa üzerine işbû târih-i cihetden itibâren yevmî 

birer guruş farz ve taktir olunub meblağ-ı mefrrûz mezkûrû sağîr hâzır mezbûr 

Hüseyin’e beher yevm nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesini harc ve 

sarf ve lede’l-hâce istidâneye ve ‘inde’z-zafer bâbâsı hâzır merkûm Mustafa üzerine 

rücû‘a hâzane-i mezbûre Döne Hâtûn‘a kıbel-i şer‘den izin virilmeğin mâ vak‘a bi’t-

tâleb ketb ve imlâ olundu.  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin min-Saferü’l-hayr li-sene ‘isnâ ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf_________________________________________________________ 

 Şühûdü’l-hâl__________________________________________________ 

 Hacı Ağazâde Abdulkadir Efendi  
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 Hacı Mehmed ibn-i Tenekeci Hacı Seyyid  

 Muhzırbaşı Sinan Ağa 

  Muhzır Hüseyin Ağa  

 Molla Rasim 

  ve gayrühüm 

 

(Dava No: 118 ) 
Sıra Numero  2     Sahife 1 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab Mahallâtı’ndan Kebkeb 

Bölüğü Mahallesi sâkinlerinden iken bundan mukaddem vefât iden Ökkeş Oğlu 

Ahmed bin Ahmed’in sulbiye oğlu Hasan ve sulbiye kızı Emine nâm siğarların vakt-ı 

rüşd ve sedâdlarına değin bâbâları müteeffâ-yı merkûmdan müntakil emvâl-ı 

mevrûslarını ahz ve hıfz ve umûrlarını tesviye ve ru’yete kıbe’l-i şer‘den bir vasî 

nasb ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın emânet ile mefrûk ve istikâmet ile 

mevrûs ve her-vechile ve sâyeten sağîrân merkûmân haâzûruna enfa‘ ve evlâ olduğu 

zeyl-i hüccetde muharre’rû’l-esâmi kimesneler ihbarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve 

mütehakkık olan sağîran-ı mezbûranın valide ve hazâneleri işbu bâ‘isü’l-vesîka 

Nersûm binti Ali nâm hâtûna gıbel-i şer‘den sağîrân-ı mezbûrânın vakt-ı rüşd ve 

sedâdlarına değin babaları müteveffâ-yı merkûmdan müntakil emvâl-i mevruslarını 

ahz ve kabz ve hıfz ve umûrlarını tesviye ve ru‘yete vasî nasb ve ta‘yîn olunduğunda 

ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûre-yi kaydın itdikden sonra vasî mezbûre 

talebiyle işbu târih-i hüccetden i‘tibâren sağîrân-ı mezbûranın nafaka ve kîsve bahâ 

vesâ’ir levâzım-ı zarûriyeleri içûn yevmi otuzar paradan cem‘ân altmış para gıbel-i 

şer‘den farz ve taktir olunub meblağ-ı mecmu‘-ı mefrûz mezkûru külli yevm siğar 

mezbûrların nafaka ve kisve bahâsı ve sâ’ir hevâic-i zârûriyelerin harç ve sarf ve 

lede’l-hâce istidâneye ve ‘inde’z-zafer malı mezvrûslarına (çizik) rücû‘a vasî-i  

mezbûre Zemzem Hâtûn’a kıbel-i şer‘den izin virilmeğin mâ vak‘a bi‘t-taleb ketb ve 

imlâ olundu. 

 Tahrîren fi’l-yemi’l-hâmîs min-Saferü’l-hayr li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf_______________________________________________________ 
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(Dava No: 119) 
Sahife 1    Numero 3 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Tilhöyük karyesi 

sâkinlerinden olub zâtı ta‘rif-i şer‘ ile ma‘rûf olan işbû ba’isû’l-vesîkâ Döne binti 

Hasan Hüseyin bin Mehmed nâm Hâtûn meclis-i şer‘î şerîfi enverde karye-i mezbûre 

ahâlisinden zevc-i sâbık Mustafa bin Memik ibn-i merkûm Mehmed mahzârında 

takdir-i kelâm ve ta‘biri‘ani’l-merâm idüb bundan akdem işbu merkûm ile benim 

miyanemizde hâlâ zevciyet kâ’im iken merkûmun firaşından  hâsıl ve benden 

mütevellîd sulbi oğlu işbû hâzır bi’l-meclîs Memik nâm sağîr hacr ve terbiyemde 

olduğu halde zevcem merkûm Mustafa bana tatlik idüb sağîr hâzır dahî nafaka ve 

kisve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zârûreyeye eşedd-i ihtiyac ile muhtac olub aslâ malı 

olmamakla sadrî sağîr oğlûm hâzır mezbûr Memik’in nafaka ve kisve bahâ ve sa’ir 

(tahrip olduğundan okunamadı) bâbası işbu merkûm Mustafa üzerine kıbel-i şer‘den 

kadr-ı kifâye meblağa farzan (tahrip olduğundan okunamadı) matlûbumdur didikde 

de mezbûre Döne Hâtûn’a 

 

(Sayfa No: 85) 
Sahife 2 

takrir-i meşrûh vakı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık  zikr-i âtî meblağ dahî kadr-i 

ma‘rûf iddüğü zeyl-i hüccetde muharreru’l-esâmi kimesneler ihbarlarıyla lede‘ş-şer‘î 

alânûr zâhir ve mütehakkık olmakla sağîr hâzir merkûmun nafaka ve kisve bahâ ve 

sâ’ir levâzım-ı zârûriyesiçün işbu târih-i vesîkadan ‘itibâren babası hâzır mezbûr 

Mustafa üzerine kıbel-i şer‘den yevmi birer guruş farz ve takdir olunub meblâğı 

mefrûzu dâhi mezkûra küllü yevm sağîr hâzir mezburana nafaka ve kisve bahâ ve 

sâ’ir havâic-i zârûriyesine harc ve sarf ve lede’l-hâce istidâniye ve ‘inde’z-zafer 

babası hâzır merkum Mustafa üzerine rücu‘a kıbel-i şer‘den hazane-i mezbûre Döne 

Hâtûn’a izin verilmeğin mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min-Saferü’l-hayr li-sene selâse ‘aşer ,ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

 Abacı Ali’nin Oğlu Ahmed Ağa 

 Kömürcü Mehmed’in Oğlu Mehmed Ağa 

 Muhzırbaşı Sinân Ağa  

ve Muhsır Hüseyin Ağa 
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 Molla Rasim  

ve gayrühüm. 

 

(Dava No: 120) 
Numero 4 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Kazâz Bölüğü 

Mahallesi’nde mukim Simitci esnafından Hacı Mehmed ibn-i Simitci Sâlih ibn-i 

Hacı Hüseyin tarafından zikrî âtî husâsı taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabza vekil-i 

müseccel şer‘îsi işbu ba‘isûl ‘i‘lâm Seyyid Efendi ibn-i Seyyid Ağa medîne-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesi’nde ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde yine mahalle-i 

mezkûre ahâlîlerinden olub müvekkil merkûmun ammuzâdesi Hüseyin ve Mehmed 

ibn-i Hâfız Ahmed ibn-i Merkûm Hacı Hüseyin muvâcehelerinde Neccâr Hacı 

Ahmed hâzır olduğu halde mârâ’l-beyân Kazaz Bölüğü Mahallesi’nde vâki tarafları 

tarık-ı ‘âmm ve tarık-ı hâs ve Mûsevi milletinden  Arzû bin Halo bin Anduka ve 

müvekkilem merkûm Hacı Ahmed ile işbû mezbûran Hüseyin ve Mehmed’in 

mülkleri olan hâne ile mahdûd bir bâb mülk menzil-i harâbenin tamâmı on sekiz 

sehm ‘itibârıyla on üç sehm hisse-i şâyi‘ası müvekkilem merkûmun ve baki beş sehm 

hissesi işbû merkûmân Hüseyin ve Mehmed’in müştereken diğer mülkleri olduğu 

halde  merkûmân Hüseyin ile Mehmed sâlifü’z-zikr beş sehm hisse-i şâyi‘alarını üç 

yüz elli guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukabilinde güzerân iden üç yüz on iki 

senesi Ramazân-ı şerîfinin on ikinci günü tarihinde hâzır merkûm Neccâr Hacı 

Ahmed bâten bey‘ ve temlik ve teslim  ol-dâhi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temlik 

ve teslim ve kabz ve kabûl itdikden sonra bey‘-i mezkûre ve semen-i mezbûre 

mütedâ’ir ‘âmme-i da‘vâdan müşteri-i hâzır merkûmûn kabûluni hâvî zimmetini 

bâyi‘ân merkûmân Hüseyin ve Mehmed ibra’en ve ol-vechile menzil-i mezkûrun beş 

sehm hissesi hâzır ve merkûmun mülkü olmakla merkûm dahî mârâ’l-beyân beş 

sehm hissesini yine sene-i mezkûre Zi’l-ka‘desinin yirminci günü târihinde üç yüz 

elli guruş semen-i metfû‘ ve makbûz mukâbilinde müvekkilem mezbûr Hacı 

Mehmed’e bâten bey‘ ve temlik ve teslim müvekkilem merkûm dahî ber vech-i 

muharrer iştirâ ve temlik ve teslim ve kabz ve kabûl idüb ol-vechile bey‘-i mezkûre 

ve semen-i mezbûre müte‘allık ‘âmme-i da‘vâdan müvekkilem merkûmun kabûlünü 

hâvî zimmetini bâyî‘-i mezbûr Neccâr Hacı Ahmed ibra’ idüb bu vechile menzil-i 

mezkûr tamâmı müvekkilem mezbûrun mülkü olmuş iken mârâ’l-beyân beş sehm 

hisseyi bâyi‘an merkûman Hüseyin ve Mehmed bi-gayri hak-ı müdâhale ider 
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olmalarıyla su’al olunub icâb-ı şer‘îsi bi’l-icrâ, müdâhale-i vâkı‘alarının men‘i 

matlûbumdur deyû malları takrir-i meşruhalarına muvâfık ve târih-i mezkûresi ile 

müverrih iki kıt‘a bey‘-i bât senedi ibrâz ile vekâleten dâ‘va itdikde müdde‘â 

‘aleyhümâ Hüseyin ve Mehmed dahi cevâblarında fil-hakîkâ menzil-i mahdûd 

mezkûre olan sekiz sehmde beş sehm hissemizî üç yüz on iki senesi Ramazân’ın on 

yedinci günü târihinde hâzır merkûme üç yüz elli guruş semen-i med‘fu‘ ve makbûz 

mukâbilinde ba‘de’l-bey‘ ve iştirâ semen deyû makbûzumuz olan meblağ-ı mezkûru 

hazır merkûme def‘-ü edâ itmek ve ol-dahî mezkûr beş sehm hisseyi bizlere bey‘ 

eylemek üzere mukâvele olunub ol-vechile mezkûr beş hisseyi âhere satmağa hâzır 

merkûmun hakkı olmayûb ancak me‘hûzemiz olan üç yüz elli guruşu bizlerden 

mutâlebeye halâ hakkı olduğundan ve mezkûr beş sehmin müvekkil merkûm Hacı 

Mehmed iştirâsına râzı olmadıklarımızdan mezkûr beş sehm hisseyi bi-hakk-ı 

mudâhale ideriz didiklerinde hâzır merkûm Hacı Ahmed’den lede’s-su’al ol-dahî 

cevâbında mâra’l-beyan beş sehm hisseyi târih-i mezkûrda medfu‘ ve makbuz olan 

üç yüz elli guruşunu merkûman Hüseyin ve Mehmed’den kat‘îyyen sâtûn alûb lâyıkı 

vechile teslim ve tesellûmden sora tarafıma tarih-i 

 

(Sayfa No: 86) 
(Sahife) 4 

mezkûre ile müverrih i‘tâ itmiş oldukları mübâyâ‘a senedinin hâricinde olarak altmış 

bir günâ değin semen deyû makbûzları olan meblağ-ı mezkûrı bana edâ iderler ise 

ben dahî mezkûr beş sehmi kendûlerine bey‘ itmeğe şifâhen da‘v â idüb ancak 

meblağ-ı mezkûru altmış bir gün mürûrunda tarafıma ifâ idemedikleri cihetle ben 

dahî satûn aldığım târihden altmış beş gün sonra mezkûr beş sehmî müvekkil mezbûr 

Hacı Mehmed’e bey‘ eylediğine bir kıt‘a mübâya‘a  senedi i‘tâ eyledim didiğimde 

vekil mûmâ-ileyh tekrâr cevâbında müdde‘â ‘aleyhümâ Hüseyin ve Mehmed mezkûr 

beş sehmi üç yüz on iki senesi Muharremi’nin yedinci günü hâzır merkûm Hacı 

Ahmed’e vefâ’en ve teslim eylediği gibi yine sene-i mezkûre Ramazan’ının on 

yedinci günü dahî mezkûr beş sehmi merkûmân ber-vech-i muharrer altmış bir gün 

kadar hıyâr-ı nakd ile yine hâzır mezbûre bâten bey‘ ile ve altmış bir gün 

mürûrundan sonra bakî sene-i mezkûrun Zi’l-ka‘desinin yirminci günü hâzır merkûm 

dahî mezkûr beş sehm hisseyi meblağ-ı mezkûr mekâbilinde müvekkilem Hacı 

Mehmed’e kat‘îyyen bey‘ ve temlik ve teslim ile her iki mübâya‘a dahî ber-minvâl-i 

muharrer ibrâ ve kabûle mukarrin olarak iki kıt‘a senede dahî rabt olmuşdur didikde 
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müdde‘â ‘aleyhümâ Hüseyin ve Mehmed dahî cevablarında kazı-yı tamâmihâ 

minval-i meşrûh üzere olduğunu ve bir kıt‘a vefâ ve bir kat‘î bey‘ kıt‘a senedleri ki 

cem‘ân iki kıt‘a senedleri kendûlari i‘tâ eylediklerini  her biri ikrâr ancak  hıyar-ı 

nakd-ı eyyâmı olub ve sened-i mezkûrda muharrer olan altmış bir günden birkaç gün 

ziyâde eyyâm ile hâzır merkûm Hacı Ahmed sened-i mezkûr hâricinde olarak şifâhen 

bizleri imhâl ile va‘ad idüb ve eyyam-ı mev‘ûd içinde hâzır merkûm Hacı Ahmed 

mezkûr beş sehmi müvekkil-i mezbûr Hacı Mehmed’e bey‘ itdiğine râzı değiller 

deyû beyân eylediklerinde sûret-i mürâfa‘aları fetvâ-yı şerîfe lede’l-hâvâle müdde‘â 

‘aleyhümâ Hüseyin ve Mehmed vekil müdde‘î mûmâ-ileyh Seyyid Efendi-yi 

husûmeti meşrûhasına tasdik itmeleriyle menzil-i mezkûrdan hisse-i mezkûreyi 

taleb-ı selâhatları olmayacağı gibi Hacı Ahmed tarafından dahî müvvehhiran idilan 

va‘ad-i şâyân i‘tibâr olunmayacak deyû bâ-fetvâ-yı şerîf beyan olunmakla ancak 

müdde‘â ‘aleyhümâ Hüseyin ve Mehmed ma‘tun ve mersûm olub mahkemeye irâd 

ve ibrâz olunân mezkûr mübâya‘asında kendûleri hâzır mezkûr Hacı Ahmed’e i‘tâ 

eylediklerini makar ve ma‘taraflar iken mezkûrda muharrer altmış bir günden ziyâde 

eyyâm ile izâ-yı semen hakkında merkûm Hacı Ahmed bizleri şifâhen ihmâl itmişdi 

deyû sûret-i def‘ada ibrâz eyledikleri kelimâtları şer‘an mu‘teber olmadığı merkûmân 

Hüseyin ve Mehmed’den her birine ba‘de’t-taksim ikrârları mûceblerince menzil-i 

mahdûd mezkûrdan on sekiz sehmde beş sehm hisse da‘vâlarıyla müvekkil merkûm 

Hacı Mehmed’e izâfile vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’ye büyûce şer‘î 

mu‘ârazadan mezbûrân Hüseyin ve Mehmed’e bey‘olundukları tescil ve Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu.   

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min-Saferü’l-hayr li-sene selâse ‘şer ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

 

(Dava No: 121) 
Numero 5 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Kurb’u Zincirli 

Mahallesi sâkinlerinden ve Ermeni milletinden Kunduracı işbu bâ’isû’l-i‘lâm Agob 

ibn-i Makdis Sarkiz nâm kimesne medine-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesi’nde 

ma‘kûd meclis-i şer’de mahalle-i mezkûre ahâlisinden olub zikr-i âtî menzile vaz‘-ı 

yedi câiyü’l-ism şâhidân şehâdetleriyle sâbit olân merkûm Makdis Sarkiz bin Agob 

muvâcehesinde mahalle-i mezkûrede vâki‘ tarafları Kalaycı Menek bin  Ero Gürünlü  

Matı bin Dimatiyasi ve Kahkeci Ohannes bin İsador oğlu İzor ibn-i Kirkor 
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hâneleriyle mahdûd olub işbû bâbâm merkûm Muhis Sarkiz’ın müstakilen mülkü 

olan menzil derûnunda kâ’in garba nâzır bir matbah ma‘ hazine ile matbah-ı mezkûr 

‘uğrundan ‘arzân üç arşûn mi‘mar-ı zirâ‘i ve tûlen mezkûr matbah mikdârınca 

havluyu mu‘ayyeneye babam merkûm Ashâ Sarkiz menzil-i mahdûd mezkûrdan bi‘l-

ikrâr güzerân iden üç yüz yedi senesi Ru’biü’l- evveli gurresinden i‘tibâren 

metfu‘um olub kendüsinin makbûzi olan dört yüz guruş semen-i mukâbilinde bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bana bey‘ ve temlik ve teslim ben dahî muharrer iştirâ ve temlik 

ve teslim ben dahî ber-vech-i ve kabûl idüb ol-vechile mâra‘l-beyân mefruz olan 

mahall ma‘ havlûyu sırran mülkûm olmuşken el-hâlet-i hâzihi bayi‘-i mezkûrı 

tarafıma teslimden imtinâ‘ itmekle su’al olunub icâb-ı şer‘îsi icrâ olunmak 

matlûbumdur deyû ba‘de’d da‘vâ ve‘l-istintak ol-dahî cevâbında menzil-i mahdûd 

mezkûr tamâmına mülkü olmak üzere hâlâ vaz‘-ı yedini ikrâr lâkin müdde‘i 

merkûmun ber-minval-i muharrer mübâya‘a müdde‘asını tâliben inkâr itdikde sûret-i 

murâfa‘ları fetvâ-yı şerîfe lede’l-hâvâle müdde‘î merkûm Agob müdde‘â bih olan bir 

bâb matbah ve hazîne ile havlû-yı mu‘ayyene-yi müdde‘â ‘aleyh babası merkûm 

Makdis Sarkis’den meblağı mezbûr mukabilinde iştirâ eylediğini ber-vechi şer‘î isbât 

ider ise mezkûr matbah ma‘ hazîne ve havlu-yı mu’ayyene-yi zabt ideceğini vâlâ-i 

müdde‘â ‘aleyh ba‘de’t-tahlif müdde‘îyenin mutâlebesinden hulâsa alacak deyû ba- 

fetvâ-yı şerîfe beyân buyrulmakla müdde‘î mezbûr müdde‘âsı meşrûhasını usul-ı 

müttehâzası vechile bâ varaka-i mestûre Papuccu ustalarından Ahmed bin Ahmed ve 

diğer Ahmed bin Abdullah ve Kokucu Sarkiz ve Kara bin Ohannes nâm hânelerinden 

evvelâ sırrân ve bâdehû (tahrip olduğundan okunamadı) bin Abdullah ve Madakar 

bin Kifork ve Sarkiz Agob nâm kimesnelerden dahi ‘alenen lede’t-tezkiye. 

 

(Sayfa No: 87) 
Sahife 4 

  makbûkü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunân Papuccû Hacı Memik bin Mehmed ve 

yine Bolad oğlu Ebil Haye bin Kirkor nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe 

ber-nech-i şer‘î ba‘de’l-isbât müdde‘î-‘aleyh mezbûr Muhis Sarkiz oğlu müdde‘î 

merkûm Agob’un müdde‘â-yı meşrûhası ikrâr ve tasdik ile berâber bayi‘-i mezkûra 

muhtac olub bayi‘-i mezkûre nâdim olduğum ecilden bayi‘ mezbûrı teslim itmem 

deyû tasaddî eylediği kelâmı şer‘an mu‘teber ve mesmu‘a şâyân olmadığı müdde‘â 

‘aleyh Sarkiz’e ba‘de’t-tefhim ikrârı mucebince müdde‘â bih olan matbah ma‘hazîne 
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ve havlu-yı mu‘ayene-yi müdde‘î Agob’a def‘ ve telsime müdde‘â ‘aleyh Makdis 

Sarkiz’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min-Saferü’l-hayr li-sene selâse ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf________________________________________________ 

                

(Dava No: 122) 
Numero 6      Sahife 4   

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Orul karyesi 

sakinlerinden olub zâtı Yusuf bin Mehmed bin Mehmed ve ‘Abdî bin Halil bin Ali 

ta‘rifleriyle ma‘rife olan Hadduc binti Salman bin Abdullah nâm Hâtûn işbu ba‘isü’l-

kitâb Orul karyesinde mukim Ahmed bin Memik bin Durmuş Ali nâm kimesne 

mahzârında medine-i mezbûrenin mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i 

şer‘îmizde takdir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb livâ‘î Maraş’a tâbi‘ Ba‘den 

kazası ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden babam ve mevrûsum Süleyman bin 

Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Güllü binti Seydo ile sulbi sağîr 

oğulları Mehmed ve Hüseyin’e ve sulbiye-i kebîre kızları Aişe ve Emine’ye ve ben 

dahî kezâlik sulbiye-i kızı olmamla bana münhasıra olub kable’l-kısme ibn-i merkûm 

Mehmed dahî fevt olub verâset-i li-ebeveyn hemşîresi olduğûm cihetle bana velâyet 

iddüğüne karındaşları merkûmun Hüseyin ve Aişe ve Emine’ye münhâsıra olub 

kable’l-kısme ibn-i merkûm Hüseyin dahî fevt olub verâseti vâlidesi mezbûre Güllû 

ile li-ebeveyn kız karındaşları mezbûretân Aişe ve Emine’ye münhasır ve tashîh-i 

mes‘ele-i mirâsımız dahî bi’l-muhasebe yüz altmış sehm i‘şbâr ile otuz sehm 

mezbûre Güllü Hâtûn’a ve kırk beşer sehmden doksan sehmi mezbûretân Aîşe ve 

Emine’ye ve kırk sehmi dahî banâ mevrûs ve münhasıra olmakla müteveffâ-yı 

merkûman Hüseyin vefâtında kaza-i mezbûrede kâ’in emlâk ve emvâlin hisse-i 

ırsiyesi tarafıma taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabul ve lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya ve 

hususi mezkûrun müteveffât olduğu umûrın küllisine ve ‘inde’l-hâce aheri tevekkile 

tarafeynden hâzır merkûm Ahmed bin Memik Ağa’ya vekâlet-i ‘aliye-i mutlaka-ı 

sahîh-i şer‘îyye ile vekil nâ’ib menâb nasb ve ta‘yîn eyledim didikde hâzır merkûm 

Ahmed Ağa dahî ber-vech-i muharrer asâleten mezkûre-yi bi’l-kâbul hizmet-i 

lâzımesini  kemâ yenbağı edâ ve ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb 

ve imlâ olundu.  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min-Saferü’l-hayr li-sene selâse mi‘ete 

ve elf_______________________________________________________________ 
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(Dava No: 123) 
Numero 7 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab mahallâtından Kurb-ı 

Beğ Mahallesî sâkinlerinden olub zâtî tasarruf-i şer‘î ile ma‘rûf olan işbu râfı‘âtî’l-

vesîkâ Hâtîce binti Mehmed nâm Hâtûn meclis-i şer‘îmizde Neccar Mustafa ve Hacı 

Ahmed ibn-i Neccar Hasan nâm kimesneler mahzârlarında takrîr-i kelâm ve ta‘bir-i 

‘ani’l-merâm idüb îşbu hâzırân merkûmanın li-ebeveyn er-karındaşları müteveffâ-yı 

Neccar Hacı Mehmed Ali ile gâ’ibe-i ‘ani’l-meclis sadrîye-i mezkûre kızım Fatma 

ibnite Ivaz nâm Hâtûn miyânelerinde ‘alâ zevciyet ka‘ime iken müteveffâ-yı 

merkûmun hâyâtında ferişinden hâsıl ve kızım gâibe-i mezbûreden mütevellîd işbu 

hâzıre-i bi’l-meclis Nesime nâm sağîre bi’l hakikâtî’l hazâne kızım ga’ibe-i 

mezbûrenin hacr ve terbiyesinde iken kızım ga’ibe-i mezbûre Fatma Hâtûn nasbını 

sağîre-i hâzıra-yı mezbûre (tahrip olduğundan okunamadı) kimesneye  terki (tahrip 

olduğundan okunamadı) sağîre-i hâzıre-i mezbûrenin hak-ı hazânesi şer‘ân benim 

alduğu ecilden hâlâ 

 

(Sayfa No:  88) 
(Sahife) 5  

sağîre hâzıre-i mezbûre hacr ve terbiyemde olub aslâ mâlı olmayûb muhtac olmakla 

nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesi  içûn li-ebeveyn amucaları işbu 

hâzıran-ı merkûmân Mustafa ve Hacı Ahmed üzerlerine kıbel-i şer‘den kadr-i kifâye 

meblâğı farz ve takdir olunmak matlûbumdur didik de mezbûre Hadice Hâtûn’un 

takrîr-i meşrûsı vâkı‘a-i mutâbık ve zikri âtî meblâğ kadr-i ma‘rûf olunmakla işbû 

târih-i hüccetden itibâren tarafından bâ- hezâhî şehr-i yirmi guruş farz ve takdir 

ulunub meblâğ makbûz-ı mezkûrı beher şehr-i sâğîrân-ı hâzıran makbuzunun nafaka 

ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarf ve lede’l-hâce istidâneye ve 

‘ınde’z-zafer amucaları hâzıran merkûman Mustafa ve Hacı Ahmed üzerlerine rucû‘a 

hâzıne-i mezbûre Hâtîce Hâtun‘a alınûb virilmeğin mâ-vak‘a virildiği hâzıran 

mezbûran taraflarından gıbbe’t-tasdik mâ-vak‘a bi’t-tâleb ketb ve imlâ olundu. 

 Tahrîren fi’l-eyvmi’l-gurre min-Safer li-sene selâse ‘aşer ve selase ve 

mi’ete ve elf______________________________________________________ 

Şuhûdü’l-hâl__________________________________________________ 

Abbaszâde Mustafa Efendi  

Muhzırbaşı Sinân Ağâ  
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Hoca’nın oğlu Mahmûd 

Hacı Ökkeş 

ve gayrühüm 

  

(Dava No: 124) 
Numero  8 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Harbete 

Mezra‘ası karyesi sâkinlerinden olub Beşinci Orduyu Hümâyun’un otuz altıncı 

alayının birinci taburunun üçüncü bölüğü efrâdından iken bundan akdem vefât iden 

Hasan bin Memo Kekec Hasan’ın vârisi olduğunu iddi‘â iden işbû bâ’isû’l-î‘lâm 

Memo bin Kekec Hasan medine-i mezbûrenin mahkeme-i şer‘îyye odasında makûd 

meclis-i şer‘îde hâlâ medine-i mezbûre mal müdiri Rîf‘atlu Mehmed Sâmî Efendi 

tarafından husûsı  mezkûre vekil-i şer‘îsi olub kıbel-i şer‘den husûsuna re’y olunân 

Mal kalemi mülâzımlarından  Abdülkerim Efendi ibn-iArif Efendi muvâcehesinde 

mevrûsum oğlûm merkûm Hasan kendisine ma‘aş olân üç yüz saksân guruş olacak 

hakkı kable’l ahz vefât itmekle meblâğ-ı mezbûr müteveffâ-yı merkûmun babası 

olmâmla banâ hazıran mevrûs olub benden ğayrî vârisi terekesine müstehak âheri 

olmamakla mezbûz üç yüz seksân guruş müvekkil müdir mûmâ-ileyhin bi’l-emâne  

vazı‘u’l-yed olduğu Ayntab mal sandığından olmak üzere tamâmen tarafıma 

teslimini bi’l-verâse taleb iderim deyû ba‘de’d-da‘va ve’s-su’al vekil mûmâ-ileyh 

Abdulkerim Efendi dahî cevâbında müteveffâ-yı merkûm Hasan’ın ber-vech-i 

muharrer sadık mezkûrda üç yüz seksân guruş alâcak hakkı kendisine ma‘aş 

olduğunu ikrar lâkin müdde‘î merkûm Memo’nun ber-minval-i muharrer verâseti 

müdde‘âsını inkâr itdikde müdde‘iyi merkûmdan müüdde‘â-yı meşrûhasına muvâfık 

biyyine taleb olunduk da her biri usûl-i mevzû‘asına tevfiken bâ-varaka-i mestûre 

mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ ve temhir iden Hacı Mustafa 

bin İbrâhim ve Mehmed bin Mehmed ve Musa bin Ali nâm kimesnelerden evvelâ 

sırrân ve ba‘dehû Ali bin Bekir ve Hüseyin bin Hüseyin ve Süleyman bin Vakkas 

nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri 

ihbâr olunanMehmed bin Kel Ahmed ve Mustafa bin Abdullah nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber‘nech-i şer‘î isbât itmeğin mucebince müdde‘î 

merkûm bâbâsı Mamo’nun verâsetine ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘î müvekkil müdir mûmâ-

ileyhin bi’l-emâne va’zı‘u’l-yed olduğu sadık-ı mezkûrdan olmak üzere müdde‘â bih 

olân meblağ-ı mezbûr üç yüz seksân guruş müdde‘î merkûm babası Mamo’ya hâlâ 
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edâ ve teslîme müvekkil müdir mûmâ-ileyh Efendi’ye izâfetle vekil  mûmâ-ileyh 

Abdülkerim Efendi’ye tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden 

i‘lâm olundu   

 Tahrîren fi’l-yevmi’s sâdis min-şehr-i Rabi‘u’l-evvel li-sene selâse‘aşer 

ve selâse mi‘ete ve elf________________________________________________ 

 

(Dava No: 125) 
 Sahife 5 Sıra Numerosu 9 

 Maru‘zat-ı dâ‘îleridir ki 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab Mahallâtı’ndan Kurb-ı 

Kayacık Mahallesi ahâlisinden işbû bâ‘isü’l-‘i‘lâm Abdülkadir ibn-i Attar Hacı Bekir 

ibn-i Şetilli Hüseyin nâm kimesne medine-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde 

ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde zikr-i âtî menzil tamamına vaz‘-ı yedî bi’l-beyineti’ş-

şer‘îyye sâbit olân merkûm Hacı Bekir ibn-i mezbûr Hüseyin ibn-i Mustafa nâm 

kimesne muvâcehesinde bâbâm merkûmun mülkü olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

tarafları kıbleten Arpacının oğlu Abdullah ibn-i Mehmed şarken Kadir ibn-i Hacı 

Osman garben Hamal Sako bin Edım menzilleri şimâlen tarîk-i hâs ile mahdûd bir 

bâb hâne tamâmın güzerân iden bin üç yüz on senesi zilka‘desi’nin yirmi sekizinci 

tarihinde altmış ‘aded Osmâni altunı semen mukabilinde eslâsen bana ve ga’ib-i 

‘ani’l-meclis kebir er karındaşım Mustafa ve sağîr er karındaşım Mehmed Said’e 

babamız merkûm Hacı Seyyid Ağa bey‘-i bât ile bey‘ ve temlik ben ve gâ’ib mezbûr 

Mustafa dahî ber-vech-i muharrer iştirâ ve temlik itdiğine misüllü yine babamız 

merkûm dahî sağîr oğlû mezbûr içûn velâyet-i iştirâ ve temlik ve kabûl eyledikden 

sonra (tahrip olduğundan okunamadı) şer‘ olunmak üzere zimmetimizde alâcağı olan 

meblağ-ı mezkûr altmış lirâyı babamız (tahrip olduğundan okunamadı) Sa‘id’e hîbe 

gâ’ib mezbûr vasî asâleten ve yine (tahrip olduğundan okunamadı)  oğlu mezbûr ve 

li-ebeveyn  

 

(Sayfa No: 89) 
(Sahife) 5       Sahife 6 

hibe-i mezkûrı ittihâb ve kabûl idüb hatta bey‘-i mezkûre ve semen-i mezbûre 

mütedâ’ir ‘âmme-i de‘âvi ve mutâlabât eyyamına ve muhâsamâtdan mesturemizi 

ibrâ’i ‘âmm ile ibrâ’ ben ve gâ’ib merkûm asâleten ve yine babam  mezbûr dahî oğlu 

sağîr merkûm velâyet-i mezkûr ibrâ-yı kabûl idüb ol-vechile menzil-i mahdûd 
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mezkûr tamâmı er karındaşlarım ga’ibân merkûmân Mustafa ve Mehmed Said ile 

benim eslâsen ve müştereken ber-minvâl-i muharrer mülk-i müşterâmız olduğuna 

nâtık ve târih-i mezkûr ile müverrih bir kıt‘a sened dahî i‘tâ itmişken el-hâlet-i hâzihi 

menzil-i mezkûrda olan süls hisse (çizik) şâyi‘asından kifâyed ile tarafıma teslimden 

babam merkûm Hacı Bekir Ağa imtinâ‘ ider olmakla su’al olunan ısbat-ı şer‘îsin icra 

olunmak matlubumdur deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’l-istintak müdde‘â ‘aleyh mezbûr Haci 

Bekir Ağa dahî cevâbında kazıya tamâmihâ minvâ’l-i meşrûh üzere olduğun ve 

mârâ’l-beyân senedi oğulları müdde‘î merkûm ile gâ’iban mezbûrattan Mustafa ve 

Mehmed Said’e kendüsi i‘tâ itdiğine bi’t-tav‘-i ve’r-rızâ ikrâr lâkin sâlifü’z-zikr 

mübâya‘a ve hîbeye nâdim olduğum ecilden menzil-i mahdûd mezkûrı müdde‘î 

merkûm Abdulkadir ile ga’iban mezbûrâna teslimine bi hakk-ı imtinâ‘ iderim deyû 

mevrûsa def‘ada irâd eylediği kelâm-ı meşrû‘â ve iltifât-ı şâyân olmadığı müdde‘â 

‘aleyh mezbûr Hacı Bekir Ağa’ya ba‘de’t-tefhim merkûm Hacı Bekir Ağa’nın ber-

minvâl-i muhârrer ikrâr ve ‘itiraf mûcebince mübâla‘a olunân menzil-i mahdûd 

mezkûr tamâmının sülüs hisse-i şâyi‘asından kifâ yed ile oğlu müdde‘î mezbûr 

Abdülkâdir’e hâlâ def‘ ve teslîme müdde‘î merkûm Hacı Bekir Ağa’ya tenbih 

olunduğu tescil ve bi’l-iltimâs Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden huzur-ı  

‘aliyelerinden i‘lâm olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbî‘ min-şehr-i Rebi‘u’l-evvel li- sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

 

(Dava No: 126) 
Numero 10 

 Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir kî  

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘‘ Arıl karyesi 

ahâlisinden işbû bâ‘isû’l-i‘lâm Mustafa bin Yusuf bin Yusuf nâm kimesne meclis-i 

şer‘îmizde zikr-i âtî merkeb vaz‘ı yedî sâbit olan Hamal esnafından olub medine-i 

mezbûrenin Boyacı Mahallesi’nde mukim Erkenekli Cemo bin Bekir bin Halil 

muvâcehesinde merkûmun yedinde olub mahkeme-i şer‘îyye havlusunda mu‘âyene 

olûnân boz renkli ve sağ tarafında ön küreği üstü dâğlı ve kulağı küçük bir re’s erkek 

merkeb karye-i mezbûreli Memik ibn-i Memik Ali nâm kimesnenin yedinde şer‘an 

malı olduğu halde bundan altı sene akdem merkeb-i mevsûf mezkûru iki yüz doksan 

beş guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukâbilinde merkûm Memik’den iştirâ ve 

teslim ve temlik ve kabz idüb ol-vechile târih-i mezkûreden berû merkeb-i mevsûf 
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mezkûr yedimde malım olduğu halde bundan yedi mah merkûm giceleyin kendi 

hânemden sarf ve zâyi‘ olub el-hâlet-i hâzihi işbû merkûm Cemo yedinde bulmâmla 

merkebi mevsûf mezkûru bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderim deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’s-

su’al ol-dahî cevâbında müdde‘â bih olan merkeb-i mevsûf merkûrı bundan yirmi beş 

gün akdem hâzır bi’l-meclis işbû Toprakcı Karabet nâm kimesneden on ‘aded sim 

mecidî semen medfu‘ ve makbûz mukâbilinde iştirâ ve temlik ve teslim ve kabz ve 

kabûl idüb ol-vechile târih-i mezkûreden berû yedinde şer‘an malı olmak üzere 

merkeb-i mevsûf mezkûre bi-hak-ı vaz‘-ı yedini ikrâr lâkin müdde‘î merkûmun ber-

vech-i müdde‘â malı olduğunu bilmam deyû inkâr itdikde sûret-i murâfa‘aları fetvâ-

yı şerîfe lede’l-hâvâle müdde‘î merkûm Mustafa’nın ber-vech-i meşrûh müdde‘âsı 

ba‘de’ş-subutü’ş- şer‘î ve’t-tahlif merkeb müdde‘â bahâ müstehâk olâcağı vâlâ-i  

müdde‘îyanin talebiyle müdde‘â ‘aleyh merkûm Cemo tahlif olunub müdde‘î 

merkûm mutâlebesinden hulâsı alacağı deyû cevâben iftâ buyrulduğuna binâen 

müdde‘î merkûm Mustafa’dan müdde‘âsı meşrûhasına muvâfık biyyine taleb 

olundukda müdde‘î merkûm ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını usûl-i mevzû‘asına 

tevfıken bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreyi imzâ 

iden Arıl karyeli ‘Attar Mehmed’in oğlu Mustafa  ve Memo bin ‘Âtık Halil ve Mıstık 

Kiya ibn-i Hacı Timûr nâm kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû mü-tarâfi‘ân 

hâzır oldukları halde (tahrip olduğundan okunamadı) Maho ve Ahmed bin Mısto ve 

Sâik bin Ahmed nâm kimesnelerden dahî ‘alenen le’de’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-

şehâde iddûkleri ihbâr olunân karye-i mezbûre ahâlisinden Musa bin Mehmed bin 

Abdullah ve İbiş bin İbiş bin İbrâhim nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe 

ber-vech-i şer‘î meşrûhân ve mufassalen isbât itdiğin mucebiyle ba‘de’l-hılâf ve’l-

hükm müdde‘â bih olân merkeb-i mevsûf mezkûrı müdde‘î merkûm Mustafa hâlâ 

(tahrip olduğundan okunamadı) ve Ayntab Mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu. 

 Tahrîren 

 

(Sahife No: 90) 
(Sahife) 7 

fi’l-yevmi’s-sâdis‘aşer ve min-şehr-i Rebi‘u’l-evvel li-sene selâse‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf__________________________________________________________ 
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(Dava No: 127) 
Numero 11        Sayfa 7 

 Nezâret-i Celîle-i Evkâf-ı Hümâyun-ı mülükâne-ye mülhak evkafdan 

Vilâyet-i Halebü’ş-şehbâ’ya tâbi‘ Medine-i Ayntab’da vâki‘ Kal‘a Kapusu’nda kâ’in 

ashâb-ı hayratdan sahâbet Hacı Mustafa bin Süleyman ibn-i Süleymân nâm vâkıfın 

inşâ ve ihdâs itdiği çeşme vakfının bin yirmi senesi Şevvâli’l-mükerremi’nin 

dördüncü güni târihli müverrih ve sûreti kıbel-i mahfûzda mukayyed ve elde mevcûd 

bir kıt‘a vakıye-i ma‘mûl bahâsı mucebince evlâdiyet-i meşrûtiyet vechile tevliyet 

cihetine mutasarrıf olan Kazancı Bekir ibn-i Mahmud’un bundan akdem vefât-ı 

vuku‘ ile yeri hâli ve hıdmet-i lâzîmesi mu‘attal kalmakla müteveffâ-yı merkûmun 

sulbi kebir oğlu olub tevliyet-i mezkûreye şurût-ı vâkıf ve te‘âmül-i kadimi üzere 

hüsn-i idâre ile ru’yet-i kadr v her-vechile ehliyet ve istihkâlat zeyl-i rakimede 

muharrerû’l-esâmi mevsûfü’l-kalem kimesnelerin ‘âlâ târiki’ş-şehâde ihbârları ile 

lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve mütehakkık olan işbu ba‘isü’l-kitâb Mahmud Ağa ibnü’l-

merkûm Bekir nâm kimesneden cihet-i mezbûre babası müteveffa-yı merkûmun 

mahlûlünden ihâle ve tahyil-dahî olundukda merkûm Mahmed Ağa dahî tevliyet-i 

mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesin kemâ yenbaği edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. 

  Tahrîren fi’l-yemi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min-Rebi‘u’l-evvel li-sene selâse 

‘aşere ve selâse mi’ete ve elf____________________________________________ 

 Şuhûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Abbaszâde Mustafa Efendi 

Semerci Oğlu Mehmed Ağa İbn-i Mehmed 

 Mehmed Ağa ibn-i Bekdaş Ağa 

Halil Ağa ibn-i mezbûr Bekdaş Ağa 

Abdulkadir ibn-i Hacı Ahmed 

Sinan Ağa ibn-i Molla Apdullah  

 

(Dava No: 128) 
Numero 12     Sahife 7 

 Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’da İbn-i Kör 

Mahallesi’nde mukim olub bervech-i âtî verâset-i iddi‘â iden ve Ermeni Milleti’nden 

bulunan işbu bâ‘isü’l-i‘lâm ma‘rifetü’z-zât Mârân ibnite Karâbet bin Hafâtîl nâm 



 

 

219

Hâtûn meclis-i şer‘îmizde Tarla-yı Âtîk Mahallesi’inde mukim  olduğu  sahibün 

müşârun ileyhden Odabaşı Ohannes bin Artin bin Sefer müvâcehesinde  babam 

merkum  Karabet Ağa ibn-i Hafâtîl Ağa’nın hayâtında mübâyaza itmiş  olduğu  

sahibün bahâsından meblâği işbu merkûm zimmetinde alacağı olan yüz yirmi üç 

guruş hakkı kable’l-ahz ve’l-istifâ babam merkûmun vefâtıyle meblağ-ı mütebâki 

mezkûr sulbiye-i kebire kızı olmamla bana ve diğer sulbiye-i kebîre kızları ğâib-i 

‘ani’l meclis Nurşe ve Varto Melihâ nâm hâtunları münhasıan olub benden ve 

gâ’ibtan mezbûrtandan gayri vârisi ve terekesine müstahak âheri olmamakla meblağ-

ı bağ-ı mezkûrun süls hissesi olan kırk bir guruş bi’l-verâse bana def‘ ve teslimine 

medyûn merkûm Ohannes’e tenbih olunmak matlûbumdır deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’l-

istintak ol- dahî cevâbında müdde‘â bih olan mütebâkî meblâğ mezkûr ber- vech-i 

muharrer cihet-i mezbûreden müteveffâ-yı merkûmun hâlâ zimmetinde deyni 

olduğuna bi’t-tav‘-i ve’r-rızâ ikrâr lâkin müdde-i mezbûrenin ber-minvâl-i muharrer 

verâset-i müdde‘âsını bâde’l-inkâr müdde‘î mezbûre müdde‘âsı meşrûhâsına usûl-i 

müttehâzası vechile bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i 

mestûreye imzâ ve temhir iden Hacı Ömer Ağa hânında mukim  ticârattan Osıbyan 

Serkiz ve yine Matos bin Bedros nâm kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû mü-

tarâfi‘an hâzır oldukları halde Agob bin Haçer ve Artin bin Nersiz nâm 

kimesnelerden dahî ‘alenen lete’t-tezkiye makbûlü’-şehâde iddûkleri ihbâr olunân  

Agobyan Hâtîryan Artin bin Karabet Ağa ve Zaronyan İbrâhâm bin Estabân nâm 

kimesneler şehâdetleriyle (çizik) bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î ısbât itmeğin 

mucebince verâset ile ba’de’l-hükm müdde‘â bih olân meblağ-ı mezkûr yüz yirmi üç 

guruşdan kırk bir guruşun müdde’î mezbûre Mârân Hâtûn’a (tahrip olduğundan 

okunamadı) teslimi müdde-i ‘aleyh merkûm Ohannes’e tenbih olunduğun tescil ve 

Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

 Tahrîren fi’l-yemi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min-Rebi‘u’l-evvel li-sene selâse 

‘aşere ve selâse mi’ete ve elf_____________________________________________ 

 

(Dava No: 129) 
(Sayfa No: 91) 
Sahife 8     Numero 13 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Dede Mahallesi 

sakinlerinden iken bundan akdem vefât iden Hacı Muhsin ibn-i Hacı Mehmed ibn-i 

Yahya’nın sulbi sağîr oğlu Mehmed Said’in vakt-ı rüşd ve sedâdına değin babası 
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müteveffa-yı merkûmdan müntakil malı ve mevrusun ahz ve kabz ve hıfz ve 

umûrunu tesviye ve ru’yete kıbel-i şerden ber-müstekîmü’l-etvâr kimesnenin vasî 

nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma‘rûf ve istikâmet ile 

mevsûf ve her-vech-ile vesâyet-i sağîre (tahrip olduğundan okunamadı) hakkında 

min külli’l-hayre evlâ ve enfa‘ olduğu zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i Müslimin 

ihbârlarıyla ledeş’-şer‘î’l-alânur zâhir ve mütehakkık olan işbu râfi‘ hâze’l-kitâb 

sağîr mezbûrun sadrî Hacı Mehmed Ağa ibnü’l-merkûm Hacı Mehmed nâm kimesne 

kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunub ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesin kemâ-yenbaği edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

  Tahrîren fi’l-yemi’l-hâmis ‘aşer min-Rebi‘u’l-evvel li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’e te ve elf___________________________________________________ 

 Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Ahibabazâde Hacı İbrâhim Efendi 

Çörekçi oğlu Mehmed Ağa 

El-Ferik oğlu Mehmed Ağa 

Hacı Seyyid’in oğlu Arab Ağa  

Merkûman birâderi Hacı Ahmed 

Kahramânzâde Mehmed Ağa  

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 130) 
Sahife 8     Numero 14 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde medine-i Ayntab mahallâtından Emin 

Dede Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Hacı Muhsin ibn-i Hacı 

Ahmed ibn-i Yahya’nın sulbiye-i sağîre kızları Firdevs ve Emine’nin vakt-ı rüşd ve 

sedâdlarına değin babaları müteveffâ-yı merkûmdan müntakil malı mevrusları ahz ve 

kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye ve ru‘yete kıbeli şer‘î şerîf-i enverden 

müstekîmü’l-etvâran kimesnenin vasî nasb ve ta‘yîn alounması lâzım ve mühim 

olmağın emânet ile ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf ve her-vechile vesâyet-i sağîretan 

mezbûretan Firdevs ve Emine haklarında min külli’l-vücûh evlâ ve enfa‘ olduğı zeyl-

i rakimede muharreru’l-esâmi-i müslimin ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î’l-enver zâhir ve 

mütehakık olân sağîrtan mezbûrtanın min- kıbeli’l- ümm cedleri işbû râfi‘u’l-kitâb 

Mehmed Ali ibn-i Mehmed’in hâkim-i mevki‘ sadr-ı kitâb ve’l-iyâle  tûbâ lehû ve 
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hüsn-i me’ab Efendi hazretleri dahî vasî nasb ve ta‘yîn buyurduda ol-dahî ber-vech-i 

muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hıdmet-i lâzımesin kemâ yenbağı edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. 

 Tahrîren fi’l-yemi’l-hâmis min Rebi‘u’l-evvel li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi’e te ve elf_______________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl________________________________________________ 

Kahramânzâde Mehmed Ağa  

Ahi Babazâde Hacı İbrâhim Efendi  

Çörekçi oğlu Mehmed Ağa 

El Ferik oğlu Mehmed Ağa 

Hacı Seyyid’in oğlu Arab Ağa 

Merkûmun birâderi Hacı Ahmed 

ve gayrühüm 

 
(Dava No: 131) 
Numero 15 

 Ma‘ruz-ı dâ‘îleridir ki  

 Tahakkuk-ı indi’ş-şer‘îyye binâen husûsî âtî’l-beyânın mahallinde bi’l-

istima‘ ketb ve tahrîri iltimas olunmağın kıbel-i şer‘î şerîfi enverden me‘zûnen ta‘yîn 

ve irsâl olunân mahkeme-i şer‘îyye Başkâtîbi Mevlâna Mehmed Zühdü Efendi 

Da‘îleri Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Ayntab kazası mahallâtından Karacalı 

Bölüğü Mahallesi’nde kâ’in Halimzâde Hacı Mustafa Ağa ibn-i Hacı Mustafa 

hânesine vârûb zîrde esâmîleri muharrer kimesneler hâzır oldukları halde ‘akd-i 

meclis-i şer‘î ‘âlî  eyledik de hâne-i mezkûrda sâkine olan merkûm Hacı Mustafa 

Ağa’nın zevcesiyle yine hâne-i mezûrede muvakkaten sakine ve zâtları hâzır 

merkûmlardan mezbûr Hacı Mustafa Ağa’nın oğlu Mustafa ve Kefşker Ökkaş bin 

Ali nâm kimesneler ta‘rifleriyle ma‘rûf olân Kalender oğlu kızları Kerîme ve Siti 

binti Hacı İsmâil bin Mehmed ile hazıresı Rahime binti Ali ibnü’l-merkûm Hacı 

İsmâil ve yine Hafîdi İsmâil ibnü’l-merkûm Hacı İsmâil  nâm kimesneler meclis-i 

ma‘kûd mezkûrda Kalender oğlu Mustafa ibnü’l-merkûm Hacı İsmâil mahzarında 

her biri ikrârı tam ve takrîr-i kelâm idüb bizlere merkûm Hacı İsmâil Ağa’dan 

müntakil olub Hezek nahiyesi’nde vâkî‘ Rustanlı karyesinde kâ’in köy uğrunda vâki‘ 

tarafları şarken Hasife oğlu Mehmed şimâlen Molla Gülek tarlaları, kıbleten ve 

garben târik ile mahdûd bir kıt‘a on dönüm ve yine mezârlık cıvârında ka’in tarafları 
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şarken ve kıbleten târik garben Yeni Yapan yolu şimâlem Bekir’in oğlu Halil 

tarlalarıyla mahdûd bir kıt‘a beş bucuk dönüm ve yine Sebk Yolu üstinde vâki‘ 

tarafları şarken ve kıbleten tarık-ı ‘âmm garben Mahmud’un oğlu Mustafa şimâlen 

merkûm Hacı İsmâil tarlalarıyla Mahdûd bir kıt‘a ve üç dönüm ve yine mezârlık 

başında kâ’in tarafları garben tarîk şarken Tınaş Ali veresesi yazû ve şimâlen Kel 

Acül oğlu Mehmed kıbleten Sarı (tahrip olduğundan okunamadı) Ali tarlalarıyla 

mahdûd bir kıt‘a beş dönüm ve yine kapu başında vâki‘ şarken tarîk-i ‘âmm garben 

Selim gıbleten Bekir’in oğlu Halil tarlaları şimâlen kapu ile mahdûd bit kıt‘a üç 

dönüm ve yine Hezek yolu üstünde kâ’in şarken Kalender oğlu Dede veresesi Selim 

kıbleten Ali’nin oğlu Musulli veresesi tarlalarıyla karben cebel şimâlen târîk ile 

mahdûd bir kıt‘a (tahrip olduğundan okunamadı) vâki‘ şarken Tınaş Ali’nin oğlu 

Bazu bağı garben 

 

(Sayfa No: 92) 
Sahife 9 

ma‘sare şimâlen Kara Marim veresesi kıbleten Arif tarlaları ile mahdûd bir kıt‘a üç 

dönüm ve yine Güllü bağda ka‘in şarken tarîk kıbleten Kara Mustafa şimâlen Acül 

oğlu Ali garben Osman’ın oğlu Ali tarlalarıyla mahdûd bir kıt‘a iki dönüm ve yine 

Çaybelde şarken ve kıbleten Ali Külek garben Hazar’ın oğlu veresesi Derviş şimâlen 

Hacı İzzet tarlalarıyla mahdûd bir kıt‘a dört dönüm ve yine incirlerin başında kâ’in 

şarken merkûm Hacı İsmâil garben Mamuk oğlu Mustafa şimâlen Selim tarla ve bağı 

kıbleten cebel ile mahdûd bir kıt‘a altı dönüm ve yine köy ardında vâki garben ve 

kıbleten tarîk şarken ve şimâlen Dede oğlu Arif ve merkûm Hacı İsmâil bağı ve 

tarlasıyla mahdûd bir kıt‘a beş dönüm ve yine Pinar nâm mahalde kâ’in şarken ve 

şimalen Mamuk oğlu Mustafa garben Kara Marim tarlaları kıbleten dere ile mahdûd 

bir kıt‘a on dönüm ve yine Karataş’da vâki şarken Mehmed kıbleten Tınaş Ali 

veresesi yazuları garben ziyâret ile mahdûd bit kıt‘a altı dönüm ve yine Hezek 

üstünde kâ’in şarken tar’ik garben merkûm Hacı İsmâil şimâlen Bekir’in oğlu Halil 

tarlalarıyla mahdûd bir kıt‘a altı dönüm ve yine Topal’ın bağı yerinde vaki şarken ve 

garben ve şimâlen Ali kıbleten Mehmed Ali tarlalarıyla mahdûd bir kıt‘a iki dönüm 

ve yine Kuzyolda kâ’in şarken ve şimâlen dere garben Bortu yolu kıbleten Ali Külek 

tarlasıyla mahdûd bir kıt‘a sekiz dönüm ve yine vâhinede vâkî şarken ve şimâlen ve 

kıbleten Hazar oğlu Derviş tarlası garben tarîk ile mahdûd bir kıt‘a iki dönüm ve yine 

Yeni Yapan karyesinde Kum nâm mahalde kâ’in kıbleten Âhir’in? şimâlen Hösük 
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oğlu Davud garben Merve Hâtûn tarlalarıyla mahdûd bir kıt‘a ve dört dönüm ve yine 

Karye-i mezkûrda Kötü Gedikde şarken İbrâhim garben Kör Yusuf tarlaları şimâlen 

târik kıbleten Aher’ın ile Mahdûd bir kıt‘a ve yine Mahall-i mezbûrda garben Apo 

şarken Kör Yusuy oğlu Davud tarlaları kıbleten tarîk ile mahdûd bir kıt’a ve yine 

Çukur Bağ’da kıbleten Molla’nın oğlu garben ve şimâlen Ali şarken Memik 

tarlalarıyla mahdûd bir kıt‘a ve yine Bozkaya’da şarken merkûm Ali kıbleten Davud 

ve garben Molla Mehmed tarlaları şimâlen tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine Abuzer 

deresinde şarken Kör Memik kıbleten Ali garben İvec tarlaları şimâlen tarîk ile 

mahdûd bir kat‘a ve yine Kuyumcu deresinde kâ’in şimâlen ‘Abdurrâhman Efendi 

kıbleten İbo şarken Mustafa garben Karakol tarlalarıyla mahdûd bir kıt‘a cem’an 

yirmi dört kıt‘a tarlalarda olan otuz sehmde on iki sehmin mezbûretan kerime ve 

hattâ ve üç sehmin merkûm Rahime ve iki sehmin İsmâil nâm kimesneler on yedi 

sehm hisselerini sekiz bin beş yüz guruş bedel ile Burnu Kara oğulları Ahmed 

Mustafa ve Halid’e usul-ı müttehâzası vechile kaza-i merkûr ferağ komisyonuna 

mahsûs hey’et huzûrunda mu‘teber kıt‘a ile ferâğa ve bedel olan meblağ-ı mezkûrı 

ahz ve kabz ile istifâ-yı hak eylediklerini ikrâr ve takrîre hâzır merkûm Mustafa nâm 

kimesneyi herbiri taraflarından vekâleten ‘âmme-i mutlaka-i sahîh ile vekil ve na’ib-i 

menâb nasb ve ta‘yîn itdiklerinde ol-dahî ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûre-yi 

kabûl ile hıdmet-i lâzımelerini lâyıkıyle ifâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylediğine mürsel 

olan kitab me’âlî  ile mahallinde bi’l-istima‘ ketb ve tahrîr ve mâen ba‘is olunan 

emnâ’i şer‘île meclis-i şer‘e gelûb vukû‘-ı hâli ber-minvâl-i muharrer inhâ ve beyânı 

kıbel-i şer‘den dahî tenfiz (çizik) olunduğu tescil ve bi’l-iltimas Ayntab Mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu   

 Tahrîren fi’l-yemi’s-sâbi‘ min-Rebi‘u’l-evvel li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf__________________________________________________________ 

 

(Dava No: 132) 
Numero 16 

 Bâdî-i defter-i kassâm oldu ki 

 Fi’l-asl Ankara Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde vâki‘ Kayseri Sancağı 

mahallâtından Kalenderhâne Mahallesi ahâlisinden olub Haleb Vilâyet-i Celîlesi’nde 

kâ’in Medine-i Ayntab belediyesi hânında misâfiretle  sâkin iken bundan çend gün 

merkûm usul-i mev‘ûdesiyle vefât iden Mahmud bin Hacı Emir’in zâhirde vâris-i 

ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayan terekesi cânib-i hâzîne-i mecelleye ‘â’id ve racı‘ 



 

 

224

olunmak ile hasbe’l-usûl müteveffâ-yı merkûm tereke-i mezkûresin bi’l-emâne ahz 

ve kabz olân hâlâ medine-i mezbûrede mal müdürî (çizik) bulunân Rıf‘atlu Mehmed 

Sâlih Efendi taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘île bi’l-müzâyede-i bey‘ ve fürûhat 

olunan müteveffa-yı merkûmun terekesi esmân-ı ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunûr 

 Tahrîren fi’l-yemü’s-sâbi‘‘aşer min-Rebi‘u’l-evvel li-sene (çizik) selâse 

‘aşer ve selâse mi’e te ve elf___________________________________________ 

Tosya kuşağı        Mardin meşlefe        mahrûse şalvarı               heğbe 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 
tahrip 
olmuş 

 1  20  1  10 1  15  1 

 
(Sayfa No: 93) 
Sahife 10 

    silahlık                    çifte tüfenk                   
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded

5  1  60  1 
 
        kayış                      boğça 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded
120  1  120  1 

 
     sa‘at                        diz donu 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded

45  1  2  1 
 
    gömlek                     işlik           müştemil entâri        
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

2  1  3  1  5 1 
 
müştemil fermâne    Fransız Lirası                
guruş  ‘aded  guruş ‘aded 

5  1  87 1 
 
İngiliz Lirası                Osmanlı Lirası     
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded rub‘
111  1  4675  46 3 

 
nezdinde mevcud hurda  sâhh akçe 

guruş 
273, 10 

 
ester  (ve)  bargir     sim mecidiye on dokuz guruş hasılâdır      eşâkir-i köhne 
re’s  guruş  re’s  guruş  ‘aded 
3  5108  7  40  1 
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Sahhü’l-yekün 

 guruş 
10510 
 

76  
10434  

heyet mesârifi 

 
30 247  

10 
10186 

 
Bargirler ile hâne kirâsına ve düyûn-i müteferrika  mehr 

   
    10        
00117 

 

00 10069  

Bâc yazarı bargirleri içûn mehr 

 
 30          251  
10         9817  

Resm-i ‘adi mehr 

 
30       15  
 20     9801  

kaydiye mehr 

 
20       98  
 00     9703  

Ez gayrı nukûd bey‘ olunan eşya dellâlesi mehr 

 
8  
00 9695  

Yol bahâsı mehr 

 

 İşbu defter-i Kassâma nâtîk olduğu vechile sahhü’l-bâkî dokuz bin altı yüz 

doksan beş guruş sahh akçeyi baki mecidi on dokuz bin yüz guruş hâsıla müteveffa-

yı merkûmun hisse-i vârisi olub müvehhiren zuhûr iden zevce-i metrûke-i menkûhesi 

Sadiye binti Mahmud nâm hâtûn tarafından asâleten sulbi sağîr oğulları Ahmed ve 

Receb’e dahi vasî-i mensûbesi olmakla vesâyeten bi’l- verâse meblağı mezkûrun ahz 

ve kabz ile kendûne irsal ve isâle hâlâ kadı Naibi Seyyid Naib imzâsıyla Muhzır 

rahmetel mahtûm ve Fi 23 Rebi‘u’l-evvel sene 313 tarihli bir kıt‘a mu‘azen ve 

mersûm olub mezmûn ile bâlâsına ameli caiz olub vekâlet-i sahîhin hâsıl olan zevce-i 

mezbûrenin li-ebeveyn er karındaşı Said Efendi ibn-i Mahmud nâm kimesneye 

Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesi tarafından bi’t-tamam def‘ ve teslim olduğu ber-vech-i 

muharrer kâmilen meblâğ-ı mezbûrı ahz ve kabz ile istifâyı hak iddiğine mübeyyen 

defter-i kassâmda cânibi yesârında olan sahife bi’ş- şerh  imza olndu 
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(Dava No: 133) 
Numero 17 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Ayntab mahallâtından İbn-i Şeker 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Serrac Mustafa Baba ibn-i 

Hacı Memik ibn-i Mâmik Beşe’nin sağîr oğlu Ali’nin kıbel-i şer‘den vasî mensûb 

olan dâisi işbu râfi‘u’l-vesîka Mehmed Ali bin Hüseyin ibn-i Hacı Ahmed meclsi-i 

şer‘î şerîfi enverde sağîr merkûmun li-ebb erkarındaşı Mustafa mahzarında bi’l-

vesâye takdir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb vasîsi olduğum sağîr merkûm 

babası müteveffâ-yı mezbûrdan ırsen müntakil olan mahalle-i mezkûrede vâki‘ 

tarafları tarîk-i ‘âmm ve Hacı Kâsım’ın oğlu Şıhlı ve Behisnivi oğlu Bekir Ağa ibn-i 

Hüseyin ve Şeyh Mehmed’in oğlu Debbâğ Ahmed menzilleri ile mahdûd bir bâb 

mülk-i menzilin tamamından yetmiş iki sehmde on dört sehm hisse-i şâyi‘asından 

senevî galle ve hâsılatı mesârafât vâkı‘asına kafî (çizik) olmakla berâber meşref-i 

harâb ve mâ’il turâb olacağı vuku‘ olduğundan mâ‘adâ verese-i kibardan ba‘zıları 

menzil-i mahdûd mezkûrda olan hisse-yi bey‘-i murad itmekle sagir merkûme 

mâra’l-beyân on dört sehmi verse-i kebir hissesiyle birlikde semen-i misliye tâlibân 

olûnub semen-i mezkûrile diğer bir menâsıb menzil olunmak sağîr mezbûr hakkında 

evlâ ve enfa‘ olduğuna binâen sağîr mezbûrun sâlifü’l-beyân on dört sehm hîssesi bin 

beş yüz elli guruş râic belde semen mukâbilinde hâzır merkûm bâten bey‘ olunub ve 

semen-i mezkûr ile yine Ayntab’ın Kara Mar‘aş Mahallesi’nde kâ’in vasî mezbûr 

(tahrip olduğundan okunamadı)  Emine Hoca ibnite ( tahrip olmuş) Hacı Mahmud 

ibn-i-Hâfız Ali Osman Tahtacı  Ali bin Ali hâneleri ile Mahmûd bir bâb mülk-ı 

menzil tamâmından nısf hissesin sağîr içûn ve nısf diğeri dahî sağîr merkumun 

vâlidesi Emine ile bi’l-münâhaza ve müşetereken şiraya kıbel-i şer‘den bana izn 

virilmek  bi’l-vesâye matlûbumdır didik de vasî merkûmun takrir-i meşruhâsı vakı‘a 

mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık ve semen-i mezkûr 

 

(Sayfa No: 94) 
Sahife 11 

dahi menzilin mahdûdiye hisselerinde semen-i misli olduğu zeyl-i hüccetde 

muharreru’l-esâmi kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer‘î  âlânûr müstehak olmakla 

usul-ı müttehâzası vechile kazâ-i mezkûr ferâğ komisyonu hey‘eti huzûrunda menzil-

i mahdûddiye-i mezkûrenin meblağ-ı mezkûr bin beş yüz elli guruş mukâbilinde 

mârâ’l-beyan hisselerini sağîr merkûm içûn kat‘îyyen bey‘ ve şirâyi kıbel-i şerden 
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vasî mezbûr Mehmed Ali Ağa’ya izin virilmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ 

olundu.  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min-Rebi‘u’l-âhire li-sene selâse‘aşer ve salâse 

mi’e te ve elf________________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl _________________________________________________ 

Sarraf’ın oğlu Ahmed Ağa 

Sâdık’ın oğlu Hacı Mustafa Ağa 

Fakı Mehmed Emin Ağa ibn-i Hacı Mehmed 

Kazaz ibn-i Kazaz Bekir Ağa 

Memik bin Mûsâ 

Mutaf Ahmed 

Hayta’nın oğlu Ahmed 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 134) 
Numero 18 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleeb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Çakmak Koyu 

Mahallesi’nden mukim ma‘rûfetü’z-zât işbû bâ’isü’l-i‘lâm Zemzem binti Ali bin 

Halil nâm Hâtûn medine-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îde 

zevc-i şerîki? olub mahalle-i mezkûre ahâlisinden ve Debbağ esnafından ammim 

Hüseyin İbn-i-i Hacı Osman bin muvâcehesinde  merkûm Hüseyin ma‘lûmü’l-

mikdâr mehr-i mukaddem makbûz ve dokuz yüz elli guruş mehr-i mü’eccel 

tesmiyesiyle zevc-i dâhlım iken işbu târihden altı mâh mukaddem merkûm bana 

talak-ı selâse ile tatlik idüb ol-vechile merkûm zimmetinde ber-vech-i muharre 

alacağım mehr-i mü‘eccel mezkûrı hâlâ bana eda ve teslimden imtinâ‘ ider olmakla 

su’al olunub icâb-ı şer‘î icrâ olunmak (çizik) matlûbûmdûr deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’l-

istintak ol-dahî cevâbında mdde‘i-i mezbûrda ber-vech-i muharrer mehr-i mü’eccel-i 

tesmiyesi ve hisse-i medhûl bahâsı iken minval-i meşrûh tatlik itdiğini tâbi‘an ve 

kat‘îyyen ikrâr itmeğin ‘alâ mûceb ikrâra müdde‘â bih olân dokuz yüz elli guruş 

mehr-i mü‘eccel mezkûrı müdde‘î mezbüre Zemzem Hâtûn’a hâlâ edâ ve teslimine 

makar merkûm ammim Hüseyin’e iltizâm olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 
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Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min-Rebi‘u’l-âhire li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf_________________________________________________________ 

 

(Dava No: 135) 
Numero 19 

 Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Ayntab kazası kurâsından Büyük 

Kızılhisar karyesi sâkinlerinden ma‘rufetü’z-zât Cennet binti Mehmed ibn-i Apo el-

Derdi? nâm Hâtûnun bâ-tâbû taht-ı tasarrufunda mülk-i ‘âdile malı olub Seylân 

mezrâ‘ası cıvarında vâki‘ İnce ‘ark nâm mahalde ka’in bir taraftan Berber Mustafa 

ibn-i Berber Maho tarlası ve üç tarafdan hark mâ’ ile mahdûd tahmînen on semen 

yedisi mestu‘ab? bir kıt‘a hakkı tarlada olan nısf hisse-i şâyi‘âsını on ‘aded-i Osmânî 

lirası bedel mukâbilinde kaza-i mezkûr ahâlisinden Fâzılzâde Tâhir Efendi ibn-i Hacı 

Abdulkadır Efendi’ye usûl-i müttehâzası vechile kazâ-i mezkûrda vâki‘ komisyona 

mahsûs hey’et huzûrunda ferâğ-ı mu‘ayyen kat‘ı ile ferağ ve bedel-i ferâğ olân 

meblâğ-ı mezkûrı kâmilen ahz ve kabz ile istifâ hakkına ikrâr ve takrîre tarafeynden 

tarlayı mahdûd mezkûr müşterek işbu bâ‘isü’l-i‘lâm karye-i mezkûreli Hüseyin ibn-i 

Abdullâtîf nâm kimesneyi vekil ve na‘ib-i menâb nasb ve ta‘yîn ol-dahî ber-vech-i 

muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediğini ferraş-ı mezbûre-yi ‘arifâne karye-i 

mezkûre ahâlisinden Mehmed Ali ibn-i Kara Hüseyin bin İsmâ’il ve Mehmed ibn-i 

Arab İbrahîm bin Memik nâm şâhidin-i mu‘addin şehâdetleriyle muhzır  Kasım  

hayatında  ber-nech‘i şer‘î sâbit ve tebyin vekâleten hükm-i şer‘î lâ hak olduğunı 

tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesi’nden i‘lâm olundu.  

 Tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsî‘aşer min-Rebi‘u’l-âhir li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’e te ve elf___________________________________________________ 

 

(Sayfa No: 95) 
(Dava No: 136) 
Sahife 12     Sıra Numerosu 20 

 Ma‘ruz-ı dâ‘îleridir ki  

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde medine-i Ayntab’da Kurbu Bostancı 

Mahallesi’nde mukim İbiş bin İbrâhim bin Ali nâm kimesne medine-i mezbûre 

mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘î ‘âlî de mahalle-i mezkûre (çizik) 

ahâlisinden olub merkûmûn li-ebb er karındaşı işbu bâ‘isü’l i‘lâm Mustafa ibn-ü’l-

mezbûr İbrâhim muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb mahalle-i 
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mezkûrede vâki‘ tarafları kıbleten Hacı Halil bin Ali şarken Kefşker Maho bin Ali 

garben Mustafa bin  Mahmûd Baba ibn-i Hacı Mehmed hâneleri şimâlen tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir bâb menzil-i temelli babamız mekrûm İbrâhim’in mülkü iken 

babamız merkûmun hayatında bütün fırkasın mukaddem menzil-i mezkûr 

tamâmından rub‘ hisse-i şâyi‘asıyla bana mülk olan mâlûmu’l hudud iki kıt‘a mülk-i 

bağını vâlidem  gâ’ibe-i  ‘ani’l-meclis Zeyneb dokuz yüz guruş babam merkûmdan 

ba‘de’l-iştira ve’t-temlik babamız merkumun güzerân iden seksân bir târihinde vefâtı 

vukû‘-ı ile mâra’l-beyân menzilde olan üç rub‘ hissesi zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

gâ’ibe-i mezbûre Zeyneb binti Ali ile mezbûre Zeyneb’den mütevellîdat sulbi 

oğulları Ali ile bana ve kendiden mukaddem vefât iden zevcesi Aişe’den 

mütevellîdât sulbi oğulları Süleyman ile işbu merkûm Mustafa’ya mevrûs ve ol-vefât 

müteveffa-yı merkûmun terekesi marufet-i şer‘île tahrîr ve taksim sırasında vâlidem 

zevce-i gâ’ibe-i mezbûre Zeyneb’in zevce-i müteveffâ-yı merkûm zimmetinde 

alacağı olan ma‘lûmu’l-mikdâr mehr-i mü’eccel ile semen hisse-i ırsiyesi 

mukâbilinde menzil-i mahdûd mezkûr üç bağdan bir bağı bi’t-ta‘yîn gâ’ibe-i 

mezbûreye i‘tâ ulunub ol-vechile menzil-i mahdûd mezkûr nısf hissesi vâlidem 

zevce-i gâ’ibe-i mezbûrenin nısf âheri dahî sulbi oğulları merkûmûn Mustafa ve 

Süleymân ve Ali ile bana hisse-i mevrûs olub kable’t-taksim ibn-i merkûm 

Süleymân’ın dahî vefâtıyla menzil-i mahdûd mezkûr tamâmında olân sekiz sehmde 

bir sehm hissesi li-ebeveyn er karındaşı işbû merkûm Mustafa’ya hisse-i mevrûs 

oldukdan sonra merkûm Mustafa dahî târihden yirmi iki sene mukaddem menzil 

mahdûd mezkûr tamâmında olân sekiz sehmde iki sehm hissesi dört yüz guruş 

semen- i medfu‘ ve makbuz mukabilinde verese-i merkûmdan karındaşımız mezbûr 

Ali’ye binâen bey‘ ve temlik olunduğu ber-vech-i muharrer iştirâ ve temlik itdikden 

sonra merkûm Ali’nin dahî vefâtı vuku‘ ile menzil-i mahdûd mezkûrda ırsen ve 

şer’an mülkü olan sekiz sehmde on üç sehm hissesi ancak vâlidesi mezbûre binti ile 

li-ebeveyn erkarındaşı olmamla mukarrin bana mevrûs olub bu vechile menzil-i 

mahdûd mezkûr tamâmından mâra’l-beyân sekiz sehmde dört buçuk sehmî vâlidem 

gâ’ibe-i mezbûrenin ve üç buçuk sehmi benim mülküm olduğu halde işbû karındaşım 

merkûm Mustafa’ya güzerân iden doksan bir târihinden berû şimdiye değin menzil-i 

mahdûd mezkûrda meccânen alâ veche’l-‘âriyet iskân itmekde isem de el-hâlet-i 

hâzihi menzil-i mahdûd mezkûrun icrâsıyla tarafıma teslim işbû merkûm Mustafa’ya 

tenbih olunmak matlûbumdur didikde ol-dahî cevâbında menzil-i mahdûd ile 

ma‘lûmu’l-hudud olân iki kıt‘a bağ-ı mezkûr temâmları babamız ve mevrûsumuz 
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merkûm İbrâhim’in ale’l-vefât yedinde mülkü olub merkûmun bundan otuz iki sene 

mukaddem vefâtıyla menzil-i mahdûd mezkûr ve bâğ-ı mezbûr tamâmları otuz iki 

sehm i‘tibârile dört sehmi zevce-i gâ’ibe-i emzbûrede yetmiş sehmden yirmi sekiz 

sehmi dahî sulbi oğulları merkumûn Ali ve Süleymân ve işbû Hasan ile bana mevrûs 

olub ol-vechile otuz iki senedir mârâ’l-beyân menzil ile bağlara bi’l-verâse bu ana 

değin müştereken sâkin ve mutasarrıf oluruz deyû müdde‘î merkûm İbiş’in ber-

minvâl-i muharrer mâ‘adâ müdde‘âsı inkâr itdiğin tarafeynin mevrûs-ı mürâfa‘ları 

vetvâ-yı şerîf lede’l-havâle müdde-i merkûm İbiş vech-i meşrûh üzere müdde‘âsını 

isbât ider ise müdde‘â-yı ‘aleyh mezbûr Mustafa’nın menzil-i mezkûr bağ-ı mezbûre 

‘ale’l-iştirâk masrâf da‘vâsı müdafa‘a olacağı velâ müdde‘â ‘aleyh merkûm Mustafa  

bade’t-tehlif menzil ile bağdan hisse-i meşrû‘asını mütalebe idecek deyû cevâben akt 

ve iş‘âr olunduğuna binâen müdde‘î merkûm isimlerini zabt ceridesi zîrine kayd ve 

tahrîr itdirmiş olduğu altı nefer şâhidlerinden ikâme itmiş olduğu beş nefer 

kimesnenin şehâdeti ber-vech-i muharrer müdde‘âsına ‘adem-i tevâfıkın sebebiyle 

hayr kabulde olmayûb şâhid-i âher isbâtından izhâr-ı ‘acz ile tâlib-i tahlif olmakla 

müdde‘â ‘aleyh mezbûr Mustafa’ya bi’l-muvâcehe ber-nech‘-i şer‘î yemin virilmeğin 

mûcebince müdde‘i merkûm İbiş’in da‘vâ-yı mezkûresiyle merkûm Mustafa’ya bilâ 

beyyine mu‘ârazadan ba’de’l-men‘ menzil-i mahdûd mezkûrın ber-mûceb-i tashih 

mezkûr otuz iki sehmde on dört sehm hissesi müdde‘i merkûm  İbiş ikrar ve i‘tirâfı 

vechile müdde‘i ‘aleyh mezbûr Mustafa yedinde mülk-ü mevrûsı olmak üzere ‘alâ 

hale terk ve ibkâsı lâzım geldiği tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min-şehr-i Rebi‘u’l-âhir li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

 

(Sayfa No: 96) 
(Dava No: 137 ) 
Sahife 13       Sıra Numerosu 21 

 Haleb Vilâye-ti Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Tarlayı Âtîk 

Mahallesi’nde mukim Kara Manuk oğlu Agob bin Kifork bin Monuk nâm kimesne 

meclis-i şer‘î şerîf-i enverde mahelle-i mezbûrenin Ehl-i Cefâ Mahallesi’nde sâkin 

işbû râfi‘ hâzel-kitâb Kirkor ibn-i Mesyun Caker kıbelân yine Mesyun mahsârında 

bi’t-tav‘-i ve’r-rıza‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb vilâyet-i mezbûreye tâbi‘ Bab 

kazâsına muzaf  İlbeğli nâhiyesinde kâ’in tarafları Nehr-i Sacur ve Pınar Başı ve 



 

 

231

Kırâc ile mahdûd bir bâb ve iki göz Hamûdeğer hânenin tamâmında sirâ‘en mülküm 

olan üç rub‘ hisse-i şayi‘amı dilediği mahalde ihtiyar itdiği semen mukâbilinde 

istediği kimesneye bey‘-i bat-ı sahîh-i kat‘î ile bey‘ ve temlik ve teslim ve ber-

minvâl-i muharrer mu‘âmele-i lâzımesinı bi’l-icra- tapu senedini bayi‘nin yedinde 

i‘tâya ve kabz-ı semen ile îstifa-yı hak- ikrâr ve takrîre ve makbûzını bana irsâl ve 

isâle ve husûssun mütevâkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan hâzır merkûm 

Kirkor’u (çizik) vekâlet-i ‘âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘î ile sicilen vekil ve nâ’ib-i 

menâb nasb ve ta‘yîn eyledim didikde ol-dahî ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûre 

yi kabul ve mirasımın kemâ yenbağı edâya ta‘ahhüd ve iltizâm  eylediği  tescil 

olunmağın ma vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis min-Cemâziye’l-evvel li-sene 312________ 

 Şühûdü’l-hâl_______________________________________________ 

Abdülhamid Efendi ibn-i Sâlih Efendi 

Muhzırbaşı Sinân Ağa 

Muhzırbaşı Hüseyin Ağa 

Vasil Efendi 

Manuk bin Edım 

ve garühüm 

 

(Dava No: 138) 
Numero 22 

 Bâdî-i defter-i kassâm oldûr ki  

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab mahallâtında Emin 

Dede Mahallesi sâkinlerinden iken işbû sene-i mubârekede Hicâz-ı mağfiret-i 

Tarazda vefât iden Hacı Yahya ibn-i Hacı Mehmed bin Yahya’nın verâseti zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Hadice binti Mehmed Ali bin Mehmed ile mezbûreden 

mütevellîde sulbiye-i sağîre kızları Firdevs ve Emineye ve kendiden akdem vefât 

iden zevcesi Aişe’den mütevellîd sulbi sağîr oğlu Mehmed Said’e ihzârı şer‘an zâhir 

ve âşikâr oldukdan sonra bentân sağîrtan mezbûretân Firdevs ve Emine’nin emvâl-i 

mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve emurlarını tesviye  ve ru’yete min-kıbeli’l-ümm 

cedleri merkûm Mehmed Ali ve ibn-i sağîr merkûm Mehmed Said’in dahi kezâlik 

malı mevrûsunu ahz ve kabz ve hıfz ve umûrunu tesviye ve ru‘yete li-ebeveyn 

amûcası Hacı Mehmed ibn-i merkûm Hacı Mehmed nâm kimesnelerden her biri 

başka başka kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunduklarında anlardan her biri dahî 
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bir minvâl-i muharrer ayrû ayrû vesâyet-i mezkûreyi kabul eylediklerinden sonra 

zevce-i mezbûre ve vasiyan-ı merkûman taleb ve ma‘ifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile 

müteveffa-yı merkûmun terekesi tahrîr ve takvim ve beyne’l-verese bi’l-farizâtü’ş-

şer‘îyye  tevzi‘ ve taksim defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunûr  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis‘aşer min-Rebi‘u’l-evvel li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf____________________________________________________ 

 

Menzil-i der mahalle-i mezkûre bahâsı           
guruş  
5000  
 
Menzil-i mezkûr tahtinda devlüb bahâsı  
guruş   
5000   

 
Halka mevkı‘inde oda ma‘ anbar 
guruş  kıt‘a 
100  1 

 
Yine mahalle-i mezkûrda Tikeci Bekir vereselerinden alınan oda ma‘ anbâr 
guruş  kıt‘a 
500  1 

 
Su evinde büyük dükkanın sekiz sehme bir sehmi 
guruş  kıt‘a
500  1 

 
Yine mahalle-i mezkûre Sahân dükkanında on bir sehmde iki sehmi 
guruş  kıt‘a
100  1 

 
Büyük Debbâghâne’de Hacı ve Hüseyin’in altı sehmde bir sehmi 
guruş  kıt‘a
1000  1 
 
Anbarda mevcud sumâk yaprağı 
guruş  müd 
1200  1500
    
 hâm gön           boz kösele kayış 
guruş  aded  guruş  aded
3000  185  1500  50 
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(Sayfa No: 97) 

kırmızı sahtiyan        boya kazgâni   
guruş  aded  guruş  müd ‘aded
850  71  250  15 2 

 
   orta kazgan                     boya teşti  
guruş  müd ‘aded  guruş müd ‘aded
120  6 1  50 22 2 

 
       küçük kazgan                        ufak bakır     
guruş  müd  ‘aded  guruş müd ‘aded

80  4  1  160 8 31 
 
       def‘a kezâ bakır                  def‘a teşt     
guruş  müd ‘aded  guruş müd ‘aded
140  7 5  40 12 1 

 
 demir mangal          tahta anbar    
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

5  1  20 1 
 
          halı              kırmızı karagöz kilim       yaşilli kilim 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded
450  3  40  1  30 1 

 
  köhne kilim         def‘a kezâ kilim          kezâ kıl palaz             harâr 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 

30  1  15  1  5 1  17  2 
 
Türk heğbesi                                                                           
guruş  ‘aded 

10  1 
 
seccâde perde           siyah post                tinur yorgan            ruka‘ yorgan 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 

30  1  5  2  40 1  60  1 
 
     yasdık             sağîr yorgan                döşek                
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

10  1  50  1  70 2 
 
    minder           def‘a küçük minder 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded

40  2  15  1 
 
küçük yorgan ve yastık   def‘a kebir yasdık     def‘a yasdık 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

20  2  20 1  15 1 
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   beyaz top 
guruş  ‘aded

80  4 
 
       iplik                     sandık        def‘a sağîr ve kebir anbâr       
guruş  müd  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

50  2  14  2  80 4 
    
    bulgur                  sade yağ 
guruş  kıyye  guruş  müd 

50  6  70  5 
 
   küp ma‘ bezir                       külah                     sa‘at 
‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

2  30 4  10 1  20 2 
 
Merkûman Hüseyin hin-i fevtinde nezdinde olan nakd-i mevcud lira-yı Osmâni 
guruş  ‘aded
2700  27 
 
Hind kârı meşefe     ‘ârî tesbih         
guruş  ‘aded  guruş  deste

44  11  20  8 
  
Hez kârî ‘ağır Ahmediye     kezâ ‘ârî-i Ahmediye 
guruş  ‘aded  para  guruş ‘aded
200  2  20  2 1 

 
Merkûmun melbûsanından  el-mürûfesi ma‘ sarık               kefen 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded 

3  10  125  5 
 
müştemel meşlah      beyâz ihrâm 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded

25  1  25  2 
 
  havan              fenâr                       hurc                ‘ûd   dirhem                
guruş  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded 

6  5  1  30 1  20 200 
 
 bağ dibesi                buğda 
guruş  ‘aded  guruş  kiyye

20  1  265  43 
 
   mercimek                     arpa                    nohud                   
guruş  kıyye  guruş  kıyye  guruş dirhem

30  5  3  12  900 16 
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Isbatırın’da Cartıl oğlunda sûmmâk piçliği 
guruş  kıt‘a 

30  1 
 
Yine karye-i mezbûrede Ayvaz dükkanda kezâ piçlik 
guruş  kıt‘a

40  1 
 
Yine mezra‘  ayağında Hacı Fakir oğlu ile müşterek bağda sülüs hissesi 
guruş  kıt‘a
160  1 

 
Yine kebir bağda karalık bağçesinde nısfı 

guruş  kıt‘a 
(boş)  1 

 
Kara Hüyük’de Attar öğünde ağlak bağ 

guruş kıt‘a  tiyek
120 1  200 

 
Yine Uzûn ok’da karalık bağ 

guruş  kıt‘a 
200  1 

  
Atabeğ karyesinde ağlak bağ      Yine yazıda kezâ bağ 

guruş  kıt‘a  guruş kıt‘a 
200  1  150 1 

 
 Yine mahalle-i mezkûrda Abdullah ile müşterek ağlak bağ  

guruş  kıt‘a 
 150     1 

 
   Kara Pınar’da ağlak bağ 

guruş kıt‘a 
150 1 

 
Battal karyeli Ömer’den vefâ’en dımışgı bağın bedeli 

guruş 
280 

 
Orullı Molla oğlu Hasan’dan vefâ’en alınân Altûncı kapusunda hayırlık bedeli 

guruş  kıt‘a 
950  2 

 
Karaca Burç’da Arab oğlu Hüseyin’den vefâen alınan hayirelik kefşker dağında 

guruş 
40 
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Isbatırın’da Veli Memik oğlu Durmuş’dan vefâen alınan sumak piçliği 
guruş  kıt‘a 
875  4 

 
Isbatırın’da Suye’nin oğlu Durmuş ‘dan vefâ’en alınan  piçlik bedeli 

guruş  kıt‘a 
112  1 

 
Mahalle-i mezbûreli Sağır Ahmed’den kezâ alınân piçlik  

guruş  ‘aded 
1  82 

 
Karye-i mezbûreli ‘İsâ’nın oğlu Mehmed’den vefâ’en alınan piçlik bedeli 

guruş  kıt‘a 
570  1 

 
Karye-i mezbûreli Abuş oğlu Türkmân’dan vefâ’en alınan piçlik bedeli 

guruş  kıt‘a 
872  1 

 
Karye-i mezbûreli Deli Mehmed oğlu Mahmud’dan kezâ alınan piçlik bedeli 

guruş  kıt‘a 
410  3 

 
Karye-i mezbureli Zehr oğlu Keleş  Mehmed’den kezâ alınân humusi ağlak bağ 
bedeli 

guruş  kıt‘a 
500  1 

 
Karye-i mezbûreli Hacı Ahmed’in birâderzâdesi Osman’dan kezâ alınân piçlik bedeli 

guruş  kıt‘a 
90  1 

 
Karye-i mezbûreli Deli Mehmed Oğlu Ali’den kezâ alınan piçlik 

guruş  kıt‘a 
122  3 

 

(Sayfa No: 98) 
Sahife Numerosu 15 

Karye-i mezbûreli Ali Kahya oğlu Hüseyin’den kezâ alınân piçlik 
guruş  kıt‘a 
600  3 

 
Karye-i mezbûreli Bekir oğlu Ali Osman’dan kezâ alınan piçlik ve bağ bedelleri 

guruş  kıt‘a 
158  1 
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Beğlerbeğli Arık oğlu Mehmed Ali’den vefa’en alınan karalık bağ bedeli 
guruş  kıt‘a 
530  1 

 
Isbatırın mezra‘alı  Acul oğlu Türkmân Mehmed’den vefâ’en alınan piçlik 

guruş  kıt‘a 
1452  5 

 
      Hırdavat-ı menzil 

guruş 
 150 

        
      Yalnız yekün  

guruş 
31323 

 
Minhaü’l-ihrâcât____________________________________________________ 

resm-i kısmet    kaydiye      yol bahâ 
para  guruş  guruş  guruş

5  783  47  20 
 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese______________________________________ 

para  guruş 
35  304482 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Hadice      
guruş 
3809 
 
Hisse-i ibn-i-sağîr merkûm Mehmed Said 
para  guruş
35  13331

 
Hisse-i binti mezbûre Firdevs 
para  guruş
38  6665

       
Hisse-i binti sağîre-i mezbûre Emine 
para  guruş
38  6665

 

 Verese-i merkûmûndan zevce-i mezbûre Hadice ber-vech-i muharrer hisse-i 

ırsiyesini bi’l-iktisâm ahz ve kabz ile istifâyı hak eylediğini huzûr-ı şer‘de ikrâr 

eylediği gibi sağîr merkûm Mehmed Sa’id’in emlâk ve emvâl-i sâ’ireden hisse-i 

ırsiyesi olan ber vech-i bâlâ cem‘an on üç bin üç yüz otûz bir guruş otuz yedi paralık 

eşya lî-ecli’l-hıfz ve’l-ıstirbâh vasîsi  olan Hacı Mehmed’e sağîretan Firdevs ve 
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Emine’nin kezâlik hisseleri olan yine on üç bin üç yüz otuz guruş otuz yedi paralık 

eşyâya hıfz ve istirbâh içûn vasîleri olan Mehmed Ali’ye tamâmen def‘ ve teslim  

merkûmândan her biri dahî ber-minvâl-i muharrer teslim ve kabz eylediklerini 

mübeyyin işbu mahall-i şerh virildi 

 

(Dava No: 139) 
Numero 23 

 Bâdî-i defter-i kassân oldur ki  

 Fi’l-asl Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Livâ-i Si‘ird mahallâtından Şeyh 

Halîfe Mahallesi ahâlisinden olub Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i 

Ayntab’ın Zülkadriye Medrese’sinde sâkine tâlibân-ı ‘ulûmdan iken bundan akdem 

vefât iden Molla Haydar bin Merzo bin Haydar’ın verâseti gâ’ibetan ‘ani’l-beled 

olub hâlâ livâ-i mezkûrda sakine li ebeveyn kız karındaşları Meryem ve Halime’ye 

münhasıra olduğu lede’ş-şer‘î alânûr tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun 

zîrde mestur olan vasîsini tenfizinde kabûlüne mukarren vasî muhtarı bulunân 

Mekremetlû el-Hâc Abdullah Edib Efendi ibn-i Hoca el-Hac Msutafa Efendi gâ’ibtân 

mezbûretânın mal-ı mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz kıbel-i şer‘den kayyum nasb ve 

ta‘yîn olundukda Efendi-i mûmâ-ileyh dahî husûsı mezkûru ber-vech-i muharrer 

ba‘de’l-kabûl mûmâ-ileyh taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘île müteveffâ-yı 

merkûmun ‘ale’l-usû’l-bey‘ ve fürûht olunân terekesi esmânıyla medyûnlarından 

alınân meblâğ ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunûr.  

 Tahrîren fi’l-yemi’l-gurrre min-Cemâziye’l-evvel li-sene selâse‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

 

Mushaf-ı şerîf      veledi’l- hayrât             halebi             emindârû’l-haşefin          
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 

18  1  22  1  3 1  3  1 
  
miskamil cebe                tava 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded

50  1  2  1 
 
      şalvar            yatak kat          kilim            su tası      
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded 

20  1  65  1  25 1  2 1 
 
aş kazkâni            sahan            lanba ma‘ gaz 
guruş  ‘aded guruş  ‘aded guruş  ‘aded

6  1 8  1 2  1 
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miskamil meşlah        kezâ şalvar            entâri                       fener                  
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded 

38  1  2  1  7 1  02 1 
   
  kezâ  sekû         müştemil şal   
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded

3  1  9  1 
 
Abbaszâde Emin Efendi’den alınan meblağ 
guruş 
275 

 
Bakkal Mustafa Ağa’dan alınan meblâğ 
guruş 
117 

 
Mar‘aş Mehmed Efendi’den alınan meblâğ 

guruş 
27 

 
Bayramzâde Ahmed Efendi’den alınan meblâğ 

guruş 
14 

       

(Sayfa No: 99) 
Yalnız yekûn    

para       guruş 
10  (tahrip olduğundan okunamadı) 
30  (tahrip olduğundan okunamadı)    
200  (tahrip olduğundan okunamadı) 

 
Minhaü‘l-ihrâcât____________________________________________________ 
 
Kayyüm ve vâsî-i muhtar mûmâ-ileyh mûvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm duyûn-ı 
müteferrika-i müsbete 
para  guruş
10  24 

 
Müteveffa-yı merkûm terekesi sülüsünü mevcudiyesi? ve tenfiz içûn ber-vech-i şer‘î 
vasî muhtarı olan mûmâ-ileyh el-Hâc Abdullah Efendi taleb ve da‘vasıyla ba‘de’t-
tezkiye Abdulkadir ibn-i Mehmed ve Sâdık ibn-i Ahmed şehâdetleriyle muhzır 
hâkim-i şer‘îde sâbit olan vasiyyet 
akçe  para  guruş 

1  3  184 
 
Harac-ı kısmet       kaydiye   yol bahâ          
para  guruş  para  para
20  9  20  40 
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 Yekün yalnız 
akçe  para  guruş 

1  23  218 
 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese____________________________________________ 
akçe  para guruş 

2  36 357 
 
Hisse-i uht-ı ga’ib-i mezbûre Meryem 
akçe  para guruş 

1  38 178 
 
Hisse-i uht ga’ib-i merkûmn Halime 
akçe  para guruş 

1  38 178 
 

İşbu defter-i kassâmın cânib-i yemninde merkûm olduğu vechile ber-

mûceb-i ber hayat müteveffa-yı merkûm terekesinde sülüs esmânı olan yüz seksân 

dört guruş üç para ile bir akçeyi  sim mecidî on dokuz kuruş hasâbiyle husûsi 

mezkûrı tenfiz içûn vasî muhtarı mûmâ-ileyh el-Hâc Abdullah Edib Efendi kâmilen 

ahz ve kabz itdiği meşhûr verese-i gâ’ibtân mezbûretân Meryem ve Halime’nin 

hisse-i ırsiyeleri olan kezâlık sahh akçe hasâbıyle cem’an üç yüz elli yedi guruş altı 

para ile iki akçeyi gâ’ibe-i mezbûrelerin kıbel-i şer-den mensûb kayyum olan yine 

mûmâ-ileyh Efendiye tamâmen def‘ ve teslim olunub mûmâ-ileyh dahî ol-vechile 

bi’t-tamam kabz ve teslim eylediği iş bu kassâmın yesârı cihetine ba-şerh imzâ ve 

temhir olundu. 

 

(Dava No: 140) 
Numero 24 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Kuzâtlı Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Ali Baba İbn-i Hacı Ömer bin Mehmed 

Şerîf’in verâset-i zevce-i malûme-i metrûkesi Şâkire binti Ahmed ile sulbi kebir 

oğulları Abdulkadir Efendi Mehmed Şerîf ve gâ’ib ‘ani’l-beled Mustafa’ya ve 

sulbiye-i kebire kızı Hamide’ye inhizârı şer‘an zâhir ve ıstar olundukdan sonra 

gâ’ibe-i merkûmun umûrını tesviye ve malı mevrûsunu ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i 

şer‘den vâlidesi mezbûre Şâkire Hâtûn kayyum nasb ve ta‘yîn olundukda ol-dahî 

mezkûr kayyumluğu ber-mûceb-i muhârrer kabûl ve hidmet-i lâzimesini ba’de’t-

ta‘ahhüd mezbûre Şâkire Hâtûn ile verese-i sâ’ire taleb ve ma‘rûfeleri ve ma‘rûfet-i 
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şer‘ile müteveffâ-yı merkûm terekesi tahrîr ve taksim ve beyne’l-verese bi’l-

müzâyede tevzi‘ ve taksim defteridir ki ber-vech-i ‘âtî zikr ve beyân olunûr  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-Rebi‘u’l-âhir li-sene selâse‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf________________________________________________________ 

 

Menzil-i der mahalle-ı mezbûre  
guruş  bâb 
4000     1 

 
    Diğer menzil der mahalle Tarlayı Atık   

guruş  bâb 
6400     1 

 
kirkid kârı kilim 

para  guruş  ‘aded 
2  52  1 
 

Sağîr ve kebir siyâh palaz       basma yüzlü yorgan      
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

77  2  99 4 
 

yüm minder                   kezâ yastık 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

38  2  7 1 
 
     ‘âtîk şâl                 ib seccâde                          kezâ cebe          
guruş  ‘aded  para  guruş  ‘aded guruş ‘aded 

32  1  2  7  1 17 1 
 

         ehven ufak evâni necâsiye 
guruş  dirhem  müd kıyye

69  100  5 139 
 
        vasıta-i necasiye                                                                       
guruş dirhem  müd kıyye 

69 100  5 139 
 
       don kazganı        

guruş müd  dirhem kıyye ‘aded 
84 4 ,5  139 222 1 

 
       def‘â necâsiye 

guruş dirhem  müd kıyye 
140 300  5 139 ,5 
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             yatak kat 
guruş  ‘aded 

50  1 
 
             kebir anbâr                                 sağır anbâr                  sandık        

para  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 
2  52,5  99  (boş) 1  12  2 

          
        def‘a anbâr                 nakt-i mevcûd ve dükkan eşyâ bahâsı      

guruş  ‘aded  guruş
28  2  843 

 

(Sayfa No: 100) 
Sahife 17 

   Tavarcı dükkanında olan edevât bahâsı                     şişe        
guruş  guruş ‘aded 

35  5 3 
   
      Yalnız yekün 

para  guruş   
 20   2143   

 
Minhaü’l- ihrâcat__________________________________________________ 
    
     Resm-i kısmet                kaydiyle                   yol bahâ 

para  guruş  para guruş  guruş 
25  313  10 18  8 

 
     Yalnız yekün 

para  guruş 
 35  329 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l verese________________________________________ 

para  guruş 
 25  11813 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Şâkire          

para  guruş 
28  1476 

 
Hisse-i ibn-i Kebir Abdulkadir Efendi 

para  guruş 
16  2953 

 
Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed Şerîf 

para  ‘aded 
16  2953 
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Hisse-i ibn-i kebir gâ’ib merkûm Mustafa 
para  guruş 
 16  2953 

 
Hisse-i binti kebire mezbûre Hamide Hâtûn 

para  ‘aded 
28  1476 

 

Bilâderim olduğu vechile müteveffâ-yı mezbûrun terekesi bi’l-iktisâm hâzır 

merkûmûn Abdülkadir Efendi ve Mehmed Şerîf ve Hamide hisse-i ırsiyelerini her 

biri tamâmen ancak menkûlâttan ahz ve istifâ eyledikleri gibi zevce-i mezbûre dahî 

yine menkûlatdan kendû hissesiyle oğlu ga‘ib merkûm hissesini li‘ecli’l-hıfz kabz ve 

istifâ idüb iki bâb menzil-i beyne’l-veresem müşterek kaldığını mübeyyen işbû 

mahalle şerh virildi 

 

(Dava No: 141) 
Numero 25 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dâhilinde Medie-i Ayntab mahallâtından Bostancı 

Mahallesi sâkinlerinden olduğu halde işbu sene-i mübârekede Hicâz-ı mağfiret-i 

tirâzda vefât iden Hacı Ali bin Mehmed bin İbrâhim’in verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkeleri Şâkire ibnite Mamo ve Fatma binti Mehmed Ali ve Hadice binti Ömer 

ile mezbûre Şâkire’den mütevellîd sulbi kebir oğlu Abdulkâdir ve mezbûre 

Fatma’dan mütevellîd sulbi sağîr oğlu Mustafa’ya ve mezbûre Hadice batnında 

bûlunân haml-ı mevkûf inhisârı şer‘an zâhir ve iştâr olundukdan sonra sağîr merkûm 

Mustaf’nın emvâl-ı mevrûsunı ahz ve kabz ve hıfz ve umûrını tesviye ve ru‘yet li-

ebb er karındaşı merkûm Abdulkadir kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta‘yîn ulunub ol-

dahî ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi ba‘de’l-kabul vasî merkûm ve sâ’ir 

verese-i kibâr taleb ve ma‘rifetleri ma‘rifet-i şer‘île müteveffâ-yı merkûm tezkiyesi 

tahrîr ve takyim ve beyne’l-verese bi’l-fârizâtî’ş-şer‘îyye tevzi‘ ve taksim defteridir 

ki Ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur.  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min-Rebi‘u’l-evvel li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf_____________________________________________ 

 

Menzil-i der mahalle-i mezbûre  
guruş  bâb 
 8000    1 
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Debbâğhânede Sürmeli oğlu dükkanının rub‘u 

guruş 
 500 

 
Küçük Debbâğhâne’de oda 

guruş kıt‘a 
800 1 

 
Basra nâm mahalde vâki‘ ağlak bağ tamamı 

guruş  kıt‘a 
 100    1 

 
Dülük karyesinde vâki kebir nâm mahalde kâ’in karalık bağ 

guruş  kıt‘a 
 100    1 

 
   İbn-i merkûm Abdulkadir nezdinde nakd-ı mevcûd 

guruş Lira-yı Osmâni 
300 30 

 
   Hind kârı meşefe-i kebir    kezâ sağîr meşefe           sağîr Ahmediye 

guruş ‘aded  guruş ‘aded  para guruş  ‘aded 
48 6  55 11  2 25  5 

 
        el heğbesi 

guruş  ‘aded 
  15      1 

       
           kefen                       tahta tesbih                        hazâl tesbih                  

guruş ‘aded  para guruş  deste guruş  deste 
0 90 3  2 12,5  5 30  1 

              
                hurc 

guruş  ‘aded 
  21      1 

 
Merkuman Hüseyin vefâtında nezdinde bulunan nakd-i mevcûd 

Lira-yı Osmâni  ‘aded
2000  2 

 
      bakır                                     yatak kat 
guruş  müd parça guruş  ‘aded 
  450  18 18   150     1 

 
tahta anbar hırdavat-ı menzil 

‘aded  guruş 
    1    50 
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      tahtânî odada kilim          kirkid kârı kilim                 kırmızı kilim 
guruş ‘aded  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 

60 2  60 1  40  1 
 
         karagöz   kilim                   bağ dibesi 

guruş ‘aded  guruş ‘aded 
25 1  12 1 

 
              keçe                              harâr                 kebir anbar ve küp                    

guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  ‘aded  guruş   
25  1  15     1  1    50       

  
      tahta anbar    hırdavat-ı menzil 

‘aded guruş 
1 50 

 
    Yalnız yekün 

guruş 
16735 

 
Mühri’l-ihrâcat____________________________________________________ 

          
resm-i kısmet                 kaydiye          yol bahâ 

para guruş  guruş  guruş 
15 418  25  10 

 
     Yekün yalnız 

para guruş 
15 453 

 
Sahhü’t-tâksim beyne’l-verese_________________________________________ 

para guruş 
25 16281 

 

(Sayfa No: 101) 
Sahife Numerosu 18 

Hisse-i zevce-i mezbûre Şakire             
para guruş 
15 678 

 
Hisse-i zevce-i merkûme Fatma 

para guruş 
15 678 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Hadice 

para guruş 
15 678 
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Hisse-i ibn-i merkûm Abdulkâdir        
para guruş 
25 4746 

 
Hisse-i sağîr mezbûre Mustafa 

para  guruş 
25  4748 

 
Hisse-i haml-ı mevkûf 

para guruş 
25 4748 

 
Verese-i merkûmelerden zevce-i mezbûre Şâkire ve Fatma ve Hadice 

Hâtûnlar ile ibn-i merkûm Abdûlkadir mevrûsları müteveffâ-yı mezbûr terekesin 

bi’l-iktisâm bâlâda merkûm olduğu vechile hisse-i ırsiyelerini ahz ve kabz ile istifâ-

yı hak eylediklerini her biri hûzûr-ı şer‘de ikrâr itdikleri gibi sağîr mezbur 

Mustafa’nın yedi yüz kırk sekiz guruş yirmi beş para ve emvâl-i sâ‘ireden hisse-i 

mucebisi olân ber-vech-i muharrerden bin yedi yüz kırk sekiz guruş yirmi beş para 

eşyâyı li-ecli’l-hıfz ve‘l-istirbah hamisi olan merkûm Abdülkadir’e tamâmen def‘ ve 

teslim olunduğu ber-menvâl-i muhârrer kâmilen teslim ve kabz ve kabûl idüb ve 

haml-ı mevkûf hissesi olân yine dört bin yedi yüz kırk beşer gurûş yirmi beş paralık 

eşyâ dahî haml-ı mezkûrun zuhûruna değin mezbûr Abdûlkadir yedine terk  ve ifâ 

olunduğuna mübeyyen işbû mahalle şerh virildi 

 

(Dava No: 142) 
Sıra Numerosu 26 

Bâdî –i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’da Kebkeb Bölüğü 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Uçkekoğlu? Ahmed bin 

Ahmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Zemzem binti Ali sulbi kebir oğlu 

Mustafa’ya ve ga’ib-i ‘ani’l-beled  yine kebir oğlu Ahmed’e ve sulbiye-i kebîre 

kızları Esme ve Hadice ve Emiş ile sulbi oğlu Hasan ve sağîr kızı Emine’ye inhisârı 

şer‘ân zâhir ve aşikâr olduktan sonra sağîran-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına 

vâlideleri mezbûre Zemzem Hâtûn ve gâ’ib-i merkûm Ahmed’in umûrunı tesviye 

içûn er karındaşı mezbûr Mustafa kıbel-i şer’den kayyum nasb ve ta’yin ulunub onlar 

dahi ber-vech-i muharrer vesâyeti ve kayyumlığı mezkûrelerin her biri ba‘de’l-kâbûl 

vasî-i mezbûre ve kayyum merkûm ve sâ’ir verese-i kibâr ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-

i şer‘ ile mütevefa-yı mezbûr terekesi tahrîr ve mecidî on dokûz gurûş hasâbile 
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takvim ve beyan olunur bi’l-fârizatü’ş-şer’îyye tevzi‘ ve taksim defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olûnûr. 

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min-Saferü’l-hayr li-sene selâse ‘aşer 

ve slâse mi’ete ve elf___________________________________________________ 

Mahalle-i mezkûrede vâki‘ ma‘lûmeti’l-hûdûd ve mâra’l-etrâf bir bâb 

fidelik şemâle nâzır tahtâni ve fevkânı ve yine garba nâzır kezâlık tahtânı ve fevkâni 

mesken mu‘ayyen temâslarıyla havlû ve sâ’ir tevâbi‘ ve levâhıkından nısf hisse-i 

şâya‘sı 

guruş 
3000 

 
Etrâf şehirde kâ’in Çakmâk nâm mahalde vâki‘ karalık bağ tamamı            

guruş  kıt‘a 
600  1 

 
Yine mahalle-i mezkûrda humusi bağ 

guruş  kıt‘a 
250  1 

 
Yine mahalle-i mezbûrda ağlak bağ 

guruş  kıt‘a 
250  1 

 
Narlık nâm mahalde kâ’in ağlak ve humusi mahlût bağ 

guruş  kıt‘a 
1000  1 

 
Müteveffâ-yı merkûmun zira‘atında mersinler mevki‘inde bulunan ve dört yüz 
meşâre bostanın hasıla parası 

guruş 
1010 

      
      bakır parça 10                       kıl palaz                           

guruş müd  guruş ‘aded 
200 32  15 (tahrip olduğundan okunamadı) 

        
        tahta anbâr        hırdavat-ı menzil 

guruş  ‘aded  guruş
50  2  21 

 
 harâr 

guruş  ‘aded 
20  2 
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Yalnız yekün 
 

 
Minhâü’l-ihrâcât ______________________________________________________ 

 
 
 

 
(Sayfa No: 102) 
Sahife Numerosu 19 

    resm-i kısmet                      kaydiye                 yol bahâ 
para  guruş  para guruş  guruş 
33  172  33 10  4 

     
 Yalnız yekün______________________________________________________ 

guruş 
187  0,25 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese______________________________________ 
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Zemzem 

para  guruş 
38  840 

 
Hisse-i ibn-i merkûm Mustafa       

para  guruş 
3  1308 

 
Hisse-i (çizik) ibn-i mezbûre Ahmed 

para  guruş 
3  1308 

 
Hisse-i ibn-i merkûm sağîr Hasan 

para  guruş 
3  1308 

 
Hisse-i binti mezbûre Esme 

para  guruş 
3  654 

 
Hisse-i binti Hadice 

para  guruş 
3  654 

 
Hisse-i binti mezbûre Emine 

para  guruş 
3  654 

 

guruş 
6615 

guruş 
6915 
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Hisse-i binti sağîre-i merkûme Emine 
para  guruş 

3  654 
 

İşbu kassâmda isimleri muharrer verese-i merkûm Emin zevce-i mezbûre 

Zemzem ve ibn-i merkûm Mustafa ve binti mezbûrât Esme ve Hadice ve Emiş’den 

her biri bâlâda merkûm olan hisse-i ırsiyelerini ahz ile istifâyı hak eylediklerini 

huzûr-ı şer‘de ikrâr itdikleri Misillü  gaib-i ibn-i merkûm Ahmed’in tereke-i hisse-i 

ırsiyesi olân emlâk ve emvâlden isâbet iden bin iki yüz sekiz guruş altı paralık eşyâyı 

li-ecli’l hıfz ga’ib-i merkûmûn zuhûruna vekil kayyum mezbûr Mustafa’ya ve 

sağîrân merkûman Hasan ve Emine’nin emlâk ve emvâl sâ’ireden  hisse-i ırsiyeleri 

olân cem’an bin sekiz yüz altmış iki guruş dokûz paralık eşyayı dahî vasîleri olan 

vâlideleri mezbûre Zemzem Hâtûn’a tamâmen li-ecl’l-hıfz ve’l-istirbah def‘ ve 

teslime ol-dahî ber-vech-i muharrer hisse-i mezkûreleri her biri başka başka 

müstkilen ahz ve kabz ve kabûl ile teslim eyledikleri tamâmın işbû mahalle şerh 

virildi. 

 

(Dava No: 143) 
Sıra Numerosu 27 

Bâdî-i defter-i Kassâm oldûr ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’da Kebkeb Bölüğü 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundân akdem vefât iden Mehmed bin Hasan bin 

Mehmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hâtîce ibnite Osman ile sulbeye-i 

sağîre kızlârı Fatma ve Süleyman ve Hâtîce ve Sakine’ye ve li-ebeveyn er ve kız 

karındaşları Hacı Hüseyin ve Leylâ ve Nâzife’ye inhisârı şer‘an zâhir ve aşikâr 

oldukdan sonra sağîrân-ı mezbûrân umurlarını ru‘yete ve mâl-ı mevrûslarını ahz ve 

kabz ve hıfza kıbel-i şer‘den vâlideleri mezbûre (çizik) Hâtîce Hâtun vasî nasb ve 

ta‘yîn olunub ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi bade’l-kabûl ve vasî-i 

mezbûre ve sâ’ir verese-i kibâr taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le müteveffâ-yı 

merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî bi’t-tahrîr-i beyne’l- verese tevzi‘ ve 

taksim-i zikr ve beyân olunur.  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-Rebi‘u’l-âhir li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mie’te elf__________________________________________________________ 
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Mahalle-i mezbûrede vaki‘ bir bâb hânede nısf hisse-i şâyâsı 

guruş 
 4000 

 
Kazgancı dükkanında sülüs hissesi 

guruş  bâb 
750  1 

 
Koca Bâzârde mûtâf anbarında nısfı 

guruş  bâb 
800  1 

 
Keçehânede yaprak anbarının nısfı 

guruş  bâb 
850  1 

 
Debbâğhânede  tahtaniye kebîrin yanında Gözüaçık dûkkanının rub‘ hissesî 

guruş  bâb 
2000  1 

 
Sam karyesinde Kara Ağaç’da karalık bağ nısfı 

guruş  kıt‘a 
200  1 

 
Karye-i mezbûrede ve karayerde kezâ bağ nısfı 

guruş  kıt‘a 
800  1 

 
Seyyidan nâm mev‘kide yaprak dolabının nısf hissesi 

guruş  kıt‘a 
(tahrip)00  1 

 

(Sayfa No: 103) 
Sahife Numerosu 20 

      yatak kat                       def‘a yorgan         
guruş  ‘aded  guruş ‘aded 
150  1  50 1 

 
 bakır tas ve sahan      kıl palaz   (tahrip olduğundan okunamadı) 
guruş  ‘aded  ‘aded guruş 

30  3  2 32 
 
            kilim                 hırdavat-ı menzil         

guruş  ‘aded  guruş 
100  1  25 

 
 
 



 

 

251

Yalnız yekün      
guruş 
9587 

 
Minhaü’l-ihracat____________________________________________ 

resmi kımet                            kaydiye                           yol bahâ        
para  guruş  para guruş  para guruş 
30  239  10 14  20 5 

 
Yekün yalnız     

para  guruş 
20  259 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l verese_____________________________________  

para  guruş 
20  9327 

 
Hisse-i zevce-i mezbûreHadice 
para  guruş 
27  1165 

 
Hisse-i binti mezbûre Fatma  
para  guruş 
23  1554 

 
Hisse-i binti mezbûre Halime 
para  guruş 
23  1554 
 
Hisse-i binti mezbûre Hadice 
para  guruş 
23  1554 

 
Hisse-i binti mezbûre Sakine  
para  guruş 
23  1554 
 
Hisse-i ah-ı merkûm Hüseyin 

para  guruş 
  24  971 
 
Hisse-i uht-ı mezbûre Leylâ 
para  guruş 
32  485 
 
Hisse-i uht-ı mezbûre Nafize Hâtun 
para  guruş 
32  485 
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Zevce-i mezbûre Hadice’ye semen hisse-i ırsiyesiyle ma‘lûmü’l-mikdâr 

mehr-i mu’ahharî ve zevciyet-i müte‘allık vesâ’ir hukûkuna mütedâ’ir ‘âmme-i 

matlûbâtı mukâbilinde kendi nefsine asâlet ve veraseten huzzâr-ı mezbûrat ve bi’l-

velâyete li-ecli’l-sulh ve’l-ibrâ muvakkaten müteveffâ-yı merkûm terekesi cümlesine 

bi’l-verâse ve bi’l-velâye vazı‘u’l-yed olân Hacı Hüseyin ile tereke-i mezkûreden bir 

‘aded ‘ayn-ı  su tası  üzerine bi’t-terâzı şerâit-i sıhhat-ı sulh-u  hâvi ‘alâ sebebi’t –

tehârüci’ş-şer‘î ba‘de’l-musâlaha bedel-i sulh olan mezkûr sutasını mezbûre batnen 

ahz ve’l-kabz mezkûr tas evlâd-ı siğar mezbûrâta hisse-i sahîh ile hibe ve teslim ve 

vâsî merkûm Hacı Hüseyin dahî ittihâb ve kabûl ile ba‘de’t-teslim mezbûre Hadice 

husûs-ı mezkûrelerle müte‘allık verese-i asl ve vasî merkûm Hacı Hüseyin’e asâleten 

ve velâyeten kabûlüni hâvî zimmetine ibrâ-i ‘âmm ile ibrâ ve iskât-ı hak eylediğini 

zevce-i mezbûre bi’z-zât ikrâr ve takrir itdiği misillû yine verese-i merkûmeden Hacı 

Hüseyin ile zâtları ma‘rûfeler olân uht-ı mezbûretân Leylâ ve Nazife dahî müteveffâ-

yı merkûm tereke-i mezkûresine siğar-ı mezbûrât vesâyet-i vazı‘etü’l-yed  olan 

mezbûre Hâtîce ile hisse-i ırsiyeleri mukâbili tereke-i mezkûre a‘yândan her biri birer 

‘aded sutası üzerlerine kezalik şerâit-i sıhhat-ı sulh-ı hâvî tehârüc tarîkîyle bi’t-terâzı 

başka başka müsâlaha olub ve bedel-i sulh olan  mâra’l-beyân üç ‘aded su taslarından 

birer dâne merkûmûn Hacı Hüseyin ve Leylâ ve Nafize ba’de’l-kabz her biri 

makbûzları olan tasları alâ- hide alâ- hide huzzâr mezbûrât kezâlik (tahrip 

olduğundan okunamadı) vasî-i mezbûre Hadice dahî huzzâr mezbûrât içûn ittihâb ve 

teslim ve kabûl itdikden sonra merkûmûn Hacı Hüseyin ve Leylâ ve Nazife’den her 

biri husûsı mezkûrelere müteddir? vasî-i mezbûrenin kabûlüni hâvî zimmetine ibrâ-i 

‘âmm ile ibrâ ve iskât-ı hâk eylediklerini her biri başka başka huzûr-ı şer‘de ikrâr ve 

itirâf itdiklerini mübeyyen defter-i kasâmsın işbu (tahrip olduğundan okunamadı) 

imza olundu 

 

(Sayfa No: 104) 
(Dava No: 144) 
Sahife Numerosu 21     Numero 28 

Tahakkûk-ı ‘inder şer‘îyye binâen zikr-i âtî husûsan mahallinde istimâ‘ ile 

ketb ve tahrîri iltimâs olunmağın kıbel-i şeri‘at-ı garrâdan me’zûnen irsâl olunan 

mahkeme-i şer‘îyye Ser-kâtîbi Mevlâna Mehmed Zühdü Efendi Dâ‘îleri Haleb 

Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde vâki‘ medine-i Ayntab’da hâlâ Ka’imakam ‘İzzetlû İhsan 

Beğ Efendi ibn-i Arif Beğ’în selâmlık odasına varûb medine-i mezbure Mâl müdiri 
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Rıf‘atlu Mehmed Sâlih Efendi ibn-i Abdullah Ağa ve Kurbu Kuzatlı Mahallesi 

Muhtar-ı evvel Ali Ağa ibn-i Hacı Abdi ve yine mahalle-i mezbûreli Hasan ibn-i 

Hacı Kasım ve Şeyh oğlu Abdülkadir Ağa ibn-i Mustafa ve Hayta Memik bin 

Mehmed ve İsmâil’de muharrere Fatma’nın babası Uzûn Haco ile sâ’ir makbûzü’l- 

esâmi kimesneler hâzır oldukları halde ‘akd-i meclis-i şer‘î  ‘âlî  eyledikde zâtı 

hâzırûn mûmâ-ileyhden merkûmân Ali ve Hasan Ağaların ta‘rifleriyle ber-vech-i 

şer‘î  ma‘rûf olub ceddesînin buluğa tehâlif olduğu mukarre olan mezbûre Fatma 

ibnite merkûm Uzun Hoca nâm Hâtûn mahalle-i ma‘kûd mezkûrda işbû râfî‘ hâze’l 

kittâb mûmâ-ileyh İhsan Beğ Efendi Hazretleri mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb bana kabz olduğum misillü babam hâzır merkûm Cemo dahî fakr? ve 

müsin ve alil olub …? iktidârı olmayûb ben dahî nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir 

hevâic-i zarûriyeye iştiraen eşedd-i  ihtiyac ile muhtac olduğum ecilden babam hâzır 

merkûmın ihtiyârı veresesi huzûru hâkim ile işbu târih-i cihetten itibâren senevî 

yetmiş guruşûn on iki seneliğini cem’an sekiz yüz kırk guruş sâhh akçe bedel-i ücret 

tesmisiyle kendi nefsine mûmâ-ileyh Beğefendiye ihbâr itdiğinde Ser-mûmâ-ileyh 

hazretleri dahî ber-vech-i mûhârrerin istihbar ve kabûl ile kezaen mârâ’l-beyân on iki 

senelik bedel-i ücretim olan meblâğı mecmu‘-ı mezkûr sekiz yüz kırk guruş meblağ 

akçeyi meclis-i ma‘kûd mezkûrda mûmâ-ileyh Beğefendi yedinden bi’t-tamâm ahz 

ve kabz ile istifâ-yı hâk idüb ol-vechile sâlifü’z-zikr on iki sene zarfında mûmâ-ileyh 

Beğefendi hazretlerinin harem dâ’iresinde hüsn-i ibkâsı hizmet itmek üzere mezbûre 

Fatma bi’t-ta‘ahhud ikrâr ve iltizâm olunduğûnı kâtîb mûmâ-ileyh mahallinde  bi’l-

istima‘ ketb ve tahrîr ve ma‘an meblûs emnâ-i şer‘ ile meclis-i şer‘e gelûb ber-

minvâl-i muharrer vukû‘-ı hâli inhâ ve beyân itmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min-Cemâziye’l-evvel li-sene selâse 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf 

Şühûdü’l-hâl_______________________________________________ 

Mal Müdiri Rıf‘atlu Mehmed Sâlih Efendi 

Kurb-ı Kuzzatlı Mahallesi Muhtarı Ali Ağa 

mahalle-i mezbûreden Hüseyin bin Hacı Kasım 

ve Şeyh oğlu Abdulkadir Zabtiye  Memik 
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(Dava No: 145) 
Sıra Numerosu 29 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Nefs-i Helebü’şehbâ (çizik) mahâllâtından Gülâser Mahallesi sakinlerinden 

ve Deveci esnâfından işbu ba‘isü’l-i‘lâm Derviş ibn-i Hacı Mehmed bin Hacı Derviş 

nâm kimesne mezkûr Haleb Vilâyet-i Celîlesine tâbi‘ Medine-i Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde zikr-i âtî deveye yâve olmak üzere bi’l-

emâne vâzi‘u’l-yed olmakla husûsûnı kıbel-i şer‘den re‘y olunân hâlen medine-i 

emzbûre mal müdiri Rıf‘atlû Mehmed Sâlih Efendi ibn-i Abdurrahman Ağa 

muvâcehesinde Kuddisi mûmâ-ileyh Efendi’nin yedinde olub mahkeme-i mezkûre 

havlusunda mu‘ayene olunan kırmızı renkli ve boynunun her iki tarafı beşer ‘aded 

dağlı bir re’s erkek deve yedimde malım olduğû halde Haleb’den Mar‘aş cihet-i 

‘askeriye cihetân nakl sırasında ve Mar‘aş’dan ‘avdetim esnâsında Ayntab civârında 

bundan dört gice mukaddem mezkûr deve kazâ’en yedimdem zâyi‘ olub el-hâlet-i 

hâzihi  müdir mûmâ-ileyh yanında bulmamla bi’l-istihkâkan deve-i emvsûf mezkûru 

taleb iderim deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’s-su’al ol-dahî cevâbında deve-i mevsûf merkûri 

Haleb-i Harbete’ye ‘âid ve yâve olunmak üzere bi’l-emâne vazi‘u’l-yed olunduğunı 

ikrâr lâkin müdde‘î merkûmun malı idiğûni inkâr itdikde müdde-i mezbûr Derviş 

müdde‘âsı meşrûhâsını (çizik) usûl-ı müttehâzası vechile bâ-vâraka-i mestûre 

Hüseyin bin Mehmed ve Ali bin Ahmed nâm kimesnelerden evvelâ sırran 

 

(Sayfa No: 105) 
Sahife 22 

ve ba‘de (çizik) mü’tarâfi‘an hâzır oldukları halde (tahrip olduğundan okunamadı) 

ibn-i Mustafa nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-

şehâde iddûkleri ihbâr olunan Serrac Mehmed bin Mehmed bin Hacı Yusuf ve diğer 

Serrac Mehmed bin diğer Hacı Yusuf ibn-i Hacı Abdurrahman nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘ı ba‘de’l-ısbât ve’l halef vel-hükm 

mûcebince müdde‘â bih olân deve-i mevsûf  mezkûru müdde‘î  merkûm Derviş’e  

def‘ ve teslimine müdir mûmâ-ileyh Mehmed Hâlim Efendi’ye tenbih olunduğu işbu  

tescil olundu. 

Fi- 24, Cemaziye’l-evvel sene 313 
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(Dava No: 146) 
Sıra Numerosu 30 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Ayntab kazası kurasından Batal Höyük 

karyesi sakinlerinden ma‘rifetü’z-zât Hâce Fatma ibnite Bekdâş Kahyâ nâm Hâtûn’a 

bâ tapu taht-ı tasarrufında mülkü ‘âdile malı olub karye-i mezbûrede Harman başında 

Bozserâ nâm mahalde vâki‘ kıbleten ve şimâlen tarîk-i ‘âmm şarken karye-i 

mezbûreli Çalık Mustafa’nın kızı Aişe garben yine karye-i mezbûreli Şekerci Memik 

bin İsmâ’il tarlaları ile mahdûd takrîben dört bezîr-i mestu‘ab bir kıt‘a  meskî tarlasın 

on üç buçuk Osmâni Lirâsı bedel-i mukâbilinde karye-i mezbûre ahâlisinden 

Mehmed bin Hasan ibn-i Hüseyin ibn-i Hacı Mehmed’e usûl-ı müttehâzası vechile 

kazâ-i mezkûrede kâ’in komisyona mahsûs hey’et huzûrunda  ferağ-ı mu‘teber kat‘-ı 

ile ferâğa virilen mezkûrı ahz ve kabz ile istifa-yı hâk-ı ikrâr ve takrîre ve mezbûre 

tarafından ögey oğlu işbu bâ‘isü’l i‘lâm Halil ibn-i merkûm Hacı Mehmed’i vekâlet-i 

sahîh-i mutlâka ile vekil ve na’ib menâb ve ta‘yîn olunduğu ber vech-i muharrer 

vekâlet-i mezkûre-yi kabûl eylediği zât-ı mezbûre ‘ârifân Mehmed Ağa ibn-i Hacı 

Ahmed Ağa ve karye-i mezbûreli Şeyh Mehmed ibn-i Didân Ahmed nâm şâhidân-ı  

mufazzalin şehâdetleriyle muhzır hasm-ı câhidde ber-vech-i şer‘î sebt ve şart 

vekâleten hükm-i şer‘î  nâtık olduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden 

i‘lâm olundu 

Tarîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min-Cemâziye’l-evvel li- sene selâse 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf_____________________________________________ 

 

(Dava No: 147) 
Numero 31  

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde medine-i Ayntab’ın Tarla-yı Cedid 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan ‘akdem vefât iden Abdurrahman ibn-i Hacı 

Ahmed bin Abdurrahman’ın sulbi evlâdi Ahmed ve Zelihâ ve Safiye nâm siğârın 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babaları müteveffâ-yı merkûmdan mûntakil emvâl-ı 

mevrusları ahz ve kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye ve ru’yete kıbel-i şer‘den bir 

vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmakla emânet ile mu‘arefe ve 

istikâmet ile mevsûf ve her vechile vesâyet-i ‘uhdesinden gelmeğe kard olduğu zeyl-i 

rakimede muharreru’l-esâmî kimesneler ihbârlarıyla lede‘ş-şer‘î  alânûr zâhir ve 

mütehakkık olân mahalle-i mezbûrede mûkim işbu râfi‘ hâze’l- vesîkâ Mustafa Ağa 
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ibn-i Ömer ibn-i Hacı Ömer nâm kimesne sığâr mezbûrun kıbel-i şer‘den ber-minvâl-

i muharrer vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol-dahî ber-vech-i muhârrer vesâyet-i 

mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzimelerini kemâ yenbaği edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ vak‘a bi’t-tâleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min-Cemâziye’l-evvel li-sene selâse ‘aşer 

ve selâse mi‘ete ve elf________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl________________________________________________ 

İstânzâde Mehmed Said 

İbn-i Hacı Mehmed Efendi 

Çancı Halil Ağa ibn-i Abdurrahman 

Ve gayrühüm mine’l-huzzar 

 

(Sayfa No: 106) 
(Dava No: 148) 
Sahife Numerosu 23       Numero 32 

Ma‘rûz-ı dâileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Öyüm-Kör 

karyesi ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyûn‘un nakliye tâbûrunın ikinci 

bölüğü on başısı iken bundan akdem vefât iden Kör İbrâhim oğlu Osman ibn-i 

Osmân’ın vârisi olduklarını iddi‘â iden işbû bâ‘isû’l-‘i‘lâm İbrâhim ve Mehmed ibn-i 

merkûm Osmân nâm kimesneler medine-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd 

meclis-i şer‘îmizde müteveffâ-yı mezbûrun medyûnlarından Ali ibn-i Mehmed 

muvâcehesinde mevrûsumuz ve li-ebeveyn er-karındaşımız müteveffâ-yı merkûm 

Osman’ın hayâtında işbû Ali zimmetinde cihet-i karzdan alacağı olan kırk guruş 

hakkını kable’l-ahz ve’l-istifâ merkûm Osman vefât idüb bizler dahi müteveffâ-yı 

mezbûrun hâzıran vârisi olub bizlerden başka vârisi ve terekesine müstehâk âheri 

olmamâğla meblâğ-ı mezkûrun tarafımıza edâ ve teslimi matlûbumuzdır deyû her 

biri verâseten da‘vâ itdiklerinde ol dahî cevâbında meblâğ-ı mezkûr ber-vech-i 

muhârrer zimmetinde hâlâ deyni olduğunu ikrâr idüb ancâk müdde‘î-‘aleyh mezbûr 

Ali’nin inkârına mukarren ber-minvâl-i muharrer tasaddi eyledikleri verâset-i 

müdde‘âlarını usûl-i müttehaza-i vechilebâ-vârâka-ı mestûre Ahmed bin Mustafa ve 

Mehmed bin Halil nâm kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû mü‘tarâfı‘an hâzır 

oldukları halde Hüseyin ibn-i Mehmed ve Mehmed bin Mehmed nâm kiemsnelerden 

dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olûnân Mustafa 
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bin Mehmed ve Türkmân Ahmed ibn-i Ahmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-

muvâcehe ber-nech-i şer‘î  mütarafian ve mufassalân ısbât olunan ol-vechile 

müdde‘iyan ihvân-ı merkûmân İbrâhim ve Mehmed’in verâsetlerine hükm 

olûnmağın mûcebince müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr kırk guruş ihvân-ı 

merkûmân müdde‘îyân’a def‘ ve teslimi müdde‘â ‘aleyh merkûm Ali Ağa’ya tenbih 

olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şeriyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min-Cemâziye’l-âhire li-sene selâse 

‘aşer ve selâse mi’e te ve elf____________________________________________ 

 

(Dava No: 149) 
Numero 33 

Ma‘rûz-ı dâ‘îeridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Göğsüncük 

karyesi ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümayun’un otuz altıncı alayının birinci 

taburunun birinci bölüğünde yüz yirminci takımın birinci onbaşılığının on birinci 

neferi iken bundan akdem vefât iden Mehmed ibn-i Kel Ali ibn-i Hacı Hasan ber-

vech-i âtî vâris olduğunu iddi‘â iden işbu bâ’isû’l-i‘lâm merkûm Kel Ali ibn-i 

mezbûr Hacı Hasan medine-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i 

şer‘îmizde müteveffâ-yı merkûmun medyûnlarından Sinan Ağa ibn-i Molla Abdullah 

muvâcehesinde mevrusım ve sulbi oğlûm Mehmed’in hayâtında merkûm Sinân Ağa 

zimmetinde cihet-i karzdan olâcağı olan otuz guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifâ 

merkûm Mehmed vefât idüb verâseti bana münhasıra olub benden gayri vârisi ve 

terekesine müstehâk âheri olmamakla meblâğı mezkûrun tarafıma edâ ve teslimi bi’l-

verâse matlûbûmdır deyû da‘vâ olduğu cevâbında mûdde-i merkûmun ber-vech-i 

muharrer deyn-i müdde‘âsını ikrâr lâkin ber-minvâl-i muharrer verâset-i müdde‘âsını 

inkâr itdikde müdde‘i-i mezbûr verâset-i müdde‘asını usûl-ı müttehâzsı vechile Ali 

bin Mehmed ve Mustafa bin Mustafa nâm kimesnelerden evvelâ sırrân bâ-varaka-i 

mestûre şer’an ve bâdehû mü‘tarafı‘an hâzır oldukları halde Mehmed bin Mehmed 

ve Mahmud bin Mehmed nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunân Kovacı Ali bin Ali ve İsmâil ve Memik 

nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î  meşrûhân ve 

mufassâlan ısbat idüb ol-vechile ebb merkûm Ali’nin hâzıran verâset-i hükm 

olunmağın mucebince müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr otuz guruşı mezbûr Ali’ye 
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def‘ ve teslimi merkûm Sinân Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab Mahkeme-I 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min Recebi’l-ferd li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi‘ete ve elf_________________________________________________________ 

 

(Dava No: 150) 
Numero 34 

Elhâmdülillahi’l-vâkıf ‘âlâ külli hâli’l-mütenezzih ‘ani’t-tehayyir ve’l-

intikâl ve’s-âlevâtû ve’s-selâm alâ Muhammedü’l-mevsûf bi-mekârremü’l-ahlâf ve 

mehâsenü’l-hisâl ve alâ alihî ve ashâbihi’l-âricin alâ mu‘rici’l-kemâlen mâ-ba‘d işbû 

vakfiye-i sâhihenin tahrîr ve imlâsına bâdî oldur ki Haleb Vilâyet-i Celîlesi dalilinde 

Medine-i Ayntab’ın Akyol Mahallesi’nde sâkine ve zâtı zeyl-i rakimede muharrerü’l-

esâmi kimesneler ta‘rifleriyle ma‘rûf olan Hayyamlı Karagöz oğlu kerîmesi Aişe 

binti Mehmed bin Mehmed nâm Hâtûn meclis-i şer‘î  şerîf-i lâzımü’t-tevkirde zikr-i 

âtî vakfına li-ecli’t-tescil muvakkaten mütevellî ta’yin idüb ba‘de ‘azline şart 

eylediği Abbaszâde Mustafa Efendi ibn-i Hâfız Mehmed Sami Efendi mahzârında 

cem‘i tasarrûfâtı  nâkıtda ve kâffe-i tabera‘ânı mu‘teber olduğu halde bi’t-tav’i-ve’r-

rızâ ıkrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb câyiü’l-beyân vakfın sudûruna değin yedimde 

mülk-i sahîh ve hak-ı sarîhim olub medine-i mezbûreye tâbi‘ Arıl karyesi turâbında 

Kızıl Seki nâm mahalde kâ’in Hacı Mustafa-ya işbû kurbu diğer Hacı Mustafa ibn-i 

Hacı Yahya ibn-i Emir Mustafa şimâlen Abgır oğlu Bekir bin Mustafa bin Mehmed 

bağları şarken tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir kı‘a dımışkı bağımı Haşyet-ullâhi te‘âlâ 

ve talebi’l-marziyât resûlü’l-me’âlî  

 

(Sayfa No: 107) 
Sahife Numerosu 24 

vakf-ı sahîh mahalde vasî sarih mü’ebbed ile vakf vasîsi idüb şöyle şart eyledim  ki 

bağ-ı mezkûr hâsılâtı beher sene mütevellî yediyle alûnûb hâsılât-ı mezkûreden bâğ-ı 

mezbûrun tekâlif-i örfiye ve mesârâfat-ı vâkı‘ası olur ise ba‘de’l-ifâ bâkî galle 

Ayntab’da vâki‘ Beğ Câmi‘î Şerîfi levâzımâtına sarf oluno eğer mezkûr gallelin 

cami‘i mezbûre  sarfı makser? olunur ise ol-vâkit Beğ Mahalle’sinde bulunân fukara-

i müslimîne virile vakf-ı mezkûre hayatta oldukca ben mütevellî olâm vefâtımdan 

sonra câmi‘i mezbûr mütevellîsi  vakf-ı mezbkûruma müteveli olub icrâ-yı şurût 

ideler ve ‘inde’l-icâb yine bağ-ı mezkûrun semen-i misliyle bey‘ olûnûb ol-semen ile 
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yine bir mülk alınarak istibdâli cami‘i mezbûr içûn evlâ olunduğu halde mütevellî 

me‘rifetiyle bağ-i mezkûr istibdâl oluna deyû fârigân-ı ‘ani’ş-şevâgal bağ-ı mezkûrı 

mütevellî mûmâ-ileyhe teslim ol- dahî vakfiyet üzere tesellüm eyledi didikde 

kıbbe’t-tasdik vâkıf-ı mezbûre vakf-ı mezbûrundan be’r-rucû‘ İmâm-ı âzam 

Hazretleri kavl-i şerîfi üzerine bağ-ı mezkûrun ke’l-evvel mülküne idhâl olunmasın 

da‘vâ itdikde mütevellî mûmâ-ileyh dahî cevâbe mütesaddi olub İmâm-ı Sânı  Ebû 

Yusuf ictihâd-ı münîfi üzere vâkıf-ı mücerred vakfet dimekle ve İmam-ı Sâlis 

Muhammed Hazretleri rey-i mu‘teberi üzere vâkıf teslîmi aliyü’l-mütevellî olmakla 

vakf-ı sahîh ve lâzım olur deyû teslimden imtinâ‘ ile nizâ‘ eylediklerinde hâkim-i 

mevki‘ a‘liyü’l-kitâb vakf Allâhû te‘âlâ sebilu’l- sevâb Efendi Hazretleri dahî 

ceddelhakimiyete im‘an nazar ve müsbetel hayr ol- mikdar olmakdan huzzâr idüb 

vakf-ı mezkûrun evvelâ ‘alâ kûl menbirleh sıhhatte ve ba‘dehû luzûmuna hükm-ı 

sahîh-i şer‘î  vakf-ı sarih-i mer-i idüb min-ba‘d vakf-ı merkûm sahîh ve lâzım olub 

nakz ve nâkzına  mecel-i mahal olmakla ancak bâlâda muharrer olunduğu vech üzere 

istida’lden mâ‘ada  tabiye ile imkân-ı ‘ademü’l ihtimâl oldu ve icra’i levâfık-ı ‘ale’l-

hayyû’l- cevâdül- kerim cerâ zâlik ve  

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min-Cemâziye’l-evvel li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse  mi’ete ve elf_________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_______________________________________________ 

Abbaszâde Mustafa Efendi 

Abbas’ın?  oğlu Hâfız Emin Efendi 

Keçeci Hacı Ökkeş Ağa 

Haşveci İvaz Ağa 

Hazinedâr oğlu Ömer Ağa 

Neccâr Hacı Ahmed Ağa  

Muhzırbâşı Sinân Ağa 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 151) 
Numero 35 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Emin Dede 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât iden Hacı Yahya ibn-i Hacı 

Mehmed ibn-i Yahya’nın sulbi oğlu Mehmed Said nâm sâğirin li-ebeveyn Amucası 

olub tesviye-i umûrunu ru’yete bâ hüccet-i şer‘îyye vasî mensûbu olân işbû el-vesîka 
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Hacı Mehmed Ağa ibn-i merkûm Hacı Mehmed nâm kimesne mahkeme-i şer‘î şerîfi 

enverde takrir-i kelâm ve ta‘bir-i  ‘ani’l-merâm idüb vâsîsi olduğûm sağîr mezbûr 

nafaka ve kîsve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zârûriyeye eşedd-i ihtiyâc ile mûhtac olmakla  

sağîr mezbûr içûn kıbel-i şer‘den kadr-ı ma‘rûf meblâğı farz ve takdir olunmâk bi’l-

vesâye matlûbumdır didikde vasî merkûmun takrir-i  meşrûhu vâkı‘a mesâlih ve 

nefsü’l emre muvâfık ve zikr-i âtî meblâğ dahî kadr-ı ma‘rûf  iddüği zeyl-i hüccetde 

muharreru’l-esâmî kimesneler ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr mütehakkık olan işbû 

târih-i vesîkadan i‘tibâren yevmi (çizik) iki guruş nafaka farz ve taktir ulunub 

meblâğ-ı mefrûz mezkûrı beher yevm sağîr mezbûre harc ve sarf ve lede’l-hâce 

istidâneye ve ‘inde’z-zafer sağîr mezbûrun malına rucû‘an vasî merkûm Hacı 

Mehmed Ağa’ya kıbel-i şer‘den izin virilmeğin mâ vak‘a bi’t-tâleb ketb ve imlâ 

olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Recebü’l-ferd li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi’e te ve elf_______________________________________________________ 

Kazcızâde Mustafa Ağa ibn-i Mustafa Ağa 

Fazlacı Kara Mustafa Ağa  

İbni Hacı Kara Mehmed Ağa 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 152) 
Numero 36 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Tarla-yı Cedid 

Mahallesi ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyûn’un dokuzuncu takımının 

dördüncü bölüğünün efrâdından on birinci takımında altıncı neferi iken bundan 

akdem vefât iden Memik bin Mehmed bin Memo’nun ber-vech-î âtî iddi‘â iden işbû 

bâ‘isû’l-i‘lâm İbrâhim ve Mehmed ibn-i merkûm Mehmed ibn-i mezbûr Memo nâm 

kimesneler meclis-i şer‘îde müteveffâ-yı merkûmun medyûnı Hasan Ağa ibn-i 

Abdullah muvâcehesinde mevrûsumuz ve li-ebeveyn erkârındâşımız müteveffâ-yı 

merkûmun miyanında müşir merkûm  Sinân Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden 

yirmi guruş alacak hakkı olub meblâğ-ı mezkûrı kable’l-ahz ve’l-istifâ merkûm 

Memik vefât itmekle meblâğ-ı mezkûrı hâzıran bizlere mevrûs olub bizlerden gayr-ı 

vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamakla meblâğ-ı mezkûrı her biri verâseten 

taleb ve da‘vâ itdiklerine ol-dahî cevâbında müdde‘â bih olân meblâğ-ı mezkûr cihet-
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i mezbûreden müteveffâ-yı merkûma hâlâ zimmetinde deyni olduğunu ikrâr idüb 

ancâk inkârına 

 

(Sayfa No: 108) 
Sahife Numerosu 25      

mukarren ber-vech-i muharrer verâset-i müdde‘âlarını usûl-i müttehâzası vechile bâ 

varaka-i mestûre Emin Mehmed ve Hacı Mehmed bin Mustafa nâm kimesnelerden 

evvelâ sırrân ve ba‘dehû mu-tarâfi‘an hâzır oldukları halde Yusuf bin Mehmed ve 

Ali bin Mustafa nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lade’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-

şehâde iddikleri ihbâr olûnan Kahveci Mehmed bin Mehmed ve Kömürcü Ali bin 

Ömer nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î meşrûha ve 

mufassalan ısbât idüb ol-vechile müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûrû müdde‘îyan 

ihvân merkûmân İbrâhim ve Mehmed’e def‘ ve teslime medyûn mezbûr Sinân 

Ağa’ya tenbih olduğu  tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesînden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-Recebü’l-ferd li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf_______________________________________________________ 

 

(Dava No: 153) 
Numero 37 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın İbn-i Kör Mahallesi 

ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyun’un seyyâre topcu altıncı bölüğünün 

efrâdından iken bundan akdem vefât iden İsmâil bin Hamal Mustafa bin Mehmed’in 

ber-vech-i âtî vârisi olduklarını iddi‘â iden işbu bâ‘isû’l-i‘lâm merkûm Mustafa ve 

ma‘rûfetü’z-zât Aişe ibnite Hüseyin nâm Hâtûn medine-i mezbûre mahkeme-i 

şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îde müteveffâ-yı merkûm medyûn Sinan Ağa 

ibn-i Molla Abdullah muvâcehesinde mevrûsumuz ve oğlûmuz müteveffâ-yı 

mezbûrun işbu merkûm Sinân Ağa zimmetinde cihet-i karzdan alacağı olan otuz 

guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifâ merkûm İsmâil vefât itmekle meblâğ-ı mezkûr 

müteveffâ-yı merkûmun ebeveyni ve hazıran vârisi olmamızla bizlere mevrûs olub 

bizlerden gayrı vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamakla meblâğ-ı mezkûrı her 

birimiz verâseten da‘vâ ideriz dididlerinde ol-dahî cevâbında meblâğ-ı mezkûr cihet-i 

mezbureden zimmetinde müteveffâ-yı merkûma hâlâ deyni duğunu ikrâr ancak 

inkârına mukarren tasaddî eyledikleri ber-veh-i muharrer verâset-i müdde‘âlarını 
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usul-ı müttehâzası vechile bâ-varaka-ı mestûre Ali bin Bekir ve Tâhir bin Mustafa 

nâm kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû mütarâfi‘an hâzir oldukları halde Hacı 

Mahmud bin Mehmed ve Şerîf ibn-i Mehmed nâm kimesnelere dahî ‘alenen lede’t-

tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunan Helvacı Ahmed ibn-i Hacı 

Memo ve Hasan ibn-i Aso nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i 

şer‘î meşrûhan ve mufassalen isbât idüb ol-vechile müdde‘îyân merkûman ebeveyn 

ber minvâl-ı muharrer verâsetlerine hükm olunmağın mûcebiyle müdde‘a bih olan 

otuz guruş müdde‘îyan  ebeveyn merkûmana def‘ve teslime mûdyûn mezbûr Sinân 

Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-Receb li-sene selâse ‘aşer ve selâse mi’e te 

ve elf_____________________________________________________________ 

 

(Dava No: 154) 
Numero 38 

Ma‘ruz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Musullı Mahallesi 

ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hûmâyûn’un yirmi altıncı süvâri alâyının birinci 

bölüğünün birinci takımında birinci neferi iken bundan akdem vefât iden Berber 

Mehmed’in oğlu Mehmed Ali ibn-i Mustafa ibn-i Molla Osman’ın ber-vech-i âtî 

vârisi olduklarını iddi‘a iden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm merkûm Mustafa ve ma‘rûfetü’z-zât 

Emine ibnite Fazıl nâm kimesneler meclis-i şer‘îde müteveffâ-yı mezbûrun medyunu 

ibn-i Ahmed muvâcehesinde mevrûsumuz ve oğlumuz müteveffâ-yı merkûmun 

hayâtında işbu mezbûr Ali zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden kırk beş guruş alacak 

hakkı olub meblâğ-ı mezbûre kable’l-ahz ve’l-istifâ merkûm Mehmed Ali vefât 

itmekle meblâğ-ı mezkûr hazıran bizlere mevrûs olub bizlerden gayri vârisi ve 

terekesine müstehâk âheri olmamakla meblâğ-ı mezkûrı her biri verâseten da‘vâ 

itdiklerini ol-dahî cevâbında müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr müteveffâ-yı 

merkûma hâlâ zimmetinde cihet-i mezbûreden deyni olduğunu ikrâr müdde‘îyan 

merkûmânın ber-minvâl-i muharrer tasaddi iylediği verâset-i müdde‘âlarını inkârına 

mukarren usûl-i müttehâzası vechile Mehmed bin Mehmed ve Ali bin Mehmed nâm 

kimesneler evvelâ sıran ve ba‘dehû mütarafi‘an hâzır oldukları halde Mehmed bin 

Mehmed ve Ahmed ibn-i Mehmed nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lete’t-tezkiye 

‘adl ve mekbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunân Emin bin Molla Emin ve Ali bin 

Osman nâm kimesneler şehâdetleriyle ber-vech-i şer‘î meşrûhân ve mufassalen isbât 
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itmekle müdde‘â bih ebeveyn mezbûran Mustafa ve Emine’nin ber-vech-i müdde‘a 

verâsetlerine hükm olunmağın mucebince müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûru 

müdde‘îyanları ebeveyn mezbûrana def‘ ve teslime medyûn merkûm Ali’ye tenbih 

olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-Receb li-sene selâse ‘aşer ve selâse mi’ete 

ve elf_____________________________________________________________ 

 

(Dava No: 155) 
Numero 39 

Ma‘ruz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Kenan Beğ 

karyesi ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hûmâyûn’un süvârı otuzuncu alâyının 

dördüncü bölüğünün sekizinci takımının ikinci neferi iken bundan akdem vefât iden 

Sahancı Mehmed oğlu Osman nâm kimesnenin ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘a 

iden iş bu bâ‘isü’l-i‘lâm Derviş ibn-i merkûm Mehmed meclis-i şer’îde müteveffâ-yı 

mezbûrun medyûnu Sinan Ağa zimmetinde otuz guruş alacak hakkı olub 

muvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm hayâtında cihet-i karz-ı şer‘îden mezbûr Sinân 

Ağa zimmetinde otuz guruş alacak hakkı olub merkûmun vefâtıyla meblâğ-ı mezkûr 

li-ebeveyn er karındaşına ve hisseran vârisi olmamla bana buna mevrûs olub bendan 

başka vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamakla melâğ-ı mezbûrı bi’l-verâse 

taleb ve da‘vâ iderim didikde ol-dahî cevâbında (tahrip olduğundan okunamadı) 

müteveffa-yı merkûma hâlâ zimmetinde deyni olduğunu ikrar lâkin mdde‘i 

mezbûrun. 

 

(Sayfa No: 109) 
Sahife Numerosu 26 

ber-vech-i muharrer veraset-i müdde‘âsını inkâr idtikde müdde‘i merkûm Derviş ber-

minvâl-i muhârrer verâseti usul-ı müttehâzası vechile bâ varaka-ı mestûre Mehmed 

ibn-i Mehmed ve Ahmed ibn-i Mustafa nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû 

mutarafi‘an hâzır olduğu halde Mehmed bin Mustafa ve Ali bin Emin nâm 

kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makulü’ş-şehâde iddüklri ihbâr 

olunân Ahmed bin Mehmed ve Mehmed bin Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle 

bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î meşrûha ve mufassalan ısbât idüb ol-vechile müdde‘î 

merkûm Derviş’in minvâl-i muharrer üzere verâsetine hükm olunmağın mucebince 
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müdde‘â bih olan meblâğ-ı mezkûr otuz guruş mütte‘i ah-ı merkûm Derviş’e def‘ ve 

teslime müdde‘â ‘aleyh medyûn mezbûr Sinân Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve 

Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olndu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min-Recebü’l-ferd li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf___________________________________________________ 

 

(Dava No: 156) 
Numero 40 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Karaca Burc 

karyesi ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyun’un otuz beşinci alâyının birinci 

taburunun efrâdından iken bundan ‘akdem vefât iden Ali bin Hüseyin ibn-i Kel 

Halil’in ber-vech-i âtî vârisi olduğunu idd‘a iden işbu bâisû’l-i‘lâm ma‘rûfetü’z-zât 

Meryem kendi nefsinden asâleten ve sadr-ı sağîr evlâdı Ahmed ve Asiye ibn-i 

merkum Ali’ye vesâyeten meclis-i şer‘îde müteveffâ-yı merkûmun medyûn-ı Sinân 

Ağa ibn-i Abdullah mevâcehesinde benim zevcem ve vasîleri olduğum siğar-ı 

mezbûrların babaları mevrûsumuz meüteveffâ-yı merkûm Ali’nin hayâtında işbû 

merkûm Sinân Ağa zimmetinde cihet-i karzdan alacağı olan kırk guruş hakkını 

kable’l-ahz ve’l-istifa merkûm Ali vefât idüb verâset-i zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

olmamla bana ve vasîleri olduğûm sulbi siğar evlâdı mezbûrân Ahmed ve Asiye’ye 

münhasıra olub bizlerden gayri vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamakla 

meblâğ-ı mezkûru merkûmdan taleb iderim didikde ol-dahî cevâbında meblâğ-ı 

mezkûr cihet-i mezbûreden müteveffâ-yı merkûme hâlâ zimmetinde deyni olduğunu 

ikrâr ancak müdde‘i-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer asâleten ve vesâyeten 

müdde‘âsını ba‘de’l-inkâr mezbûre Meryem ber-minvâl-i muharrer verâset-i 

müdde‘âsını usûl-ı müttehâzası vechile bâ-vâraka-i mestûre Mehmed ibn-i Halil ve 

Ahmed bin Mustafa nâm kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû mütarâfi‘ân hâzır 

olduğu halde Hüseyin ibn-i Mehmed Ali bin Ahmed nâm kimesnelerden dahî âlenen 

lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr olunân Halil ibn-i Hüseyin 

ve Seyyid Mehmed bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleryle bi’l-mûvâcehe ber-

vech-i şer‘î isbât idüb ol-vechile medyun-ı asıl ve vasîyi mezbûrenin verâsetine 

hükm olunmağın mucebince meblağ-ı mezkûru merkûme Meryem’e def‘ ve teslime 

müdde‘î âleyh mezbûr Sinân Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  
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Tahrîren fi’l-evmi’s-sâbi‘ min-Receb li-sene selâse ‘aşer ve selâse mi’e te 

ve elf_______________________________________________________________ 

 

(Dava No: 157) 
Numero 41 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab mahallâtından Tarla-yı 

Cedid Mahallesi ‘ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyun’un üçüncü tabûrunun 

yedinci bölüğü efrâdından iken bundan akdem vefât iden Ali bin Mehmed’in ber-

vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â iden işbu bi’isû’l-i‘lâm Osman bin Ali meclis-i 

şer’îde müteveffâ-yı merkûmun medyûn-ı Abdûlhâmid Efendi ibn-i Salih Efendi 

muvâcehesinde zi-rahm cihetinden mefrûsum müteveffâ-yı merkûm Ali’nin 

hayâtında işbu Abdulhamid Efendi zimmetinde cihet-i karzdan alacağı olan otuz 

guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifâ vefât idüb ve ben dahî müteveffâ-yı merkûm 

Ali’nin babası mezûr Mehmed’in li-ebeveyn kız karındaşı Aişe’nin sadrî oğlu olub 

ol-vechle yine müteveffâ-yı merkûmun zevi’l-erhâm cihetinden hâzıran vârisî 

bulunub benden gayri vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamakla meblâğ-ı 

mezkûrı bi’l-verâse taleb ve da‘vâ iderim didik de ol-dahî cevâbinda meblâğ-ı 

mezkûr müteveffâ-yı merkûme cihet-i mezbûreden zimmetinde hâlâ deyni olduğunu 

ikrâr lâkin müdde‘î merkûmun ber-vech-i muharrer verâset-i müdde‘âsını inkâr 

itdikde müdde‘î mezbûr Osman müdde‘âsı meşrûhâsını usul-i müttehâzası vechile bâ 

varaka-i meztûre Ali bin Emin ve Mehmed bin Ali nâm kimesnelerden evvelâ sırrân 

ve ba‘dehû mütarafi‘an hâzır oldukları halde Mustafa bin Mustafa ve Abdurrahmân 

ibn-i Hacı Mehmed nâm kimesnelerden dahî âlenen lede’t-tezkiye ‘adl ve mabûlü’ş-

şehâde iddûkleri ihbâr olunân Kahveci Mehmed bin Mehmed ve İbrâhim ibn-i diğer 

Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î meşrûhâ ve 

mufassalen isbât idüb ol-vechile müdde‘î merkûm Osman’ın ber-minvâl-i muharrer 

verâsetine hükm olunmağın mûcebiyle meblâğ-ı mezkûrı müdde‘î mezbûre def‘ ve 

teslime medyûn mezbûr Abdülhâmid Efendi’ye tenbih olunduğu tescil ve Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesi’nden i‘lâm olundu 

Tahrîrn fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min-Receb li-sene selâse ‘aşer ve selâse mi’e 

te ve elf____________________________________________________________ 
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(Dava No: 158) 
Numero 42 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Karaca Burc 

karyesi ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyun (tahrip olduğundan okunamadı) 

otuz dördüncü alâyının birinci taburunın onuncu bölüğünün dördüncü takımının 

efrâdından iken bundan akdem vefât iden (tahrip olduğundan okunamadı) ber-vech-i 

âtî vârisi olduğunu 

 

(Sayfa No: 110) 
Sahife Numerosu  27 

iddi‘a iden işbu bâ’isü’l-i‘lâm merkûm Mehmed kendi nefsinden asâleten ve ahfâdı 

bulunân Bekir ve Rehime nâm sağîrlere velâyeten ve vesâyeten ma‘râfete 

ma‘rûfetü’z-zât Döndü ibnite Osman nâm Hâtûn dahî yine asâleten meclis-i şer‘î 

şerîfde müteveffâ-yı merkûman medyûn Sinân Ağa ibn-i Abdullah muvâcehesinde 

asâleten ve vesâyeten mevrûsumuz müteveffâ-yı  merkûmun hayâtında işbû mezbûr 

Sinân Ağa zimmetinde cihet-i karzdan kırk guruş alacak hakkı olub meblâğ-ı 

mezkûru kable’l-ahz ve’l-istifâ merkûm Bekir vefât itmekle verâseti babası olmamla 

bana ve sulbi evlâdı olub vasîleri bulunduğum sağîrann mezbûrana ve zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi olan işbû mezbûre Döndü’ye münhâsıra olub bizlerden başka 

vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamakla meblâğ-ı mezkûru asâleten ve 

vesâyeten bi’l-verâse her biri taleb ve da‘vâ itdiklerinde ol-dahi cevâbında meblâğı 

mezkûreden cihet-i mezbûreden zimmetinde müteveffâ-yı merkûma deyni olduğunu 

ikrâr ziyâde müdde‘âlarını inkâr itdikde müdde‘îyân asıl ve vasî Mehmed ve Döndü 

ber-vech-i muhârrer verâset-i müdde‘âlarını usûl-i müttehâzası vechile bâ-varaka-i 

mestûre Mehmed bin Şâkir ve Mustafa bin Mehmed nâm kimesnelerden  evvelâ 

vesırran ve ba‘dehû mütarafi‘an hâzır oldukları Mahmûd bin Hüseyin ve Süleymân 

bin Ali nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede‘t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde 

iddûkleri ihbâr olûnan Osman bin Mehmed ve Mehmed bin Ahmed nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe isbât idüb ol-vechile müdde‘îyân ebb merkûm Mehmed 

ile zevce-i metrûkesi Döndü’nün ber-vech-i muhârrer asâleten ve vesâyeten 

verâsetlerine hükm olunmağın mücebince meblâğ-ı mezkûrun edâsını mezbûr Sinân 

Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 
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Tahrîren fi’-l-yevmi’l-hâdî  ‘aşer min-Receb li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf________________________________________________________ 

 

(Dava No: 159) 
Numero 43 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Uğruca karyesi 

ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyûn’ın süvâri yirmi beşinci alayının on ikinci 

takımının ikinci neferi iken  bundan akdem vefât iden Memik bin Mehmed bin Ali 

nâm kimesnenin ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘a iden işbu bâ‘isû’l-i‘lâm 

ma‘rûfetü’z-zât Hüsnâ binti Mısdık ve Aişe binti Mehmed nâm Hâtûnlar asâleten ve 

merkûm Mehmed bin Ali dahi kendi nefsine asâleten ve ahfâd-ı siğarları olan Şeyho 

ve Mısdık ve Hüsnâ’ya velâyeten vesâyeten meclis-i şer‘îde müteveffâ-yı merkûmun 

medyûnı Sinân Ağa ibn-i Abdullah mevâcehesinde mevrûsumuz müteveffâ-yı 

merkûmun hayâtında işbu mezbûr Sinan Ağa zimmetinde cihet-i karzdan alacağı 

olân altmış guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifâ  merkûm Memik vefât idüb ben dahî 

müteveffâ-yı mezbûrun babası ve vasîleri olduğum sîğar-ı mezbûrun dahî sulbi 

evlâdı ve işbû mezbûretandan Hünsâ dahî vâlidesi ve Aişe dahî zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi olub ol-vechile müteveffâ-yı merkûmun verâseti asâleten ve vesâyeten 

bizlere münhasıra olub bizlerden gayri vârisi ve terekesine müstehâk âheri 

olmamakla meblağı mezkûrı asâleten ve vesâyeten bi’l-verâse taleb ve da‘vâ ideriz 

didiklerinde ol-dahî cevâbında meblâğ-ı mezkûr müteveffâ-yı merkûm cihet-i 

mezbûreden zimmetinde hâlâ deyni olduğunu ikrâr lakin müdde‘î asıl ve vasî 

merkûmların ber-vech-i muharrer verâset-i müdde‘âlarını inkâr itmekle müdde‘îyûn 

mezbûrun müdde‘âsı meşrûhalarını usûl-i müttehâzası vechile bâ-varaka-i mestûre 

Hüseyin bin Mehmed ve Ali bin Ahmed nâm kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû 

mütarafi‘un hâzır oldukları halde Ahmed bin Mustafa ve Mehmed bin Halil nâm 

kimesnelerden dahî alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’şşehâde iddükleri ihbâr 

olunân Mustafa bin Selim ve Hasan Ağa ibn-i Hacı Ali nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î isbât idüb ol-vechile müdde‘îyûn asıl 

ve vasî merkûmun Mehmed ve Hünsâ ve Aişe nâm kimesnelerden ber-minvâl-i 

muharrer verâsetlerine hükm olunmağın mûcebiyle müdde‘â bih olân altmış guruşun 

müdde‘î asl ve vâsî merkûm Mehmed ile müdde‘î asıl ümm mezbûre Hünsâ ve 
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zevce-i merkûm Aişe’ye def‘ ve teslimi medyûn mezbûr Sinân Ağa’ya tenbih 

olunduğu tescil olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min-Receb li-sene selâse ‘aşer ve selâse mi’ete 

ve elf___________________________________________________________ 

 

(Dava No: 160) 
Numero 44 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Beğlerbeği 

karyesi ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyûn’un yirmi altıncı piyâde topçû 

alayının beşinci bölüğünün yüz yirminci takımında arabacı onbaşı iken bundan 

akdem vefât iden Hacı Oğlu Hasan bin Mehmed’in ber-vech-i âtî vârisi olduklarını 

iddi‘â iden işbû bâ‘isû’l-i‘lâm Mehmed’in kendi nefsine asâleten ve li-ebeveyn 

sağîre kız karındaşı Ayış ibnite merkûm Mehmed nâm kimesneye vesâyeten 

ma‘rûfetü’z-zât Hadice yine ibnite merkûm Mehmed nâm Hâtûn dahî meclis-i 

şer‘îde müteveffâ-yı mezbûrun medyûnu Sinân Ağa ibn-i Abdullah muvâcehesinde 

mevrûsumuz ve li-ebeveyn er-karındaşımız müteveffâ-yı merkûmun hayâtında cihet-

i karzdan mezbûr Sinan zimmetinde alacağı olan yirmi beş guruş hakkı kable’l ahz 

ve’l-istifâ merkûm Hüseyin vefât itmekle verâset li-ebeveyn er ve kız karındaşları 

olmamızla bana ve vasîsi olduğum sağîre-i mezkûre ile merkûme Hadice’ye 

münhasıra olub bizlerden başka vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmâmakla 

meblâğ-ı mezkûrı asâleten ve vesâyeten her-biri da‘vâ itdiklerinde ol-dahî cevâbında 

müdde‘îyân-ı ihvân mezbûranın ber-vech-i muharrer alâcak müdde‘âlarını ikrâr 

ancak ber-minval-i meşrûh verâset-i müdde‘âlarını ba‘de’l-inkâr müdde‘î mezbûrlar 

müdde‘âlarını usûl-i müttehâzası vechile evvelâ bâ varaka-i meztûre Mehmed bin 

Bekir ve Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerden iştirâ ve ba‘dehû mütarafi’un 

hâzır oldukları halde Halil bin Ahmed ve Hüseyin bin Mustafa nâm kimesnelerden 

dahi ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde ihbâr olunân Hacı Mehmed 

Kiya ibn-i Hüseyin ve Mehmed ibn-i Hacı mahdun-ı Mehmed nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î meşrûhâ ve mufassâlen isbât idüb ol-

vechile müdde‘î asl ve vasî merkûm Mehmed ile uht-ı mezbûre Hadice Hâtûn’un 

verâsetlerine hükm olûnmağın mûcebince meblâğ-ı mezkûr yirmi beş guruş (tahrip 

olduğundan okunamadı) asıl ve vasî merkûmâna teslimi mezbûr Sinân Ağa’ya tenbih 

olunduğu tescil olundu 
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Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer (tahrip olduğundan okunamadı) ve selâse 

mi’e te ve elf______________________________________________________ 

 

(Sayfa No: 111) 
(Dava No: 161) 
Sahife Numerosu 28 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab mâhallatından Akyol 

Mahallesi’nden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyûn’un birinci bölüğü neferi iken vefât 

iden Ahmed bin Mustafa’nın ber-vech-i âtî vârisi olduklarını iddi‘â iden işbû 

bâ‘isû’l-i‘lâm merkûm Mustafa bin Mustafa ile ma‘rüfetü’z-zât Piri ibnite Abdullah 

nâm kimesneler meclis-i şer‘îmizde müteveffâ-yı merkûmun medyûnu Ahmed bin 

Mustafa nâm kimesne  muvâcehesinde mevrûsumuz ve oğlûmuz müteveffâ-yı 

merkûmun işbû mezbûr Ahmed zimmetinde cihet-i karzdan kırkbeş guruş alacak 

hakkı olub meblâğ-ı mezkûrı kable’l ahz ve’l-istifâ merkûm Ahmed vefât idüb ve 

bizler dahî müteveffâ-yı merkûmûn ebeveyni olmamızla verâset-i bizlere mûnhasıra 

olub bizlerden başkâ vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamâkla meblâğ-ı 

mezkûre bizlere mevrûs olduğu halde taraflarımızâ edâ ve teslim itmediğinden sû’al 

olunub icâb-ı şer‘îsi icrâ olunmak bi’l-verâse matlûbûmuzdır deyû her biri da‘vâ 

itdiklerinde ol-dahî cevâbında meblâğ-ı mezkûr ber-veh-i muharrer cihet-i 

mezbûreden hâlâ zimmetinde müteveffâ-yı merkûma deyni olduğunu ikrâr ancâk 

müdde‘îyân merkûmân Mustafa ve Piri’nin ber-minvâli muharrer verâset-i 

müdde‘âlarını inkâr itdikde ve merkûmân Mustafa ile Piri’den müdde‘â-yı 

meşrûhalarına mutabık beyyine taleb olunduk da usûl-i mevzû‘âsına tevkîfen bâ-

varaka-ı mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i meztûreye imzâ ve temhir 

iden Hüseyin bin Mehmed ve Abdullah ibn-i Abdullah nâm kimesnelerden dahi 

evvelâ sırran ve ba‘dehû Mehmed bin Halil ve Ali ibn-i Ahmed nâm kimesnelerden 

dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr olûnan İsmâ’il 

bin Ali ve Süleymân bin Ökkâş nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-

vech-i şer‘î isbât itmeğin mucebince verâsetlerine ba‘de’l-hükm müdde‘â bih olân 

meblâğ-ı mezkûr kırk beş guruş müdde‘îyân mezbûrân Mustafa ile Pirî nâm 

kimesnelere def‘ ve teslimi müdde‘â ‘aleyh medyûn Ahmed’e tenbih olunduğu tescil 

ve i‘lâm olundu 
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Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min-Reb‘u’l-âhire li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf________________________________________________ 

 

(Dava No: 162) 
Numero 46 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Sam karyesi 

ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyûn’un Dördüncü Bölüğü neferi iken vefât 

iden Memik bin Memik’in ber-vech-i âtî vârisi olduğunu nefsinden asâleten ve 

müteveffâ-yı merkûmun sulbî sağîr oğlu Mehmed ve Memik’e  kıbel-i şer‘den 

vasîleri olmakla vesâyeten iddi‘â iden işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Memik bin Ahmed medîne-

i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde müteveffâ-yı 

merkûmun medyûnı olub müdde‘î-yi mezbûre’nin Tarla-yı Âtîk Mahallesi 

sâkinlerinden Ahmed bin Hacı Mehmed muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb mevrusum oğlûm merkûm Memik’in hayâtında cihet-i karzdan alacağı 

olân seksân guruş hakkını kable’l ahz ve’l-istifâ oğlûm merkûmun vukû‘u vefâtıyla 

meblâğ-ı mezbûr babası olmâmla banâ ve vasîleri olduğûm müteveffâ-yı mezbûrun 

sulbi sağîr oğulları Mehmed ve Memik’e mevrûs ve münhasıra olub bizlerden gayrî 

vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamakla meblâğ-ı mezbûru asâleten ve 

vesâyeten bi’l-verâse tarafıma hâlâ def‘ ve teslim itmediğinden sû‘al olunub muceb-i 

şer‘îsi ibrâ buyrulmak matlûbumdur didikde ol-dahî cevâbında müdde‘â bih olân 

meblâğ-ı mezbûr cihet-i mezkûreden hâlâ zimmetinde müteveffâ-yı merkûma deyni 

olduğunu tâbi‘an ikrâr lâkin müdde‘î asıl ve vasî merkûmun ber-minvâl-i muharrer 

verâset-i müdde‘âsına tâliban inkâr idecek müdde‘î asl ve vâsî-i merkûmdan 

mûdde‘âsına muvâfık biyne taleb olundukda asıl ve vasî merkûm ber-vech-i meşrûh 

müdde‘âsını usul-ı mevzû‘asına tevfîkân bâ-varaka-i mestûre her biri mensûb 

oldukları mahallelerinden zîr-i mestûreyi imzâ ve temhir iden Halil bin Hasan ve 

Hamo bin İsmâil ve Mehmed bin Mustafa nâm  kimesnelerden evvelâ sırran ve 

ba‘dehû mütarafian hâzır oldukları halde Musto bin Osman ve Süleyman bin Durmuş 

ve Mehmed bin Abdurrahman nam kimesnelerden dahi dahî ‘alenen lede’t-tezkiye 

‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr olûnan karye-i mezkûreli Ahmed Kiya ibn-

i Hasan Kıya ve karye-i mezbûrede Molla Hacı Hüseyin bin Mehmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle isbât itmeğin mucebince verâsetlerine ba‘de’l-hükmü’ş-

şer‘î müdde‘â bih olân meblâğ-ı mezbûr seksan guruş müdde‘î asıl ve vasî merkûm 
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babası Memik’e hâlâ def‘ ve teslîme müdde‘â ‘aleyh mezbûr Ahmed’e tenbih 

olunduğu tescil bi’l-iltimas Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olûndu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min-şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene 

selâse ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf_______________________________________ 

 

(Dava No: 163) 
Numero 47 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab kurâsından Gerceğin 

karyesi ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyûn’un otuzuncu süvâri alayının yüz 

on dokuzuncu takımının beşinci bölüğünün yedinci onbaşılığının altıncı neferi iken 

bûndan akdem vefât itmiş Camûs oğlu Ali bin Mustafa ibn-i mezbûr Osman’ın ber-

vech-i âtî vârisi olduklarını iddi‘â iden işbû baisü’l i‘lâm merkûm Mustafa ibn-i 

mezbûr Osman ve zâtı câ’iyû’l- ism şâhidân ta‘rifleriyle ma‘rûf olan Şemsi binti 

Murad nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i 

şer‘îmizde müteveffâ-yı merkûmun medyûnundan Sinân Ağa ibn-i Molla Abdullah 

muvâcehesinde mevrûsumuz ve oğlûmuz mezbûr Ali’nin hayâtında işbû merkûm 

Sinân Ağa zimmetinde cihet-i karzdan alacağı olan kırk beş guruş hakkı kable’l ahz 

ve’l-istifâ vefât idüb yine müteveffâ-yı merkûmûn babası ve işbu mezbûre Şemsi 

dahî vâlidesi olmamızla verâseti hâzıran bizlere ‘â’id olub bizlerden gayri vârisi ve 

terekesine müstehâk âheri olmâmakla meblağ-ı mezkûrı bi’l-verâse bizlere def‘ ve 

teslîmi matlûbûmuzdır deyû her biri da‘vâ itdiklerinde ol-dahî cevâbında meblâğ-ı 

mezkûr müteveffâ-yı merkûm zimmetinde ber-vech-i muharrer inhâ olduğunu ikrâr 

lâkin ber-minval-i muhârrer verâset-i müdde‘âlarını müdde-î ‘aleyh mezbûrun 

inkârına mukarren usûl-i müttehâzesi vechile her biri bâ-varaka-i mestûre Mustafa 

bin Mustafa ve Ahmed bin Hasan nâm kimesnelerden evvelâ sıran ve ba‘dehû 

mütarafi‘un hâzır oldukları halde Mehmed bin Mehmed ve Hüseyin bin Ömer nâm 

kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr 

olûnan Hacı Abdullah bin Mehmed ve Mehmed bin Bekir nâm kimesneler 

şehâdetleriyle (tahrip olduğundan okunamadı) şer‘î meşrûhân ve mufassalan isbât 

itmeğin mucebince müdde‘îyân merkûmân li-ebeveynin verâsetlerine 

 

 

 



 

 

272

(Sayfa No: 112) 
Sahife Numerosu  29 

hükm olunmağın ve tenbih olunduğu Ayntab mahkeme-i şer‘î yesinden i‘lâm olundu.     

Tahrîrenfi’l-yevmi’s-sâbi‘ve’l-‘ışrîn min-Cemâziye’l-âhire li-sene selâse 

‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf_______________________________________                           

 

(Dava No: 164) 
Numero 48 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Tesahcı 

Mahallesi’nde sâkine iken bundan akdem vefât iden Şemsi ibnite Mehmed Ali Ağa 

ibn-i Halil Ağa nâm Hâtûn’ın sadrîye-i sağîre kızı Aliye’nin babası ve vasîsi işbû 

râfi‘-i hâze’l-kitâb Mehmed Zeki Efendi ibn-i Mustafa Ağa ibn-i Hacı Emin bin nâm 

kimesne meclis-i şer‘î şerîfi enverde takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’-l merâm idüb 

vasîsi bulunduğûm sağîre mezbûre nafaka ve kısve bahâ ve sâir levâzım-ı zarûriyeye 

eşedd-i ihtiyâc ile muhtac olmakla sağîre-i mezbûre içûn kıbel-i şerden kadr-ı kifâye 

nafaka farz ve takdir olunmâk matlûbumdur didikde merkûm Mehmed Zeki 

Efendi’nin takrir-i meşrûsı vâkı’a mutâbık ve zikr-i âtî meblâğ dahî kadr-ı ma‘rûf 

olduğu zeyl-i hûccetde muharrerü’l-esâmi kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer‘î olânûr 

zâhir ve müstehak olmakla işbû târih-i hüccetden itibâren yevmi altmış para nafaka 

ve kisve bihâ ve sâ’ir hevâic-i zarûriyesine harc ve sarf ve lede’l-hâce istidâneye ve 

‘inde’z-zafer sağîre-i mezbûre’nin mâlına rucû‘ ebb veli-i merkûma kıbe’l-i şer‘den 

izin virilmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olûndu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min-Cemâziye’l-evvel li-sene selâse ‘aşer 

ve selâse mi‘ete ve elf.________________________________________________ 

Şühûdü’l-hal________________________________________________ 

Köylü oğlu Arpacı  

Mahli Ağa bin Ali 

Mustafa Ağa ibn-i Yusuf Ağa 

ibn-i İbrâhim’in oğlu 

ve gayrûhûm  
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(Dava No: 165) 
Numero 49 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Emin Dede 

Mahallesi sâkinlerinden işbû bâ’isü’l-kitâb Maho ibn-i Mustafa  nâm kimesne 

meclis-i şer‘î hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde sâbık gâib vâlidesi olub Bostancı mahallsi’nde 

sâkine ve zâtı ta‘rif-i şer‘î ile ma‘rûf olan Adile binti Mûsâ nâm Hâtûn mahzarında 

takrîr-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb mezbûre Adile’nin sadrîye-i kebîre kızı 

gâ’ibetan ‘ani’l-meclis Hadice binti Ömer nâm Hâtûn ile bundan akdem hâlâ 

zevciyet beynimizde kâ’im iken ferişinden hâsıl ve gâ’ib-i mezbûreden mütevellîde 

olub hâlâ bi’l-hazâne ber-vech-i şer‘î hacr ve terbiyemde olan sulbi sağîr oğlûm 

Mustafa’nın nafaka kisvebihası çûn mezbûre Adile Hâtûn işbû mahkeme-i 

şer‘îyye’de ve güzerân iden bin üç yüz on iki senesi şehr-i Şa‘bân-ı gurresi târihiyle 

müverrih bir kıt‘a cihet-i şer‘îyye mantûkunca üzerime şehr-i otuz yedi bucûk guruş 

farz ve takdir itdirûb lakin ben fakîrü’l-hal olmamla berâber her birisini is‘âr-ı ucuz  

olmakla meblâğ-ı mefrûz mezkûrun ziyâdesi yalnız zeyl-i sağîr merkûm içûn kadr-ı 

kifâye meblağ-ı bâkî kalmak matlûbundır didikde râfi‘ hâli mezbûr Memo’nun takrir 

eylediği minvâl üzere olduğunu ve şehri meblâğ-ı mefrûz mezkûr otuz yedi buçuk 

guruşdan on yedi buçuk guruş kadr-ı ma‘rûfdan ziyâde olduğu zeyl-i hüccetde 

muharrerû’l-esâmi kimesneler ihbârlarıyla mütehakkık olmakla mukaddemâ kıbel-i 

şerden farz ve takdir olunân şehr-i otuz yedi buçuk guruş on yedi buçuk guruş hak ve 

tenzil olunub beher şehr-i bâki yirmi guruş kalmağın mâvak‘a bi’t taleb ketb ve imlâ 

olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-selh min-Recebü’l-ferd li-sene selâse‘aşer ve selâse 

mi‘ete ve elf.______________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl ______________________________________________ 

Yahya’nın  Oğlu Hacı Mehmed 

Hacı İbrâhim Efendi 

Şıhlı bin Demirci Ali 

Mehmed bin İmâm 

ve gayrühüm 
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(Dava No: 166) 
Numero 50 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Hamâmcı Hânesi 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Seyfeddini oğlu ‘Abacı Hacı 

Mustafa ibn-i Ali’nin verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hadice ibnite Bekci Hacı 

Memik’in sulbi kebir oğlu Mehmed Ali’ye ve sulbiye-i kebîre kızları Fatma ve 

Zeyneb ve Adile’ye ve siğâr evlâdı Ahmed ve Şâkire ve Aişe’ye ihnisârı aşıkâr ve 

zâhir oldukdan sonra verese-i merkûmundan sığar mezbûre’nin emvâl’i mevrûslarını 

ahz ve kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye‘ye bâ hüccet-i şer‘îyye vasî-i mensûbu olân 

Ali Bayrâm ibn-i Ali nâm kimesne ve sâ’ir verese-i kibâr merkûmun taleb ve 

ma‘rifetleri ve taleb ve ma‘rûfetleriyle ve ma‘rûfet-i şer‘î ile müteveffâ-yı mezbûr 

terekesi tahrîr ve takvim ve beyne’l- verese bi’l fârizâtüş- şer‘î ye  tevzî‘ ve taksim 

defteridir ki ber vech-i âtî zikr ve beyân olunûr  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ı‘şrîn min-Recebü’l-ferd li-sene selâse 

‘aşer ve selâse mi‘e te ve elf____________________________________________ 

 

Mahalle-i mezkûrede vâki‘ hâne tamâmı 
guruş  bâb 
4500  1 

 
Kasâb Abbas nâm mahalde ka’in karalık bağ 
guruş  kıt‘a  tiyek 
350  1  400 

 
Hümânûz nâm mahalde vâki‘ ağlak bağ 
guruş  kıt‘a  tiyek 
300  1  ..00 

 
Eski Beğlik yerinde karalık bağ harabesi 
guruş  kıt’a  tiyek 
250  1  400 

 
Şehreküstü’de ‘Abacı dükkanı            
guruş  bâb 
750  1 

 
    boz ‘aba                   koca kırmızı ‘abâ 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded 
250  20  150 20 
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üç kollu ‘abâ                  hafif enli boz ‘aba                   
guruş  ‘aded  guruş ‘aded 
150  7?  190 10 

 
Mar‘âş bozu ‘aba 
guruş  ‘aded 

70  5 
 
edavât-i necâsiye          yatak kat 
guruş  guruş  ‘aded 
250  215  2 

 
kilim ve palaz 
guruş  ‘aded 
180  1 

 
entâri         fermâne     ve      kuşâk   ve  fi ma‘sarık   ve külâh    şalvar ve sâ’ire 
‘aded  ‘aded  ‘aded  ‘aded  ‘aded  ‘aded 

2  1  1  2  1  1 
guruş  
150  

 

(Sayfa No: 113) 
Sahife Numerosu 30 
bulgur ve simit           tahta anbâr ma‘ sandık                
guruş  kıyye  guruş ‘aded 
100  16  90 2 

                   
üzüm ve hayîr                hırdavat-ı menzil 
‘aded  guruş  kıyye guruş

2  30  15 20 
 
yekûn yalnız  

guruş 
8095 

 
Minhâü’l-ihrâcat______________________________________________________ 

resm-i kısmet              kaydiye                yol bahâ 
para  guruş  guruş  para guruş 
15  212  12  20 5 

 
yekûn yalnız  
para  guruş 
35  219 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese__________________________________________ 
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Hisse-i zevce-i mezbûre Hadice 
para  guruş 

5  984 
 
Hisse-i ibn-i kebir merkûm Mehmed Ali 
akçe  para  guruş 

1  13  1531 
 
Hisse-i ibn-i merkûm Ahmed 
akçe  para  guruş 

1  13  1531 
 
Hisse-i binti kebîre-i mezbûre Fâtma 
akçe  para  guruş 

1  26  765 
 
Hisse-i diğer binti-i kebîre Zeyneb 
akçe  para  guruş 

2  26  765 
 
Hisse-i diğer binti-i kebîre Adile  
akçe  para  guruş 

2  26  765 
 
Hisse-i binti sağîre-i mezbûre Şâkire 
akçe  para  guruş 

2  26  765 
 
Hisse-i diğer binti sağîre Aişe 
akçe  para  guruş 

2  26  765 
 

Bâlâda muharrer olduğu üzere verese-i kibâr merkûmûndan her biri hisse-i 

vereselerini tamâmen ahz ve kabz ile istifâ eylediklerini her biri huzûr-ı şer’îde ikrâr 

itdikleri misillû verese-i siğar mezbûrûn Ahmed ve Şâkire ve Aişe’nin cem‘ân hisse-i 

ırsiyeleri olan üç bin altmış iki guruş yirmi altı para iki akçenin  eşyâ ve emvâl ve 

terekeyi dahî siğar merkûmların vasîleri olan Ali Bayrâm kâmilen ahz ve kabz ile 

istifâ eylediği bâ-şerh işbû mahalle  sept ve tahrîr olundu 

 

(Dava No: 167) 
Numero 51 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Hamâmcı Hânesi 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden ‘Abacı Hacı Mustafa bin 

Ali’nin sulbi oğlu Ahmed ile sulbiye-i kızları Şâkire ve Aişe nâm siğarların vakt-i 
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rüşd ve sidâdlarına değin babâları müteveffâ-yı merkûmdan müntekîl emvâl-i 

mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz umûrlarını tesviye ve ru’yete kıbel-i şer‘den bir vâsî 

nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın emânet ile mevrûs 

ve istikâmet ile nevsûf ve her vechile vesâyet-ı ‘uhdesinden gelmeğe kadre olduğu 

zeyl-i hüccetde muharreru’l- esâmi kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer‘î alanûr zâhir 

ve mütehakkık olan işbû bâ‘isûl- vesîkâ Ali Bayrâm ibn-i Ali nâm kimesne kıbel-i 

şer‘den ber-vech-i muhârrer vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol-dahî vesâyet-i 

mezkûreyi ber-minvâl-i meşrûh kabûl eyledikden sonra vasî merkûm talebiyle sığâr-ı 

mezbûrunun nafaka ve kisve bahâ sâ’ir levâzım-ı zârûriyeleri içûn işbû târih-i 

hüccetden ‘itibâren yevmi ikişer guruş şehr-i altmış guruş farz ve takrîr olunub 

meblâğ-ı mezkûr iki guruş beher yevm siğâr-ı merkûm Ahmed ve Şâkire ve Aişe’nin 

nafaka ve kısve bahâ ve hevâic-i zârûriyelerine harç ve sarf ve lede’l-hâce istidâneye 

ve ‘inde‘z-zâfer siğar-ı mezbûrunda mallarına rucû‘an vasî merkûm Ali Bayrâm’a 

meclis-i şer‘îden izin virilmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min-Receb li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Habibzâde Hacı Mustafa Efendi 

Halil Ağa ibn-i Sâlih Ağa 

Abacı Mahli Ağa ibn-i Abdullah  

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 168) 
Numero 52 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Taşlıca Rum Evlek 

karyesi ahâlilerinden Battal ibn-i Şeyh Mehmed bin Hacı Emin medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘î ‘âlîde zikr-i âti merkebe vaz‘-ı yedi 

sâbit olan medîne-i mezbûrenin Düğmeci Bölüğü Mahallesi’nde mukim Kefânzâde 

işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Hacı Mustafa Ağa ibn-i Hacı Abdullah bin Memed 

muvâcehesinde Birecik‘e tâbi‘ Kumluk karyeli Derviş bin Mahmûd’un sağîr olduğu 

hâlde merkûm Hacı Mustafa yedinde olub medîne-i mezbûre mahkeme-i mezkûre 

havlusunda mu‘âyene olûnân boz kola renkli bir re’s kancık merkeb kendi malım 

olan merkebimden doğma netâcen yedimde malım iken takrîben bundan dokuz mah 



 

 

278

akdem Havran karyesinde yedimden zâyi‘olub el-hâlet-i hâzihi merkûm Hacı 

Mustafa 

 

(Sayfa No: 114) 
Sahife Numerosu 31 

yedinde bulmamla merkeb-i mevsûf mezkûrı bi’l-istihkâk taleb iderim deyû da’vâ 

itdikde merkûm Hacı Mustafa Ağa dahî cevâbında merkeb-i mevsûf mezkûr işbû 

hâzır merkûm Derviş’in kendi malı olan merkebinden doğma netâcen yedinde malı 

olduğu hâlde bûndan üç mâh mukaddem üç yüz guruş semen-i medfû‘ ve makbûzı 

mukâbilinde merkeb-i mezbûrı iştirâ idüb ol-vechile merkeb-i mevsûf mezkûr babâm 

hâzır merkûmun netâcen malı ve benim dahî Şirâen malım olmakla bi- hak-ı 

vâzı‘u’l-yed olurum deyû hâzır merkûmun tasdikile defea ed-da’vâ? birle müdde‘î 

mezbûr Battal’ın ber-minvâl-i muharrer müdde‘âsı inkâr itdikde husûsu mezkûrda 

zi’l-yed tarafeynin netâyic-i beyyinesi şer‘ân evlâ olduğuna binâen râfi‘ mezbûr Hacı 

Mustafa Ağa ber-vech-i muharrer refîki bâ varaka-i mestûre usûl-i müttehâzası 

vechile sâlifü’z-zikr Kumluk karyesi Muhtar-ı evveli Silo bin Mehmed ve Mehmed 

ve Muhtar-ı sânîsi Maho bin Mahmud  nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû 

Hüso bin Alo ve Maho bin İbo nâm kimesnelerden dâhi ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunân mâra’l-beyân Kumluk karyesi ahâlilerinden 

Hamo İsâ ibn-i Ahmed ve yine Mustafa bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle 

bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î ‘âlâ ısbât itmeğin mûcebiyle müdde‘î merkûm Battal 

da‘vâ-yı mezkûresiyle müdde-i ‘aleyh Hacı Mustafa Ağa’ya büyüce şer‘î 

mu‘ârazadan ba‘de’l-men‘ müdde‘â bih olan merkeb-i mevsûf mezkûrun müdde‘î 

‘âleyh Hacı Mustafa Ağa yedinde alâ-hâle terk ve ibkâsı iktizâ eylediği Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinden tescil ve i‘lâm olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-samin min- şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf___________________________________________________ 

 

(Dava No: 169) 
Numero 53 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab Hânedânı’ndan  

Battalzâde işbû bâ‘isü’l-kitâb Rıf‘atlû Mehmed Tâhir Beğ ibn-i Mehmed Battal Beğ 

ibn-i-el-Hâc Mehmed Sâdık Beğ medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde (tahrip 

olduğundan okunamadı) ma‘kûd meclis-i şer‘î şerîfi lâzımü’t-tevkirde ikrâr-ı tâm ve 
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takrîr-i kelâm idüb İbrizâde müteveffâ-yı Hacı Ahmed Ağa ibn-i Mehmed Ağa’nın 

vereselerinden evlâdı sığârları olan Mehmed Kâmil ve Mehmed Fâzıl Mollalar ile 

Asiye ve Fatma ve Hayriye hânımların kıbel-i şer‘den vechen mensûbeleri ve 

vâlideleri olub li-ebeveyn kız karındaşım Emine Hânım ibnite mûmâ-ilyh Mehmed 

Battal Beğ kendi nefsine asâleten ve siğâr mûmâ-ileyha vesâyeten gûzerân iden üç 

yüz on bir senesî Recebi’l-ferdi’nin dördüncü günü târihli müverrih ve ol- vâkt 

Ayntab na’ibi bulunân Mustafa Âsım Efendî imzâsıyla mümzî ve hatmiyle mahtûm 

ve yüz altmış dört sıra numerosıyla merkûm işbu yedimde olan bir kıt‘a hüccet-i şer‘ 

îye mantûğunca mevrûsları müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden müntakil emvâl-ı 

mevrûslarıyla ahz-ı itâya ve her bir umûru hususlarını tesviye ve ru’yete ve lede’l-

icâb âheri tevekkil tarafından beni vekil ve ben dahî ber-vech-i muharrer vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl idüb ol-vechile vekâlet-i muhakemeye binâen müvekkilim mûmâ-

ileyhânın mârâ’z-zikr asâleten ve vesâyeten mâlından olmak üzere Urfa Sancağı’nda 

vâki‘ Neccar’dan ve Hırıstiyan milletinden olub bundan akdem vefât iden Tolakyan 

Agob bin Edım bin Edım Beğ ve ma‘rifetimle i‘tâ ve teslim ve kendüsinin dahî 

makbûzı olan sâbûn bahâsından zimmetinde malûmu’l-mikdâr deyni kable’l-edâ 

vefât itmekle sâlifü’l-beyân alacak hakkımızı müteveffâ-yı medyûn merkûm 

Agob’un  tereke-i vâkiyesinden mahallinde taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabz ve makbûzı 

müvekkilem asıl ve vasî-i mûmâ-ileyhâya izâfetle vekâleten bekâ-i irsâl ve isâle ve 

husûsu mezkûre dâ’ir lehde ve ‘aleyhde bir günâ da‘vâ zuhûr ider ise her biri 

mehâkim-i şer‘e ve nizâmiyelerde bedâyeten ve i‘tirâzan ve istinâfen ve temyizen ve 

i‘âdeten ve tashîhen mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa‘a ve tahlîfata ve tahlif ve 

kendû imzâsıyla müste‘diyâtan ve levâih ve evrâk-ı sâ’ire tanzim ve takdimine ve 

‘inde’l-hâce ancâk müvekkilem mûmâ-ileyhanın husûsu hakkında sah ve ibrâya ve 

husûsı mezkûr müteveffâ olduğu umûrun küllisine bi’l-vekâle tarafımdan hâlâ evrâk 

da mukim ve ticâret muhakemesi baş kâtibi Sâbığı ve hâlâ Da‘va vekillerinden 

Mehmed Efendizâde  Ahmed Efendi ibn-i Abdullah nam kimesneyi kabûlûne 

tevfîkan vekâlet-i ‘âmme-i mutlak-i sahîh-i şer‘îyye ile tevekkil ve na’ib menâb nasb 

ve  ta’yin eyledim didik de mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-Şa‘bânü’l-mu’azzam li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

 Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

 Müşezzık?  Mu‘âvini Bekir Efendi 

 Yanık? Katibi Said Efendi 
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 Hacı Battalzâde Abdûlkadir Beğ 

 Hacı Efendizâde Ahmed Ağa 

 Muhzır Hüseyin Ağa 

 ve gayrühüm 

 

(Dava No: 170) 
Numero 54 

Ma‘ruz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Küçük 

Kızılhisâr karyesi ahâlisinden olub Beşinci Orduyu Hümâyûnu’un üçüncü bölüğünün 

birinci takımının sekizinci neferi iken bundan ekdem vefât iden Ahmed bin İvaz bin 

Hüseyin’in bervech-i âtî vârisi olduklarını i’ddi‘â iden işbû bâ‘isü’l-i‘lâm li-ebeveyn 

er karındaşları Ali ve Mehmed ve kezâ kız karındaşı ma‘rûfetü’z-zât Meryem nâm 

kimesneler miclis-i şer‘îde müteveffâ-yı merkûmun medyûnu Ahmed bin Mustafa 

muvâcehesinde mevrûsumuzun hayâtında cihet-i karzdan merkûm Ahmed 

zimmetinde alâcağı olan elli guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifâ vefât itmekle 

meblağ-ı mezkûr li-ebeveyn er ve kız karındaşları olmamızla bizlere hisseran mevrûs 

olub bizlerden gayrî vârisi ve terekesine mustehâk âheri olmamağla meblâğ-ı 

mezkûru her biri verâseten taleb ve da‘vâ itdiklerinde ol-dahî cevâbında meblağ-ı 

 

(Sayfa No: 115) 
Sahife Numerosu 32 

mezkûr cihet-i mezkûreden hâlâ zimmetinde müteveffâ-yı merkûma deyni olduğunu 

ikrâr mâ‘adâ müdde‘âlarını inkâr itdikde medyûn mezbûrun ber-minvâl-i muharrer 

verâset-i müdde‘âlarını usûl-ı müttehazası vechile bâ varaka-i mestûre Mehmed ibn-i 

Hacı Mehmed ve diğer Mehmed ibn-i Hacı Mustafa nâm kimesnelerden evvelâ sırran 

ve ba‘dehû mütarâfiün hâzır oldukları halde Ali bin Ahmed ve Hüseyin bin Mehmed 

nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede‘t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri 

ihbâr olunân Ali bin Fazlı ve Ahmed bin Mehmed bin Ali nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î meşrûhan ve mufassalan ısbât idüb ol-

vechile müdde‘îyûn merkûmûn Ali ve Mehmed ve Meryem verâsetlerine hükm 

olunmağın mûcebince meblâğ-ı mezkûr elli guruş müdde‘î mezbûrlara def‘ ve 

teslime medyûn merkûm Ahmed’e tenbih olunduğu tescil ve Ayıntâb mahkeme-i şer‘ 

iyesinden i‘i‘lâm olundu  
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Tahrîren fi’lyevmi’s sâbi‘ ‘aşer min-Recebü’l-ferd li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi‘ete ve elf________________________________________________________ 

 

(Dava No: 171) 
Numero 55 

 Ma‘ruz-ı dâ‘îleridir ki  

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Sam karyesi 

Cemi‘i Şerîfi’nde bâ i‘lâm-ı şer‘î mütevellîsi olan medîn-i mezbûrenin Bostancı 

Mahallesi ahâlisinden Kâtib Hocazâde işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Fahreddin Efendi ibn-i 

Hoca Mustafa Sadî Efendi medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd 

meclis-i şer‘îyye odasında yine medîne-i mezbûrede Kurb-ı Kayacık Mahallesi 

ahâlisinden ve Hıristiyân milleti’nden Nizibli Sarkiz bin Sarkiz ve ma‘rufetü’z-zât 

Anna ibnite  Debir Kirkor nâm kimesne taraflarından zikr-i âtî husûsda husûmet ve 

redd-i cevâbe Vekil-ı sâbitü’l-vekâle Amiri olan da‘vâ vekîli Mehmed Mazlûm 

Efendi ibn-i Emin Efendi muvâcehesinde üzerlerine bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm mütevellîsi olduğum câmi‘-i şerîf-i mezkûr evkâf-ı kadîmesi cümlesinden olub 

medîne-i mezbûrenin Seng-i Hoşkâdim Mahallesi’nde ve Hükümet-i Seniyye 

civârında kâ’in lede’l-ihâle ve’l hayrat tahdid ve tevsıkdan müstenfî olub Tutlu 

Hamam dimekle ma‘rûf bir bâb hâmâmın nısf hisse-i şayi‘ası câmi-i mezbûr evkâfı  

dâhilinden bulunub vakf-ı mezbûr tevliyeti dahî üzerimde olduğu hâlde takrîben 

bundan on dokuz sene akdem malı münferide ve kazâ-i mezkûr hidmet-i lâzımesi 

bi’n-niyâbe benim içûn idâre olunageldiği esnâde müvekkilen mezbûranın 

mevrûsları olub bundan iki sene mukaddem vefât iden Nizibli İzâdor bin Sarkiz nâm 

kimesne mârâ’l-beyân hamam suyunu mukâsemeden bi’l-ikrâr mecrâ-yı kadîminden 

hükm-i mezkûre cârî olâğelmekde iken maksim ile hamâm arâsından merkûm İzâdor 

kendi hanesinde ihdâs itmiş olduğu su hâne bi-gayri hak-ı iddihal ve icrâ idüb ol-

vechile mecrâsı kadimini bi’t-tahvil halâf-ı meşrû‘-ı mahdes olarak küşâd olunmuş 

su yolunun gideceği fıstıklık mecrası kadimine ircâ‘ olunmak üzere müvekkilân 

merkûmân Sarkız ve Anna’ya izâfetle vekil mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi’ye tenbih 

buyrulmak bi’t-tevliye matlûbûmdur deyû da‘vâ itdikde vekil mûmâ-ileyh Mazlûm 

Efendi dahî cevâbında müvekkillerim merkûmânın mevrûsları müteveffa-yı mezbûr 

İzador hayatında kendi mülk-ı müntakili olan hâne-i derûnunda cari  olagelen ma’-i  

mezkûre yirmi sene ve ba‘de vefâta vereseleri müvekkîlân mezbûrân Sarkiz ve Anna 

dahî iki sene ki cem‘an yirmi iki sene bilâ nizâ‘ mülkiyet üzere tasarruf idegelûb bu 
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vechile mülk-i ‘arsa ve ‘akâr üzere cereyân iden suyun on beş sene sonra ve vakf-ı 

‘arsa üzere cereyân iden suyun otûz altı sene sonra da‘vâları mesmû‘a ve iltifâta 

şâyân olacağı cihetle müdde‘î  mütevellî mûmâ-ileyhin da‘vâsı mürûr-ı zamâna 

uğrâmışdır ma‘mâfih mezkûr suyun tamâmı hâricden derûn-ı şehirde vâkî‘ 

maksimine cümlenin intifa‘ hakkında tehiyye ulunub ve ‘umûm içûn vakf olunmak 

her bir kimesnenin mâ‘-i mezkûrda hak-ı  şürb ve tagdiye olub ve ‘itâ’yâ cârî olan 

suyun tamâmından bir eczası bulunub menâzi‘-i kayd olan su dahî bundan otûz sene 

mukaddem hamâm-ı mezkûre ihdas olunârak icrâ olunmuşdur ve merkûm İzador 

dahî mârâ’l-beyân yirmi iki sene zarfında mâ‘-i mezkûru kendi hânesîne icrâ 

itdireceği sırada mezkûr maksimden mezbûr hânesi hizasına değin mâ‘-i mezkûr 

cümlesi meşref harâb olmakla mesârefât-ı külli mâ’ya muhtac olub vakf-ı mezkûr 

gallesiyle mâ‘’i mezbûr tahtında bûlunan sâ’ir hakk-ı şürb vafına ashâbının 

mesârafat-ı mezkûreyi sarfla mecrâ-yı mezbûru i‘mâre iktizâ değeri gayri mâ‘ada 

olduğu ecilden müdde‘î mütevellî mûmâ-ileyh ve sâ‘ir ashâb hukûk-ı izn ve 

icâzetleriyle merkûm İzâdor mecrâ-yı mezkûre haylice meblâğ sarfıyla ma‘-i 

mezkûrı kendi hânesine idhâl ve icrâ itdirûb ol-vechile târih-i mezkûreden şimdiye 

kadar mukaddemâ İzador ve ba‘de vefâta vereseleri müvekkillerim mâ‘-ı mezbûre 

mutasarrıf olâgeldiklerine binâen el-halet-i hâzihî mütevellî mûmâ-ileyhin mâ‘-i 

mezkûrı da‘vâya hak ve selâhatı yokdur didikde mütevellî mûmâ-ileyh Fahreddin 

Efendi dahî cevâbında vekil mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi’ye ber minvâl-ı muharrer 

müdde‘âsının bi’l-külliye aslı yokdur mûmâ- ileyh Mazlûm Efendi’nin beyân itdiği 

mesârifin vukû‘ı farz olunmuş olsa bile merkûm İzador’un hânesiyle sû-i maksiminin 

arası takrîben yüz elli zirâ‘addan ‘ibâret ber- mahâll olub ol-kadar mahall dahî 

tamâmen i‘mâr olunduğu tasaddice beş yüz guruş kâfî olacağı erbâb-ı hayra 

ma‘rûfetle lede’l-mu‘âyene zâhir olur ve meblâğ-ı mezbûr 

 

(Sayfa No: 116) 
Sahife Numerosu 33         

beş yüz guruş dahî mâ‘-i mezkûr tahtında bulunan kanavât ashâbıyla vakf-ı mezbûr 

gallesinden sarf ve tesfiyesi mümkün ve câiz olduğu halde mezbûr ahurun bilâ 

mesûh-ı şer‘î sarfiyâtı olmuş olsa bile muteberi‘ olur ve eğer mesvegât-ı  şer‘îyyeye 

ibtinâen harfiyatını nâtık ve elde mevcûd bir günâ sahîh ve senevât ve edası ibrâz 

itsûn görelim cünki bir vakde kavl-i mücerredile aslâ bir da‘vâ sâbit olmaz ve 

hamam-ı mezkûrun levâzım-ı zârûriyesi ve dâhî makâmında bulunân mâ‘-ı mezkûre 
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maksimde olan idâne-i mahsûsundan kadimü’l eyyamdan şimdiye değin mârâ’l-

beyân kanavât ashâb-ı mülkiyet ve hamâm-ı mezkûr mütevellîleri tevliyet üzere 

mutasarrıf olagelmişlerdir vekil-i mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi’nin sâlifü’l-beyân 

ikrârı vechile mâ’-i mezkûrû yirmi sene mukaddem umur-ı ve ba‘de vefâta iki sene 

dahî vereseleri olan müvekkîlân merkûmâ der mahdut sofa ibrâ itdirmeleri el-hâlet-i 

hâzehî da‘vâmâ mâni‘ olamayacağı gibi mâ’-ı mazkurun sa’ir ashâb-ı hukûk 

taraflarından bi’l- izn ibkası hak olunduğu takdirde  yine ol---? başında rucû‘ ider ve 

mâ‘ mezkûr dahî hamâmına mukâbele-i vakf olub ve vakf-ı seniyyede dahî bey‘  

şer’an  hibe ve istihâb  misülli tasrif câ’iz olamayacağından bir şeyden  mâlik olan 

ol- şeyin zârûrâtından başka âhıre dahî mâlik olacağından ve vücûda bir şey’e tâbî‘ 

olan hükmde dâhî anâ tâbi‘ olub ve tâbî‘ içûn dahî ber-vech-i ber-hükm 

virilemeyeceğinden ve mâ‘-i mezkûrun mahdût kandiye icrası hasebiyle bağçe-i 

vesâ‘ireye sarf ve itilâfı hamam içûn zarar-ı ma-hak iddüğünden yine da‘vâma mâni‘ 

olmamakla mahdût küşad olunan su yolunun sedd ile ke’l-evvel mecrâsı kadimine 

ircâ‘ itdirtmesi matlûbûmdur didikde vekil mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi dahî tekrâr 

cevâbında ancak müdde‘î mütevellî mûmâ-ileyhin izniyle mecrâsı mezkûre mikdârı 

gayr-i mu’ayyen mebâliğ sarfiyla idildiğine ve mezkûr izin’e dâ’ir yerlerinde aslâ ve 

kat‘â bir günâ idrâk ve senedât olmadığına vekâleten ikrâr lâkin şühûd-ı muhtelifiye 

ile isbât-ı müdde‘â bih hâzırım didik de tarafeynin mevrus ve murâfa‘aları fetvâ-yı 

şerîfe lede’l-havâle cânib-i fetvâdan dahî mütevellî mûmâ-ileyh Fahreddin 

Efendi’nin müdde’‘âsı olan hamâm su yolunun Ador Ağa tarafından yirmi iki sene 

akdem hânesine bi’l-icrâ alındığı vekil-i müdde‘â ‘aleyh Mâzlûm Efendi’nin huzûr-ı 

hâkimde ikrâr ve i‘tirâfıyla sâbit olmakla bu bâbda mürûr-ı zamân aranılmayub 

mezkûr suyûn mecrâsı kadimine ke’l- evvel ircâ‘ olmasını iktizâ ider mütevellî izinle 

müteveffâ Ador Ağa tarafından sarf olunân mübâlağa ve izni mütevellî mûmâ-ileyh 

inkar itmekle ve sarfiyat-ı mezbûreye yirmi iki sene mürûr eylediğine vekil mûmâ-

ileyh Mazlûm Efendi tarafından itiraf olunmakla masârif-ı mezbûreye da‘vâsı şer‘an 

mesmu‘a olmayacak deyû cevâben iş‘âr ve beyân olunmakla müdde‘î mütevellî 

mûmâ-ileyh Fahreddin Efendi’nin inkârına mukarren vekil müdde‘â ‘aleyh Mazlûm 

Efendi’nin yirmi iki sene zarfında mâ’-i mezkûr mecrâsına bi’l-izn mûbâlâga sarf 

olmuşdur deyû tasaddî itmiş olduğu kelâmı mûrûr-ı zâmana uğramakla şer‘an 

mesmû‘a ve ittifâta şâyân olmadığı vekil mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi’ye taksim birle 

hamam-ı mezkûrun tevâbı‘ zârûriye ve icrâ-yı lazıme olan mâ’-ı mezkûrı mürur iden 

mecrâyı kidiminden yirmi iki sene mukaddem müteveffâ-yı mezbûr Ador hayâtında 
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kendi hânesine ıhdâs itmiş olduğu su hane olub ve icrâ itdirdiğine vekil mûmâ-ileyh 

Mazlûm Efendi’nin bi’t-tav’i ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâfı mucebince müvekkilân 

mezbûrân Sarkiz ve Anna’nın mevrûsları müteveffâ-yı merkûm Ador’ın kendi 

hânesine mâ’-i mezkûrı icrâ içûn küşâd  eylemiş olduğu mahdûd su yolunun sedd ve 

bend ile kâfî es-sâbık mecrâsı kadimînden mâ’-i mezkûr hâmam-ı mecbûre ircâ‘ ve 

icrâ olunmak üzere müvekkîlân markûmân Sarkiz ve Anna’ya izâfetle vekil-i mûmâ-

ileyh Mazlûm Efendi’ye tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesi’nden i‘lâm olundı.   

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-şehr-i Cemâziyu’l-evvel li-sene selâse ‘aşer 

ve selâse mi‘ete ve elf_______________________________________________ 

 

(Dava No: 172) 
Numero 56 

Ma‘ruz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Büyük Arabdar 

karyesi sâkinlerinden ma‘rûfetü’z-zât Kölenin Kızı Havvâ binti Hasan nâm Hâtûn 

medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde karye-i 

mezkûre ahâlisinde zevc-i Sâğir Tâze’nin oğlu İbrâhim ibn-i Hasan muvâcehesinde 

işbu merkûm İbrâhim beş yüz guruş mehr-i mû’eccel tesmiyesiyle zevc-i dahlım iken 

bundan iki sene mukaddem bana tatlik itmekle zimmetinde cihet-i mezbûreden 

alacak hakkım olan meblağ-ı mezkûru hâlâ bana edâ ve teslim itmediğinden sû’al 

olub icâb-ı şer‘îsi bi’l-icrâ meblâğ-ı mezkûrun tarafıma itâ içün merkûm İbrahim’e 

tenbih olunmak matlûbûmdur deyu ba’de’d-da‘vâ ve’s-su’al ol-dahî cevâbında  kazı-

yı minvâ’l muharrer üzere olduğuna bi’t-tav‘î ve’r-rızâ ikrâr ancak meblâğ-ı mezkûrı 

def‘âten edâyı iktizam yokdur deyû tasaddi eylediğim da‘vâmdan bâ-tavasut-ı 

mesalıhün kendi mülkûm olub karye-i mezkûrenin Altûn dere yerinde vâki‘ tarafları 

karye-i mekûre ahâlilerinden Taze’nin oğulları Ömer ve Memik ve Memik oğlu Kötü 

Osman ve Hacı Ali’nin oğlu Ali mülkleri ile mahdûd takriben altı yüz kürûmi 

muhtevî bir kıt‘a karalık bağ üzerine mezbûre ile ba’de’l-musâlaha bedel-i  sulh olan 

bağ-ı mahdûd mezkûrı müdde‘îye-i mezbureye lâhıkı vechile def‘ ve teslim ol-dahî 

ber-vech-i muharrer teslim-i vechen ve kâbûl eyledikden sonra tarafından her birimiz 

aherin kabûlûne hâvî zimmetini hukûk-ı zevciyete ve sâ’ire‘amme-i de‘âvî ve 

muhâsemâtdan ve kâffeten imân ve mutâlebâtdan ibrâ-i ‘âmm kâtı‘a nizâ‘ ve rafi‘u’l-

hasm ile ibrâ ve iskâd-ı hâk eyledik didikde müdde‘îyi mezbûre Havvâ dahî makar-ı 
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merkûm İbrâhim’e cem‘i kelimât meşrûhâsında bi’t-tav’-i ve’r-rızâ nizâhen tahkîk-i 

vecâhen tasdik eylediğini tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesi’nden i‘lâm olundı.  

Tahrîren fi’l-yevmis’sâbi min-Şa’banü’l-mu’azzam li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

 

(Sayfa No: 117) 
(Dava No: 173) 
Sahife Numerosu 34          Numero 57 

Bâdî defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Eyûb oğlu Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Kırkor bin Sacur bin Artin’in verâset-i 

zevce-i metrûkesi Minoş binti Artın ile babası merkûm mücerred ve sulbi kebir 

oğulları Artın Hosib ile sulbi sağîr oğulları Artin ve Merad ve  Haret ve Musyeb 

sulbi kebîre kızı Ohanna’ya inhisârı şer‘an zâhir ve inhisar olûndukdan sonra verese-i 

merkûmdan sığar mezbûrun emvâl-i mevrûzlarını ahz ve kabz ve hıfz ve umûrlarını 

tesviye ve rû’yete vâlideleri mezbûre Manûk kıbe’l-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn 

olûnûb ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyeten mezkûreyi ba‘de’l-kâbûl vasîyi 

mezbûre ile sâ’ir verese-i kibâr taleb ve ma‘rûfetleri ve ma‘rûfet-i şer‘le müteveffâ-yı 

merkûmun terekesi tahrîr ve takvim ve beyne’l-verese bi’l- fârizati’ş-şer‘îyye tevzî 

ve taksim defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olûnûr 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-‘ışrin min-şehr-i Şa‘bânü’l-mu‘azzam li-sene selâse 

‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf____________________________________________ 

 
menzi’l-i der mahalle-i mezbûre  
guruş  bâb
15000  1 
 
      yatak kat          miskamil sedir habası              
guruş  ‘aded  guruş ‘aded
750  5  200 2 

 
    küçük halı                kirkid kârî kilim        
guruş  ‘aded  guruş ‘aded
600  7  200 3 

 
   kırmızı kilim        miskamil Mûsâbeğli palası      
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded

50  1  120  3 
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penpe yastık            küçük perde ve   sıfra   
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

90  9  40 2 
 
evânî necâsiye               celban            sağîr ve kebir tahta anbâr      
guruş  ‘aded  batman guruş  guruş ‘aded
300  12  (boş) 6  100 2 

  
  yasdî çânan                         sa‘ât                 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

6  6  40 1 
 
bulgûr ve simit            mercimek              
guruş  kıyye  guruş  kıyye
100  17  15  2 

 
     pekmez                      üzüm            mütenevi‘ şira 
guruş  müd  guruş  ‘aded  guruş müd 

30  10  20  10  50 10 
 
hânede mevcût alaca topı       siyah ve beyâz içlik        
guruş  arşın  guruş ‘aded
2000  400  240 6 

 
     sâde yağ                          pendir                  unluk                                             
guruş  müd  guruş müd  guruş kıyye

60  3  20 4  50 10 
 
 tarak  keşkeş                    dirâzen          hırdavât-ı menzil 
guruş  ‘aded  guruş müd  guruş

50  20  40 4  300 
 
yekün yalnız 
  guruş 
  20951 
 
Minhaü’l-ihrâcat ______________________________________________________    
 
  resmi kısmet                kaydiye           yol bahâ 
para  guruş  para  guruş  guruş
20  523  20  31  15 

 
Yekün yalnız 

para  guruş 
310  570 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese____________________________________________ 
para  guruş
30  20380
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Hisse-i zevce-i mezbûre Minoş       
para  guruş

23  2547
 
Hisse-i ebb merkûm Hacr     

para  guruş 
31  3396 

 
Hisse-i ibn-i merkûm Artin 

akçe  para guruş 
1  39 2220 

 
Hisse-i ibn-i kebir mezbûr Hosib        
akçe  para guruş 

1  39 2220 
 
Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Artin 
akçe  para guruş 

1  39 2220 
 
Hisse-i ibn-i merkûm Mihran 
akçe  para guruş 

1  39 2220 
 
Hisse-i ibn-i sağîr mezbûr Zoran 
akçe  para guruş 

1  39 2220 
 
Hisse-i ibn-i sağîr mezbûr Mosis 
akçe  para guruş 

1  39 2220 
 
Hisse-i binti kebîre-i mezbûr Ohanna 
akçe  para guruş 
   2  19 1110 
 

Bâlâda muharrer olduğu vechile verese-i kibâr merkûmûn Hacr ve Artin ve Hosib 

ve Ohanna hisse-i ırsiyelerini tamâmen ahz ve kabz ile istifâ-yı hak eylediklerini her 

biri huzûr-ı şer’de ikrâr iddükleri misillû yine verese-i mezbûreden zevce-i merkûm 

Minoş dahî kezâlik kendi nefsine asâleten ve vasîleri olduğu ebnâ-i siğâr ve 

merkûmûn Artin ve Mihrân ve Musyeb’ın hisse-i ırsiyeleri olan emvâl ve eşyâ 

terekeyi dahî vesâyeten bana  ahz ve kabz istifâyı hak itdiğini işbu mahalle bi’ş- şerh 

kayd olundu 
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(Sayfa No: 118) 
(Dava No: 174 ) 
Sahife Numerosu 35        Numero  58 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntab’ın mahallâtından Hacı 

Halil Hânesi Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Kavcı oğlu 

Memik ibn-i Hacı Mamûk verâset-i zevce-i metrûkesi Hadice binti Halil ile vâlidesi 

Emine binti Mahmud ve sulbi sağîr oğlu Memik sağîre kızı Zâhide’ye inhisarı şer‘an 

zâhir ve aşikar  olundukdan sonra verese-i siğar mezburenin emvâl-i mevrûslarını 

ahz ve kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye ve rû’yete li- beveyn ‘amûcaları Mahmud 

ibn-i merkûm Mamo ve sâ’ir verese-i kibâr taleb ve ma‘rifet-i şer‘ ile müteveffâyı  

merkûm terekesi tahrîr ve takvim ve beyne’l-verese bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘îyye tevzi‘ 

ve taksim defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olûnur  

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrin min-Şa‘banü’l-mu‘azzam li-sene 

selâse ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf________________________________________ 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir bâb hânenin on altı sehimde yedi sehm hissesi 
guruş 
2000 
 
yatak kat            miskamil kilim 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded
100  1  65  1 

 
atîk palaz             köhne parça halı                 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded 

25  2  15  1 
 
evânî-i necâsiye             tahta anbar 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded
125  5  55 2 

 
bulgur  ve  keş ma‘ unluk 
guruş  kıyye 
120  10 

 
müteveffâ-yı merkûmun elbîsesi        pekmez                      
guruş  guruş müd 

50  50 20 
           
        üzüm                            sa‘ât                  
guruş     müd  guruş ‘aded

30  30  40 1 
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Hafhaf dükkânında olan yemeni çift       postal çift                 
guruş  ‘aded                   guruş  ‘aded
  350  50                   90  5 

 
     çizme çift                  papuç çift 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

45  4  95 15 
 
dükkân-ı mezbûrda olan ufak defek eşyâ-i sâ’ire bahâsı 

guruş 
145 

 
muharrer kal‘ada siyah ve beyaz bağ 

guruş  kıt‘a 
200  1 

 
Tıhnatan karyesinde bağ harâbesi 

guruş  kıt‘a 
160  1 

 
Su Boğazı karyesinde ve yokuş ardında karalık bağ 

guruş  kıt‘a 
250  1 

 
hırdavat-ı menzil                 

guruş 
30 

 
 Yekûn yalnız  

guruş 
4030 

 
Minhaü’l-ihrâcât_________________________________________________ 
 
resm-i kısmet              kaydiye       yol bahâ 

para  guruş  guruş  guruş
30  100  6  3 

 
 Yekûn yalnız  

para  guruş
30  109 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese ______________________________________ 

guruş 
3920 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Hadice        
guruş 
490 
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Hisse-i ümm mezbûre Emine 
para  guruş
15  653 

 
 Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Memik 
para  guruş
10  1851 

 
Hisse-i binti sağîre mezbûre Zâhide 
para  guruş
20  925 

 
İşbu defteri kassâmda mucebi cihetinde vâki‘ sahifenin zîrinde ve bâlâda 

muharrer olduğu vechile verese-i kibâr mezbûrattan Hadice ve Emine hisse-i 

ırsiyelerini tamâmen ahz ve kabz ile istifâ-yı hak eylediklerini her biri huzûr-ı şer’de 

ikrâr eyledikleri misillû sağîran-ı merkûman Memik ve Zâhide’nin hisse-i ırsiyeleri 

olan cem’an iki bin yedi yüz yetmiş altı guruş otuz beş paralık emvâl ve eşyâ ve 

terekeyi dahî siğar-ı merkûmların li-ebeveyn amucaları ve vasîleri olan mezbûr 

Mahmud kâmilen bi’l-vesâye ahz ve kabz ile istifâ-yı hak (tahrip olduğundan 

okunamadı)şerh işbu mahalle sebt ve kayd olundu. 

 

(Dava No: 175) 
Numero 59 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi Medîne-i Ayntab’da Seng-i Nakkaş Mahallesi’nde 

sâkine ma‘rufetü’z-zât işbû bâ‘isû’l-vesîka Ayuş binti Abdurrahmân nâm Hâtûn 

meclis-i şer‘î şerîf-i lâzımü’t-tevkîrda Töbe Mahallesi’nde mukim mezbûrenin 

dâmâdı Haso ve oğlu Hacı Memik ibn-i Hüseyin mahzarında takrir-i kelâm ve ta‘biri 

‘ani’l-merâm idüb sadrîye kızım Kerime ile işbu merkûmun beyinlerinde hâlâ 

zevciyet kâ’im iken merkûmun firâşından hâsıl ve kızım mezbûreden mütevellîd 

sadrî sağîr oğlu Abdurrahman ve sadrîye-i sağîre kızı Beşire’nin vâlideleri kızım 

mezbûrenin vefâtıyla sağır mezbûrlar şer‘an bi hakku’l-hazına hacr ve terbiyemde ve 

sağîran-ı mezbûran dahî nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zârûriyeye muhtac 

olmakla valideleri müteveffâ-yı mezbûre  Keke’de müntakil emvâl-i mevrûslarından 

olmak veyâhûd babaları işbû sağîr merkûm üzerine rucû‘ itmek üzere kıbel-i şer‘den 

kadr-ı ma‘rûf nafaka farz ve takdir olunmak matlûbumdur didikde mezbûrenin takrir-

i meşrûh vâkı‘a-i mutâbık ve zikr-i âtîsi meblâğ-ı kadr-ı kifâye olduğu zeyl-i 

rakimede muharreru’l-esâmî kimesneler ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î olanûr tahakkûk 

olan 
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(Sayfa No: 119) 
Sahife Numerosu 36  

beher şehr-i altmış guruş nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zârûrlyeleri içûn 

farz ve takdir olunub meblağ-ı mefruz mezkûrı küll-i şehr sağîran mezbûrana harç ve 

sarf ve lede’l-hâce istidâneye ve ‘inde’z-zafer mal-ı mevrûslarına ve yâhûd babaları 

hâzır merkûm Hacı Memik üzerine rucû‘a sağîr mezbûrların min- kıbeli’l ümm 

ceddeleri ve hâzınaları merkûm Ayyûş Hâtûn’a izin virilmeğin mâ-vak‘a bi’t-tâleb 

ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min-Receb li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mie te ve elf________________________________________________________                 

Şühûdü’l-hâl__________________________________________________ 

Bakkal Hacı Kara Ağa 

Kürt Osman’ın oğlu Hacı Osman 

İbrâhim Halil’in oğlu  

Bakkal İsmâil 

ve gayrühüm 

 
(Dava No: 176) 
Numero 60 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Beğ karyesi 

ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyûn’un topçu alayı’nın üçüncü tabûru’nun 

seksân dördüncü takımı’nın ikinci çavuşı iken bûndan akdem vefât iden Arif bin 

Hasan ibn-i Şeyho’nun ber-vech-i âtî vârisi olduklarını iddi‘â iden Şeyho ve Ahmed 

ebnâ-i merkûm Hasan ile zât-ı ma‘rûf Sultan binti Abdullah nâm Hâtûn medîne-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odası’nda ma‘kûd meclis-i şer‘îde müteveffâ-yı 

mezbûrun medyûnı Hüseyin bin Mehmed muvâcehesinde mevrûsemiz müteveffa-yı 

merkûmun hayâtında cihet-i karzdan işbu mezbûr Hüseyin zimmetinde otuz guruş 

alâcak hakkı olub meblâğ-ı mezkûrı kable’l-ahz ve’l-istifâ vefât itmekle mablâğ-ı 

mezkûr vâlidesi mezbûre Sultan ile li-ebeveyn er karındaşları olmâmızla bizlere 

münhasıra olub bizlerden gayri vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamakla 

meblâğ-ı mezkûrı bi’l-verâse taleb ideriz deyû her biri da‘vâ itdiklerinde ol-dahî 

cevâbında meblâğ-ı mezkûr cihet-i mezbûreden zimmetinde müteveffâ-yı merkûma 

hâlâ deyni olduğunı ikrâr lâkin müdde‘î merkûmların ber-vech-i muharrer verâset-i 

müdde‘âsını inkâr itmekle usûl-i müttehâzası vechile Ahmed bin Mustafa ve 
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Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘un hâzır 

oldukları hâlde Ali bin Ahmed ve Mehmed bin Halil nâm kimesnelerden dahî 

‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr olunan İsâ bin 

Mehmed ve Hüseyin bin Duru nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-

vech-i şer‘î ba‘de’l ısbât ve’l-hükm ve’t-tenbih mûcebince meblâğ-ı mezkûrı 

müdde‘î merkûmûn Şeyho ve Ahmed ve Sultan’a def‘ ve tasîmini iktizâ eylediği 

Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Hurrire fi’l-yevmi’l-gurre min-Şa‘bân li-sene selâse ‘aşer ve selâse mi’ete 

ve elf__________________________________________________________ 

 

(Dava No: 177) 
Numero 61 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki   

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’da Gurb-ı Zincirli 

Mahallesi’nde mûkim iken bundan akdem vefât iden Karabet veled Bâbek’in 

verâset-i zevce-i metrûkesi Ahsa binti Karabet ile sulbi kebir oğulları Agob ve Bâbek 

ve Mosis ve Abrâham ve Yâsef ve Karâbet ve sulbi sağîr oğlu Misak ve sulbi Kebîre 

kızları Hânım ve Ohanna’ya ve sulbiye-i sağîre kızı İlyâ’ya inhisârı şer‘ân zâhir ve 

âşikâr oldukdan sonra verese-i merkûmeden sağîrân-ı mezbûranın umârlarını tesviye 

ve emvâl-i mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer‘den vâlideleri mezbûre Ahsa 

vasî nasb ve ta‘yîn ulunub ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezbûre-yi ba‘de’l-

kabûl ve hisse-i mezbûre ile sâ’ir verese-i kibâr taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifeti’ş-

şer‘le müteveffâ-yı merkûmun terekesi tahrîr ve takvim ve beyne’l-verese bi’l-

farizâtü’ş-şer‘îyye tevzi‘ ve taksim defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunûr  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min-Şa‘bân li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

 

Mahalle-i mezkûrede vâki‘ hâne 
guruş  bâb
16000  1 
 
Tesahciyan  yânında birbirine muttasıl iki bâb dükkân 
guruş 
4000 
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Ulu ma‘sare karyesinde hayirlik                  buğday                             
guruş  kıt‘a  guruş kile kıyye
1000  1  4250 85 50 

    
          arpa                                     celban 
guruş  kile  kıyye  guruş kile kıyye
736  23  32  170 4 40 

 
     ak darı                                       nohut                                          
guruş  kile kıyye  guruş kile kıyye
162  1 32  150 3 50 

 
          hayir                   pekmez                  alaca top 
guruş  müd  guruş müd  guruş ‘aded
250  200  250 100  665 95 

  
 alaca kutnu           kırmızı beyaz parça       
guruş  zirâ‘  guruş ‘aded

15  3   210 28 
 

(Sayfa No: 120) 
Sahife Numerosu 37 

siyah astar top          siyah beyaz parça                        
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded
190  9  60  72 

 
       önlük                   yazma                kîsâ parça 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş arşen 

2  1  10  10  200 10 
 
   şirâ astârı                     aba 
guruş  arşın  guruş  ‘aded

50  102  50  5 
 
  beyâz frenk bezi top        çapıt perde           
guruş  arşın  guruş arşın 
290  7,25  45 362 

 
  siyah poşu          ‘âdi  acem şalı               parça astar                                 
guruş  ‘aded  guruş  arşın  guruş zirâ‘ 

60  3  69  2  30 4 
 
Yekûn yalnız 

guruş 
28898 

 
Minhaü’l-ihrâcât___________________________________________________ 
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   resm-i kısmet            kaydiye                  yol bahâ 
para  guruş  para  guruş  para guruş
20  722  20  43  20 15 

 
Yekûn yalnız 
para  guruş
20  781 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese________________________________________ 

para  guruş
20  28116

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Ahsa        
akçe  para  guruş 
00  12  3512 

 
Hisse-i ibn-i kebir merkûm Agob 
akçe  para guruş 
01  25 2894 

 
Hisse-i ibn-i kebir Bâbek 
akçe  para  guruş 
01  25  2894 

 
Hisse-i ibn-i kebir mezbûr Mosis      
akçe  para  guruş 
01  25  2894 

 
Hisse-i ibn-i kebir merkûm Abrâhâm 
akçe  para guruş 
01  25 2894 

 
Hisse-i ibn-i kebir mezbûr Yasef 
akçe  para  guruş 
001  25  2894 

 
Hissei ibn-i kebir merkûm Karabet          
akçe  para  guruş 
001  25  2894 

 
Hisse-i ibn-i sağîr mezbûr Misak 
akçe  para guruş 
001  25 2894 

 
Hisse-i binti kebire mezbûre Ohanna 
akçe  para  guruş 
00  13  1447 
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Hisse-i binti kebîre merkûm Hânım         
para  guruş
13  1447

 
Hisse-i binti sağîre mezbûre İlya 

akçe  para  guruş 
001  13  1447 

 

(Dava No: 178) 
Numero 62 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Cuba karyesi 

sakinlerinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Memik bin Osman nâm kimesne medîne-i mezbûre 

mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde Dülük karyesi 

sâkinlerinden Mehmed bin Ali muvâcehesinde merkûmun yedinde olub mahkeme-i 

mezkûre havlûsunda mu‘ayene olunân karnı altı beyâz ve iki arka ayakları karıncâlı 

ve kuyruğu güdek bir re’s siyâh erkek merkeb kendi malım olan merkebden doğma 

netâcen yedimde malım iken takrîben bûndan yedi sekiz mâh akdem yedimde zâyi‘ 

olub el-hâleti hâzihi merkûm Mehmed yedinde bulmamla merkeb-i mesvûf mezkûrı 

bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderim didikde ol dahî cevâbında merkeb-i mevsûf mezkûru 

bundan yirmi sekiz yirmi dokuz gün akdem iki yüz kırk guruş râic akçe mukâbilinde 

ismin bilmediğim Semerci hıristiyandan satûn olub ol-vechile şer’an malım olmak 

üzere vaz‘-ı yedini ikrâr lâkin müdd‘i merkûmun müdde‘âsını inkâr itmekle müdde‘î 

mezbûr Memik müdde‘âsı meşrûhasını usûl-i müttehâzası vechile bâ varaka-i 

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

mârâ’l-beyân Cuba karyeli Osman bin Ahmed ve Emin ibn-i Hacı Ömer nâm 

kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘ân hâzır oldukları halde Mehmed 

ve Mahmûd ibn-i Ali nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr olunân mezbûr Cuba karyeli Ahmed bin Mehmed 

 

(Sayfa No: 121) 
Sahife Numerosu 38 

ve yine Mehmed bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-

vech-i şer‘î ba‘de’l-ısbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcebiyle müdde‘â bih olan merkeb-i 

mevsûf mezkûrı müdde‘î mezbûr Memik’e def‘ teslimi müdde‘â ‘aleyh merkûm 

Mehmed’e tenbih olunduğı tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundı  



 

 

296

Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ min-şehr-i Şevvalü’l-mükerrem li-sene selâse 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf  ____________________________________________ 

 

(Dava No: 179) 
Numero 63 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde vâki‘ Rum Kal‘a kazasina tabi‘ Va‘az 

karyesi sâkinlerinden işbû bâ’isü’l-i‘lâm Hamo bin Dâvud nâm kimesne vilâyet-i 

mezbûre’de kâ’in Medîne-i Ayntab mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i 

şer‘îmizde medîne-i mezbûre mahallâtından İbn-i Şeker Mahallesi sâkinlerinden 

Tütün Hânı Odabaşısı Ali bin Mahli muvâcehesinde iki yüz guruş râic belde değeri 

ve kıymeti olan bir re’s erkek kendi malım olan merkebi bundan yedi gün mukaddem 

işbu merkûm Ali’ye mârâ’l-beyân hânda li-ecli’t-tehaffuz def‘ ve teslim ol-dahî 

teslim ve kabûl itmişidi el-hâleti hâzihi merkeb-i mezkûrı bana redd ve i‘âdeden 

merkûm Ali imtinâ‘ ider olmakla su’al olunub eğer merkeb-i mezkûr mevcûd ise 

‘alenen tarafıma îstirdâdı ve eğer mevcûd değil ise kıymeti  olan mâra’l-beyân iki 

yüz guruş râic akçenîn edâsı içûn merkûma tenbih olunmak matlûbumdur deyû da‘vâ 

itdikde ol dahî cevâbında müdde‘î mezbûrun ber-minvâl-i muharrer müdde‘âsı 

külliyân inkâr itmekle müdde‘î merûm Hamo iki yüz guruş kıymetlû merkebini 

mezbûr Ali’ye teslim ve tesellüm müdde‘âsını usûl-ı müttehâzesi vechile mensûb 

oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye temhir ve imzâ iden Ahmed bin Abdullah ve 

Osmân bin Hüseyin ve Abdullah bin Vakkâs nâm kimesnelerden evvelâ sırân ve 

ba‘dehû mütarafi‘an hâzır oldukları hâlde Mahmud bin Mustafa ve Abdullah bin 

Hasan nâm kimesnelerden dahi ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde 

iddükleri ihbâr olunân mârâlbeyân Va‘az karyeli Mehmed bin Hasan ve yine diğer 

Mehmed bin Hacı Cemo nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i 

şer‘î ısbât itmeğin mûcebince müdde‘â bih olan ve râic belde bulunân iki yüz guruş 

merkeb-i mezbûr kısmetini müdde‘î merkûm Hamo’ya def‘ ve teslîme müdde‘â 

‘aleyh Ali’ye tenbih olunduğu Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden tescil ve i‘lâm 

olundu 

  Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ min-şehr-i Şevvâlü’l-muharrem li-sene selâse 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf___________________________________________ 
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(Dava No: 180) 
Numero 64 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Dülük karyesi 

ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Abdi oğlu Mehmed bin Ali nâm kimesne medîne-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde yine medîne-i 

mezbûrenin Eyûboğlu Mahallesi’nde mukim Semerci Erakil veled-i Kalves merkûm 

Erakil tarihden yetmiş gün mukaddem kendi malım olmak üzere ağzı ile karnı altı 

beyâz bir re’s siyâh erkek merkebin iki yüz kırk guruş râic belde olan semen’i 

müdfû‘ ve makbûz mukâbilinde bana bey‘ ve teslim ve ben dahî iştirâ-i ve’t-teslim 

ve kabz ve kabûl idüb ol-vechile merkeb-i mevsûf mezkûr yedimde mâlım iken  

bundan yirmi gün akdem medîne-i mezbûre kurasından Cuba karyesi ahâlisinden 

gâ’ib-i ‘anı’l-meclîs Memik bin Osman nâm kimesne merkeb-i mevsûf mezkûre 

müstehâk çıkûb işbu huzûr-ı şer‘de inkârıma tasaddî eylediği müdde‘âsına 

muvâcehemde şâhideyn-i mücâdeleyin şehâdetleriyle ba‘de’l-ısbât ve’l-halef ve’l-

hükm-i zikr olan merkeb mevsûf merkûm Memik yedimden bi’l-istihkâk ahz ve kabz 

itmekle el-hâleti hâzihi ben merkeb-i mezkûr semen olmak üzere mâlımdan râic 

belde olarak medfu‘ım olan mâra’l-beyân iki yüz kırk guruş mezbûr Erakil’den bi’l-

mürâca‘a hâlâ taleb iderim deyû da‘vâ itdikde  ol-dahî cevâbında kazı-yı minvâl-i 

muharrer üzere olduğuna  tamâmihâ tâyı’an ikrar ve tasdik itmeğin mûcebiyle 

sâlifü’z-zikr iki yüz kırk guruş müdde‘î merkûm Mehmed’e redd ve teslimi müdde‘â 

‘aleyh mezbûr Erakil’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinen 

i‘lâm olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min- şehr-i Şevvâli’l-maharrem li- 

sene selâse ‘aşer ve selâse mi’ete ve elf__________________________________ 

 

(Dava No: 181) 
Numero 65 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ İsbatiraûn 

karyesi sâkinlerinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyûn’un otuz sekizinci alâyının 

ikinci tabûrunun dördüncü bölüğünûn dördüncü takımının neferâtından iken bundan 

akdem fevt olan Mustafa bin Abgir bin Abgir ’in ber-vech-i âtî vârisi olduklarını 

iddi‘â iden vâlidesi ma‘rufetü‘z-zât Fatma binti Mustafa ile li-ebeveyn er karındaşları 

Türkmân Mehmed ve Abgir ibn-i merkûm Abgir  ve kezâ kız karındaşları 
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ma‘rûfetü’z-zât Emine ve Hadice ve Halime ve Fatma ve Elif benâtü’l-mezbûre 

Abgir  bin Abgir nâm kimesneler medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında 

ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde müteveffâ-yı merkûmun medyûnu olub medîne-i 

mezbûrenin Beğ Mahallesi sâkinlerinden Sinân Ağa ibn-i Abdullah Ağa 

muvacehesinde mevrûsumuz merkûm Mustafa’nın  hayâtında işbu merkûm Sinân 

Ağa zimmetinde cihet-i karzdan alacağı olan elli guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifâ 

vefât idüb ben vâlidesi ve işbu merkûmlar merkûmân Mehmed ve Abgir ve Emine ve 

Hadice ve Halime ve Fatma ve Elif er ve kız karındaşları olmakla verâseti bizlere  

münhasıra olub bizden gayri vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamakla meblâğı 

mezbûrı bi’l-verâse tarafımıza def‘ 

 

(Sayfa No: 122) 
Sahife Numerosu 39 

ve teslîmi matlûbumuzdur deyû her biri da‘vâ itdiklerinde ol-dahî cevâbında meblağ-

ı mezbûr cihet-i mezkûreden hâlâ zimmetinde olan merkûma deyni olduğuna tayi‘an 

ikrâr lakin medyûn merkûmunun ber-minval-i muharrer verâset-i müdde‘âlarına 

taliben inkar itdikde müdde‘îyûn merkûmunun müdde‘âlarına muvâfık biyyine taleb 

olunduk da medyûn merkûmun ber vech-i şer‘î müdde‘âlarını usûl-i mevzû‘asına 

tevkifen bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreyi imzâ ve 

temhir iden Molla Halil bin Emin ve Mustafa bin Hüseyin ve Ahmed bin 

Abdurrahman nâm kimesnelerin evvelâ sırrân ve ba‘dehû mutarafi‘un hâzır oldukları 

halde  Musto bin Osmân ve Silo bin Mahmûd ve Hamo bin Memo bin Maho nâm 

kimesnelerden  dahî ‘alenen ledet-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde itdükleri ihbar 

olunan karye-i mezkûreli Hasan bin Koca Hüseyin bin Kör Mûsâ  ve Derviş Durmuş 

bin Deli Ahmed bin Mehmed nam kimesnelerin şehâdetleriyle isbat itmeğin 

mûcebince müdde‘îyun merkûmunun verâsetlerine ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘î müdde‘â 

bih olan meblağı mezbûr elli guruş müdde‘îyûn merkûmun vâlidesi Fatma’ya ve li-

ebeveyn er ve kız karındaşları Türkman Mehmed ve Abgir ve Emine ve Hadice ve 

Halime ve Fatma ve Elif nâm  kimesnelere hâlâ def‘ ve teslime müdde‘â ‘aleyh 

mezbûr Sinân Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve bi’l-iltimas Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min-şehr-i Şevvâlü’l-maharrem li-

sene selâse ‘aşer ve selâse mi’ete ve elf___________________________________ 
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(Dava No: 182) 
Numero 66 
 Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

 Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesine 

ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde Vilâyet-i mezbûreye tâbi‘ Bab kazası mülhâkâtından 

Kazılar karyesi ahâlilerinden işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Molla ibn-i Davud Dede nâm 

kimesne Medîne-i Ayntab’a tâbî‘ Taht-ı Timûr karyesi turâbında sâkin Urumânlı 

Aşireti’nden Hamük Obası’nda bulunan Mehmed bin Alo bin Mehmed 

muvâcehesi’nde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb işbu merkûmun yedinde olub 

mahkeme-i mezbûre havlûsunda mu‘âyene olan bir re’s ‘ağzı ak siyah renkli erkek 

merkeb kendi malım olan merkebden doğma netâcen yedimde malım iken Urfa 

tarîkıyla hâneme gelmek üzere esnâ-yı rahde (çizik) bundan üç sene mukaddem 

kaza’en yedimden sarf ve zâyî‘ el- hâlet-ü hâzihi merkeb-i mevsûf mezkûru işbu 

merkûm Mehmed yedinde bulmâmla tarafıma teslîmini bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderîm 

didikde ol-dahî cevâbında müdde‘â bih olan merkeb-i mevsûf mezkûru Ayntab’da 

sâkin gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Haso bin Cemo nâm kimesnenin kefâletiyle ismini 

bildiğim bir canbazdan yüz dokuz guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukâbilinde 

bundan iki buçuk sene akdem satûn alub ol-vechile şer’an  yedinde mal olmak üzere 

hak-ı vaz‘-ı yedini ikrâr lâkin müdde‘î merkûmun ber-vech-i muharrer malı 

olduğunu bilmem deyû ikrâr itdikde tarafeynin takrîrleri kavânin-i şerîfe lede’l-

havâle müdde-i merkûm Mollâ netaîc davâsı itmekle beyyinesi bi’t-tercih müdde‘âsı 

ber-vech-i şer‘î isbât ider ise ba‘de’l- tahlif merkeb-i mevsûf mezkûrı zabt idecek 

deyû cevâben iftâ ve iş‘âr olunduğuna binâen müdde‘î merkûmdan ber-vech-i 

muharrer müdde‘âsına muvâfık beyyine taleb olundukda müdde‘î merkûm ber-vech-i 

meşrûh müdde‘âsını usûl-ı müttehâzası vechile bâ-varaka-i mestûre mensûb 

oldukları mahallerinden zîr-i mestûreyi imzâ ve temhir iden karye-i mezbûre imâmı 

Molla Halil bin Hacı İbrâhim ve Hâfız Memik bin Mustafa nâm kimesnelerden 

evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarafi‘ân hâzır oldukları halde Keferdizli Ali bin 

Mehmed ve Hasan bin İbo ve Müslim bin Silo nâm kimesnelerden dahî ‘alenen 

lede’t-tezkiye âdl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr olunân Kazılar karyeli 

Hüseyin bin Mehmed Ali bin Mamo ve Ali bin Osman bin Hasan nâm kimesnelerin 

şehâdedtleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î ba‘de’l-ısbât ve’l-hâlef ve’l-hükm 

mucebiyle müdde‘â bih olan merkeb-i mevsûf mezkûru müdde‘î merkûm Molla’ya 
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def‘ ve teslîme müdde‘â ‘aleyh merkûm Mehmed’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab 

mahkeme‘i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min-şehr-i Şevvâü’l-maharrem li-

sene selâse ‘aşer ve selâse mi’ete ve elf_____________________________________ 

 

 

(Dava No: 183) 
Numero 67 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Kurb-ı 

İbn-i Şeker Mahallesi’nde mukim Toprakcı Nersiz  veled-i Tomas veled-i Edım nâm 

kimesne medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde 

medîne-i mezbûre kurasından Cuba karyesi ahâlilerinden Emin bin Hacı Ömer bin 

Mehmed muvâcehesinde merkûmun yedinde olub mahkeme-i mezkûre havlusında 

mu‘âyene olunân karnı altı ile ağzı ve burnu beyâz ve kulakları yirik siyah renkli bir 

re’s erkek merkeb şer’an yedimde malım iken bundan dört mâh mukaddem Haşve 

hanında olduğu halde kaza’en sarf ve zâyi‘ olub el-hâlet-i hazehi merkûm Emin 

yedinde bulmâmla bi’l-istihkâk merkeb-i mevsûf mezkûrı taleb iderim deyû da‘vâ 

itdikde ol-dahi cevâbında merkeb-i mevsûf mezkûr kendi malı olan merkebinden 

doğma netâcen yedinde malı olmakla bi-hak-ı vaz‘-ıyedini ikrâr lâkin müdde‘î 

merkûmun ber-vech-i muharrer malı olduğunı bilmâm didikde müdde-i mezbûr 

Nersiz tekrâr cevâbında merkûm Emin bunda bir hafta mukaddem huzûr-u hâkimin 

gayrinde merkeb-i mevsûf mezkûr bâşiraü’ş-şer‘î yedinde malı olduğunu beyân itdiği 

kelâmıyla işbû huzûr-ı hâkimde cereyân iden muhâkemede yine merkeb-i mezkûr 

içün netâcen malımdır deyû ifâde eylediği kelâmı arasında menâfât olmakla 

müdâfâ‘asının reddi matlûbumdur deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’l-inkâr tarafeynin sûret-i 

murâfa‘ları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle müdde-i mezbûr Nersiz müdde‘â ‘aleyh 

Emin’in kıbeli’t-terâfi‘ şirâen da‘vâsını ısbat ider ise mu‘ahharen muhakeme 

esnâsında netâc da‘vâsı miyânesinde menâfat olmakla müdde-i ‘aleyhânın netâic 

da‘vâsına iltifât olunub ancak merkûm Nersiz merkeb-i mevsûf mezkûr şeraen maliği 

olduğunu ısbât itdiği sûretde ba‘de‘t-tahlif 
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(Sayfa No: 123) 
Sahife Numerosu  40 

merkeb-i mezkûrı bi’l-istihkâk zabt ideceği velâyet-i tenâkız sâbit olmaz ise netâc 

beyyinesi tercih olunacağından müdde‘â ‘aleyh merkûm Emin merkeb-i mezkûr  

netâcen malı olduğunu bi’l-beyyinatü’ş-şer‘îyye isbât itdiği halde merkeb mezkûr 

kemâ fi’s-sâbık yedinde ibka olunacak deyi cevâben iş‘ar ve beyan olunduğuna 

mezbûr Nersiz zabit cerîdesi zîrine isimlerini kayd itdirdiği dört nefer şâhidlerinden 

Mahmûd bin Rasim ve Apo bin Mehmed nâm kimesnler şehâdetlerinde merkeb-i 

mezkûr içûn sâtûn iltimâ iddüğünü merkûm Emin’in gayr-i ikrâr eylediğine şehâdet 

itmeleriyle gayr-i muvâfık olmakla merkûmânın şehâdetlerî redd olunduğu gibi 

Hasim bin Mehmed dahî sekiz mâhdır merkeb-i mezkûr kapusunda bulunduğunu 

merkûm Emin’in ikrârına şehâdet itmîş ise de bakî kalan bir nefer şâhidini dahî 

isbatdan izhâr-ı ‘acz itmekle merkûm Emin müdde‘âsını usûl-ı müttehâzesi vechile 

molla Mehmed bin Abdullah ve Ahmed bin Osman nâm kimesnelerden evvelâ sırrân 

ve ba‘dehû mûtarâfi‘an hâzır oldukları halde Mehmed ibn-i Ali ve Ahmed bîn diğer 

Ali nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde 

iddükleri ihbar olunân Mehmed bin Ali ve İsâ bin Mehmed nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î ba‘de’l-isbât ve’l-hükm mucebince 

müdde‘î mezbûr da‘vâyı mezkûresiyle mu‘ârazadan men‘ ile merkeb-i mezkûr 

merkûm Emin yedinde ibkası lâzım geldiği Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min-şehr-i Şevvâl li-sene selâse ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf_______________________________________________ 

 

(Dava No: 184) 
Numero 68 

Mûfihimine’l-vakfı ve’t-tescil ‘alâ rahmeti’l cemîl mine’ş-şurût ve’l-ubûr 

vaka‘a indî fe-hakemtû bi-sıhhâtihi ve lûzûmihi ve umûmihî ve husûsatan ‘âlî men 

bi’l hilâfi beyne’l-eimmmetü’l eslâf ve ene’l-fâkiri ilâ rahmeti Rabbi’l kadir es-

Seyyid  Mehmed Emin Efendi el- Mevlâ  halîfe be-medîne-i Ayntab ‘afâ lehû Hamd-

i cemîli mevfûr ve şükri cezi’l-i gayr-i mahsûr ol-vakf-ı hakâyâ-yı hâmâyir ve kâşif-i 

habâya-yı serâ’ir olan cenâb-ı muvahhid ‘âfiye-i mümkînat ve münşi-yi kâffe-i 

masfû‘ât te‘âlâşânühü ‘ani’t-tesbih ve’l-mesih ve tekaddese zâtühû ‘ani’n-nâzırve’l-

‘âdil Hazretlerinin dergah-ı ve barğâh-ı makdesine sezâvâr ve vâcibü’l iktisârdır ki 
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envâ-i beni Ademi kudret-i kâmile ve hikmet-i şâmile inşâ ve ihtira‘ idüb dünyâyı 

mezra‘atı âhiret  ve evlâ-yı zerî‘a-ı ‘âkıbet eyledi ve salâvâtü tayyibatü ve tehiyyatün 

halisâtı ol-sultân-ı cumhûr ve enbiyâ’ ve ünvân-ı meşhûr-ı esfiyâ’mazhar-ı feyz-i 

hakâyık hâfız-ı esrârı dekâyık imam-ı ka‘be-i udüs ve hümâm-ı Medine-i üns sadr-ı 

suffe-i safâ’ Muhammedini’l sallallâhü te‘âlâ‘aleyhi vesselem hâzretlerinin meşhed-i 

mu‘attar ve merkad-i safâlarına usul ki vücud-ı şerîfi sebebi îcad-ı kevn ve mekân ve 

bâ‘isi hilkat-ı üns ve cân oldu tahiyyât-ı bî-inâye  ve teslîmât mine’l eser-i sâye? âl 

ve evlâd-ı kiram ve ashâb-ı zevi’l ihtirâm hazretlerine olsun ki her biri sırat-ı 

müstakîme necm-i hüdâ’ ve felek-i ihdâda şems-i zuhâ oldular Ravzânü’llâhiteâlâ 

‘aleyhim ecme’în emmâ’ ba‘d sebeb-i tahrîr-i kitâb ve mûceb-i tastir-i hıtâb oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntab’nın Kurb-ı Kayacık Mahallesi 

sakinlerinden sâhi bü’l-hayrât ve râgıbü’l hasenat olan Attar Hacı Bekir Ağa bin Şişli 

Hüseyin bin Mustafa meclis-i şer‘î şerîf-i enverde zikr-i âtî vakfına  li-ecli’t-tescil 

muvakkâten mütevellî nasb ve ta‘yîn eylediği Mehmed Nizâmeddin Efendi ibn-i 

Mehmed Bahâddin Efendi mahzârında ikrâr sahîh-i şer‘î ve i‘tiraf-ı sarih-i mer‘î idüb 

vakf-ı câ’iyü’l-beyânın sudûruna değin iki bin guruş semen mukâbelesinde bat- 

şiranyiş-şer‘î hâlâ yedimde mülk-ı sahîhim ve hak-ı sarîhim olub medîne-i 

mezbûrenin Uzun Çarşusı’nda vâki Helvâcı bazarında ka‘in tarafları tarîk-i ‘âmm ve 

Yüzükcü hanı hârabesi ve Hamzazâde Mehmed Mazlûm Efendi ibn-i Emin 

Efendi’nin mülkü olan bakkal ve Müzârerüddin  vakfı bulunân Uncu dükkânlarıyla 

mahdûd bir bâb Attar dükkânının tâmamında olan nıfs hisse-i şâyi‘âmı kendi emlâk 

ve emvâlimden bi’l-ikrâr Haşyetullahi te‘âlâ ve taleben li- merzâti Resûlihi’l-  

mı‘allâ  vakf sahîh-i mü’ebbed ve habs-i sarîh-i muhalled  ile vakf ve habs idüb şöyle 

şart ve ta‘yîn eylemdim ki dükkân-ı mahdûd mezkûr hissesi beher sene mütevellî 

yediyle icâr olunub hâsıl olan galleden tekâlif-i örfiye ve masârafat-ı lâzımesi ve 

dükkân-ı mezkûr ‘arsasında değer-i zemîni olan altmış guruş nısfı olan otuz guruş 

Zülkadriye Medrese’si evkâfı cânibine sene be sene edâ ve ifâ olundukdan sonra bakî 

fazla-i galleden beher sene Muharremü’l-hârâm’da bir semen  döğme ve on beş 

batman pekmez ve bunlara nisbetle mikdâr-ı kâfı sâ’ir malzeme iştirâsıyla bir-

ma‘sare kazganı ‘aşûra çorbası tabh ulunub it‘âm-ı fukara oluna bakî galleden 

mütevellî olanlar senevî yirmi guruş ücret tevliyete ahz ile kezâ umûrına sarf idüb 

bâki fazla-i galleyi evlâdım evlâd-ı evlâdım (çizik) ve evlâd-ı evlâd-ı evlâdım batnen 

ba‘de batnın li’z-zekeri misli hazzı’l-ünseyeyn  beynlerinde iktisâm oluna el-‘iyâzen 

bi-llâh evlâdım külliyen münkarız olunur ise mezkûr fazla-i galle fukarâ-ı müslimine 
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i‘tâ oluna hayatta oldukca vakf-ı mezkûre minvâl-i muharrer üzere bi’ş-şer‘îyye 

tasarruf idem ve vefâtımdan sonra olan zükkûrunda ekber ve erşâda bekâ-i ba‘de 

batn mütevellî ola el-‘iyâzen bi-llâhi te‘âlâ evlâd-ı zekûrum bi’t-taleb inkâr-ı ahzdan 

sonra evlâdı inâsım batnen ba‘de batn mütevellî ola Ne‘ûzıbi-llâhî te‘âlâ evlâdım 

taliben münkariz olur ise ol-vefât bir takım kimesne mütevellî olub mînvâl-ı meşrûh 

üzere icrât-ı şurût ile mutasarrıf olub 

 

(Sayfa No: 124) 
Sahife Numerosu  41 

ve ücret tevliyetini ahz ide deyû fârigân-ı ani’ş-şevagal mezkûr nısf hisse dükkânı 

mütevellî mûmâ-ileyh lâyıkı vechile teslim olduğu sâ’ir mütevellîyân evkâf gibi ber-

hete? mine’z-zamân tasarruf eyledi didikde kıbbe’t-tesdikı’ş-şer‘î vâkıf-ı merkûm 

kelâmını semt-i âheri sâdık olub vakf-ı mezkûr İmam-ı Azâm ve Hümâm-ı Efhâm 

Ebû Hanîfetü’l- Kûfi Hazretleri katında münzele-i ‘ârîde olmakla rucû‘ ve İmam 

Muhammed bin Hasânü’ş-Şeybâni Hazretleri nezdinde vâkıf-ı menâfi‘ vakfı kendi 

nefsine şart ile vakf-ı bâtıl olduğuna binâen vakf-ı mezkûrdan rücû‘birle mârâ’l-

beyân nısf hisse dükkânın ke’l-evvel mülküme istirdâd iderim diyecek mütevellî-yi 

mûmâ-ileyh dahî cevâb-ı savâba  mütasaddi olub eğerçe halâ hal-i best  olunân 

minvâl üzere olduğunu  cây-ı eşkal değil isede lâkin ‘Arif Hamdâni Ebû Yusufü’ş-

Şehir bi’l-İmâmü’s-Sânî Hazretleri ‘indinde vâkıf mücerred vakfet dimekle ve İmâm 

Muhammed bin Hasânü’ş-Şeybani Hazretleri katında teslim ale’l- mütevlli olmakla 

vakf-ı mezbûr-ı sahîh ve lâzım oldu deyû redd ve teslimden imtinâ‘ ile hâkim-i 

mevki‘  sadr-ı küttâb tûbâ lehü  ve hüsn-ü me’âb Efendi Hazretleri huzûrunda 

mütarâfi‘ân ve her biri mübtekâsınca fasl ve hasma tâlibân olduklarında hâkim-i 

mûmâ-ileyh ibka Allahü ni‘meh ‘aleyh hazretleri dahî tarafeynin evvelesine nazar-ü 

mübtal-i hayr olmakdan hazer  idüb ‘âllemâ bi’l-hilâf ü’l-cârî beyne’l- e’immetü’l- 

eslâf vakf-ı mezbûrun sıhhat ve lüzûmuna hükm itmeğin min- ba‘d vakf-ı mezkûr 

sahîh ve lâzım oldu femen (çizik) bedelehû ba‘de mâ semi‘ahû fe-innemâ ismuhû 

‘le’l-lezîne yübeddilûne inne’llâhe semi‘ün ‘alim icrâ’l-vakfı ‘ale’l-hayyi’l-cevâdi’l-

kerîm cerâ zâlike 

Hurrire fi’l-yevmi’l- gurre min-Ramazanü’l-mübârek li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl________________________________________________ 

İhtırâbzâde Mekremetlü Abdullah Necib Efendi 
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Tokatlı oğlu Mustafa Ağa 

Mahdûmu Hasan Ağa 

Şerefoğlu Mehmed Ağa 

Vâkıf merkkıf merkûmen oğlu Memik ağa 

Diğer oğlu Abdo Ağa 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 185) 
Numero 69 

Bâdî-i taksim defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tabi‘ Küşdem karyesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Yapu Mahelleli Mehmed’in verâset-i 

zevcesi Arbâ ibnetü’l Havâ ile  sulbiye-i sağîre kızı Zeyneb’e ve kendüden mukim 

fevt olan (çizik) Hamo’nun sulbi kebir oğlu Mehmed’e ve yine kezâlik vefât iden 

diğer oğlu Haso’nun sulbi kebir oğulları Şeyho  ve Mehmed’e inhisârı şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra binti sağîre-i mezbûrenin umûrunu tesviye ve malı  

mevrûsunu ahz ve kabz ve hıfz vâlidesi mezbûre Arbâ kıbel-i şer‘den vasî nasb ve 

ta‘yîn olunub ol-dahî vesâyet-i ba‘de’l-kabûl vasî-i mezbûre ve sâ’ir verese-i kibâr 

taleb ve ma‘rüfetleleri ve ma‘rüfet-i şer‘ ile müteveffâ-yı merkûm terekesi 

muharreru’l esâmi ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îyye tevzî‘ ve taksim 

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

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min-şehr-i Zi’l-ka‘de ve li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

 
Menzil-i der karye-i mezbûr      
guruş  bâb
1000  1 

 
Yamaçda değîrmân üstünde fıstıklık 
guruş  kıt‘a
1000  1 

 
Mezkûr değirmanın nısfı 
guruş  kıt‘a
2000  1 

 
Çâgıt deresinde fıstıklık        
guruş  kıt‘a
500  1 
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Molla Hasan deresinde fısdıklık    
guruş  kıt‘a 
300  1 

 
Kaya altında nısf hisse fıstıklık       
guruş  kıt‘a 
250  1 

 
    kısrak          merkeb ma‘ supa 
guruş  re’s  guruş  re’s
900  1  150  2 

 
      öküz                       keçi                   
guruş  re’s  guruş  re’s
350  2  1300  33 

 
  arı  kovanı                 yatak kat            
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded
100  8  250  3 

 
    kıl kilim                 çuvâl 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded
200     7  120  8 

 
      harar                bakır bardak 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded

80  4  300  10 
 
    ak darı                  çift takımı 
guruş  kile  guruş  ‘aded
120  132  100  1 

 
hırdavat-ı menzil    
guruş 
100 

 
Yekün yalnız 
guruş 
9120 

 
Minhaü’l- ihrâcat_____________________________________________ 
resm-i kısmet            kaydiye                yol bahâsı 
guruş  para  guruş  para guruş
228  30  13  20 5 

 
yekün yalnız 
para  guruş
10  247 
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Sahhü’t-taksim beyne’l-verese___________________________________ 
para  guruş

30  8872
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Arbâ  
guruş 
4436 

 
Hisse-i binti sağîre-i mezbûre  Zeynep 
guruş 
1109 
 
Hisse-i ibnü’l  kebir el-merkûm Mehmed 
para  guruş

5  1109
 
Yine kezâ ibnü’l- ibnü’l-merkûm Şeyho hissesi 
para  guruş

5  1109
 
Hisse-i ibnü’l- ibnü’l mezbûr diğer Mehmed 
para  guruş

5  1109
 

(Sayfa No: 125) 
(Dava No: 186) 
Sahife numerosu 42       Numero  70 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Kurb-ı 

Tarla-yı Cedid Mahallesi ahâlisinden işbu ba‘isü’l-i‘lâm Müslim ibn-i Kilisi 

Mehmed medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i 

şer‘îmizde mahalle-i mezkûre sâkinlerinden iken bundan takrîben üç sene mukadded 

vefât iden Tokatlı oğlu Hacı Kadir dimekle ma‘rûf Abdülkadir ibn-i Hacı Hasan’in 

hisseran  vereselerinden olub müteveffâ-yı merkûm tereke-i  vâkiyesine bi’l-verâse 

vâzı‘u’l-yed olan li-ebeveyn er karındaşı Hacı Mustafa Ağa ibnü’l-mezbûr Hacı 

Hasan muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb mevrûsunuz müteveffâ-yı 

merkûma hayâtında hin-i vefâtından çend sene mukaddem mahalle-i mezkûrede vâkî  

ve hâlâ müteveffâ-yı merkûm metrûkâtı mahallesinde olub kendüsi bey‘ eylediği bir 

bâb menzil-i esmânından zimmetinde mütebâkî râıc belde-i akçe olarak alâcağım 

olan iki bin iki yüz guruş hakkımı bana kable’l-edâ vefât idüb ba‘de yüz otuz guruş 

dahî müteveffâ-yı mezbûr vereseleri taraflarından takrîben bana def‘ ve teslim 

olunmakla bâkî kalan mâra’l-beyân raic akçe olan iki bin yetmîş guruş alâcağımı bi’l 
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verâse vazı‘u’l-yed olduğu müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâkıyesinden olmak 

üzere tarafıma ibkaya âh-ı merkûm Hacı Mustafa’ya tenbih olunması matlûbumuzdur 

ol-dahi cevâbında müteveffâ-yı merkûm ile tereke ve vâkıyesine bi’l-verâse vâzı‘u’l-

yed olûnduğu ikrâr lâkin müdde-i mezbûrun ber-minval-i muharrer müdde‘âsını 

bilmâm didikde müdde‘î merkûm Müslüm müdde‘âsı meşrûhâsını Bostancı Mehmed 

Ali ibn-i Arpacı Mehmed ve Arpacı Kazı Mehmed ibnü’l-Hacı  (çizik) Mustafa nâm 

kimesneler şehâdetleriyle isbât itdikde meşhûr ‘aleyh olan mezbûr Hacı Mustafa’dan 

şâhidân merkûmânın mâlları su’al olunduğu mezbûr ‘âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

iddüklerini ifâde ve beyân itmeğin mûcebince müdde‘â bih olub raic belde olan 

meblâğı mezkûr mütebâki iki bin yetmiş guruş müteveffâ-yı merkûm er karındaşı 

Hacı Abdülkadir Ağa’nın bi’l-verâse vazı‘u’l-yed olduğunu tereke ve ibkâsından 

olmak üzere müdde‘î mezbûr Müslüm’e  def‘ ve teslimi müdde‘î âleyh Hacı Mustafa 

Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min-Zi’l-ka‘de li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf________________________________________________________ 

 
 
(Dava No: 187) 
Numero  71 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Seng-i Nakkaş 

Mahallesi’nde mukim işbu ba‘isü’l-i‘lâm Hacı İbrâhim oğlu Mustafa bin Memik bin 

Keko medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îde Ceyde 

nâhiyesinde vâki‘ Karaca Virân karyesi sâkinlerinden Mûsâ bin Yusuf bin Mûsâ 

muvâcehesinde güzerân iden üç yüz altı senesi mâh Recebü’l-ferdi’nin nısf 

tarihinden itibâren işbû merkûmun yed ve malımdan ‘alâ vechi’l-istikrâz ahz ve kabz 

idüb ol-vechile zimmetinde alacak hakkım olan iki ‘aded ‘ayn-ı Osmâni Lirâsı 

matlûbâtımı bana irâde-i ta‘lil ider olmakla su’al olûnub icâb-ı şer‘îsi ibrâ olunmak 

murâdımdır deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’l-inkâr  tarafeynin sûret-i murâfa‘aları fetvâyı 

şerîfe lede’l-hâvâle müdde‘î merkûm Mustafa ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını ısbat 

ider ise meblağı mezkûrı mutâlebe idecek vâlâ-i müdde‘î merkûm talebiyle müdde’i 

âleyh ba’de’t-tahlif müdde‘î merkûm mutâlebesinden hulâsâ olacak deyû cevâben 

iş‘ar (tahrip olduğundan okunamadı) olunmakla müdde‘î merkûm müdde‘âsı 

meşrûhasını Kâtib Hocazâde Hâfız Ahmed Efendi ibn-i Abdurrahman Efendi 

Sadık’ın oğlu Kazaz Mehmed bin Hüseyin nâm kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’l-
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isbât şâhid-i merkûmların halleri meşhûr ‘âlî ye olan Mûsâ’dan su’al olundukda ol-

dâhi merkûman ‘âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları dâhi mücâveten ifâde ve beyân 

itmek mûcebince müdde‘â bih olan mârâ’l-beyân iki ‘aded ‘ayn-ı Osmânı Lirasını 

müdde‘î merkûm Mustafa’ya def‘ ve teslîme ‘müdde‘â ‘aleyh mezbûr Mûsâ’ya 

tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min-Zi’l-ka‘de li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

 

(Sayfa No: 126) 
(Dava No: 188) 
Sahife Numerosu 43     Numero 72 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki bâisu’l-lâm 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab kazâsından Güreniz 

karyesi ahâlisinden işbu bâ‘isû’l-i‘lâm Memo bin Memo nâm kimesne medîne-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde Kürkçiyân 

Mahallesi’nde mukim Külâh oğlu Ahmed bin Abdullah muvâcehesinde ve yine 

karye-i mezkûreli Memik bin Kenân hâzır olduğu halde merkûm Ahmed yedinde 

olub mahalle-i mezkûre havlusunda mu‘ayene olunan kuyruhu kısa yüz rengi ağzı 

beyaz bir re’s erkek merkeb hâzır merkûmın malı olduğu halde bundan üç dört mâh 

akdem yüz elli beş guruşa satûn olub ol-vechile yedimde mâlım iken bundân on gün 

mukaddem yedimden zâyi olub el-hâlet-i hâzihi merkûm Ahmed yedinde bulmamla 

bi’l-istihkak talebiderim deyû da‘vâ itdikde ol-dahî cevâbında bundan dört gün 

mukaddem merkeb-i muvsûf mezkûrı  Rum Kal‘alı Ahmed bin Sâdık Beğ kifâyetiyle  

ga’ib-i ‘ani’l-beled yine Rum Kal‘a zabtiyelerinden Ahmed nâm kimesneden yüz on 

guruş semen-i medfu‘ ve makbuz-ı iştirâ idüb ol-vechile şiran yedinde malı olmak 

üzere bi-hak-ı vazı‘u’l-yedini ikrâr lâkin müdde‘î merkûmun malı olduğunu inkâr 

itdikde hâzır merkûm Memik’den lede’s-sû’al ol-dahî cevâbında merkeb-i mevsûf 

mezkûru bundan bir buçuk sene mukaddem Ayntab’da Güceli pazar nâm mahalde 

mukim Haydar’ın oğlu Koçak bin Kâsım’dan yüz beş guruşa  saltûn alûb ol-vechile 

şiraen yedinde malı iken müdde‘-i merkûm Memo’ya beyân eylediği vech üzere bey‘ 

itdiğini ikrâr itdikde sûret-i murâfa‘ları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle müdde‘î Mâmo 

sebk târih iddi‘â eylediği cihetle beyyinesi bi’t-tercih merkeb-i mevsûf mezkûr malı 

olduğunu bi’l-beyyinetü’ş-şer‘îyye ısbât ider ise ba‘de’l-hılaf zabt idecek deyû 

cevâben iş‘âr ve beyân olunduğuna binâen müdde‘î-i merkûm Memo müdde‘âsı 
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meşrûhasını Güreniz karyeli Alo bin Hüseyin ve Mustafa bin Yusuf nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ba‘de’l-ısbât şâhid-i merkûmlar meşhûr ‘aliye olan 

merkûm Ahmed’den lede’s-su‘âl ol-dahî cevâbında şâhid-i mezbûrlar ‘âdil ve 

makbûlu’ş-şehâde olduklarını ifâde ve beyân itmeğin mûcebince müdde‘â bih olan 

merkeb-i mevsûf mezkûrı müdde‘î mezbûr Memo’ya def‘ ve teslimi müdde‘â ‘aleyh 

merkûm Ahmed’e tenbih olunduğu tescil ve Ayıntâb mahkeme-i şer‘îyyesinden 

i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis‘aşer min-şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf___________________________________________________ 

 

(Dava No: 189)  
Numero 73 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Ma‘mû retü’l-‘azîz Vilâyet-i Celîlesi’ne muzâf Arapkir  Kazâsı’na tâbi 

Birecik karyesi ahâlisinden  ve Atmalı ‘aşîretinden işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Aziz’in 

Mehmed Ali nâm kimesne Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde medîne-i mezbûre kurâsından 

Sâm Mezra‘ası karyesi ahâlisinden Kasaboğlu Ali bin Mehmed muvâcehesinde 

merkûmanın yedinde olub mahkeme-i mezkûre havlûsunda mu‘âyene olunân iltimâ 

baş ve uğrûndan sol ayağı aksak bir re’s sarı renkli kancık katır kendi malımdan 

doğma netâcâ yedimde malım iken bundan dokuz buçuk mâh mukaddem Karye-i 

Hezek tarafında mer‘âda ra‘î  olûnduğu esnâda zâyi‘ olub el-hâlet-i hâzihi merkûm 

yedinde bulmamla bi’l-istihkâk ester-i mevsûf mezkûru taleb iderim deyû da‘vâ 

itdikde ol-dahi cevâbında ester-i mevsûf mezkûru bundan beş mâh mukaddem 

mâra’l-beyân Sam Mezra‘alı Tarzan oğlu ga’ib-i ‘ani’l-meclis Mamo bin Ahmed’den 

üç yüz guruş mukâbelesinde iştirâ idüb ol-vechile şira’en  malım olmak üzere bi-hak-

ı vaz‘ı-yed iderim deyû ikrâr lâkin müdde‘î merkûmda ber-minval-i muharrer 

müdde‘âsını inkâr itdikde tarafeynin suret-î mürâfa‘aları fetvâyı şerîfe lede’l-hevâle 

müdde‘î merkûm Aziz mevsûf mezkûr katır ber-vech-i müdde‘â malı olduğunu bi’l-

beyyîneti’ş-şer‘îyye ısbât ider ise ba‘de’t-tahlif mezkûr katırı zabtidecek deyû iş‘âr 

ve beyân olunduğuna binâen müdde‘î merkûm Aziz müdde‘âsı meşrûhâsını usûl-ı 

müttehâzası vechile bâ varaka-i mestûre Mustafa bin Mehmed ve Ahmed bin 

Hüseyin ve Ömer bin Ali nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘an 

hâzır oldukları halde Mustafa bin Ahmed ve Mehmed bin Ali nâm kimesnelerden 
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dahi ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde itdükleri ihbâr olûnan Bekdaş 

bin Hacı Salo ve Hüseyin bîn Yusuf nâm kimesneler şehâde’tleriyle bi’l-muvâcehe 

ber-vech-i şer‘î ba‘de’l-ısbât ve’l-halef ve’l-hükm mucebince müdde‘â bih olan 

ester-i mevsûf mezkûrı müdde‘î merkûm Aziz’e def‘ ve teslimi müdde‘â ‘aleyh 

mezbûr Ali’ye tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olûndu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbî ‘aşer min-Zi’l-ka‘de li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf _______________________________________________________ 

 

(Sayfa No: 127) 
(Dava No: 190) 
Sahife Numerosu 44      Sıra Numerosu 74 

Elhâmdüli’l-lezî i‘tiraz-ı vasî ‘ibâre bi-sarf-ı imd-i aleyhim ‘ale’t-tevâ‘ü’l-

hayrât ve i‘ânihim ‘ale’l-kitâb-ı esnâfü’l-Muhammedü’l-müberrât ve’s-salevât-ı 

vesselâm ‘alâ rasûlüne ve nebiyyîne Muhammed hayra’l-beriyât ve ‘alâ âle ve ashâbe 

‘ali yevm liseteziti’l-merre ve tahte’l-sadegâtü’l-ma‘an ba‘de îşbu vakfiye-i celîlü’ş-

şân ve cerîde-i mevcûyedet -i bedi‘u’l-‘unvanın tahrîr ve inşâsına bâdî ve tastir ve 

imlâsına ‘âdi oldur ki Haleb Vilâyet-i Celîlesine ta‘bi Medîne-i Ayntab kurâsından 

Hamur Kesân karyesinde sâkin sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât Mehmed Kiya  Kel 

Abdullah bin (tahrip olduğundan okunamadı) nâm kimesne meclis-i şer‘î şerîfi 

enverde vakf-ı âti’l-beyânda li-ecli’t-tescil muvakkaten mûtevelli nasb ve ta‘yîn 

eylediği Debbağhâne Cami‘i İmâmı Osman Efendi ibn-i Hasan Ağa nâm kimesne 

mahzârında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb karye-i mezkûre turâbında vâki‘ Çakır 

Kaya nâm mahalde kâ‘in kıbleten karye-i mezbûreli Koç Ahmed oğlu Hasan şarken 

Kara İbrâhim oğlu Hüseyin cehrelikleri garben tarîk-i hâs şimâlen mezkûr Çakır 

Kaya ile mahdûd bin guruş şer’an temlik itmiş olduğum bir kıt‘a cehrelik tamâmını 

ve yine Karaca Burc karyesinde Mehmanlı Kışlası nâm mahalde vâki‘ kıbleten cebel 

şimâlen Etutmaz Mehmed bin Abdullah cehreliği şarken Kâkûnî Kaş dimekle ma‘rûf 

yine garben halıyer ile mahdûd yedi yüz guruş kezâlık şer’an temlik eylediğim bir 

kıt‘a cehrelik nısf hîssesinîn ve yine Kara Burc karyesinde Kese Kaya nâm mahalde 

vâki‘ kıbleten Ufacık Makara şimâlen Mahmud oğlu Ahmed bin Ahmed tarlası 

şarkân Hacı Sarı oğlu Ali bin Mustafa mülkü karben Hamur Kesân karyesinde yeni 

binâ olunan cami‘i vakfı bulunân cehrelik ile mahdûd olub Kara İbrâhim oğlu 

İbrâhim ve Mustafa’dan üç yüz guruş temlik eylediğim bir kıt‘a cehrelik tamâmını ve 
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yine Hamur Kesân karyesinde Bayır-ı Tâm nâm mahalde vâki‘ kıbleten Şavklı oğlu 

Mehmed bin Mehmed şimâlen Fakı’nın oğlu İbrâhim bin Memik şarken Haso’nun 

oğlu Küçük Mehmed bin Mehmed ve garben Uzun Mûsâ oğlu Mûsâ bağlarıyla 

mahdûd altı yüz guruş şer‘an temlik eyledim bir kıt‘a ağlak bağ tamâmın ve yine 

Hamur Kesân karyesinde Bayır nâm mahalde kâ’in kıbleten Koç oğlu Ahmed bin 

Hüseyin Şimâlen Solak oğlu Ahmed bin Memik Şarken Koç Mustafa bin Mehmed 

garben Koç oğlu Ahmed bin Hüseyin (çizik) bağlarıyla mahdûd olub dört yüz guruş 

Ali Ağa’nın oğlu ve Kadı Ağa’dan şer‘an temlik eylediğim bir kıt‘a ağlak bağ 

tamâmın ki cem‘an senevî takrîben hasılat ve galleleri bin beş yüz guruş kadar-i baliğ 

ve resîde olan emlâk-ı mahdûd mezkûreleri kendi emvâlimden ihrâç ile Haşyetallâhü 

te‘âlâ vakf-ı sahîh-i mü’ebbed vasî-yi sarih muhallad ile vakf vasîsi idüb şöyle şart 

eyledim ki zikr olunan emlâk-ı mahdûd mezkûr her bir sene mütevellî yed ve 

ma‘rûfetiyle îstiklâl ulunub hasılat vakı‘âsından emlâk-ı mezkûrum mesârefât-ı 

lâzımesi ve tekâlifiye-i ‘örfiyesi ba‘de’l-ifâ fazla-ı galleden mârâ’l-beyân Hamur 

Kesân karyesinde binâ’ ve inşâ itdirmiş olduğum cami‘i imâmına şehr-i yirmi guruş 

ve yine cami‘i şerîfde hitâbet iden efendiye şehr-i on guruş ve mü’ezzine şehr-i on 

beş guruş ve kırk guruş senevi câmi‘i mezbûr damının loğkeşine ücret virile ve yine 

galle-i mezbûreden seksan guruşluk şırlağan yağı iştirâ olunub ikâd-ı kanâdıl oluna 

ve yine galle-i mezbûreden senevî elli guruşluk hasır iştirâ olunub câmi‘i mezbûre 

ferş oluna mezbûr fazla-i galleden her ne kalur ise ol-bâkî galle yedinde ibka olunub 

luzûmu hâlinde câmi‘i mezkûr i‘mâr ve ta‘mirine harç oluna mürur-ı eyyâm ile 

mevkûfât-ı mezkûr gallesinin sarfı mûttehâz olunur ise ol-vakt mâra’l-beyân galle-i 

sâlifü’z-zikr Debbâghane Câmi‘i evkâfına zamm ile câmi‘i mezbûr malzemesine sarf 

oluna eğer ol-vechile cami‘i mezkûre dahî sarf-ı müte‘azzır olur ise ol-vakt vakf-ı 

mezkûr gallesi mâra’l-beyân Hamûr Kesân karyesinde sâkin olan fukarâ-i müslimine 

virile vakf-ı mezkûra hayâtda oldukca yine mütevellî olub ber-mînvâl-i muharrer 

icrâyı şurût idem vefâtından sonra olan zekûrumun erşedinîn ve evlâd-ı evlâd-ı 

zekûrumun erşedi ve evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı zekûrumun erşedi ber-vech-i hasbî 

mütevellî olub icrâ-yı şurûta ihtimâm ideler eğer evlâd-ı zekurumun bî-kesben? 

münkariz olur ise ol vakt üslüb-i şerîf üzere evlâd-ı inâsım mütevellîye olub vakf-ı 

mezkûrun ber-vech-i muharrer şurûtunun îcrâsına didkât eyleye ve eğer (tahrip 

olduğundan okunamadı) inâsım dahî bi’l-külliye mûnkarız olur ise ol-vakt akraba ve 

ta‘allukatımın mutlakâ 
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(Sayfa No: 128) 
Sahife Numerosu 45 

eslah ve erşedi mütevlli olub âlâ-el inkırâzı vakfın ber-vech-i meşrûh şurûtuna ibrâya 

semi ide ve bu mevkûfat-ı mahdûd mezkûr mütevellî mûmâ- ileyh Osman Efendi’ye 

lâyıkı vechile teslim olduğu vakfiyet üzere lâdiki? üzere tesellüm ve kabûl eyledim 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î  vâkf-ı mezbûr vakf-ı mezkûruna bi’l-rucû‘ ibtâl-i  hayra şürû‘ 

ile emlâk-ı mahdûd mezkûrların kemâ fi’s-sâbık mülküme istirdâdını murâd iderim 

didikde mütevellî mûmâ-ileyh dahî cevâb-ı savâba mütesaddî olub vâkıf mücerred 

vaked dimekle ve’t-teslimü’l-mütevellî itmekle vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım 

olmakla redd ve teslimine imtinâ‘ iderim deyû mütarafian ve her birinin hükm-i 

tâlibân olduklarına kıbel-i şer‘den dahî tarafeynin iddi‘âlarına nazar ve mübtal-ı hayr 

olmakdan hazer idüb vakf-ı mezkûrun ‘alâ-kabûl kavl-i men-yerâh evvelâ olan 

sıhhatine ve sâniyen luzûmuna hükm-i sahîh-i şer‘î ve kazâ‘i mer‘î idüb vakf-ı 

mezkûrun nakzı (tahrip olduğundan okunamadı) ve takîkata mecâl-i muhâl 

olundu.femen keddelehü ba‘de mâ semi‘ahû innemâ ismühû ‘ale’l-lezîne yükedilûne 

inne’llâhe semî’un ‘alim ve icrâ’l-‘ale’l-hayyi’l-cevâdi’l vâkıf-ı ‘âle’l-hay cevâdü’l-

kerim  

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min-Zi’l-ka‘de li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf________________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________                           

Mekermetlü Mehmed Nizâmeddin Efendi 

Emin Bahâeddin Efendi 

Mekermetlü Osman Efendi ibn-i Hasan Ağa 

Abdulhamid Efendi  

Sinân Ağa ibn-i Abdullah  

Ahmed bin Mustafa 

Ali bin Ahmed  

Molla Vesim bin Halil Efendi 

ve garühüm 

 
(Dava No: 191) 
Numero 75 

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

Nezâret-i Celîle-i Evkâf-ı Hûmâyun’ı mûlûkâneye mülkâl evkâfdan 

Medîne-i Haleb’de ve Eyâlet-i Haleb ve Ayntab ve Nâhiye-i Ayntab’da vâki‘ fazla-i 
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gallesi evlâdına şurût-ı Fethullah Abdülkerim vakfı kadîminin tevliyeti cihetine 

vazîfe-i mu‘ayyene ile şurût-ı vâkıf ve te‘âmil-i kadîmi üzere bin iki yüz doksan altı 

senesi şehr-i Cemâziye’l-evvelesinin onuncı günü tarihiyle müverrih ve bâlâsı tuğrâ-

yı garrâ-yı cihâniyât ile müreşşah bir kıt‘a berât-ı şerîf-i ‘âlî şân mûcebince 

mutasarrıf olan Hüseyin ibn-i Fetullah nâm kimesnenin vukû‘-ı vefâtıyla yeri hâli ve 

hıdmet-i lâzımesi mu‘attala  kalmakla vâkif-ı mûmâ-ileyhâ evlâdından ve vakf-ı 

mezkûr mürtezikasından bulunân Mehmed Bahaddin bin Halil ve Hüseyin bin 

Fethûllah ve Memik bin Ali Kara Mehmed bin Hamza ve İbrâhim ve Mahmûd ve 

Mustafa Benû Mahmud ve Sadık ibn-i Ali ve Mehmed Şerîf ibn-i Hâfız Mustafa ve 

Mahmûd bin Ahmed ve Arab Mehmed bin Mehmed ve Abdulfettâh bin Fethullah ve 

Ökkeş bin Mehmed ve Hüseyin ve Mehmed Ali Benû Mehmed ve Abdulkadir bin 

Bekir nâm kimesneler bi’z-zât huzûr-ı şer‘e gelerek her biri hüccet-i mezbûreye 

‘adem-i rağbetlerini bi’l-beyyine vakf-ı mûmâ-ileyhin evlâd-ı evlâd-ı evlâdının 

erşedinden vakf-ı mezkûr mürtezikasından olub şart-ı vâkıf ve te‘âmil-i kadîmî 

vechile cihet-i mezbûrenin husumeden meşrûtun lehâlarından bulunân işbû ba‘is-i 

‘i‘lâm-ı ‘ubûdiyet Abdulkerim bin Hacı Emrullah nâm kimesneye tevliyet-i mezkûre 

umûru îbkâya bi’t-tav‘-i ve’r-rızâ intihâb ve ihtiyâr eylediklerinden mâ‘adâ Medîne-i 

Ayntab ahâlilerinden mevsûfü’l- kerîm olan Raşid’in oğlu Mehmed ve Abdurrahman 

ibn-i Seyyid ve Abdullah bin Abdullah ve Ahmed bin Mustafa ve Ali bin Ahmed 

nâm kimesneler ihbarlarıyla mezbûr Abdulkerim’in mezkûr tevliyeti cihetini hüsn-i 

idâreye ve Abdullah ve Abdullah ve Ahmed bin Mustafa ve Ali bin Ahmed nâm 

kimesneler ihbarlarıyla mezbûr Abdulkerim’in mezkûr tevliyet cihetini hüsn-i 

idâreye ehliyet ve istihkâkı ve her-vechile sadâkat ve istikâmeti Medîne-i Ayntab’da 

hâlâ evkâf-ı muhâsebe-i celilenin vekîli Mustafa Nuri Ağa hâzır olduğu halde ‘indi’ş- 

şer‘î’l-enverde zâhir ve mütehakkık olmakla cihet-i mezbûre müteveffâ-yı mezkûre  

mütevaffa-yı merkûm Hüseyin hulûlûnde vazıfe-i mersûmesiyle şart-ı vâkıf ve 

te‘âmil-i kadimi üzere vete‘âmilen cedîdesine  mûcebince mezbûr Abdulkerim 

uhdesine tevcih  ve yedine  bir kıt‘a berât-ı şerîf-i ‘âlî şân sadaka ve ihsân buyrulmak 

ricâsına bi’l-iltimâs huzûr-ı meyamin neşûrlarına ‘arz  ve i‘lâm olundu bâkî emr ve 

fermân  huzıran  min-lehü’l-kadr 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min-şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene selâse ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf______________________________________________ 

 

 



 

 

314

(Dava No: 192)  
Numero 76 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtında Bostancı 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Kiya oğlu Hacı Ali bin 

Mehmed’in sulbi oğlu Mustafa ve sulbiye-i kızı Aliye nâm sağîrlerin vakt-i rûşd ve 

sedâdlarına değin babaları müteveffâ-yı merkûmdan müntakil emvâl-ı mevrûsları ahz 

ve kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye ve ru‘yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîn 

olûnmak lâzım ve mühim olmakla emânet ile ma‘ruf ve istikâmet ile mevsûf ve her-

vechile vesâyet-i hâzıran mezbûrân huzûrunda enfa‘ ve evlâ (tahrip olduğundan 

okunamadı) muharreru’l-esâmi kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer-i alânûr zâhır ve 

mûtehakkık olan hazırân-ı mezbûrânın 

 

(Sayfa No: 129) 
Sahife 46 

li-eb er karındaşları işbu rafi‘u’l-vesîkâ Abdülkâdir ibn-i merkûm Ali nâm kimesne 

kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olûnub ol-dahi ber-vech-i muharrer sâbit 

mezkûreyi kabül ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ yenbağı edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

(çizik) eyledikden sonra vasî merkûm talebiyle işbu târih-i cihetden i‘tibâren sağîran-

ı mezbûran Mustafa ve Ali’den her biri içün külli yevm altmış para nafaka ve kisve 

bahâ hak ve taktir olunub meblağ-ı mefrûz mezkûrı beher yevm vasîsi olduğum 

sağîran-ı mezbûrana harç ve sarf ve lede’l-hâce istidâneye ve ‘inde’z-zâfer sağîran-ı 

mezbûranın ahvâl-ı mevrûslarına rucû‘a Hacı Merkûm Abdülkâdir’e kıbel-i şer‘den 

izin virilmeğin ma‘vak‘a bi’t-taleb ketb ve i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min-şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene selâse ‘aşer 

ve selâse mi’e-te ve elf______________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_______________________________________________ 

Ahi Babazâde Hacı İbrâhim Efendi 

Aygırın oğlu İbrâhim Ağa ibn-i Mehmed Ağa 

Hacı Yusuf oğlu Şâban bin Hacı Samed 

Tana’nın oğlu Seyyid İbrâhim 

Ömer ibn-i Mü’ezzin Hacı Ali 

ve gayrühüm mine’l-huzzâr  
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(Dava No: 193) 
Numero 77 

Bâdî-i defter-i Kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Cağûd karyesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Hamo bin Abdi bin Hamo’nun verâset-i 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hâtûn binti Mustafa ile vâlidesi Fatma ibnite 

Mehmed’e ve sulbi kebir oğlu ga’ib-i ‘ani’l- beled Bozan ve sağîr oğlu Şeyho’ya 

sulbiye-i kebîre kızları Fatma ve Aişe’ye inhisârı şer‘an zâhir ve aşikar oldukdan 

sonra sağîr merkûmeler umârını tesviye içûn kıbe’l-i şer‘den ümm- mezbûre Fatma 

vasî nasb ve ta‘yîn olunduğu gibi ga’ib-i mezbûr yüz elli kezâlik tesviye-i umûrı içûn 

yine mezbûre Fatma kıbel-i şer‘den kayyum nasb ve ta‘yîn olundukda mezbûre dahî 

ber-vech-i muharrer vesâyet ve kayyumluğu ba‘de’l-kabûl kayyum ve vasî ve asıl 

mezbûre ve verese-i sâ’ire taleb ve ma‘rufetleri ve ma‘rufetü’ş-şer‘île müteveffâ-yı 

merkûm terekesi tehrir ve takvim ve beyne’l-verese bi’l-fârizâtü’ş-şer‘îyye tevzi ve 

taksim defteridir ki ber-vechi âtî zikr ve beyâna hazûr 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi ‘aşer min-şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene li- sene selâse 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf___________________________________________ 

Menzil-i der karye-i mezbûre 

guruş  bâb 
600  1 

 
Kızıl Bend nâm mahalde fıstıklık ma‘ kavak ve ceviz ve incir eşcârın mahtût bağçe 

guruş  kıt‘a 
3000  1 

 
Mahalle-i mezkûrda vakî ağlak bağ         

guruş  kıt‘a 
500  1 

           
       köhne kıl kilim                   çuval 

guruş  ‘aded  guruş ‘aded
40  1  20 2 

 
       harâr                         hâse 
guruş  kıt‘a  guruş  ‘aded

30  2  10  1 
    
 yatak kat                    bakır kab 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded
200  2  40 2 
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Mahsûlatdan olub Mimaz? şehr nâm (çizik) kimesneden irtihân olunân tarla bedeli 
guruş 
700 

 
Karye-i mezkûre civârında vaki‘ tarlanın ayağında olan nar ve fıstık incir ve kavak 
esmânı 

guruş 
3000 

 
Hasan Mersin oğlu Receb nâm kimesneden irtihan  olunan tarla bedeli 

guruş 
1200 

 
yekün yalnız 

guruş 
7350 

 
Minhâü’l-ihrâcat____________________________________________________ 
        resmî kısmet          kaydiye                    yol 

para  guruş  guruş  para guruş
30  183  11  20 04 

 
       Yekûn yalnız 

para  guruş 
10  199 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese_______________________________________ 

para  guruş 
  3  7151 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Hâtûn              

para guruş 
33 893 

 
Hısse-ı ümm mezbûre Kâsım 

para guruş 
32 1191 

 
Hisse-i ibn-i ga’ib merkûm Bozan 

para guruş 
15 1688 

 
Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Şeyho            

para      guruş 
(tahrip 

olduğundan 
okunamadı) 
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hisse-i binti kebire-i mezbûre Fatma 
para  guruş 
72  144 

 
hisse-i binti Kebîre-i mezbûre Aişe 

para guruş 
72 844 

 

(Sayfa No: 130) 
Sahife 47 

Balâda muharrer olduğu üzere sağîr ve ga’ib mezbûrların hisse-i ırsiyeleri olan 

cem’an üç bin yüz yetmiş altı guruş otuz parayı ga’ib-i merkûmun kayyumu sağîr 

mezbûrun dahî vasîsi olan ümm mezbûre Fatma tamâmen ahz ve kabz itdiği verese-i 

kibâr mezbûrat dahî kendû hisselerinî her biri ahz ve kabz itdiği gibi işbu mahalle 

şerh virildi 

 

(Dava No: 194) 
Numero 78 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Tutlu karyesinde 

sakin iken bundan akdem vefât iden Hacı Mehmed bin Abdullah verâset-i zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Besime binti Alo sulbiye-i kebîre kızları Hamiye ve Fatma’ya 

ve sulbiye-i sağîre kızı Zeliha’ya ve li-ebeveyn kebîre kız karındaşı Hâtûni’ye 

inhihârı şer‘ân zâhir oldukdan sonra sağîre-i mezbûrenin tesviye-i umûruna vâlidesi 

mezbûre Besime min-kıbel-i şer‘îden dahî nasb ve ta‘yîn ulunub ol-dahî vesâyet-i 

mezkûre-yi ba‘de’l-kabul vasî-i mezbûre ve sâ’ir verese-i kibâr taleb ve ma‘rûfetleri 

ve marîfet-i şer‘île müteveffa-yı merkûm terekesi tahrîr ve takvim ve beyne’l-verese 

bi’l-karz bi’ş-şer‘îyye tevzi‘ ve taksim defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olûnur  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbî ‘aşer min-Zi’l-ka‘de li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi’e-te ve elf_________________________________________________________ 

 

Menzil-i der karye-i mezbûre       
guruş  bâb 
800  1 

 
Karye-i mezbûre vakı‘ Helvacı Deresi’nde ağlak bağ 
guruş  kıt‘a
1500  1 



 

 

318

Yine mahalle-i mezkûrda ka’in incirlik 
guruş  kıt‘a
300  1 

 
Kızılca Kend turâbında ve Kanlı deresi’nde fıstıklık 

guruş  kıt‘a 
2500  1 

 
Tudlu karyesi turâbında ve kend yolunda zeytûn 

guruş  kıt‘a 
3000  1 

 
Kızılca Kend turâbında Mağara deresi’nde zeytûn 

guruş  kıt‘a 
500  1 

 
yine Kanlı Mezra‘sında zeytûn         

guruş  kıt‘a 
250  1 

 
Tudlu Kabirlik yanında zeytûn 

guruş  kıt‘a 
2000  1 

 
Ayntab yolunda Hacı Kürd’den yeni alınan zeytûn 

guruş  kıt‘a 
1000  1 

 
Yine mahalle-i mezkûrda merkumdan alınan zeytûn 

guruş  kıt‘a 
500  1 

 
Nizibli Kel Emin oğlu Mehmed’e bey‘olunan eşya esmânı 

guruş 
2400

 
   Buğday  ma‘ çûvâl        mısır darısı ma‘ çuval           
guruş  kıyye ‘aded  guruş kıyye ‘aded
120  12 2  50 8 1 

 
   bulgur ma‘ çuvâl                    incir 
guruş  kıyye ‘aded  guruş kıyye

70  8 2  15 10 
 
   yatak kât                kıl kilim ma‘ keçe                    
guruş  ‘aded  guruş  aded ‘aded
150  2  100  3 1 
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     bakraç                      keçi 
guruş  ‘aded  guruş  re’s
200  7  200  4 

 
Yine Kanlı deresi’nde fıstıklık 
guruş  kıt‘a 
2500  1 
 
Yine Helvâcı Deresinde incirlik 
guruş  kıt‘a 
500  1 

 
yine mahalle-i mezurda incir ve zeytûn 
guruş  kıt‘a 
7000  1 
 
Kertîşe yolunun ötesinde zeytûn 
guruş  kıt‘a 
2500  1 
 
Mehmed Kahya’dan sâtûn aldığı ceviz ağacı          
guruş  ‘aded

70  1 
 
merkeb 
guruş  re’s 
300  1 

 
Furûhât olunân bir inek ve bir öküz esmânı     
guruş 
580 

 
Fürûhât olunan bir tas esmânı 
guruş 
660 

 
Yekûn yalnız 
 guruş 
27765 
 
Minhâü’l-ihrâcât______________________________________ 
 
resm-i kısmet                kaydiye           yol bahâsı 
para  guruş  para  guruş  para

5  694  20  41  15 
 
yekûn yalnız 
para  guruş

5  751 
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Sahhü’t-taksim beyne’l-verese_________________________________ 
para  guruş
35  27014

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Beşe 
para  guruş
35  3376

 
Hisse-i binti mezbûre Hace 
para  guruş
12  6003

 
Hisse-i binti kebir-i mezbûre Fatma 
para  guruş
12  6003

 
Hisse-i binti sağîre merkûm Zeliha 
para  guruş
12  6003

 
Hisse-i uht-ı mezbûre kebire Hâtûn 
para  guruş
14  5628

 

(Sayfa No: 131) 
Sahife 48 

işbû kassâm metninde muharreretü’l-esâmi olan verese-i kibâr mezbûrat işbû sahife 

ile diğer sahifede merkûm olan hîsse-i bakıyelerini her biri tamâmen istifâ eylediğinî 

yine her biri ikrâr itdikleri gibi binti sağîre merkûme Zelihâ’ya hisse-i ırsiyesi olan 

ber-vech-i bâlâ altı bin üç guruş on iki paraya sağîre-ı mezbûrenin vâlidesi vasîsi 

mezbûre Beşe kâmilen ahz ve kabz ile istifa eyle (çizik)diğini bi’l-vesâye ikrar itdiği 

cihetle işbu mahalle şerh virildi. 

 

(Dava No: 195) 
Numero 79 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtindan 

Kürtünciyân Mahallesi sakinlerinden Atmalı Aşireti’nden işbû ba‘isü’l-i‘lâm Kürt 

İlyâs bin İbrâhim medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i 

şer‘î de yine medîne-i mezbûrenin Kuzâtlı Mahallesi’nde mukim Artin Nizib Alacacı 

Kirkor veled-i Kirkor muvâcehesinde işbû târih-i i‘lâmdan takrîben yedi mâh akdem 

Fehikanlı ‘aşîretinden ga‘ib-i ‘ani’l-meclis Vakkas bin Sülük hânesinden işletme 
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mensûhen malı olub işbû huzûr-ı şer‘de mu‘ayane olunan kırmızı renkli ve yedi 

göbekli halepçeyi yüz doksan altı buçuk guruş semen-i medfu‘ ve makbûz 

mukâbelesinde ga’ib-i merkûm bana bâten bey‘ ve temlik ve teslim ve ben dahî ber-

minvâl-ı muharrer târihde ber-vech-i meşrûh iştirâ ve temlik ve teslim ve kabz ve 

kabûl idüb ol-vechile mevsûf mezkûr halepçe yedimde malım olduğu halde mezkûr 

Kirkor mezkûr halepçeye bi- gayri hak-ı müdâhale ider olmakla su’al olunub icâb-ı 

şer‘î bi’l-îcrâ müdâhale-i  vâkı‘asının men‘i matlûbumdır deyû da‘vâ itdikde mezbûr 

Kirkor dahî cevabında müdde‘â bih olan halepçe ile berâber diğer dört ‘aded 

halepçeyi Kuzatlı Mahallesi’nde mukim Keşiş’in oğlu müteveffi Mukis Kivork’dan 

bin iki yüz seksan guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukâbilinde bundan iki sene 

mukaddem iştira idüb ol-vechile mezkûr beş ‘aded halepçe yedimde şira’en malım 

iken bundan takrîben beş mâh mukaddem zuhûra gelmiş olan ihtilâl ve meşvereti? 

esnâsında mârâ’l-beyân beş ‘aded halepçe yedimden zâyi‘ olub işbû mezkûr halı dahî 

sâlifü’z-zikr zâyi‘ olan hâlepçelerden ma‘dûd bulunub ve mezkûr bir dane olan 

halepçeyi dahî merkûm Kürd İlyas yedinde bulmakla mevsuf mezkûr bir ‘aded 

halepçeyi bi’l-istihkâk talep iderim didik de tarafeynin sorun-ı murâfa‘ları fetvâ-yı 

şerîfe lede’l-havâle merkûm merkûm Kürd İlyas mezkûr halı bil-beyyinen mensûhen 

malı olduğunu ber-vech-i şer‘î isbât ider ise mezkûr hâlı merkûm İlyas yedinde ibkâ 

hisse-i hakkı vâlâ mezbûr Kirkor sepk-i târih iddi‘â eylediğinden  beyyinesi tercih 

olunduk da ba‘de’t-tahlif mezkûr halıyı bi’l-istihkâk zabt idecek deyû iş‘âr ve beyân 

olunduğuna binâen merkûm İlyas (çizik) müdde‘âsı meşrûhasını usûl-i mûttehâzası 

vechile bâ varaka-i mestûre Fehikanlı Aşireti’nden Yusuf’un oğlu Mustafa ve yine 

Büyük oğlu Hasan ve Vakkâs Ağa ibn-i Ali nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve 

ba‘dehû mütarafi‘an hâzır oldukları halde Kürd Alo’nun oğlu Sido ve yine Maho bin 

Mısto yine Apo bin Ömer nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehade iddükleri ihbâr olunan Fehikanlû Yusuf bin Mustafa bin Hasan ve 

yine diğer Sido ibn-i diğer Alo bin Alo nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe 

ber-vech-i şer‘î bede’l-i ısbât ve’l-hükm mûcebince mezkûr Kirkor mu‘ârazadan 

men‘ birle mezkûr hâlı merkûm İlyas yedinde ‘alâ-hal terk ve ibkâsı lâzım geldiği 

tescil- ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min-Zi’l-ka‘de li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’e-te ve elf__________________________________________________ 
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(Dava No: 196) 
Numero 80 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Haksin Kazası mahallâtından Akçurun’da 

Temirciyan Mahallesi sakinlerinden işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Kara Bekir oğlu Bekir bin 

Osman (tahrip olduğundan okunamadı) Medîne-i Ayntab mahkeme-i şer‘îyye 

odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde medîne-i mezbûre-ye tâbi‘ Güceği karyesi 

ahâlilerinden Merkebci Mehmed Ali bin Îbrâhim muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 

takrir-i kelâm idüb işbû merkûm Mehmed Ali yedinde olub mahkeme-i mezbûre 

havlûsunda mu‘âyene olunan bir re’s 

 

(Sayfa No: 132) 
Sahife Numerosu 49 

tüyleri kara ve ağzı ak erkek merkeb tarihden dört buçuk sene akdem yüz altmış 

guruşa iştira itmiş olduğum bir re’s malım olan merkeb ile Kilis’e tâbi‘ Ömer 

Ağa’nın köyünde merkebi ismin bildiğim bir fayta ile mübâdele idüb bir mecidi dahî 

‘ilâvece i‘tâ itdiğim cihetle merkeb-i mevsûf mezkûr şira’en malım olduğu halde 

bundan bir buçuk sene akdem Haksin civarında yedimden kazâ’en sarf ve zâyi‘olub 

merkeb-i mevsûf mezkûru el-hâlet-i hâzihi işbu merkûm Mehmed Ali yedinde 

bulmamla bi’l-istihkâk (çizik) tarafıma teslimini taleb iderim didik de lede’s-su’al ol-

dahî cevâbında müdde‘â bih olan merkeb-i mevsûf mezkûrı bundan üç mâh 

mukaddem iki yüz guruş semen-i medfu‘ mukâbilinde Ayntab’da îsmini bilmediğim 

bir Semerci Hıristiyan’dan iştirâ eylediğim cihetle şira’en malım olmakla Mehmed 

vaz‘-ı yed îderim deyû vaz‘-ı yedini ikrâr ma‘adâ müdde‘âsını külliyen inkar itdik de 

tarafeynin takrirleri fetvâya lede’l-havâle müdde‘î-i merkûm Bekir merkeb-i mevsûf 

mezkûr mülkü olduğunu ber-vech-i şer‘î isbât ider ise ba‘de’t-tahlif zabt ideceğim 

deyû cevâben iftâ ve îş‘âr olunduğuna binâen müdde’i merkûm Bekir’den müdde‘âsı 

meşrûhasını muvâfık beyyine taleb olunduk da usûl-i mevzû‘asına tevfîkan bâ 

varaka-i mestûre mensûb olduğu mahallerinden zîr-i meztûreyi imzâ ve temhir iden 

Kilisi Hocazâde Ahmed Akif Efendi ibn-i Abdurrahman Efendi ve Katib oğlu 

Mustafa bin Abdullah ve Mehmed bin Abdullah nâm kimesnlerden evvelâ sırran ve 

ba‘dehû (çizik) mütarâfi‘an hâzır oldukları halde Said Baba ibn-i Hacı Mahmûd 

Efendi ve Ahmed Efendi ibn-i Mustafa Ağa ve Sâlih Efendizâde Mahmûd Efendi 

nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri 

ihbâr olunan Kilis Kazası mahallâtından Akçûran Mahallesi ahâlilerinden ibn-i oğlu 
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Maho bin Ahmed ve Oğlakcılar oğlu Mehmed bin Osman şehâdetleriyle müdde‘âsı 

meşrûhası ber-vech-i şer‘î bi’l-muvâcehe ba’de’l-ısbât ve’l-hilâf ve’l-hükm 

mûcebince müdde‘â bih olan merkeb-i mevsûf mezkûrı müdde‘âsı meşrûhasını ber-

nech-i şer‘î salih ve ihyâ ba‘del ısbat ve’l halef  ve’l-hükm mûcebiyle müdde‘â bih 

olan merkeb-i mevsûf mezkûrun müdde‘î merkûm Bekir’e hâlâ def‘ ve teslimi 

müdde‘â ‘aleyh merkûm Mehmed Ali’ye tenbih olunduğu tescil ve Ayntab 

mahkeme-i şer‘î yesi’nden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis  ve’l-‘ışrîn min-Zi’l-ka‘de li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’e-te ve elf___________________________________________________ 

 

(Dava No: 197) 
Numero 81 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Karaca Burç 

karyesi ahâlilerinden olub Beşinci Ordu-yu Hûmayun’da süvarı bölüğü altıncı 

alayının beşinci bölüğünün beşinci takımının araba onbaşısı iken tebdil hevâhatında 

me‘zûnen karyesine gelmek üzere esnâ-ı rahde işbû bâ’isü’l-‘i‘lâm merkûm Ahmed 

bin İbiş ve zâtî câ’iyü’l-ism şahidân ta‘rifleriyle ma‘rûf-olan Emine binti Îsmâil 

medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde müteveffâ-yı 

merkûmun medyûnundan Sinan Ağa ibn-i Molla Abdullah muvâcehesinde 

mevrûsumuz ve oğlumuz mezbûr Mehmed’in hayâtında işbu merkûm zimmetinde 

cihet-i karzdan alacağı olan otuz guruş hakkını kable’l-ahz ve’l-istifâ vukû‘-ı 

vefâtıyla müteveffâ-yı merkûmun babası ve işbû mezbûre Emine dahî vâlidesi 

olmamızla verâseti hazıran bizlere ‘âid olub benden gayrı vârisi ve terekesine 

müstehâk âheri olmamakla meblâğ-ı (çizik) mezkûrun bi’l-verâse bizlere def‘ ve 

teslimi matlûbumuzdur deyû her biri da‘vâ itdikde ol-dahî cevâbında meblağ-ı 

mezkûr müteveffa-yı merkûm zimmetinde ber-vech-i muharrer deyni olduğunu ikrâr 

lakin ber-minvâl-i muharrer verâset-i müdde‘âları müdde‘î ‘aley mezbûrun inkârına 

mukarren usûl-i müttehâzası vechile her biri bâ-varaka-ı mestûre (çizik) Mustafa bin 

Hasan ve Süleyman bin Maho ve Abdullah bin Mustafa nâm kimesnelerden evvelâ 

sırran ve ba‘dehû mütavâfi‘un hâzır oldukları halde Abdurrahman ibn-i Mısto Cemo 

bin Halil nâm kimesnelerden dahi ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbulü’ş-şehâde 

itdükleri ihbâr olunan Molla Mehmed bin Mehmed ve diğer Mehmed bin Yusuf 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î meşrûhası mufassalen  ısbât itmeğin 

mucebince müdde‘îyan-ı merkûmân ol-vechile verâsetlerine ba‘de’l hükm müdde‘â 
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bih olan meblâğ-ı mezbûrun müdde‘â-yı mezbûran babası Ahmed ile vâlidesi Emine 

Hâtûn’a edâ ve teslime müdde‘â ‘aleyh mezbûr Sinan Ağa’ya tenbih olunduğu tescil 

ve Ayntab mahmeke-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l ‘ışrîn min-şehr-i Zi’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

selâse ‘aşer ve selâse mi’e-te ve elf______________________________________ 

 

(Sayfa No: 133) 
(Dava No: 198) 
Numero 82         Sahife 50 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın İb Hane 

Mahallesi’nde mukim iken bundan akdem fevt olan Değirmâncı Sarkız veled-i Artın 

veled-i Hores verâset-i sulbi kebire kızları Ohanna ve Hanım ve sulbi sağîre kızı 

Nuresi’ye ile li-ebeveyn er karındaşı Bedros’un sulbi oğulları Hurb ve Agob ihsâr-ı 

şer‘ân zâhir ve iştâr oldukdan sonra binti sağîre-i mezbûre’nin umûrunu tesviye içûn 

kebire-i kız karındaşı mezbûre Ohanna kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olub ol-

dahî ber-vech-i muharrer vesâyeten mezkûre-yi ba‘de’l-kabûl vasî-i mezbûre ve sâ’ir 

verese-i kibâr mukayyet-i? ma‘rifetleri ve ma‘rifeti’ş-şer‘îyye müteveffâ-yı mezbûr 

terekesi tahrîr ve takvim ve beyne’l-verese bi’l-farizâtü’ş-şer‘îyye tevzi ve taksim 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyan olûnur 

Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbî‘ ve’l-ışrîn min Zi’l-ka‘de li- sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf 

 

Menzil-i der mahalle-i mezbûre 
 guruş  bâb
2425  1 

 
Menzil-i mezkûr ittisalinde diğer menzilin üç rub‘ hisse-i şayi‘ası 
 para     guruş    bâb 

30    2910     1 
 
yatak kat       parca  
guruş  ‘aded  parça 
361  2  9 

 
miskamil nakışlı kilim         kirkid karı kilim         
para  guruş  ‘aded  para guruş ‘aded
20  64  1  20 64 1 
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çaput yorgan ve köhne kilim          köhne  meşlah     
para  guruş  ‘aded  para guruş ‘aded
10  24  1  20 5 1 

 
hasır yastık                 tahta anbar               merkeb                
para  guruş  ‘aded  para  guruş re’s
10  16  1  20  79 1 

 
miskamil şalvar ve içlik ve ‘acem şalı  
para  guruş  parça 
25  56  3 

 
        bakır kab                         kavanoz ve küp                           
para  guruş  ‘aded  para guruş ‘aded ‘aded
20  240  29  10 19 1 7 

 
  kahve tepsisi      Kara Höyük değirmanı yanında zeytûnlük 
guruş  ‘aded  para guruş ‘aded

9  1  30 190 1 
 
Değirmân-ı mezkûrda kırk sehimde dokuz buçuk sehim hissesi 
guruş  bâb 
5377  1 
 
yekün yalnız 
para  guruş

5  11879
 
Minhaü’l-ihrâcât___________________________________________ 

  meyyit  mesârifi       resm-i kısmet      kaydiye        yol bahâsı 
para  guruş  para  guruş  guruş  guruş

5  569  30  282  17  8 
 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese 

para  guruş
10  11002

 
Hisse-i binti kebîre-i mezbûre Ohanna 
para  guruş
38  2444

 
Hisse-i binti kebîre-i merkûm Hânım 
para  guruş
38  2444

 
Hisse-i binti sağîre-i merkûm Nuresiye 
para  guruş
38  2444
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Hisse-i ibn-i alâ fi’l-hümâ merkûm Agob 
para  guruş
24  1833

 
Hisse-i ibn-i alâ fi’l- hüma mezbûre Hurb 
para  guruş
38  1833

 
Vereseden merkûmân Hurb ve Agob bâlâda merkûm hisse-i ırsiyeleri 

mûkabilinde şerâ‘it-i sâhih-i sulhi hâvî  alâ beyne’t-tehârüci’ş-şer‘î müteveffâ-yı 

mezbûr terekesinin tamâmına asâleten ve vesâyeten bi’l-verâse müstekîlen 

vazıe‘tü’l-yed  olan binti mezbûre Ohanno ile mârâ’l-beyân üç rûb‘ menzil hisse-i 

şâyi‘âsı on beş sehm i‘tibâriyle iki bin üç yüz yirmî sekiz guruş yirmi dört para 

kıymetli on iki sehim hisse-i şâyi‘a üzerine tarafeynin bi’t-terazi inşa ‘akdi hâvi 

murahhasım oldukdan sonra sulh olan sâlifû’z-zikr üç rûb menzil hîssesinin on beş 

sehimden on iki sehim hisseran mezbûre Ohanna merkûmân Hurb’e ve Agob’a lâyık-

ı vechile def‘ ve teslim olunduğu ber-vech-i muharrer kabz ve teslim ve kabûl ile 

istifâ-yı hak idüb (çizik) ol-vechile merkûman mevrûsları müteveffa-yı merkûman 

bi’l-cümle metrûkâtına mütedâ’ir ‘âmme-i de‘âvî ve matlubât ve kâffe-i imâne 

muhâsamâtdan mezbûre Ohanna’nın asâleten ve vesâyeten kayd-ı şer‘î iden 

zimmetine ibrâ-i ‘âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ (çizik) ve iskat-ı hak itdûkleri gibi yine 

vereseden binti sağîre-i mezbûre Nuresiye’nin bâlâda merkûm hisse-i ırsiyesi olan iki 

bin dört yüz kırk dört guruş otuz sekiz paralık emvâl ve emlâk vasî mezbûre 

Ohanna’ya tamâmen teslim olundukda ol dahî teslim ve kabz ve kabul eylediğini 

mübeyyen işbu mahalle şerh virildi. 

 

(Sayfa No: 134) 
(Dava No: 199) 
Sahife 51   Numero 83 

Nezâret-i celîle-i evkâf-ı hümâyûn-ı mülâkâneye mülhâk evkâfdan Helbü’ş-

şehbâya tâbi‘ Medîne-i Ayntab’da vaki‘ Akyol’da Yalnızhane Mahallesi’nde ka’in 

ashâb-ı hayrat’dan Abdüsselâm Mescidi Şerîf vakfı mahsûlünden olmak üzere şehr-i 

yetmiş beş guruş vazife ile imâmet cihetine çend seneden berû şart ve ahz ve te‘âmil-

i kadim üzere edâ idegelen ve cihet-i mezbûre hidmet-I mezkûresini hüsn-ü ifâya 

erbâb-ı istihkâkdan bulunduğu mahalle-i mezkûre ahâlisinden ve mescid-i mezbûr 

cemâ‘atından mevsûkü’l-kalem olan Molla Ömer bin Mustafa ve Mustafa bin Ali ve 

diğer Mustafa ibn-i Hacı Hasan ve yine diğer Mustafa bin Ali Efendi ve Ahmed bin 
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Mustafa ve sâ’ir mekbûzü’l-esâmi-i kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer‘î olanûr zâhir 

olduğundan mâ‘ada hâlâ medîne-i mezbûre evkaf muhasebeciliği vekili Kethûdâzâde 

Fütûvvetlü Mustafa Nûri Ağa  ibn-i Hacı Mahmûd Ağa hâzır olduğu halde huzûr-ı 

şer‘îde icrâ kılınân  imtihânda ehliyet-i tahakkuk-ı tastik iden mahalle-i mezkûre 

ahâlisinden ve talebe-i ‘ulumdan bulunan İmamzâde işbû (çizik) ba‘isü’l-vesîka 

Bekir Efendi ibn-i Mustafa Efendi vakfı mezkûr gallesinden şehr-i yetmiş beş guruş 

vazife  ile mescid-i mezbûrda imâmet hizmet-i lâzımesini edâ itmek üzere kıbel-i 

şer‘den imâm nâsb ve ta‘yîn olundukda Hacı es-Seyid Bekir Efendi dahî cihet-i 

mezkûre hıdmet-i lâzimesini ber-vech-i muharrer vazifesiyle hüsn-ü ifâya ta‘ahhüd 

ve iltizâm itmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Zi’l-hicce-i şerîfe li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse miete ve elf___________________________________________________ 

 

(Dava No: 200) 
Numero 84 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Mahallatı’ndan 

Bostancı Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât iden Kıyâ oğlu Hacı Ali 

bin Mehmed’in oğlu Mustafa ve sulbiye kızı Aişe nâm siğarların vakt-i rüşt 

sedâdlarına değin babaları müteveffâ-yı merkûmdan emvâl-i  mevrûslarını ahz ve 

kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye ve ru’yete kıbe’l-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîn 

olunmak lâzım ve mühim olmakla emânet ile ma‘ruf ve istikâmet ile mevsûf ve her-

vechile vesâyet-i sağıran-i mezbûrân enfa‘ ve evlâ olduğu zeyl-i hüccetde 

muharreru’l-esâmi kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve müstehâk olan 

sağîrân-ı mezbûrânin li-eb er karındaşı Şehri işbu râfi‘u’l-vesîka Abdülkadir ibn-i 

merkûr Hacı Ali kıbel-i şer‘den siğar-ı mezbûrların vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

bâbâları müteveffâ-yı merkûmdan müntakil emvâl-i mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz 

ve umurlarını tesviye ve ru’yete vasî nasb ve ta‘yîn olunub ol-dahî ber-vech-i 

muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul itmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-‘ışrin min-Rebi‘u’l-evvel li-sene selâse ‘aşer 

ve selâse mie te ve elf_________________________________________________ 

Şühûd’l-hâl___________________________________________________ 

Ahi Babazâde Hacı İbrâhim Efendi 

Aygırın oğlu İbrâhim Ağa 

Hacı Abuş’un oğlu Süleyman 
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Tana’nın oğlu Bekir 

Ömer ibn-i Müezzin Hacı  Ali 

ve gayühüm 

 

(Dava No: 201) 
Nomero 85 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’da Mekdeb Önü 

Mahallesi’nde (çizik) sâkın ve zât-ı tefrîk-i şer‘î ile ma‘rûf olan işbu bâ‘isü’l-vesîka 

Ayûş ibnite Abdullah nâm mühtediye meclis-i şer‘î şerîf-i enverde mahalle-i 

mezkûre ahâlisinden zevc-i sâbık Bostancı Ali ibn-i Abdi mahzarında takrîr-i kelâm 

ve ta‘biri ani’l-merâm idüb bundan akdem işbû merkûm ile beynimizde halâ zevciyet 

ka’im iken merkûmûn ferişinden hâsıl ve benden mütevellîde olub hâlâ altı yaşında 

işbû hâzıran bi’l-meclis olan sulbiye-i sağîre kızın Şemsi’ye bi-hâkkı’l-hâzına  hacr 

ve terbiyemde bulunduğu halde yine işbu merkûm tâtlîk idüb ve sağîre-i mezbûre 

dahi nafaka ve kîsve bahâ ve sa’ir hevâic-i zarûriyeye işbû ihtiyac ile muhtac 

olmakla sağîre-i mezbûre içûn babası işbu merkûm Ali üzerine kıbel-i şer‘den kadr-ı 

ma‘rûf nafaka farz ve takdir olunmak matlûbumdur didikde kıbbe’t-tasdiki’ş-şer‘î 

sağîre hâzıre-i mezbûre’nin nafaka vesâ’ir levâzım-ı zârûriyesi içün  işbu babası 

merkûm üzerine işbu târih-i cihetden i‘tibâren kadr-ı ma‘rûf iddüği zeyl-i rakimede 

muharrerû’l-esâmi kimesneler inbârlarıyla müstehâk olan yevm-i bir guruş kıbel-i 

şer‘den farz ve takdir olunub meblağ-ı mefrûz mezkûrı beher yevm sağîre-i hâzıre-i 

mezbûrenin nafaka ve sâ’iresine harc ve sarf ve ledel-hâce istidâneden ve ‘inde’z-

zafer babası merkûm Ali üzerine rucû’a hâzane-i umm mezbûr‘ Ayuş Hâtûn’a izin 

virilmeğin ma’vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-Zi’l-ka‘de li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

miete ve elf_________________________________________________________ 

Şühûd’l-hâl_________________________________________________ 

Abülmecid Efendi ibn-i Helvacı (tahrip olduğundan okunamadı) 

Muhzır Sinan Ağa Mustafa (tahrip olduğundan okunamadı) 

ve gayrühüm 

 

 
 
 
 



 

 

329

(Sayfa No: 35) 
(Dava No: 202) 
Numero 86 Sahife 52 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Ayntab Kazası mahallâtından Hızır 

Çavuş Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden el-Hâc Ahmed Efendi 

ibn-i el-Hâc Osmân Efendi ibn-i Mehmed Efendi’nin zevcelerinden olub Hanum 

Mıstık ile mecnun olan Zeyneb ibnite Mehmed Arif Efendi ibnü’l-mûmâ-ileyh 

Mehmed Efendi nâm Hâtunun  bi’l- beyineti’ş-şer‘îyye vasî-i mensûbu ve li-ebeveyn 

amucazâdesi işbu ba‘ise haze’l-küttâb Rıf‘atlü Hasan Râfet Efendi ibnü’l-mûmâ-

ileyh el- Hac Osman Efendi meclis-i hâtir-i lâzımü’t tevkirde müteveffâ-yı mûmâ-

ileyhin dâmâdı Mehmed Said Ağa ibn-i el-Hâc  Halil Ağa mahzârında vesâyeten 

takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb asâleten ve vesâyeten mevrûsumuz 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyh ale’l-vefât yedinde mülkü olub mahalle-i mezkûrede ka’in 

hasılat üzerine Elife’nın oğlu Muhsin ve Berber Ahmed ibn-i Gömlekci Emin ve 

Mustafa ve Mehmed Ali ibn-i Şeyho ve Cülha İbrâhim bin Abdullah ve Kefşker Kara 

Mehmed ibn-i Hacı Bekir ve Fatma Hoca ibnite Ahlâçhânelerine Şarken Kebapcı 

Mehmed Ali bin Mehmed hânesi tarîk-i hâs şimâlen tarîk-i ‘âmm garben Şa‘baniye 

Cami‘i şerîfi ile mahdûd bir kıt‘a ve müntakil menzil ve iki kıt‘a hâricen oda ma‘ el-

müştemelât sehâmları (çizik) otuz iki sehim itibârıyla (çizik) on altı sehim sulbiye-i 

kebîre kızı. Emine Hânım’a bi’l-fârizâtü’ş-şer‘îyye (çizik) iki sehmi dahî li-ebeveyn 

er karındaşı olmamla bânâ bi’l-‘usûbetü’s-tesbiye hisseran mevrûs olduğu gibi bâkî 

dört sehimden üç sehmi zevcesi Feride ibnite Mustafa Ağa’nın bir sehm hîssesi dahî 

diğer zevcesi olub vasîsi bulunduğum Mecnune-i mezbûrenin bi-‘ademü’l şer‘îyye 

ırsen mülkleri olmakla ber-mûceb-i tashih dört sehm hîssesinin bi’z-zât bana ve üç 

sehm hissesinin mûmâ-ileyhâ Feride Hanım hâzır mûmâ-ileyhe bey‘-i bât ile bey‘-i 

murâd idüb macnûne-i mezbûrenin bir sehm hissesinin mara’l-beyân menzil ve oda 

sehâmlarından taksim ve ifrâzile intifa‘î mümkün olmadığından mâ‘adâ bedel-i 

icâresi dahî senesine mesârafât vâkı‘asına kâfî olamayacağı cihetle Mecnû (çizik)ne 

hakkında mukarreten mahz olmakla mezkûr bir sehim hîsse-i (çizik) bizlere 

hîsseleriyle birlikde bey‘ ulunub esmânile münâsıb sûretde intikal (çizik) olacak bir 

mülk alınmak Mecnûne hakkında nef‘-i mahz iddüğüne binâen mezkûr bir sehm 

hîssesinin semen-i mîsliyele bey‘ idilmek üzere kıbel-şer‘îden bana izin virilmek 

bi’l-vesâye matlûbumdur didikde vasi mûmâ-ileyh takrir-i meşrûh vâki‘a mutâbık ve 

nefsü’l-emre muvâfık ve zikr-i âti meblâğ dahî mezkûr bir sehim hîssesinin el-yevm 
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semen-i (çizik) mîsli olduğu zeyl-i rakimede muharreru’l-esâmi kimesneler 

ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve müstehâk olmakla mecnûne-i mezbûrenin 

mâra’z-zikr bir sehminin semen-i misli olan (çizik) iki bin üç yüz kırk üç guruş 

(çizik) otuz para mukabelesinde usûl-i müttehâzesi vechile kazâ-i mezkûrede vâki‘ 

ferağ komisyonu hey‘eti huzûrunda hâzır mûmâ-ileyh Mehmed Said Ağa’ya bi’t-

tâbi‘ ve’t-teslim ile mu‘âmele-i lâzımesin ifâya vasî-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi’ye 

kıbel-i şer‘den izîn virilmeğin ma‘vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min-şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-sene 

selâse mie te ve elf___________________________________________________ 

Şühûd’l-hâl_________________________________________________ 

Seyfeddinzâde Mustafa Ağa 

Bakkal Hacı Ahmed ibn-i Hacı Ahmed 

Ali ibn-i Hacı Hüseyin ibn-i Hüseyin 

Mıhcı Hacı Mustafa Ağa ibn-i Hasan 

Hacı Said ibn-i Hacı Selim 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 203) 
Numero 57 

Ma‘rûz-ı dâ’ileridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Hacar karyesi 

sâkinlerinden işbu Sinâk’ı oğlu Mustafa ibn-i Mustafa medîne-i mezbûre mahkeme-i 

şer‘îyye odasında ma‘küd meclis-i şer‘îden işbû hâzıre-i bi’l-meclis olan Fatma 

ibnite Hacı Hüseyin nâm  sağîrenin ati’l-beyân husûsda ve redd-i cevâb içûn 

kabûlüne mukarren kıbel-i şer‘den müvakkâten vasî nasb olunân sağîre hâzıre-i 

mezbûrenin vasîsi Hasan ibn-i Hasan muvâcchehesinde hâzıran mezbûrânım li-

ebeveyn ammîm merkûm Hacı Hüseyin sulbiye-i kızı olmakla merkûmenin ebeveyni 

taraflarından înkâhına benden akreb-i vasîsi olmamakla hâziran-ı mezbûreyi takriben 

bundan bir mâh mukaddem mehr-i misline musâvi iki bin guruş mehr-i mu’accel ve 

bin guruş mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle şühûd huzûrunda sulbi sağîr oğlûm Hüseyin 

içûn velâyeten tezvic ve tenkih ve yine oğlûm sağîr merkûm içûn hâzıre-i mazbûrayı 

bi’l-velâye ol-vechile tenkih ve tevzic ve kabûl idüb bu vechile sağîre-i hâzıre 

mezbûre oğlum sağîr merkûmun zevce-i menkûhesi olduğuna binâen sağîre-ı hâzıre-i 

mezbure-yi tarafıma teslim itmek içün vasî-i merkûm Hasan’a tenbih olunmak bi’l-
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velâye matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-su’al ol-dahî cevâbında mezkûr ‘akd-i 

nikâhın aslı yokdır eğer vukû‘-ı farz olmuş ise bile hâziren el-yevm on altı yaşında 

buluğ olmakla der-miyân olunân ‘akd-i nikah mezbûre tarafından bi’z-zât veya 

bulûğu sudûruna tasaddi olunmadığından ve sağîr merkûm Hasan’a fuzûlen inkâh 

idildiğini mezbûre Fatma işbu mahkemede ve mehâkeme huzurunda şimdi istimâ‘ 

itmekle vaziye-u mucîze olmamakla müdde‘î merkûm Mustafa’nın da‘vâsının 

reddini taleb iderim didikde tarafeynin suret-i fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle zevc-i 

merkûmun babası Mustafa zevcinin hüsnü’l-velâye halâ sağîrlerinin hasbe’l velâye 

mezbûre Fatma’ya huzur-ı şühûdde mehri misliyle akd-i nikâh eylediğini isbât-ı 

lûzûm ideceği vâlâ-i mezbûre tahlif olunacak deyû câniben fetvâ-yı şerîfden iş‘âr ve 

beyân olunduğuna binâen müdde‘î velî merkûm Mustafa müdde‘âsı meşrûhasına 

usûl-i müttehâzası vechile bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden 

(tahrip olduğundan okunamadı) medîne-i mezbûrede ders-i ‘âmm hocalarından 

Mersinli Hoca Ali Efendi 

 

(Sayfa No: 136) 
Sahife 53 

ibn-i Ali Ağa ve Abbaszâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Sâlih Efendi nâm 

kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mûtarâfi‘an hâzır oldukları halde İmâmzâde 

Bekir Efendi ibn-i Mustafa Efendi ve Molla Abdülkadir bin Vakkas nâm 

kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr 

olunân mûmâ-ileyh Hoca Ömer Efendi’nin temyizlerin ve Habibzâde Hacı Mustafa 

Efendi ve Seyfeddinzâde Hâfız Monla Mehmed bin Memik nâm kimesnleler 

şehâdedleryle bi’l-mûvâcehe ber-vech-i şer‘î minvâl-i meşrûh üzere isbât itmeğin  

mûcebince sağîre-i hâzıre-i mezbûre Fatma müdde‘î veli merkûm Mustafa nâm sulbi 

oğlu sağîr mezbûr Hüseyin’e zevce-i menkûhesi iddüğüne hükmbirle vasî merkûm 

Hasan’a tefhim olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi‘ ve’l-ışrîn min-şehr-i Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

selâse mi’ete ve elf___________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

332

(Dava No: 204) 
Numero 88 

Fı’l-asl Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Yahni 

Mahallesi ahâlisinden olduğu halde bundan akdemleri makar-ı Kahire’de hasbe’l-

me’mûriye ikâmet idüb ba‘de der‘aliye cânibinde imrâr-ı vakit itmek üzere iken 

Zabtıye Nezâreti emriyle Halebü’l-şehbâ’ya ve Haleb’den dahî bâ-emirnâme burâya 

gelân ve kendüsü Cenun Mıstık’a ‘arz olan Süleyman Seri ibn-i Hacı Memik nâm 

kimesne ‘alet-ı mezkûresinden ikâme virilinceyedeğin umûr-ı lâzımesini tesviye ve 

ru‘yet içûn kıbel-i şer‘den müstekim bir kimesnenîn vasî nasb ve ta‘yit içûn Kıbel-i 

şer‘den müstekım bir kimesnenin vasî nasb ve tâ‘yin olması lâzım ve mühim 

olmağın emânet ile ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf  her-vechile vesâyet’e mecnûn 

mezbûrı hıfzı enfa‘ ve evlâ iddüğü zeyl-i rakimede muharreru’l-esâmi kimesnler 

ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve mütehakkık olan mecnûn mezbûrun halası 

oğlu Güceklizâde bâ’isü’l-vesîkâ Abdülkadir Efendi ibn-i Abdülkadir Efendi mezbûr 

Süleyman bekâ-yı inhâ-yı te‘âlâ aleyhi mezkûreden ifâkat buluncaya değin umur-ı 

lâzımesini tesviye içün kıbe’l-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunduğuna ol-dahî ber- 

vech-i muharrer vesâyet-i mezkûre-yi kabul ve hıdmet-i lâzımesini kemâ yenbağı 

edâyı ta‘ahhude iltizam itmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve îmlâ olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi‘ ve’l-ışrîn min-Zi’l-hiccetü’ş-şer‘îfe li-sene 

selâse ‘aşer ve selâse  mi’ete ve elf______________________________________ 

Şühûdü’l-hâl________________________________________________ 

Battal Bekirzâde Süleyman Beğ 

Müftüzâde Mustafa Ağa  

Bedestan Şeyhizâde Mehmed Salih Efendi 

ve Kâtib Hocâzade Hacı Şemseddin Efendi 

Muhzır Sinan Ağa 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 205) 
Numero 89 

Ma‘rûz-ı dâ’ileridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Kaza-i Mar‘aş’a tabi‘ Pazarcık kazasına 

tâbî‘ Derekışla karyesi sâkinlerinden ve Atmalı Aşireti’nden işbû bâ’isü’l-i‘lâm 

Süleyman bin Veli ibn-i Yusuf nâm kimesne Medîne-i Ayntab mahkeme-i 
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şer‘îyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘î şerîfi enverde Medîne-i Ayntab’a 

tabi‘ Acunlu karye’sinde mukim Güzel Ahmed’in oğlu Ahmed muvâcehesinde 

üzerine da‘vâ ve taktir-i kelâm idüb işbu mahkeme-i şer‘îyye havlûsunda mu‘ayene 

olunan enli sağîr ve döşü dağlı el-yevm beş yaşında olan bir re’s turı renkli kısrak 

kezâ malımdan doğma netâcen mâlım iken bundan bir sene mukaddem karyemiz 

civârında mer‘âda ra‘i olunmakda iken kazâen zâyi‘ ve  sarf olub el-hâlet-i hâzihi 

merkûm Güdül Ahmed yedinde bulmamla kısrak-ı mezkûrı bi’l-istihkâk yedime 

teslimi matlûbumdır deyû da‘vâ itdikde müdde‘â ‘aleyh merkûm Ahmed dahî  

cevâbında Mehmed oğlu Hacı Yusuf ve Basri oğlu Hacı Ahmed’den satûn alub ve 

merkûmân dahî Cergi Abdülhamid Ağa’dan târih-i mezkûrda dört yüz guruşa sâtûn 

alub ol-vechile yedinde şira’en malı olduğunu ve kısrak-ı mezkûrun sinni-i el-yevm 

dört yaşında bulunduğunu ikrâr ve beyân idüb müdde‘î merkûm Süleyman’ın ber-

vech-i müdde‘â netâcen malı olduğunu bilmem deyû inkar itdikde tarafeynin şuret-i 

murafa‘larına fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle mezkûr kısrağın sinni zi’l-yedin tarihine 

tevâfık ider ise müdd‘i merkûm Süleyman’ın da‘vâsı müteva‘kı‘a olacağı ve alâ zi’l-

yedin tarihine tevâfık itmeyübde hâricen tarihine tevâfık ider ise müdd‘i merkûm 

Süleyman kısrak-ı mezkûr netâcen malı olduğunu isbât idüb ba‘de’t-tahlif zabt 

idecek- deyû cevâben ış‘âr ve beyân olunmakla evvelâ senhivân vukûf-ı nâmları olan 

‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbar olunan Zabtiye Nazırı Lutfi bin Abdullah 

ve Katırcı Şeyh Hacı Mehmed bin Mehmed’e irad olundukda fi’l-hakîkâ mezkûr 

kısrağın sinni müdde‘î merkûmdan beyân itdiği tarihe tevâfık eyledikden sonra 

müdde‘î merkûmdan ber-vech-i müdde‘â malı olduğunu beyyine taleb olunduk da 

usul-ı mevzu‘asına tevfiken bâ-varaka-ı meztûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-

i meztûreyi vaz‘-ı imzâ ve temhir iden Atmalı Aşireti’nden Halo’nun  oğlu Mehmed 

ve Hüseyi’in oğlu İbrağim ve yine Mustafa’nın oğlu İbrâhim ve yine Cergi oğlu 

Mehmed nâm kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû mü‘tarâfi‘ân hâzır oldukları 

hâlde Kasab Veli Ömer’in oğlu Hacı Mehmed Kör Kasab’ın oğlu Ökkeş Ali bin 

Abdullah ve Kalender Baba ibn-i Halil nâm kimesnelerden dahî alenen lede’t-tezkiye 

‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbar olunan ve gayrin mezkûreden Veli bin 

Yusuf ve yine Mehmed bin Bilâl  nâm kimesneler şehâdedleriyle bi’l-muvacehe ber-

vech-i şer‘î ba‘de’l-ısbât ve’l-halef ve’l-hükm mucebince müdde‘â bih olan kısrak-ı 

mevsûf mezkûru müdde‘î merkûm Süleyman’a def‘ ve teslimi müdde‘â ‘aleyh 

mezbûr Ahmed’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinde i‘lâm 

olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn  
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(Sayfa No: 237) 
Sahife 54 

min-şehr-i Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selâse ‘aşer ve selâse mi’ete ve elf _______ 

 

(Dava No: 206) 
Numero 90 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Seng-i 

Nakkaş Mahallesi’nde sakine ve zâti zîr-i vesîkada muharreru’l-esâmi kimesneler 

ta‘rifleriyle ma‘rûf olan Hışveci oğlu kerimesi Şemsi inbite Ali nâm Hâtûn tarafından 

zikr-i âti husûs-ı vekil-i şer‘îsi ve li-ebb erkarındaşı Mustafa ibnü’l-merkûm Ali Ağa 

meclis-i şer‘î şerîfi alânûrda mezbûrenin hâlâ zevc-i dahlı olan Bedestancı Ahmed 

Ağa ibn-i Sâğır Şeyho nâm kimesne mahzârında vekâlet-i takrir-i kelâm ve ta‘biri 

‘ani’l- merâm idüb müvekkilem mezbûreyi zevci bulunan işbu hâzır merkûm Ahmed 

bilâ nafaka bilâ münkat‘ı şer‘-î mârâ’l-beyân mahallede vakî‘ menzilde terk ile âhir 

hâneye gidib ol-vechile müvekkilem mezbûre nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir havâic-i 

zarûriyeye eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmakla müvekkilem zevce-i mezbûre içûn 

zevce-i işbu merkûm Ahmed Ağa üzerine kıbel-i şer‘den kadr-ı ma‘rûf meblağ-ı farz 

ve ma‘rûf meblâğ-ı farz ve taktir olunmak bi’l-vekâle matlûbumdur didikde 

gıbbettasdikü’ş-şer‘î zikr-i âtî meblağ dahî müvekkile-i mezbûre ahz içûn kadr-ı 

kifâye iddûğü zeyl-ı hüccetde mektûbü’l-esâmi kimesneler ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î 

alânûr zâhir ve mütehakkık olmağın işbû târih-i kitâbdan itibâren zevce-i merkûm 

üzerine yevmi dörder guruş kıbel-i şer‘den farz ve takdir olunub meblağı mefrûz 

mezkûrı beher yevm zevce-i müvekkile-i mezbûre kendi nefsine ve levâzım-ı 

zaruriyesine harç ve sarf ve lede’l-hâce îstidâneye ve ‘inde‘z-zafer zevc-i merkûm 

Ahmed üzerine rucü‘â zevce-i müvekile-i mezbûreye izâfetle vekil merkûm Mustafa 

Ağa’ya kıbel-i şer‘den izn virilmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Safaru’l-hayr li-sene selâse ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf________________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl________________________________________________ 

Behram oğlu Muhzır  

ve Hacı Kuyruk Ahmed  

Muhsır Sinân ve Hüseyin Ahmed 

Der mahalle-i ibn-i Sinek 

Basri oğlu Hacı Ahmed der mahalle-imezbûr  
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Muhzır Sinan ve Hiseyin ve Ahmed 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 207) 
Numero 91 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’da vâki‘ Töbe 

Mahallesi’nde sakin iken bundan akdem vefât iden Hacı Memik ibn-i Hüseyin bin 

Hüseyin verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Aişe binti Receb ile sulbi oğlu 

Abdurrahman ve sulbiye-i kızı Beşire nâm sağîrlere (çizik) inhisârı şer‘ân zâhir ve 

aşikâr olundukdan sonra sağîran-ı mezbûranın mevruslarını ve rû‘yet li-ebeveyn 

ammileri Hüseyin ibn-i merkûm Hüseyin kıbel-i şerden vasî nasb ve ta‘yîn olunub 

ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyeten mezkûre-yi kabul ve hıdmet lâzımesini edâya 

ta‘ahhüd itdikden sonra vasî merkûm ve zevce-i mezbûre taleb ve ma‘rifeti ve 

ma‘rifet-i şer‘îyye müteveffâ-yı merkûmlar terekesi temhir ve takvim ve beyne’l-

verese bi’l-fârirâztü’ş-şer‘îyye tevzi‘ ve taksim defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve 

beyâna hazûr  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min-Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selâse 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf____________________________________________ 

 

Tahtâni meskende hâne                  miskamil cızğılı  kilim          
guruş  bâb  guruş ‘aded
100  1  70 1 

 
kirkid kârı kilim          köhne parça kilim        
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

50  1  10 2 
 
çit yüzlü döşek          diz donu            kebir yastık                     
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

40  1  45 1  30 2 
 
   sağîr yastık       sağîr yorğan       kırmızı yüzlü çit yorgan           
guruş  ‘aded  guruş  bâb  guruş ‘aded

5  1  40  1  70 1 
 
tahta anbar         sandık ma‘ üzüm 
guruş ‘aded  guruş  kıyye

30 1  25  10 
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(Sayfa  No: 138) 
Sahife 55 

Kara Hisar sarikine?      mertebe halısı   
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

50  10  125 1 
 
  sağîr halı               hamam taşılı halı            
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

45  1  80 1 
 
   göbekli halı          nakışlı cedid kilim      
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded
110  1  130  1 

 
     tabânca çift          siyah meşlâh                
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded 

40  1  30  1 
 
   tennûr yorgan            kebir yorgan                                                                                       
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

40  1  55 1 
 
         mezer                      haleb hasırı                  
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded 

25  1  30  1 
 
         avize                   şerbet kâsesi                           
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

30  1  8 9 
 
         lanba              çanak ve sigara tablası ve tabakası 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

2  1  30 3 
              
nargile ve yastık- ı sahire                   küp 

guruş  ‘aded  guruş ‘aded
6  2  15 5 

 
          hûrç                         fanûs 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

5  1  3 1 
           
         anbâr                       varil  sandık                 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

60  2  10 2 
 
zahire  semeni         mercimek ma‘ çuval  semen 
guruş  kıyye  guruş ‘aded kıyye 
100  12  15 1 1 
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â‘lâ bakır parça                         hûrâde  bâkır parça 
guruş  ‘aded kıyye  guruş ‘aded kıyye
500  29 15  90  15  42 

 
Hezek'de dağbağ  bağda Kavkaz’ın  bağı yanında ağlak bağ nısfı       
guruş  kıt’a  tiyek 
125  1  1400 

  
Yine mahalle-i mezkûre  Kundarşın? bağı ittisalinde ‘ağlak bağ zevcede 
guruş  kıt‘a  tiyek 
250  1  1500 

 
Yine Türkmân yücesinde ağlak bağ nısfı 
guruş  kıt‘a  tiyek  
140  1  400 

 
Yine Dağbağda Ali Efendi ile maksûm ağlak bağ zevcede  
guruş  kıt‘a  tiyek 
400  1  3000 

 
Yazıda, Hasan Kahya‘dan alınan ağlak bağ 
guruş  kıt‘a  tiyek  
900  1  1600 

 
‘Acirlikde bağ zevcede 
guruş  tiyek 
3200  1200 

 
yine mahalle-i mezkûrda ağlak bağ zevcede 
guruş  kıt‘a  tiyek 
320  1050  1 

 
Yine mahalle-i mezkûrda ağlak ve karalık bağ 
guruş  kıt‘a  tiyek 
320  1  1050 

 
Yine Yemlik depesinde ağlak bağın sülsân hissesî  
guruş  kıt‘a  tiyek 
200  1  1000 

 
Belân köyünde gedik bağında ağlak ve karalık bağ 
guruş  kıt‘a  tiyek 
640  1  1600 

 
Yortu karyesinde karalık bağ 
guruş  kıt‘a  tiyek 
280  1  900 
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Yaylacık’da boz bağda ağlak ve karalık bağ 
kıt‘a  tiyek  guruş 

1  3200  1280 
 
Mahalle-i mezkûrede nısf hisse ağlak bağ 

kıt‘a  tiyek  guruş 
1  900  330 

 
Sacur Dere bağında ağlak 

kıt‘a  tiyek  guruş 
1  2500  1000 

 
Yine mahalle-i mezkûrda ağlak bağ 
kıt‘a  guruş

1  330 
 
Dımışkılı karyesinde ağlak bağ 

kıt‘a  tiyek  guruş 
1  900  220 

 
Dülük karyesinde karalık bağ 

kıt‘a  tiyek  guruş 
1  800  240 

 
Yaylacık’da Hacı İbrahim’den alınan  hâne ‘arsası 
guruş  tiyek  kıt‘a 

20  000  1 
 
Hezekli Mehmed Ali ile münâsafaten keçi hissesi ve kezâ oğlak 
guruş  re’s  re’s 
100  4  1 

 
Menuhine zevcesinden gelen bakır ve çanak ve çini 

guruş 
128 

 
Hezek’de harâbe nısf hîssesi pekmez ma‘saresi 

kıt‘a  guruş 
1  40 

 
yine karye-i mezkûrede menzil hâneden alınan 

bâb  guruş 
1  120 

 
 karye-i mezbûrede sekiz han? 

guruş 
20 
100 
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Yaylacıkda kezâ hân 
guruş  ‘aded 

50  1 
 
hırdavat-ı menzil 

guruş 
100 

 
Hezekde Hasan Kahya bağı yanında Mehmed Efendi’den alınan 
guruş  kıt’a  tiyek 
600  1  1000 

 
yekün yalnız 

 guruş 
10837 

 
Minhaü’l-ihrâcât___________________________________________________ 

Müteveffâ-yı merkûmlar kendinden akdem mütevâkiye olan zevcesi kerime 
emvâl ve metrûkâtından evlâd-ı siğarlarına sim mecidî on dokuz guruş hesâbile deyn 
borcu 

guruş 
1140 

 
Hâlâ zevce-i mezbûreye zimmetinde münkariz der ma‘kûd-ı ‘aliye olan mehr-i 
mü‘eccel borcu 

guruş 
1090 

 
Kürt Hacı Osman’a bâ- senet deyni Lira-i Osmani 

guruş  ‘aded 
510  5 

 
sept masârifi      duyun-ı müteferrika    resm-i kısmet                

guruş    guruş  para guruş
     220  117  5 184 
 
  kaydiye          yol bahâsı 

guruş    guruş 
11,25    8 

   
yekûn yalnız 

para  guruş 
30  3275 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese______________________________ 

para  guruş 
10  7561 
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(Sayfa No: 139)  
Sahife 56 

Hisse-i zevce-i mezbûre İhsan’a       
para  guruş
05  945 

 
Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Abdurrahman 
para  guruş 
10  4410 

 
Hisse-i binti sağîre-i mezbûre (tahrip olduğundan okunamadı) 

para  guruş 
15  2205 

 
Zevce-i mezbûre Ohânna Hâtûn’dan matlûbât beyanı 
para  guruş 
25  940 

 
hisse-i erşedi 

 
319000 
213505 

 
mehr-i mü‘eccel alacağı 

 
Zevce-i mezbûreye teslimât beyânı 
guruş 
500 

 
Hezek’de ‘Acirlik nâm mahalde ağlak bağ 

kıt‘a 
1 

 
320 
820 

yine mahalle-i mezkûrda ağlak bağ 
 

 
Derûn-ı kâssâmda ismi muharrere zevce-i mezbûre İhsan’a olan teslîmat-ı menkûle 
guruş 
820 

 
diğer sahîfeden gelân îcmâl 

 
400 yine Hezek’de Dağbağ’da Ali Efendi ile maksûm olan bağ 

kıt‘a 
1 

 
250 
1470 

yine mahalle-i mezkûrda karındaşı bağı yanında bağ 
 

kıt‘a 
1 

0125  kebir mertebe hâlısı 
‘aded 

1 
0070  mikamil cısgılı kilim 
                               

‘aded 
1 
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0045                      döşek 
‘aded 

1 
 
0040             tennûr yorganı    

‘aded 
1 

 
025                         a‘lâ bâkır 

‘aded  kıyye 
5  72 

 
0045 
2045 

ehven bakır ‘aded  kıyye 
                        2       22 

 
2035 
0010 

 
Zevce-i mezbûrenin hîsse-i ırsiyeleri mehr-i mü’eccel matlûbatı mehr 

 
0010 
0000 

 
işbu meblâğ-ı hisse merkûma hâvâle olmakla mehr 

 
Müteveffât-ı merkûmlar derün-ı kassâmda muharrerü’l-esâmi vereselerine 

zevce-i mezbûre Ohanna Hâtûn’a mehr ve kassâmda merkûm olan hisse-i 

ırsiyeleriyle bin yüz otuz guruş mehr-ı mü‘eccel ki cem‘ân on iki bin otuz beş guruş 

matlûbâtını mûteveffât-yı merkûmân tereke-i vâkiyesine vesâyete vâzı‘u’l-yed olan 

merkûm Hüseyin yedinde ve mezkûr terekeden olmuş ber-minvâ’l-i-muharrer bağ ve 

tehammülât hâneden ‘ıbâret on kalem emvâli tamâmen ahz ve kabz ile istifâ-yı hak 

îdûb ol-vechile zevc-i müteveffâ-yı merkûm terekesine ve hukûk-ı zevceyete dâ’ir 

‘ale-i de‘âviden vasî merkûmun kabûlûne hâvî zimmetine ibrâ ve îskât-ı hak eylediği 

işbu mahalle bi’l-şerh temhir olundu 

 

(Dava No: 208) 
Numero 92 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından İbn-i 

Şeker Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Hüseyin bin Hüseyin 

bin Hanifi sulbi oğlu Bekdâş ve sulbiye kızı Hâmide nâm siğarlara babaları 

müteveffâyı merkûmdan müntakil malı mevruslarını vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

ahz ve kabz ve hıfz ve umûrlarını tesviye ve ru’yete kıbel-i şer‘den bir vâsî nasb ve 

ta‘yîn olunması lâzım ve mûhim olmağın emânet ile ma‘rûf ve îstikâmet ile mevsûf 

ve her-vechile vesâyet-i ‘uhdesinden gelmeğe kadr iddüğü zeyl-i hûccetde 

muharreru’l-esâmi kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve müstehak olan 
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sağîran-ı mezbûran li-ebeveyn ammileri işbu rafiu’l-vesîkâ Emin ibnü’l-merkûm 

Hüseyin nâm kimesne siğar-ı mezbûrların vakt-i rüşd ve sidâdlarına değin babaları 

müteveffâ-yı merkûmdan mühtakıl malı mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve 

umûrlarını tesviye ve ru‘yete kıbel’i şer‘den vâsi nasb ve ta‘yîn olunduk da ol-dahî 

ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûre-yi kabûl ve hıdmed-i lâzımelerini kemâ 

yenbaği edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ‘vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Muharremü’l-haram li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_______________________________________________ 

Ahmed Efendi ibn-i Abdülkadir Efendi 

Kara Hocâzade Mahmûd ibn-i Mehmed Efendi 

Mehmed Şerîf ibn-i Hacı Ahmed 

Muhzır Sinân Ağa 

diğeri Hüseyin Ağa 

ve gayrühüm mine’l-huzzâr 

 
(Sayfa No: 140) 
(Dava No: 209) 
Sahife Numerosu 57      Numero 93 

Tahakkuk-ı ‘ind-i şer‘îyye binâen âti’l-beyân husûsân mahallinde bi’l-

istimâ‘ ketb ve tahrîri iltimas olunmakla cânib-i şer‘î‘ât-ı garrâdan me‘zûnen ta‘yîn 

ve irsâl olunan mahkeme-i şer‘îyye Başkâtibi Mehmed Zühdü Efendi Dâ‘îleri fi’l-asl 

Konya Vilâyet-i dâhilinde Karaman kazası ahâlilerinden olub el-hâlet-i hâzihi Haleb 

Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Düğmeci Bölüğü 

Mahallesi’nde mukim medîne-i mezbûrede münîfi mukeddem redif tâbûru kâtibi 

olan Ahmed Avni Efendi ibn-i İbrâhim bin Abdurrahman Ağa’nın müteahiren sâkin 

olduğu menziline varûb Mehmed bin Mehmed Ali ve Hüseyin bin Mehmed ve diğer 

Mehmed bin Abdullah nâm kimesneler huzûrlarında ‘akd-i meclis-î şer‘î ‘âlî  

eyledikden sonra zât-ı ma‘rûf olan kâtib-i mûmâ-ileyh Ahmed Efendi meclis-i 

ma‘kûd mezkûrda kâ’in mûmâ-ileyhin hâlâ zevce-i menkûhesi olub zâtı merkûmun 

Mehmed ve Hüseyin ve diğer Mehmed ta‘rifleriyle ber-vech-i şer‘î ma‘rûf olan 

Çavuş Dede karîmesi Hadice Hânım ibnite Mehmed Ağa ibnü’l-merkûm 

Abdurrahman Ağa hâzıre olduğu halde takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb 

mârâ’l-beyân Karaman Kazası mahallâtından Kirişci Mahallesi’nde vâki‘ ve Yunus 

Tekyesi civârında ka’in tarafları Gocur oğlu Hacı Ahmed ve Hacı Mollazâde Hacı 
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Musâ ve Semerci Hacı Hâfız ve Ağa Baba ve Kürkçü Hacı İbrâhim Hoca Haneleri ve 

Tarık-ı ‘âmm ile muhdûd olub zevcem hâzıre-i mûmâ-ileyhâ ile er karındaşı Hidâyet 

Efendi’ye vâlidelerinden mûntekıl bi’l-arşu’ş-şer‘îyye müştereken mülkleri olan bir 

bâb hânenin nısf hisse-i şâyi‘âsı ve yine kazâ-i mezkûrede Abbas Mahallesi’nde 

ka’in tarafları Tarîk-ı ‘âmm ve Ahmed Onbaşı kazâ-i mezbûr tâbûr kâtibi hâneleri ve 

Hükümet-i Seniye Konağı Kara Zorzâde Hacı Mustafa ve cânıb-i hükûmetten inşâ 

idilen hâneleriyle mahdûd dâhili ve hârici dört kıt‘a cümle kapusundan ibâret olub 

hâzıran mûmâ-ileyhâya ve bana bâbâlarından mevrûs bi’l-cümle harem ve selâmlık 

dâ‘îrelerinde olan dokuz sehimde birer sehimden iki sehim hisse-i şâyi‘âmızı ve yine 

kaza-i mezbûrda kâin kezâlık babaları mezûn mevrûs Seki Çeşme Hamâmı dimekle 

ma‘rüf birisi ricale ve birisi nisâiye mahsûs olub birbirine mutasıl bulunan iki bâb 

hamam ma‘ külhân tamâmında olan ve yine hâzıre-i mûmâ-ileyha el-yevm dokuz 

sehimde iki sehim hisse-i şâyi‘amızı ve yine kezâ-i mezkurda vâki‘ Zide 

Mahallesi’nde kâ‘in Zaviye-i Sultan bahçesi dimekle ma‘rûf on dönüm arâzî-i 

memlûke üzerinde eşcâr-ı mesmere ve gayr-ı mesmereyi hâvi ma‘lûmetü’lü’l-hudûd 

ve’l-etrâf olub yine hâzıran mûmâ-ileyhâya ve bâna babalarımızdan mevrûs bir kıt‘a 

bağçenin kezâlık dokuz sehimde iki sehim hisse-i şâ‘yi‘âmızı kazâ-i mezkûreye tâbî 

Güce nâhiyesinde vâkî ma‘lümetü’l-hadûd ve’l-etrâf karındaşım Ömer ile banâ 

vâlidemizden mevrûs bir kıt‘a erik bahçesinin tamâmında nısf hisse-i şâyi‘âsı banâ 

ve söğire-i mûmâ-ileyhâya izâfetle gerek mara’l-beyân hisselerimizi ve gerek hâsılatı 

ve gılaledi mahallinde zi’l-yed olan ve zimmetdârı bulunanlardan bi’t-taleb ahz ve 

kabz ve sâlifü’z-zikr hamam ma‘ Gülhan’dan mâ‘adâ benim ve zevcem hâzıre-i 

mûmâ-ileyhânın mârâ’l- beyân emlâk-ı mahdûde olan hisselerimizi semen-i 

misilleriyle taleblerine usul-i müttehazası vechile Karaman kazası’nda vâkî‘ ferağ 

komisyon hey’eti huzûrunda kat‘îyyen bey‘ ve ferâğ ve mu‘âmele-i lâzımelerini 

ifâya ve bey‘ ve feraği mümkün olmayanları mezkûr hamâm misüllü hayırlı ve 

münâsıb kimesnelere icâr ve îsticâre gâlâle ve hâsılân ve bey‘ esmânı ve icâr bedeli 

nâmıyla makbuzâtını hâzıre-i mûmâ-ileyhaya bana irsâl ve ihâle ve zikr olan sehâm 

ve hisseleri mütedâ’ir hâzıran mûmâ-ileyhâ ile benimle ‘aleyhlerimizde bir günâ 

da‘vâ zuhûr ider ise her biri mahkeme-i şer‘îyye ve nizâmiyede bedâyeten ve 

i‘tirâzan ve istinâfen ve temyîzen ve i‘adeten tashîhen muhâkeme ve muhâseme ve 

müdâfa‘ ve teklif ve teklîfe ve tebliğ ve tebliğe ve kendü imzâlarıyla mütde‘iyan ve 

levâih ve evrâk-ı sâ’ire tanzim tâkdimine ve’l-hâsl mezkûr husûsâtın nihâyetine 

değin her bir dürlü mütevâkıf olduğu umûrun küllîsine ben ve zevcem hâzırân 
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mûmâ-ileyhâ Hadice Hânım tarafımızdan hâlâ Karaman Kazâsi’nda mukim Reji 

Müdîri Arif Efendi ibn-i Sâdık Efendi vekâlet-i ‘âmme-i mutlaka-i sehih-i şer‘îyye 

ile tevliyete muvâfık her birimiz vekil ve na’ib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledik 

didikde hâzıran mûmâ-ileyhâ‘ dahî zevci makar mûmâ-ileyh Ahmed Efendi’ye cem‘i 

kelimat-ı meşrûhâsında vecâhen tasdik ve şifâhen tahkîk itdiğine mürsel olan kâtib 

Mûmâ-ileyh Mahallesi’nde bi’l-istimâ‘ ketb ve tahrîr ile meb‘us olan emnâ’-i şer‘ ile 

huzûr-i şer‘e gelûb vukû‘hâli tamâmihâ ifâde ve beyânı kıbel-i şer‘den dahi tenfiz 

olunmağın mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Muharremü’l-haram li-sene erba‘ ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

Der-kenâr: 

Lâ hakk Nâib Abdülhamid Efendi tahtında işbu hüccet mecmu binti âheri 

yok  diye Nazo binti ‘ibâresi ‘ilâve olunub mücedded içün tanzimi mûmâ ileyh Arif 

Efendiye gönderdiğimiz terife? bir nomeroda tesciline kayd Fi-3 Rebi’ul Evvel  sene 

315 

 

(Dava No: 210) 
Numero 94 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’da Bostancı 

Mahallesi’nde  sâkine ve zât-ı ta‘rif-i şer‘î ma‘rûf olan işbû râfi‘atü’l-vesîkâ Emine 

binti Mehmed nâm Hâtûn meclis-i şer‘î şerîfi enverde dâmâdı Ali bin Mustafa nâm 

kimesne mahzârında takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb işbu‘ merkûm Ali 

ile sadrîye-i kızım Ayûş bitti Mısto  beyinlerinde hâlâ zevciyet kâ’im iken merkûmun 

ferişinden hâsıla ve mezbûreden mütevellîde olub üç yaşında hâzırâ bi’l-meclis 

Zeyneb’in vâlidesi kızım mezbûre vefât itmekle sağîre-i mezbûre bi-hakkı’l-hizane 

hacr ve terbiyemde olub nafaka ve kîsve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zârûriye’ye eşşed-i 

ihtiyâc ile muhtâc olmakla sağîre-i hâzıre-i mezbûre’nin nafaka ve kisve bahâ ve 

sâ’ir levâzım-ı zârûriyesi çûn babası işbu merkûm Ali üzerine  

 

(Sayfa No: 141) 
Sahife 58 

kadr-ı kifâye nafaka farz ve takdir olunmak matlûbumdur didikde hisse-i 

mezkûre’nin takrir-i meşrûhası vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık ve zikr-i âtî 

meblâğ-ı dahî kadr-ı ma‘ruf idilecek tarafeynden (çizik) bi’t-terâzı târih-i cihetden 
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i‘tibâren yevm-i yirmişer paradan şehr-i on beş guruş nafaka ve kisve bahâsı farz ve 

takdir ulunub meblağ-ı mefrûz mezkûr yirmi parayı beher yevm sağîre-i mezbûreye 

harç ve sarf ve lede’l-hâce istidâneye ve ‘inde’z-zafer sağîr mezbûre’nin babası 

merkûm Ali üzerine rucü‘a da‘vâ hisse-i mezbûre Emine Hâtûn’a kıbel-i şer‘den îzin 

viri’l-meğin mâ vak‘a bi’t-tâleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Muharremü’l-haram li-sene erbâ‘ ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl______________________________________________ 

Mehmed Efendi  

Bedestan Şeyhizâde  Kesahcı Osman  

Hacı İbrâhim oğlu Mustafa 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 211) 
Numero 95 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından 

Kürtünciyân Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât iden Mehmed Ali 

ibn-i Hacı Osman’ın evlâd-ı sulbiyetleri olan Mehmed ve Hadice nâm siğârların li-

ebeveyn ammileri ve vasîleri bulunân îşbû rafi‘ hâze’l-kitâb Hacı Memik Ağa ibn-i 

merkûm Hacı Osman mahkeme-i şer‘î şerîfi lâzımü’t-tevkirde takrir-i kelâm ve 

ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb vasîleri olduğum makar-ı mezbûrun Mehmed ve Hadice ve 

Hamid’e nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zârûriyeye eşedd-i ihtiyâc ile 

muhtâc oldukları ecilden sığâr-ı mecbûrlara babaları müteveffâ-yı merkûmdan 

müntakil emvâl-i mevrusları terk olunmak üzere sağîrûn-ı merkûmanın nafaka ve 

kisve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zârûriyeleri içûn kıbel-i şer‘den kadr-ı kifâye meblağı 

farz olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde vasî-i merkûmun tahrîr-i meşrûh 

vâkı‘a mutâbık ve nefsi’l-emre muvâfık zikr-i âti meblağ dahî kadr-ı ma‘rûf 

olunduğu zeyl-i hüccetde muharreru’l-esâmi kimesneler ihbârlarıyla ledeş’şer‘î 

alânûr zâhir ve müstehak olunmakla işbu târih-i kitâbdan itibâren siğâr-ı mezbûrlar 

içûn yevmi iki buçuk guruş nafaka ve kisve bahâ farz ve takdir olunub meblağ-ı 

mefrûz mezkûru külli yevm siğar merkûmlara harc ve sarf ve lede’l-hâce îstidâneye 

ve ‘inde’z-zafer malı mevruslarına rucü‘an vasî merkûm Hacı Memik Ağa’ya kıbel-i 

şer‘den izin virilmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu  
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Tahrîren fi’l-yevmi’l- hâmis ve’l- ‘ışrin min-Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

selâse ‘aşer ve selâse mi’ete ve elf________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_________________________________________________ 

Ahmed bin Memik 

Memik bin Durmuş 

Muhzırbaşı Sinan Ağa 

Muhzır Hüseyin  

ve diğeri Ahmed  

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 212) 
Numero 96 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Kocaoğlan 

Mahallessi’nde sâkine ve zâtı ta‘rif-i şer‘î ile ma‘rûf olan îşbu ba‘isü’l-i‘lâm Hadice 

ibnite Merkebci Hanifi nâm Hâtûn medîne-i mezûre mahkeme-i şer‘îyye odasında 

ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde Ümrüklü Mahallesi’nde mukim olub beyânâti müteveffâ-

yı tereke-i vâfiyesine bi’l-verâse vazi‘u’l-yed olan Şeyh Hoca’nın oğlu Apo bin 

Mehmed muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb merkûm Apo’nun li- 

ebeveyn er karındaşı benim zevcem mevrûsumuz Mehmed bin Mehmed bin 

Abdullah’ın hayâtında zimmetinde mukarrer ve na‘kûd-ı ‘aliye ve mehr-i mislime 

mütesâvi bin guruş mehr-i mü’eccel alâcâk hakkım olub hatta meblâğ-ı mezkûr 

cihet-i mezbûreden zimmetinde bana deyni olduğuna ikrâr idüb ba‘de meblâğ-ı 

mezkûrı zevcem merkûm kable’l-îfâ vefât itmekle mârâ’l-beyân mehr-i mü’eccelim 

olan  bin guruş merkûm Apo’nun bi’l-verâse vâzı‘u’l-yed olunduğu müteveffâ-yı 

merkûmun tereke-i vâkıyesinden olmak üzere bana def‘ ve teslîmi matlubumdur 

deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’s-su’al ol-dahî cevâbında li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ-yı 

merkûm tereke-i vâkiyesine bi’l-verâse vaz‘i yedi ve müdde‘î-yi mezbûre müteveffâ-

yı merkûmun zevce-i merkûme-i metrûkesi olduğuna ta’bi‘an ikrâr idüb lâkin 

müdde‘îyi mezbûrenin mâ‘âdâ müdde‘âsı inkâr idilecek tarafeynin mevrus-ı 

murafa‘ları fetvâyı şerîfe lede’l-havâle müdde‘â-yı mezbûre Hadice müdde‘asının 

bin guruş olduğunu ısbât ider ise zevci mütevefâ-yı mezkûrdan istifâ idecek deyû 

cevâben iskâd olunmakla müdde‘î mezbûre ber-vech-i muharrer müdde‘âsı usul-î 

müttehâzası vechile bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i 
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mestûreye imzâ ve temhir iden Habib (tahrip olduğundan okunamadı) Efendi ibn-i 

Mehmed ve Saibzâde Mehmed Rüşdi Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi ve Samur’un 

oğlu Mehmed (tahrip olduğundan okunamadı) evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘an 

hâzır olduğu halde 

 

(Sayfa No: 142) 
Sahife 59 

Mehmed bin Hasan ve Ahmed bin Molla Arab ve Hacı Şeyhzâde Mustafa ibn-i 

Mehmed nâm kimesnelerden dahî ‘alenen le‘de’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde 

iddükleri ihbâr olunan Ümrüklü Mahallesi’nden Molla Mehmed Ali ibn-i Molla Ali 

ve Koca Oğlan Mahallesi’nden Kefşker Mehmed Ali Telisi Apo nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î mehr-i müsemmâ müdde‘âsı meşrûhan 

ve mufassalan ba‘de’l-ısbât ve’t-tahlif ve’l-hükm mu‘cebince müdde‘â bih olan bin 

guruş mehr-i mü’eccel mezkûrı bi’l-verâse vazı‘u’l-yed olduğu müteveffâ-yı 

merkûmun tereke-i vâkıyesinden olmak üzere müdde‘îyi mezbûre Hadice’ye def‘ ve 

teslîme müdde‘â ‘aleyh merkûm Apo’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-

i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min-Muharremü’l-hâram li-sene erba‘a 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf___________________________________________ 

 

(Dava No: 213) 
Numero 97 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Seyfeddin 

karyesi sâkinlerinden ma‘rûfetü’z-zât Fatma binti Osman bin Mehmed tarafından 

zikr-i âtî husûsa taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabz vekil-i mûseccel şer‘îsi işbu ba‘îsü’l 

i‘lâm Seyyid Efendi ibn-i Seyyid Ağa medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye 

odasında ma‘kûd meclîs-i şer‘îde müteveffâ-yı merkûmun amucâzâdesi müvekkile-i 

mezbûrenin vâsisi olub Kızılhisâr-ı Kebir karyesinde mukim Mehmed ibn-i Hacı 

Yusuf muvâcehesinde üzerine da ‘vâ ve takrir-i kelâm idüb iki yüz kırk semen 

buğday ve yüz altmış semen ak darı yüz yirmi semen mısır darısı ve yüz altmış 

semen arpa ve yüz yirmi semen maş ve bin guruş kıymetlû arpa ve buğda ve maş 

samanı esmânı ve yine bin guruş kıymetlû otuz kilim ve üç bin beş yüz guruş 

kıymetlû ve on beş yasdık ve on beş döşek ve on beş yorgan ve on minder ve dokuz 
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yüz guruş kıymetlû otuz kab-ı bakır ve iki bin beş yüz guruş kıymetlû kırk koyun ve 

dört yüz guruş kıymetlû bir merkeb ve bin beş yüz guruş kıymetlû beş re‘s inek ve 

öküz ve bin guruş kıymetlû bir re’s kısrak ve yüz guruş kıymetlû bir tüfenk  ve yine 

yüz guruş kıymetlû bir çift tabanca üç yüz guruş kıymetlû üç takım çift edâvâtı ve 

yirmi guruş kıymetlû on ‘aded kahve îbriği ve beş guruş kıymetlû bir balta ve on 

guruş kıymetlû iki ağızlı balta ki îş bu zikr olunan ve kısmiyat olan eşyânın cümlesi 

müvekkillerim mezbûrenin babası merkûm Osman’ın yed ve tasarrufunda malı iken 

merkûmun güzeran iden bin üç yüz sekiz senesi hilâlinde vukû‘-ı vefâtıyla eşyâ-ı 

muharrerât-ı mezkûre zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatma binti Abdullah ile ol-vefât 

dokuz yaşında sağîre ve’l-yevm kebire olan sulbiye kızı mûvekkilem mezbûreye 

‘sûbet seniyyesi cihetinden li-ebeveyn ammisi merkûm Hacı Yusuf’un sulbi kebîr 

oğlu işbû merkûm Mehmed’e ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan yine diğer oğulları Hacı 

Mustafa ve Ahmed’e hâzıran  mevrûs olmuş iken merkûm Mehmed eşya-ı 

muharrere-ı mezkûreyi tamâmıyla kendi nefsine asâleten ve ol- vefât sağîre olan binti 

mezbûreye velâyet-î ahz ve kabz idüb hatta ol-vechile tamâmen ahz ve kabz dahî 

ikrâr itmişidi el-hâlet-i hâzihi kısmiyatdan olan hubûbatın nısfının mîslini ve sâ’ir 

kısmiyattan olan eşya ve emvâl-ı muharrerûn mezkûrenin nısf hisse kıymetlerini işbu 

merkûm Mehmed’den bi’l-vekâle taleb ve da‘vâ iderim didikde ol-dahî cevâbında 

müdde‘î’yı mezbûre Fatma babası müteveffâyı merkûmun vefâtı zamânında kebire 

bulduğu cihetle bi’l-cûmle metrûkâtını binti mezbûre Fatma ahz ve kabz idüb aslâ ve 

kat‘â ben bir sene-i ahz ve kabz itmeyûb ve ikrâr dahî itmadım deyû inkâr itdikde 

tarafeyn sûret-i murâfaları fetvâ-yı şerîfe lede’l-hâvâle vekil mûmâ-ileyh Seyyid 

Efendi müdde‘â ‘aleyh merkûm Mehmed’in ber-vech-i meşrûh ikrârını isbât iderise 

eşyâ-ı mezkûre-i misliyeden mislinin ve kıymetden kıymetinin nısfını mutâlebe 

ideceği vâlâ-î müdde‘â ‘aleyh merkûm hısmının talebiyle ‘adem-i ahzına tahlîf 

olunacak deyû cevâben îş‘âr olunmakla vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi 

müdde‘âsını îsbât îçûn huzûr-ı şer‘e ikâme eylediği Kenânzâde Hacı Mustafa Ağa 

ibn-i Hacı Abdullah ve Attar Bekir Efendi ibn-i Hacı Fazlı ve Katırcı Şeyhi Hacı 

Mehmed bin Mehmed şehâdetlerinde Osman bin Mehmed’in vefâtından sonra 

bundan beş altı sene akdem bînti mezbûre Fatma sağîre iken işbû bir kıt‘a 

refiyârenlik nâtık olduğu üzere müteveffa-yı merkûmun metrûkati cümlesinden olan 

yetmiş guruşluk beş ‘aded çift ve rişvân timûru otuz guruşluk iki ‘aded sabân tâkımı 

ve otuz guruşluk altı mecrefe ve kazma ve kürek otuz guruşluk müte‘addid beş aded 

kahve tavası ve ibriği ve dibeği marâl ve on guruşluk bir sağîr sini beş yüz yiğirmi 
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guruşluk on beş kilim ve hâlı ve sağîre ve sekiz yüz altı guruşluk yiğirmi dört yorgân 

ve döşek ve yastık ve minder ve iki yüz elli guruş bir çift tüfenk ve bir çift tabanca ve 

yüz elli guruş dokûz harâr ve hâse ve çuvâl ve on guruş bir bukağı ma‘ zincir ve beş 

yüz guruş iki öküz ve yedi yüz guruş on koyun ve beş keçi ve iki kuzu ve bir oğlâk 

ve dört yüz guruş on üç batman eski bakır ve yüz yiğirmi guruş üç batmân ve cedid 

bakır doksan guruş bir teşt ve altmış guruş bir su satılı ve otuz guruş bir kazgan ve 

elli guruş üç ibrik ve güğüm üç satıl ve tas otuz guruş beş küp ve yüz guruş sonrası 

ve yetmiş beş guruş  Mısdık yedinde paranın nısfı ki cem’an dört bin iki yüz yirmi 

guruş kıymetlü eşyâ-i muharrere-i mezkûreleri biz aldık ve vâlidem Birsen Hâtûn 

yanına koyduk deyû işbû Mehmed huzûrumuzda tâbi‘ân ikrâr eyledî biz bu husûsa 

şâhidiz şehâded dahî ideriz deyû her biri bi’l-muvâcehe  

 

(Sayfa No: 143) 
Sahife Numerosu 60 

edâyı şehâdet-i şer‘îyye ile küllisine binâen şâhid-i merkûmlar usûl-i müttehâzesi 

vechile bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ ve 

temhir iden Düğmeci Mahallesi imâmı Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed ve Kadir 

ibn-i Hacı Arif ve Attar Hacı Bekir Ağa ibn-i Hüseyin ve yine Molla Arab ibn-i Hacı 

Mustafa ve Katırcı esnafından Osman Ağa ibn-i Mehmed ve Kızoğlu Mahmûd bin 

Mehmed ve Kızoğlu Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerden dahî evvelâ sırran ve 

ba‘dehû mütarâfi’an hâzır oldukları halde Bekir bin Ali ve Mehmed Ağa ibn-i Hacı 

Emin ve Ahmed bin Mustafa nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbar olunmakla vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’nin 

ziyâde müddeâ‘sı beyân-ı bade’l-havâle şehâdet mezkûru acz-i kabulde olmağın 

mucebince müdde‘â bahâ olan eşya-yı muharrere-i mezkûreden misliyâtdan mîslinin 

ve kısmiyatdan mevcûdenin gaibe-i müstehlik olanın kıymetinin nısflarını müdde‘î 

vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’ye def‘ ve teslime mûdde‘i ‘aleyh mezbûr 

Mehmed’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi ‘aşer min Muharremü’l-harâm li- sene erba‘a 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf_________________________________________ 
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(Dava No: 214) 
Numero 98 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Seng-i Nakkaş 

Mahallesi sakinlerinden işbû bâ’isü’l-i‘lâm Hacı İbrâhim oğlu Mustafa Baba ibn-i 

Memik medîne-i mezbûreye tâbi‘ Göğsüncük karyesi ahâlisinden Yusuf ibn-i 

SolakYusuf nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

bundan bir on sene akdem merkûm Yusuf zevcesi ve bacanâğı gâibetan ‘ani’l-meclis 

Elif’e ve Fatma ibni Arab nâm Hâtunlardan beş yüz guruş semen-i medfu‘um 

mukâbilinde iştirâ eyledim karye-i mezbûre tûrabında  Konuk Boğan nâm mahallde 

ka’in tarafları cebel ve tarık‘ı ‘âmm ve merkûm Yusuf  tarlası ve Çopur’un oğlu Ali 

bin Mehmed bağı ile mahdûd tahmînen bir kile bider istâ‘âb ider bir kıt‘a tarlamı 

bağ-ı  gars itmek üzere merkûm Yusuf’a mesfâten virûb ve bin yüz seksân altı guruş 

dahî tekavi akçsei virûb bağı mezurı büyütüb meydâna geldiği cihetle târihden iki 

sene mukaddem oğlûm Emin nâm kimesneyi karye-mezbûreye gönderûb merkûm 

Yusuf zimmetindeki meblağ-ı mezbûrı nakden ve peşînen merkûm i‘tâ ider ise bağ-ı 

mezkûrı ‘âdilâne ve mehâkâne taksim eyle deyu söylemiş idüğüme binâen iddüğüme 

binâen oğlûm merkûm dâhî târih-i mezkûrda karye-i mezbûreye vârub bağı mahdud 

mezkûrı taksim itmeksizin merkûm Yusuf’tan ‘ale’l-hesâb olarak iki yüz guruş ahz 

ve îstifâ-i ‘adet iderek oğlûm merkûm ol-vechile bana ifâde eyledikden sonra 

merkûm Yusuf bağ-ı mahdûd mezkûr-ı kendi başına gûyâ taksim ve tahdid itdim 

deyû bağ-ı mezkûrın nısfını banâ i‘tâ ve teslim itmeyûb ve teslimâtı olan meblâğı 

mezbûr iki yüz guruş bade‘t-tenzi’l-zimmetinde mütebâkî dokuz yüz seksân altı 

guruş matlûbâtım olmakla meblağ-ı mezbûre merkûmun zevcesi mezbure Elif Hâtûn 

dahî kefil olduğundan meblâğ-ı mezbûrun asl merkûm Yusuf’dan tahsilile bağ-ı 

mezkûrun nısfına müdâhale itdirilmâsı matlûbumdur didik de lede’s-su’al merkûm 

Yusuf dahî cevâbında müdde‘â bih olan bağ-i mahdûd mezkûrı ol-târihde müdde‘î 

merkûmun mülkü olan tarlasını masâfât üzere  gars idüb bin yüz elli guruş tekâvi 

akçesi dahî aldığını tâbi‘an ikrâr nakt-ı meblâğ mezkûrdan târihden üç sene akdem 

gelinceye kadar ceste ceste baki  iki yüz guruş bir def‘a ve iki yüz elli guruş bir def‘a 

ve dört yüz elli guruş bir def‘a ki cem‘an dokuz yüz guruş teslîmâtı olduğunu ve 

bundan üç sene akdem bağ-ı mezkûru oğlû merkûm Emin ma‘rifetle taksim ve takrir 

idüb evvelâ geçindiği ciheti güzidesi olduğundan bağ-ı mezkûrun bu vechile nısfı 

kendüsinin ve nısfı diğeri müdde‘î merkûmun olduğunu ol-târihde mütebâki borcûm 

olan iki yüz elli guruş dahî oğlum merkûm Emin’e teslim eylediğini ve bağ-ı mezkûr 
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ol-vechile bi’t-terâzi taksim olduğunu ifâde ve ikrâr ve ziyâde müdde‘âsınâ külliyen 

inkâr itdikde müdde‘î merkûm tekrâr cevâbında târihden on iki gün mukaddem bağ-ı 

şayi‘ânın ikinci gününde merkûm Yusuf ile berâber fetvâ hâneye gidüb husûs-ı 

mezkûrı istifna eylediğimizde bağ-ı mezkûrda hakkı olmayûb ancak ecren ve imkânı 

olmağa hakkı olub zimmeti  olan meblâğ-ı mezburun tamâmını virmesi luzûmunı 

fetvâhâneden cevâben îstimâ‘ itdikde yevm-i mezkûrda Kal‘aaltı Çarşusı’nda bağ-ı 

mezkûrda aslâ hakkı olmâyub benim mülküm olduğunu ve zimmetinde olan bin yüz 

seksan altı guruş alacağını te‘diye ve i‘fâ ideceğini merkûm Yusuf ikrâr ve eşhâd 

eylediğinden bağ-ı mezkûra müdâhale itdirilmesini ve mablâğ-ı mezbûr makamın 

tahsilâtını taleb derim didik de müdde‘â ‘aleyh merkûm Yusuf tekrâr cevâbında 

fetvâhâneye li ecli’l-istiftâ gittiğini ikrâr ve ma‘adâ müdde‘âsını külliyen inkâr idüb 

bağ-ı mezkûr nısfını dahî karye-i mezbûre ahâlisinden ga’ib-i ‘ani’l-meclis Solak 

Memik oğlu Mehmed’e yedi yüz otuz guruş semen-i makbûz mukâbilinde terhin 

eyleyüb hemân kendûsi zirâ‘at itmekde olduğunu beyân ve ifâde eyledik de merkûm 

Solak’ın oğlu Mehmed’den dahî lede’s-su’al cevâbında müdde‘â bih olan mahdûd 

mezkûr bağı takriben bundan  iki sene mukaddem yedi yüz otuz guruş semen-i 

medfû‘ mukâbelesinde merkûm Yusuf (tahrip olduğundan okunamadı) sahîh-i şer‘î 

ile mübâya‘ ve temlik idüb ba‘de bağ-ı mezkûrı zirâ’at itmek üzere bay‘i merkûm 

Yusuf’a virdiğini ve mübâ’ya‘a itdiğine da’ir yedinde bir kıt‘a sened dahî olduğunu 

beyân ve takrir itdikde tarafeynin takrirleri fetvâhaneye lede’l-havâle müdde‘î 

merkûm Mustafa Baba müdde‘â ‘aleyh mezbûr Yusuf’dan hikâye tarîkıyle beyan ve 

der-miyân eylediği ikrâr da‘vâsında güyâ geçen Şa‘bân 

 

(Sayfa No: 144) 
Sahife Numerosu 61 

gurresinde Kal‘aaltı Çarşusı’nda zimmeti olan bin yüz seksân altı guruş alacağı 

te’diye ve i‘tâ itdik de yine bağ-i mezkûrdan mahrûm itme deyû da‘vâsı mühim ve 

ifâsı elzem bulunmak lede’l-îstifası müdde‘â ‘aleyh merkûmun meblağ-ı mezbûr el 

hâlet-i hâzihi zimmetimde borcumdur dimiş olduğunu iddi‘â ve bu vechile 

müdde‘âsını isbât ider ise müdde‘â ‘aleyh merkûmun evvelce teslimât-ı iddi‘âsına 

ittifak olunmayûb meblâğ-ı mezbûr bağ-ı mezkûr ile mahkûm olacağı vâlâ-i müdde‘â 

‘aleyh müdde‘âsı olan teslimât-ı müteferrikâsı ve vekil merkûm ma‘rifetiyle bağ-ı 

mezbûrun bi’r-rızâ iktisâmını isbât ider ise müdde‘î merkûm Baba’nın taksime 

tevekkilini i’tiraf itmesiyle diğer mutâlebesinden halas olacak deyu cevâben iftâ ve 
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iş‘âr olduğuna binâen müdde’i merkûm Mustafa Baba’dan müdde‘âsı meşrûhâsına 

mutâbık biyyine taleb olunduk da usûl-i mevzû‘âsına tevfikân bâ varaka-i mestûre 

mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreyi imzâ ve temhir iden şerîf Ağazâde 

Mehmed Ağa ve Hacı Kara Mehmed Ağa ibn-i Kebâbcı Alo nâm kimesnelerden 

evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘ân hâzır olundukları halde Abdulkerim bin Arif ve 

Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerden dahî ‘alene’nledet-tezkiye ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunan Seng-i Nakkaş Mahallesi ahâlilerinden 

Hacı İbrâhim oğlu Şerîf bin Şerîf ve Memik bin Mehmed nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe isbât-ı müdde‘â itmeğin mûcebince bağ-ı mahdûd 

mezkûr da‘vâsıyla mezbûr Mustafa Baba’ya mu‘ârazadan merkûm Yusuf men‘birle 

mütebâki meblağ-ı mezbur dokuz yüz seksân altı guruş müdde‘î merkûm Mustafa 

Baba’ya def‘ ve teslime müdde‘â ‘aleyh mezbûr Yusuf’a tenbih olunduğu tescil ve 

Ayntab mehkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min-şehr-i Muharremü’l-haram li-sene 

erbâ‘ ‘aşer ve selâse mi’ete ve elf______________________________________ 

 

(Dava No: 215) 
Numero 99 

Elhâmdülillâhi’l-vâkıf ‘alâ külli hâli’l-mütenezze ‘ani’t-tegayyir ve’l-intikâl 

ve’s-sâlevâtü ve‘s-selâm alâ Muhammedü’l-mevsûf bi- mekârimü’l-ahlâf 

mehâsenü’l- hisâl ve ‘alâ alihî ve ashâbihi’l- ‘aricin alâ mu‘ârici’l-kemâlen mâba‘d 

işbu vakfiye-i sahîhenin tahrîr ve imlâsına bâdî oldur ki Medîne-i Ayntab’ın 

Kürtünciyân Mahallesi ahâlisinden hasibü’l-hayrât ve’l- hasenât ve rağbetü’s-sadekât 

ve’l-müberrât Bekir bin Bekir bin Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘îmizde zikr-i âtî 

vakfına li-ecli’t-tescil mütevellî nasb ve ta‘yîn idüb ba‘de ‘azlini şart eylediği 

Abdülmecid Efendi ibn-i Sâlih Efendi mahzârında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tiraf-ı 

sarih-i mer‘i idüb hâlâ taht-ı tasarrufumda mülk-i sahîhim olub etrâf-ı şehirde vâki‘ 

Makta‘a başı nâm mahalde kâ’in üç tarafdan tarîk ve garb tarafı Hünsâ binti Bekir 

bin Hasan nâm Hâtûn bağıyla mahdûd bir kıt‘a kabarcık bağımın garb cihetinden beş 

yüz guruş kıymetlü üç yüz tiyek Kürûmumu bi’l-ifrâz mübâyene hâsıl ve ‘alâmet-i 

ta‘yîn ile maksûm olan mezkûr üç yüz tiyek bağımı Haşyellâh-ü te‘âlâ vakf-ı sahîh-i 

şer‘î ile vakf vasîsi idüb şöyle şart eyledim ki bağ-ı mezkûr beher sene mütevellî yed 

ve mahâretetiyle i‘mâr timâr ulunub hâsıl olan gallesinden mesârafat-ı vâkı‘âsı ve 

tekâlif-i örfiyesi galle-i mezkûreden ba‘de’t-tesviye bâki‘ kalan fazla-ı gallenin 
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‘aşerini baki onda birini mütevellî olan ücret-i tevliyetime mukâbili ahz ile kendi 

umûruna harç ide baki her ne kalur ise ol bâki kalan fazla-i galle Ömer Şeyh Cami‘i 

Şerîfi’nin malzemesine sarf oluna vakf-ı mezkûruma el-yevm Kanalıcı 

Mahallesi’nde sâkin li-ebeveyn birâderzâdem Ömer bin Ali ibnü’l-merkûm Bekir 

mütevellî olub icrâsı şurûta ihtimâm ide ba‘d-ı vefâtına merkûm Ömer’in evlâd-ı 

zükûrunun ekberi olan evlâdı zükûrunun sinnen ekberi ve evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı 

zükûrunın sinnen ekberi mütevellî evlâd-ı zükûrı külliyen münkarız olur ise merkûm 

Ömer’in uslûb-ı sâbık üzere olan inâsı mütevellîye ola evlâd inasım dahî bi’t-taleb 

münkarız olur ise ol-vakt hâkimü’ş-şer‘î ma‘rufetiyle bir mu‘temed kimesne 

müteveli olub ber-minvâl-i muharrer icrâsı şurût oluna bâkî fazla-ı galle-i 

mezkûrenin mârâ’l-beyân Ömer Şeyh Cami’ine sarf ve müte‘azzir olur ise mezkûr 

fazla-i galle mezkûr  Kürtünciyân Mahallesi fukarâsına i‘tâ oluna bağ-ı mezkûrı 

lâyıkı vechile mütevellî mûmâ-ileyh Abdülhâmid Efendi’ye teslim ol-dahi  bi’t-

tevliye ber- vech-i muharrer teslim ve sa’ir mütevellîlerin evkâfda tasarrufları gibi 

mutasarrıf olmuşidi didikde mütevellî mezbûr dahî gıbbe’t-tasdik emr-i vakf tamâm 

ve hâlâ teslim-i encâm buldukdan sonra vâkıf merkûm vakf-ı mezkûrdan bi’l-rücû‘ 

ke’l-evvel mülküme istirdâd olunması murâdımdır didik de mütevellî mezbûr dahî 

red‘ve teslimden imtinâ‘ ile huzûr-ı şer‘de mütarâfi‘ân ve her bir hükme tâlibân 

olunduklarında hâkım-i mevki‘ sadr-ı kürtâb def‘-i kadrehû Mevlâhü’l-Vahhâb 

Efendi Hazretleri dahî ‘âlî men bi’l-hılâf -i ‘alâ rey‘-i men-yerâh mine’l-eimmeti’l-

müctehidin vakf-ı mezbûrun sıhhât ve luzûmuna hükm-i sahîh-i şer‘î vakf-ı sarih-i 

mer‘î idüb ol-vechile vakf-ı mezkûr sahîh ve lâzım ve mütehattim olub min-ba‘d 

nakz nakizına mecall-i muhâl oldu cerâ zâlike  

Hurrîre fî- gurre Muharremü’l-haram li-sene erba‘a ‘aşer ve selâse mi’ete 

ve elf___________________________________________________________ 

Şüdûdü’l-hâl_____________________________________________ 

Fethiye Medrese’si Müderrisi Fazıletlü el-Hâc Şerîf Efendi 

 Mekermetlü Mehmed Nizâmeddin Efendi ibn-i Mehmed Bahaddin Efendi 

Sâlih Efendizâde Abdülhamid Efendi 

Muhzırbaşı Sinân Ağa 

Muhzır Hüseyin Ağa 

diğeri Ali 

ve gayrühüm 
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(Dava No: 216) 
Numero 100 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Dımışkılı 

karyesi ahâlisinden olub Beşinci Ordu-yu Hümâyun’un otuz beşinci alâyının 

dördüncü taburunun birinci bölüğünde beşinci takımının üçüncü neferi iken vefât 

iden Mâmelük’in oğlu Mehmed bin Ali bin Mâmelik ber-vech-i âti vârisi olduğunu 

iddi‘â iden işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Dımışkılı karyeli Ali bin Mâmelik Medîne-i Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘î şerîf-i enverde medîne-i 

mezbûrenin Akyol Mahallesi sâkinlerinden (tahrip olduğundan okunamadı) da‘vâ ve 

takrir-i kelâm idüb mevrûsumuz oğlumuz merkûm Mehmed’in hayâtında  

 

(Sayfa No: 145) 
Sahife 62 

işbu merkûm medyûm Ahmed zimmetinde cihet-i karzdan otuz guruş alacak hakkı 

kable’l-ahz ve’l-istifâ vuku‘u vefâtıyla ben müteveffâ-yı merkûm Mehmed’in babası 

ve işbu hâzıra Fatma binti Süleyman nâm Hâtûn vâlidesi olmamızla verâset-i 

hisseran bizlere mevrus ve münhasıra olub bizden gayri vârisi ve terekesine 

müstehâk âheri olmamakla meblağ-ı mezkûru bi’l-verâse hâlâ taleb ideriz didikde led 

e’s-su’al ol-dahi cevâbında fi’l-hakîka mablağ-ı mezbûr müteveffâ-yı merkûme ber-

vech-i muharrer zimmetinde deyni olduğunu ikrâr lâkin ber-minvâl-i muharrer 

müdde‘î merkûmların verâset-i müdde‘âlarını inkâr itmekle müdde‘î merkûmdan 

ber-vech-i muharrer müdde‘âsına muvâfık biyyine taleb olundukda usul-i 

müttehâzesi vechile her biri bâ varaka-i mestûre Mehmed Ağa bin Şerîf Ağa ve 

Hüseyin bin Mustafa nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfı‘ân hâzır 

oldukları halde Veli bin Memik ve Hasan bin Müslüm ve Mahmûd bin Bekir nâm 

kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr 

olunân karye-i mezbûreli Memik bin Mehmed bin Memik ve Mustafa bin Çavuş 

Ahmed bin Kara Yusuf nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î 

meşrûhâ ve mufassalan isbât itmeğin mucebince müdde‘îyan merkûmân ebeveynin 

ve verâsetlerine ba‘de’l-hükmü’ş-ser‘i müdde‘â bih olan meblağ-ı mezbûrun müdde‘î 

yan merkûmân Ali ve Fatma’ya edâ ve teslîmi mûdde‘î ‘alehy mezbûr Ahmed’e 

tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 



 

 

355

Tahrîren fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min-şehr-i muharremü’l-haram li-sene erba‘a 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf___________________________________________ 

 

(Dava No: 217) 
Numero 101 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından 

Cevizlice Mahallesi’nde mûkim Tıraz’da sûvâri on başısı iken işbû sene-i hâliye-i 

Rûmî şehr-i mayısı’nın on beşinci günü târihinde vefât iden Hasan bin Hüseyin bin 

Abdurrahman ber-vech-i âtî vârisi olduklarını iddi‘â iden ve zât-ı ta‘rif-i şer‘î ile 

ma‘rûf olan Ümmühân binti Mehmed ve Hüseyin ibn-i merkûm Hüseyin nâm 

kimesneler medîne-i mezbûre mehkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îde 

hâlâ medîne-i mezbûre mal müdiri bulunân Mehmed Sâmi Efendi tarafından zikr‘i 

âtî husûsda husûmet ve redd-i cevâba vekil-i şer‘îsi olan hazine vekili Kirkor veled-i 

Debir Agob nâm kimesne muvâcehesinde her biri da‘vâ ve takdir-i kelâm idüb 

mevrûsumuz merkûm Hasan’da medine-i mezbûre mal sandığında sene-i hâliye-i 

Rumiye senesi mart ve nisan tamâmıyla şehr-i mayıs nısfına değin ma‘âşât ve 

teminât bedelâtı olarak müterâkim istihkâkı olan cem‘ân dörd yüz seksân dört guruş 

alacak hakkı olub meblâğ-ı mecmu‘ı mezkûru sandık-ı mezkûrdan kable’l-ahz ve’l- 

îstifâ merkûm Hasan vefât idüb ve bizlerden îşbû mezbûre Ümmühân Hâtûn 

müteveffa-yı merkûmûn zevce-i menkûhe-i metrûkesi ben dahi sulbi kebir oğlu 

olmamla mûteveffa-yı merkûm terekesi hisseran bizlere mevrûs olub bizlerden başka 

vârisi ve terekesine müstehâk âheri olmamağın mûvekkil müdir mûmâ-ileyhin bi’l-

me‘mûriye emânet-i vâzı‘u’l-yed olduğu sandık-ı mezkûrda müterâkim meblağ-ı 

mecmu‘-ı mezkûrı bi’l-verâse taleb ideriz deyû her bir da‘vâ itdiklerinde ol dahi 

cevâbında müteveffâ-yı merkûmun sandık-ı mezkûrda ol-mikdâr îstihkâkı olan 

alacağını mûvekkili olan müdir mûmâ-ileyhin bi’l-emâne vazı‘-ı yedini ikrâr ancak 

müdde‘îyân-ı merkûmânın ber-vech-i muharrer verâset-i müdde‘âlarını inkar idecek 

müdde‘îyân mezbûrân Ümmühân ve Hüseyin nâm kimesneler ber-minvâl-i muharrer 

verâset-i müdde‘âlarını usûl-i müttehâzası vechile Halil bin Sâlih ve Şâkir ibn-i Hacı 

Abdullah nâm kimesnelerden evvelâ bâ varak-i mestûresiyle ve ba‘de mütarâfi‘ân 

hâzır oldukları halde Ali bin Mehmed ve diğer Halil bin Mustafa nâm kimesnelerden 

dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlû’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunân Molla 

Ahmed bin Mehmed ve Mustafa bin Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-
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muvâcehe ber-vech-i şer‘î isbât itmeğin mûcebince müdde‘îyân merkûmân 

Ümmühân ve Hasan ber-minvâl-i muharrer verâsetlerine hükm olduğu tescil ve 

Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-Saferü’l-haryr li-sene erba‘a ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf_____________________________________________________ 

 

(Dava No: 218) 
Numero 102 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’a tâbi‘ Beğlerbeği 

karyesi ahâlîsinden işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Köse Mehmed’in oğlu Kahya Mehmed 

medîne-i mezbûrenin Kızılca Mescid Mahallesi sâkinlerinden Şeyho’nun oğlu Kara 

Mehmed muvâcehesinde medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd 

meclis-i şer‘î şerîfi üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb îşbû merkûmun yedinde olub 

mahkeme-i mezbûre havlusunda mu‘âyene olunân erkek siyah renkli ve ağzı ve karın 

enli altı yaşinda  bir re’s merkeb bundan iki bucuk seneden evvel iki yüz on beş 

guruş semen-i medfu‘ı mukâbilinde idal-i beriyetinden Arab nâm kimesneden îştirâ 

itdiğim cihetle şer’an malım olduğu halde merkeb-i mevsûf mezkûru merkûm Kara 

Mehmed yedinde bulmamla bi’l-istihkâk yedime teslimini hâlâ taleb iderim didikde 

ol-dahî cevâbında bundan bir sene mukaddem merkeb-i mevsûf mezkûrû Ahmed 

Baba bin Abdullah nâm kimesnelerden iki yüz on guruş (tahrip olduğundan 

okunamadı)   iştirâ itmekle merkeb-i mevsûf mezkûr 

 

(Sayfa No: 146) 
Sahife Numerosu 63 

ol-vechile şer’an malım olmakla  bi- hak-ı vaz‘ı -yed iderim deyû vazı‘u’l-yedini 

ikrâr ve müdde‘î merkûmun malı olduğunu bilmem deyû külliyân inkâr itdikde 

tarafeynin sûret-i murâfa‘aları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle müdde‘î merkûm Köse 

Mehmed’in şerâsı sâbık ve kendisü hâric olmakla ber-vech-i meşrûh müdde‘âsı îsbât 

ider ise be‘de’t-tahlif merkeb-i mevsûf meskûru zabt idecek deyû cevâben beyân ve 

iş‘âr olunduğunu binâen müdde‘î merkûmdan müdde‘âsına muvâfık beyyine taleb 

olunduk da usul-i mevzu‘asına tevfîken bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları 

mahallerinden zir-i mesureyi imzâ ve temhir iden Beğlerbeği karyeli Hacı Mehmed 

bin Hüseyin ve Mehmed Kiya bin Kara Hasab ve Ömer bin Ahmed nâm 

kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mü tarâfi‘ân hâzır oldukları halde Behisni 
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oğlu Mustafa bin Ali ve Ali bin Emin nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye 

‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbar olunân kerye-i mezbûreli Mehmed bin 

Kürd Hacı Mehmed ve Şıhlı bin Hacı Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-

muvâcehe ber-nech-i şer‘î isbât itmeğin mucebince bade’l-hükm ve’l-halef merkeb-i 

mevsûf mezkûru müdde‘î-merkûm Köse Mehmed’e teslimi müdde‘â ‘aleyh merkûm 

Kara Mehmed’e tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i’lâm 

olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî min-Saferü’l-hayr li-sene erba‘a ‘aşer ve selâse 

mi’ete ve elf_______________________________________________________ 

 

(Dava No: 219) 
Numero 103 

Tahakkûk-ı ‘ind-i şer‘îyye binâen zikr-i âti husûsun mahallinde bi’l îstima‘ 

ketb ve tahrîri iltimâs olunmağın kıbel-i şerîfi garrâdan me‘zûnen îrsâl olunan 

mahkeme-i şer‘îyye baş kâtibi Mehmed Zühdü Efendi dâ‘îleri Haleb Vilâyet-i 

Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallesinde vâki‘ müfti-i sâbık Mehmed 

Bahaddin Efendi’nin mahdûmı Mehmed Nizâmeddin Efendi hânesine varûb Şakir 

Efendi ibn-i Hacı Şâkir Hoca ve Mehmed Sâbit Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi ve 

Mustafa Ağa ibn-i Ali Ağa ve Abdulhamid Efendi ibn-i Sâlih hâzır oldukları hâlde 

‘akd-i meclîs-i şer‘î ‘âlî  eyledikden sonra hâne-i mezkûrede hâlâ sâkine olub zâtı 

hâzırûn mûmâ ileyh ta‘rifleriyle ber-vech-i şer‘î ma‘rûf olan Emine Hanım ibnite 

mûmâ-ileyh Mehmed Bahaddin Efendi ibn-i Şeyh el-Hâc Hüseyin Efendi meclis-i 

ma‘kûd mezkûrda li-ebeyven er karındaşı mûmâ-ileyh Mehmed Nizâmeddin Efendi 

mahzârında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb vilâyet-i mezbûrede kâin Urfa 

sancağına muzaf Rum Kal‘a Kazası Eşref Hândandan zevc-i dahlım olub Vaiz 

Efendi dimekle ma‘rûf Mehmed Rıf‘at Efendi ibn-i Mustafa Efendi ibn-i 

Abdurrahman îşbû güzerân iden üç yûz on üç senesi zilhîccesi hilâlinde vukû‘-ı 

vefâtına binâen mevrûsum ve zevcem müteveffâ-yı mûmâ-ileyh zimmetinde 

mukarrer ve ma‘kûd-ı ‘aliye ma‘lûmu’l-mikdâr mehr-i mû‘eccelim olan alacak 

hakkımı kable’l-ifâ ve’l-istifâ vefât itdiği gibi yine mûmâ-ileyhîn hayâtında Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinden bi’l-îstihsâli yedimde bulunan îşbu hüccet-i şer‘îyye 

mucebince yine mûmâ-ileyh zimmetinde nafaka-ı mücdemiyeden mikdâr-ı mu‘ayyen 

alacağım olan hakkımı kable’l-edâ ve’l-ahz mûmâ-ileyh vefât itmiştir ol-vechile 

ciheteyn-i mezkûreteynden alacak hakkım (çizik) ile müteveffa-yı mûmâ-ileyhin 
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ba‘de’l-ihrâcat tereke-i mükebâkiyesinden rub‘-ı semen hisse-i ırsiyemi mâra’l-beyân 

Rum Kal‘a kazasında müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hüseyin izâfetînde mevcûd olan 

metrûkâtına vazı‘u’l-yed olanlardan ve zemim nasda bulunan hukukun ashâbından 

bi’t-taleb ahz ve kabz ve makbûzı bana irsâl ve isâle leh ve aleyhde bir gûnâ da‘va 

zuhur ider ise her biri mahkemede bedâyeten ve i’tirâzan ve istinâfen ve temyizen ve 

i‘âdeten ve tashîhen murâfa‘a ve muhâsamaya ve müdâfa-i tahlif  ve tahlife ve tebliğ 

ve tebliğa ve kendû imzâsıyla müste‘diyât ve levâyih ve evrâk-ı sa’ire tanzim ve 

takdîme ve lede’l-hâce sulh ve ibrâ ve ikrâra ve inde’l-iktizâ âheri tevekkil ve’l-hâsıl 

husûsât-ı mezkûrenin neticesine değin min külli’l-vücûh mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsine tarafımdan hâzır mûmâ-ileyh er karındaşım Mehmed Nizâmeddin Efendi’ye 

vekâleten ‘amme-i mutlaka-i sahîh-i şer‘îyye ile vekil ve nâ’ib-i menâb nasb ve 

ta‘yîn eyledim didik de ol-dahi ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi bi’l-kabûl 

hıdemâtı lâzımelerini kemâ yenbaği edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylediğini mevlâsı 

mûmâ-ileyh mahallinde bi’l-îstima‘ ketb ve takrir ve ma’an ba‘is olunân imtinâ‘i şer‘ 

ile meclis-i şer‘e gelûb beyân itmiş olduğu vukû‘hâli kıbe’l-i şer‘den tenfiz 

olunmağın mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbî min-şehr-i Muharremü’l-hayr li-sene erba‘a‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf________________________________________________ 

 

(Dava No: 220) 
Numero 104 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Emin 

Dede Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Hacı Yahya bin Hacı 

Mehmed sulbiye-i sağîre kızları Emine ve Firdevs’in bâ-hüccet-i şer‘îyye vasî 

mensûbu ve min kıbeli’l-ümm cedleri işbu râfi‘u’l-vesîkâ Mehmed Ali bin Mehmed 

Ağa (çizik) nâm kimesne meclis-i şer‘î şerîfi enverde takrîr-i kelâm ve ta‘bir-i 

‘ani’lmerâm idüb vasîleri olduğum sağîrtân-ı mezbûretân Emine ve Firdevs nafaka 

ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-i zarûriyeye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olmakla 

mezbûrelere babalrı müteveffa-yı merkûmdan müntakil emvâl-i mevruslarından 

olmak üzere kıbel-i şerden kadr-ı ma‘rûf meblâğ-ı karz ve takdir olunmak bi’l-vesâye 

matlûbumdur (tahrip olunmuş) takrir-i meşrûh vâkı‘a mutâbık ve nefsi’l-emre 

muvâfık 
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(Sayfa No: 147) 
Sahiye Numerosu 64 

ve zikr-i âtî meblâğ-ı dahî kadr-ı kifâye olduğu zir-i cihetde muharreru’l-esâmi 

kimesneler ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir olunmakla îşbu târih-i vesîkadan 

itibâren sağîretan mezbûre tan içün yevmi dört guruş nafaka ve kîsve bahâ farz ve 

takdir olunub mablâğ-ı mefrûz mezkûr dört guruş siğar mezbûrelerin beher yevm 

nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zârûriyelerine harç ve sarf ve lede’l-hâce 

istidâneye ve ‘inde’z-zâfer malı mevruslarına rucû‘i vâsî merkûm Mehmed Ali 

Ağa’ya kıbel-i şer‘den izin virilmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘  ‘aşer min-şehr-i Rab‘iu’l-evvel li-sene erba‘a 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf___________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_______________________________________________ 

Aygırın oğlu Mehmed Ağa 

Kahramanzâde Mehmed Efendi 

Hacı Seyyid’in oğlu Arab Ağa 

Merkûmun diğer oğlu Hacı Ahmed Ağa 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 221) 
Numero 105 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın mahallâtından Hacı 

Halil Hanesi Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Mehmed ibn-i 

Hacı Mehmed’in sulbi sağîr oğlu Arab Memik ile sulbiye-i sağîre kızı Zâhide’nin 

vakt-ı rüşd ve sedâdına değin babaları müteveffa-yı merkûmdan mûntekıl emvâl ve 

mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye veru’yete kıbel-i şer‘den bir 

vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mûhim olmağın emânet ile ma‘rûf ve istikâmet 

ile mevsûf ve her-vechile vesâyet-i sağîran-ı mezbûrân haklarında min külli’l-vücûh 

enfâ‘ ve evlâ olduğu zeyl-i hüccetde muharreru’l-esâmi kimesneler ihbarlarıyla 

lede’ş-şer‘î ‘alânûr zâhir ve mütehakkık olan hakıyâne merkûmânın li- ebeveyn 

ammileri îş bu ba‘isü’l-vesîka Mahmûd ibn-i merkûm Hacı Maho nâm kimesne 

sağîrân-ı mezbûrânın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babaları mûteveffa-yı 

merkûmdan mûntekıl emvâl-i mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve umûrlarını tesviye 

ve ru‘yete kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunduk da ol-dahî ber-vech-i muharrer 

vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzimesini kemâ yerbağı edâya ta‘ahhüd ve 
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iltizâm itdikden sonra vasî merkûm sulbiye-i sağîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisve 

bahâ ve sâ‘ir levâzım-i zârûriyeleri içûn işbû târih-i kitabdan i‘tibâren yevmi her biri 

içûn bir guruşdan cem‘an külli yevm iki guruş nafaka  ve kisve bahâ farz ve takdir 

olûnûb meblağ-ı mefrûz mezkûru beher yevm sağîran-ı mezbûrana harc ve sarf ve 

lede’l-hâce îstidâneye ve inde’z-zâfer mal-ı mevrûslarına ve rucû‘a vasî merkûm 

Mahmud’a kıbel-i şer‘den izin virilmeğin ma‘vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Muharremü’l-haram li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_______________________________________________ 

Habibzâde Haco Mustafa Efendi 

Kapucı’nın oğlu Halil Ağa 

Muhzırbaşı İsmâil Ağa 

diğeri Hüseyin Ağa 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 222) 
Numero 106 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Yahnîci Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Deli Ahmed ibn-i Camûs Hüseyin’in 

sulbi sağîr oğulları Mehmed ve Halil’in vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babaları 

mûteveffa-yı merkûmdan mûntekil emvâl ve hukûk-ı sâ’iresini ahz ve kabz ve hıfz 

ve umurlarını tesviye ve rü’yete-kıbel-i şer‘den bir vasî nâsb ve ta‘yîn olûnmak lazım 

ve mühim olunmağın emânet ile ma‘rûf ve îstikâmet ile mevsûf ve her-vechile 

vesâyet-i ‘uhdesinden gelmeğe kadre olunduğu zeyl-i hüccetde muharreru’l-esâmel 

kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve müstehâk olan sağîrân-ı 

merkûmânın vâlideleri işbu bâ‘isü’l-vesîkâ Ayûş ibnite Mustafa nâm Hâtûn siğar-ı 

mezbûrların vakt-i rûşd ve sedâdlarına değin emvâlini ve hukûk-ı sâ’iresini ahz ve 

kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye ve ru’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn 

olunduk da ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i 

lâzımeleri kemâ yenbağî edâya ta‘ahhûd ve iltizâm itmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb 

ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min-şehr-i Saferü’l-hayr li-sene erba‘a 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf_____________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl__________________________________________________ 
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Mustafa Baba ibn-i Efe Baba 

Ökkaş bin Mehmed Ağa 

Kara Mehmed ibn-i Memik 

ve gayrühüm 

 

(Sayfa No: 148) 
(Dava No: 223) 
Sahiye Numerosu 65      Numero 107 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’da Seng-i Hoşkadim 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Buhârâvî Hacı Ömer Ağa ibn-

i Hacı Abdulhalûk’un sulbi evlâdı Mahmûd ve Mehmed ve Hadice ve Asiye nâm 

siğar ile cenûn-ı mubattın ile mecnûn olan sulbi sağîr oğlu Abdulhalûk babaları 

müteveffa-yı merkûmdan müntakil malı mevrûs-ı vesâ’ire hukûklarını ahz ve kabz 

ve hıfz ve umûrlarını tesviye ve ru‘yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîn 

olunmak lâzım ve mûhim olmağın emânet ile ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf ve 

vesâyet-i uhdesinden gelmeğe kadre olddğî zeyl-i rakimede muharreru’l-esâmi 

kimesneler ihbârlarıyla lede‘ş-şer‘î olanûr zâhir ve mûtehakkık olan siğar-ı 

mezbûrların vâlideleri ve mecnûn merkûmun halası işbû râfi ‘atü’l-vesîkâ Ayuş 

ibnite el-Hâc Nuh Efendi nâm Hâtun’dan siğar-ı mezbûrların vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına ve mecnûn merkûmun bi-inâyet-i Allah-ü te‘âlâ hin-i izâfetine  değin 

kâffe-i emvâl ve hukûkları ahz ve kabz ve hıfz ve umûrlarını tesviye ve ru‘yete kıbel-

i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn ulunub ol-dahî ber-minvâl-i muharrer vesâyet-i 

mezkûreleri kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ yenbağı edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbî min-şehr-i Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf_________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_____________________________________________ 

Ahmed Efendi ibn-i Abdülkadir Efendi 

İmam Hüseyin bin Mehmed 

Boyacı Yusuf bin Mehmed 

Merkûmun karındaşı Halil 

Mehmed ibn-i Kömürcü Mehmed 

Hacı Fazlı ibn-i Hacı Maho 

ve gayrühüm. 
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Dava No: 224) 
Numero 108 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleri dir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Urfa Sancağı’nda vâkî‘ Birecik Kazâsı’na 

tâbi‘ Küçük Cerablus karyesi ahâlisinden işbû ba‘isü’l-lâm Şeyh İbrâhim ibn-i Şeyh 

Hüseyin ibn-i Şeyh İsâ vilâyet-i mezbûre dahilinde Medîne-i Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyye odasında ma’kûd meclis-i şer’îde medîne-i mezbûreye tâbi‘ Tilbaşer karyeli 

Abid ibn-i Topal Mehmed Ali hâzır olduğu halde zikr-i âtî kısrağa yâve olmak 

za‘imle vazı‘ u’l-yed olan hâlâ Ayntab mal müdüri Mehmed Sami Efendi tarafından 

husûmet ve redd-i cevâbe vekil-i şer‘îsi olub kıbe’l-i şer‘den dahî husûmet-i re’y 

olunan müdir mûmâ-ileyhin mu‘âvini Hüseyin Kıyâ Efendi ibn-i Mehmed Beğ 

muvâcehesinde el-yevm müvekkil müdir mûmâ-ileyh yedinde olub mahalle-i 

mezbûre havlusunda mu‘ayene olunan dört ayağı sekili ve enli akıtmalı? turi renkli 

bir re’s kısrak tamâmı malım olduğu halde nısf hissesini bundan bir sene mukaddem 

iki bin guruş hâzır merkûma bey‘ ile hazıran mezkûru hazır mezbûra teslim 

eylediğim gibi hâzır mezbur dahî meblâğ-ı mezbûrun beş yüz guruş tarafıma def‘ 

idüb mütebâki bin beş yüz guruş hâzır merkûmun hâlâ zimmetinde bana deyni 

olunduğu ve kısrak-ı mezkûr dahi yedinde bulunduğu halde hükümet-i seniye 

cânibinden hâzır merkûm ile kısrak-ı mezkûr birlikde ahz ve zabt ile müvekkil 

müdür mûmâ-ileyhin yedinde bulunmakla yedime teslim hakkında vekil mûmâ-ileyh 

Hüseyin Efendi’ye tenbih olunmak matlûbumdur deyû hâzır merkûmun tasdikiyle 

da‘vâ itdik de vekil mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi dahî cevâbında kısrak-ı mevsûf 

mezkûr hâzır merkûm sâdık hakkıyla hükümet-i seniye tarafından ahz olunub kısrak-

ı mezkûr yedinde bulunmuştur bu vechile yedinde bulûnân marâ’l-beyân kısrâğın 

‘ale’l-usûl fürûhatıyla esmânın mal sandığına emâneten kayd ile ashâb-ı zuhûrunda 

ba‘de’s-subut i‘âde olunması nizâm-ı seniye iktizâsındandır deyû müdde‘î 

merkûmun malı olduğunu inkâr itdikde sûret-i mûrâfa’aları fetvâ-yı şerîfe lede’l-

havâle Abid yedinde olan kısrak-ı vukû‘sınca ve gıyabet ile hâsıl olan emvâlden 

îzâhat olûnûb müdde‘î merkûm Şeyh Îbrâhim ber-vech-i muharrer müdde‘âsını ısbât 

ider ise ba‘de’t-tahlif kısrak-ı mezkûre müstehâk olacağı ve’la-yeti cenâibi vechiye 

ile hâsıl olan emvâlden değil ise merkûm ‘Abid’den ikrârı vechile müdde‘î merkûma 

teslim olacak deyû beyan olunmakla merkûm İbrâhim müdde‘âsını usûl-i 

müttehâzesi vechile Cerabluslu Ahmed bin Ömer ve yine İsmâ’il ibn-i Mehmed 

Taşatan karyeli Casim bin Maho ve Mehmed bin Musâ nâm kimesnelerden evvelâ 
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sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘an hâzır oldukları halde Receb ibni Hacı Şabân ve 

Mahmud bin Mehmed nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr olunan Ferabluslu Hüseyin bin Ali ve Taşatanlı İsâ 

bin Halîfe nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î ba‘de’l-ısbât 

ve’l-halef ve’l-hükm mûcebince müdde‘â bih olan kısrak-ı mevsûf mezkûru merkûm 

İbrâhim’e def teslîme müvekkil müdir mûmâ-ileyh izâfetiyle vekil mûmâ-ileyh 

Hüseyin Efendi’ye tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min-Saferü’l-hayr li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf___________________________________________________ 

 

Dava No: 225) 
Numero 109 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Birecik kazâsı’na muzâf Kefre karyesi 

ahâlisinden işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Şedo bin Mustafa vilâyet-i mezbûre dâhilinde 

Medîne-i Ayntab’ın Musullulu Mahallesi sakinlerinden Hüseyin bin Hamal Osman 

muvâcehesinde i‘kaz olub veled Edvar hâzır olduğu halde Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb 

îşbu mahkeme-i mezbûre havlusunda mu‘ayene olunan siyah renkli ve iki 

kulaklarının uçları yirik ve kuyruğunun ortası yoluk bir re’s erkek merkeb tarihden 

altı sene akdem ismini bilmediğim bir Birecikli ahâlisinden  medfû‘um olan yüz otuz 

guruş semen mukâbilinde iştirâ idüb ol-vechile yedimde malım iken bundan iki sene 

akdem Ayntab’a gelürken Sinân karyesi civârında esnâ-yı râhde zâyi idüb el-hâlet-i 

hâzihi mezbûr Hüseyin yedinde bulmamla bi’’l-istihkâk yedime teslimi matlûbumdur 

deyû ba‘de’d-da‘vâ ve’s-su’al ol-dahî cevâbında müdde‘a bih olan merkeb-i mevsûf 

mezkûru bundan on dört mah akdem yüz otuz yedi guruş semen-i medfu‘ 

mukâbilinde hâzır mezbûr (tahrip olduğundan okunamadı) idüb 

 

(Sayfa No: 149) 
Sahife Numerosu 66  

ve merkûm Agob dahi Cağûd karyeli ga’ib-i ‘ani’l-meclis İbo Ali hayâtında netâcen 

malı olduğu halde semen-i ma‘lûm ile merkûm İbo’dan mûbâya’a itdiği cihetle 

şira’en malım olmakla bi-hak-ı vaz‘ı-yed iderim deyû hâzır merkûm Agob’un 

tasdikîyle vaz‘ı-yedini ikrâr mâ‘adâ müdde‘asını inkar itdikde tarafeynin sorun-ı 
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murâfa‘ları fetvâyı şerîfe lede‘l-havâle merkeb-i mezkûr mûdde‘i ‘aleyh merkûm 

Hüseyin’den bâyi‘ olunan netâcen malı olduğunu ısbat ider ise merkeb-i mezkûr 

yedinde ibkâ olacağı ve’l-ısbat müdde‘î merkûm Şedo ber-vech-i meşrûh 

müdde‘âsını ısbât idüb ba‘de’t-tahlif merkeb-i mevsûf mezkûru bi’l-istihkâk zabt 

idecek deyû cevâben beyân ve iş‘ar olunmakla müdde‘â ‘aleyh merkûm Hüseyin 

ta‘yîn olunân günde isbât-ı müdde‘â idemeyûb ityân-ı beyyineden izhâr-ı imzâ 

itmekle  müdde‘î merkûm Şedo’dan müdde‘âsı meşrûhasına muvâfık beyyine taleb 

olunduk da usûl-i mevzû‘asına tevfiken bâ-varak-i mestûre mensûb oldukları 

mahallerinden zîr-ı mestûreyi imzâ ve temhir iden Kefre karyeli Davud’un oğlu Ali 

ve Hasan’ın oğlu Süleyman Çavuş ve Sülmenli Mehmed’in oğlu Mehmed 

Babandarlı Yumma’nın oğlu Mehmed nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû 

mütarâfı‘an hâzır oldukları halde yine Kefre karyeli Mehmed bin Mehmed ve 

Babandarlı Ahmed’in oğlu Ahmed ve Sülmenli Hakkı’nın oğlu Cemal ve Şeyho bin 

Veli nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î ba‘de’l-ısbât ve’t-

tahlif ve’l-hükm mûcebiyle müdde‘â bih olan merkeb-i mevsûf mezkûrı müdde‘î 

merkûm Musdo’ya teslime müdde‘â ‘aleyh merkûm Hüseyin Ağa’ya tenbih olduğu 

tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min-Saferü’l-hayr li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

 

(Dava No: 226) 
Numero 110 

Cârî fî hüve’l-mu‘in hacudihi’llâhi’l-kıyyeti’ş-şer‘îyye ve’l-vesîkatü’l-

mer‘iyye cerâ küllehû şedîdî ve tahkîk cem‘iyye ledâ ve hakemtü bi- sıhhatihî ve 

lûzumuhî fi husûsî ve umûmihî ‘âlî men bi’l-hılâfi mine’l-e’immeti’l eşrâf ve ene’l-

fakir ilâ Rabbihi’l- âbali Şeyhî Mustafa ibn-i el-Hâc Mehmed  el-Mevla-yı hilâfe bei 

Medîne-Ayntab ‘afâlehû Hâk-i Pay-i Fahr-i ‘âlem Mustafâ Mutâbıktır kame 

Abdullah bi’ş-şer‘î’l-kadîm Hamdi bi-hadd ve senâ-yi lâ yâd ol hâlik-ı kevn-i mekân 

ve râzik-i şifâ-yı e‘cân-ı ‘izz-i şân ve sultât hazretlerinin dergâh-ı akdes ve bargâh-ı 

mukaddeslerine ki kâffe-i kâşâni hulk ve abdâ‘ ve ‘âmme-i mevcûdatı îcan ve ihtirâ‘ 

idüb sûret-i insân-ı ahsen-i takvim üzere tesvir ve mishâ-i evsâ yed-i kudret ile tahrir  

ve inşa idüb dâr-ı dünyâda tahsî’l-i hayrat ve hasenât ile fâizi der-hayât-ı uhreviye 

eyledi reşehât-ı bihandan tekâsür ve katrât-ı emtânından mütevâfin salat-ı 

mütevâsılat ve teslîmat-ı mütevâliyât hazret-i risâlât-ı penâh ve nübüvvet destgâh-ı 
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hâce-i ‘alem ve zübde-i beni Ademi’ş-şefi‘-yi ümmet ve refi‘-yi vâ‘delesi himmet-i 

Resûl-i ı‘sneyn ve Nebiyyü’l- kevneyn seyyid-i senedü’l esfiyâ Muhammedini’l 

Mustafa sallallâhu te‘âlâ  ‘aleyhi ve selâm ba‘de zemîn-i himmet ve tezellüm 

hazretlerinin merkad-i münevver ve meşhed-i mu‘attar-ı ümmeti’l-‘âciz ünsâ tartar-ı 

müstakîm ve tarîk dâr-ı na‘ime da‘vet eyledi dahi zümre-i âl ve eshâb ve eshâb ve 

evlâd ve ahbâblarının riyâhî –yi dâkik ve sadâyık müşâhedelerine ki her biri rehber-i 

sâlik- râh-i  Hüdâ ve mihriban-ı ? şeri‘at-ı garrâ idiler Amma ba‘d ‘aklen ülü’l-ebsâra 

mübeyyin ve üdebâyı zevi’l-i tirâba rûşen ve bâhirdir ki bu‘âlem-i bi-bakânın malı ve 

câhi-yi bi karar  ve dünya-yı pâyidarın te‘cir ve tehaşşi mete‘ar-ı na‘îmi zâil ve 

mukimi râhil safası cefâ ve ‘işi pür- ‘inadır ve her edenin hâli ve mâlını ve eftab-ı 

ömrün zevâlini tahkîk ve teyakkun iden insan-ı kamil ve ferd-i ‘âkile asâf-ı dâyik 

olan oldur ki tesaddık ve hayrat-ı hisânı ile takdim-i zâd-ı ‘ükbâya sa‘y ve ictihad ide 

binâen ‘alâ zâlik bu meslek-i pür-savâba şâri‘ Seng-i Tavil Mahallesi ahâlisinden 

sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât râgıbü’l-sadakât ve’l-mücerrât fahrü’l-emâsil ve’l-akrân 

el-Hâc Osman Ağa ibn-i Ahmed meclis-i şer‘î şerîf ve mahfil-i dîn-i münîfde vakf-ı 

âtîyu’l-beyân li-ecli’t-tescil mütevellî nasb idüb ba‘de ‘azli yedinde olmak  vech 

üzere şart eylediği Osman bin Hasan nâm kimesne muvâcehesinde bi’t-tav‘i el-sâf 

ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tiraf-ı sarih-i mer‘i idüb vakf-ı câiyü’l-zikrin vukû‘una 

gelinceye değin silk-i mülkünde muntazâm olub medîne-i mezbûreye tâbi‘ Semâven 

nâm karye önünde vâki‘ tahdid ve tevcûhân müstefti safa ve sinâde dâ’ir bir bâb bir 

göz değirmân ile medîne-i mezbûrede Senk-ı İbhan’da vâki‘ bir tarafdan Devecizâde 

Yusuf Ağa dükkânı ve bir tarafdan İsevirdi nâm zımmî menzili ve bir tarafdan bi’r-i 

mâ’ ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb hâne dükkânı ve derûnunda olan 

âlât-ı ma‘lûmesiyle ve Seng-i Tavıl’de Çırçır önü dimekle ma‘rûf mahalde vâki‘ bir 

tarafdan Tahtalû Cami‘i Şerîfi vakfı ve bir tarafdan Îsâ Beğ Mescid’i Şerîfi vakfı ve 

bir tarafdan el-Hâc Hüseyin menzili ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd Habbaz 

dükkânının on sekiz sehimde mülküm olan on sehm hissemi ve Alaybeğ Câmi‘i 

Şerîfi kurbunda bir tarafdan Kazanzâde Mehmed Beğ menzili ve bir tarafdan Kara 

Hocazâde Mustafa Ağa dükkânı ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb 

Habbaz dükkânının mülküm olan rub‘ hissesini ve cami‘i mezkûrun ta‘mir ve bi-

terhim eyledim kenife muttasıl garb-ı şimâle hâzır birbirine muttasıl iki ‘aded Bakkal 

dükkânlarının tamâmı zikr olunân dükkânlara muttasıl bir bâb Kasâb dükkânının 

mülküm olan nısfı ve mahalle-i merkûmda vâki‘ bir tarafdan Va‘az Mehmed Efendi 

veresesi menzili ve bir tarafdan câmi‘i mezkûr vakfı menzil-i ve bir tarafdan ba‘zen 
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tarîk-i ‘âmm ve ba‘zen kinef-i mezbûr ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd şimâle 

nâzır bir bâb şürûğun  ma‘saresi ve derûnunda on ‘aded küb ve altı bakır çûh?  ve bir 

terâzu  vebir çetkânî ve sâir âlât-ı ma‘lûmesi ma‘sare-ı merkûmiye muttasıl bir bâb 

Helvacı dükkânı ve derûnunda bir kebir helva kazganı ve iki tebsi kazgani ve bir 

meyâne kazganı ve sâ’ir alât-i ma‘lûmesi ve (çizik) ve câmi‘i mezkûre muttasıl bir 

tarafdan ihdâs ve binâ eylediğim çeşme  ve bir tarafdan cami‘i mezkûr ve tarafdan 

mecra ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd (tahrip olduğundan okunamadı) ve 

mâ‘ada iki bâb 

 

(Sayfa No: 150) 
Sahife Numarası 67 

mezkûr kapûsı ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb dükkânı ve Tarlâ-yı 

‘atik nâm mahalde vâki‘ bir tarafdan Hallac dükkânı ve bir tarafdan tarîk-i hâs ve iki 

tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb Bâğılca dükkânının mülküm olan nısfını ve 

sâlifü’z-zikr Seng-i Tavil Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Pineci oğlu Hasan menzil 

ve bir tarafdan Kasırcı zımmi menzil ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb 

boyahâne ve derûnunda bir ma‘sare kazgânı ve on ‘aded küb ve sâ’ir alât-ı 

ma‘lûmesi ve bundan akdem ihdas ve binâ eylediğim mekdeb-i şerîfin tahtında vâki‘ 

bir Hallaç dükkânı Haşyellâhü te‘âlâ ve tâleben li-mirzâti resûlihi’l mu‘allâ  vakf-ı 

sahîh-i şer‘î ve habs ve sarih-i mer‘i idüb vakfa vasî  idüb şöyle şart eyledim ki 

evkâf-ı mezkûru mütevellî ma‘rifetiyle misilleri  ile icâr ve îstiglâl olûnub hâsıl olan 

galâle ve icâratdan el-yevm yüz yirmi bir guruş râic olan akçeden bundan akdem 

salifü’z-zikr Seng-i Tavil Mehallesi’nde vâki‘ sekiz ‘aded hayrât ve bir dershâne ve 

bir matbah ve bir havuz ve bir kenif ve havlû-yı müştemil ihdas ve binâ eyledim 

medrese-i şerîfenin müdderisine beher yevm on beşer akçe ve mütevellîsine beher 

yevm onar akçe ve nâzırına beher yevm üçer ‘akçe ve bevvâbına beher-yevm birer 

akçe dükkânına beher-yevm yüz akçe ve ferrâşına beher-yevm birer ve derûn-ı 

medresede ta‘mir eylediğim mescid-i şerîfin imamina beher yevm dörder akçe ve 

mü‘ezzinine beher-yevm bir akçe hucurât-ı merkûmeden birer hücrede sakin olan her 

bir tâleb-i ‘alime beher-yevm ikişer ‘akçe müderris-i mezkûrenin sûfî fetevâtcısına 

beher-yevm birer akçe ve mescid-i mezburun hasarına beher-yevm birer akçe ve 

şirûğuna beher-yevm birer akçe ve tamı tamirine beher-yevm birer akçe ve Alay Beğ 

Câmi‘i şerîfinin kinefi kubbesine hasır içün beher yevm birer akce ve ferraşına beher 

yevm birer akce ve şirûğuna beher yevm birer akce  ve Alâüddevle Cami’i Şerîfi’nin 
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havuzu üzerine bundan akdem binâ eylediğim kubbesinin hasırı içûn beher-yevm 

birer akçe ve sâbıku’l-zikr mahallat Seng-i Tavil’de  vâki‘ sâkin olduğum menzilim 

kapusunda ihdas ve binâ eylediğim çeşmenin kanevatcısına beher-yevm birer akçe 

virile vezâif-i mezkûreden bâki kalan galle-i ve icâreden medrese-i mezbûrenin 

karşısunda vâki‘ dört bâb kenifin ve musluğun ve sâlifü’z-zikr Alay Beğ Câmi‘i 

şerîfinin kenifinin ta‘miri iktizâ iden mahalleri ve iddifâkımdan olan sâ’ir dekâkinini 

ve meskûkat ve ‘akarın ta‘mir-ü vakıtte sarf oluna ve bâkî kalan galât-ı mesârif 

itmediği vakitde cem‘i ve mûtevelli yedinde hıfz olunub iktifâ itdûkce sarf oluna ve 

medrese-i mezkûrun müdderisi tedris-i fûnun-ı şetta kadr-ı ‘ulemâ-i gurefâdan olub 

ve hücerât-ı merkûmede talebe-i ‘ulûmun gurebâsı sâkin ola ve evkâf-ı mezkûreye 

evvelâ soyunda oldukca beher mütevellî olub ba‘de vefât evlâd-ı zükûrun erşedi 

ba‘de evlâd-ı evlâd-ı zükûrunun erşedi ba‘de evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı zükûrunun erşedi 

batnen ba‘de batn neslen ba‘d-i nesl mütevellî ola evlâd-ı zükûrum mûnkarız olur ise 

evlâd-ı inâsımın  erşedi ba‘de evlâd-ı evlâd-ı  inâsımın erşedi ba‘de evlâd-ı evlâd-ı 

evlâd-ı inasımın erşedi batnen ba’de batn neslen ba‘de nesl mütevellî ola evlâd-ı 

inâsım münkarız olur ise ‘abd-i ma‘tuğum mütevellî ola ba‘de evlâd-ı zekûru erşedi 

ba‘de evlâd-ı evlâd-ı zükûrunun erşedi ba‘de evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı zükûrunun erşedi 

batnen ba‘de batn neslen ba‘de nesl mütevellî ola evlâd-ı zükûrun münkariz olur ise 

âherden müstehıkkîndan ve müstkim ve dindâr olan bir kimesne ma‘rifet-i hâkimü’ş-

şer‘î el-şerîf ile mütevellî ola ba‘de mûtevelli (boş) evlâd mûtevelli ola ve evkâf-ı 

mezkûrun mürtezikasından biri fevt veyâhût tebdil ve tevcih olmak iktiza eyledikde 

mütevellî vakf-ı mezkûr tarafından ‘arz ve i‘lâm oluna âherden  kimesne müdâhele 

eylemeye ve sâlifü’z-zikr mekteb-i şerîfde mu‘allim-i sulehâdan  kimesne olub 

beher-yevm ikişer akçe virile deyû tefsir-i şurût ve tenvir-i kabûl idüb evkâf-ı 

mezkûreyi mütevellî sâlifü’z-zikre teslim ol-dahî ber-vech-i muharrer teslim ve kabul 

eyledikden sonra vâkıf-ı mûmâ-ileyh el-Hâc Osman Ağa mütevellî-i merkûm 

mahzarında hâkim-i mevkî sadr-i küttâb tübâ lehû hüsneme‘ab hazretleri huzûrunda 

zimem-i kelâmın cânib-i vifâkdan semt-i şikâka sarf ve tahvil ve takrir-i da‘va ve 

tasvir-i müdde‘â idüb vakf-ı ‘akâr İmam-ı Azâm ve Hümmam-ı akdem Ebû Hanîfe 

Kûfi Rahmetallâhü ‘aleyh Hazretleri re‘yine ‘adem-i lüzûmı  mukarrer olmağın vakf-

ı mezkûrun vakfiyetinden rebû‘ ve kemâfi el-evvel mülküme istere’d ve murâd 

iderim didik de mütevlli-i mezbûr İmâmeyn-i Hümâmeyn re’isi savâbları üzere 

vakfiyetini hükm-ü taleb itdikde hâkim-i mûmâ-ileyh ni‘ameû ‘aleyh hazretleri 

İmâmeyn-i Hümâmeyn Ebû Yusuf ve Muhammed Şeybânî Hazretleri’nin kavl-i 
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sedîdleri üzere sıhhatleri lüzûmu mukarrer olmağın müşâru’n-ileyhim kavl-i şerîfleri 

üzere sıhhat-i vakf-ı hükm idüb ondan sonra vakfa müşâru’n-ileyh mütevellî 

mezbûru şart-ı sâbık üzere ‘azl idûn kendi nefsini mûtevelli olmak üzere karar ve  

hüsn-i hitâm virmekle vakf-ı müebbed ve habs-ı muhalled  olmağın min ba‘d nakz ve 

nakzına mahall-iI mahall ve tebdil ve tefsiri mümtâğ el-istimâl oldu 

Hurrîre fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min-Cemâziyü’l-evvel li-sene selâse ‘aşer 

ve selâse ve mi’ete ve elf_____________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_______________________________________________ 

Es-Seyyid Mehmed Ali ibn-i Seyyid 

Sulaklı Mustafa Efendi Kazancızâde 

Hüseyin Efendi el-İmâm 

Mustafa Efendi Yassızâde 

Ömer Efendi Basmacızâde 

Fazıletlü Müftü-i Sabık Bekir Mehmed Efendi 

Fazıletlü Müftü-i Sabık Ivâz Efendi 

Faziletü el-Hâc Mehmed Efendi müfti hâlâ 

Müfti-i Sâbık Fazıletlü el-Hâc Mehmed Efendi 

Ahmed Efendi ibn-i Şabân Efendi 

Molla Mehmed Hâlimzâde 

Monla Mehmed bin Abdulhalim Efendi 

Ebû Bekir Efendi Zeynelzâde 

Es-Seyyid Mehmed Çelebi Kâtib 

Es-Seyyid Mehmed Efendi-ı Müderris 

El-Hâc Abdullah Efendi-i Kâtib 

Ömer Efendi ibn-i Hasan Kabsu (tahrip olduğundan okunamadı) 

Es-Seyyid Mustafa Çelebi Debbağzâde 

ve gayrühüm 

Der-kenar Osman Ağa  Medresesi vakıfnamesi 
 

(Sayfa No: 151) 
(Dava No: 227) 
Sahife Numerosu 68       Numero 111 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Gerciğin  

Bölüğü Mahallesi sâkinlerinden Mürselzâde Mahmud bin ibn-i el-Hâc Mustafa Şevki 

Paşa ibn-i Ahmed Paşa medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i 
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şer‘î şerîfi enverde fi’l-asl Ma‘mûretü’l-aziz vilâyetine tabi‘ Hüsnemâ kazası 

ahâlisinden olub el-yevm Ayntab’ın mâra’l-beyân Gerciğin Mahallesi’nde sâkin 

Hüseyin bin Mehmed bin Müfti Ağa mahzârında ikrar-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

kendi yedimde malım olub sağ ayağının önünde cizli beyân olduğu gibi sol tarafında 

arka ayağı beyâz ve karnı altı ile döşü dağlı bir re’s duri renkli erkek at bundan iki 

mah mukaddem yedimde kezâen zâyi olub el-hâlet-i hâzihi esb-i mevsûf-ı mezkûr 

sâlifü’z-zikr Behisni kazâsinda olduğu ihbar olunduğuna binâen esb-i mezkûre zi’l-

yed olanlardan mahallinde taleb ve da‘vâya ve ahz ve kabz idüb ‘aynen bana i‘âde ve 

teslim ve ‘aynen mevcûd olmadığı halde esb-i mezkûrun kıymetini iddi‘âya husûsu 

mezkûrelere da’ir leh ve ‘aleyhde zuhur idecek her bir muhâkemede bedâyeten ve 

i‘tirâzan ve îstinâfen ve temyîzen ve asâleten ve tashîhen muhâsame ve mudâfa‘a ve 

tahlif ve tehlîfe ve tebliğ ve tebliğe ve kendü imzasıyla müsted ‘âyât ve levâih ve 

tanzim ve takdîme ve ‘ınde’l-iktizâ âheri tevekkile ve’l-hâsıl esb-i mevsûf-ı mezkûr 

hakkında min kable’l-vücûh müteveffâ olduğu umûrun küllisine tarafımdan îşbû 

rafi‘-i hâzel kitâb hâzır mezbûr Hüseyin Ağa’ya vekâlet-i ‘amme-i mutlaka-i sahîh-i 

şer‘îyye ile vekil ve nâ’ib-i menâb nasb ve ta’yin eyledim didikde ol-dahî cevâbında 

ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl idüb ve hıdemât-ı lâzımesini kemâ-

yenbağî edâyâ ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ vakı‘â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbî ‘aşer min-şehr-i Saferü’l-hayr li-sene erbâ‘ ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf______________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_____________________________________________ 

Süleymân ibn-i Abdullah 

Mehmed Efendi ibn-i Ahmed 

Hacı Ahmed ibn-i Bekir 

ve gayrühüm. 

 

(Dava No:  228) 
Numero 112 

Fi’l-asl Burûsa Vilâyet-i Celîlesi mahallâtından Hisar’da Çırâgbeğ 

Mahallesi ahâlisinden olub Haleb’ş-şehbâ’da vâki‘ ‘asâkir-i şâhâne hastahâne cerrahı 

iken  mezkûr Halebü’e tâ‘bi‘ redif tabûrlarından mecrûh olanaları tedâvi içûn el-

yevm Ayntab’ın Beldes hanında mîsâfiretle mukim olub zâtı dahî Mehmed bin Ali 

bin Mustafa ve diğer Mehmed bin Ökkâş ibn-i- Hacı Mehmed ta‘rifleriyle ma‘rûf 

olan cerrâh İsmâil Tevfik Beğ ibn-i Süleymân Bilâl bin Mustafa nâm kimesne 
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mârâ’z-zikr Ayntab’ın mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclîs-i şer‘î şerîf-i 

enverde bi’t-tav‘i ve’r-rızâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb sâlifü’l-beyân Çırağbeğ 

Mahallesi ahâlilerinden iken bundan çend mah akdem vefât iden mevrûsum ve 

bâbam mûmâ-ileyh Süleyman Beğ ibn-i Mustafa’nın benden gayrı vârisi ve 

terekesine müstehâk âheri olmamakla pederim mûmâ-ileyhin hüsn-i vefâtında 

mevcûd olan kâffe-i emvâl ve emlâk ve ‘akar ve arâzi mirâsım malı itlâk olunûr her 

ne ki vâr ise cümlesini zi’l-yed olanlardan ve zemim nâsda olan hukûkunu 

ashâbından mahallinde taleb ve da‘vâya ve müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin mirâsına 

dâ’ir leh ve ‘aleyhde zuhur idecek husûsları her bir muhâkemede bedâyeten ve 

i‘tirâzan ve istinâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhen muhâseme ve müdâfa‘aya 

tahlif ve tehallüf ve tebliğ ve tebliğe ve kendü imzâ ile musted‘ât ve levâih ve idrâk-ı 

sâtıra tanzim ve takdimine ve emlâk ve emvâl ve arâzi-i mezkûreleri semen-i bedel 

misilleriyle tâlebine bey‘-ı kat‘ı ve ferâğ-ı mu‘teber ile bey‘ ve ferağa ve esmân ve 

bedelini kabz ve makbûzını bana irsâl ve isâle ve lede’l-hâce sulh ve ibrâ ve ikrâr ve 

kabûle ve ‘inde’l-iktizâ âheri tevekkile ve’l-hâsıl pederim istifayı mûmâ-ileyhin celil 

ve sağîr bi’l-cümle mirâs husûsuna müte‘allık umûrunın küllisini tarafımdan el-hâlet-

i hâzihi mâra’l-beyân Burûsa’da vâki‘ Reji nezâreti tahrîr-i Osmani Başkâtib’i Nâ’ibî 

Efendi ibn-i Abdullah Ağa’ya vetkâlet-i ‘âmme-i mutlaka-i sahîh-i şer‘îyye ile 

kabûlûne mevzûhâ vekil ve nâ’ib menâb nasb ve ta‘yîn eyledim didik de mâ vak‘a 

bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Saferu’l-hayr li- sene erba‘a 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf____________________________________________ 

 

(Dava No: 229) 
Numero 113 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleri dir ki  

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Çakmak Koyu 

Mahallesi sâkinlerinden işbû bâ‘isü’l-lâm Malkoç Mehmed bin Malkoç medîne-i 

mazbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îde mahalle-i mezbûre 

sakinlerinden Ali ibn-i Ali muvâcehesinde merkûmun vâlidesi ma‘rufatü’z-zât 

Hadice ibnite İsmâil hâzıra olduğu halde mahalle-i mezbûrede vaki‘ tarafları Atmânlı 

Mehmed Emin merkûm Malkoç veresesi menzilleri ve târik-i has ve târik-i ‘âmm ile 

(tahrip olduğundan okunamadı) hâzıran mezbûre  ile beynimizde  muzâyaka ve munâ 

‘aten? 
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(Sayfa No: 152) 
Sahife Numerosu 69 

mülkümüz olmuşken merkûm Ali bu günlerde hâne-i mezkûr havlusuna bir ‘aded 

asma taht ihdas itdirğinden mezkûr tahtın kal‘ olunması matlûbumdur deyû ba‘de’d-

da‘vâ ve’s-su’al ol-dahî cevâbında menzil-i mahdûd mezkûrun muhtevî olduğu ancak 

dört meskenden cânib-i şarkda vâki‘ bir aded tahtânî ma‘ fevkâni mesken ammim 

merkûm Malkoç hissesine ikrâz olduğu gibi garb-ı cânibinde olan bir ‘aded tahtâni 

ma‘ fevkâni mesken dahî babam merkûm Ali hissesine otuz sene zarfında ba-ta‘yîn-i 

beyinlerinde iktâm olunub mezkûr dört ‘aded meskenden ma‘âdâ olan havlû ve beir-i 

ve beir-i belûa  ve bir matbah ve bir ahûr merkûm Malkoç Mahmed ile bizim 

beynimizde bi’l-münâsafa hâlâ müştereken mülkümüz olmakla keza sâkin 

olduğumuz meskenin uğruna mezkûr taht-ı bu günlerde ihdâs itdirdim mezkur havlu 

ile sâ’ir müşterek olan mahall-i mıyânemizde taksim olunsun havlûdan semenin 

mevzû‘ olduğu cihet-i beynimizde isâbet ider ise fihâ itmediği halde mezkûr tahtı 

kal‘ ider deyû vâlidesi hâzıre-i mezbûrânın tastikiyle müdâfa‘aten ifâde idtikde 

merkûm Mehmed dahî ancâk mekân-ı mezkûr hakkında olan iktizâ‘i inkâr ile berâber 

mazkûr tahtın refizini taleb olunduk da mevrûs sûret-i mürâfa’ları fetvâ-yı şerîfe 

lede’l-havâle müdde‘â ‘aleyh Ali ve validesi Hadice ber vech-i meşrûh müdde‘âlarını 

isbât iderler ise havlû ve ahûr ve matbah yetlerinde müşterek kaldığına tesâdif 

itmeleriyle taksimi ve mezkûr tahtı ihdas iden Ali’nin hissesine isâbet ider ise fihâ 

müdde‘î merkûm hissesine isâbet ider ise müdde‘î Mehmed emir-i hâkimle taht-ı 

mezkûru hissesinden kal‘ itdirecek deyû cevâben iş‘ar olunduğu binâen menzil-i 

mahdûd mezkûrun derûn-ı ve birûnu bi’l-mebrâ fihâ  ehl-i hayre ve mi‘mar ustaları 

ma‘rifetleriyle lede’l-keşif mezkûr havlû ve matbah ve ahûrun taksimi mümkûn 

olmayûb ancak ‘âlâ  vechü’l-hayât-ı hisselerinde îstifâ-i kâbil olacağı müdde‘î 

merkûm Malkoç Mehmed mezbûrân Ali ve Hadice’den her birine mahallinde taksim 

birle vâkı‘a merkûmân Ali ve Hadice’nin otûz sene akdem dört meskenin ber-

minval-i muharrer taksim olundu müdde‘âları beyâna ba‘de’l-havâle mezbûr Ali’nin 

ikrâr ve i‘tirâfıyla ihdas itmiş olduğu mezkûr tahtı nez‘ ve kal‘ itmek emirzâde 

merkûm Ali’ye tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mehkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbî‘ ‘aşer min-Saferu’l-hayr li-sene erbâ‘ ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 
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Der-kenar: İşbu i‘lâm Malkaçoğlu kızı temyizi istid‘a olunub i‘lâm-ı 

mezkûr fetvâhâne ve meclisi  şerîfde  sahh idildi el-mutâla‘a icâbı tashih olundu 

makbûza fi 23 Şa‘ban sene 1317  Fi 4 ve Kanun-ı evvel sene 325? tarihlü iki yüz on 

dokuz âdedli emirnâme --------? i‘âde buyrulduğu Fi 15 Ramazan sene 317? 

Esâd Paşa? 

(Esad Paşa’nın mührü)? 

 

(Dava No: 230) 
Numero 114 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’da vaki‘ Bayrak Bölüğü 

Mahallesi sâkinlerinden vefâtı tasrif-i şer‘î ile ma‘rûf olan işbû râfi‘atü’l-vesîkâ 

Fatma ibnite Mehmed Ali ibn-i Hacı Mehmed nâm Hâtûn medîne-i mezbûre 

mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘î şerîf-i enverde sadrî oğlu Mustafa bin 

Ali ibn-i Mehmed nâm sağîr ki li-eb er karındaşı bâ hüccet-i şer‘îyye vasî mensûbu 

olan Abdülkadir ibnü’l-merkûm Ali mahzarında takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-

merâm idüb bi hak-ı hazâne hacr ve terbiyemde olub el-yevm üç yaşında bulunan 

işbû hâzır bi’l-meclis olan sağîr  oğlûm mezbûr Mustafa nafaka ve kisve bahâ ve 

sâ’ir havâic-i zarûreyeye muhtâc olduğu acilden sağîr mezbûr içûn vasî merkûm 

yedinde bulunan hâlâ mevrûsundan olmak üzere kıbel-i şer‘den kadr-ı ma‘rûf nafaka 

farz ve takdir olunmak matlûbumdur didikde hazâna-i mezbûrenin takrir-i meşrûh 

vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l- emre muvâfık ve zikr-i âtî meblâğ dahî kadr-ı kifâye 

olduğu zeyl-i hûccatde muharreru’l-esâmi kimesneler ile lede‘ş-şer‘î olanûr 

mütehakkık olmakla târih-i kitabdan itibâren yevmi altmış para sağîr mezbûr içûn 

gayr-ı hak ve takdir olûnûb meblağ-ı mefrûz mezkûrı külli yevm harç ve sarf ve 

lede’l-hâce eşedd-i ihtiyac ve ‘inde’z-zafer vasî merkûm Abdülkadir’in yedinde 

bulunan sağîr mezbûrun hâline rucû‘a hâzıne-i ümm el-mezbûre Fatma Hâtûn’a 

kıbel-i şer‘den izin virilmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Muharremü’l-haram li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf__________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl________________________________________________ 

Kâtib Hocazâde Efendi 

Hâfız Ahmed Efendi 

Ahi Babazâde Hacı İbrâhim Efendi 

Yahyazâde Hacı Mahmûd Ağa 
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Mehmed ibn Mehmed Ağa 

Molla Vesim 

ve gayrühüm. 

 

(Sayfa No: 153) 
(Dava No: 231) 
Sahife Numerosu 70      Sıra Numerusu  115 

Elhâmdülillâhi’l-vâkıf ‘alâ külli hâli’l-münezzih ‘ani’t-tegayyir ve’l-intikâl 

ve’s-sâlevâtü ve‘s-selâm alâ Muhammedü’l-mevsûf  mekârimü’l-ahlâf mehâsin-i 

inhisal ve ‘âlâ alihi ve ashâbihi’l-âricini’l-ma‘‘rici’l-kemalen mâ ba‘ad tahrîr-i kitâb 

ve mûceb-i tastir-i küttâb oldur ki Medîne-i Ayntab’da İbhan Mahallesi’nde sâkine 

olub zâtı zeyl-i vakfiyede muharrerü’l-esâmi kimesneler ta‘rifleriyle ber-vech-i şer‘î 

ma‘rûf olan sâhibetü’l-mübeyyizat ve râgıbetü’l mübeyyinat Aîşe binti Mehmed bin 

Yusuf nâm Hâtûn meclis-i şer‘î şerîfi enverde zikr-i âti vakf-i li-ecli’t-tescil 

muvakkaten mütevellî ta‘yîn olunub ba‘de ‘azli şart olunân Abbaszâde Mustafa 

Efendi ibn-i Hafız Mehmed Ali Efendi mahzârında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tiraf-ı 

harç-ı mer‘î idüb ati’l-beyân sudûruna değin yedimde mülk-i sahîh olub sâlifü’z-zikr 

Eblehân Mahalles’nde vâki‘ tarafları Manas oğulları Evâdis ve Artin nâm 

kimesnelerin Boyacı dükkânı ve Bıçakcı oğlu Barsûm hânesi ve tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir bâb mülk-i menzilim ile bir ‘aded bakır teşt ve bir ‘aded don kazganımı 

vakf-ı sahîh mü’ebbed ve habs-i sarih mühled ile vakfa-habs idüb şöyle şart eyledim 

ki hayatta oldukca ben mevkûfata mutasarrıf ve sâkine olam vefâtımda 

hemşîrezâdem Ahmed bin Sabık mutasarrıf-ı sâkine ola ve ba‘d-ı vefâtta evlâd-ı 

zükûrunun ekberi ve evlâd-ı evlâd-ı zükûrunun ekberi evlâd-ı evlâd-ı zükûrunun 

sinnen ekberi mutasarrıf sâkine ola evlâd-ı zükûru taliben münkariz olur ise 

akrâbamdan umur-ı vakf  ehli  olan bir kimesne mutasarrıf ve sakine ola akrabam 

dahî bi’l-külliye münkarız olur ise ol-vakt Akyol’da Ferhâdiye Cami‘i evkâfına ilhâk 

olunarak icâre virilûb bedel-i icâresi câmi‘i mezkûr mesarifesine sarf oluna mezkûr 

bedel icârenin cami‘i mezbûre sarfı mümkün olmaz ise Akyol Mahallesi’nde bulunân 

fukarâ-i müslimine virile menzil-i mezkûrda sâkine olan kimesne bedel-i icâre 

mukâbili ta‘mirat-ı lâzımesin ve beher sene tekâlif örfiyesini ifâ eylediği gibi beher 

sene Ramazanda beş yüz dirhem şırlağan yağı mezkûr  Ferhâdiye Câmi‘i’ne ve yine 

beş yüz dirhem şırlağan yağı Beğ Câmi‘ine îkad-ı kanâdîl içûn  virile mezkûr kazgan 

ve teşt dahî ihtiyacı olan fukarâ-i müslimine tesviye-i mesâlih içûn i‘tâ oluna mezkûr 
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kazgan ve teşt muhtâc ta‘mir olundukda menzilde sâkin olan kimesne i‘mâr ide deyû 

mevkûfât-ı mezkûreyi fâregân-ı ‘ani’ş-şevâgal mütevellî mezbûre teslim ol- dahî 

ba’de’t-teslim ol-farz ve kabûlü’t-tasdiki’ş-şer‘îyye vâkıfe-i mezbûre kelamına semt 

âhire sâdık olub vakf-ı mezkûrdan rucû‘ İmâm ‘Azâm ‘indinde meşrûh olduğuna 

İmam-ı Muhammed  katında vâkf-ı menâfi‘ vakfı nefsine şart ile vakf-ı bâttal 

iddüğüne binâen mülkime îstidâdını murad iderim dedik de ol dahî cevâbında İmâm 

Yusuf nezdinde vâkıf-ı mücerred vakfet dimekle İmam-ı Muhammad ‘indinde teslim 

ile’l-mütevellî olmakla vakf-ı sahîh ve lâzım oldu deyû redd ve teslimden imtinâ‘ ile 

hûzûr-ı şer‘de mütarâfian ve hakime taleb olduklarında hâkim-i mevki‘ sadr-ı küttâb 

tûbâ-lehû ve hüsn-i me‘âb efendi hazretleri dahî tarafeynin  evvelesine nazar ve 

mubattalimiz olmakdan  huzzar idüb ‘allemâ bi’l-halef u’l-câri fi‘ hasletü’l-evkâf 

beyne’l-imtidâ’l-ıslâf vakf-ı mezkûrun saht ve lüzumuna hükm itmeğin min-ba‘d 

vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım oldu ecrü’l-vâkıf allemâ bi’l-hılâfu’l-câri fi-haslete’l 

evkaf beynel imtida’l-i  eslâf vakf-ı mezkûr sahîh ve lâzım olduğu icra’l- ale’l 

hayyü’l cevad el- kerim câri zâlik  

Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min-Saferü’l-hayr li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl__________________________________________________ 

Abbaszâde Mustafa Efendi 

Abbaszâde Ahmed Ağa 

Emir Yusuf oğlu Hacı Mustafa 

Kebabcı Ökkeş ibn-i Emin 

Muhzırbaşı Sinan Ağa 

Muhzır Hüseyin Ağa 

Molla Vesim 

Ali 

ve gayrühüm. 

 

(Dava No: 232) 
Numero 116 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Seng-i Hoşkadim 

Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden Neccarâvi Bostancı Hacı Ömer 

Ağa’nın sulbi oğlu Ömer’in verâset-i vâlidesi Ayyuş binti el-Hâc Nuh Efendi ile 
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(Dava No: 233) 
Numero 117 

Tahkık-ı ‘ind-i şer‘îyye binâen husûsı âtî beyânın mahallinde bi’l-istimâ‘ 

ketb ve hasm-ı  iltimas olunmakla savb  şer‘îatı garrâdan me‘zûnen ta‘yîn ve irsâl 

olunan Kâtib Mehmed Zûhdû Efendi Dâ‘îleri dahî Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde 

Medîne-i Ayntab mahallâtından Kurb-ı Zincirli Mahallesi’nde vâki‘ Mehmed Said 

Ağa ibn-i Mamad Ağa’nın hânesine vârûb zeyl-i vesîkada isimleri muharrer 

kimesneler hâzır oldukları halde ‘akd-i meclis-i şer‘î ‘âlî  eyledikde mezkûr hânede 

zikr olan hâzır merkûmun ta‘rifleriyle ma‘rûf olub zikr-i âti müteveffânın ber-vech-i 

âti vârisî olduğunu iddi‘â iden Emine ibnite merkûm Mehmed Ağa ibn-i İbrâhim 

Beşe nâm Hâtûn meclîs-i (tahrip olduğundan okunamadı) mezkûrda Sinan Ağa ibn-i 

Molla Abdullah mahzârında ûzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb fi’l-asl Ayntab 

ahâlisinden 

 

(SayfaNo: 154) 
Sahife Numerosu 71 

ve Rakka Kâ’imakamı olub li ecli’t-tedâvi Halebü’ş-şehbâda sâkin iken bundan çend 

gün akdem vefât iden mevrûsum Ahmed Hayri Efendi ibnü’l-mezbûr Mamad Ağa 

ibnü’l-merkûm İbrâhim Beşe’nin hayâtında merkûm Sinân zimmetinde cihet-i karz-i 

şer‘îden alacağı olan kırk guruş hakkı kable’l-ahz ve’l-istifâ vefât itmekle meblâğ-ı 

mezkûr zevce-i menkûhe-i (çizik) metrûkesi Esâd dimekle ma‘rûf Hanife binti 

Abdullah nâm Hâtûn ile li-ebeveyn kız karındaşı olmamla bana ve kezâlık er 

karındaşı mezbûr Mehmed Said Ağa’ya hisseran mevrûs ve maskadı re’simiz 

Medîne-i Ayntab olub bizlerden gayri vârisi terekesine müstehâk âheri olmamakla 

meblağ-ı mezkûrun rub‘ hissesi erşedim olan on guruş merkûm Sinan Ağa’dan bi’l-

verâse taleb iderim deyû su’al olub icâb-ı şer‘îsi icrâ olunmak murâdımdır didikde 

ol-dahî cevâbında cihet-i mezbûreden müteveffâ-yı mûmâ ileyh zimmetinde meblağ-

ı mezkûr hâlâ deyni olduğunu bi’t-tav‘ı-ver‘r-rızâ ikrâr lâkin müdde‘î mezbûrenin 

mâ‘adâ müdde‘âsını inkâr itdikde merkûm Emine Hatûn ber-minvâl-i muharrer 

müdde‘âsını usûl-i müttehâzası vechile bâ varaka-i mestûre Hacı Mehmed bin Mısto 

ve Hasan bin Abdullah ve Ali bin Ahmed ve Hüseyin bin Mehmed nâm 

kimesnelerden (çizik) evvelâ sırran ve ba‘dehû mû‘tarâfıan hâzır oldukları halde 

Mehmed Ağa ibn-i Hacı Mehmed İbrâhim ibn-i Emin nâm kimesnelerden dahî 

‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde itdükleri ihbâr olunan hâzır 
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mezbûrlardan İbrâhim Beşezâde Mehmed Ağa ibn-i Emin ve Boyâcı Şeyhzâde 

Ökkâş Ağa ibn-i diğer Emin nâm kimesneler meclis-i ma‘kûd mezkûrda îstişhâd 

olûnduklarında fi’l-hakîkâ müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Ahmed Hayrî Efendi ibn-i 

Mamad Ağa ibn-i İbrâhim Beşe’nin verâset-i zevce-i menkûhe-i metrûkesi Esâd 

dimekle ma‘rûf Hanife binti Abdullah nâm Hânım ile li -ebeveyn er ve kız 

karındaşları Mehmed Said Ağa ve işbû Emine Hatûn’a hisseran  mevrûs ve maskad-ı 

re’sleri Medîne-i Ayntab olub ol-vechile müteveffâ-yı mûmâ-ileyh bunlardan gayri 

vârisi ve terekesine müstehâk âheri olduğu ma‘lûmumuz değildir biz bu husûsa bu 

vech üzere şâhidleriz şehâded dahî ideriz deyû bi’l-muvâcehe her-biri edâyı şehâded-

i şer‘îyye itdiklerinde şehâdetleri hin-i kabûlde olmâğın mûcebiyle ba‘de’l-hükm 

ve’t-tenbih mezbûre Emine Hâtûn yine meclis-i ma‘kûd mezkûrda ikrâr-ı tam ve 

takrir-i kelâm idüb mevrusumuz mûteveffâ-yı mûmâ-ileyhin hin-i vefâtında yanında 

ve sa’ir mahallerinde mevcûd olub hisseran bana ve diğer verese-i merkûmesine 

mevrûs olan terekesi zi’l-yed olanlardan ve zemim nâsda olan hukûkını dahî 

ashâbından mahallerinde taleb ve da‘vâya leh ve ‘aleyhde zuhûr idecek husûslarda 

ikâme-i da‘vâyı müdâfa‘a ile her bir mûhâkemede bedâyeten i‘tirâfen ve istifâfen ve 

temyizen ve i‘âdeten ve tashîhen muhâsemeye ve tâhlif ve tahlife tebliğ ve tebliğa ve 

kendi imzâsıyla müsted ‘âyât ve levâic ve idrâk-ı sâ’ire nâzım ve takdimine ve hisse-

i ırsiyemi ahz-u kabz ve makbuzunu bana irsâl ve isâle ve lede’l-hâce sulh ve ibrâ ve 

ifrâz ve kabûle ve ‘inde’l-iktifâ âheri tevekkile ve’l-hâsıl bi’l-cümle husûsu mirâsa 

mütedâ’ir umûrun küllisini tarafımdan hâlâ Halebü’ş-şehbâda müsâferetle mukim li-

ebeveyn er karındaşım merkûm Mehmed Said Ağa’ya vekâlet-i ‘âmme-i mutlaka-i 

sahîh-i şer‘îyye ile kabûlüne mevkûfe vekil ve nâ’ib menâb nasb ve ta‘yîn eyledim 

didikde kâtib mûmâ-ileyh mahallinde bi’l-istimâ‘ fasl ve tahrîr ve ma‘an ‘ba‘s olunan 

emnâ-ı şer‘île huzûr-ı şer‘e gelûb (çizik) vukû‘ı hâli inhâ ve beyânı kıbel-i şer‘den 

dahî tenfiz olunmağın mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî min-şehr-i Rebi‘u’l-evvel li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf _________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl_______________________________________________ 

Hacı Karazâde Mehmed Ağa 

Ökkâş Ağa ibn-i Emin Ağa 

İbrâhim Beşezâde Mehmed Ağa 

Hacı Hindîsizâde Mehmed Efendi 

Sinân Ağa 
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ve gayrühüm. 

 

(Dava No: 234) 
Numero 117 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Töbe Mahallesi 

sâkinlerinden işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed Ali bin Ali medîne-i mezbûrenin 

mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde hazine vekîli Kirkor Efendi 

ibni Debir Agob icâresinde medîne-i mezbûrenin Seng-i Tavil Mahallesi 

sâkinlerinden Hacı İsmâil bin Simitci Mehmed hâzır olduğu halde mezkûr Seng-i 

Tavil Mahallesî sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Arab Hâtûn ibnite 

Mehmed’in elli guruş bir ‘aded döşek ve on guruş kıymetlü bir ‘aded yasdık ve 

altmış guruş kıymetlü iki ‘aded yorgân ve yirmi guruş bir ‘aded minder ve yirmi 

guruş kıymetlü dört ‘aded bakır sahan ve yirmi guruş kıymetlü bir ‘aded bakır sini ve 

on guruş kıymetlü bir ‘aded sağîr kazgân ve bir guruş kıymetlü bir ‘aded teneke tâs 

ve yirmi guruş kıymetlü iki ‘aded leğençe ve on guruş kıymetlü bir ‘aded ‘atik çarşaf 

ve beş guruş kıymetlü bir âded ‘atik çizme (tahrip olduğundan okunamadı) guruş 

kıymetlü bir ‘aded döşek çarşaf ve İsbatirûn ve karyesi turâbında Sâcûr başında 

tahminen üç yüz doksan guruş kıymetlü bir kıta ağlak harâbe bağ ki cem’an iki yüz 

doksan bir guruş ve Ehl-i Cefâ Mahallesi’nde ögey karındaşı müceddeden sâkin 

olduğu mahdûdetü’l-hudûd bir bâb menzilimde üç yüz guruş kıymetli salis hisse-i 

menzil ki min ciheti’l-mecmû‘ beş yüz doksân bir guruşluk eşyâ-i metrûkesiyle işbû 

hâzır merkûm zevc-i dahlı Hacı İsmâil 

 

(Sayfa No: 155) 
Sahife 72 

zimmetinde ma‘kûd-ı ‘aleyh yüz elli  guruş alacak hisse-i hakkı olub tereke-i 

mezkûreye vazı‘u’l-yed olan zevci hâzır merkûm Hacı İsmâil’in tereke-i mezkûreden 

nısfı hakkı olub nısfı âheri dahî müteveffât-ı mezbûrenin amucazâdesi olmamla bana 

ırsen intikal itdiği hâlde hisse-i ırsiyem olan nısf tereke-i mezkûreye zevci hâzır 

merkûm ile hazîne vekili Kirkor Efendi müdâhale itdiklerinden müdâhale-i 

vakı‘alarında hakkıyle nısf hisse-i ırsiyemin tarafıma teslimini taleb iderim deyû 

ba‘de’d-da‘vâ ve’s-su’al ol-dahî vekil mezbûr Kirkor Efendi cevâbında müdde‘â bih 

olan tereke-i mezkûreye müteveffiye-i mazburenin emvâli olub ancak mezbûre hâzır 
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merkûm zevci Hacı İsmâil’e terk iderek fevt olub merkûmdan başka vârisi 

olmadığından tereke-i mezbûrenin nısfı zevci merkûm ve nısfı âheri dahî beytü’l-

mâla ‘â’id olub ‘ale’l-usûl tereke-i merzbûrenin nısfı âherinin firûhatıyla esmân-ı 

hâsılasının mal sandığına  teslimine hâzır merkûmun tasdikiyle hâlâ taleb iderim 

deyû müdâfa‘a ve müdde‘î merkûmun ber-vech-i muharrer verâset-i müdde‘âsını 

inkâr itdikde hâzır merkûm zevci İsmâil’den lede’s-su’al cevâbında ber-vech-i 

muharrer tereke-i mezbûre mevcûd olub bir yorgan malı olmadığını mehr-i 

mu‘ahherî dahî ancak seksân guruş olduğunu beyân ve ikrâr ve tereke-i mezbûrenin 

nısfı kendüsine ırsen intikâl eylediğini ve tereke-i mezbûreye bil-verâse vâzı‘ u’l-yed 

olduğunu ifade ve mâ‘adâ-yı inkâr itdikde tarafeynin ifâdeleri fetvâ-yı şerîfe lede’l-

havâle müdde‘î merkûm Mehmed Ali müteveffâ-yı mezbûr min-ebb cihettan İsâ kızı 

olduğunu isbât ider ise beytü’l-mala mukaddem olub vârisi olmakla tereke-i 

mezbûrenin nısf aherini kabz idüb terekeye beytü’l-mal cihetinden müdâhale 

olunmayacağı ancak terekeden bir yorgan ile mehrinden yüz elli guruş alacağı vâris-i 

merkûm ısbât itmek lâzım olduğu vâlâ-i zevc-i merkûm ba’de’t-tahlif mehr-i mîsline 

müsâvî ise ancak seksân guruş alacaği ve yorgân içûn müdâhale idemeyecek deyû 

beyân ve iş‘ar olunduğuna binâen müdde‘î merkûm Mehmed Ali’den ber-vech-i 

meşrûh müdde‘âsına muvâfık beyyine taleb olunduk da usûl-i mevzû‘asına tevfiken 

bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ ve temhir 

iden Karacalı Mahallesi İmâmı Salim oğlu Hacı Mustafa ibn Hacı Mustafa ve 

Muhtarı Ahmed Ağa ibn Abacı Ali ve ihtiyârı Memik bin Osman nâm kimesnelerden 

evvelâ sırran ve ba‘dehû mûtârifi‘ân hâzır oldukları halde Kara Ahmed ibn Kara Ali 

ve Kürt Osman oğlu Ahmed bin Mehmed  ve Hacı Ahmed bin Debbağ Ahmed ve 

Kürt oğlu Mehmed bin Ali nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunân Karacalı Bölüğü’nde mukim Humûsî oğlu 

Mehmed bin Mehmed ve Bapuççu Tâhir bin Mehmed li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e 

hâzirân olub itibaru’l-istişhâd fi’l-hakîkâ müdde‘î merkûm Mehmed Ali’nin babası 

Kör Ali ile müteveffiye Arab Hâtûn’ın babası Kara Fakı Mehmed li-ebeveyn er 

karındaşları olub babaları îsmi Molla Mehmed ve dedeleri ismi Abdullah anaları ismi 

Fatma binti Abdullah olub Maskat re’sleri dahî Ayntab’ın Töbe Mahallesi olub 

müteveffiye mezbûrenin zevc-i işbû Hacı İsm‘âil ile ammizâdesi mezbûr Mehmed 

Ali’den gayri vârisi ve terekesine müstehâk âheri olduğû ma‘lûmumuz değildir deyû 

bi’l-muvâcehe izni şehâdet-i şer‘îyye eylediklerinde şâhidân-ı mezbûrânın 

şehâdetleri hayr-i kabûlde olmağın mucebince verâsetlerine ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘î 
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müdde‘â bih olan tereke-i mezbûrenin nısfı müdde‘î merkûm Mehmed Ali’ye ve 

nısfı âheri dahi zevc-i mezkûr Hacı Ali İsmâil’e mevrûs ve mûntekıl olduğundan 

tereke-i mezbûreye büyüce şer‘î mûdâhaleden men‘i hâzine vekîli merkûm Kirkor 

Efendi’ye tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu.  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî min-şehr-i Reb‘iul-evvel li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf_________________________________________________ 

 

(Dava No: 235) 
Numero 118 

M‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tabi‘ Güngürge 

karyesi sâkinlerinden işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Bayat oğlu İbrâhim ibn-i İbrâhim medine-i 

mezbûrenin mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde medine-i 

mezbûre Sâm Mezra‘alı İbrâhim bin Hüseyin muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-

i kelâm idüb işbû merkûmun yedinde olub mahkeme-i mezbûre havlusunda 

mu‘âyene olunân siyah renkli ‘ağzı ve karnı altı beyaz ve iki kulakları dağlı ve 

küreği yanında topak? izli  bir re’s erkek merkeb bundan üç sene akdem Rum 

kal‘a’ya tâbi‘ Karakuyu karyeli Kör’ün Cino nâm kimesneden yüz guruş semen-i 

medfu‘ ba‘de’l- istifa malım olduğu halde bundan iki buçuk sene akdem merkeb-i 

mevsûf mezkûru Ayntab’da nalband dükkanıdan çıkarmam esnâsında nasılsa sarf ve 

zâyi‘ olub merkeb-i mevsûf mezkûru el-hâlet-i hâzîhi işbû merkûm Îbrâhim yedinde 

bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ tarafıma teslimine taleb iderim didikde lede’s-sû’al 

müdde‘â ‘aleyh merkûm İbrâhim dahi cevâbında müdde‘â-bih olan merkeb-i mevsûf 

mezkûrı bundan bir sene akdem Sam karyesinde sakin Abdal Aşireti’nden Murtaza 

nâm kimesneden seksân altı guruşluk semen-i medfû‘um ile kırk guruş kıymetlû bir 

re’s malım olan merkeb i‘tâ ve i‘lâvesiyle mübâdele eylediğim cihetle malım 

olmakla bi-hakk-ı  vaz‘ı-yed iderim deyû vaz‘ı yedini ikrar ve merkeb-i mezkûr 

müdde‘î merkûmun ol-vechile malı olduğunu bilmam deyû inkâr itdikde tarafından 

suret-i murâfâları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle müdde‘î merkûm İbrâhim bin İbrâhim 

merkeb-i mevsûf mezkûrun şiraen  
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(Sayfa No: 156) 
Sahife Numerosu 73 

malı olduğunu isbât ve ber-vech-i mülkûnden ‘adem-i acz içine yemin ider ise 

merkeb-i mevsûf mezkûru bi’l-istihkâk İbrâhim bin Hüseyin’den ahz idecek deyû 

beyân ve iş‘âr olunduğuna binâen müdde‘î merkûmdan ber-vech-i muharrer 

müdde‘âsına muvâfık beyyine taleb olundukda usûl-i mevzû‘asına tevkîfen bâ 

varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ ve temhir 

iden Güngürge karyeli Mehmed Kiya oğlu Mustafa ve Kör Yusuf bin Memik nâm 

kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘ân hâzır oldukları halde Kozlu 

Yazılı ve Binek oğlu Ali ve Sülo bin İbo ve Alo bin Ersu nâm kimesnelerden dahî 

âlenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunân Güngürge 

karyeli Süleyman bin Osman ve Çakmakkoylu Abdullah bin Mehmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î ba‘de’l-ısbât ve’l-halef ve’l-

hükm merkeb-i mevsûf mezkûrı müdde‘î merkûm İbrâhim bin İbrâhim’e def‘ ve 

teslime ve müdde‘â ‘aleyh merkûm İbrâhim bin Hüseyin’e tenbih olunduğu tescil ve  

Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ min-şehr-i Rebi‘u’l-evvel li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf___________________________________________________ 

 

(Dava No: 236) 
Numero 119 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Seng-i Hoşkadim 

Mahallesi’nde sâkin iken bundan vefat iden Buhâravî Bostancı Hacı Ömer Ağa’nın 

sulbi oğlu Ömer’in verâset-i vâlidesi Ayuş ibnite el-Hâc Nuh Efendi ile babası 

merkûm Hacı Ömer Ağa ibn Hacı Abdülhâlûk nâm kimesnelere inhisârı şer‘an zâhir 

ve inkâr olunub kable’l-kısme ebb merkûm Hacı Ömer Ağa’nın dahî vefâtıyla 

verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkeleri Elif ibnite Molla Ahmed ve Asiye ibnite 

Emin ve mezbûre Ayuş Hâtûnlar ile mezbûre Elif’den mütevellîde sulbiye-i kabîre 

kızı Hadice’ye ve mezbûre Asiye’den mütevellîde sulbiye-i kebîre kızları Emine ve 

Hâce Şakire’ye mezbûre Ayuş’dan mûtevellid sulbi kebir oğlu Mehmed Ali ve sulbi 

siğar evlâdı Mahmûd ve Mehmed ve ve Asiye ve Hadice’ye ve kendinden akdem 

müteveffi-ye olan zevcesinden tevellid sulbi kebir oğlu olub hâlâ mecnûn olan 

Abdülhâlûk‘a inhisârı ba‘de’t-tahkıkı’ş-şer‘î huzzar-ı merkûmun ile Mecnûn bâ-

hüccet-i şer‘îyye  vâsî mensûbeleri olan zevce-i mezbûre Ayuş Hâtûn ve sâ‘ir verese-
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i kibâr taleb ve ma‘rûfetleri ve ma‘rûfet-i şer‘ ile muteveffa-yı merkûm terekesi 

tahrîr ve takvim ve beyne’l-verese bi’l-münâsahati’ş-şer‘ iye tevzi‘ ve taksim ve 

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

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min-Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf____________________________________________________ 

 

Beylergiri? nâm mahalde fıstık ma‘ azizi bağ Şeyho yedinde 
guruş  kıt‘a  tiyek 
2000  1  1 

 
Battal karysi turâbında kâ’in Höyükderede fıstık ma‘ hayir Mehmed Ali yedinde 

guruş  kıt‘a  tiyek 
2000  1  3 

 
Ulu Yol üstûnde zeytûn ma’azezi bağ İsmâil yedinde 

guruş  kıt‘a  tiyek 
300  1  14 

 
Cided karyesinde Kürd yerinde bağ ve zeytûn Abbas’da 

guruş  kıt‘a  tiyek 
750  1  6 

 
Mahalle-i mezkûrda zeytûn nısfı Maho oğlu yedinde 
guruş  kıt‘a  tiyek 
1000  1  8 

 
Yine Güreniz yolu altında bağ ve zeytûn Mehmed bin Cevher yedinde 

guruş  kıt‘a  tiyek 
1500  1  13 

 
Yine mahalle-i mezûrede bağ ve zeytûn Mustafa Dâvud 
guruş  kıt‘a  tiyek 
100  1  14 

 
Yine Gülek bağda bağ ve zeytûn Tamim yedinde mesâfatta 

guruş  kıt‘a  tiyek 
500  1  16 

 
Yine Kuşcu diresinde hayir ve zeytûn nısfı Maho oğlu yedinde 
guruş  kıt‘a  tiyek 
1500  1  20 

 
Yine Ayâz yurdunda zeytûn ve bağ Kel Ali yedinde 

guruş  kıt‘a  tiyek 
2500  1  22 
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Yine mahalle-i mezkûrda zeytûn ve bağ Buyruk oğlu Mehmed yedinde 
guruş  kıt‘a  tiyek 
1500  1  20 

 
Kızılyazıda zeytûn Memo Kıyâ oğlu yedinde nısf hissesi 

guruş  tiyek 
4000  25 

 
Kara Höyük’de zeytûn ve fıstık ve sumak merkûmda 

guruş  kıt‘a  tiyek 
500  1  32 

 
Yine mahalle-i mezbûrda zeytûn ma‘ fıstık nısfı Davud oğlu  

guruş  kıt‘a  tiyek 
500  1  33 

 
Yine Mağara uğrunda fıstık ve hayir ve sumak Mamo oğlunda 

guruş  kıt‘a  tiyek 
500  1  (tahrip 

olduğundan 
okunamadı) 

 
Yine Çakmaklıkda zeytûn Numan yedinde   

guruş  kıt‘a  tiyek 
200  1  59 

 
Yine Çakıllı bağda zeytûn ve (tahrip olduğundan okunamadı) Gülümoğlu yedinde 

guruş  kıt‘a  tiyek 
750  1  53 

 
yine Çukur Tarla’da zerdâli bahçesi ve ceviz Gülümoğlu’nda  

guruş  kıt‘a  tiyek 
200  1  59 

 
Yine Yılanlı Dere’de fıstık Numan yedinde  

guruş  kıt‘a  tiyek 
300  1  63 

 
Tuz bazarında Bakkal dükkân     değirman önünde bostan  

guruş  bâb  guruş meşâre
9000  1  8000 150 

 
Mahalle-i mezkûrede vâkî bir bâb menzillik rub‘u  

guruş  
1500  

(tahrip 
olmuş) 

 
yine mahalle-i mezbûrda Tonbul yerinde (tahrip olduğundan okunamadı)bağçesi 

guruş 
1560 
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Yekûn yalnız 
guruş 
55510 

 
Minhâü’l-ihrâcat________________________________________________ 
 
Resm-i kısmet         kaydiye          yol bahâ 
para  guruş  guruş  para guruş
30  1387  83  20 30 

 
yekûn 
para  guruş 
10  1501 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese_______________________________________ 
para  guruş 
30  54008 

 

(Sayfa No: 187) 
Sahife 74 
Hisse-i umm mezbûre Ayûş 
para  guruş 
15  9001 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Elif 
para  guruş 
12  1875 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Asiye 
para  guruş 
26  6058 

 
Hisse-i ebb kebir merkûm Mehmed Ali  
para  guruş 
26  6058 

 
para  guruş min-inhâ 
26  12876 min-zevci 

 
Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Mahmûd 
para  guruş 
26  6058 

 
Hisse-i sağîr merkûm Mehmed 
para  guruş 
26  6058 
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Hisse-i ibn-i Kebir Mecnûn Abdulhalûk 
para  guruş 
26  6058 

 
Hisse-i binti kebîre mezbûre Hadice 
para  guruş 
13  3029 

Hisse-i binti kebîre-i mezbûre Emine 
para  guruş 
13  3029 

 
Hisse-i binti kebire-i mezbûre Hâce Şakire  
para  guruş 
13  3029 

 
Hisse-i binti sağîre-i mezbûre Hadice 
para  guruş 
13  3029 

 
Hisse-i binti sağîre-i mezbûre Asiye 
para  guruş 
13  3029 

 

Bâlâda merkûm olan hisse-i ırsiyelerini ve verese-i kibâr ahz ve kabz 

eyledikleri gibi siğar ve mecnûn hisseleri dahî li-ecli’l-istirbâh vasîleri Ayuş Hâtûn 

tamâmen ahz ve kabz ile istifâ-yı hak eyledikleri îşbu mahalle şerh olundu. 

 

(Dava No: 237) 
Numero 120 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab mahallâtından Seng-i 

Hoşkadim Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Hacı Ömer Ağa 

ibni Hacı Abdulhalûk ibn-i Hacı Abdurrahman verese-i zevce-i menkûhe-i 

metrûkeleri (tahrip olduğundan okunamadı) binti Emin ve Ayuş ibnite el-Hâc Nuh 

Efendi ile hâlâ mecnûn Mıstık  ile mecnun olan kebir oğlu Apo dimekle ma‘rûf 

Abdullah ve diğer sulbi kebir oğlu Mehmed Ali’ye ve sulbi sağîr oğulları Mahmûd 

ve Mehmed’e ve sulbiye-i kebîre kızları Hadice ve Emine ve Hâce Şâkire ve sulbiye-

i sağîre kızları Asiye ve Hadice’ye inhizârı şer‘ân zâhir ve aşikâr olunduktan sonra 

siğar mecnûn mezbûrdan Mehmed ve Asiye ve Hadice ve Abdulhâlûk’ın emvâllerini 

ahz ve kabz ve hıfz ve umûrlarını tesviye ve rû’yet’e vâlideleri mezbûre Ayuş 

Hâtûn’u kıbel-i şer‘îden vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyete asıl ve 
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mezbûre terekesi tahrîr ve taksim ve beyne’l-verese bi’l-farizâtü’ş-şer‘îyye tevzi‘ ve 

taksim defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlîs min-şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-sene erba‘a ‘aşer 

ve selâse mi’e te ve elf________________________________________________  

 

Zevce-i Emine’nin sâkîn olduğu meskende bulunan saçaklı Ayntab kârı kilim 
guruş  ‘aded 

30  1 
 
nakışlı kilim                 halı 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded
100  1  100  1 

 
şimal-e nâzır fevkâni kâr-ı cedid meskende olan bakır evkârı yad? ve orta hallîce 
guruş  ‘aded 
1500  3 
 
seccâde  kilim         ayna-i kebir 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded

50  1  300  3 
 
ma‘den ve gümüş el aynaları       kadife yüzlü yasdık 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded
150  5  240 6 

 
çalar sa‘at             ma‘den şerbet tası 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded
150  2  40  9 

 
çini ve çânak ve çiçekdân ve sâ’ire          çitâri top 
guruş  guruş ‘aded
1000  500 7 
 
kotin? topu         hase ve delinber topu 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded
200  4  170  4 

 
   sandık              kadife top ma‘ entârı     baş izari ve 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  ‘aded
120  1  400  11  1 

  
el leğeni ve ibrik ve avize ve sarı tas ve kezâ kahve ibriği 
‘aded  ‘aded  ‘aded  ‘aded

4  1  1  1 
guruş 
220 
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kebir minder ve yastık           sandalye                tağa perdesi 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded
150  2  40 2  4 200

 
gümüş habhab    ketân havlûsu 
guruş  çift  guruş  ‘aded
800  1  50  8 

 

(Sayfa No: 158) 
Sahife 75  

kaytan bezi parça           seda-ı zirâ‘i parça                  yorgan 
guruş  kıyye  guruş zirâ‘i parça  guruş ‘aded 
tahrip 
olmuş) 

 (tahrip 
olduğundan 
okunamadı) 

 600 64 5  300 4 

 
   halı seccâde               kezâ sa‘at      miskamil mertebe yüzü 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded
200  20  20  1  40 1 

 
alaca top             altûn ve gümüş yüzük ve küpe çift 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded ‘aded
340  4  500 5 1 

 
ve mavi taş ve pir oğlu yüzük ve gümüş kemer kaşı ve şeda? takası 
‘aded  ‘aded  ‘aded  ‘aded
340  4  500  5 

 
tabak? takımı kehribar    cedid mertebe ma‘ yasdık yüzleri takım 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded
100  40  300 2 

 
Hindî ve Haleb ve Şam  topu ma‘ Halebi gömlek  ve parça çatgı 
guruş  topu  ‘aded
700  6  3 

 
Kabîh?                  cedid kebir halı           cedid nakışlı kilim 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

60  6  500  2  1200 6 
 
seccâde halı           ‘acem şalı        ‘acem bohçası ve kutnusu 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded ‘aded

50  1  100  1  100 2 1 
 
‘alâfrenk bezi      sefer yastığı            sandık ve anbâr 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded ‘aded
120  6  30  3  120 2 2 
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kollu şam’dan ve Haleb hasırı 
guruş  ‘aded  ‘aded 

80  1  1 
 
Ayvan içinde  küçük meskende yatak kat 
guruş  ‘aded
250  1 

 
mesken-i mezkûrda halı ve kilim 
guruş  ‘aded  ‘aded 
250  2  1 

 
ve yine tennûr yorgan       sâbûn       sadef iplik 
guruş  ‘aded  guruş müd  guruş

50  1  50 5  40 
 
kahve değirmânı      ketb-i mütenevi‘ye halad 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

40  2  250 4 
 
      şeker            yine ayvan içinde büyük meskende olan kilim 
guruş  müd  guruş  ‘aded
100  10  100  1 

 
        halı                sicim                kehribar bıçak? takımı              kürk 
guruş  ‘aded  guruş  arşın  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 
100  1  60  3  3 100  2  500 

 
çuka cebe ve fermâne          yasdık                     minder                   yorgan 
guruş  ‘aded ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 
300  3 1  100 6  45 1  70  1 

         
     avize                     çalar fi râdde               ayna 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded
100  1  30  1  40 1 

 
çuka şalvar ve kemer ve sâ’ir elbîse         kutnu top ve           çukâ  
guruş  ‘aded ‘aded  ‘aded guruş  zira‘i 
200  1 1  3 170  3 

 
bürümcek ve şal tabak ve sair hurda esmânı cedid çanak tabak Haleb hasırı ve 
sandalye 
‘aded  ‘aded ‘aded  ‘aded guruş

30  1 1  3 200 
 
kebir sarı sini            yine sarı sini                            bakır 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş müd parça 
250  2  350  3  1900 57 97 
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ma‘ sare  kazganı               def‘a ma‘sare  kazganı                         
guruş  ‘aded parça  guruş ‘aded kıyye
200  1 1  3 170 3 

 
       badiye 
guruş  ‘aded  müd 
600  7  12 

 
bakır ibrik  ve sağîr tas             sarı el leğeni                       
guruş  ‘aded  ‘aded  guruş ‘aded
150  3  1  50 1 

 
            fıstık                          pirinç 
guruş  kıyye  guruş kıyye
200  23  180 30 

 
kebir zahire anbarı        sağîr anbâr                    kıl palaz ve hâşe 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded ‘aded 
150  2  120 8  250 8 9 

 
      bağ dibesi                        arpa    
guruş  ‘aded  guruş kıyye

20  1  200 40 
 
   pekmez                        sâde yağ 
guruş  müd  guruş müd 
100  40  200 10 

 
zeytûn yağı             hân odasında fıstık     Haleb kârı altûn kol bağı 
guruş  müd  guruş kıyye  guruş  çift

80  10  4500 550  6000  1 
 
 cedid elmâs küpe          mahmûdiye               çopur altûni 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded
4000  1  3300 30  270 1 

 
Haleb kârı telli entârı ve şalvâr ve palto 

guruş  ‘aded 
2700  4 

 
cedid Cezâyir elbise takımı 

guruş  ‘aded 
800  1 

 
Mehmed Ali Efendi vereselerinden olınan sedâ-yi top 

guruş  ‘aded 
600  1 
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ipek ‘acem kârı yorgân yüzü            kır merkeb 
guruş  ‘aded  guruş re’s
120  2  1100 2 

 
      ‘acem şalı 

guruş  ‘aded 
500  2 

 
ve sâlifü’z-zikr küçük mesken dolabında olan cedid takım sahan ve sâ’ire 

guruş  ‘aded 
600  60 

  
tüfenk ve altı patlar tabanca 
guruş  ‘aded  ‘aded 
250  1  1 

 
Cided karyeli Memo Kiya oğlu Mustafa yanında müşterek tütünün nıfs hissesi 

guruş  kıyye 
1000  100 

 
Karye-i mezbûrede mevcûd mısır darısı ve arpa-i esmâni 
guruş  kıyye  kıyye 
1100  182  38 

 
Karye-i mezbûreli Gülûm oğlu Mehmed ile münâsefeten müşterek nısf hissesi 
guruş  re’s
100  1 

 
Kefer-i Cebelli Şeyho ile müşterek bargir nısfı 

guruş  re’s 
300  1 

 
Yine merkûm Gülüm oğlu Mehmed ile müşterek tütûn hissesi 

guruş  kıyye 
90  9 

 
Molla Ali oğlu Ali’den olınub Maho Kiya oğlu Mustafa yânında tütûn 

guruş   kıyye 
50  5 

 
Cided karyeli Kara Ali’den merhun nar bağçesinin bedeli 

guruş 
300 

 
Ayntab’da vâki‘ pazâr hamâmının kırk sehimde sekiz sehim kissesi 

guruş  bâb 
5000  1 
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Kal‘a altında Tahtacı dükkânı 
guruş  bâb 
2000  1 

 
Oturakcı dükkânı            yine Oturakcı bazarında dükkan 

guruş  bâb  guruş bâb
250  1  250 1 

 
Bedestan-ı ‘atikde dükkân        yine Bedestan-ı mezkûrda dûkan 

guruş  bâb  guruş bâb 
120  2  250 1 

 
Haleb hanı cıvârında vâki‘ bedestanda dûkân 

guruş  bâb 
2500  1 

 
Yine hân-ı mezbûr civârında dûkkân 

guruş  bâb 
6000  2 

 
Kazan bazarında nısf hisse dükkân 

guruş  bâb 
3000  1 

 
Uzun Çarşu’da Bakkal Mehmed icârında dükkân 

guruş  bâb 
3000  1 

 
Mahalle-i mezbûrede Hacı Şâkir‘in icârında dükkân 

guruş  bâb 
3500  1 

 
Karatarla Câmi‘i civârında Kürkcü dükkanı 

guruş  bâb 
3000  1 

 
Mahalle-i mezbûre Habhabcı dükkânının nısf hissesi 

guruş  bâb 
1500  1 

 
Ebû’l-hüdâ civârında Hârat dükkânı 

guruş  bâb 
3500  1 

 
Çancı bazarında boyohâne nısf 

guruş  bâb 
4000  1 
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(Sayfa No: 159) 
Sahife 75  

Mahalle-i mezbûre timûrcu dükkanı 
guruş  bâb 
7000  1 

 
Kör ağzında mahli yedinde bostan  

guruş  maşâre 
5000  100 

 
Yazıcık değirmanı civârında Halil yedinde bostan 

guruş  maşâre 
5250  90 

 
Yine merkûn yedinde bostan 

guruş  maşâre 
2750  50 

 
Mahalle-i mezkûrda Kör Ahmed yedinde bostan  

guruş  maşâre 
1000  25 

 
Tefkin’in değirmânı yanında Cum‘â yedinde bostan 

guruş  maşâre 
3750  50 

 
Kara akar altında Osman yedinde bostan 

guruş  maşâre 
7000  125 

 
Beşinci Havlû? altında Ökkâş yedinde bostan 

guruş  maşâre 
2250  30 

 
Şeyh Câmi‘i cıvârında Kara Beşe oğlu yedinde bostan 

guruş  maşâre 
6000  100 

 
Bal‘azda bostan 

guruş  maşâre 
3000  4 

 
Çatlı kuzda ığlâk bağ 

guruş  kıt‘a 
2500  1 
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Kefer-i Cebel karyesinde Abdo bin Şerîf yedinde Tavşan Depe‘de mezkûr depe tarıkı 
ve Sipâhi Hacı Mehmed ve Hacı Ömer fıstıklığı ile mahdûd yedinci numeroda 
muharrer zeytûn 

guruş  kıt‘a 
500  1 

 
Karye-i mezkûrede Çakıllıl mağârada Sipâhi  Hacı Mehmed ve Molla  Ahmed ve 
Birecikli Hacı Bekir ve Çerçi Ahmed mülkleri ve Cebel ile mahdûd Maho ibn-i Emir 
Ahmed yedinde ve sekizinci numeroda zeytûn ve fıstık 

guruş  kıt‘a 
150  1 

 
Karye-i mezbûrede çakıllı mağarada cebel yolu ve hark ve İbrahim Ali Cemo 
tarlasıyla mahdûd Şeyho bin Mehmed yedinde dokuzuncu numerodo  zeytûn  

 guruş  kıt‘a 
 400  1 

 
Yine mahalle-i mezbûrda bazarbaşı hayirlik ve Çavlı Habib? ve Kel Ahmed oğlu 
Mısdık mülkleri ile  ve Cided yolu ile mahdûd yine merkûm yedinde zeytûn onuncu 
numeroda  

guruş  kıt‘a 
 400  1 

 
Kışlada kıbleten vakf garben Şeyho bin Halil şarken Hacı Emin Beğ tarlası şimâlen 
dere ile mahdûd hayir ve zeytûn altıncı numeroda Ali bin Halil yedinde 

guruş  kıt‘a 
2000  1 

 
Ve yine harman yanında kıbleten harman yeri şarken Küçük Ali garben ve şimâlen  
Süleyman Efendi ile mahdûd on yedinci numeroda ve Şeyho bin Mehmed yedinde 
zeytûn 

guruş  kıt‘a 
100  1 

 
Ve yine Ağa’nın bağda akar ve Ayntab yolu ve Sipahi Hacı Mehmed ve Hacı Ömer 
Ağa mülkleriyle mahdûd şimâlen yine merkûm yedinde nısf hisse zeytûn 

guruş  kıt‘a 
100  1 

 
Mahalle-i mezkûrede mağara yolu Ali bin Halil Efendi ve vakf ve yine Ahmed 
zeytûniyle mahdûd 20 numeroda merkûm yedinde zeytûn 

guruş  kıt‘a 
500  1 

 
ve yine Haze yanında hark Ayntab yolu Şeyho ve Beşir Birecikli Artın bağ ve zeytûn 
ile mahdûd 21 numeroda merkûm yedinde zeytûn ve bağ 

guruş  kıt‘a 
300  1 
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ve yine yazıda Birecikli oğlu Artın ve yine  Ahmed ve Şeyho bin Emir Ahmed ve 
Derviş Ali mülkleriyle mahdûd 25 numeroda Emin’in oğlu Hasan yedinde ‘azezi bağ 

guruş  kıt‘a 
300    

 
Mahalle-i mezkûrda Müftüzâde Hasan Efendi ve Hacı Hasan ve Şeyho bağlarıyla 
mahdûd nısf hîsse dımışkı bağ 26 numeroda Haco bin Mehmed yedinde 

guruş  kıt‘a 
300  1 

 
Mahalle-i mezkûrda Çerçi Hasan ve Derviş Ali ve Derviş oğlu Mehmed Kiya ve 
Çolak Mustafa bin sûle ile mahdûd kara bağ 28 numeroda Ali bin Halil Efendi 
yedinde 

guruş  kıt‘a 
300  1 

 
Mahalle-i mezkûrda Hacı Ömer ve Hacı Hasan ve Birecikli oğlu Artin ve Kâtân oğlu 
Mehmed Ali ve Hasan ile mahdûd dımışkı bağ 28 numeroda Şeyho bin Mehmed 
yedinde 

guruş  kıt‘a 
3000  1 

 
Bent altında tarafları akâr ve Cemo söğüdlüğü ile mahdûd bir kıt‘a nar bağçesi ma‘ 
kavâk 29 numeroda merkûm yedinde 
ve yine köy uğrûnda tarafları kayâ Ali ve Mısdık bostanı ve hark ve akâr ile mahdûd 
bir bâb değirmân nısfı 

guruş
3500 

 
Karye-i mezbûrde vâki‘ tarafları Mirik? oğlu Mehmed hânesi ve Tarık ile mahdûd ve 
bâb zeytun ma‘saresinin nısfı 

guruş
1500 

 
Payamlık nâm mahalde İbrâhim Şehir yolu ve Mecid ve Birecikli oğlu Artin ve 
Şeyho bin Mehmed ve Hacı Ömer ile mahdûd fıstık ve zeytûn 7 numeroda Ali bin 
Halil Efendi 

guruş  kıt‘a 
3000   

 
Tudlu’da Kürt yerinde tarık ve İslâm Ağa oğlu Mehmed veresesi ve Süleymân 
Efendi mülkleri ile mahdûd zeytun 2 numeroda Mehmed bin Osman 

guruş  kıt‘a 
500  1 

 
Mahalle-i mezkûrda tarik ve Süleyman Efendi ve Bâzârbaşı veresesi (tahrip 
olduğundan okunamadı)tâkımında harmân ile mahdûd zeytûn nısfı 10 numeroda 
Tudlu Karyeli Mısto yedinde 

guruş  kıt‘a 
1000  1 
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Kertüşe yolu altındâ tarik ve dere ve Dâ‘îzâde Hüseyin Efendi zeytûniyle mahdûd 
zeytûn 15 numeroda Buyruk oğlu Mehmed yedinde 

guruş  kıt‘a 
100  1 

 
(Sayfa No: 160) 
Sahife 76 

Değirmân üstünde Gülüm oğlu Karacı ve bağı ve Bakkal Hasan oğlu Ahmed 
zeytûnleriyle mahdûd hayir ma‘ zeytûn 17 numeroda Gülüm Mehmed 

guruş  kıt‘a 
500  1 

 
Mahalle-i mezkûr Hacı Ömer zeytûnı ve Şeyho ve Şıh Mehmed ve Sam oğlu Ahmed 

ve Hasan ve Süleyman Efendizâde ile mahdûd bağ ve zeytûn nısfı 19 numeroda 
Ahmed bin İsâ yedinde 

 
Ayaz yüzünde Hacı Maho ve Elif oğlu Mustafa veresesi ve Acul oğlu Mahmûd ve 
Mısto mülkleriyle mahdûd ve dımışkı bâğ 29 numeroda Silo bin Abdülkaşif yedinde 

guruş  kıt‘a 
200  1 

 
Kışlâda Emin Efendi ve Alo evlâdı ve Buyruk oğlu Mehmed ve Dâvud ve Mahardiç 
mülkleriyle mahdûd hayır  fıstık nısfı 28 numeroda Mustafa bin Osman yedinde 

guruş  kıt‘a 
500  1 

 
Mahalle-i mezkûrda dere ve Emin Efendi ve Hadice ve Ayûş Hâtûn mülkleri ve tarik 
ile mahdûd ‘azezi bâğ nısfı 28 numeroda merkûm yedinde 

guruş  kıt‘a 
750  1 

Mahalle-i mezkûrda tarafları Mehmed bin Yakûb mülkleri ve dere ile mahdûd bağ 19 
numeroda nısf hissesi  

guruş  kıt‘a 
100  1 

 
Mahalle-i mezbûre Memo bin Kâsım ve Küçük Veli ve Mehmed ibni Hacı Mehmed 
Ali ve Hamdo ve Ali Çavuş  oğlu mülkleri ile mahdûd fıstık ma‘ bâğ 30 numeroda 
Memo Kıya yedinde 

guruş  kıt‘a 
200  1 

 
Cided karyesinde Karabeşik derede ve Mehmed bin Halil ve Mehmed ibn-i Kâsım ve 
Hacı Ömer Ağa mülkleri ile mahdûd fıstık ve zeytûn 34 numeroda Maho Kiya 
oğullarında 

guruş  kıt‘a 
300  1 
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Çakmaklı koyakda Derviş oğlu Mustafa ve Mıstık ve Hamo ve Hüseyin bin Hüseyin 
tarla ve fıstıklarıyla mahdûd fıstık 38 numeroda Ali bin Halil Efendi yedinde 

guruş  kıt‘a 
1000  1 

 
Tabâk yerinde tarîk ve vakf  tarla ve Emin Efendi zeytûn ve bağıyla mahdûd zeytûn 
41 numeroda 

guruş  kıt‘a 
400  1 

 
Kırım depede Hacı  Mustafa ve Culluk Mustafa ve Çâm Hasan bâğ ve fıstıklarıyla 
mahdûd zeytûn   42 numeroda Hacı Mustafa yedinde 

guruş  kıt‘a 
250  1 

 
İncirlik deresinde cebel ve Silo Ali Kâşif ve Neccar oğlu Mehmed ve Çil Mehmed ve 
Hacı Nuh Efendi ve Bâzarbaşızâde ile mahdûd zeytûn ve fıstık  44 numeroda Maho -
Kiya oğullarında 

guruş  kıt‘a 
300  1 

 
Tilfâr yolunda ve Kızlar konağında Süleyman Efendi ve Süleyman ve Apo kızı fıstık 
ve zeytünleriyle mahdûd zeytûn ma‘fıstık 48 numeroda Gülüm oğlu Mehmed 
yedinde 

guruş  kıt‘a 
500  1 

 
Mahalle-i mezkûrda tarik ve Süleyman Efendi ve Çeyhâni  Zelihâ Hâtûn zeytûn ve 
fıstıklarıyla mahdûd harâbe incir ma‘ fıstık   49 numeroda Buyruk oğlu Dâvûd 
yedinde 

guruş  kıt‘a 
50  1 

 
Tudlu Tağında Emin zeytûnı ve hark-ı ma‘ ve Bâyer ve Sülo veresesi bâğıyla 
mahdûd ‘azezi bâğ 54 numeroda Cemo bin Abdullah yedinde  

guruş  kıt‘a 
300  1 

 
Kızılca Kend Yolu altında Sacûr ve hark-ı mâ’ ve Hacı Ömer ve Ahmed  Hâmidî 
tarlaları ve Sadeddin (tahrip olduğundan okunamadı) mahlûd ve mahdûd bağ ve 
zeytûn 55 numeroda merkûmda 

guruş  kıt‘a 
1000  1 

 
Mahalle-i mezkûrda Sacûr ve değirmen harkı ve Hacı Ömer bağçesi ve Cemo’nun 
zerdâli bağçesi ile mahdûd bâğ ve zeytûn 56 numeroda merkûmda  

guruş  kıt‘a 
3000  1 
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Yine mahalle-i mezkûrda Sâcûr ve değirmân harkı ve Müftüzâde Hasan Efendi 
bağçesi ve Hacı Ömer Ağa bağıyla mahdûd yeniçe bağ  ma‘ kavak 57 numeroda 
Tudlu karyeli Mısto yedinde 

guruş  kıt‘a 
750  1 

 
Çukur tarlada Hacı Ömer Ağa tarlası ve Sâcûr ve Kebâbcı Mustafa zevcesi cevizliği 
ve Tarik-i Hacı ile mahdûd zerdâli ve ceviz bağçesi 58 numeroda Mustafa bin Dâvûd 
yedinde 

guruş  kıt‘a 
800  1 

 
Çınâr önünde Hacı Ömer bağçe ve tarlası ve tarîk ve Cemo’nun zerdâlü ve ceviz 
bağçesi ile mahdûd yenice nâr bağçesi 61 numeroda Maho Kiya oğullarında 

guruş  kıt‘a 
2500  1 

 
Harâbe değirmân yanında Târık ve ‘Abd oğlu Ali tarlası ve Kara Ali’nin narlığı ile 
mahdûd ve nar bağçesi 62 numeroda Ali bin Molla Ali yedinde 

guruş  kıt‘a 
900  1 

 
Çınar önünde iki kıt‘a tarla etrâfında olan kavak eşcârı hissesi Memo Kiya 
oğullarından  

guruş
250 

 
Yatak yerinde tarîk ve değirmân harkı ve Mehmed bin Osmân ve Dâ‘îzâde kerimesi 
ve Mehmed bin Hacı Mehmed Ali ve Hacı Ömer’in oğlu Apo’dan aldığı mülkleriyle 
mahdûd zeytûn ve bağ 00 numeroda yine merkûmlarda 

guruş  bâb 
9000  1 

 
Yine Çınar uğrunda tarîk ve Mehmed bin Osman ve Hacı Ömer Bağçeleri ve Memo 
Kiyâ kavaklığı ile mahdûd elmâ bağçesi ma‘ kavâk 60 numeroda merkûmlarda 

guruş  kıt’a 
2000  1 

 
Bedir Kend karyesinde değirmân nısfı 

guruş  bâb 
6000  1 

 
Değirmân-ı mezkûr cıvârında kavak eşcârı 

guruş 
1000 

 
Öyüm Söğü ve Ulu ma‘sare uğrunda mahlûd bâğ 

tiyet guruş  kıt‘a 
3000 2500  1 
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     Taşgın nâm mahalde ağlâk 
guruş tiyet  kıt‘a 
2000 5000  1 

 
(Sayfa No: 161) 
Sahife Numerosu 77 

Yekûn yalnız 
guruş 

188157 
 
Minha’ül’-ihrâcât__________________________________________________ 
Süleyman Efendi Hacı Nuh Efendi şehâdetleriyle ba‘de’l-ısbât ve’t-ta‘dil ve’t-tahlif 
zevce-i mezkûre Ayûş Hâtûn mehr-i müeccel mislini mecidî on dokuz guruş 
hesâbıyla 

guruş 
2831 

 
Hacı Ömer Ekrem bin Abdullah ve Mehmed bin Ali şehâdetleriyle ba‘de’l-ısbât ve’t-
ta‘dil ve’t-tahlif zevce-i mezbûre Elif Hâtûn mehr-i mûeccel tesbiti kezâ sahh akçe 

guruş 
1415   0,5 

 
Yine merkûmân Hacı Abdulkerim ve Mehmed şehâdetleriyle ba’de’t-tahlîf zevce-i 
mezbûre Asiye Hâtun’un kezâ alacağı 

guruş 
1415  0,5 

 
İbn-i Mecnûn merkûm bir kıt‘a defter-i kessâm mucebince mûteveffiye vâlidesi 
mezbûreden mûntekıl emvâl-i mevrûsunu ahz ile kendi malına ba‘de’l-ihtilât  
mücehhelen ebb merkûmun vefâtıyla sahh akçe alarak şer‘an hemân lâzım gelen 
mebâliğ 

guruş 
   4693

 
Hâste-i nesâye mahsus olub işbu deftere sebt ve tahrîr olunan telli entâri ma‘ şalvâr 
ve palto hakkında zevce-i mezbûre ve Ayûş  Timûr ve sâ’ir verese-i kibâr dahî 
müvekkilemiz kör deyû ihtilâf idüb ve tarafeyn beyyineleri olmamakla mezbûre 
Ayûş’a  ma‘ el yemin aldığı elbise-i mezkûre kıymeti 

guruş 
27000 

 
resm-i kısmet              kaydiye            yol bahâ 
para  guruş  para  guruş  guruş
20  4377  15  282  100 

 
Yekûn yalnız 

guruş 
17815 
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Sahhü’t-taksim beyne’l-verese_________________________________ 
guruş 

170342
 
Hisse-i zevce-i mezbûre Ayuş Hâtûn 

para  guruş 
20  07097 

 
Hisse-i diğer zevce-i mezbûre Elif Hâtûn 

para  guruş 
20  7097 

 
27  01872
07  4377

  ibn-i Ömer kassâmından 

 
12  1875
20  8972

  ibn-i merkûm Ömer’in defter-i kasâmsından alınacak 

 
Zevce-i mezbûre Asiye Hâtûn hissesi 

para  guruş 
20  7097 

 
Hisse-i ibn-i kebir merkûm Mehmed Ali 

para  guruş 
24  22930 

 
İbn-i sağîr merkûm Mahmud 

para  guruş 
24  22930 

 
12  1875  26 06058
32  8972 

  ibn-i Ömer’den
 10 28989

 ibn-i Ömer’den 

 
26  06058
10  28989

ibn-i Ömer’den 
 

 
Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Mehmed 

para  guruş 
24  22930 

 
Hisse-i ibn-i Mecnûn 

para  guruş 
24  22930 

 
Hisse-i binti kebîre-i mezbûre Emine Hâtûn 

para  guruş 
12  11465 

 
26  6058 26 06058
10  28989

  Ömer’den 
10 28989

 ibn-i Ömer’den
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13  03029
25  04494

ibn-i Ömer Kassâmında

 
Hisse-i binti kebîre-i mezbûre Hadice 

para  guruş 
12  11465 

 
Hisse-i binti kebîre-i mezbûre Şâkire 

para  guruş 
12  11465 

 
Hisse-i binti sağîre-i mezbûre Hadice 

para  guruş 
12  11465 

 
13  03029 13 03029  13 03029 
25  14494

  bin Ömer’den 
25 14494  25 14494 

 
Hisse-i binti sağîre-i mezbûre Asiye 

para  guruş 
12  14494 

13  03029
25  34494

  İbn-i Ömer’in defter-i kasâmsından bi’l-mûnâsaha hissesî 

 

(Sayfa No: 162) 
Sahife Numerosu 78       Numero 1 

Kassâm 

Seng-i Hoşkadim Mahallesi’nde sâkin iken bundan çend mâh mukaddem 

vefât iden Buhârâvi  Hacı Ömer Ağa’nın defter-i kasâmsında muharrer olan ve 

emvâlden müteveffâ-yı merkûmûn zevcesi Elif Hâtun’un alâ tarikâtü’t-tehârüci’ş- 

şer‘î   almış olduğu bedel-i sulh ber-vech-i zir-i beyân olûnur Fi 1 Muharrem sene 

314  

guruş 

01500 Kır Tarla Cami‘i kapusu ittisalinde nısf hisse Habhabcı dükkanı 1 kıt’a 
 
02000 Kazaz Sâdık’ın oğlu Hacı Mustafa icâresinde dükkân nısfı  kıt‘a 1 
 
00500 Kefer-i Cebelde Ağa’nın bağında Şeyho yedinde yirminci numeroda zeytun 

1 kıt‘a 
 
01500 Yine karye-i mezbûrede yazıda merkûm yedinde yirmi sekizinci numeroda 

dımışkı bağ nısfı 1 kıt‘a 
 
0400 Yine karye-i mezbûrede Çakal mağarasında merkûm yedinde zeytûn 1 kıt‘a 



 

 

400

 
01000 Yine karye-i mezbûrede Beylikyeri nâm mahalde merkûm yedinde birinci 

numeroda fıstık ve’azezi bağ 1 kıt‘a 
 
 
00300 Kefer Cebel’de Uluyol ovasında İsmâil yedinde ondördüncü numeroda 

zeytûn ve bağ 1 kıt‘a 
 
01500 Cided karyesinde Karataş yolu altında Mamo yedinde on üçüncü numeroda 

bağ ve zeytûn 
 
1080 Nakden medfû‘ ve makbûz 
 
Yekûn 
guruş 
01500 
 

Ber-vech-i bâlâ dokuz bin yedi yüz seksân guruşluk sekiz kalem emlâk ve 

bir kalem meblâğ vereseden zevce-i Elif Hâtûn bedel-i sulh olarak ahz ve kabz 

eylediğini mûbeyyen işbû pusula-i mezbûre yedinde i‘tâ olundu 

 

Numero 2 

Seng-i Hoşkadim Mahallesi’nde sâkin iken bûndan çend mâh-ı mukaddem 

vefât iden Buhârâvi Hacı Ömer Ağa’nın defter-i kassâm mûcebince muharrer olan 

emvâl ve emlâkdan müteveffa-yı merkûmun zevcesi Asiye Hâtûn âlâ tarikı’t-

tehârüci’ş-şer‘îyye virilen bedel- i sulh ber-vech-i zir beyân olûnûr Fi 1 muharrem 

sene 314 

guruş 
3500 Uzun Çarşu’da Müftü hanı yayında Bakkal Hacı Şâkir’in icârında olan 

dükkan tâmamı 1 kıt‘a 
 
0500 Kefer-i Cebel karyesinde Payamlık nâm mahalde ve Abdullah zirâ‘atında 

yedinci numeroda zeytûnlûk tamâmı 1 kıt‘a 
 
1500 Yine karye-i mezbûrede Yazı nâm mahalde Şeyho zira‘atında ve yirmi 

sekizinci numeroda dımışkı bağ nısfı 1 kıt‘a 
 
0400 Yine karye-i mezbûrede Çakal Mağarasında merkûm yedinde dokuzuncu 

numeroda zeytûnluk tamâmı 1 kıt‘a 
 
1000 Yine karye-i mezbûrede Beylik yerinde merkûm yedinde ve birinci 

numeroda ‘azezi ma‘ fıstık nısf 1 kıt‘a 
 
1000 Cided karyesinde Kürt yerinde Memo Kiyo Oğulları yedinde ve yirminci 

numeroda zeytûnlûk nısfı 



 

 

401

 
0750 Yine karye-i mezbûrede Abbâs yedinde ve altıncı numeroda bağ ve 

zeytünlik 
 
0100 Yine karye-i mezbûrede davûd oğlu Mustafa yedinde ondördüncü 

numeroda bağ ve zeytûnlûk 
 
1080 Nakden medfu‘ ve makbûz 
 
Yekûn 
guruş 
9830 
 

Ber-vech-i bâlâ dokuz bin sekiz yüz otuz guruşluk sekiz kalem emlâk ve bir 

kalem meblağ vereseden zevce-i Asiye Hâtûn bedel-i sulh olarak tamâmen ahz ve 

kabz ile istifâ eylediğini mübeyyen işbû pusula-yı mezbûre yedine i‘tâ olundu. 

 

Numero 3 

 Seng-i Hoşkadim Mahallesi’nde sâkin iken bundan çend mâh mukaddem vefât iden  

Buhârâvi Hacı Ömer Ağa’nın defter-i kasâmda muharrer emlâk ve emvâlden sulbiye-

i kebire kızı Hadice Hâtûn’ın ‘alâ tariku’t-tehârüci’ş-şer‘î  almış olduğu bedel-i sulh 

ber-vech-i zir-i beyân olunûr Fi 1 Muharrem sene 314  

guruş 
01667 Bazar Hâmamı’nın kırk sehimde sekiz sehmin süls hissesi 
 
01000 Uzun Çarşu’da Kömürcü Mehmed’in icâresinde olan Bakkal dükkânının 

süls hissesi 1 kıt‘a 
 
02333 Karaakar altında Osman yedinde yüz yiğirmi beş meşâre bostanın süls 

hissesi 
 
0833 Haleb hanı yanında bedestanda vâki‘ dükkân süls hissesi 
 
1000 Kefer-i Cebel’de Payamlıkda fısstık ve zeytûnun nısf hissesi Ali bin Halil 

Efendi yedinde altıncı numeroda  
  
Yekün yalnız 

guruş 
(tahrip 

olduğundan 
okunamadı)    

(6833) 
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(Sayfa No: 163) 
Sahife 79 

Kassâm 
guruş 
06833 
 
01000 Bedir Kend değirmânında olan nısf hissenin sülsü 
  
00333 Değirmân-ı mezkûr yânında kavaklık nısfından süls hissesi 
 
00300 Cided karyesinde harâbe değirmânın yânında nar bağçesinin süls hissesi 

altmış ikinci numeroda Ali yedinde 1 kıt‘a 
 
00100 Kefer-i Cebelde Ağa’nın bağında nısf zeytûn on dokuzuncu numeroda 

Şeyho yedinde 
 
00200 Cided karyesinde kışlada fıstık ma‘ yenice bağ Mamo Kiya oğulları 

yedinde otuzuncu numeroda 
 
00300 Yine karye-i mezkûrde Kara Beşik’de fıstık ma‘zeytûn merkûmlar 

yedinde otuz dördüncü numeroda 
 
00250 yine Kara Depe’de zeytûn Hacı Mustafa yedinci kırk ikinci numeroda 
 
00050 Yine Kızlar Konağı’nda harâbe incir ve fıstık Davud bin Beyro yedinde 

kırk dokûzuncu numeroda 
 
03000 Arasa’da Tuz bazarında nısf dükkânın süls hîssesi 
  
02677 Debuy civârında pekmez yerinde yüz elli meşâre bostanın süls hîssesi 
 
01000 Battal karyesinde ve Maymûn Deresi’nde fıstık ve hayirlik nısf hissesi 
 
01250 Cided karyesinde Ayaz Yurdu’nda zeytûn ve bâğ nısf hîssesi Kel Ali 

yedinde yirmi ikinci numeroda 
 
01334 Yine karye-i mezbûrede Kızıl Yazı’da zeytûnlûkde nısfından süls hisse 

Mamo Kiya oğullarında yirminci numeroda 
 
00750 ve yine Çâğlalı bağda zeyun ve fıstık Gülüm oğlu’nda elli üçüncü 

numeroda 
 
00300 ve yine Yılanlı  Dere’de fıstık  Numan yedinde altmış üçüncü numeroda 
 
00520 Nurvâna’da vâki‘ Kara’nın oğlu Mehmed Ali yedinde nısf hisse bağçenin 

süls hissesi 
 
Yekûn 
guruş 
20197 
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01750 Nakden medfû‘ ve makbûz 
 
Yekûn 
 guruş 
21947 
 

Ber-vech-i bâlâ yirmî bir bin dokuz yüz kırk yedi guruşlûk yirmi bir kalem 

ba‘zan tamâmen ve ba‘zan hisseren emlâk ve bir kalem mablağ-ı vereseden binti 

Hadduc Hâtûn’a bedel-i sulh olarak kâmilen ahz ve kabz ile istifâ eylediğine 

mûbeyyen işbu pusula-i mezbûre yedine i‘tâ olundu  

Seng-i Hoşkadim Mahallesi’nden cend mâh mukaddem vefât iden Buhârâvi 

Hacı Ömer Ağa’nın defteri kassâmında  muharrer emlâk ve emvâlden müteveffâ-yı 

merkûmûn sulbiye-i kebire kızı Hâce Şâkire Hâtûn’un alâ tarikû’l-sulh ve’t-tehârüc 

almış olduğu emlâk ve emvâl ber-vech-i zîr-i beyân olunur Fi 1 Muharrem sene 314 

 

guruş 
01664 Bazar hamamının kırk sehimde sekiz sehimin süls hissesi 
 
01000 Uzun Çarşu’da Kömürcü Mehmed oğlu Bakkal Mehmed icâresinde olan 

dükkânın süls hissesi 
 
02333 Karaakar altında Osmân yedinde yüz yirmi beş meşâre bostânın süls 

hissesi 
 
00833 Millet hanı yanında bedestanda vaki‘ dükkanın süls hissesi 1 kıt‘a 
 
01000 Bedir Kend değirmanının nısfından sadis hissesi 
 
00333 Değirman-ı mezkûr yanında kavaklığın nısfından süls hissesi 
 
00300 Cedid karyesinde harâbe değirmân bâşında nar bahçesinin süls hissesi 

altmış iki numeroda Ali yedinde 
 
yekûn 
guruş 
07466 
 
00150   Kefer-i Cebel’de Çakal mağarasında zeytûn ve fıstık Maho yedinde 
 
00300 Cided karyesinde incirlik deresinde zeytûn ve fıstık Mamo Kiya 

oğullarında kırk dördüncü numeroda 
 
00500 Karye-i mezkûrede Tılfar yolunda Kızlar Konağı’nda zeytûn ve fıstık 

Gülüm oğlu Mehmed yedinde kırk sekizinci numeroda 
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03000 Arsa’da Tuz bazarında nısf hisse bakkal dükkanı süls hissesi 
 
02667 Debuy civârında Beğ karyesinde yüz elli meşâre bostanın süls hissesi 
 
01500 Cided karyesinde Hayyâm yolunda hayir ve zeytûn nısfı Mamo Kiya 

oğullarında yirminci numeroda 
 
00500 Ve yine Gülek bağında zeytûn ve bağ  Nemo yedinde on altıncı numero 
 
00250 Ve yine Ayaz yolunda zeytûn ve bağ Buyruk oğlu Mehmed yedinde yirmi 

üçüncü numeroda 
 
01334 ve yine Kızıl Yazıda zeytûn nısfından süls hisse Mamo Kiya oğullarında 

yirminci numeroda 
 
00500 Ve yine Kara Beşik’de zeytûn ve fıstık ve sûmâk merkûmlar yedinde 

yirmi üçüncü numeroda 
 
00500 Yine mahalle-i mezkûrda zeytûn ma‘ fıstık nısfı Davud oğlu Mustafa 

yedinde otuz üçüncü numeroda 
 
Yekün 

guruş 
186675? 

(tahrip 
olduğundan 
okunamadı) 

 

(Sayfa No: 164) 
Sahife 80      

   Kassâm 
 guruş 
18667 

 
00520 
19187 

Nurvana’da Karoz’ın oğlu Mehmed Ali yedinde nısfı Hacı Na‘ci’nin süls 
hissesi 

 
01750 
20937 

nakden medfû‘ ve makbûz 

 
Ber-vech-i bâlâ yirmi bin dokuz yüz otuz yedi guruşluk on dokuz kalem 

emlâk ve bir kalem meblâğ tamâmen ve hisse-i vereseden binti Şâkire Hâtûn bâlâda 

sulh olarak kâmilen ahz ve kabz eylediğine mûbeyyen işbu pusula-i mezbûre-ye i‘tâ 

olundu 

Seng-i Hoşkadim Mahallesi’nde sâkin iken bundan çend mâh akdem vefât 

iden Buhârâvî Hacı Ömer Ağa’nın defteri kasâmsında muharrer emlâk ve emvâlden 

sulbiye-i kebîre kızı Emine Hâtûn’un ‘alâ tarika‘t-tehârüci’ş-şer‘î  almış olduğu ber-

vec-i zîr-i beyân olunur Fi 1 Muharrer sene 314 
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guruş 
01667 Yine mahalle-i mezkûrda zeytûn ma‘ fıstık nısfı Davud oğlu Mustafa 

yedinde otuz üçüncü numeroda 
 
01000 Uzun Çarşu’da Yüzükcü hanı yanında Kömürcü Mehmed oğlu bakkal 

Mehmed Ağa icâresinde olan dükkan süslü 1 kıt‘a 
00833 
03500 

Haleb Hânı yanında vâki‘ Bedestan’da olan dükkan süslü 1 kıt‘a 

 
02333 Kara Akâr altında Osman yedinde bulunan yüz yirmi beş meşâre bostanın 

sülsü 
 
01000 Kefer-i Cebel karyesinde ve Payâmlık nâm mahalde Ali bin Halil Efendi 

yedinde altıncı numeroda zeytûn ve fıstıklık sülsû 
 
00100 Yine karye-i mezkûrda harman başında Şeyho yedinde on birinci 

numeroda zeytûnlûn 
 
01000 Bedir Kend karyesi değirmanının nısf hîssesinden sadisi kıt‘a  
 
00333 Değirman-ı mezkûr civarında olan kavaklığın nısfından süslü 1 kıt‘a 
 
00300 Cided karyesinde harâbe değirman yanında nar bahçesinin süslü Altmış 

ikinci numeroda Ali yedinde 1 kıt‘a 
 
00800 Karye-i mezkûrede çukûr tarlada Mustafa bin Davûd yedinde elli 

sekizinci numeroda zerdâlü bağçesi 
 
01250 Karye-i mezkûrede Ayaz yurdunda Kel Ali yedinde elli sekizinci 

numeroda zeytûn ma‘ bağın nısfı 
 
01334 Karye-i mezkûrede Kızıl Yazıda Mamuk oğulları yedinde yirmi birinci 

numeroda zeytûnlûğûn nısfından süslü 
 
Yekûn 

guruş 
11950 

 
00500 Karye-i mezbûrede mağara ağzında merkûmlar yedinde otuz beş 

numeroda fıstık hayir sumak 
 
00300 Karye-i mezkûrede çakmaklıkda Numan yedinde kırk beş numeroda 

zeytûn 
 
00200 Karye-i mezkûrede yeni Çukur tarlada Gülüm oğlu Mehmed yedinde elli 

dokuz numeroda zerdâlü bağçesi 
 
03000 Arasa’da Tuz bazarında bakkal dûkkanında olan nısf hissenin sûlsû 2 kıt‘a 
 
02557 Debuy civârında Yakamoz yerinde yüz elli meşâre bostanın sûlsü 
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01000 Battal karyesinde Maymun Deresi’nde Hacı oğlu Mehmed Ali yedinde 
üçüncü numeroda fıstık ma‘ hayir nısfı 

 
00520 Nurvana’da Kara’nın oğlu Mehmed Ali yedinde olan nısf hisse bağçenin 

sülsü 
 
Yekûn 
guruş 
20137 
                
01750 nakden medfu‘ ve makbûz   
21887  
 

Ber-vech-i bâlâ yirmi bir bin sekiz yüz seksân yedi guruşluk on dokuz 

kalem emlâk ve bir kalem meblâğ hisse-i tamâmen vereseden binti Emine Hâtûn 

bedel-i sulh olarak kâmilen ahz ve kabz ile îstifâ eylediğine mûbeyyen işbu pusulada 

mezbûre yedine i‘tâ olundu Mûteveffâ-yı merkûm Hacı Ömer Ağa’nın kendinden 

akdem vefât eden sulbi oğlu Ömer’in bir kıt‘a defter-i kassâmı mucebince merkûm 

Hacı Ömer Ağa hîssesi kendûnûn diğer defteri kasâmsında muharrer veresesi 

hisselerine kısım ve ilhâk ile beyne’l-verese mezkûr iki kıt‘a kassâmdan mezkûr 

emvâl ve emlâkın iktisâmını murad eyledikleri gibi müteveffâ-yı Hacı Ömer 

Ağa’dan bi’l- müte‘allık temlîkât iddi‘âsıyla elli bin altı yüz on yedi guruşluk ibn-i 

kebir Mehmed Ali nâmında ve yine sekiz bin yedi yüz elli guruşlûk zevce-i Ayûş 

Hâtûn nâmında ve yedi bin iki yüz guruşluk bostan Şâkire ve Haddûc Hâtûn 

nâmlarında ve yüz elli bin altı yüz seksân iki guruşluk mecnûn ve siğâr evlâdı 

namlarında ki cem‘an iki yüz on sekiz bin yüz kırk dokuz guruş kıymet muhaseme 

ile takvim kıymet olunân ve mâra’l-beyân iki kıt‘a defter-i kassâmsın hâricinde 

bulunân ma‘lûmû’l-kıta‘at ve’l-ayân emlâkın dahî kezâlik mübeyyen olursa 

iktisâmın zevciyât-ı Elif ve Asiye hâtûnlar ile benât-ı mezbûrât Hadduc ve Emine ve 

Şâkire hâtunlar  

 

(Sayfa No: 165) 
Sahife 81 

verese-i asıl ve vâsi-yi Ayûş Hâtûn ibn-i kebir merkûm Mehmed Ali’den da‘vâ ve 

merkûm Mehmed Ali ile mezbûre Ayûş Hâtûn dâhi ber-vech-i muharrer yerlü 

yerûnce temlik ve temellük ile ifâ‘i tasaddî idüb ol-vechile beyinlerinde vukû‘ bulân  

mûnâza‘ya üzerine mezkûr iki kıt‘a defter-i kassâm ile sâlifü’z-zikr temlik ve 

temlikât cûmlesine ancâk asâleten bi’l-verâse vâzı‘u’l-yed olan zevce-i mezbûre 
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Ayûş ve ibn-i merkûm Mehmed Ali ile müdde‘îyat mezbûrât Elif ve Asiye ve 

Hadduc ve Sâkine Hâtûn beyinlerinde mesâlihûn tavassut şû vechile tanzim olunur ki 

kırk iki kıt‘a kassâma ve kırk temlikâta müte‘allık olan ve emvâl mukâbili şerâ’it-i 

sıhhat-i sulhı hâvî  ‘alâ tarikı’t-tehârüci’ş-şer‘î  ber-vech-i bâlâ dokuz bin yedi yüz 

seksân guruşlûk müdde‘î Elif Hâtun’a ve yine dokuz bin sekiz yüz otûz guruşlûk 

müdde‘îye Asiye Hâtûn’a ve yine yirmi bir bin sekiz yüz seksan yedi guruşluk 

müdde‘îye Emine Hâtûn’a ve yine yirmi bin dokuz yüz otûz yedi guruşlûk 

müdde‘îye Şâkire Hâtûn’a ve yine yirmi bir bin dokuz yüz kırk yedi guruşluk 

müdde-yî Hadduc Hâtûn’a ki cemân seksân dört bin üç yüz seksân bir guruşluk 

emlâk ve emvâli üzerine tarafeynden bi’t-terâzi esnâ‘i akd-ı müsâlaha itdiklerinden 

sonra bedel-i sulh olan emlâk ve amvâli zi’l-yed bulundukları tereke-i mezkûreden 

bi’z-zât kendû hisse ve taraflarından olarak alâ hide def‘ ve teslim ve mezbûrât Elif 

ve Asiye ve Emine ve Şâkire ve Hadduc Hâtûnlardan her biri tabaka tabaka ahz ve 

kabz ile istifa-yı hak idüb ol-vechile iki kıt‘a defter-i kassâm ve ber-vech-i muharrer 

temellükâta dâ‘îr kat‘ı eylediklerinden sonra verese-i siğâr ve mecnûn hîsseleri olan 

Ayûş Hâtûn’a def‘ ve teslim olduğu elli yedi guruş li-ecli’l-hıfz ve’l-istîrbâh ve 

vasîleri olan Ayûş Hâtûn’a def‘ ve teslîm olduğu,ber-vech-i muharrer teslim ve kabz 

ve kabul itdiği îşbû mahalle bi’ş-şerh imzâ ve temhir olûndu. 

 

(Dava No: 238) 
Numero 121 

Ma‘rûz-ı dâ‘îlridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Töbe Mahallesi 

sâkinlerinden ma‘rûfetü’z-zât Hadice binti Ali ibn-i Hacı Osmân nâm Hâtûn meclis-i 

şer‘îmizde zikr-i ‘âti bâğ tamâmına vasi‘yedî bi’l-beyyinâtü’ş-şer‘îyye sâbit olan 

medine-i mezbûrenin Sefer Paşa Mahallesi’nde mukim işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Maho bin 

Osmân muvâcehesinde Mertmenge karyesinde kâ’in kendi malım olan ma‘lûmâtu’l-

hudud diğer tarafı bir kıt‘a karalık bağımı bundan beş sene akdem dokuz yüz guruş 

makbûzum olan semen mukâbilinde işbû merkûm Memo’ya bâten bey‘ ve temlik ve 

teslim idüb ol-dahî bağ-ı mezbûru ber vech-i muharrer iştirâ ve temlik ve tesellüm ve 

kabz ve kabûl ile hîn-i iştirâsından şimdiye kadar merkûm Maho ber-vech-i 

mülkiyet-i mutasarrıf olmakda ise de fakat bağ-ı mezkûrûn meblâğ-ı cihetinde ve 

bağ-ı mezkûra muttasıl olub kendi mülkûm bulunûb bağ-ı mezkûrdan ma‘dûd 

olmayûb bâğ-ı mezkûrun hâricı olan ve mahallince sudûrı ma‘lûm ve mu‘ayyen bağ 
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yerimi îşbû merkûm Maho füzûli zabt idüb mezkûr bey‘ olan karalık bağ ile birlikde 

mahlûten tasarrûf idegeldikleri mârâ’l-beyân bağ yerimden merkûmûn kifâyed ile 

tarafıma teslîme tenbih olûnmâk matlûbumdur deyû da‘vâ itdikde lede’s-su’al ol-

dahî cevâbında Mertmenge karyesinde vâki‘ Kıraç nâm mahalde ka’in tarafları 

şimâlen İlçi oğlu Mehmed Kiya şarkân Hacı oğlu Ökkâş ve Kör Süleyman kıbleten 

ve garben benim kadîmen kendi mülküm olan bağ ve tarlâm ile mahdûd takrîben 

dokûz yüz natık bağ kürûmu muhtevî olan bâğ-ı mahdûd mezkûrun maliki ve 

sâhibesi olan işbû müdde‘îye kaydınca mezbûre Hadice  dokuz yüz guruş medfû‘ ve 

makbûzı olan semen mukâbelesinde güzerân iden bin üç yüz sekiz senesi Şa‘bân-ı 

şerîf-i yirmi üçüncü günü tarihinde bey‘-i bât-ı ile bana bey ve temlik ve teslim ve 

ben dahî ber-vech-i muharrer îştirâ ve temlik ve teslim ve kabz ile târih-i îştirâmdan 

semeresi kadar bağ-ı mahdûd mezkûre müstakîlen mutasarrıf olub ve i‘mâr ve ittihâz 

iderim hatta mezbûre Hadice dahî benim ol-vechile bağ-ı mahdûd mezkûrı tasarrûf 

ve i‘mâr ve ta‘mirin mutala‘a ve ‘âlîme olub bu ‘ana değin aslâ bir şey dimâmış iken 

el-hâlet-i hâzihi bey‘ itmiş olduğu bağ-ı mahdûd mezkûrûn bir mikdârına bi gayr-i 

hak-ı mûdâhale itmek îstediğinden ve mûdâhale-i vak‘âsı dahî meşrû‘ olmadığından 

mezkûr mûdâhalesinin men‘i matlûbumdur deyû vukû‘-ı da‘vâ itdik de müdde-i 

mezbûreden lede’s-sû’al ol-dahî tekrâr cevâbında iddi‘âsı sâbıkasını beyân ile dâfi‘ 

merkûm Maho’nun ber-minvâl-i muharrer müdde‘âsını inkâr itdik de tarafeynin 

ifâdeleri fetvâ-yı şerîfe lede’l-hâvâle müdde‘â ‘aleyh Memo bağ-ı mezbûrı tahdit 

itdiği hudûd ile iştirâsını ısbât ider ise müdde‘î mezbûre Hadice’nin mikdar-ı 

mu‘ayyenesine asla hakkı olmayacağı deyû iş‘âr ve beyân olunduğuna binâen 

merkûm Maho’dan ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını iki nefer şâhid ile ba‘de’l-îsbât ve 

kable’t-tezkiye müdde‘î mezbûre Hadice müdde‘â ‘aleyh merkûm Maho’nûn ber-

mînvâl-i muharrer ifâdesini vecâhen tahkîk ve şifâhen tasdik itmeğin mevzûha 

müdde‘â bih olan bağ-ı mahdûd mezkûrun tamâmı müdde‘â ‘aleyh merkûm 

Maho’nûn yedinde kemâkân  

 

(Sayfa No: 166) 
Sahife Numerosu 72 

ifâ ile mezbûre Hadice büyüce şer‘î  merkûm Maho’ya mu‘ârazadan men‘ olunduğu 

tescil ve Ayntab Mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olındu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi ‘aşer min-şehr-i Rebi‘u’l-evvel li-sene erba‘a 

‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf___________________________________________ 
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(Dava No: 239) 
Numero  122 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab mahallâtından 

Kürtünciyân Mahallesi sâkinlerinden işbû rûfi‘u’l-vesîkâ olan ma‘rufetü’z-zat Hatice 

binti Abdullâh  bin Ali nâm Hâtûn meclis-i şer‘î şer‘î fi enverde sadr-ı kebir oğulları 

Mehmed ve Hüseyin ibn-i Hûseyîn mahzârında takrîr-i kelâm ve ta‘bir-i ‘anil-merâm 

idüb yine mecnûn olub hacr ve terbiyemde bulunân sadrîye kızım Kamer  ibnite 

merkûm Hüseyin nâm Hâtûn fakire  bununûb her birimiz nafaka ve kısve bahâ ve 

sâ’ir hevâic-i zârûriye-ye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olmamizla mecnun-ı mezbûrenin 

li-ebeveyn er-karındaşları ve benim sadr-i oğullarım hâzır merkûmân Mehmed ve 

Süleyman üzerlerine kıbel-i şer‘îden benim ile mecnûn mezbûre içûn kadr-ı ma‘rûf 

nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriye farz ve takdir olûnmak bi’l-asâle ve 

bi’l-hazâne matlûbumdur didik de mezbûre Hatice Hâtûn’un takrir-i meşrûh vakı‘a 

mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık ve zikr-i âti meblâğ kadr-ı kifâye olunduğu 

gıbbe’t-tasdik tarafeynin rızâlarıyla ümm mezbûre Hadice ile uht-ı mezbûre mecnûne 

Hadice’nin nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zarûriyeleri içûn hâzır merkûm 

Mehmed ve Hüseyîn üzerine îşbû târih-i vesîkadan i‘tibâren her biri içûn yevmi birer 

guruşdan külli yevm iki guruş kıbel-i şer‘îden farz ve taktir olunub meblâğ-ı mefrûz 

mezkûre beher yevm kendû nefsi ile kızı mecnûne mezbûre Hadice’ye harç ve sarf 

ve lede’l-hâce istidâneye ve ‘ınde’z-zâfer merkûmân Mehmed ve Hûseyin üzerlerine 

rucû‘a ümm mezbûre Hatice Hâtûn’a izin virilmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ 

olundu  

 Tahrîren fi’l-yevmi’l- gurre min-Rebi‘u’l-evvel li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf___________________________________________________ 

 

(Dava No: 240) 
Numero 123 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Cağud karyesi 

sâkinlerinden iken bin iki yüz doksan iki senesi hilâlinde vefât iden Mustafa bin 

Mehmed bin Ali’nin verâset-i zevce-i menkûhe-i metrûkesi kızı binti Mehmed ile 

anası Hâtunî binti ‘Alo’ya ol-vefât dört yaşında sağîre ve’l-yevm yirmi beş yaşında 

kebîre olan sulbiye-i kızı Zeyneb’e ve li-ebeveyn kız karındaşı Güllü’ye inhîsârı 

ba’de’t-tahkıkı’ş-şer‘î  verese-i merkûmeden ma‘rûfetü’z-zât binti mezbûre Zeyneb 
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tarafından zikr-i âtî fıstıklığı taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabz ve hıfz vekil-i müseccel-i 

şer‘îsi işbû bâ‘isü’l-i‘lâm Hûseyin bin Mustafa bin Mehmed medine-i mezbûre 

mahkeme-i şer‘îyyesinde fıstıklık mezkûr tamâmına câ’iyü’l-ism şâhidûn 

şehâdetleriyle mûntekîlen vazı‘-yedi sâbit olan karye-i mezkûrede mukim Hasan ibn-

i Molla Osman bin Ali muvâcehesînde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb 

merkûmun vefâtından  iki sene sonra kâffeten terekesi beyne’l-verese iktisâm ile 

tereke-i mezkûre cümlesinden olan bir bab hâne ile cinsi ve ‘ayânı ma‘lûm eşyâ-ı 

etyan-ı zevce-i mezbûrenin mikdârı mu‘ayyen mehr- mü’eccel alâcağı ile semen 

hisse-i ırsiyesi mukâbilinde mezbûre Zeyneb’e karye-i mezkûrede Hayyam yolunda 

vâkî‘ bağ ve fıstık ile mahlût ma‘lûmu’l-hudûd bir kıt‘a mülkü ümm mezbûreye ve 

yine ve uht-ı merkûmenin yirmi dört sehimde dokuz sehm hisse-i ırsiyeleri 

mukâbelesi mezbûrelere ve yine karye-i mezbûrede Mağara Deresi’nde kâ’in garben 

müdde‘î mezbûr Hasan şarkân Şeyho ibn-i Hacı Cum‘a bin Mustafa şimâlen Hamitli 

Mehmed bin Mehmed fıstıklıkları kıbleten cebel ile mahdûd bir kıt‘a fıstık tamâmın 

mezkûr zamân-ı taksimde mûvekkilem mezbûreden nısf hisse-i irsiyesi mukâbilinde 

ta‘yîn ve ifrâz olunarak yerlû yerince verese-i kibâr ahz ve kabz eyledikleri gibi 

sağîre-i mezbûre içûn ol-vefât vasî ve vasîsi olan müdde‘â ‘aleyh merkûmun babası 

merkûm Molla Osman fıstıklık-ı mahdûd mezkûru ahz ve kabz idüb ol-vechile her 

biri asâleten ve vesâyeten ba‘de’l-istifâ merkûm Molla Osman fıstıklık-ı mezkûre 

vesâyeten mutasarruf olageldiği halde bundan on sene akdem vefâtına mûvekkilem 

mezbûre dahî sağîre bulunduğuna binâen iş bu merkûm Hasan bi gayr-i hak-ı zabt ve 

tasarruf idegelmekle fıstıklık-ı mezkûrdan kifâyed birle  on beş senelik hâsılâtı olan 

iki kantar on batman mahsûlâtı bi’l-vekâlet tarafıma yedini taleb iderim didik de ol-

dahî cevâbında fıstık-ı mezkûrâtımı bâbâm mûteveffâ-yı merkûmdan müstakil 

mûntekılen mülk-i mevrûsem olmak ûzere vaz‘-ı yedini ikrâr lâkin mûdde‘i 

mezbûrenin ber-minvâl-i muharrer müdde‘âsı inkâr itdikde (tahrip olduğundan 

okunamadı) mevrûsûm olmak üzere vasi‘ yedini ikrâr lâkin müdde‘î-i mezbûrenin 

ber-minval-i muharrer müdde‘âsını ısbât ider ise fıstıklığı 

  

(Sayfa No: 167) 
Sahife 83 

müdde‘â bih ile galle-i mezkûreyi taleb idecek vâlâ müdde‘â ‘aleyh mezbûr ba‘de’t-

tahlif mütâlebeden hulâsa olacak deyû cevâben iş‘âr olunduğuna binâen vekil 

merkûm Hasan müdde‘âsı meşrûhasını usûl-ı müttehâzesi vechile bâ varaka-i 



 

 

411

mestûre karye-i mezkûreli Mehmed bin Mehmed ve yine Mehmed bin Mahmud ve 

Mehmed Emir ibn-i Molla Ömer ve Bekir bin Mustafa nâm kimesnelerden evvelâ 

sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘ân hâzır oldukları halde İbrâhim bin Ali veHüseyin bin  

Mehmed ve Bozân bin Haso bin Hasan bin Mustafa ve Hüseyin bin Ömer nâm 

kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makulü’ş-şehâde iddûkleri ihbar 

olunan salifü’z-zikr Cağud karyesi ahâlilerinden Müslüm bin Mustafa bin Mehmed 

ve yine Molla Mehmed bin Hızır bin Abdullah ve yine Mustafa bin Mustafa bin 

İsmâil ve yine Mehmed bin İbrâhim ibn-i Veli ve Hamdo bin Mustafa bin Mehmed 

nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î meşrûhân ve 

muvasalan ba‘de’l-ısbât ve’l-hükm mûcebince müdde‘î vekil merkûm Hasan’ın 

müdde‘âlarından mezkûr galle iddi‘âsı beyân ba‘de’l-havâle mûdde‘â bih olan 

fıstıklık mahdûd mezkûr rakabesinden müdde‘â ‘aleyh merkûm Hasan’ın  

kifâyetleriyle mûvekkile-i mezbûre Zeyneb Hâtûn’a izâfetle vekil-i merkûm Hasan’a 

mahallinde def‘ ve teslîme müdde‘â ‘aleyh mezbûr Hasan’a tenbih olunduğu tescil ve 

Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-sene selâse ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf_________________________________________________ 

 

(Dava No: 241) 
Numero 124 

Ma‘rûz-ı dâ‘îlridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’da Töbe Mahallesi’nde 

sakin iken bundan akdem vefât iden Hacı Memik ibn-i Hüseyin bin Sinan verâset-i 

zevce-i mezkûhe-i metrûkesi İhsan binti İsmâil ile sulbi sağîr oğlu Abdurrahman ve 

sulbiye-i sağîre kızı Beşîre’ye inhisârı şer‘ân zâhir ve aşikâr oldukdan sonra verese-i 

merkûmeden ma‘rûfetü’z-zât mezbûre İhsân  tarafından zikr-i âtî husûsı taleb ve 

da‘vâya vekil-i müseccel-ı şer‘î si Hacı İsâzâde Abdülkadir Efendi ibn Mehmed Ağa 

medine-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘î  mizde sağîr 

mezbûrelerin kıbel-i şer‘îden vasî mensûbları ve lî-ebeveyn ammuları olub câ’iyü’ l-

beyân menzil tamâmına müstakilen vaz‘-ı yedi isimleri âtî şâhidlerin şehâdetleriyle 

sâbit olan işbû bâ‘isü’l- i‘lâm Hüseyin ibnü’l-merkûm Hüseyîn muvâcehesinde 

üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun ele’l-vefât yedinde 

mülkü olub mahalle-i mezkûrede vâki‘ tarafları Helvâcı’nın oğlu Mustafa ve Kürd 

Osman’ın oğlu Hacı Osmân ve Hacı Çökerden oğlu Hasan ibn-i Hacı Memik 



 

 

412

hâneleri ve tarîk-i ‘amm ile mahdûd bir bâb hizâr tamâmı ve merkûm Hacı Memik’in 

mülkü olmakla merkûmun vukû‘ vefâtına binâen mârâ’l-beyân menzilin yirmi dört 

sehimde üç sehmi zevcesi müvekkilem mezbûre İhsan ve bâki yirmi bir sehmi sulbi 

siğar olan mezbûrân Abdurrahman ve Beşire’ye hâzıran mevrûs olmuş iken vasî 

merkûm Hüseyin salifü’z-zikr menzilin yirmi dört sehimde üç sehim müvekkilem 

mezbûrenin hissesi meşrû‘asını îşbû merkûm fuzûlen zabt ve tasarruf ile mûvekkilem 

mezbûre İhsan’a def‘ ve teslimden imtinâ‘ ider olmakla su’al  olunub icâb-ı şer‘îsi 

ibrâ buyurmak matlûbumdur deyû da‘vâ itdikde ol dahî cevâbında fi’l-hakîkâ 

menzil-i mahdûd mezkûr tamâmı merkûm Hacı Memik’in mülkü iken hayâtında ve 

kemâli ‘akl ve sıhhatinde güzerân iden bin üç yüz on üç senesi Cemâziye’l-evveli 

gurresinde mezbûr Hacı Memik menzil-i mahdûd mezkûrun sülsân hisse-i şâyi‘âsını 

râic belde sekiz bin guruşa sağîr oğlu merkûm Abdurrahman’a ve bâki süls hîssesi 

kezâ raic belde dört bin guruş sağîre kızı mezbûre Beşire’ye bey‘i bât-ı sahîh-i şer‘ 

ile asâleten bey‘ ve temlik ve teslim ve tesellüm ve yine sağîran-ı mezbûrâna 

velâyeten menzil-i mezkûr hisselerini ber-minvâl-ı muharrer îştirâ ve temlik ve 

teslim ve kabz ve kabûl itdikden sonra sülsân hissenin semeni olan sekiz bin guruşı 

sağîr merkûma ve süls hissenîn semeni olan ve dört bin guruş sağîran-ı mezbûreye 

merkûm Hacı Memik asâleten hibe-i sahîha-i şer‘îyye ile hibe idüb yine sağîrâna 

velâyeten intihâb ve kabûl itdikden sonra merkûm Hacı Memik gerek bey‘-i mezbûra 

ve gerek esmânı olan meblâğ-ı mezbûra mütedâir siğar mezurların zimmetîne ibrâ’i 

‘amm sahîh-i şer‘î  ile asâleten ibrâ ve yine siğârlara velâyeten müberrân-ı mezkûrı 

kabûl itmişdir ol-vechile menzil-i mahdûd mezkûrdan müdde‘î vekil merkûmun üç 

sehm hisse-i mezkûre mutâlebesine hakkı yodkur deyû vekil-i mezbûr Abdûlkadir 

Efendi inkârına mukarren tasaddî eylediği vukû‘-ı meşruhı usul-i müttehâzası vechile 

bâ varaka-i mestûre Mahmûd bin Hacı Emin ve Ali bin Seyyid nâm kimesnelerden 

evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfi’ân hâzır oldukları halde Ahmed bin Abbas ve 

Mehmed bin Şâkir ibn-i Hacı Mehmed ve Ahmed ibn-i merkûm Şâkir nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î  îsbât itmeğin mucebince 

mûdde‘i vekil (tahrip olduğundan okunamadı) mezkûresiyle  
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(Sayfa No: 168) 
Sahife 84 

vasî-i merkûm Hüseyin’e büyüce şer‘î  mu‘ârazadan men olunduğu tescil ve Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’l- hâmis ve’l-‘ışrîn min-Rebi‘u’l-evvel li-sene erba‘a 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf_____________________________________________ 

 

(Dava No: 242) 
Numero 125 

 Ma‘rûz-ı dâ‘îlridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’da Töbe Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan çend mâh akdem vefât iden Hacı Memik bin Hüseyin 

verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi İhsân binti İsmâil ile sulbi sağîr oğulları 

Abdurrahman ve Beşîre’ye inhsiârı şer‘an zâhir ve iştâr oldukdan sonra verese-i 

merkûmeden ma‘rûfetü’z-zât mezbûre İhsan tarafından zikr-i âti husûsı taleb ve 

da‘vâya vekil-i müseccel şer‘îsi Hacı İsâzâde îşbû bâ‘isü’l- i‘lâm Abdülkadir Efendi 

ibn-i Mehmed medine-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyemizde siğâr merkûmların kıbel-

i şer‘îden vasî makûd beledî olmakla müteveffâyı mezbûrenin tereke-i vakiyesine 

bi’l-vesâye vaz‘-ı yedi bi’l-beyneti’ş-şer‘îyye sâbit olan Hüseyin ibnü’l merkûm 

Hüseyin muvâcehesinde üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb mûvekkilem 

mezbûre İhsân’a mâlûmu’l-miktâr mehr-i mukaddem makbûz ve bin üç yüz altı 

guruş râîc belde akçe mehr-i mü‘eccel tesmiye ile merkûm Hacı Memik’in hayâtında 

zevce-i menkûhe-i medhûl bahâsı olduğu halde müvekkilem mezbûre’ye zimmetinde 

deyni olan meblâğ-ı mezkûr mehr-i mü‘eccel borcûnu kable’l-edâ merkûm Hacı 

Memik vefat itmekle mâra’l-beyân mehr-i mü‘eccelin bi’l-vesâye vâzı‘u’l-yed 

olduğu müteveffâ-yı merkûm tereke-i vâkiyesinden müvekkilem mezbûre tarafına 

def‘ ve teslîmi ‘akdîne vasî merkûm Hüseyin’e tenbih olunmak bi’l-vekâle 

matlûbumdur deyû ba‘de’d-da’vâ ve’s-sû’al vasî merkûm Hüseyin dahî cevâbında 

fi’l-hakika müdde’i-yi asıle-i mezbûre İhsân müteveffâ-yı merkûm zevce-i menkûhe-

i medhûl bahâsı olduğu müteveffâ-yı mezbûre terekesine bi’l-vesâye vâzı‘u’l-yed 

bulunduğuna inkâr ancak mezbûrenin mezkûr mehr-i mü’ecceline mukarrer 

olduğunu bilmâm deyû inkâr itdikde müdde‘î-i vekil merkûm Abdülkadir Efendi’den 

müdde‘âsı meşrûhasına mutâbık biyne taleb olunduk da usûl-i mûttehâzası (tahrip 

olduğundan okunamadı) bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i 
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mestûreye vaz‘-ı imzâ ve temhir iden Haci Mehmed Ağa ibn-i Mustafa Bekir Ağa 

ibn-i Bekir nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve be‘dehû mütarâfi‘ân izahad olduğu 

halde Mehmed ibn-i Hacı Mehmed Efendi ve Şerîf Ağa ibn-i Hacı Mehmed Efendi 

nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri 

ihbar olunân Bekmezcizâde Mustafa Efendi ibn-i Bekir Bey bin Mehmed ve 

Arıcı’nın oğlu Mehmed Ali Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î ba‘de’l-ısbât ve’t-tehlif ve’l-hükm 

mûcebiyle mûdde‘â bih râic belde olan bin üç yüz elli guruş bi’l-vesâye vazı‘u’l-yed 

olduğu mûteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâkiyesinden olmak üzere mûdde‘i-i asıl 

İhsân Hâtûn’a def‘ ve teslime vasî merkûm Hüseyin Ağa’ya tenbih olunduğu tescil 

ve Ayntab mahmekem-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l- hâmis ve’l-‘ışrîn min-Rebi‘u’l-evvel li-sene erba’a 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf____________________________________________ 

 

(Dava No: 243) 
Numero 126 

Bâdî-i defter-i kassâm oldûr ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Tarla-yı Atık 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Estebân veled-i Edvar’ın 

verâset-i zevce-i metrûkesi Ferîde binti Kârâbet ile validesi Mayrik binti Sarkiz’e ve 

kendiden akdem müteveffi-ye olan Hace Hâtûn’dan mütevellîd sulbi kebir oğlu 

Ohannes ve sağîr oğlu Edvar’a ve sulbiye-i kebire kızı Mitos’a ve sağîre kızları 

Nursiye ve Filora inhisârı şer‘ân zâhir ve aşîkâr olduğu ba‘de’d-tahakkûk siğar-ı 

mezbûrların malı mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve umûrlarını tesviye ve ru’yete 

kıbe’l-i şer‘îden er-karındaşları merkûm Ohannes vasî nasb ve ta‘yîn ulunub ol-dahî 

ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûre-yi ba‘de’l-kabûl vasî-i merkûm ve sâir 

verese-i kibâr taleb ve ma‘rûfetleri ve ma‘rûfet‘i şer‘î ile muteveffa-yı merkûm 

terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr- ve beyân olunûr. 

Tahrîren fi’l-yevmi’l- hâdî ve’l-‘ışrîn min-şehr-i Rebi‘u’l-evvel li-sene 

erba‘a ‘aşer ve selâse mi’ete ve elf_______________________________________ 

 

Menzil-i der mahalle-i mezbûre          nakışlı kilim                 
guruş  bâb  guruş ‘aded
4000  1  120 1 
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        seccâde              Mûsâ Beğli kilim          köhne halı seccade 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

50  1  30 1  25 1 
 
    yatak kat                        minder ve  yasdık ve yorgan              
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  ‘aded  ‘aded 
360  3  130 2 2 1 

  
   çabut tennûr  yorganı         çabut minder              hasır yastık 
‘aded  guruş  guruş ‘aded  guruş ‘aded

1  20  40 3  40 8 
 
sağîr yüz yastığı         yadsı çanak ve sîğara çanağı 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  ‘aded 

6  2  18 9 10 
 
bakır şerbet kâsesi ma‘ tebsi             mâyâne 
guruş  ‘aded  ‘aded  ‘aded  ‘aded 

40  6  1  25 1 
 
                            kahve tepsisi ma‘ fincan    el-leğeni ve ibrik 

 guruş  guruş  müd(tahrip 
olduğundan 
okunamadı) 

 10  45 2 

        
     bakır  parça                               küp             meyhânede edevat 
guruş  müd ‘aded  guruş  ‘aded  guruş 
(tahrip 
olmuş) 

 16 38  30 6  850 

 

(Sahife No: 169) 
Sahife 85 

Kara Pınar’da ağlak bağ        hırdavat-ı menzil 
guruş  kıt‘a  guruş 
200  1  100 

 
Yekûn yalnız 

guruş 
6794 

 
Mimhâu’l-ihrâcât_______________________________________________ 
 
resmi kısmet         kaydiye                   yol bahâ 
guruş  para  guruş  para  guruş
170  10  10  20 4 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese______________________________________ 

para  guruş 
10  6609 
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Hisse-i zevce-i mezbûre Feride 
para  guruş 

5  826 
 
Hisse-i (tahrip olduğundan okunamadı) ümm mezbûre Mâyerim      

para  guruş 
20  1101 

 
Hisse-i ibn-i Ohannes 
para  guruş
24  1337 

 
Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Edvar 

para  guruş 
24  1337 

 
Hisse-i binti kebire-i mezbûre Minoş 

para  guruş 
32  668 

 
Hisse-i binti sağîre mezbûre Nuris 

para  guruş 
32  668 

 
Hisse-i binti sağîre mezbûre Filora 

para  guruş 
32  668 

 
Bâlâda ismi muharrer verese-i kibârlar bâlâda merkûm olan hisse-i 

ırsiyelerini her biri asâleten ahz ve kabz eyledikleri gibi ibn-i kebir merkûm Ohannes 

siğar mezbûrûn hisse-i ırsiyeleri olan cem‘an iki bin altı yüz yetmiş beş guruş sekiz 

parayı bâki eşyâ ve emlâkı li-eclil hıfzan ve’l-istirbah merkûm Ohannes ve sâniyen 

ahz ve kabz ile her biri asâleten ve vesâyeten istifâ-yı hak eyledikleri işbû mahalle 

bâ-şerh-i imzâ olundu. 

 

(Dava No: 244) 
Numero 127 

Bâdî-i taksim defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab mahallâtından Çukur 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Kapucu Kazâz veled-i 

Kazaz’ın verese-i zevce-i metrûkesi Varter binti Sarkiz ile kendiden müteveffiye 

olan zevcesi Elmas’dan sulbi kebir oğlu Sarkiz ve Maryos ve sulbiye-i kebîre kızları 

Mazor ve Zümrüd’e ve zevce-i mezbûre Varter’den mütevellîd sulbi sağîr oğlu 
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Ohannes’e inhisâr-ı şer‘an zâhir ve aşikâr oldukdukdan sonra sağîr mezbûrun 

umûrunu tesviye ve ru’yete li-eb erkarındaşı Mariyos kıbel-i şer‘îden vasî nasb ve 

ta‘yîn olundukda ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyeten mezkûreyi ba‘de’l-kabûl 

vasî-i merkûm ve sâ’ir verese-i kibâr taleb ve ma‘rûfetleri ve ma‘rûfet-i şer‘ ile 

müteveffâ-yı mezbûr terekesi tahrîr ve takvim ve beyne’l-verese bi’l-fârizatü’ş-

şer‘îyye tevzi ve taksim defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olûnur 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min-şehr-i Rebi‘u’l-evvel li-sene 

erba‘a ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf______________________________________ 

 

Mahalle-i mezkûrda vâki‘ menzil tamâmı 
guruş  bâb
8000  1 

 
Kapucu bazarında bir bâb dükkân gediği 
guruş 
500 

 
Gerciğin karyesinde ağlak bağ 
guruş  kıt‘a
200  1 

 
Yine karye-i mezkûrede humusî bâğ 

guruş  kıt‘a 
200  1 

 
Bakkal Beğ karyesinde ağlak ve karalık mahlût bağ 
guruş  kıt‘a 
200  1 

 
Orul’da bahçe tamâmı 
guruş  kıt‘a
2500  1 

 
Arıl karyesinde fıstıklık             döşek                 
guruş  kıt‘a  guruş ‘aded
800  1  60 1 

   
    def‘â döşek               def‘a döşek            mitil yorgan 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

50  1  40 1  40 1 
 
       yorgan              def‘a yorğan       def‘a kırmızı çit yüzlü yorgan 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

40  1  60  1  50 1 
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  sağîr yorğan              çapût yorgan 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

10  1  10 2 
 
     yasdık             def‘a yasdık         def‘a sağîr yasdık        hasır yasdık 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 

36  3  8  1  6 1  24  6 
 
yün minder            çaput minder  
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded

30  2  6  2 
 
çapût mertebe takım        yüz yasdığı         füruht olan halı esmânı 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

23  1  4 2  157 1 
 
mevcût halı           müştemil kilim ve köhne kilim 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded 

50  10  30 2 
 
ayna                       şam‘dân             çini çanak ve saçakdan ve şerbet kasesi 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

3  1  4  1  30 30 
 
ma‘den kaşık ve çatal           kahve takımı ma‘ tepsi 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

6  6  5 1 
 
kahve değirmânı             hâsa mintan         (tahrip olduğundan okunamadı) 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

2  1   1  6 1 
 
 lanba ma‘fanus            sarı el leğeni             sanduk 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş ‘aded

12  2  5 1  10 3 
 
küp                            sâ‘at 

guruş  ‘aded  guruş  ‘aded
10  1  25  1 

 
Yine Sarkiz yedinde minder ve yastık ve penbe yorğân 
guruş  ‘aded

30  3 
 
meşlâh        (tahrip olduğundan okunamadı) hırdavat-ı menzil 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş

20  1  17 1  25 
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hamur leğeni?               nargile          hırdavat-ı menzil 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş
 18  1   5?  3  25 

 
Yekün yalnız 

guruş 
13376 

 

(Sayfa No: 170) 
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Minhâü’l-ihrâcât________________________________________________ 
 
resm-i kısmet        kaydiye        yel bahâ 
para  guruş  guruş  guruş
10  334  20  8 

 
Yekûn yalnız 
para  guruş
20  362 

 
Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese____________________________________________ 

para  guruş 
20  13013 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Varter       
para  guruş
16  1626

 
Hisse-i ibn-i merkûm Mariyos 
guruş  guruş 

20  3828 
 
Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Ohannes 
para  guruş
20  3828

 
Hisse-i binti kebire-i mezbûre Mazor 
para  guruş
20  1914

 
Hisse-i binti kebire-i mezbûre Zümrüd 
para  guruş
20  1914

 
Bâlâda muharrer ve tereke-i kibârlarına bâlâda merkûm olan hisse-i 

ırsiyelerini her biri asâleten ve tamâmen istifâ eyledikleri gibi sağîr merzbûr 

Ohannes’in kezâlik hisse-i ırsiyesi olan üç bin sekiz yüz yirmi buçuk guruşluk emvâl 
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ve emlâk hissesini dahî  vasî merkûm Mariyos ve sâniye-i kâmilen ahz ve li-ecli’l-

istirbâh kabz eylediği iş bu mahalle bâ-şerh imzâ olundu. 

 

(Dava No: 245) 
Numero 128 

 Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab mahallâtından Çukur 

Mahallede mukim iken bundan akdem vefât iden Kilisli oğlu Kifork veled-i Agob 

veled Etmın verâset-i zevce-i metrûkesi Ohanna binti Ağob ile sulbi sağîr oğulları 

Yakût ve Parvade’ye ve sulbiye-i sağîre kızları Erosin ve Ezno nâm kimesnelere 

inhisârı şer‘ân zâhir ve aşikar olundukdan sonra siğar mezbûrunun emvâl-ı 

mevruslarını ahz ve kabz ve hıfz umûrlarını tesviye ve ru‘yete kıbel-i şerden 

vâlideleri Ohanna vasî nasb ve ta‘yîn olûnub ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

mezbûre-yi ba‘de’l-kabûl vasî-i mezbûre taleb ve ma‘rûfeti ve me‘rfet-i şer‘ ile 

müteveffâ-yı merkûm terekesi tahrîr ve takvim ve beyne’l-verese bi’l-ferizât’ş-

şer‘îyye tevzi ve taksim defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min-şehr-i Rebi‘u’l-evvel li- sene 

erba‘a ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf _____________________________________ 

 

Mahalle-i mezkûrede vâki‘ menzilin nısf hissesi 
guruş  bâb 
8000  1 
 
Kara Pınar’da ağlak bağ 
guruş  kıt‘a
300  1 

 
Yine mahalle-i mezkûrda kezâ bağ 
guruş  kıt‘a
200  1 

 
         halı              kirkir kârı kilim            boz kilim                yatak kat 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş  ‘aded 
180  1  120  1  50 1  800  3 

 
merşebe ma‘ yasdık           çalar sa‘at 
guruş  ‘aded ‘aded  ‘aded ‘aded

80  1 6  60 1 
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     avize              penbe yasdık           tennûr yorgan ma‘sefere örtü 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  ‘aded

40  1  50  5  70 1  1 
 
sağîr minder ve yorgân                   bakır  
guruş  ‘aded ‘aded  guruş parça müd

30  1 1  300 17 1 
 
cedid tahta anbâr     köhne anbâr                 sağîr küp               pekmez 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş  müd 

50  1  30  1  10 3  30  1 
 
siyâh üzüm           bulgur ve simit 
guruş  kıyye  guruş  ‘aded

15  15  100  16 
 
      unluk                şire sandığı                     şire             
guruş  kıyye  guruş  ‘aded  guruş müd

30  6  30  1  60 10 
 
arka elbisesi      hırdavat-ı menzil 
guruş  guruş 
100  100 

 
Yekün yalnız 
guruş 
10840 
 
Minhâü’l-ihrâcât 
resm-i kısmet       kaydiye         yol bahâ 
guruş  guruş  para guruş
271  16  20 6 

 
Yekün yalnız 

 guruş 
29320 

 
Sahhü’t-taksim beynel verese____________________________________________ 
para  guruş
20  10546

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Ohanna 
para  guruş
12  1317

 
Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Yakûb 
para  guruş
12  2317
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Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Parvade 
para  guruş
12  2317

 
Hisse-i binti sağîre-i mezbûre Erosin 
para  guruş
26  1153

 
Hisse-i binti sağîre mezbûre Ezno 
para  guruş
26  1153

 
Hisse-i binti sağîre merkûm Efrûne 
para  guruş
26  1153

  

(Sayfa No: 171) 
(Dava No: 246) 
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Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Tarlayı Cedid 

Mahallesi’nde mukim iken takrîben bûndan iki sene akdem vefât iden Tokatlızâde 

Hacı Kadır ibn-i Hacı Hasan bin Kadir’in verâset-i zevce-i metrûkesi Hadice binti 

Bekir Ağa ile li- ebeveyn er karındaşları Hacı Mustafa ve Emin oğullarana inhisârı 

ba‘de’t-tahakkuku’ş-şer‘î verese-i merkûmdan ma‘rüfetü’z-zât zevce-i mezbûre 

tarafından zikr-i âtî mehr-i mü‘eccel ile hisse-i ırsiyesini taleb ve da‘vâ ve ahz ve 

kabz vekil-i sâbitü’l-vekâlesi olan da‘vâ vekîli Mehmed Mazlûm Efendi ibn-i Emin 

Efendi medine-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde 

merkûm Hacı Mustafa tarafından husûmet ve redd-i cevâbe vekil-i müseccel şer‘îsi 

Seyyid Efendi ibn-i Seyyid Ağa ile mezbûre Emin muvâcehelerinde üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb merkûm Hacı Kadir hayâtında zimmetinde mukarrer ve ma‘kûd-ı 

‘aliye-i üç bin yedi yüz elli guruş mehr-i müeccel tesmiyesi müvekkilem mezbûrenin 

zevc-i dahlı olduğu halde meblağ-ı mezkûrı kable’l- ifâ ve’l-istifâ vefât itmekle 

müteveffâ-yı merkûm terekesinden mûvekkilem mezbûrenin mezkûr mehr-i 

mü‘eccel ile hisse-i ırsiyesinin tarafıma teslimi hakkında müvekkilem merkûm Hacı 

Mustafa’ya izâfetle vekil-i mûmâ-ileyh Seyyid Efendi ile merkûm Emin Ağa’ya 

tenbih olunmak bi’l-vekâle matlûbumdur didik de mûmâ-ileyh Seyyid ile mezbûran 

Emin Ağa dahî cevâplarında fi’l hakîkâ müdde‘î asıl mezbûre Hadice müteveffâ-yı 

merkûmun hayâtında ol-mikdâr mehr-i mu’eccel müsemmâ ile zevce-i menkûhe-i 
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medhûl bahâsı olduğunu ikrar lâkin merkûm Hacı Kadir kable’l vefât hayatında 

mezbûreye mezkûr mehr-i mü‘eccel mukâbili hal‘ olduğu ber-vech-i muharrer hal‘ 

mezkûrı kabûl itmişdir ol-vechile müteveffâ-yı merkûm terekesinden bir nesne 

mutâlebesine hakları yokdur. Ancak mezbûrenin babası Bekir Ağa mezkûr muhâla‘a 

zâmanında zevce-i merkûm Hacı Kadir hâl-i cenûbiyetinde hal‘ itmişdir deyû 

muhâla‘a-i mezkûrenin ‘adem-i sıhhatine binâen kızı mezbûreyi hal‘-i mezkûrdan 

sonra zevc-i merkûm Hacı Kadir’in hânesine gönderûb hattâ mezbûre ile merkûm 

Hacı Kadir’in vefatına değin beyyinlerinde mu‘âmeleyi zevciyet cârî olagelmekle 

mezbûre zevci müteveffâ-yı merkûma vâris olmûşdûr ve mezbûre bede’l-muhâla‘a-i 

zevc-i merkûmun hânesine vardıkdan sonra merkûmun mülkü olan hânesinin 

iştirâsına mezbûre kıyâm eyledik de müvekkilem Hacı Mustafa ile Emin Ağa 

karındaşları Hacı Kadir’in menzil’i ba‘yî hâli cenûbiyetinde olduğuna tasaddi 

eylediklerinde mezbûre dahî müdâfa‘ten merkûmun ‘âkîl olduğu halde bey‘ itdiğini 

mahkeme-i bedâyetce tahakkuk olunmakla mezbûre Hadice merkûm Kadir’den ‘âlâ 

tarîku’l-istinâd miyâne olub mehr-i mezkûr ile verâset-i sâkıt olmuşdır. İşbû 

mahkeme-i şer‘îyyece merkûm Kadir’in cenubuyetini tahkîk ider ise mehr-i sâkıt 

olur ve verâseti bâkidir didiklerinde mûmâ-ileyh Mazlûm Efendi dahî cevâbında 

Seyyid Efendi ile Emin Ağa mahkeme-i bedâyeten cereyân iden mürâfa‘ada merkûm 

Kadir’in mecnûn olduğunu iddi‘â eyledikleri misüllü henüz bû mahkemede dahî 

mürâfa‘â-ı sâbıka gibi merkûmun mecnuniyetini dermeyân itmeleriyle mehr-i 

mezkûrûn sükûtu müdafa‘aları şâyân kabûl olduğu misüllü merkûm Kadir’in ‘âkil 

olduğuna dâ’ir mahkeme-i bedâyetce virilân hükmi merkûmân Hacı Mustafa ve 

Emin Ağalar istinâfen fesh itdirdiklerinden ve’l-hâlet-i hâzihi istinâfen yine 

merkûmun cinneti iddi‘âsında bulunduklarından mehr-i mü’eccel mezkûrun hakk-ı 

rabtı ile mûmâ-ileyh Seyyid Efendi’nin aslı yokdan beyân eylediği muhâla‘â-i 

da‘vânın reddi matlûbumdır didik de mumâ-ileyh Seyyid Efendi dahî cevâbında 

merkûm Kadir üç yüz dokuz sene-i Rumiye’si şehr-i Temmuz’u hilâlinde zevcesi 

mezbûreyi halî hayâtında hal‘ mezbûre dahî ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru 

ba‘de’l-kabûl mezbûre Hadice pederi hânesîne gidüb hal‘-i mezkûrun ‘adem-i 

sıhhâte binâen mezbûre Hadice mu’ahharân zevci merkûm Kadir’in hânesine vârûb 

ikisi birlikde mâ’en sâkin ve mu‘âmele-i zevciyete inkıyad ile mu‘âşerât üzere iken 

mezbûre Hadice merkûm Kadir mülkü olan menzilini sene-i mezkûre Ağustosu’nda 

yine merkûmun hali hayâtında semen-i ma‘lûm mukâbele îştîra eyleyüb dört mâh 

sonra merkûm Kadir vefât itmekle verese-i mezbûr müvekkilem Hacı Mustafa 
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menzi’l-i mezkûr hissesini bey‘i mezkûrun ‘adem-i sıhhatine binâen mahkeme-i  

bidâyetde taleb ve da‘vâ itdikde mezbûre dahî merkûm Kadir’in sıhhatini inkar ile 

berâber üç yüz üç senesinden  

 

(Sayfa No: 172) 
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ve Kiyâ Hüseyin’in vefâtına değin ‘akil ve cem‘î tasarrufâtı sahîh olduğunu bi’l 

beyne ısbât ve hükm-i i‘lâm rabt olub ol-vechile müvekkilem Hacı Mustafa ile Emin 

ikâme eyledikleri cihete da‘vâsında mükezzib olmakla merkûm Kadir’in üç yüz 

dokuz Sene-i Rumiyesi’nin Temmuz’unda dahî ‘âkıl ve cem‘i tasrîfâtına kadr olduğu 

meydâna çıkmış olduğuna binâen hal‘ı mezkûrun dahî sahîh ve mu‘teber olduğu dahî 

meydâna çıkmış olmakla hal‘-i mezkûrun vuku‘una dâ’ir şuhûd-ı istimâ-î bi’l-vekâle 

matlûbumdur didikde tarafeynin sorun-ı mürâfa‘aları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle 

vekil-i mümâ-ileyh Seyyid Efendi’nin müvekkilleri Hacı Mustafa ve Emin Ağalar 

menzil-i mezkûrın bey‘-i mütveffa-yı merkûm Hacı Kadir Ağa’nın zamân-ı  

hayâtında ve zevce-i mezbûre zamân-ı ‘akil ve sıhhatında vaz‘ olduğunu da‘vâ ve 

‘akl-i beyyine şer‘îde bi’t-tercih istimâ‘ ve sıhhatile hükm olunmuş olmakla 

cevâbdan müstefîdir kezâlık müvekkilen merkûmânın vekil-i şer‘îleri Seyyid Efendi 

müteveffâ-yı merkûm zevce-i mezbûre hüsn-i hayatında hal‘ itdiğini huzûr-ı hâkimde 

da‘va ve ısrâr ve mehr-i müsemmâsını tasdik ve ikrâr ve zevce-i mezbûre-i külliyen 

hal‘i inkâr ve mecnûnun ise hal‘-i gayr-i sahîh ve gayr-i nakz olduğu derkar olmakla 

vekil mûmâ ileyh hal‘-i da‘vâsı istimâ‘a şâyân olmayûb zevce-i mezbûrenin mehr-i 

müsemmâsıyla hisse-i ırsiyesinin müteveffâ-yı merkûm terekesinden ifâ ve i‘tâsı 

lâzım gelecek deyû cevâben iş‘ar olunmakla husûs-ı mezkûru vekil mûmâ-ileyh 

Seyyid Efendi ve verâset-i asıl Emin Ağa müdde‘î vekil mûmâ-ileyh mazlûm 

Efendi’nin inkârına mukarren merkûm Hacı Kadir yayâtında üç yüz dokuz senesi 

şehr-i Temmûzu’nda ve hal-i hayâtında zevcesi mûvekkile-i mezbûre Hadice zevc-i 

merkûm miyânelerinde mehr-i mü‘eccel mezkûr mukâbilinde mühâlefenin vukû‘ını 

iddi‘â ve beyân ve mu’ahheren üç yüz üç senesinden merkûm Hacı Kadir’in târih-i 

vefât-ı olan üç yüz on senesine değin merkûmûn ‘âkil ve cem‘i tasrîfatnı sahîh ve 

mu‘teber olduğu bi’l-sübût hükm-i i‘lâma rabt eylediğini dahî hakâniye-i ifâde ve 

der-meyân itdikleri misüllü ba‘de’l-muhâla‘a-i merkûm Hacı Kadir’in vefâtına kadar 

mezbûre Hadice beş mâh mikdârı ikisi birlikde ma’en bir hânede sâkin olub ve 

beyinlerinde mu‘âmele-i zevciyette bulunduklarını mûmâ-ileyh Seyyid Efendi ile 
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Emin’in ikrâr ve itiraflarına ve muhâla‘anın vukû‘farz olunsada cihet-i hâlinde 

olduğunu iddi‘â ve mecnûnun tasarrufâtı gayr-i câ’iz bulunduğuna binâen muhâla‘a 

da‘vâları mesmû‘ı ve iltifâta şâyân olduğu mûmâ-ileyh Seyyid Efendi ile Emin 

Ağa’ya tefhim olunmağın mûcebince üç bin yedi yüz elli guruş mehr-i mûsemmâ ile 

hisse-i ırsiyesini mûteveffâ-yı merkûm terekesinden vekil mûmâ-ileyh Mazlûm 

Efendi’ye def‘ ve teslîme mûvekkil mezbûr Hacı Mustafa’ya izâfetle vekil mûmâ-

ileyh Seyyid Efendi ile ah-ı merkûm Emin Ağa’dan her birine tenbih olunduğu 

Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min-Rebi‘u’l-âhire li-sene erba‘a ‘aşer ve selâse 

mi‘ete ve elf______________________________________ 

 

(Dava No: 247) 
Numero 130 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Birecik Kazası mahallâtından Koca Şerîf 

Mahallesi ahâlilerinden Börekci işbu baisü’l-i‘lâm Muslim bin Emin Medine-i 

Ayntab mahkeme-i şer‘îyye odasında medine-i mezbûrenin Boyacı Mahallesi’nde 

mukim Erkengelen Hamâl Hello bin Mehmed muvâcehesinde bir re’s erkek işbu 

merkûmun yedinde olub mahkeme-i mezbûre havlusunda mu‘ayene olunan Kara 

konur renkli bir re’s erkek merkeb Birecikli Kadir bin Memik nâm kimesnenin malı 

iken merkeb-i mezkûr-ı merkûm Kadir’den iki yüz on guruş îştira idüb ol-vechile 

merkeb-i mevsûf mezkûr yedimde târih-i mezkûreden berû mâlım iken bundan üç 

sene mukaddem Surûc Kazası’nda vâkı‘ Sağırtaşı nâm mahalde giceleyin yedimden 

sarf ulunub el-hâlet-i hâzihi merkûm Maho yedinde bulmamla bi’l-istihkâk merkeb-i 

mevsûf mezkûrı taleb ve dava‘ iderim didik de ol-dahî cevâbında merkeb-i mezkûru 

bundan bir mâh mukaddem Taşcı Haçer’in’ın oğlu Sacur’dan iki yüz otuz guruş 

kıymetlû kendi malım olan bir re’s merkeb ile medfu‘ım olan altmış guruş meblağ 

mukabelelerinde satûn aldım ol-vechile yedimde malım olmakla vaz‘ı- yed iderim 

deyû ikrâr lâkin müdde‘î-i merkûmun müdde‘âsını inkâr îtdikde i sûret-i murâfa‘aları 

fetvâ-yı şerîfe lede’l-hâvâle müdde‘î merkûm Müslüm’in tarihi temliki îsbat ve 

kendisi hâric bulunmağın beyyinesi tercih olunacağından müdde‘âsına merkûm 

Müslüm ba‘de’l-ısbât ve’t-tahlif zabt decek deyû cevâben îş‘ar  olunduğuna binâen 

usûl-ı müttehazası vechile Ayntab’da vaki‘ Redif zabıtlarından Yüzbaşı Ali Rızâ 

Efendi ve mülâzımcı Ali Ağa bin Mustafa ve Çavûş ibn-i Yusuf bin Musâ nâm 
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kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘de’hû mütarâfi‘ân hâzır oldukları halde Mehmed 

Ali bin Ali ve Şıhlı bin Said ve Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerden dahî 

‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olûnân ve efrâd-ı 

redifden Hüseyin bin Ali ve Abdurrahmân ve Mehmed nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şeri ba‘de’l-ısbât ve’t-tahlif ve’l-hükm 

mûcebince merkeb-i mevsûf mezkûrı merkûm Müslüm’e teslime mezbûr  Hello’ya 

tenbih olunduğu Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min-Rebi‘u’l-âhire li-sene erba‘a ‘aşer ve selâse 

mi‘ete ve elf______________________________________________________  

 

(Dava No: 248) 
Numero 131 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Uğrıca karyesi 

ahâlilerinden işbû ba‘isü’l-i‘lâm Memik bin Ömer  

 

(Sayfa No: 173) 
Sahife 89 

medine-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îde medine-i 

mezbûre mahallâtından İbn-i Şeker Mahallesi mahallinde mukim Ayû Ağa’nın   oğlu 

Mustafa bin Ahmed muvâcehesinde merkûmda yedinde mahkeme-i şer‘îyye 

havlûsunda mu‘âyene olunan sağ kulağı delik sol tarafında arka ayağı sekili bir re’s 

tûrı renkli iğdiş bargiri bundan kırk gün mukaddem mikdârı eyyâmda medine-i 

mezbûre ahâlilerinden Kabakzâde Mehmed Tâlib Efendi’den ma‘lûmu’l-mikdâr 

semen-i medfû‘ makbûz mukabilinde satûn alub ol-vechile şer‘an yedimde malım 

iken tarihden yirmi gün mukaddem giceleyin Kara Höyük ile Atabeğ karyeleri 

arasında yedimden zâyi olub el-hâlet-i hâzihi merkûm Mustafa yedinde bulmâmla 

bargir-î mevsûf mezkûrû hâlâ bi’l-istihkâk bargir-i mevsûf mezkûrı taleb iderim deyû 

da‘vâ itdikde ol-dahî cevâbında bundan üç gün mukaddem mezkûr Ahmed’den  

mevsûf  mezkûru Ayıtab’da Depo Me‘mûrı Ahmed Efendi kefâletiyle tarafından 

medfû‘ ve makbûz olan beş yüz guruş semen mukâbilinde gâ ib-i ‘ani’l-beled Urfalı 

Müslüm nâm kimesneden satûn aldım ol-vechile malım olmak üzere iğdiş mevsûf 

mezkûr vaz‘ı- yedini ikrâr lakin müdde‘î merkûmda ber-vech-i muharrer malı 

olduğuna inkâr itdik de tarafeynin sûret-i mürâfa‘aları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle 
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müdde‘î merkûm Memik ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını ısbât ider ise mevsûf 

mezkûr bargiri ber-vech-i mülkünden ihrâc itmediğine dahî yemin ider ise bi’l-

istihkâk mezkûr bargiri zabt idecek deyû cevâben îş‘âr olunmakla müdde’i merkûm 

Memik müdde‘âsı meşrûhâsını usûl-ı müttehâzası vechile bâ-varaka-i mestûre 

mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreyi imzâ ve temhir iden Câmi‘i Kebir 

İmamı Bayacızâde Mustafa Efendi ibn-i Memik ve Yahni Mahallesi Muhtarı  

Mısırî’nin oğlu Arab Süleyman ve Boyacı Mahallesi İmâmı Horoszâde Molla 

Mehmed ibn-i Ahmed ve Muhtarı Kâsım Ahmed bin ‘İsâ nâm kimesnelerden evvelâ 

sırran ve ba‘dehû mütara‘fi‘ân hâzır oldukları hâlde Hıdır’ın oğlu Ömer ve Mehmed 

ibn-i Kömürcü Abdullah ve Osmân Ağa ibn-i Mantar Ağa nâm kimesnelerden dahî 

‘alenen lede’d-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunân Boyacı 

Mahallesi’nde mukim Tahtacı oğlu Ahmed bin Ahmed ve Yahni Mahallesi’nde 

mukim Arif ibn-i Hacı Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-

vech-i şer‘î ba‘de’l-ısbât ve’t-tahlif ve’l-hükm mûcebince müdde‘â bih olan bargir-i 

mevsûf mezkûrı müdde‘î mezkûr Memik’e def‘ ve teslimi müdde‘â ‘aleyh merkûm 

Mustafa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm 

olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmıs ‘aşer min-şehr-i Rebi‘u’l-âhire li-sene erba‘a 

‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf____________________________________________ 

 

(Dava No: 249) 
Numero 132 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Kilis kazasına tâbi‘ Defterdâr karyesi 

ahâlilerinden îşbû bâ‘isû’l-i‘lâm Ahmed bin Hasan bin Ömer nâm kimesne Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde vilâyet-ı mûşârûn 

ileyhe  muzâf Medine-i Ayntab’ın Kiya’nin Mahallesi sâkinlerinden Ali bin Ahmed 

bin Ali muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb mezkûr mahkeme-i 

şer‘îyye havlusunda mu‘ayene olunan kolları kesik ve kaburı dağlı kürek ve döşleri 

dağlı boz renkli erkek bir re’s erkek merkebi bundan dört sene mukaddem Halil 

Kâsım nâm kimesneden üç yüz guruşa sâtûn alûb yedimde malım iken bundan dört 

mah mukaddem Kilis’e tâbi‘ Yel Baba nâm ziyâretgah yanında giceleyin zâyi‘ olub 

el-hâlet-i hâzihi işbu Mâhir merkûm yedinde bulmamla bi’l-istihkâk merkeb-i 

mevsûf mezkûrun tarafıma teslimi matlûbumdır deyû ki da‘vâ itdikde ol-dahî 



 

 

428

cevâbında merkeb-i mevsûf mezkûrı bundan kırk gün akdemleri Sevk-i Sultâni’de 

Sâdık nâm kimesneden yüz guruş semenî medfû‘ ve makbûzu mukâbilinde satûn 

alûb ol-vechile merkeb-i mevsûf mezkûr şer’an malım olmakla bi-hak-ı vaz‘ı-yed 

iderim deyû ikrâr lâkin müdde‘î merkûm Ahmed’in mâ‘adâ müdde‘âsını külliyen 

inkar itdikde tarafeynin sorûnu mürâfa‘aları fetvâ-yı şerîfe lede’l-hâvâle müdde‘î 

merkûm Ahmed ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını ısbât ve merkeb-i mesûf mezkûru 

mülkünden ‘adem-i ihrâcına yemin ider ise merkeb-i mevsûf mezkûru zabd idecek 

deyû cevâben iş‘âr olûnmakla müdde‘î merkûm ber-vec-i meşrûh müdde‘âsını usûl-i 

müttehâzası vechile bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i 

mestûreye vâzı‘ imzâ eden Hasan bin Abdullah ve Sâlih bîn Mehmed nâm 

kimesnelerden evvelâ sırrân ve ba‘dehû mü-tarâfi‘ân hâzır oldukları halde İbrâhim 

bin Ali ve Mustafa  bin Hasan nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlû’ş-şehâde iddkleri ihbâr olûnân mezkûr Defterdâr karyeli İsmâil bin Ali bin 

Ahmed ve Halil bin İbrâhim bin Abdullah nâm kimesneler ile bi’l-muvâcehe ber-

vech-i şer‘î îsbât itmeğin mûcebince ba‘de’l-halife ve’l-hükm merkeb-i mevsûf 

mezkûrı müdde‘î merkûm Ahmed bin Hasan bin Ömer’e def‘ ve teslime müdde‘â 

‘aleyh merkûm Ali bin Ahmed bin Ali’ye tenbih oluduğu tescil ve Ayntab mahkeme-

i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min-şehr-i Rebi‘u’l-âhire li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf____________________________________________________ 

 

(Dava No: 250) 
Numero 133 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab mahallâtından Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi sâkinlerinden olub zikr-i âti menzilleri vaz‘ı-yedi bi’t-tenbiyetü’ş-

şer‘îyye-i sâbit olan ma‘rüfetü’z-zât Fâtma binti Kuzudişioğlu Hafız Hanifi bin 

Hasan tarafından husûsı âtî’l-beyânın taleb ve dâ‘vâ ve ahz ve kabz vekil-i müseccel 

şer‘îsi işbû ba‘isû’l-i‘lâm Seyyid Efendi ibn-i Seyyid Ağa medine-i mezbûre 

mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde mahalle-i mezkûre 

ahâlilerinden Bakkal Nâbi bin Bekir muvâcehesinde üzerine vekâleten da‘vâ ve 

takrir-i kelâm idüb mahalle-i mezkûrede vâki‘ tarafları ile mahdûd bir bâb mülk-i 

menzil tamâmı müvekkilem mezbûrenin dedesi Hasan’ın mülkü iken merkûmun 

vefâtıyla sulbi oğlu merkûm sâkineye ve ba‘de merkûm Faki’nin  dahi vefâtıyla 
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sulbiye kızı müvekkilem mezbûreye ırsen intikal itdiği gibi yine mahalle-i 

mezkûrede vaki‘ tarafları İbrâhim Beşezâde Mehmed Said Ağa ibn-i Mamad Ağâ ve 

Kürd Ağâsı oğlu Arab bin Derviş menzilleri ve yine mezkûr tarîk-i hâs ile mahdûd 

bir bâb mülk-i menzil tamâmından nısf hissesi Köfteci Bekir’in oğulları Arif ve 

Şerîf’in mülkleri iken mezkûr nısf hisseyi merkûmândan mezbûr Mehmed Hanifi 

ma‘lûmü’l-mikdar semen-i mukâbilinde îştirâ idüb ol-vechile menzil-i mahdûd 

mezkûr nısf hisse-i şâyi‘âsı merkûm Hanifi’nin nısf âheri dahî işbu mezbûr Nabi’nin 

bi’l-münâsafa müştemilen mülkleri olduğu halde merkûm Hanifi Mısır-ı Kâhire’ye 

kayd olmakla li-ümm kız karındaşı Şâkire’nin oğlu işbû merkûm Nâbi Ağa’ya 

mâ‘ra’l-beyân tamâmen ve hisseten menzilleri ile bi’t-tevliye zîr-i irâdesinde bûlunân 

evkâfın umûr-ı lâzimelerini ve vâridâtını ve sâ’ir husûslarını tasfiye ve ru’yete 

tevekkil ve teslim merkûm Nâbi dahî ber-minvâl-i muharrer vekâleten mezkûreyi 

kabûl idüb bu vechile merkûm Nâbi mâra’l-beyân menziller ile evkâf-ı mezkûrı 

vekâleten teslim ve kabûl itmişdir. hatta merkûm Mehmed Hanifi bundan bir sene 

mukaddem gelûb bûrâda bulunduğu esnâda merkûm Nâbi bi’l-vekâle ahz ve kabz 

itmiş olduğu hisseten ve tamâmen menzilleri müvekkilleri mezbûr Hanifi’ye redd ve 

i‘âde merkûm dahî bu vechile teslim ve kabûl idüb ba‘de merkûm Hanifi yine 

Mısır’a ‘avdet ider iken sâbıkı misüllü hâneleri merkûm Hanifi tarafından vekil 

olmak üzere mezbûr Nâbi’ye kezâlık def‘ ve teslim merkûm Nâbi dahî ol-vechile 

mezkûr hâneleri tekrâr teslim ve kabz ve kabûl itmiş îsede ancak merkûm Hanifi’nin 

çend mah akdem vefât itdiğine binâen mâra’l-beyân menzilleri zikr itdiğim vechile 

müteveffâ-yı merkûmûn kızı müvekkilem Fâtma’ya mevrûs olmakla tarafıma teslime 

vekil-i merkûm Nâbi’ye tenbih olunmak bi’l-vekâle matlûbumdır didikde merkûm 

Nâbi dahî tarafeynden husûmet ve redd-i cevâbe da‘vâ vekîli Mehmed Mazlûm 

Efendi ibn-i Emin Efendi’ye kabûlüne mukârren ba‘de’t-tevekkil mûmâ-ileyh 

Mazlûm Efendi dahî cevâbında müdde‘â bahâ olan menzillerden hudûd-ı zîkr olunân 

benim hane Aîşe binti Hazân Yusuf nâm Hâtûn’un bekâyû mülkü olduğu halde 

takrîben bundan sekiz veyâ dokûz sene mukaddem mezkûr hâneye müvekkilem 

merkûm Nâbi mezbûre Aişe’den îştirâ ve temlik ve teslim ve kabz ve kabûl idüb 

hattâ usûl-i vechile meclis-i idârede ber-vech-i muharrer mübâyâ‘a olduğunu nâtık 

müvekkîlem merkûm yedine bir kıt‘a tâpûsunda i‘tâ olunmuş bu vechile menzil-i 

mahdûd mezkûr tamamı müvekkilem merkûmun şer’an mülkü olmakla müvekkilem 

bu âna değin bi-hak-ı zi’l-yed ve tasarruf olageldiği gibi diğer nısfı iddi‘â olûnân 

menzil dahi tamâmen müvekkilemin vâlidesi Şâkire binti Abdullah nâm Hatûn’un 
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mülkü olub mezbûrenin vefâtıyla menzil-i mahdûd mezkûr tamâmı sadrî oğlu 

müvekkilem Nâbi ile sadrîye-i kızı Gürcü’ye ve vâlidesi Aişe’ye hisse-i mevrûs 

oldukdan sonra verese-i merkûmeden ümm mezbûre ile binti merkûme mevrûseleri 

müteveffâ-yı mezbûre terekesi cümlesinden eşyâ-i ma‘lûme ve bedel-i medfû‘ ve 

makbûz mukâbelelerinde müvekkilem Nâbi’nin yine müteveffiyen merkûme tereke-i 

mezbûresinden bi’l-verâse vâzı‘u’l-yed olduğu menzil-i mezkûrdan her biri verâseten 

bi’t-terâzı musâlaha olub ol-vechile menzil-i mahdûd mezkûr tamâmı müvekkilem 

merkûmun ırsen mülk-i müstakılidir hatta merkûm Hanifi bundan bir sene 

mukaddem gelinceye değin menzil-i mahdûd mezkûrlardan aslâ ve kat‘a hak ve 

‘alâkası olmayûb müvekkilem merkûmun ber-münval-i muharrer mülkü olduğunu 

kerrâren ve merrâren ikrâr ve i‘tiraf itmişdir didik de vekil mûmâ-ileyh Seyyid 

Efendi dahî cevâbında müdde‘â bahâ olan iki bâb menzilden tamâmı iddi‘â olunân 

menzil-i mahdûd mezkûr merkûm Mehmed Hanifi’nin babası Kuzudişi’nin oğlu 

Hasan’ın mülk-i müstakıli olub merkûm Hasan’da iki yüz doksan beş târihinde 

vefâtile menzil-i mezkûr tamâmı müvekkil merkûm Nâbi’nin kendüsünden talak-ı 

mülk iddi‘âsında bulunduğu zevce-i menkûhe-i metrûkesi mezbûre Aîşe ile 

mezbûreden mütevellîd ve merkûm Hasan’ın ferişinden hâsıl sulbi oğlu merkûm 

Mehmed Hanifi’ye hisseran mevrûs olub ol-vechile mezbûre Aişe menzil-i mezkûrda 

olan sekiz sehimde bir sehim hissesini üç yüz senesi hilâlinde Mısır-ı Kâhire’de 

bulunân oğlu merkûm Mehmed Hanifi’nin yanına varûb mezkûr bir sehim hissesini 

tarafından medfû‘ ve makbûz olan ma‘lûmu’l-mikdâr semen mukâbilinde oğlu 

merkûm Hanifi’ye bey‘-i bât-ı sahîh-ı şer‘î ile bey‘ ve temlik ve teslim merkûm 

Hanifi dahî ber-vech-i muharrer îştirâ ve temlik ve teslim ve kabz ve kabûl idüb hattâ 

mezbûre Aişe gerek tamâmı iddi‘â olunan menzil-i mezkûr ile diğer nsfı iddi‘â 

olûnân menzil-i mezkûrun dahî iki sehmde bir sehm-i oğlû merkûm Mehmed 

Hanifi’nin mülkü olub kendüsînin aslâ ve kat‘a hak ve ‘alâkası olmadığını mezbûre 

Aişe bi’t-tav‘-ı ve’r-rızâ ikrâr birle merkûm Hanifi’nin kabûlüni hâvî zimmetini 

menzil-i mezkûr vakıyelerini ve semen olan meblâğ-ı mezbûre mütedâir mezbûre 

ibrâ dahî itmişdir ve merkûm Mehmed Hanifi iki yüz doksan iki senesinde Mısır-ı 

Kâhire’ye gidüb üç yüz yedi senesinde bûraya (tahrip olduğundan okunamadı) 

merkûm Mehmed Hanifi Mısır’dan geldiğinde müvekkil merkûm Nâbî ber-minvâl-i 

muharrer bir bâb menzil’in 

 

 



 

 

431

(Sayfa No: 175) 
Sahife 91 

tamâmıyla diğer menzilin nısf hîssesi merkûm Hanifi’ye mülkleri olmak üzere 

ba‘de’t-teslim ve’s-selâm merkûm Hanifi dahî kendi malı olan akçesiyle menzil-i 

mezkûrları i‘mâr ve ta‘mir idüb merkûm Hanifi dahî menzil-i mezkûrlar Nabi’nin  

mülkü deyû cem‘-i marufetde ikrâr itmemişdir didikde vekil mûmâ-ileyh Mazlûm 

Efendi dahî tekrâr cevâbında tamâmı iddi‘â olûnân menzîl-i mezkûr  otüz seneyi 

mütecâviz Aişe’nin olduğu halde müvekkilem Nâbî mezbûre Aişe’den îştira ve tefriğ  

idüb hattâ ol-vechile (tahrip olduğundan okunamadı) Aişe’nin ba‘de müvekkilem 

merkûmân ber-vech-i mülkiyet-i tasarrûflarına nâtık yedlerinde kuyûdat-ı rakıme ve 

defter-i hakânı senedâtı olduğu gibi nısfı iddi’a olûnân menzil-i mezkûr mezbûre 

Şâkire’nin taht-ı tasarrufundan mülk iddüğü defter-i hâkâni kuyûduyla misbettir 

bumisüllü kuyûda müstened olan emlâk hakkını tasarrûf da‘vâları üç yüz yedi 

senesinin Cemâziyü’l-evveli târihli meşîhat-ı aliye-i evâmir-i ‘âlî yeleri mûcebince 

istimâ‘i memnû‘ olmakla berâber merkûm Mehmed Hanifi kable’l-vefât müdde‘â 

bahâ olan menzilleri müvekkilem Nâbi’nin bu vechile mülkleri olduğunu ikrâr ve 

menzil-i mezkûrelere dâ‘îr kendüsinin müvekkilem merkûm ile bir gûnâ da‘vâsı 

olmadığını ifâde ve müvekkilem dahî merkûm Hanifi’nin bu vechile vukû‘ bulan ibrâ 

ve ikrârını bi’l-kabûl tasdik itmişdir didikde vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi dahî 

tekrâr cevâbında merkûm Mehmed Hanifi iki yüz doksan iki tarihinde Mısır’a gidüb 

ba‘de üç yüz yedi senesinde buraya gelûb çend mah burada ikâmet idüb giru Mısır-ı 

Kâhire’ye ‘avdetinden sonra merkûm Hanifi vefât itmişdir. Bu vechile diyâr-ı aherde 

olan kimesneler nazarân bi-kayd-ı? teşkil ve ihdâs olûnan tahrîr-i emlâk ve kuyûdâtın 

ol-gâ‘ibi hakkında te’sîri olmaz didikde tarafeynin sûret-i murâfa’aları cem‘iyet-i 

âliyeye lede’l-havâle mûmâ-ileyh Seyyid Efendi tamâm-ı hâne hakkında ibrâen 

mukaddemî yâhûd her ikisi hakkında vech-i mezbûr üzere Nâbî’nin kabû’l-i vekâleti 

isbat ider ise Nâbî’nin kabul-i vekâlet-i târihinden akdem gayriden şer’an ve ırsen 

temlik-i da‘vâsı mesmû‘ olmayacağı ve buna binâen Hanifi’nin bu vechile ikrâr ve 

ibrâsı iddi‘âsı dahî mesmû olamayacak deyû cem‘iyeti mezkûrede tahrîren cevâb-ı 

şer‘î beyân olûnduğuna binâen vekil mûmâ-ileyh Seyyid Efendi ber-minvâl’i 

muharrer kabûl-i vekâlet müdde‘asını usûl-i müttehâzesi vechile bâ-varaka-i mestûre 

mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ ve temhir iden Serraç 

Kanberoğlu Mustafa bin Ahmed ve yine İbrâhim bin Hacı Memik ve Neccâr 

esnafından Hacı Ahmed ve Mustafa ibn-i Hasan ve Tütüncü esnafından Hacı 



 

 

432

Şeyhzâde Hacı Mehmed ibn-i Mehmed Efendi ve yine Ali Ağa ibn-i Memo ve 

Kanevâtcı esnâfından Apo bin Ali ve yine Mustafa bin Mustafa nâm kimesnlerden 

evvelâ sırran ve ba‘dehû Şâkir bin Seyyid ve Hacı Mustafa bin Hacı Mehmed ve 

Kebabcı Alo bin Ahmed ve Tahtacı’nın oğlu Şerîf bin Bekir nâm kimesnelerden dahî 

‘alenen  lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûl’lü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunan Kanevatcı 

Usta Ahmed bin İsmâil ve Neccar Hacı Abdullah ibn-i Hacı Bekir ve Serrac Şerîf bin 

İbrâhim ve Tûtüncü Molla Mehmed ibn-i diğer İbrâhim nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î meşrûhan ve mufassalan ba‘de’l-ısbât 

ve’l-hükm mucebi müvekkil merkûm Nâbî’ye izâfetle vekil mûmâ-ileyh Mazlûm 

Efendi da‘vâyı mezkûreleriyle müvekkile-i mezbûre Fatma’ya izâfetle vekil mûmâ-

ileyh Seyyid Efendi’ye büyüce şer‘î mu‘ârazadan men‘ olûnduğu tescil ve Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olûndu.  

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min- şehr-i Rebi‘u’l-âhire li-sene erba‘a 

‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf __________________________________________ 

 

(Dava No: 251) 
Numero 134 

Ayntab’da vâki‘ Osman Ağa Medresesi’nin müderrislik cihetine bâ-berât-ı 

mutasarrıf olan Bulgurzâde İbrâhim’in vukû‘-ı vefâtına  mebni mahlûlünden lede’l-

imtihân ehlini nümâyân olan Osman Sâib Zeyd ‘ilmiyeye tevcihine dâ’ir vârid olan 

inhâ üzerine kuyûda lede’l-mürâca‘a Medine-i Ayntab’da Seng-ı Tavil 

Mahallesi’nde vâki‘ el-Hâc Osman Medresesi vakfından olmak üzere yevmi beş 

‘akçe vazîfe ile müdderislik ciheti es-Seyyid Mehmed Tahir ve es-Seyyid İbrâhim 

Mustafa ve es-Seyyid Abdullah evlâd-ı Ahmed’in ‘uhdelerinde iken mezbûrundan 

Mehmed Tâhir ve es-Seyyid İbrâhim ve mezbûr es-Seyyid Mustafa dahî es-Seyyid 

Mehmed Said’î terk iderek ve mezbûre es-Seyyid Abdullah bin veled-i mezbûreden 

es-Seyyid Mehmed Said ve es-Seyyid İbrâhim müte‘âkıben vefât eylediklerinden ve 

mezbûrun es-Seyyid Mustafa Mehmed Tâhir ve es-Seyyid Mehmed Tâhir dahî 

‘adem-i ehliyetlerinden mûmâ-ileyh işbû râf‘i tevki‘-i refî‘üş-şân-ı hâkâni Osman 

Sâib Zeyd ‘ilmiyeye tevcihesi hükm-ü tasaddîden olunân i‘lâm ve tarafı Şeyhü’l-

islâmîden kılınân işâret üzerine bi’t-tevcihiye yedine berât-ı ‘âlî şân i‘tâ olunmak 

beyninde makâm-ı nezâret-i evkaf-ı himâyûnumdan bâ-telhis-i ifâde kılınmakla 

mûceb-i tevcih olûnmak fermânım olmağın bin üç yüz on üç senesi Receb-i şerîfinin 

gurresi tarihiyle bu berât-ı şerîfi virdim ve buyûrdum ki mûmâ-ileyh sâlifü’z-zikr 
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müderrislik cihetine vazîfe-i murâfasıyla bi’l-nefsi bilâ kusûr edâyı hizmet itmek 

şartıyla mutassarıf ola   

Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbî‘ min-şehr-i Saferü’l-hayr li-sene erbâ‘ ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf___________________________________________________ 

 

(Dava No: 252) 
Numero 135 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Boyacı Mahallesi 

sâkinlerinden ma‘rûfetü’z-zât işbû ba‘isü’l-i‘lâm  Ümmühân binti Mustafa nâm 

Hâtûn Medine-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘î şerîfde 

zevc-i Mehmed bin Hasan muvâcehesinde merkûm Mehmed zevc-i dahlim olduğu 

hâlde bûndan gün akdem  

 

(Sayfa No: 176) 
Sahife 92 

yani hâmis günü vakt-ı ‘asırda kendisiyle ma‘en sâkin olduğumuz hânede ve mahfer-

i şuhûdda benim din ve imânima cima‘-ı lafs ile  şetm itmekle merkûm Mehmed’den 

bu vechile miyâne  olub ve tarihi mezkûrdan berû  miyânemizde mu‘âmele-i zevciyet 

dahî vukû‘ bulmamakla beynimizde olan mezkûr nikâhın fesh ve tefrikâta hükm 

olunmak matlûbumdur deyû ba‘de‘d-da‘vâ ve’s-sû’al ol-dahî cevâbında müdde‘îyi 

mezbûre Ümmühân Hâtûn zevce- menkûhe-i medhûl bahâsı olduğunu ikrâr mâ‘âda 

müdde‘âsını inkâr itdikde sûret-i mürâfa‘aları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle zevce-i 

mezbûre Ümmühân ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını isbât ider ise merkûm Mehmed’e 

bi’l- istifkâd tecdid-i imân  lâzım olduğu zevce-i mezbûrenin rızâsı olur ise tecdid-i 

nikâh dahi lâ-budd olduğu rızası olmadığı halde zevc-i merkûmdan miyâne olub 

nafaka-ı ‘adet ve mehr-i müsemmâsı taleb-ı salahâtı olacak deyû cevâben iş‘ar ve 

beyân olunduğuna binâen müdde‘î mezbûre Ümmühân’a minvâl-i muharrer üzere 

olan müdde‘âsını usûl-ı müttehâzası vechile bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları 

mahallerinden zîr-i mestûreye imzâ ve temhir iden Boyacı Mahallesi İmâmı 

Hamdizâde Molla Mehmed ibn-i Ahmed Efendi ve mahalle-i mezkûre muhtarı ve 

ihtiyarları olan Gâmışoğlu Ahmed bin İsâ ve Hasan Ağa bin Hasan Baba nâm 

kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘ân hâzır oldukları halde Mustafa 

bin Kebabcı Mustafa ve Apo ibn-i Kömürcü Abdullah ve Ali bin İsmâil nâm 
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kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbar 

olunan maru’z-zikr Boyacı Mahallesi ahâlilerinden Şâkir ibn-i Mehmed Ali ve ibn-i 

Aişe binti Berber Hüseyin bin Mehmed Emin ve yine Hadîce binti Emre ve Hüseyin 

nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î îsbât itmeğin 

mûcebince müdde‘î-mezbûre Ümmühân Hâtûn zevc-i merkûm Mehmed’den miyâne 

olmakla merkûm Mehmed’e işbu meclis-i şer‘îde tecdid-i imân itdirilûb ancak 

tecdid-i nikâh husûsu şer‘an medine-i mezbûre Ümmühân Hâtûn’un rızâsına muhtâc 

olduğu tescil ve Ayntab Mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-ışrîn min-Rebi‘u’l-âhire li-sene erba‘a ‘aşer ve selâse 

mi‘ete ve elf_________________________________________________________  

 

(Dava No: 253) 
Numero 136 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Mektebüstü 

Mahallesi’nde sâkin ma‘rûfetü’z-zât işbû ba‘isû’l-i‘lâm mühtediye Ayûş ibnite 

Abdullah nâm Hâtûn Medine-i mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd 

meclis-i şer‘îde mahalle-i mezkûre ahâlilerinden zevci Gülekoğlu Bostancı Ali bin 

Abdi muvâcehesinde mezbûr Ali ma‘lûmu’l-mikdâr mehr-i mukaddem makbûz ve 

merkûm zimmetinde mütekarrir ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan altı yüz guruş mehr-i 

mü’eccel müsemmâ ile zevc-ı dahlım iken merkûm Ali bundan akdemlerince beni bir 

def‘a talak-ı bâin ile bade’d tatlik yine iki yüz guruş mehr-i müccel tesmiyesiyle 

merkûm Ali tekrâr ‘akd-i nikâh ve duhûl idüb ol-vechile miyânemizde mu‘âmele-i 

zevciyet cârî olduğu halde bundan on beş gün akdem benim giyâbımda talak-ı selâse 

ile beni taklik itdiğine ‘âlime ve mutâla‘a olmayûb bu vechile merkûm ile birlikde 

sâkine olmakda iken el-yevm mezkûr takak-ı selâse ile tatlik olduğuma binâen 

merkûm zimmetinde iki def‘ada da tekerrür itmiş olan sekiz yüz guruş mehr-i 

mü’eccel-i taleb ve da‘vâ iderim didikde ol-dahî cevâbında ancak mezbûreyi (çizik) 

mukaddemâ iki yüz guruş mehr-i mu‘ahher teslimiyle zevce-i menkuhe-i medhûl 

bahâsı iken mezbûre bâ- binâen taklik idüb ba‘de mezbûreyi def‘â iki yüz guruş 

mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle tekrâr mezbûreyi bâ-nikâh duhûl itdiğine ve bundan on 

beş gün akdem mezbûreyi talâk-ı selâse ile taklik eylediğini bi’t-tav‘-i ve’r-rızâ ikrâr 

ziyâde müdde‘âsını inkâr itdikde sûret-i mûrâfa‘aları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle 

zevc-i merkûm Ali talak-ı selâseyi ikrâr eylediğinden müdde‘î mezbûre ber-mûceb-i 
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ikrâr-ı mutlaka olub ve zevce-i mezbûre ziyâde-i mehr-i ısbât ider îse ziyâde-i 

mûstehak olacağı vâlâ-i müdde‘â ‘aleyh ba‘de’t-tahlif ve dört yüz guruş mezbûreye 

vermesi lâzım gelecek deyû cevâben iş‘âr ve beyân olduğuna binâen müdde‘î 

mezbûre ziyâde mehr-i mûdde‘âsını aslâ şâhidi olmamakla şâhid-i ikâmesinden aczi 

izhâr ile tahlif dahî taleb olunmadığından müdde‘â ‘aleyh merkûm Ali’nin ikrârı 

vechile sâbit olunduğu iki def‘a zimmetinde mütekarrir ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan dört 

yüz guruşu ancak müdde‘î mezbûr Ayûş’a def‘ ve teslimi müdde‘â ‘aleyh merkûm 

Ali’ye tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu. 

 Tahrîren fi’l-yevmi’ş-sâbi‘ ‘aşer min-Rebi‘u’l-âhire li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf_____________________________________________________

  

(Dava No: 254) 
Numero 137 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’a tâbi‘ Ceyde karyesi 

ahâlilerinden işbû ba‘isû’l-i‘lâm Kâsım bin Memik Ahmed nâm kimesne medine-i 

mahkeme-i şer‘îyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde zikr-i âtî iştira vazı‘- yedi sâbit 

olan Bitlis mahallâtından Zidan Mahallesi ahâlisinden olub medine-i mezbûrede 

vâki‘ millet hanında mesâferâtla mukim Sâdullah bin Şabân muvâcehesinde işbu 

merkûmun yedinde olub mahkeme-i şer‘îyye hâvlusunda mu‘âyene olunân dört 

yaşında tekmil ile el-yevm beş yaşında olan bir re’s 

 

(Sayfa No: 177) 
Sahife 93 

kır renkli kancık katır kendi malım olan kısrâğımdan doğmuş netâcen yedimde 

malım iken bundan otuz beş gün akdem mezkûr karyemiz turâbında giceleyin 

yedimden zayi‘ olub elhâlet-i hâzihi merkûm Abdullah yedinde bulmamla işbu 

mevsûf mezkûru bi’l-istihkâk taleb iderim deyû ba‘de’d-da‘va ve’s-su’al ol-dahî 

cevâbında ester-i mevsûf merkûr Halebü’ş-şehbâ’da Sevk-i Sultâni’de ismini 

bildiğim bir kimesneden bundan kırk beş gün mukaddem altı yüz elli guruş semen-i 

medfû‘ ve makbûz mukâbilinde satûn alûb ve mezkûr ester üç yaşını ekmel ile henûz 

dört yaşında bulûnûb ol-vechile şirâ’en malım olmakla bi hak-ı vaz‘ı-yedini ikrâr 

lâkin müdde‘î merkûm mâ‘adâ-i müdde‘âsını inkâr itdikde tarafeynin sûret-i 

mürâfa‘ları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle ester mevsûf mezkûr ehl-i hayr ester ira’e 
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olunur sinni mütehasımından faniğinin tarihine tevâfuk ider ise anın beyyinesi tercih 

olunur hiç birinin  tarihine tevâkkuf itmez ve yahûd ma‘lûm olmaz ise müdde‘îyenin 

beyyinleri nihaz olub müdde‘â bih ester zi’l-yed elinde ibkâ olacak deyû cevâben 

iş‘ar olunduğuna binâen ester mevsûf mezkûr ehl-i hayreden câniben Sâdık bin 

Ahmed ve yine Receb bin Şabân ve yine Hasan bin Mahli ve Veli Kiyâ ibn-i Hacı 

Bekir nâm kimesnelere irane olundukda anlar dahî ba‘de’l-nazar ve’l-mu‘âyene 

ester-i merkûrun sene-i müdde‘î-merkûmda ber-minval-i muharrer beyân eylediği 

târihte tevâfuk itdiğine tarafeynlerin muvâcehelerinde haber virdiklerine binâen usûl-

ı müttehâzası vechile Ceyde İmamı Molla Sâlih ibn-i Abdurrahman ihtiyarları 

Mehmed bin Mehmed ve Ali bin Mehmed nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve 

ba‘dehû mütarâfi‘ân hâzır oldukları hâlde Memik bin Mıstık ve diğerleri yine Memik 

bin Mehmed ve Ali bin Ali nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehâde iddûkleri ihbâr olûnan Ceyde karyeli Ali ibn-i Kazı Mustafa ve 

yine Memik Kiyâ ibn-i Abdullah nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe  

meşrûhan mufassalan ba‘de’l-ısbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcebince müdde‘â bih 

olan katırı müdde‘î merkûm Kâsım’a def‘ ve teslime müdde‘â ‘aleyh mezbûr Said 

Ağa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab mehkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu.  

 Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min-Rebi‘u’l-âhire li-sene erba‘a ‘aşer 

ve selâse mi‘ete ve elf ______________________________________________ 

 

(Dava No: 255) 
Numero 138 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Töbe Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Memik bin Hüseyin bin 

Hüseyin’in sulbi oğlu Abdurrahmân ve sulbiye  kızı Beşîre nâm siğarlara babaları 

müteveffâ-yı nerkûmdan müntekıl emvâl-ı mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve 

umûrlarını tesviye ve ru’yete kıbel-i şer‘îden bir vasî nasb ve ta‘yîn olûnmak lâzım 

ve mühim olmağın emânet ile ma‘rûf ve istikâmetile mevsûf ve vesâyet-i 

‘uhdesinden gelmeğe kâdir idûği lede’ş-şer‘î alânûr olan siğar merkûmların li-

ebeveyn ‘ammileri işbû ba’isü’l-vesîka Hüseyin ibnü’l-merkûmânın vakt-ı rüşd ve 

sedâdlarına değin babaları müteveffâ-yı merkûmdan mûntekil emvâl-ı mevrûslarını 

ahz ve kabz ve hıfz ve umûr-ı lâzımelerini tesviye ve ru’yete kıbel-i şer‘îden vasî 

nasb ve ta‘yîn ulunub ol-dahî ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve 
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hıdmet-i lâzımelerini kemâ yenbaği edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâvak‘a bi’t-

taleb ketb ve imlâ olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf____________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl________________________________________________ 

Hacı Osman bin Hacı İbrâhim 

Samancıoğlu Abdurrahman ibn-i Abdurrahman 

Samancıoğlu Kasım bin Hacı Kasım 

Merkûmun biraderi Abdo 

ve gayrühüm 

Resûlzâde es-Seyyid Mehmd el Müvellâ halîfe bi- Medine-i Ayntab be- 

makâmi’l fâkir gurrelehû 

(Mühür: Seyyid Mehmed) 

 

(Sayfa No: 178) 
(Dava No: 256) 
Sahife 2     Sıra numarası 2 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Yahni Mahallesi’nde 

sakine ve zâtı ta‘rif-i şer‘î ile ma‘rûf olan işbû bâ‘isü’l- vesîka mezbûre Ayûş binti 

Mehmed nâm Hâtûn meclis-i şer‘î şerîfi lâzımü’t-tevkırde hâlâ zevc-i dahli bulunân 

Halil ibn-i Ferah İbrâhim mahzâzırda takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb 

merkûmun ferişinden hâsıl ve benden mûtevellid sulbi oğlu îşbu hâzır bi’l-meclis 

sağîr İbrâhim ile yine ma‘en çend haftadan berû bilâ mûceb-i şer‘î ve bilâ nafaka 

vâlidem hânesinde terk itdiği misillü ibn-i Hacı mesken-ı şer‘î tedâriki ile nafaka-i 

meşrû‘amızı tesviyeden imtinâ‘ idüb benim hacr ve terbiyemde olan sağîr mezbûr 

nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zarûriyeye muhtac olmamızla benim ve sağîr 

merkûmun babası mezbûr Halil üzerine kıbel-i şer‘îden kadr-ı kifâye meblağ-ı farz 

ve takdir olmağın matlûbumdur didikde kıbbe’t-tasdik zikr-i âtî meblağı dahî kadr-ı 

ma‘rûf olduğu zeyl-i rakimede muharreru’l-esâmi kimesneler ihbarlarıyla merkûm 

içûn işbû târih-i hûccetden itibâren yevmi yetmişer para nafaka farz ve taktir olûnân 

meblağ-ı mefrûz mezkûru beher yevm mezkûre kendûsiyle sağîr merkûmun nafaka 

ve kısve ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harç ve sarf ve lede’l-hâce istidâneye ve 

‘ınde’l-iktizâ merkûm Halil üzerine rucû‘î mezbûre Ayûş Hâtûn’a kıbel-i şer‘îden 

izin virilmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve iml olundu 
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Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâni ve’l-‘ışrîn min-Rebi‘u’l-âhire li-sene erba‘a ‘aşer 

ve selâse mi‘ete ve elf_______________________________________________ 

 Şühûdü’l-hâl______________________________________________ 

Yahni Mahallsi’nden Mehmed ibn-i Helvacı (tahrip olduğundan 

okunamadı) 

Köseoğlu Hâfız ibn-i Hacı Memik 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 257) 
Numero 3 

Bâdî’i defter-i kassâm oldûr ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Kızılca Mescid 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Osmân bin Mustafa’nın 

verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Döne binti Mehmed ve Ayûş binti Memik ile 

mezbûre Döne’den mûtevelliden sulbi sağîr oğlu Mehmed ve sulbiye-i sağîre kızı 

Aişe’ye ve zevce-i mezbûre Ayûş’dan mütevâki (tahrip olduğundan okunamadı) 

oğulları Osman ve Memik’e inhisârı şer‘an zâhir ve îştar oldukdan sonra siğar-ı 

merkûmlardan Mehmed ve (tahrip olduğundan okunamadı) mevruslarını ahz ve kabz 

ve hıfza vâlideleri mezbûre Döne kıbel-i şerden vasî nasb ve ta‘yîn olundu? ( tahrip 

olmuş) Osman ve Memik’in kezâlık umurlarını tesviye ve ru’yete vâlideleri Ayuş 

Hâtûn’a kezâlık ve (tahrip olduğundan okunamadı) ta‘yîn olduklarından onlar dahî 

vesâyet-i mezkûrleri başka başka ba‘de’l-kabûl verese-i asıl ve vasi’yi mezbûre Döne 

ve Ayûş Hâtûn’ların taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-î şer‘ ile müteveffâ-yı 

merkûmun terekesi tahrîr ve taksim ve beyne’l-verese bi’l-fârizatü’ş-şer‘îyye tevzi‘ 

ve taksim defteridir ki ber-vech-i ‘âtî zikr ve beyân olûnur Tahrîren fi’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-‘ışrîn min-Rebi‘u’l-âhire li-sene erba‘a ‘aşer ve selâse mi‘ete ve elf  

 

Mushaf-ı şerîf hediyesi      menzil-i der mahalle-i mezbûre 
guruş  ‘aded  guruş bâb 

10  1  3000 1 
       
           bakır                         kıl palaz 

guruş  müd  guruş ‘aded
345  112  150 3 
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   sofra-i sağîr             yasdık yüzü halı 
guruş  ‘aded  guruş ‘aded

15  1  60 2 
    
     çuval                        keçe            penbe yorgan sağîr ve kebir  
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

15  1  40  1  50 2 
  
def‘a yorgan       tennûr yorgan                  minder  ve yasdık 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded ‘aded

40  1  30  1  60 2 1 
 
çakmaklı ve eczâlı tabancalar      çuka şakko ve şalvar 
guruş  ‘aded ‘aded  guruş ‘aded
1000  1 1  90 2 
 
çuka fermane ve boyun bağı    adi ve çalâr sa‘ât    
guruş  ‘aded    guruş ‘aded
30  2    130 2 
 
 gümüş bilezik           kahve değirmanı       topal bargir      
guruş  ‘aded  guruş ‘aded  guruş re‘s

20  2  10 1  100 1 
 
hırdavat-ı menzil 
guruş 

20 
 
Yekün yalnız 
guruş 
4370 

 
Minhaü’l-ihrâcât_____________________________________________________ 
   resm-i kısmet             kaydiye               yol bahâ 
para  guruş  para  guruş  para guruş
10  109  20  6  20 3 

 
Yekün yalnız 
para  guruş
10  119 

 
Sahhü’t-taksim beyne’l-verese 
para  guruş
30  4250

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Döne Hâtûn 
para  guruş
26  265 
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Hisse-i zevce-i mezbûre Ayûş Hâtûn 
para  guruş
26  265 

 

(Sayfa No: 179) 
Sahife 2 

(sahife iki  tahrip olmuş ) 
 

(Sayfa No: 180) 
Sahife 3 

Hisse-i ibn-i sağîr Mehmed 
para  guruş
26  1062

 
Hisses-i ibn-i sağîr mezbûr Osman 
para  guruş
26  1062

 
Hisses-i ibn-i merkûm Memik 
para  guruş
26  1062

 
Hisses-i ibnite sağîre-i mezbûre Aişe 
para  guruş
13  531 

 

Bâlâda isimleri muharrer vereseden zevcetân mezbûretân Döne ve Ayûş 

hâtûnlardan her biri ber-vech-i âlâ hisse-i ırsiyelerini tamâmen ahz ve kabz ile bi’z-

zât istifâyı hâk eyledikleri gibi mezbûre Döne Hâtûn vasîleri olduğu siğar-ı evlâdı 

Mehmed ve Aişe’nin bâlâda merkûm olan bin beş yüz doksan üç guruş otuz dokuz 

paralık menkûlâttan ve gayr-i menkûlâttan ibâret olan eşya-yı bi’t-tamâm vesâyeten 

ahz ve kabz itdiği mîsillû merkûm Ayûş Hâtûn’dahî siğâr evlâdı Osman ve Memik’in 

yine bâlâda merkûm olduğu üzere hisse-i ırsiyeleri olan iki bin dört yüz yirmi beş 

guruş on iki paralık menkûlât ve gayr-ı menkûlâttan ibâret bulunan eşyâ-yı kezâlık 

vesâyeten bi’t-tamâm ahz ve kabz itdiğinie mûbeyyen işbû mahalle bâ-şerh imzâ 

olundu 
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(Dava No: 258) 
Numero 4 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab mahallâtından Seng-i 

Tavil Mahallesi ahâlisi’nden olub  Beşinci Ordu’yu Hümâyun’un otuz ikinci alayının 

ikinci taburunun birinci bölüğünün on dördüncü takımının erkânından ve ‘asâkir-i 

muzıkadan iken bundan akdem vefat iden Yarımbıyık oğlu Mehmed bin Emin bin 

Mehmed’in ber-vechi âti vârisi olduklarını iddi‘â iden îşbû ba’isü’l-i‘lâm merkûm 

Emin ve zâtı ta‘rifi şer‘î ile ma‘rûf olan Aişe binti Hüseyin nâm Hâtûn medine-i 

mezbûre mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde mûteveffâ-yı 

merkûmun medyûnu Mustafa ibn-i Mustafa muvâcehesinde mevusumuz oğlumuz 

müteteveffâ-yı merkûmun hayâtında cihet-i karz-ı şer‘îden îşbu mezbûr Mustafa 

zimmetinde alacağı olan otuz guruş hisse kable’l-ahz ve’l-îstifâ merkûm Mehmed 

vefât idüb ve bizler dahî ebeveyni olub bizlerden başka vârisi ve terekesine  aheri 

olmamakla meblağ-ı mezkûr otuz guruş bi’l-verâse her birimiz taleb ve da‘vâ ideriz 

didiklerinde ol-dahî mûteveffâ-yı merkûm cihet-i mezbûreden zimmetinde meblağ-ı 

mezkûr otûz guruş hâlâ deyni olduğu ikrâr lâkin müdde‘îyân (tahrip olduğundan 

okunamadı) ber-vech-i muharrer veraset-i mûdde‘âsını inkâr itdikde müdde‘îyan 

ebdân merkûmân Emine ve Aişe nâm kimesneler dahî ber-minvâl-i muharrer verâset-

i mûdde‘âlarını usûl-i mütdehazası vechile Mehmed bin Abdullah ve Hüseyin bin 

Mehmed nâm kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû mütarâfi‘an huzurlarında 

Ahmed bin Mustafa ve Mehmed bin Halil nâm kimesnelerden dahî ‘alenen lede’t-

tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddûkleri  ihbâr olunân Hacı Ahmed Nuri ibn-i 

Hasan ve Ahmed ibn-i Kahveci Ahmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe 

ber-vech-i şer‘î ‘âlî  meşrûhan ve mufassalan îsbât itmeğin mucebince müdde‘îyan 

merkûmân Emine ve Aişe Hâtûn’un ber-vech-i muharrer verâsetlerini ba‘del hükm 

mudde‘â bih olan meblağ-ı mezkûr otuz guruş mezbûran Emine ve Aişe Hatuna def‘ 

ve teslimini  mûdde‘â ‘aleyh merkûm Mustafa’ya tenbih olunduğu tescil ve Ayntab 

mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Cemâziyü’l-evvel li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf__________________________________________________ 
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(Dava No: 259) 
Numero 5 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilğinde Medine-i Ayntab’ın Küçük 

Debbâğhâne’de vâki‘ cami‘-i şerîfin kıbeli’l-şer‘îden mensûb-ı mütevellîsi ve hâlâ 

câmi‘-i mezkûr İmam Kazızâde Osman Efendi ibn-i Hasan bin Mehmed Emin nâm 

kimesne zikr-i âtî vakfın arsasına vaz‘ı-yedî câiyü’l-esâmi şâhidler şehâdetleriyle 

ber-vech-i şer‘î sâbit olan ve İbn-i Şeker Mahallesi ahâlisinden bulunân Çökerden 

Apo’nun oğlu Hüseyin bin Mehmed ibnü’l-merkûm Apo mahzarında ve medine-i 

mezbûrede hâlâ evkâf muhasebeciliği vekili Kethûdâzâde Mustafa Ağa hâzır olduğu 

halde mûtevellisi olduğum cami‘i şerîf evkâfı cümlesinden olub cami‘i mezbûrum 

cümle kapusu hizâsında kâ’in tarafları kıbleten Kilisî Beşe oğlu Ahmed şimâlen 

Kahyâ oğlu Hacı Ali bin Mehmed vereseleri şarkân hâzır mezbûr Cenk mülkleri ve 

garben tarîk-i ‘âmm ile mahdûd tulen  altı ve ‘arzen beş hesâb ter‘îmi otuz mi’mar-ı 

zira‘i ‘arzen mevkûf  sarfı hâliye iken yedimde olub îşbu mahkemeye irâ’e itmiş 

olduğum bin iki yüz altmış bir senesi Cemâziye’l-ahiri’nîn yedinci güni tarihli 

mûverrih ve Hüseyin Hamdi imza ve hatmini hâvî bir kıt‘a hüccet-i mentuğınca 

müsûgat-ı  şer‘îyye binâen ‘arsa-i mevkûfe-i mezkûre senevî yedi guruş icrâ min-

kat‘ı ile tahkire ikbâ olunub ol-vechile ‘arsa-i mezkûre şark cihetindeki hudûd 

gösterîlen dükkâna ‘ilâve ve ilhâk olunan dahilime şimdiye değin tedâvil ayârı ile 

dükkan-ı mezkûr hâzır mrkûm Cenk yed ve tasarrufunda bulunduğu halde ve bundan 

çend mah mukaddem merkûm Hüseyin dükkan-ı mezkûrunın külliyen istihdam  

itmekle mâra’l-beyân otuz mi‘mar-i zirâ‘i  

 

(Sayfa No: 181) 
Sahife 4 

‘arsa-ı mevkûfe-i merkûm Sinân Mülkü olan arsadan bi’l-ikrâr mezkûr otuz mi‘mâr 

zirâ‘i ‘arsayı cânib-i vakf içûn bi’t-tevliye zabt iderim deyû tasaddi itmiş olduğum 

da‘vâmdan nef‘en li’l-vakf ba-tevsıt mesalihûn merkûm Hüseyin kendi mülkü olan 

‘arsa ile vakf ‘arsa üzerine birlikde müceddeden tahtâni oda ve fevkâni anbardan 

binâ  inşâ idüb ve ihdas kılınân oda ve anbarın tamamlarından rub‘ hisse-i şâyi‘âsı 

cami‘i mezkûr  vakf dâhililinden olmak ve bâki üç rûb‘ hissesi dahi mezbûr 

Hüseyin’in kendi mülkü olmak üzere tarafeyden bi’t-terâzi musâlaha ulunub ve sulh-

i mezkûr dahî vakf-ı mezbûr hakkında enfa‘ ve evlâ olduğu ve hakîkat-ı sulh minvâl-

i muharrer üzere iddüğü zeyl-i rakimede mestûrü’l-esâmi kimesneler ihbarlarıyla 
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lede’ş-şer‘î alânûr sâbit olmuş idi el-hâlet-i hâzihi merkûm Hüseyin dahî mezkûr oda 

ve anbârların binâ ve inşâsı itham itmekle binâen ‘aleyh mahdûd mezkûr dâhlilinde 

binâ ve inşâ olunan oda ve anbarların rub‘ hissesi mütevellîsi olduğum cami‘i 

mezkûr evkâfı cûmlesinden bulunmak ve bâki üç rûb‘ hissesi dahî merkûm 

Hüseyin’in mülkü olmak üzere tescil olunmak bi’t-tevliye murâdımdır deyû 

mütevellî makar mûmâ-ileyh Osman Efendi’ye sâdır olan cem‘i küllemât-ı 

meşrûhâsında merkûm Hüseyin dahî vecâhen tasdik ve şifâhen tahkîk idüb ol-vechile 

tarafeynin bi’t-tav‘-i ver-rızâ ikrâr ve itirâfları mûceblerince sâlifü’z-zikr oda ve 

anbarların rub‘ cami‘i şerîfi mezbûr vakfı ve üç rub‘ hissesi dahî merkûm Hüseyin’in 

mülkü olmağın mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min-şehr-i Rebi‘u’l-âhire li-sene 

erba‘a ‘aşer ve selâse mi’ete ve elf____________________________________ 

Şühûdü’l-hâl______________________________________________ 

Hacı İbrâhim bin İbrâhim 

Hacı Şâkir ibn-i Hacı Mehmed 

Arif ibn-i  Hacı İbrâhim 

Hacı Hüseyin ve Ali ibn-i Mustafa 

Hacı İbrâhim Efendi ibn-i Hacı Halil 

Hacı Mehmed Ağa ibn-i Mehmed 

ve gayrühüm mine’l-huzzâr 

 

(Dava No: 260) 
Numero 6 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab mahallâtından Tarla-yı 

Cedid Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Kâhkeci Ali ibn-i Hacı 

Ali’nin verâset-i zevce-i menkûhe-i metrûkesi Aişe binti Ömer ile sulbi kebir oğlu 

gâ’ib-i ‘ani’l-beled Mehmed’e ve sağîr oğlu Ahmed’e ve sulbiye-i kebire kızları 

Fatma ve Emine’ye inhisârı ba‘de’t-tahkîku’ş-şer‘î nâ’ib-i mezbûrûn umûrını tesviye 

ve ru‘yete ve malı mevrûsunu ahz ve kabz ev hıfza vâlidesi mezbûre Aişe Hâtûn 

kıbel-i şer‘îden kayyum nasb ve ta‘yîn olunduğu gibi sağîr merkûm Ahmed’in dahi  

malı mevrûsunu ahz ve kabz ve hıfz ve umurunu tesviye ve ru’yete yine mezbûre 

Aişe Hâtûn kezâlik kıbel-i şer‘îden vasî nasb ve ta‘yîn  olunduk da ol-dahi ber-vech-i 

muharrer kayyum ve vesâyet-i mezkûreleri ba‘de’l-kabûl kayyum ve vasî mezbûre 
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ve sâ’ire verese-i kibâr taleb ve ma‘rifetleri ma‘rifet-i şer‘ ile müteveffâ-yı merkûm 

terekesi tahrîr ve takvim ve beyne’l-verese bi’l-fârizâtü’ş-şer‘îyye tevzi‘ ve taksim 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olûnur.  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min-Cemâziyü’l-evvel  li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi’ete ve elf___________________________________________________ 

 

Menzil-i der mahalle-i mezbûre 
guruş  bâb 
3000  1 
 
Yine mahalle-i mezkûrede kâ’in bâbası merkûmun hânesinde olan kırk sekiz 
sehimde on dört sehm hissesi                      

guruş  bâb
3000  1 

 
  bakır       parça                       boz kilim          
guruş  müd ‘aded  guruş ‘aded
570  19 68  30 1 

 
tüfenk  ve tabanca çift    pala bıcâğı              meşlâh 
guruş  ‘aded  ‘aded  ‘aded  guruş ‘aded
181  1  2   1  30 1 

 
harmâne                müştemil ‘acem şalı           sa‘at   
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded

20  1  20  1  100 1 
 
Müteveffâ-yı merkûmun kahveci dükkanında olan edevât behası___________ 
guruş 
200 

 
hıdrdavat-ı menzil 
guruş 

50 
 
Yekûn yalnız 
guruş 
7200 

 
Minhaü’l-ihrâcât______________________________________________  
 
resm-i kısmet        kaydiye           yol bahâ 
guruş  para  guruş  para guruş
180  30  10  20 4 
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Sahhü’t-taksim beyne’l-verese_________________________________________ 
para  guruş
30  7004

 
Hisse-i zevce-i mezbûre Aîşe 
para  guruş
24  875 

 
Hisse-i ibn-i kebir gâ’ib merkûm Mehmed 
para  guruş
02  2043

 
Hisse-i ibn-i sağîr mezbûr Ahmed 
para  guruş
02  2043

 
Hisse-i binti kebîre mezbûre Fatma 
para  guruş
21  1021

 
Hisse-i binti kebîre merkûmân Hâtûn 
para  guruş
21  1021

 

(Sayfa No: 182) 
Sahife 5 

Bâlâda isimleri muharrere verese-i kibâr bulunân kimesnelerden her biri bâlâda 

merkûm olduğu üzere hisse-i ırsiyeleri tamâmen ahz ve kabz ile istifa-yı hak 

eyledikleri gibi ga’ib-i merkûm ile sağîr mezbûrun yine bâlâda merkûm olduğu 

vechile hisse-i ırsiyelerine kâmilen kayyum ve vasî bulunân vereseden zevce-i 

mezbûre Aişe Hâtûn’a li-ecli’l-hıfz  def‘ ve teslimi mezbûre dahî ol-vechile kayyum 

ve kabz ve kabûl ile istifâ-yı hak eylediğini kendi nefsine esâleten ve gaîb-i merkûm 

kayyumluğu ve sağîr mezbûr Ahmed’e vesâyet-i hasebile merkûm Aişe bi’t-tav’-i 

ve’r-rızâ‘ mukırre ve ma‘taraf olduğun işbû mahalle bi’t-tarih imzâ ve temhir olundu 

 

(Dava No: 261) 
Numero 7 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Kuzatlı 

Mahsllesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden Isador oğlu Manûk veled-i 

Manûk’un verâset-i zevce-i metrûkesi Tutu binti Nazar ile vâlidesi Marim binti 

Kifork Hâtûn ve sulbi sağîr oğulları Agob ve Nersez’e ve sulbiye-i sağîre kızları 
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Hâze’nin ve Zâra’ya inhi zarı şer‘an zâhir ve inkâr oldukdan sonra siğar-ı 

merkûmûnun malı mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz ve umurlarını tesviye ve ru’yete 

vâlide ve hâzireleri mezbûre Tutu kıbel-i şer‘îden vasî nasb ve ta‘yîn olunub ol dahî 

ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûre-yi ba‘de’l-kabûl vasî-i mezbûrun ve ümm 

merkûme taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le müteveffâ-yı mezbûr terekesi takrir 

ve takvim ve beyne’l-verese bi’l-fârizâtü’ş-şer‘î tevzi‘ ve taksim defteridir ki ber-

vech-i zîri zikr ve beyân olunûr 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene erbâ ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf_______________________________________________ 

vâlidesi mezbûre marim ile mûteveffâ-yı merkûmun mahalle-i mezbûrede kâ’in 
münâsafaten müşterek oldukları menzilin nısf hîsse-i sâyi‘âsı 
guruş  bâb 
1500  1 
 
kirkid kârı kilim          Mûsabeğli palazı                        ‘atik palaz 
guruş  bâb  guruş ‘aded  guruş ‘aded

55  1  45 1  20 1 
 
    kezâ kilim               yatak kat                    def‘a yatak kat 
guruş  ‘aded  guruş  ‘aded  guruş ‘aded 

20  1  200  2  50 tahrip olmuş 
 
     minder                           bakır parça 
guruş  ‘aded  guruş müd ‘aded 

40  2  265 10 31 
 
yavrusu velet karâbet vâsîsi olub vasi-i mezbûrenîn kabul olan mablağ 
guruş 
1500 
 
et satılı ve küp 
guruş  ‘aded  ‘aded 

25  1  2 
 
yekün yalnız 
guruş 
3730 

 
Minhâü’l-l-ihrâcât________________________________________________ 
resm-i kısmet           kaydiye             yol bahâ 
para  guruş  para  guruş  para guruş
10  93  20  5  10 2 
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Sahhü’t-taksim be’yne’l-verese_______________________________________ 
guruş 
3629 
 
Hisse-i zevce-i Tutu 
para  guruş
25  453 

 
Hisse-i ümm mezbûre Marim 
para  guruş
33  604 

Hisse-i binti sağîr merkûm Agob 
para  guruş
34  856 

 
Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Nersiz 
para  guruş
34  856 

 
Hisse-i sağîre-i mezbûre Zanik 
para  guruş
17  428 

 
Hisse-i binti sağîre-i mezbûre Zâra (tahrip olduğundan okunamadı) 
para  guruş
17  428 

 
Bâlâda muharreretü’ü’l-ism verese-i kibârdan ümm mezbûre Marim oğlu 

müteveffâ-yı merkûmun ber-vech-i bâlâ terekesi sehâmına asâleten ve vesâyeten bi’l-

verese müstekilen vâzı‘u’l-yed olan zevce-i merkûm Tutu ile (tahrip olduğundan 

okunamadı) hisse-i ırsiyesi mukâbilinde şer‘î ‘atı sıhhat-ı salihe hâvî ‘âlâ tariku’t-

tehârücü’ş- şer‘î bir ‘aded yorgan bi’t-terâzi musâlaha olduklarından sonra bedel-i 

sulh olan mezkûr yorganı ümm mezbûre ahz ve kabz ile îstifâ-yı hak idüb mevrûsu 

müteveffâ-yı merkûm terekesine dâ’ir vâsî mezbûre (tahrip olduğundan okunamadı) 

asâleten ve vesâyeten kabûlünü hâvî  bi’t-tav‘-i ve’r-rızâ ibrâ-i ‘amm ile ibrâ ve 

ıskât-ı hak itdiğini siğâr-ı merkûmûnun bâlâda merkûm olduğu üzere hisse-i 

ırsiyeleri olan Cem‘an iki bin beş yüz altmış sekiz guruş otuz iki paralık emvâl ve 

emlâk hisse-i vasiyelerini li-ecli’l-hıfz ve’l-îstirbâh vasî-i mezbûreye teslim olduğu 

ber-vech-i muharrer teslim ve kabz ve kabûl eylediği vasîyi mezbûre ile ümm 

merkûme Marim’den her biri asâleten ve vesâyeten huzûr-ı şer‘îde mukırre ve 

ma‘taraf  olduklarını işbu mahalle bi’ş-serh imzâ ve temhîr oldu 
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(Sayfa No: 181) 
(Dava No: 262) 
Sahife 6        Numero 8  

Ma‘rûzı dâ‘îleridir ki 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Çukur Mahallesi’nde 

mukim işbû ba‘isü’l i‘lâm Sipahi Hacı Ali bin Hasan nâm kimesne medîne-i mezbûre 

mahkeme-i şer‘îyye odasında ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde Kilis kazası’na tâbi‘ Kara 

Sakal karyesi ahâlilerinden Öküzün oğlu Mehmed bin Mehmed muvâcehesinde işbu 

merkûm Mehmed  benden şerikim olduğu cihetle merkûm zimmetinde cihet-i 

karzdan ve tekâvi akçesinden alacağım olan üç yüz doksan guruş otuz parayı taleb ve 

da‘vâ ve merkûm Mehmed dahî ol-mikdar teslimâtim vardır deyû bana def‘le 

mukâbele ve ben dahî kısmen ikrâr ve kısmen inkâr idüb ol-vechile merkûm 

Mehmed ile miyânemizde mesâlahun tevsıdile tarafından bi’t-terâzi merkûm 

Mehmed bana yüz elli guruş virmek ve karye-i mezkûreli Mısdık’dan alınan dört 

semen bağda da‘vâsı  olmak üzere şimdiye kadar medfû‘ât ve makbûzât ve 

da‘vâmızın cümlesinden mesâlih olduk didik de merkûm Mehmed dahî makar-ı 

mezbûr Hacı Ali Ağa’ya cem‘i küllimât meşrûhasında vecâhen tahkîk ve şifâhen 

tasdik idüb ol-vechile kat‘ı münâza‘a eyledikleri tescil ve Ayntab mahkeme-i 

şer‘îyyesinden i‘lâm olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘aşer min-şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a 

‘aşer ve selâse mi’ete ve elf____________________________________________ 

 

(Dava No: 263) 
Numero 9 

Ma‘ruz-ı dâileridir ki 

Kaza-i Vilâyet Halebü’ş-şehbâya tâbi‘ Tabo karyesi ahâlisinden vüzerâ‘ 

sınıfından sahib-i‘arzuhal Hacı Ali bin Hüseyin bin Ali nâm kimesne vilâyet-i 

mezbûreye müzaf Medine-i Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden ma‘kûd meclis-i 

şer‘îmizde zikr-i  âtî iştirâ vazı‘- yedi sâbit olan Sivâs Vilâyet-i Celilesi dâhlilnde 

Dârende kazası ahâlisinden ve Katırcı efnâfından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Hacı Yusuf oğlu 

Ahmed Rıfat ibn-i Kadir nâm kimesne muvâcehesinde merkûmun yedinde olub 

mahkeme-i mezbûre havlusunda mu‘ayene olunan kırmızı renkli ve karnının altı 

siyah ve’l-yevm on bir yaşında bir re’s erkek ester kendi malım olan kısrağımdan 

doğma netâcen yedimde malım iken bundan üç buçuk mah mukaddem kezâen 

yedimden zayi olub el-hâlet-i hâzisi merkûm Ahmed Rıfat yedinde bulmamla ester-i 
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mevsûf mezkûru bi’l-istihkâk taleb ve da‘vâ iderim didikde merkûm Ahmed Rıfat 

dahî cevâbında müdde‘â bih olub el-yevm sekiz yaşında bulunan ester-i mevsûf 

mezkûrun anası bulunan kısrağ  Hüseyin Hilmi karyeli gâ’ib-i ‘ani’l-beled Halil bin 

Hasan ile benim münâzafaten mûşterek malımız olduğu halde ferâğ-ı mezkûrdan 

doğma netâcen ve kezâlik müştereken gâ’ib-i merkûm ile benim malımız iken 

bundan dört sene mukaddem mezbûr ester’in nıfs hissesi gâ’ib-i mezbûr ve bu bir 

‘aded Osmâni lirasıyla kendi malım olan bir re’s katır havîsi mukâbilinde şerikim 

gâ’ib-i mezbûrdan satûn alûb ol-vechile tamâmen malım olmak üzere mâra’z-zikr 

iştirâ-yı bi-hak ber-vech-i mülkiyet vazı‘- yed iderim deyû def‘ale mukâbele itdikde 

tarafeynden ahd-ı hümâ ahiren ber-minval-i muharrer müdde‘âsı inkâr eylemelerine 

ve ber-vech-i meşrûh tarafeynden netaic beyânıyla zikr olunân ester’in mütenevi 

ihtilâf ve akîslerine binâen mâra’l-beyân ester-i neviganın sinnine vukuf-ı namları 

olub tarafeynin ittifaklarıyla asl-ı hayreden huzûr-ı namları olub tarafeynin 

ittifaklarıyla asl-ı hayreden huzûr-ı mahkemeye götürmüş oldukları Arpacı Hamal 

Ömer bin Ali ve Canbaz Ömer bin Ali ve yine Mustafa ibn-i Îsmâil ve Mehmed Ali 

ile Memik ve Çerkes İsmâil Beğ ibn-i Mehmed Beğ nâm kimesnelere irâ’e 

olundukda anlar dahî bade’l-nazâr ve’l-mu’âyyene ester-i mevs’uf mezkûr alaren 

sekiz yaşında olduğu meclisi şer‘îde târif-i muvâcehelrinde her birinin ‘alâ tariku’k-

şehâde haberlerinden zâhir ve müstehâk olub ol-vechile ester-ı mevsûf mezkûrun sini 

zarfından zi’l-ye’d bulunân müdde‘â ‘aleyh merkûm Ahmed Rıfat’ın beyân itdiği 

vakte muvâfık ve müdde‘î mezbûr Hacı Ali’nin dermeyân eylediği vakte muhâlif 

binâen‘aleyh ‘inde’l-fıkıhen müdde‘î merkûm Hacı Ali’nin ber-minvâl-i muharrer 

müdde‘â bih mestûr esterin iddi‘âsı vâkı‘âsına binâen ‘adem-i muvaffâkiyeti 

selasiyesiyle ‘iddi‘âsı meşrûhası zâhir hâlde mükezzib görmeğin mûcebiyle müdde‘î 

merkûm Hacı Ali ester mevs’uf  mezkûr da‘vâsıyla müdde‘â ‘aleyh mezbûr Ahmed 

Rıfat Ağa’ya büyüce şer‘î mu‘ârazadan ba‘de’l-men‘ zikr olunân ester zi’l-yed-ı 

merkûm Ahmed Rıfat Ağa yedinde ‘alâ  hâkân hükm-i şer‘î ile terk ve ibkâ olunduğu 

tescil ve Ayntab mahkeme-i şer‘îyyesinden i‘lâm olundu  

Tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsî‘‘aşer min-Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf________________________________________________ 
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(Sayfa No: 184) 
(Dava No: 264) 
Sahife 7     Numero 9 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medîne-i Ayntab’ın Yahni Mahallesi’nde 

sâkine ve zeyl-i rakimede muharreru’l-esâmi kimesneler ta‘rifleriyle ma‘rû‘f olan 

işbu rafi‘a’tü’l-vesîka Emine binti Ali nâm Hâtûn meclis-i şer‘î şerîf-i lâzımü’t-

ta‘zimde Gurb-ı Kuzzatlı Mahallesi’nde Apo ve Hüseyin ibn-i Hamal Mehmed nâm 

kimesneler mahzârında takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb hâzırân 

merkûmânın li-ebeveyn birâderleri zevcem müteveffi Mehmed ibnü’l-merkûm 

Hamal Mehmed nâm kimesne ile hayâtında beynimizde hâla zevciyet kâ’im iken 

mezbûrun ferişinden hâsıl ve benden mütevellîd sulbi evlâdları Hatice ve Said ve 

Mehmen nâm siğarlar hâlâ bi hakkı’l-hazâne hacr ve terbiyemde olub nafaka ve 

kîsve bahâya muhtac olduklarına ve siğar-ı merkûmların min-kıbeli’l-ebb cedleri 

mezbûr Hamal Mehmed  müsin ‘alil -----? olmakla siğar-ı merkûmları infak ve 

iksâya  ‘adem-i ihsârına binâen siğarları mezkûr lûzum-ı zarûriyeleri içûn mûsir olan 

li-ebeveyn amucaları hâzırân merkûmân üzerlerine kadr-i ma‘rûf nafaka farz ve 

takdir olunmak matlûbumdur didikde mezbûre Emine’nin takrir-i meşrûh vâkı‘a 

mutâbık (tahrip olduğundan okunamadı)..? i’l-emre muvâfık ve zikr-i âtî meblağ dahi 

kadr-ı kifâye olduğu zeyl-i hüccetde muharreru’l-esâmi kimesneler ihbarlarıyla 

lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve mütehakkık olmağın kıbel-i şer‘îden siğar mezbûrların 

nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zarûre içûn işbu târih-i cihetden i‘tibâren külli 

yevm her biri içûn yirmişer para nafaka farz ve takdir olûnûb meblağ-ı mefrûz 

mezkûru yevmi cem‘an altmış paraya makar-ı mezbûrûn Hadice ve Said ve 

Mehmed’in beher yevm nafaka ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı zarûriyelerine harç ve 

sarf ve lede’l-hâce istidâneye ve kaydı’z-zafer hâzıran merkûman Apo ve Hüseyin 

üzerlerine rucû‘a mezbûre Emine Hâtûn’a kıbel-i şer‘îden izin virimeğin mâ vak‘a 

bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min-Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf______________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl______________________________________________ 

Bağcı Osman Oğlu (tahrip olduğundan okunamadı) 

İskân olmalı Mustafa bin Emin 

Muhsız Sinân Ağa 

diğeri Hüseyin 
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Molla Vesim 

ve gayrühüm 

 

(Dava No: 265) 
Numero 10 

Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Medine-i Ayntab’ın Gülistan Mahallesi 

sâkinlerinden olub zâtı ta‘rifleri şer‘î ile mu‘arafa olan işbû râfi‘atu’l-vesîka Hadice 

ibnite Mehmed nâm Hâtûn meclis-i şer‘î şerîfi enverde Türkmân Aşireti’nden hâlâ 

zevci Şıvak dimekle ma‘rûf Şeyh Mehmed ibn-i Şeyho bin Hüseyin nâm kimesne 

mahzârında takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüb ben merkûmun zevce-i 

menkûhe-i medhûl bahâsı olduğum ecilden mezbûrun ferişinden hâsıl benden 

mütevellîd hâlâ bi hakkû’l-hazine hacr ve terbiyemde dokuz aylık iş bu hâzır bi’l-

meclîs sulbi sağîr oğlu Mehmed ile yine merkûm Şıvak bilâ nafaka velâ mûceb-ı 

şer‘î terk ile Bab Kazası’na mülhak kurada sâkin olub ben ve sağîr merkûm Mehmed 

dahî nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyeye muhtac olmamızla oğlu sağîr 

merkûm ile benim nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir hevâic-i zarûriyemiz içûn işbû 

mezbûr Şûvaz Mehmed üzerine kadr-ı kifâye meblağı farz ve taktir olunmak 

matlûbumdur didik de gıbbe’t-tasdik kıbel-i şer‘îden dahî zevce-i mezbûre Hadice ile 

sağîr merkûm Mehmed içûn mezbûr Şıvak üzerine bi’t-terâzı işbû târih-i hüccetden 

i‘tibâren yevmi üç guruş farz ve takrir olûnub meblağı mefrûz mezkûru mezbûre 

Hadice kendi nefsiyle sağîr merkûm Mehmed’in el-yevm nafaka ve kisve bahâ ve 

sâ’ir levâzım-ı zarûriye harç ve sarf ve lede’l-hâce istidâneye ve i‘nde‘z-zafer 

merkûm Şıvak Mehmed’in üzerine rucû‘u zevce ve hazına-i mezbûre Emine Hâtûn’a 

kıbel-i şer‘îden izin virilmeğin mâ vak‘a bi‘t-taleb ketb ve imlâ olundu 

Tahrîren fi’l-yevmi’t-tasi‘‘aşer min-Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a ‘aşer 

ve selâse mi’ete ve elf________________________________________________ 

Şühûdü’l-hâl________________________________________________ 

Ahmed bin Abdullah 

Mehmed Ali bin Ahmed 

Hacı Mehmed ibn-i Hacı Murad 

Ahmed bin Ahmed 

Mustafa bin Osman 

ve gayrühüm 
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(Dava No: 266) 
Numero 12 

Haleb Vilâyet-i Celilesi dâhlilinde Medine-i Ayntab’ın Kızılca Mescid 

Mahallesi’nde sakine ve zâtı takrifleri ile ma‘rûf olan işbu râfi‘atü’l-vesîka Elif ibnite 

İbiş nâm Hâtûn meclis-i şer‘î şerîf-i alânûrda yine mahalle-i mezbûrede mukim Hıdır 

oğlu Tûrân ibn-i Cemal Hasan mahzarında takrir-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm 

idüb el-hâlet-i (tahrip olduğundan okunamadı) kîsve bahâ ve sa’ir  

 

(Sayfa No: 184) 
Sahife Numerosu 8 

levâzım-ı zarûriyeye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olub ve oğlûm îşbû hâzır merkûmdan   

başka müstehak-ı şer‘îyyem olmamakla kıbe’l-i şerden oğlum îşbu Tûran üzerine 

kadr-ı kifâye nafaka ve kisve bahâ farz ve takdir olunmak matlûbumdur didik de 

mezbûre Elife’nin takrir-i meşrûhı vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık zikr-i âtî 

meblâğ dahî kadr-ı ma‘rûf olduğu zeyl-i rakîmede muharreü’l-esâmi kimesneler 

ihbarlarıyla lede’ş-şer‘î alânûr zâhir ve mûtehakkık olmağın kıbel-i şer‘îden 

tarafeynin rızâlarıyla ümm mezbûre Elif Hâtûn içûn oğlu merkûm Tûran üzerine işbu 

târih-i cihetden i‘tibâren beher yevm altmış para nafaka ve kısve bahâ farz ve takdir 

olûnûb mablâğ-ı mefrûz mezkûru harç ve murafa ve lede’l-hâce îstidâneye ve 

‘ınde’z-zafer oğlu merkûm Tûran’ın üzerine rucû‘an ümm mezbûre Elif Hâtûn’a 

kıbel-i şer‘îden izin viri’l-meğin mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olûndu  

Tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre min-Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a ‘aşer ve 

selâse mi‘ete ve elf___________________________________________________ 

Sühûdü’l-hâl ________________________________________________ 

(Sühûdü’l-hâl yok) 

 

(Sayfa No: 185) 
(Boş) 
 



 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM  
MATERYAL  VE  METOD 

 

 

3.1. MATERYALLER 

 Bu çalışmanın kaynağı Hicri 1310-1314 yılları arasını kapsayan 156 

Numaralı 167-250, 1-93 ve 1-8 sahifelerden oluşan (dava başlangıç numerosu 293’le 

başlayan) Ayntab Şer‘îyye Sicili’dir. Bu sicilin fotokopisi Ankara’daki Milli 

Kütüphane’den elde edilmiş ve transkripsiyon fotokopiler esas alınarak yapılmıştır. 

Transkripsiyon çalışması sırasında metnin doğru okunabilmesi için 

“Kamûs-ı Türkî”,34 kelimelerin yazımında ise “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 

Lûgat”35 sıkça başvurulan sözlükler olmuştur. Şer‘îyye sicilinde Ayntab’a ait yer 

adlarının yazımında “İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep”;36 karye 

isimlerinin yazımında “XVI. Yüzyıl Tahrir Defterlerine Göre Antep’in Sosyal ve 

Ekonomik Durumu”;37 “Miladi XVI, Hicrî X inci Asırda Antep”38 ve “XVI Yüzyılda 

Antep ve Yöresinde Yer Adları”;39 kişi ad ve lâkapların yazımında “Gaziantep Şer‘i 

Mahkeme Sicilleri (Cilt 153 ilâ 160)”;40 mesleklerin yazımında “Osmanlı Devletinin 

Son Yıllarında Gaziantep’te Sanat ve Ticaret Dalları”41 ve “İlk İnsanlardan Bugüne 

Çeşitli Yönleriyle Gaziantep”,42 camilerin ve mescitlerin yazımında “Gaziantep 

                                                 
34 Şemseddin Sâmi. (1998). Kamûs-ı Türkî. Alfa Yayınları, 1.Baskı, İstanbul, ss.1-1574. 
35 Ferit Develioğlu. (1999). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Aydın Kitap Evi, Ankara, ss.1-
1195. 
36 M. Oğuz Göğüş. (t.y.). İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep. (basım evi ve yeri 
belirtilmemiş), ss.1-410. 
37 Hüseyin Özdeğer. (1982). XVI. Yüzyıl Tahrir Defterlerine Göre Antep’in Sosyal ve Ekonomik 
Durumu. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul,  ss.104-111. 
38 Hikmet T.Dağlıoğlu. (1936). Miladi XVI, Hicrî X inci Asırda Antep. Gaziantep Halkevi, c.II, 
Gaziantep, ss.1-118. 
39 Ahmet Cebeci. (1999). XVI. Yüzyılda Antep ve yöresinde yer adları. Gaziantep, Küçükdağ, Y. 
(Ed.), Gaziantep Üniversitesi Vakfı Kültür Yayınları, Yayın No: 6, Gaziantep, ss.165-172. 
40 Cemil C. Güzelbey. (1966). Gaziantep Şer‘i Mahkeme Sicilleri (Cilt 153 ilâ 160). Gaziantep Kültür 
Derneği Yayınları, Sanat Matbaası, Fasikül 1, Gaziantep, ss.135-148. 
41 Hasan R. Çitçi ve Şakir S. Yener. (1971). Osmanlı Devletinin Son Yıllarında Gaziantep’te Sanat ve 
Ticaret Dalları. Yeni Matbaa, Gaziantep, ss.1-88. 
42 Göğüş, a.g.e., ss.1-410. 



 

 

454

Camileri Tarihi”43 adlı esere başvurulmuştur. Antep ile ilgili genel bilgileri tespitte 

ise, “Miladi 16, Hicrî X inci Asırda Antep”44 adlı eserlere başvuruldu. Şer’îyye 

sicilinde geçen hüccet, i‘lâm, ma‘ruz gibi belge çeşitlerini anlayıp yorumlamak için 

“Şer‘iyye Sicilleri”45 ve “Osmanlı Belgelerinin Dili”46 adlı eserlerden yararlanıldı. 

Genel olarak kelimelerin okunması ve anlamlarının belirlenmesinde “Osmanlı Tarihi 

Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü c.I,47 II48 ve III49 ile “Anadolu’nun Tarihi 

Coğrafyasına Giriş”50  adlı eserlere başvuruldu. 

 

3.2. ŞER‘ÎYYE SİCİLİ TRANSKRİPSİYON METODU 

 Bu tez çalışmasına konu olan Ayntab Şer’îyye Sicili’nin transkripsiyonu, 

yukarıda belirtilen kaynaklardan yararlanarak yapılmıştır. 156 Numaralı Ayntab 

Şer‘îyye Sicili’nin orijinal nüshası Ankara’daki Milli Kütüphane’dedir. Sicil, Hicri 

1310-1314 (M.1894-1896) yıllarını kapsamakta olup 19x47 ebatında ve 394 

(250+93+8) sayfadan ibarettir. Milli Kütüphane’den temin edilen sicilin 

fotokopisinin 167-250, 1-93 ve 1-8 sayfalarından oluşan ikinci yarısının 

traskripsyonu yapılmıştır. Transkripsiyonu yapılan bu kısmın 167-250 sayfaları arası 

(84 sayfa) Nâib Nesim Baltacı dönemine, sonraki 1-93 sayfaları arası (93 sayfa) Nâib 

Mehmet Ataullah dönemine aittir. Son 1-8 sayfaları arası (8 sayfa)’nın ise hangi nâib 

dönemine ait olduğu belirtilmemiştir. Transkripsiyonu yapılan bu araştırmanın ilk 

dava numerosu 293 ile başlamıştır. 

Sicile Romen rakamlarıyla sayfa numarası verilmemiş fakat Arap 

rakamlarıyla “sahife numerosu” veya “sahife” ve davalara “numero” verilmiştir. 

Sayfa ve dava numeroları nâib değişimi ile yeniden başlamıştır. Transkripsiyonda 

orijinal “sahife numerosu” veya “sahife” ve numero yanında birden başlayarak 

sahifelere (veya sahife numerolarına) “sayfa no” ve numerolarada “dava no” verildi. 

Transkripsiyonda verilen sayfa no ve dava no’lar parantez içinde koyu yazılmıştır. 
                                                 
43 Cemil C. Güzelbey. (1984). Gaziantep Camileri Tarihi. Oya Matbaası, Gaziantep,  ss.1-192. 
44 Hikmet T.Dağlıoğlu. (1936). Miladi 16, Hicrî X inci Asırda Antep. Gaziantep Halkevi, Gaziantep, 
ss.1-59. 
45 Akgündüz, a.g.e., ss.11-53. 
46 Kütükoğlu, a.g.e., ss.341-366. 
47 Mehet Z. Pakalın. (1993). Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, c.I, İstanbul, ss.1-850. 
48 Mehet Z. Pakalın. (1993). Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, c.II, İstanbul, ss.1-784. 
49 Mehet Z. Pakalın. (1993). Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, c.III, İstanbul, ss.1-670. 
50 Tuncer Baykara. (1988). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I: Anadolu’nun İdari Taksimatı. 
Türk Kültürünü Araştırm Enstitüsü Yayınları, No: 86, Sevinç Matbaası, Ankara, ss.1-270. 
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Sicilin bazı sayfalarına sadece rakamla sayfa numarası yazılmış. Bu durumda ise 

parantez içine “(sahife)” ve rakamı parantez önüne yazıldı. 

 Belgelerde silinti ve tahribattan dolayı okunamayan şahıs, yer vb. isimlerle 

karşılaşıldığında (tahrip olduğu için okunamadı) şeklinde belirtildi. Okuyup ta doğru 

olduğundan emin olmadığımız kelimelerin sonuna da “?” işareti konuldu.  

 Kelimelerin yazımı ve transkrip kuralları uygulanırken Ferit 

Develioğlu’nun “Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat” adlı eseri esas alınmıştır. 

 Üzerinde çalışma yaptığımız şer‘îyye sicilinin davalarına rahat ulaşılması 

için içerik hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 
BULGULAR  VE  TARTIŞMA 

 

 

4.1. ŞER‘ÎYYE SİCİLLERİ 

 Osmanlı Devleti idâri teşkilâtı eyâletlere, eyâletler sancaklara (livâ), 

sancaklar kazâlara, kazalar nâhiyelere, nâhiyeler de köylere ayrılmıştır. Bunlardan 

eyalet, sancak ve kâzalara kadılar atanmıştır.51 Atanan kadılar, şer‘î mahkemelerde 

görev yapmışlardır. Mahkemelerde yapılan işlemler ve alınan kararlar “şer‘îyye 

sicili” denilen defterlere yazılmıştır.52 Bu siciller yazıldıkları dönemle ilgili olarak 

Osmanlı Devleti’nin idarî, sosyal, siyasî, askerî, ekonomik vb. bilgileri içerirler. 

Ayntab’a ait toplam 174 şer‘îyye sicili bulunmaktadır.53 Bu sicillerin asılları 

Ankara’da Milli Kütüphane’de korunmaktadır. 

Bu çalışmada H.1310-1314 (M.1892-1896) yıllarını kapsayan 156 

Numaralı Ayntab Şer’îyye Sicili’nin 167-250, 1-93 ve 1-8 sayfalarından oluşan 

ikinci yarısının transkripsiyonu ve değerlendirmesi yapılmıştır. 

 

4.2. TRANSKRİPSİYONU YAPILAN SİCİLDEKİ DAVALARIN TANITIMI 
1312-1314 yıllarını kapsayan 156 Numaralı Ayntab Şer’îyye Sicili’nde yer 

alan davaların içeriğini tabloda (Tablo 1) vermeyi uygun bulduk. Söz konusu içerik 

tablosun yazımına sicilin 167. sahifesindeki 293. numero verilerek başlanmıştır. 

Ancak her Nâib değiştiğinde numerolar 1 (bir) ile yeniden başlayıp devam etmiş, 

bazı davalara da sehven aynı numara verilmiştir. Metin içinde bütünlüğü sağlamak 

amacıyla tabloya “dava no” adıyla bir bölüm ekledik. 

Çalıştığımız şer‘îyye sicilinde toplam 266 dava tespit edildi. Biz bu tabloda 

çalışma alanımızla ilgili olarak dava konusunu, belge türünü ve tarihini vermekle 

                                                 
51 Üçok vd., a.g.e., ss.227-228. 
52 Pakalın, a.g.e., c.II, s.383. 
53 Ahmet Akgündüz. (1998).  Şer‘iyye Sicilleri. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, s.190-
191. 
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yetindik. Ancak bu davalarla ilgili olarak hukuk alanında ayrıca bir çalışma 

yapılabilir. 

 

Tablo 1. Transkripsiyonu yapılan sicildeki davaların içeriği * 
Dava 

No 
 

Numero 
Belge 
Türü 

 
Dava Konusu 

 
Hicri Tarih 

1 293 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 10 C.evvel 1312 
2 294 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 15 C.evvel 1312 
3 295 İ‘lâm (Battal çekilip iptal edilmiş)  
4 296 İ‘lâm Miras anlaşmazlığı 17 C.evvel 1312 
5 297 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 15 C.evvel 1312 
6 298 Hüccet Miras paylaşımı   1 R.evvel 1312 
7 299 Kassâm Tereke taksimi 23 R.âhir 1312 
8 300 Kassâm Tereke taksimi (gayri Müslim) 23 C.evvel 1312 
9 301 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 25 C.evvel 1312 

10 302 Hüccet Vasînin vesayeti altındaki malları 
satmasına izin verilmesi hakkında 

28 C.evvel 1312 

11 303 Hüccet Vasî tayini   3 R.evvel 1312 
12 304 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   3 C.evvel 1312 
13 305 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   1 C.evvel 1312 
14 306 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 20 C.evvel 1312 
15 307 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 16 C.evvel 1312 
16 308 İ‘lâm Evliliğin sona ermesi ve mehr-i 

mü‘eccel ile ilgili 
  6 C.âhire 1312 

17 309 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   7 C.evvel 1312 
18 310 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 15 C.âhir 1312 
19 311 Ma‘ruz Vakıf mütevellisi tayini 24 C.ahire 1312 
20 312 Hüccet Çocuğa nafaka tayini 14 C.âhire 1312 
21 313 İ‘lâm Şehir suyu dağılımı anlaşmazlığı    9 C.âhire 1312 
22 314 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 21 C.âhire 1312 
23 315 Kassâm Tereke tahrir, tevzi ve taksimi  
24 316 Hüccet Vasi tayini   3 C.âhire 1312 
25 317 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 27 C.âhire 1312 
26 318 Buyrultu İmâmet ve hitâbet cihetine memur 

ta‘yîni 
18 C.evvel 1312 

27 319 Ma‘ruz İmâmet ve hitâbet cihetine memur 
ta‘yîninin talebi ve atanması 

28 C.âhire 1312 

28 320 Ma‘ruz İmâmet ve hitâbet cihetine memur 
ta‘yîninin talebi ve atanması 

23 C.âhire 1312 

29 321 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 20 C.âhire 1312 
30 322 İ‘lâm Sumaklık satışı hakkında   5 C.âhire 1312 
31 323 İ‘lâm Alacak-verecek davası (tahrip olmuş) 1312 
32 324 Hüccet Vasi tayini (gayri Müslim)   1 R.ferd 1312 
33 325 Mürâsele İmam ve müezzin tayini   9 R.ferd 1312 
34 326 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   1 R.ferd 1312 
35 327 İ‘lâm Şıhnenîn görevden alınması 

hakkında 
  5 R.ferd 1312 

36 328 İ‘lâm Menzil hissesi hakkında (gayri  
Müslim) 

  1 R. ferd 1312 

37 329 Hüccet Nafaka talebi   6 R.ferd 1312 
38 330 Vakfiye Bağ ve ceviz eşcarının vakfedilmesi 

ve vakıf şartnamesi  
  1 R.ferd 1312 
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Tablo 1. (Devam) 
Dava 

No 
 

Numero 
Yazı 
Türü 

 
Dava Konusu 

 
Hicri Tarih 

39 331 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 17 R.ferd 1312 
40 332 Kassâm Vasi tayini, tereke tahriri, tevzi ve 

taksimi 
20 C.âhire 

41 333 Ma‘ruz Vakıf mütevellisi tayin talebi ve ataması 19 R.ferd 1312 
42 334 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı (Müslim-

gayri Müslim) 
19 R.ferd 1312 

43 335 Vakfiye Erik bahçesinin vakfedilmesi ve vakıf 
şartnamesi  

  3 R.ferd 1312 

44 336 Hüccet Vâsi tayini 20 R.ferd 1312 
45 337 Hüccet Vâsi tayini 25 R.ferd 1312 
46 338 Ma‘ruz Arazi satış sözleşmesi 27 R.ferd 1312 
47 339 Hüccet Vâsi tayini   1 R.ferd 1312 
48 340 Hüccet Vâsi tayini 29 R.ferd 1312 
49 341 Hüccet Vâsi tayini   2 R.ferd 1312 
50 342 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında    1 Ş.mu‘azzam 1312 
51 343 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı (Müslim-

gayri Müslim) 
  5 Ş.mu‘azzam 1312 

52 344 Ma‘ruz Miras paylaşımı 17 Ş.mu‘azzam 1312 
53 345 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 17 Ş.mu‘azzam 1312 
54 346 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 15 Ş.mu‘azzam 1312 
55 347 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 21 Ş.mu‘azzam 1312 
56 348 Hüccet Vâsi tayini 25 Ş.mu‘azzam 1312 
57 349 Hüccet Vâsi tayini 25 Ş.mu‘azzam 1312 
58 350 Hüccet Vâsi tayini   1 Ş.mu‘azzam 1312 
59 351 İ‘lâm Miras dağılımı anlaşmazlığı ve miras 

paylaşımı 
  9 Ş.mu‘azzam 1312 

60 352 Hüccet Miras kalan arazilerin tasarruf hakkının 
 başkasına vekalet ile verilmesi hakkında

  1 Ş.mu‘azzam 1312 

61 352 Hüccet Ayntab’da muvakkaten oturan kişinin 
 İskenderun’daki mefâzesinin satış 
vekâletini vermesi hakkında  

28 Ş.mu‘azzam 1312 

62 353 İ‘lâm Miras paylaşımında anlaşmazlık  (gayri 
 Müslim) 

25 R.mübarek 1312 

63 354 Hüccet Maraş’ta vefat eden kişinin alacağının 
 alınması ve mirasın paylaşılması için 
 vekalet verilmesi 

10 Ramazan 1312 

64 355 Hüccet Miras kalan fıstıklığın satılarak menzil 
 alınması hakkında vekâlet verilmesi  

13 Ramazan 1312 

65 356 Hüccet Nafaka verilmesi hakkında   1 Ş.mu‘azzam 1312 
66 357 İ‘lâm Medrese müderrisinin maaşına zam 

istenmesi ve istediği miktarda zammın 
verilmesi 

  5 Ş.mukerrem 1312 

67 358 İ‘lâm Vefat eden kişinin borcunun mirasından 
ödenmesi 

  5 Ş.mükerrem 1312 

68 359 Hüccet Mecnun olan kişiye vâsi tayini ve 
mecnunun malından kendisine nafaka 
bağlanması 

  1 R.mübârek 1312 

69 360 İ‘lâm Vefat eden kişinin borcunun mirasından 
ödenmesi 

  5 Ş.mükerrem 
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Tablo 1. (Devam) 
Dava 

No 
 

Numero 
Yazı 
Türü 

 
Dava Konusu 

 
Hicri Tarih 

70 361 Hüccet Emine Gülhiz Hanım’ın vakıfnamesi, vakıf 
şartları  ve bu vakfın mütevellisi Mir‘in 
haklarını vakıf şartlarına göre Hatice 
Hanım’a devretmesi hakkında 

  1 R.mübârek 1312 

71 362 İ‘lâm Evliliğin gerçekleştiğine dair açılan dava 
ve evliliğin gerçekleşmediği hakkında 

  7 R.mübarek 1312 

72 363 İ‘lâm Evliliğin sona ermesiyle mehr-i mü’eccelin 
istemesi ve verilmesi hakkında 

  3 Ş.mükerrem 1312

73 364 İ‘lâm Vefat eden kişinin alacağının varisleri 
tarafından istenmesi hakkında 

  6 R.mübârek 1312 

74 365 Ma‘ruz Vefat edenin alacağının varisleri tarafından 
istenmesi hakkında 

  5 Ş.mükerrem 1312

75 366 Ma‘ruz Vefat edenin alacağının varisleri tarafından 
istenmesi 

  5 Ş.mükerrem 1312

76 367 Vakfiye Dükkan vakfedilmesi ve vakıf şartnâmesi 
hakkında 

  1 R.mübârek 1312 

77 368 Battal çekilip iptal edilmiş 
78 369 Hüccet Vakıf hakkında verilen vekâletin geri 

alınması hakkında 
17 Ş.mükerrem 1312

79 370 İ‘lâm Menzil paylaşımında anlaşmazlık 15 Ş.mükerrem 1312
80 371 İ‘lâm Vefat eden kişinin mirasından mehr-i 

mü’eccel talebi ve mehr-i mü’ecel 
miktarının isbat edilmesinin istenmesi, 
ispatı ile mehr-i mi’eccelin ödenmesi 
hakkında 

   1 Z.ka’de 1312 

81 372 Kassâm Terekenin tahrir, tevzi ve taksimi hakkında 12 Z. ka’de 1312 
82 373 İ‘lâm Rahime Hanım’ın vakfetmiş olduğu nar ve 

zeytin bahçelerinin, vakıf şartlarına göre 
kimin mütevelli olacağının tesbiti hakkında 

  1 Z. ka’de 1312 

83 374 İ‘lâm Miras taksimi davası, davacının ve 
davalının terekenin belirlenmesinde farklı 
beyanlar bildirmeleri hakkında 

21 Ş.mükerrem 1312

84 375 İ‘lâm Evliliği talak-ı selâse ile sona eren kadının, 
bu durumu resmi hale getirmek için dava 
açması, davalının buna itiraz etmesi ve 
davalının haklı olduğu ile ilgili 

  3 Zilkade 1312 

85 376 İ‘lâm Evliliğin sona erdiğinin resmi hale 
getirilmesi ve mehr-i mü’eccel hakkında 

21 Zilkade 1312 

86 377 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında 23 Zilkade 1312 
87 378 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 24 Zilkade 1312 
88 379 İ‘lâm Binek hayvanı satışı ile ilgili alacak-

verecek hakkında 
24 Zilkade 1312 

89 380 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 28 Zilkade 1312 
90 381 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında 25 Zilkade 1312 
91 382 Kassâm Önceden kassâma yazılmış olan terekenin 

taksimi ve vereselere teslimi hakkında 
  7 Ramazan 1312 

92 383 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   3 Zilhicce 1312 
93 384 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   3 Zilhicce 1312 
94 385 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   3 Zilhicce 1312 
95 386 Ma‘ruz Vakıf mütevellisi tayini talebi ve 

mütevellinin atanması hakkında 
  7 Z.şerife 1312 
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Tablo 1. (Devam) 
Dava 
No 

 
Numero 

Yazı 
Türü 

 
Dava Konusu 

 
Hicri Tarih 

96 387 Mürâsele Caminin imâmet ve hitâbet cihetine 
memur tayini hakkında 

18 Z.şerife 1312 

97 388 İ‘lâm Vakıf mütevellisinin değiştirilmesi 
hakkında 

17 Z.şerife 1312 

98 389 İ‘lâm Ziynet eşyasının miras olarak paylaşımı 
hakkında anlaşmazlık ve bu 
anlaşmazlığın giderilip mirasın 
paylaştırılması hakkında 

21 Z.şerife 1312 

99 390 Ma‘ruz Ebû’l- Hüdâ Medrese’sinin tedris 
cihetine müderris tayin edilmesinin 
istenmesi ve bu isteğin yerine 
getirilmesi hakkında 

25 Z.şerife 1312 

100 391 İ‘lâm Bağ satımı ve miras olarak paylaşılması 
hakkında anlaşmazlık 

27 Z.şerife 1312 

101 392 İ‘lâm İncirlik hakkında anlaşmazlık 27 Z.şerife 1312 
102 393 İ‘lâm Lale Mustafa Paşa vakfına ait 

dükkanların mütevelliliği hakkında 
anlaşmazlık 

17 Z.şerife 1312 

103 394 İ‘lâm Vakıf dükkanlarının mütevellileri 
hakkında anlaşmazlık 

19 Z.şerife 1312 

104 395 Mürâsele İbn-i Eyüb Câmisi’nin imâmet ve 
hitâbet cihetine memur 
görevlendirilmesi hakkında 

  1 M.haram 1313 

105 396 Hüccet Menzil hissesinin vekâleti hakkında 17 Z.şerife 1313 
106 397 İ‘lâm Dükkan hissesi ve dükkanın bedeli 

icâresinin mütevelliye ödenmesi 
hakkında 

  1 Zilhicce 1313 

107 398 Mürâsele Hacı Nasır Cami’inin hitâbet cihetine 
memur görevlendirilmesi hakkında 

  1 M.haram 1312 

108 399 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   7 Z.şerife 1312 
109 400 İ‘lâm Miras kalan meclis hakkında 

anlaşmazlık 
30 Zilhicce 1312 

110 401 İ‘lâm Oruç Beğ vakfı’nın tevliyeti 
anlaşmazlığı 

  6 M.haram 1313 

111 402 İ‘lâm Evlenecek kişilerin süt kardeşi olduğu 
için evliliklerinin mümkün olmadığı 
hakkında 

  3 M.haram 1312 

112 403 Hüccet Miras kalan malların satılması için 
vekalet verilmesi hakkında 

  5 C.âhire 1312 

113 404 İ‘lâm Miras kalan menzilin paylaşılması 
anlaşmazlığı 

11 M.haram 1312 

114 405 İ‘lâm Miras kalan emlâk, emvâl, hasılat ve 
gılal anlaşmazlığı 

17 M.haram 1312 

115 406 Kassâm Terekenin tahrir, tezvic ve taksimi   2 Z.şerife 1312 
116 407 İ‘lâm Miras paylaşılmasında anlaşmazlık 17 M.haram 1312 

  Ma‘ruz Nâibin göreve başlaması hakkında  
117 1 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında   1 S.hayr 1312 
118 2 Hüccet Vasi tayini ve nafaka bağlanması 

hakkında  
  5 S.hayr 1313 

119 3 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında 12 S.hayr 1313 
120 4 İ‘lâm Menzil alım-satım anlaşmazlığı 17 S.hayr 1313 
121 5 İ‘lâm Menzil alım-satım anlaşmazlığı 21 S.hayr 1313 



 

 

461

 
Tablo 1. (Devam) 

Dava 
No 

 
Numero 

Yazı 
Türü 

 
Dava Konusu 

 
Hicri Tarih 

122 6 Hüccet Miras ile ilgili vekâlet verilmesi hakkında 28 S.hayr 1313 
123 7 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında   1 S.hayr 1313 
124 8 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   6 R.evvel 1313 
125 9 İ‘lâm Menzil anlaşmazlığı   7 R.evvel 1313 
126 10 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 16 R.evvel 1313 
127 11 Hüccet Hacı Mustafa Vakfı’na mütevelli tayini 

hakkında 
27 R.evvel 1313 

128 12 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında (gayri Müslim) 27 R.evvel 1313 
129 13 Hüccet Vasi tayini hakkında 25 R.evvel 1313 
130 14 Hüccet Vasi tayini hakkında   5 R.evvel 1313 
131 15 Hüccet Miras kalan hisseler için bütün varislerin 

aynı kişiye vekâlet vermesi hakkında 
17 R.evvel 1313 

132 16 Kassâm Mahmud bin Hacı Emir’in terekesinin,  
açık artırma ile satılması için esmanının 
beyanı  

17 R.evvel 1313 

133 17 Hüccet Vasiye vasîsi olduğu kişinin menzil 
hissesini satıp, ona uygun bir menzil alması 
için izin verilmesi hakkında 

  7 R.âhire 1313 

134 18 Ma‘ruz Talak-ı selase ile evliliği sona eren kadının 
mehr-i mü‘eccelini istemesi hakkında 

  7 R.âhire 1313 

135 19 Hüccet Vekâlet verilmesi hakkında 19 R.âhire 1313 
136 20 İ‘lâm Miras kalan menzil ve bağ anlaşmazlığı   7 R.âhire 1313 
137 21 Hüccet Menzil satışı için vekâlet verilmesi 

hakkında 
  6 C.evvel 1313 

138 22 Kassâm Terekenin tahrir, tevzi ve taksimi 16 R.evvel 1313 
139 23 Kassâm Siirdli Zulkadriye Medresesi’nde sâkine 

tâliban-ı ulum olan Molla Haydar’ın vefatı 
sonucu kayyum tayini ve bey‘ ve fürht 
olunan terekesi esmânıyla medyumlardan 
alınan meblâğın beyânı 

  1 C.âhire 1313 

140 24 Kassâm Tereke tahrîr, tevzi ve taksimi   6 R.âhir 1313 
141 25 Kassâm Tereke tahrîr, tevzi ve taksimi   5 R.evvel 1313 
142 26 Kassâm Tereke tahrîr, tevzi ve taksimi 21 S.hayr 1313 
143 27 Kassâm Tereke tahrîr, tevzi ve taksimi   3 R.âhire 1313 
144 28 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında 23 C.evvel 1313 
145 29 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 24 C.evvel 1313 
146 30 İ‘lâm Tarlanın vekâleti hakkında 25 C.evvel 1313 
147 31 Hüccet Vasi tayini 28 C.evvel 1313 
148 32 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 27 C.âhire 1313 
149 33 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   1 Receb1313 
150 34 Vakfiye Bir kıt‘a bağın vakfedilmesi ve vakıf 

şartnamesi 
13 C.evvel 1313 

151 35 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında   1 Receb 1313 
152 36 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   3 Receb1313 
153 37 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   3 Receb 1313 
154 38 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   3 Receb 1313 
155 39 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 17 Receb1313 
156 40 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   7 Receb 1313 

 



 

 

462

Tablo 1. (Devam) 
Dava 

No 
 

Numero 
Yazı 
Türü 

 
Dava Konusu 

 
Hicri Tarih 

157 41 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 11 Receb 1313 
158 42 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 11 Receb 1313 
159 43 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   7 Receb 1313 
160 44 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 17 (tahrip olmuş) 1313
161 45 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 17 R.âhire 1313 
162 46 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 28 C.evvel 1313 
163 47 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 27 C.âhire 1313 
164 48 Hüccet Nafakanın bağlanması hakkında 15 C.evvel 1313 
165 49 Hüccet Nafakanın artırılması hakkında   1 Receb 1313 
166 50 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi 28 Receb 1313 
167 51 Hüccet Vasi tayini 27 Recep 1313 
168 52 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı   8 C.evvel 1313 
169 53 Hüccet Vefat eden kişide alacakları olan ailenin 

terekeden alacaklarının alınması için 
vekâlet verilmesi hakkında 

  3 Şaban 1313 

170 54 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 17 Recep 1313 
171 55 İ‘lâm Şehir suyunun dağılımında anlaşmazlık 

(Müslim-gayri Müslim) 
  1 C.evvel 1313 

172 56 İ‘lâm Evliliği sona eren kadının mehr-i mü’ecel 
hakkını istemesi 

  7 Şaban 1313 

173 57 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi (gayri 
Müslim) 

20 Şaban 1313 

174 58 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi 27 Şaban 1313 
175 59 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında 15 Receb 1313 
176 60 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   1 Şaban 1313 
177 61 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi (gayri 

Müslim) 
28 Şaban 1313 

178 62 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı   4 Şevval 1313 
179 63 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı   4 Şevval 1313 
180 64 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 25 Şevval 1313 
181 65 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 25 Şevval 1313 
182 66 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 25 Şevval 1313 
183 67 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 25 Şevval 1313 
184 68 Vakfiye Bir bâb attar dükkanı nısfının 

vakfedilmesi ve vakıf şartnamesi 
  1 Ramazan 1313 

185 69 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi   7 Zilkade 1313 
186 70 İ‘lâm Vefat eden kişiden alacağı olanın 

alacağını varislerden istemesi hakkında 
  7 Zilkade 1313 

187 71 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 15 Zilkade 1313 
188 72 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 16 Zilkade 1313 
189 73 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 17 Zilkade 1313 
190 74 Vakfiye Cehreliklerin ve bağların vakfedilmesi ve 

vakıf şartnamesi 
17 Zilkade 1313 

191 75 Ma‘ruz Vakfa mütevelli tayini isteği hakkında 17 Zilkade 1313 
192 76 Hüccet Vasi tayini ve nafaka bağlanması 

hakkında 
15 Zilkade 1313 

193 77 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi 17 Zilkade 1313 
194 78 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi 17 Zilkade 1313 
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Tablo 1. (Devam) 
Dava 

No 
 

Numero 
Yazı 
Türü 

 
Dava Konusu 

 
Hicri Tarih 

195 79 İ‘lâm Halı ile ilgili anlaşmazlık (Müslim-gayri 
Müslim) 

23 Zilkade 1313 

196 80 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 23 Zilkade 1313 
197 81 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 24 Zilkade 1313 
198 82 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi 24 Zilkade 1313 
199 83 Hüccet Camiye imam görevlendirilmesi   1 Zilhicce 1313 
200 84 Hüccet Vasi tayini hakkında 21 C.evvel 1313 
201 85 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında   3 Zilkade 1313 
202 86 Hüccet Miras kalan menzil hissesinin satılıp 

başka bir menzil alınarak vasiye vekâlet 
verilmesi hakkında 

17 Zilhicce 1313 

203 87 İ‘lâm Nikah akdinin gerçekleşip 
gerçekleşmediği hususunda anlaşmazlık 

  1 Zilhicce 1313 

204 88 Hüccet Vasi tayini hakkında 21 Zilhicce 1313 
205 89 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 25 Zilhicce 1313 
206 90 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında   1 S.hayr 1313 
207 91 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi 15 Zilhicce 1313 
208 92 Hüccet Vasi tayini hakkında   1 Muharrem 1313
209 93 Hüccet Ayntab dışında vefat eden kişinin 

mirasının paylaşımı için vekalet verilmesi 
hakkında 

  1 Muharrem 1314

210 94 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında   1 Muharrem 1314
211 95 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında 25 Zilhicce 1313 
212 96 İ‘lâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi 17 Muharrem1314 
213 97 İ‘lâm Miras paylaşımında anlaşmazlık 11 Muharrem 1314
214 98 İ‘lâm Bağ alım-satımı anlaşmazlığı 13 Muharrem 1314
215 99 Vakfiye Bağın vakfedilmesi ve vakıf şartnamesi 

hakkında  
  1 Muharrem 1314

216 100 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında 20 Muharrem 1314
217 101 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   3 Safer 1314 
218 102 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı   2 Safer 1314 
219 103 Hüccet Terekeden miras kalan hisse ve mehr-i 

mü’eccelin alınması için birine vekalet 
verilmesi hakkında 

  7 Muharrem 1314

220 104 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında 17 R.evvel 1314 
221 105 Hüccet Vasi tayini hakkında   1 Muharrem 1314
222 106 Hüccet Vasi tayini hakkında 15 Safer 1314 
223 107 Hüccet Vasi tayini hakkında   7 Zilhicce 1314 
224 108 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 14 Safer 1314 
225 109 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 14 Safer 1314 
226 110 Vakfiye Osman Efendi medresesi’nin vakıf namesi 

ve şartları 
15 C.evvel 1313 

227 111 Hüccet Binek hayvanı anlaşmazlığı ile ilgilenmesi 
için vekalet verilmesi hakkında 

17 Safer 1314 

228 112 Hüccet Miras paylaşımı için vekalet verilmesi 
hakkında 

18 Safer 1314 

229 113 İ‘lâm Menzil anlaşmazlığı 17 Safer 1314 
230 114 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında   1 Muharrem 1314
231 115 Vakfiye Bir kişinin vakıf namesi ve şartları  21 Safer 1314 
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Tablo 1. (Devam) 
Dava 

No 
 

Numero 
Yazı 
Türü 

 
Dava Konusu 

 
Hicri Tarih 

232 116 Ma‘ruz Vasi tayini hakkında (tarih belirtilmemiş) 
233 117 Hüccet Miras kalan alacakla ilgili vekalet verilmesi 

hakkında 
  2 R.evvel 1314 

234 117 İ‘lâm Miras paylaşımında anlaşmazlık   2 R.evvel 1314 
235 118 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı   4 R.evvel 1314 
236 119 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi   3 Zilhicce 1314 
237 120 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi   3 Zilhicce 1314 
238 121 İ‘lâm Bağ satışı ve sınırı anlaşmazlığı 12 R.evvel 1314 
239 122 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında   1 R.evvel 1314 
240 123 İ‘lâm Fıstıklık hakkında anlaşmazlık  
241 124 İ‘lâm Menzil anlaşmazlığı 25 R.evvel 1314 
242 125 İ‘lâm Ölen kişinin terekesinden mehr-i mü’eccel 

ödenmesinin istenmesi hakkında 
25 R.evvel 1314 

243 126 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi (gayri 
Müslim) 

22 R.evvel 1314 

244 127 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi 25 R.evvel 1314 
245 128 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi 23 R.evvel 1314 
246 129 İ‘lâm Mehr-i müsemmâ ve miras paylaşımı   7 R.âhir 1314 
247 130 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı   9 R.âhire 1314 
248 131 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 15 R.âhire 1314 
249 132 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı   7 R.âhire 1314 
250 133 İ‘lâm Menzil anlaşmazlığı 13 R.âhire 1314 
251 134 Buyrultu Medreseye müderris tayini hakkında   4 Safer 1314 
252 135 İ‘lâm Evliliğin sona ermesi hakkında 20 R.âhire 1314 
253 136 İ‘lâm Mehr-i mü’eccelin ödenmesinde 

anlaşmazlık 
27 R.âhire 1314 

254 137 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 21 R.âhire 1314 
255 138 Hüccet Vasi tayini   1 Zilhicce 1314 

  Mürâsele Mehmet Emin Efendi’nin nâiblik görevine 
başlaması hakkında 

20 M.harâm 1313 

256 1 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında 22 R.âhire 1314 
257 2 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi 25 R.âhire 1314 
258 3 İ‘lâm Alacak-verecek hakkında   1 C.evvel 1314 
259 4 İ‘lâm Yeni yapılan menzilin arsasının rub‘ 

hissesinin camiye ait olduğuyla ilgili 
anlaşmazlık 

27 R.âhire 1314 

260 5 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi   5 C.evvel 1314 
261 6 Kassâm Tereke tahriri, tevzi ve taksimi   1 C.evvel 1314 
262 7 İ‘lâm Alacak verecek hakkında 14 C.evvel 1314 
263 8 İ‘lâm Binek hayvanı anlaşmazlığı 19 C.evvel 1314 
264 9 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında 18 C.evvel 1314 
265 10 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında 19 C.evvel 1314 
266 11 Hüccet Nafaka bağlanması hakkında   1 C.evvel 1314 

*Sicilde yer alan toplam 266 davanın yüzdeleri: İ‘lâmlar  % 49, hüccetler % 28, 
kassâmlar % 12, ma‘ruzlar % 5, vakıflar % 3, mürâseler % 1.5. Ayrıca 2 buyrultu ve 
2 battal çekilerek iptal edilmiş dava vardır. 
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4.3. İDARÎ, SOSYAL VE EKONOMİK YAPILAR 
4.3.1. İdari Yapılar 
4.3.1.1. Karyeler 
Abuş karyesi 
Acunlu karyesi 
Ağca Kend karyesi 
Akpınâr karyesi 
Arabvirân karyesi (Yenice) 
Arabdar karyesi 
Arıklıca karyesi 
Arıl karyesi 
Atabeğ karyesi 
Avşalı? karyesi 
Bâbilge karyesi 
Batal Höyük karyesi 
Şöhme karyesi 
Battal karyesi 
Bedir Kend karyesi 
Bedirköy karyesi 
Beğ karyesi 
Beğlerbeği karyesi 
Belân köyü 
Bir Hanlı karyesi 
Birecik karyesi 
Bostancı karyesi 
Burc karyesi 
Büyük Arabdar karyesi 
Büyük Kızılhisar karyesi 
Cağdığın karyesi 
Cağud karyesi 
Ceyde karyesi 
Cided karyesi 
Cidelli karyesi 
Cuba karyesi 
Cubakir karyesi 
Çukur Höyük karyesi 
Defterdâr karyesi (Kilis) 
Derehöyük karyesi 
Derekışla karyesi (Pazarcık) 
Derviş karyesi 
Dımışkılı karyesi 
Dostelli karyesi? 
Dülük karyesi 
Eşdili karyesi 
Fidanlar karyesi 
Gerceğin  karyesi 
Göğsüncük karyesi 
Güceği karyesi 
Gücek karyesi 
Güllü karyesi 

Güngürge karyesi  
Güreniz karyesi 
Hacar? karyesi 
Hamur Kesân karyesi 
Harbete Mezra‘ası karyesi 
Havran karyesi 
Haydâr karyesi 
Hezek karyesi 
İbrahim Şehir karyesi 
İbrâhimli karyesi  
İsbatirun karyesi 
İsâ Beğ karyesi 
Kefer-i Cebel karyesi 
Kara Çomak karyesi 
Kara Dinek karyesi 
Kara Höyük karyesi 
Kara Kapu karyesi 
Kara Melik karyesi (Kilis) 
Kara Sakal karyesi (Kilis) 
Karaca Burc karyesi 
Karaca Virân karyesi 
Kara Kuyu karyesi 
Kastel karyesi 
Kaya Kendi karyesi 
Kayacık karyesi 
Kazılar karyesi 
Kefer-i Cebel karyesi 
Kefre karyesi 
Kenan Beğ karyesi 
Keret karyesi 
Kızılhisâr-ı Kebir karyesi 
Kilisâcık karyesi 
Kozlıyazı karyesi 
Göçebe karyesi 
Körkin karyesi 
Kumluk karyesi 
Küçük Kızılhisâr karyesi 
Küçük Ma‘sare karye 
Küşdem karyesi 
Mertmenge karyesi 
Mihrimân karyesi 
Nurvana karyesi 
Orul karyesi 
Öyüm Söğüt karyesi 
Öyüm-Kör karyesi 
Rustanlı karyesi 
Sam karyesi 
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Sâm Mezra‘ası karyesi 
Sebil karyesi 
Semâvin-i Fevkâni karyesi 
Sevindik karyesi 
Seyfeddin karyesi 
Simâvin karyesi 
Sinân karyesi 
Su Boğazı karyesi 
Şemik karyesi 
Şerîf karyesi 
Şöhme karyesi 
Tabo karyesi 
Tahtâni karyesi 
Tahtani-i Timur karyesi 
Taşatan karyesi 

Taşlıca Rum Evlek karyesi 
Tıhnatan karyesi 
Tilfar karyesi 
Tilbaşir karyesi 
Tilfar karyesi 
Tilhöyük karyesi  
Timûr karyesi 
Tutlu karyesi 
Uğrıca karyesi 
Ulu Ma‘sare karyesi 
Va‘az karyesi (Rum Kal‘a) 
Yaylacık karyesi 
Yeni Yapan karyesi 
Yortu karyesi 

 
4.3.1.2. Mahalleler 
Abbas Mahallesi 
Akçûran Mahallesi (Kilis) 
Akyol Mahallesi 
Bala Mahallesi 
Bayrak Bölüğü Mahallesi 
Beğ Mahallesi 
Bostancı Mahallesi 
Boyacı Mahallesi 
Câbi Mahallesi 
Cevizlice Mahallesi 
Çakmak Koyu Mahallesi 
Çıkrıkcı Mahallesi 
Çırâgbeğ Mahallesi (Bursa) 
Çukur Mahalle 
Dede Mahallesi 
Divanli Mahallesi (Mar‘aş) 
Düğmeci Bölüğü Mahallesi 
Ehl-i Cefâ Mahallesi 
Emin Dede Mahallesi 
Eski Saray Mahallesi 
Eyûb Mahallesi 
Eyûboğlu Mahallesi 
Ferâfere Mahallesi (Halep) 
Gerciğin Mahallesi 
Gurb-ı Zincirli Mahallesi 
Gülâser Mahallesi 
Hacı Halil Hanesi Mahallesi 
Hamamcı Hanesi Mahallesi 
Hızır Çavuş Mahallesi 
İbhan Mahallesi 
İbn-i Eyûb Mahallesi 
İbn-i Kör Mahallesi 
İbn-i Şeker Mahallesi 

Kalenderhâne Mahallesi (Kayseri) 
Kanalıcı Mahallesi 
Karacalı Mahallesi 
Kastel Mahallesi 
Kaya Sokağı Mahallesi 
Kayacık Mahallesi 
Kaysara Mahallesi 
Kazaz Mahallesi 
Kebkeb Bölüğü Mahallesi 
Kepenek Mahallesi 
Keşan Mahallesi 
Kızılca Mescid Mahallesi 
Kirişci Mahallesi (Karaman) 
Kocaoğlan Mahallesi 
Koca Şerîf Mahallesi 
Kozanlı Mahallesi 
Kozluca Mahallesi 
Kurb-ı Aliyyü’l-Neccâr Mahallesi 
Kurb-ı İbn-i Şeker Mahallesi 
Kurb-ı Kayacık Mahallesi 
Kurb-ı Tarlayı Cedid Mahallesi 
Kurb-ı Zincirli Mahallesi 
Kurb-ı Bostancı Mahallesi 
Kuzatlı Mahallesi 
Kürkçiyan Mahallesi 
Kayabaşı Mahallesi (Mar‘aş) 
Mekdebönü Mahallesi 
Musullı Mahallesi 
Neccar Mahallesi 
Sabık Salman Mahallesi 
Sefer Paşa Bölüğü Mahallesi  
Sefer Paşa Mahallesi 
Seng-i Hoşkadim Mahallesi 
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Seng-i Nakkaş Mahallesi 
Seng-i Tavil Mahallesi 
Suyabatmaz Mahallesi 
Şarkıyân Mahallesi 
Şeyh Halîfe Mahallesi (Bitlis) 
Şıhcan Mahallesi 
Tarla Mahallesi 
Tarla-yı Cedid Mahallesi 
Tarla-yı Atık Mahallesi 

Tişlâkî Mahallesi 
Temirciyan Mahallesi (Haksin) 
Töbe Mahallesi   
Ümrüklü Mahallesi 
Yahni Mahallesi 
Yalnızhane Mahallesi 
Yeni Oba Mahallesi 
Zide Mahallesi (Karaman)

 
4.3.1.3. Caddeler 
Hükümed Caddesi 
Alaybey Caddesi 
İshak Paşa Caddesi 
Beldes Hanı Caddesi 
 
4.3.2. Sosyal Yapılar 
4.3.2.1. Medreseler 
Abdi Ağa Medresesi 
Aliyyül-Neccâr Medresesi 
Ebû’l-Hüdâ Medresesi 
Fethiye Medrese’si (Fethiye) 

Nakıb Medresesi 
Osman Ağa  Medresesi 
Şabaniye Medresesi 
Zülkadriye Medresesi 

 
4.3.2.2. Camiler 
Alâüddevle Cami’i 
Bostancı Cami‘i 
Çınarlı Cami‘i 
Debbağhâne Cami‘i 
Eyub Mahallesi Cami‘i 
Ferhâdiye Cami‘i 
Hacı Nasır Cami‘i 
Hasan Ağa Cami‘i 
Kastel Başı Cami‘i 

Kır Tarla Cami‘i 
Kozluca Cami‘i 
Kuzatlı Mahallesi Cami‘i 
Nuri Mehmed Paşa Cami‘i 
Ömer Şeyh Cami‘i 
Şabaniye Cami‘i 
Şirvani Cami‘i 
Tahtalû Cami‘i 
Tahtâni Cami‘i 

 
4.3.2.3. Aşiretler 
Abdal Aşireti 
Atmalı Aşireti 
Fehikanlı Aşireti 
Hamik Aşireti 

Karakoyunlu Aşireti 
Savcılı  Aşireti 
Türkmân Aşireti 
Urumânlı Aşireti 

 
4.3.2.4. Hanlar 
Beldes hanı 
Buğda hanı 
Gümrük hanı 

Haleb hanı 
Haşve hanı 
Millet hanı 

Müfti hanı 
Tuz hanı 
Yüzükcü hanı 

 
4.3.2.5. Mescidler 
Abdüsselâm Mescidi 
Çayırlı Mescidi 
Hacı Veli Mescidi 
Hamza Beğ Mescidi 

Îsâ Beğ Mescidi 
Kaya Mescidi 
Kızılca Mescid 
Neccâr Ağa oğlu Mescidi 
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4.3.3. Ekonomik Yapılar 
4.3.3.1. Dükkanlar  
Attar dükkânı 
Bâğılca dükkânı 
Bakkal dükkânı 
Bardakçı dükkânı 
Bıçakçı dükkânı 
Boyacı dükkânı 
Etmekci dükkânı 

Habbaz dükkânı 
Habhabcı dükkânı 
Hafhaf dükkânı 
Hallac dükkânı 
Harat dükkânı 
Helvacı dükkânı 
Kahkeci dükkânı 

Kasab dükkânı 
Oturakcı dükkânı 
Tahtacı dükkânı 
Tütüncü dükkânı 
Uncu dükkânı 

 
4.3.3.2. Pazarlar 
Arasa bazarı 
Buğda bazarı 
Çancı bazarı 
Elmacı bazarı 
 

Güceli bazarı 
Harâd bazarı 
Helvâcı bazarı 
Kapucu bazarı 
Kazancı bazarı 

Küçük bazar 
Oturakcı bazarı 
Tuz bazarı 
 

4.3.3.3. Fabrika 
‘Arak Fabrikası   
 
4.3.3.4. Çarşılar 
Arasa Çarşusı 
Debbağhâne Çarşusı 
Eblehân Çarşusı 
Eyûb Çarşusı 

Fadlacı Çarşusı 
Kal‘aaltı Çarşusı 
Karagöz Çarşusı 
Keçehâne Çarşusı 

Mecidiye Çarşusı 
Uzun Çarşı 
Fazıl Çarşusı 
 

 
4.3.3.5 Esnaflar
Arpacı esnafı 
Bakkal esnafı 
Bezâz esnafı 
Bostancı esnafı 
Canbâz esnafı 

Cülha esnafı 
Çiftçi esnafı 
Hamal esnafı 
Katırcı esnafı 
Kefşker esnafı 

Neccâr esnafı 
Simitci esnafı 
Şiraz esnafı 
Tütüncü esnafı 

 
4.3.3.6. Meslekler 
Abacı 
Alacacı 
Attar 
Bazarcı 
Berber 
Bostancı 
Cerrah 
Cercerci 
Cülha 
Cüllah 
Çörekci 
Demirci 
Enfiyeci 

Etmekci 
Fadlacı 
Hafhafcı 
Hamal 
Hamamcı 
Hasırcı 
Hışveci 
Kanavetci 
Kasab 
Kazancı 
Kazaz 
Kasırcı 
Kebabcı 

Keçeci 
Kefşker 
Kesahcı 
Kömürcü 
Külekci 
Kürkcü 
Ma‘sareci 
Merkebci 
Mutaf 
Nalbant 
Neccar 
Oturakcı 
Papuccu 

Patpatcı 
Pekmezci 
Pineci 
Serraç 
Şıhne 
Tabib 
Tenekeci 
Tikeci 
Tütüncü 
Uncu 
Yemenici 
Saka 
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4.4. DEĞERLENDİRME 

 Osmanlı Devleti, tarihçiler tarafından incelenirken genel olarak Tanzimat 

öncesi ve sonrası (1839 öncesi ve sonrası) diye ikiye ayrılarmaktadır. Şer‘îyye 

sicilleri de incelenirken Tanzimat öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılarak 

incelenmektedir.54 Transkripsiyonu yapılan 156 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili 

Tanzimat dönemine ait olup, bu dönemdeki şer‘îyye sicillerine uygun olarak 

düzenlenmiştir.  

 Tanzimat dönemi öncesinde yapılan yazılı belgelerin tümü sicillere 

kaydedilmemiştir. Vakıflar dışında bütün kayıtların genellikle bir sayfanın yarısını 

geçmediği görülür. Eski siciller, kadının cübbesinin cebine girecek ölçüde küçük, dar 

ve uzuncadır. Tanzimat sonrası şer‘îyye sicillerid şahitleri tezkiye eden şahısların 

isim ve adreslerinin yazılması, verilen kararların gerekçelerinin daha uzun tutulması 

nedeniyle bu dönem şer‘îyye sicilleri ebatca daha büyük ve hacimli olmuştur. Yine 

bu dönemde sicillerin yazılması ile ilgili olarak kayıtlar arasında fazla aralık 

bırakılmaması, şer‘î mahkemeler tarafından verilen her çeşit yazılı belgenin aslının 

mutlaka sicile kaydedilmesi, ihtiyaç duyulduğu zaman okunacak şekilde düzgün 

yazılması gibi kararlar alınmıştır.55 Şer‘îyye sicilleri tutuluş tarzına göre üçe ayrılır:56 

(i) Tereke, vekâlet, hüccet, i‘lâm gibi yalnızca bir konuya ait kayıtların bulunduğu 

siciller. (ii) Bir tarafına evlenme-boşanma, alacak-verecek, alım-satım, nafaka, vakıf, 

hibe, cürüm-cinayet gibi mahalli olaylar kaydedilirken diğer taraftan merkezden 

gelen ferman, berat, buyrultu, izinnâme gibi belgelerin kaydedildiği siciller. (iii) 

Kayıt sırasında konu hatta tarih sırasına bile dikkat edilmeden karışık olarak tutulan 

siciller. 

 Transkrıpsiyonu yapılan bu sicil, 97x47 ebadında ve 394 sayfadan oluşup 

Tanzimat dönemi defterlerine uygun olarak tutulmuştur. Göreve başlayan naibin 

görevine ilişkin bir mürasele ile birlikte her sayfaya ve davayalara numara verilerek 

kaydedilmiştir. Yeni bir nâib göreve başlayınca, nâibin göreve başladığını gösteren 

mürasele yazıldıktan sonra sayfa ve belge numarası yeniden başlamış, hüccetler ve 

i‘lâmlar yerine göre uzun ve ayrıntılı şekilde yazılmıştır. Ancak sicilin bazı sayfaları 

okunamayacak şekilde kötü yazılmış, dava tarihleri sırasıyla verilmemiş, belge 

çeşitleri karışık verilmiş ve bazı sayfalar arasında fazla boşluk bırakılmıştır. 

                                                 
54 Kütükoğlu, a.g.e., s.7. 
55Akgündüz, a.g.e., ss.18-19. 
56 Taş, a.g.m., s.178. 
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 156 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili’nin transkripsiyonu yapılan kısmında 

266 dava tespit edilmiş olup davalar içinde i‘lâmlar  % 49 (131) ile birinci sırada yer 

alırken, % 28 (73) ile hüccetler, % 12 (32) ile kassâmlar, % 5 (13) ile ma‘ruzlar, % 3 

(9) ile vakıflar, % 1.5 (4) ile mürâseleler yer almıştır. Ayrıca 2 buyrultu ve 2 de battal 

çekilip iptal edilmiş dava tespit edilmiştir. 

 Toplam 266 dava içerisindeki 131 i‘lâmın % 39’u alacak-verecek, % 21’i 

binek hayvanı anlaşmazlığı, % 20’si miras anlaşmazlığı, % 5’i boşanma ve mehir ile 

ilgilidir. Bunların dışında şehir suyu dağılımı, müdderisin maaşına zam istemesi, 

vakıf şartları hakkında anlaşmazlık, dükkan geliri hakkında anlaşmazlık, nikahın 

kıyılıp kıyılmadığı hakkında anlaşmazlık, nişanın süt kardeşliğinden dolayı nişanın 

bozulması, nafaka bağlanması, hırsızlık, menzil ve fıstıklık anlaşmazlıkları gibi 

davalar yer almaktadır. 

 Toplam 266 dava içerisindeki 73 Hücetin % 32’si vasi tayini, % 32’si 

nafaka bağlanması ve  % 21’i vekaletdir. Bunların dışında vekaletin geri alınması, 

vasiye mal satımına izin verilmesi gibi davalar da tespit edilmiştir. 

 Çalışması yapılan bu sicilde geçen ve günümüzde hala var olan Gaziantep 

mahalleleri şunlardır: Akyol, Alaybey, Beydili, Bostancı, Karagöz, Boyacı, Cabi, 

Çukur, Delbes, Düğmeci, Kanalıcı, Kepenek, Kozluca, Suyabatmaz, Tışlaki, 

Değirmiçem, Dülükbaba, Sarıgüllük ve Yaprak.57 

  Bu tez çalışmasında askeriye ile ilgili, merkezden gelen emirler, vergi 

toplanması gibi davalara rastlanmamıştır. Oysa 141 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili 

(M.1845-1854)’nde redif birliğine asker alma izinnâmesi, mukataa ve mültezimler ile 

igili emirler bulunduğu belirtilmiştir.58 120 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicil (M.1775-

1777) çalışmasında Diyarbakır Eyaleti’ne deve toplayıp gönderilmesi, İstanbul’un et 

ihtiyacını karşılamak için bölgeden hayvan toplanması, mukataa, zeamet ve timar ile 

ilgili merkezden gelen emirler bulunduğu belirtilmiştir.59  

 Bu şer’îyye sicilinin ait olduğu Tanzimat döneminde kadıların görev ve 

yetkileri sınırlandırılarak yeni oluşturulan belediyelere ve mülki amirliklere 

                                                 
57 Gaziantep’de şimdi var olan mahalle adları DİE Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nden temin edilen 
1990 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre tespit edilmiştir. 
58 H.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, ss.352-363. 
59 Zeynel Özlü. (1999). Gaziantep’in 120 No’lu Şer‘iye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme. 
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, ss. 31-52. 



 

 

471

verilmiştir.60 Belirtilen dönemde hukuk alanında yapılan düzenlemelerin Ayntab’da 

da yürürlüğe girdiği sonucuna varılabilir. Yine bu döneme ait 141 Numaralı Ayntab 

Şer‘îyye Sicil’ine göre, Protestanlar Ayntab’da bir cemiyet olarak resmen 

tanınmıştır.61 

 120 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili’nde ise aşiret taşkınlıklarından ve sınır 

ihlallerinden bahsedilmiştir.62 Bizim çalışmamıza dahil olan yıllarda herhangi bir 

isyanın veya taşkınlığın olmaması nedeniyle Ayntab’da halkın huzurlu bir şekilde 

yaşadığı sonucunu çıkarmak mümkündür. 

 120 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili’nde menzil satışlarından ve 

menzillerin duruma göre fiyatlarının değişmesinden bahsedilmektedir.63 Bu çalışma 

kapsamına giren 156 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili’nde menzil davalarına sıkça 

rastlanmış ve menzil fiyatlarının burada da değiştiği tespit edilmiştir. Miras 

anlaşmazlıklarının çoğu menzil anlaşmazlığı olarak görülmüştür.  

 Yine 120 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili’nde zeytin, nar, dut, ceviz, erik, 

kayısı, susam, pirinç (ürz), nohut, nişasta, kahve, soğan, arpa, fasulye (lüb‘ye), elma, 

badem, kişmiş, zerdali ve şeftali ziraatından bahsedilmiştir.64 Bu çalışma kapsamına 

giren 156 Numaralı Ayntab Şer’îyye Sicili’nde ise bağcılık, bahçecilik ve 

hayvancılıkla uğraşıldığına; atölye tipi küçük işletmelerde endüstri faaliyetlerinin 

yürütüldüğüne dair bilgiler vardır. Ayrıca bir “Arak fabrikası“ (rakı fabrikası)’nın 

varlığı tespit edilmiştir. Yine bu dönemde incir (hayir), cehrelik, darı, simit, bulgur, 

arpa, buğday, maş, erik, fıstık, sumak, nar ziraatları da yapılmıştır. 

   141 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili’nde65 olduğu gibi bu çalışmaya dahil 

olan 156 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili’nde de gayrı Müslimlerin miras 

paylaşımları ile Müslim-gayri Müslim anlaşmazlıklarına ilişkin davalar 

bulunmaktadır. Gayrı Müslimlerin mirasları, İslâm hukuku kurallarına göre taksim 

edilerek paylaştırılmıştır. Bu yıllarda dini inançtan kaynaklanan hukuki bir 

anlaşmazlığa rastlanmamıştır.  

 187 Numaralı Isparta Şer‘îyye Sicili (M.1855-1857)’nde Ömer, Mehmet, 

Mustafa, Ali, Osman, Aişe, Fatma gibi Müslüman isimlerinin çok kullanıldığı 

                                                 
60 İlber Ortaylı. (2000). Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri (1840-1880). Tarih Kurumu 
Basım Evi, Ankara, ss.170-192. 
61 Arslantaş, a.g.e.,  ss.352-363. 
62 Özlü, a.g.e., ss.31-52. 
63 Özlü, a.g.e., ss.31-52. 
64 Özlü, a.g.e., ss.31-52. 
65 Arslantaş, a.g.e., ss.352-363. 
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belirtilmiştir.66 Aynı şekilde 113 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili (M.1755-

1756)’nde isimlerin büyük bir ekseriyetinin benzeri isimler olduğu kaydedilmiştir.67 

Bu durumlar bu tez çalışmasında da tespit edilmiştir.  

 156 Numaralı Ayntab Şer‘îyye Sicili’ne konu olan dönemde, Ayntab’da, 

halkın her müşkülde mahkemeye başvurabildiği ve mahkemelerinde hiç ayrım 

gözetmeksizin adilce bir yargılama yaptığı tespit edilmiştir. Bu dönemde Ayntab’da 

herhangi bir isyan veya taşkınlık olmaması halkın mutlu bir yaşam sürdüğünü ve 

huzur içerisinde ekonomik faaliyetlerde bulunduğu belirlenmiştir. 

                                                 
66 Nurhan Gedik. (1997). 187 Numaralı Isparta Şer‘iyye Sicili (Transkripsiyonu ve Edisyon Kritiği). 
Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, ss.74-76. 
67 Galip Eken. (1988). Gaziantep’in 113 Numaralı Şer‘iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme 
(H.1168-1169 M.1755-1756). Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara, s.308. 



 

SONUÇ 

 

Tarihi araştırmalarla elde edilen bilgiler, geçmiş ile günümüz arasında bir bağ 

kurma özelliğine sahiptir. Tarih, geçmişten günümüze aktardığı bilgilerle toplumlara 

çıkarımlar sunar ve bu çıkarımlar yaşanan çağın şekillenmesine etki etki eder. Bunun 

için tarihi araştırmalar önemlidir. Tarihi kaynaklardan olan Şer’îyye sicilleri, 

Osmanlı toplumunun yaşam koşulları, geçim tarzı, sosyal, siyasi ve iktisadi 

konularda bilgiler içerdiği için araştırılmaya değer bilgiler içermektedir. 

Osmanlı Devleti’nde kadıların Şer’i usule göre görev yaptığı yere Şer‘îyye 

mahkemeleri adı verilmiştir. Bu mahkemelerde davaların kaydedildiği deftere 

Şer‘îyye sicili denmiştir. Transkripsiyonu yapılan 156 Numaralı Ayntab Şer’îyye 

Sicili I. Meşrutiyet sonrası döneme aittir. Sicil Tanzimat dönemindeki düzenlemelere 

uygun olarak hazırlanmıştır.   

İncelenen defterin ait olduğu 1894-1896 yılları bilindiği gibi, Osmanlı 

Devleti’nin gerileme devrinin sonlarına rastlamaktadır. İstibdat devri adı verilen bu 

dönemde yönetimin başında Sultan II. Abdülhamid bulunmaktaydı. 

Şer‘îyye sicilleri, Osmanlı Devleti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunu 

araştırmak için gözden uzak tutulmayacak temel bir kaynaktır. Tez konusunu 

oluşturan ve üzerinde çalışılan belgelerin asılları Ankara’da Milli Kütüphane’de 

koruma altındadır. İki yıllık bir dönemi kapsayan bu sicil sadece Ayntab hakkında 

değil; aynı zamanda 19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin sosyal, ekonomik, adlî ve idari 

hayatı hakkında da önemli bilgiler vermektedir.  İncelenen sicilde idarî, medeni, vasi 

tayinleri, miras taksimi, mülk satışı, vekâlet, nafaka, alacak-verecek anlaşmazlıkları, 

içme suyu dağılımı anlaşmazlığı gibi konulara rastlanmıştır. Bunun yanında hırsızlık, 

nişan bozulması, boşanma, eskiden kurulmuş olanlarla yeni kurulan vakıflar, 

vakıflarda görev yapan kişiler, vakıflardan sağlanan gelirler, vasi, imam, müderris, 

müezzin ve mütevelli tayinleri ile ilgi davalar da tespit edilmiştir.    

Osmanlı Devleti’nde Teba’nın canlarından, mallarından ve namuslarından 

emin olarak yaşamalarını sağlamak için gereken her türlü tedbir alınmıştır. Bu 

tedbirlerin uygulanabilmesi için de idari merkezlere bazı görevliler gönderilmiştir. 

Bunlar arasında kadı, mültezim, imam, müezzin gibi kişileri sayabiliriz. Bu kişiler 

aracılığıyla adaletin yerine getirilmesi, sosyal kurumların normal olarak çalışması 



hususunda devletin varlığı ve otoritesi hissettirilmiş ve vatandaşların üzerine düşen 

görevleri titizlikle yapmaları sağlanmıştır.  

Yapılan bu araştırma iki yıllık bir dönemi içerse de o döneme ait Ayntab ve 

çevresinin idarî, sosyal, ekonomik ve hukuk uygulamaları hakkında önemli bilgiler 

vermektedir. Bunlardan dolayı Şer‘îyye sicilleri tarihçiler için çok önemli bir 

kaynaktır. Tarihi olaylar değerlendirilirken doğru sonuçlara ulaşmak için o 

dönemdeki Şer‘îyye sicillerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir. 

Bu araştırma neticesinde elde edilen bulgu ve sonuçların ilgili literatüre katkı 

sağlayacaktır. Nitekim 1894-1896 yılları arasındaki bir kesitin ele alındığı bu 

araştırma ile hem Gaziantep tarihi araştırmalarına hem de Osmanlı tarihi 

araştırmalarına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
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EK A.1. TRANSKRIPSİYONU YAPILAN ŞER‘ÎYYE SİCİLİNDEN  
   ÖRNEKLER  
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