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ÖZET 

 

İdari, adli, sosyolojik, ekonomik ve etnografik bakımdan önemli kayıtlar içeren şer’iyye 

sicillerinin, tutulduğu yer ve tarihlerde yerel farklılıkların ortaya çıkarılması ve bu anlamda 

şehir tarihinin aydınlatılmasında çok önemli yeri bulunmaktadır. 

Bu tezde 1862-1864 yılları arasında tutulan XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili 

ışığında Antalya’nın idari, adli, sosyo-ekonomik görüntüsü ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

İncelenen dönemde Antalya’nın Konya eyaletine bağlı bir sancak olduğu ve özellikle II. 

Mahmut ve Tanzimat Döneminde ortaya konan idari, adli, ekonomik ve sosyal uygulamaların 

Antalya’ya aynen yansıdığı görülmektedir. Bu dönemde Antalya’nın idari yapısında 

kaymakamlar, adli yapıda naiblerin sorumlu olduğu ve yapılan yenileşme hareketlerine uygun 

olarak yeni kurumların var olduğu tespit edilmiştir. 

Bu dönemde devletin iktisadi politikalarının Antalya’ya ne ölçüde yansıdığını 

göstermesi bakımından tedavülde bulunan paralar, çeşitli ürünlere ait fiyatlar; ayrıca ailelerin 

durumu ve etnik-dini yerleşim itibariyle kentin sosyal profili ortaya konularak, Antalya’nın 

tipik bir Osmanlı- Anadolu kenti olma özelliği göze çarpmaktadır. 
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ÖNSÖZ 

 

Şer’iyye sicilleri idari, askeri çalışmalar, sosyal-ekonomik tarih ve halk kültürü 

çalışmalarında birinci dereceden öneme sahiptirler. Bu önemlerinden dolayı pek çok farklı 

tarih çalışmalarında ana kaynak olarak kullanılırken, şehir tarihlerinin aydınlatılmasında da 

vazgeçilmez bir kaynak olma özelliklerini korumaktadırlar.  

Bu nedenle XIX. yüzyıl Osmanlı kurumlarının ve diğer mekanizmalarının taşrada nasıl 

bir değişim sürecine girdiğini ve bunun Anadolu kentlerine nasıl yansıdığının tespit edimesi 

ancak sicillerin tetkik edilmesi ile mümkün olacaktır. Anadolu kentlerinden olan Antalya’nın 

XIX. yüzyılda varolan siyasi, ekonomik, sosyal politikalardan nasıl etkilendiği ve bunların 

uygulama sahası bulup bulmadığı, bu anlamda yapılan kent tarihi çalışmalarına bir katkı 

sağlaması amacıyla 12 Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defterine Göre 1862-1864 Yılları 

Arasında Antalya Şehrinin İdari Ve Sosyo-Ekonomik Durumu başlıklı tez konusu ile bu 

tarihlerde Antalya tarihi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada ilk olarak, defterdeki tüm belgelerin çevirisi yapılarak işe başlanmış ve konu 

dizini yapılmıştır. Çalışma sırasında açığa kavuşturulması gereken konuları aydınlatmak 

üzere, konunun kapsamı içinde yer alan I, VIII, IX Numaralı Şer’iyye Sicillerinden 

faydalanılmıştır. Çalışmanın temel verisi olarak, XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili 

Defteri’nin transkripsiyonu incelemenin sonuna konulmuştur. Transkripsiyon yapılırken basit 

transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır. Osmanlıca metnin günümüz alfabesine çevrilmesinde 

metne sadık kalınmış, kelimeler değiştirilmeksizin ve cümle kuruluşları da aslına uygun 

verilmiştir. Transkripsiyonda, Sicil’de yer alan sayfalar, çalışmada atıfta bulunmada kolaylık 

sağlaması açısından ve orijinalliğin bozulmaması için, ‘a’ ve ‘b’ olarak değerlendirilmiş ve 

bunlar birer belge olarak kullanılmıştır. Sicil’e daha sonra eklenmiş olan numaralar 

kullanılmamış; sadece transkripsiyonda metinlerin belli bir sıra takip etmesi için her bir 

hüküm tarafımızdan numaralandırılmıştır. Zira, zamanında mukayyid tarafından yazılmamış 

olan bu numaraların sıralamasında karışıklıklar bulunmaktadır. Bu nedenle kullanılan bir 

belgeye atıfta bulunulurken; örneğin, AŞS., XII/12a; yani XII Numaralı Antalya Şer’iyye 

Sicili Defterinin 12. sayfasının ‘a’ belgesi şeklindeki yaygın sistem kullanılmıştır. Sayfa 

numaraları transkripsiyonda da bu şekilde verilmiş ve atıfta bulunulan belgeyi görmek 

isteyene kolaylık sağlanılmıştır. 

Bunlardan başka transkripsiyon yapılırken belge içinde mukayyidin yazması gereken 

ancak boş bıraktığı yerlerde (boş) ifadesi kullanılarak, yanlış yazdığı yerde dipnotta doğrusu 
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belirtilerek ve zamanla silinmiş olan yerlere de (silik) ifadesi düşülerek transkripsiyonun daha 

anlaşılır hale gelmesine çalışılmış, ayrıca okunmuş olup doğruluğundan şüphe edilen 

kelimelerin yanına soru işareti (?) konulmuş, okunmayan kelimeler ise boş bırakılmıştır. 

Bu çalışma sırasında, özellikle belgelerin transkripsiyonu ve yorumlanması aşamasında 

yapıcı eleştirileriyle beni başından sonuna kadar destekleyen Danışmanım Sayın Doç. Dr. 

Haldun EROĞLU başta olmak üzere, kaynak konusundaki yardımlarını esirgemeyen 

bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE, Yrd. Doç. Dr. S. Halûk 

KORTEL’e,  Öğr. Gör. Berna TÜRKDOĞAN ve Öğr. Gör. Aydın BEDEN’e ve bölümümüz 

araştırma görevlilerinden Güven DİNÇ’e, çalışma boyunca maddi ve manevi desteğini hiç 

esirgemeyen babam Mehmet Ali TANRİSEVEN ve annem Ayşe TANRİSEVEN’e 

teşekkürlerimi bir borç bilirim. 
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GİRİŞ 

XIII.yüzyılın sonlarından itibaren gelişen ve XVI. yüzyıla gelindiğinde önemli 

toprakları ve stratejik noktaları egemenliği altına alan ve İngiliz tarihçi Arnolde Toynbee’ye 

göre yeryüzünde kurulmuş, Roma ve İngiltere(Britanya) dışında üç büyük devletten biridir.1 

Zirve dönemlerinde devrinin süper gücü konumundaki Osmanlı Devleti, siyasal anlayışı, 

devlet geleneği ve kurumlarının temel kökleri itibariyle Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, 

Emevi, Abbasi, Memluklu, Sasani, ve Bizans kanalları ile Orta Asya’daki eski Türk devlet 

geleneğine varan zengin bir siyasi, adli ve hukuki yapıyı temsil eden sentezi oluşturmayı 

başarmıştır. 

Osmanlı Devleti altı asırlık tarihi boyunca çatısı altında birleştirdiği farklı siyasi, etnik, 

kültürel ve dini yapıyı bir arada tutmak ve devleti ilelebet yaşatmak için dayandığı temel 

nokta ‘adalet’ olmuştur. Yeryüzünde adalet düzeninin kurulması ve bunun sağlanması için 

eski Türk devlet geleneğinden tevarüs alınmış kut2 anlayışından hareketle hem de İslami 

terminolojiye uygun olarak hükümdar, padişah-ı rûy-ı zemin zıllulah-i fi’l-arz (Allah’ın 

yeryüzündeki gölgesi olarak)3 bu düzeni sağlamakla yükümlüydü. Osmanlı düşünürlerinin 

daha önceki Müslüman bilgelerden aktardıkları Yunan kaynaklı siyaset anlayışına göre, her 

toplum dört unsurdan oluşuyordu. Evreni oluşturan dört temel unsura, yani ateşe, suya, 

toprağa, havaya karşılık olan toplumsal unsurlar ise savaşcılar (ehl-i şimşir), kalem ve bilim 

erbabı, tüccarlar ve tarımsal üreticiler olarak sıralanıyordu. Evrenin düzeni dört ana unsurun 

ahenkli bileşimiyle sağlandığı, kişinin sağlığı vücudundaki dört unsurun dengeli olmasına 

dayandığı gibi toplum düzeni de bu dört cins insanın birbirine baskın çıkmadan birbirinin 

yerini kapmadan geçinmesi olarak anlaşılıyordu. Toplumsal unsurları yerli yerinde tutmak 

isteyen herkesin, her gurubun haddini bilmesini sağlamak ise ancak padişahın 

gerçekleştirebileceği bir görevdi. Adalet, padişahın bütün toplumsal unsurların üstünde 

kalarak bunlar arasındaki dengeyi kurması ve sürdürmesi olarak görülüyordu. Bu dengenin 

adı itidal idi. Kullar, askerler, tımarlılar, reaya itidal üzere olmalıydılar. Kendi sosyal 

statülerinin dışına taşmamalıydılar. Yüzlerce yıllık geçmişi olan Türk töresine göre de 

hükümdar devletin baş temsilcisi ve milletin babası unvanıyla bizzat halka adalet dağıtır. Bu 

adalet kavramına göre toplumun düzeni ise İslam siyasal düşüncesinde daire-i adalet 

(hakkaniyet çemberi), Kınalızade Ali Efendi’nin formülasyonu ile Osmanlı adalet ve siyaset 

                                                
1 Hayta, N.,-Ünal, U., Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (XVII Yüzyıl Başlarından Yıkılışa 
Kadar ) , Gazi Kitapevi, Ankara, 2003, s.1. 
2 Orhun Abidelerinde geçen “Tanrı irade ettiği için kağan oldu.” İfadesinin de işaret ettiği üzere eski Türk devlet 
geleneğine göre egemenlik yani yönetme yetkisini kullanmayı elde eden han kut (semadan inen nur sütunu) taşır. 
Dolayısıyla hanın Tanrı’dan indiği anlayışı vardır. Bülbül, Z., Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, 
Nobel Yayınevi,  Ankara, 2000, s.41. 
3 Eroğlu, H., Osmanlı Devleti’nde Şehzadelik Kurumu, Akçağ Yay., Ankara, 2004, s.49. 
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prensiplerinin tümünü açıklayacak değerdedir. Kınalızade siyasi hayatı ve düzeni belli bir 

gerekircilik açısından ele almıştır ve dairesini sekiz ilkeye ayırmıştır: 

1-Dünya iyiliğinin nedeni Adalet’tir. 

2-Dünya, duvarı Devlet olan bir bahçedir. 

3- Devletin temeli Şeriat’tır. 

4-Şeriata devlet başkanından gayrisi koruyucu olamaz. 

5-Başkan askersiz ülke zabt edemez. 

6-Askeri malsız toplayamaz. 

7-Malı halk toplar. 

8-Padişah kendisine halkı kuleyler, Adaletiyle…4 

Daire-i adalet, hükümdarın güçlü olması gereğinin hükümdarın toplumda odak noktası 

olmasının özlü bir ifadesidir.Adaletin tecellisini sağlamakla birincil derecede görevli olan 

padişahlar bu görevlerini o zamanın hâkimleri olan kadılar ve onlar tarafından oluşturulan 

mahkemeler olan mahfil-i şer’ ve meclis-i şer’ olarak adlandırılan şer’i mahkemeler aracılığı 

ile yerine getirmeye çalışmışlardır.Bütün mahkemeler, divandaki iki kazaskere bağlıydı. 

Divan-ı Hümâyûn bir çeşit temyiz mahkemesi görevini görüp, kadı hükümleri Divân-ı 

Hümâyûn’a müracaat edilerek bozdurulabilirdi. Şeriat mahkemelerinde görülecek işlere bir 

sınırlama getirilmediğinden, bu mahkeme şer’î hukuk sahasına giren her iş ile uğraşır, yani 

medenî, ticarî, ve cinâî davaları görüp hükme bağladığı gibi bugün noterlerin gördüğü bir çok 

vazifeler, vasiyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, vakfiyelerin düzenlenmesi ve 

uygulanması ve bunların kontrolü ve her türlü senet ve mukavelenin tanzimi ve bunların 

sicillere kayıtlarıyla da ilgilenmekteydi.5 

Tanzimatla birlikte gerçekleştirilen yenileşme çabaları neticesinde adli teşkilatta ve 

doğal olarak şeriat mahkemelerinde de değişmeler ortaya çıktı.1840’tan itibaren Fransız 

örneğinde ticaret mahkemeleri kuruldu. Klasik dönemde Divân-ı Hümâyûn üst yargı merci 

olma özelliğini, Tanzimat Döneminde 1837’de kurulan Meclis-i Vâlâ-ı Ahkâm-ı Adliye’ye 

                                                
4 Tunaya, T. Z., Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İHFY., İstanbul, 1975, s.227-228 ; İnalcık, H., “ 
Comments on “Sultanısm”: Max Weber’s Typification of Ottoman  Politiy” , reprinted in Pricenton Papers: ın 
Near Eastern Studies No.1, 1992, s.56-57 ; Taneri, A., Türk Devlet Geleneği, MEB., İstanbul, 1997, s.339. 
Aslında İslami düşünce ile bütünleşen  eski Türk devlet geleneğindeki bu anlayış menşei itibariyle yüksek Uygur 
kültürüne bağlı ve X. Yüzyılda İslamla tanışan  Karahanlı Devletinden tevarüs etmiştir. Bu anlayış 1068 yılında 
Yusuf Has Hacib tarafından yazılan bir siyasetnâme ve ahlâk kitabı niteliğindeki Kutadgu Bilig’de adalet dairesi 
denilen bu formül şu şekilde ifade edilmektedir: “Memleket tutmak için asker ve ordu lâzımdır, askerini 
beslemek çok mal ve servete ihtiyaç vardır, bu malı elde tutmak için halkın zengin olması gerekir. Halkın zengin 
olması için de doğru kanunlar konulmalıdır.”  “Beylik kanun ile ayakta durur.”Kutadgu Bilig’in İslam kültür ve 
medeniyet dairesine dahil olan Türk topluluklarında Orta Asya Türk kültürü ve devlet anlayışının ne dereceye 
kadar taşındığının ve devam ettiğini ve bunun, Türk devlet geleneğini yaşatan Osmanlı Devletindeki uygulanışı 
ile karşılaştırılmasını ve ortaya çıkan sentezin incelenmesi bakımından önemlidir. Bkz. İnalcık, H., Osmanlı’da 
Devlet, Hukuk, Adâlet, Eren Yay., İstanbul, 2000, s.15-20. 
 
5 İnalcık,  H., “Mahkeme”, İA., C.VII, MEB., İstanbul, 1993, s.150. 
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bırakmıştır.1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi, Osmanlı adli ve idari kurumları için 

bir çok önemli bir dönüm noktasıdır. Vilayet Nizamnamesine göre vilayet teşkilatı yeniden 

düzenlenmiş, eski eyaletlerin yerine sancak, kaza ve nahiyelerden oluşan vilayetler 

kurulmuştur. Vilayetlerde valilerin, sancaklarda mutasarrıfların, kazalarda kaymakamların 

başkanlıklarında meclisler bulunacaktı. Eski sistemde vilayet ve kaza meclisleri idari görevler 

yanında yargısal işlere de bakarlarken, diğer bir deyişle hukuki ve cezai davalar da idarenin 

görevleri arasında bulunurken, yeni vilayet teşkilatı ile yargısal görevler taşra meclislerinden 

alınarak Fransız örneğine göre yeni teşkil edilen Nizami Mahkemelere verildi. Bu değişim 

aynı zamanda devletin yıkılışına kadar devam edecek olan ve hukuki alanda dualiteden 

kaynaklanan yetki ve görev uyuşmazlıklarını beraberinde getirmiştir. Nizamiye 

mahkemelerinin kararları, Vilayet Nizamnamesi ile taşra yönetiminde uygulanan kuvvetler 

ayrılığı prensibi, devletin merkez teşkilatında, 1868 yılında Meclis-i Vâlâ’nın Divan-ı 

Ahkâm-ı Adliye ve Şura-yı Devlet olarak iki organa bölünmesiyle, Divan-ı Ahkâm-ı 

Adliye’de temyiz edilmeye başlanmıştır. Bu mahkemeler 1875 yılında meşihat ile bağlantısı 

kesilip, Adalet Nazırılığı’na bağlanmıştır.1879 yılında mahkemelerde son bir düzenlemeye 

gidilerek Fransız kaynaklı Teşkilât-ı Mehakim Kanunu kabul edilerek, ilk kez savcılık 

kurumu getirilmiş, modern anlamda avukatlık ve noterlik kurulmuştur. Ve nihayet, Osmanlı 

mahkemlerindeki bu değişim 1924’te Halifelik ile beraber şer’î mahkemelerin kaldırılması, 

1926 yılında İsviçre medeni ve borçlar kanunu ve İtalyan ceza kanunun kabulü ile son 

bulmuştur.6 

Şer’iyye mahkemelerinin 1924’e uzanan bu değişimi inceledikten sonra şimdide bu 

mahkemelerin mahsulü olan şer’iyye sicilleri haiz olduğu önem üzerinde durmak yararlı 

olacaktır. Kadı defterleri veya mahkeme defterleri, Zabt-ı Vekâyı sicilleri veya sicillât olarak 

isimlendirilen şer’iyye sicilleri (sicillât-ı şer’iyye) ise, mahfil-i şer’de insanlarla ilgili bütün 

hukuki olayları, kadıların verdikleri karar suretlerini, hüccetleri ve yargıyı ilgilendiren çeşitli 

yazılı kayıtları içeren defterlere denilir. Şer’î mahkemeler tarafından verilen her türlü şer’î 

muamelât ve evrâk kayıtları asıllarına uygun olarak bu defterlere kaydedilmektedir. Kadı ve 

hâkimin defter tutma usûlünde bağlı kalacağı hususlar, kanun metninde şu şekilde ifade 

edilmiştir: "Hâkim, mahkemeye sicillât defteri vaz' edip vereceği ilâmâtı muntazam bir surette 

ol deftere kayıt ve anın hıfzına dikkat eder. Azli vuku buldukta sicillâtı halefi olan hâkime 

devir ve teslim eder”. Bir kadının bu defterleri kaybetmesi veya tahrifi cezayı gerektiren bir 

durumdur. Bu daha hukuki zaruriyetlerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Kadı ilâm ve 

                                                
6 İnalcık, H., a.g.m., s.148; Ekinci, E., B., “Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri”, Türkler, C. XIII, YTY, 
Ankara 2002, s. 775-776; Seyitdanlıoğlu, M., Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), TTK. Yay., 
Ankara, 1994, s.55-59 ; Hayta, N.,- Ünal, U., a.g.e., s.103, 148-149; Türk Parlemento Tarihi, Meşrutiyet’e 
Geçiş Süreci, I. ve II. Meşrutiyet(hzl.İhsan Güneş) C.I, T.B.M.M. Yay., No:14, Ankara, 1997, s.17-18. 
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hüccetlerin bir suretini hak sahiplerine vereceğinden, belge üstünde sahtekarlık yapma 

ihtimali ortaya çıkabilirdi. Hâlbuki ilam ve hüccetlerin bir suretinin sicilde kadı tarafından 

muhafaza edilmesi ortaya çıkacak hukuki kargaşanın önüne geçebilecektir. Bu defterler belli 

bir usüle göre uzun boylu ve dar enli olmasına rağmen bütün siciller aynı boyutta değillerdir. 

Yazıları çoğu zaman ta’lik kırması denilen yazı şekli olup kağıt çok sağlam, mürekkepleri ise 

bugün bile parlaklığını yitiremeyecek derecede parlaktır.7  

 Şer’i mahkemelerde ortaya çıkan her türlü hukuki işlemin tahririnin yapıldığı şer’iyye 

sicillerinin çok erken dönemlerden itibaren tutulmaya başlanmış ve XV-XX. yüzyıl Osmanlı 

tarihlerinin aydınlatılması açısından çok büyük önemi haizdir. Osmanlı Devleti daha 

kuruluşundan itibaren, Osman Bey zamanında siyasi ve adli kurumlarını oluşturmak 

düşüncesiyle ilk kez kadı tayini yapmış olmasına rağmen, bilinen en eski şer’iyye sicilleri, 

Fatih Sultan Mehmed devrine kadar gitmekte olup, Bursa ve Ankara müzelerindedir. Bununla 

beraber, M.Fuad Köprülü, Abbasiler, Selçuklular ve İlhanlılar’da şer’iyye sicillerinin 

bulunduğunu ancak bunlardan ve beylikler dönemine ait şer’iyye sicillerine bugüne kadar 

bulunamadığı söylenmektedir.8 

Şer’iyye sicillerindeki kayıtlar belli bir metot ve üslup ile tutulmuştur ki bu “Sakk-ı 

Şer’î” olarak isimlendirilmektedir. Yeterli deneyimi olmayan kadı ve kâtipler için 

düzenledikleri belgelerde, Osmanlı uygulaması ve muamelatını iyi bilen ulemalar tarafından 

daha önceki sicillerden yapılan seçmeler sonucunda özellikle hüccet ve ilam gibi kayıtların 

yazılmasında yazım tarzı ve metodunu açıklayan sakk kitapları yazılmıştır. Bu suretle şer’iyye 

sicillerinin düzenlenme ve kayıt yazımında ortaya çıkan sorunlar ortadan kaldırılmıştır.9 

Siciller yazımında olduğu kadar dil açısından da kendine has özellikler ihitiva eder. Yazı 

tarzı bütün imparatorlukta aynı olmakla beraber dil, Arap şehirlerinde Arapça, diğer yerlerde 

ise çoğunluğu Türkçe yer yer Arapça’dır. Erken dönemlere ait Anadolu ve Balkan 

şehirlerinde tutulan sicillerin içerisinde Arapça belgeler daha çok iken giderek bu sayı 

                                                
7 Fendoğlu, H. T., “Osmanlı’da Kadılık Kurumu ve Yargının Bağımsızlığı”, Osmanlı, C.VI, YTY., Ankara, 
1999, s.453-454 ; Bayındır, A., “Osmanlı’da Yargının İşleyişi”, Osmanlı, C.VI, YTY., Ankara, 1999, s.432; 
Akgündüz, A., “Şer’iye Mahkemeleri ve Şer’iye Sicilleri”, Türkler, C.X, YTY., Ankara, 2002, s.54-59 ; Çınar, 
A. O., “Osmanlı İmparatorlu’ğunda Tanzimat’tan Sonra Kurulan Taşra Arşivleri” I.Milli Arşiv Şurası 
(Tebliğler-Tartışmalar) 20-21 Nisan 1998, BDAGMY, Ankara, 1998, s.259. 
8 Gürkan, F., “Şer‘iyye Mahkemeleri Sicilleri Üzerinde Bir Araştırma”, IX. Türk Tarih Kongresi, (21-25 Eylül 
1981), C. II, TTK Yay., Ankara 1988, s. 765 ; Yılmazçelik, İ., I.Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-Tartışmalar), 
20-21 Nisan 1998, BDAGMY, Ankara, 1998 s.161. Avcı, O., “Kültür Tarihi Kaynağı Olan Şer‘iyye Sicillerinin 
Türk Milli Arşivciliğine Katılması”, TC. I. Milli Arşiv Şurası, (20-21 Nisan 1998), BDAGMY, Ankara 1998, 
s. 195; İnalcık, H., “Mahkeme”, İA., C. VII, MEB., İstanbul, 1993, s.151. 
9 Demirel, Ö., “Bir Osmanlı Kadısının Not Defteri Yahut Kitab-ı Sakkı”, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıl 
Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Kongresi (7-9 Nisan 1999), Selçuk Üniversitesi Yay., Konya, 2000, 
s.199 ;  Akgündüz, a.g.m., s.58 ; Aslan, N., “Milli Arşivimiz İçerisinde Şer’iyye Sicilleri “Eğitim ve Terminoloji 
Problemi”, I.Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-Tartışmalar) 20-21 Nisan 1998, BDAGMY, Ankara, 1998, s.192. 
İncelediğimiz defterde hüccet-i şer’iyye ve i’lamların  tahririne dair Anadolu Orta Kol Müfettişi Ahmet Vefik 
Paşa’nın bir tenbihnamesi bulunmaktadır. AŞS., XII/110a. 
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azalmış, Türkçe metinler çoğunluğu teşkil etmiştir. Ancak XVII. yüzyılın sonları ve örnek 

sakk kitaplarının telif edilmesinden ile dil tamamen Türkçeleşmiş ve şer’iyye sicillerinde 

kullanılacak kelimelere varıncaya değin bir üslup birliği sağlanmıştır.10 

     Çalışmamızın ana temasını oluşturan şer’iyye sicillerinin muhteviyatı ele alındığında, 

sicillerin gerek İslam hukukunun Osmanlı Devleti’nde nasıl uygulandığını somutlaştıran, 

gerekse Osmanlı adlî ve idarî teşkilatının temel taşı olan kadılık kurumunu ve kadıların bu 

sistem içerisinde nasıl bir yere oturduğunu, görev ve yetkilerinin nasıl ve neler olduğunu 

ortaya çıkaran çok önemli birinci elden başvuru belgeleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Siciller 

adli, mali, askeri ve idari teşkilat tarihi çalışmaları için bir kaynak olmanın ötesinde, Osmanlı 

Devleti döneminde kazalarda yani taşrada tutulduğundan, bu bölgelerde yaşayan ve dönemin 

toplum hayatının yapısı, şehir ve kasabalarda ortaya çıkan etkili zümreler ile halkın bunlarla 

ilişkilerini belgeleyen ve bu yönüyle sadece tarihi ve hukuki değil, sosyolojik yönü ağır basan 

ve dolayısıyla yerel tarih araştırmacıları için birinci elden kaynak niteliğindedirler.11 

 

Kadılar Tarafından Tutulan Belgeler 

Şer’iyye sicillerinde bulunan kayıtlar iki ana gruba ayrılır: İlki, kadılar tarafından 

oluşturulan kayıtlardır. Bunlar, hüccetler, i’lâmlar, ma’rûzlar ve mürâselelerdir. İkinci tür 

kayıtlar ise, kadılar tarafından oluşturulmadıkları halde kadılara hitaben gönderildiği için 

sicillere kaydedilen belgelerdir. Bunlar fermanlar, tayin beratları, buyuruldular ve diğer 

hüküm çeşitleridir. 

 Arabca kökenli bir kelime olan hüccet “delil, vesika ve sened” anlamına gelir. Osmanlı 

diplomatikasında kadının hükmünü(kararını) içermeyen, taraflardan birinin ikrarını, diğerinin 

bu ikrarı tasdikini içeren ve üst tarafında bunu düzenleyen kadının imza ve mühürünü taşıyan 

belgeye verilen addır. Başka bir deyişle, hüccetlerde herhangi bir hüküm(kararın) 

bulunmaması ve sadece şer’î mahkemenin günümüzdeki noterler gibi hukuki durumu olduğu 

gibi zabt ve rabt altına almalarıdır. Hüccetler alım-satım, kira, nafaka, vekâlet, vasiyet, 

kefâlet, şehâdet, ferağ(kat’î ve şartlı), borç, hibe, rüşdün isbatı, sulh, irsaliye vs. konularda 

olabilmektedir.12 

İ’lâm Arabca “ ‘ilm” kökünden türemiş olub kelime manası olarak “bildirme, anlatma” 

demektedir. Hukusal terminolojide ise i’lâm, bir davanın mahkemece nasıl bir hükme 

bağlandığını gösteren, yani altında kararı veren kadının imza ve mührünü taşıyan yazılı 

                                                
10  İpşirli, M., “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri (28-29 Mayıs  
1990), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi Yay., İstanbul, 1999, s.159 ; Akgündüz, 
a.g.m., s.58. 
11  İpşirli, M., “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri” s.157-160. 
12 Kütükoğlu, M., Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Yay., 
İstanbul 1994, s. 350 ; Akgündüz, A., “Şer’iye Mahkemeleri ve Şer’iye Sicilleri”, Türkler, s.62 
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belgelere denir. Her i’lâm belgesi, davacının iddiasını, dayandığı delilleri, davalının cevabını 

ve def’i (karşı dava) söz konusu ise def’inin sebeplerini, son kısımda da verilen kararın 

gerekçelerini ve nasıl hüküm verildiğine dair kayıtları içerir.13 

Ma’rûz Arabca “‘arz” kelimesinden türemiş olup, arz edilen şey demektir.14Osmanlı 

diplomatikasında ise, kadı tarafından yazıldığı halde kadının kararını içermeyen ve hüccet 

gibi hukuki bir durumun tespiti açısından yazılı delil alarak kabul edilmeyen ve sadece 

kadıların üst icra makamlarına iletmek üzere yazdığı yazılara denilmektedir.15 

Mürâsele, Arabca “resele” fiilinden gelip, kelime anlamı itibariyle mektuplaşma, 

mektup teatisi, mukâtebe ve muhâbere gibi anlamlar taşımaktadır.16Osmanlı 

diplomatikasında, kadıların kendisine denk veya kendisinden daha aşağı bir makamda 

bulunan bir görevliye veya şahsa yazdığı veya halkın şikâyetlerini kadılık makamına ya da 

diğer makamlara arz ettiğine dair olan yazılı belgelere mürâsele denilmektedir ki çoğunlukla, 

sanığın mahkemeye celbi için yazılmışlardır.17 

 

Başka Makamlardan Sadır Olup Sicile Kaydedilen Belgeler 

 

Şer’iyye sicillerindeki belgeler sadece kadılar tarafından oluşturulan belgeler değildir. 

Merkezden taşradaki herhangi bir beylerbeyine, sancak beyine gönderilen hüküm adı verilen 

yazılı emirlerin çoğu kadıya itafen yazılırdı. Kadı da kendisine hitaben gönderilen bu yazılı 

emirleri sicile kaydederdi. Ayrıca, padişahın şer’î bir meselede mevcut görüşlerden birini 

tercih ettiğini bildiren yazılar, şahısları ilgilendiren tımar tefvizi, vazife tevcihi, ticaret beratı 

vb. konuları içeren fermanları, beratları ve benzeri emirleri; sadrazam, beylerbeyi ve 

kazaskerlerden gelen buyurultular, tezkireler ve temessükler de sicillere kayd edilmekteydi.18 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Kütükoğlu, a.g.e., s.345-348 ; Akgündüz, a.g.m., s. 62-63. 
14 Sami, Ş., Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yay., 12. Baskı, İstanbul, 2002, s.1373-1374. 
15 Akgündüz, a.g.m., s.65. 
16 Sami, a.g.e., s.1318. 
17 Aktan, A., Osmanlı Paleoğrafyası ve Siyasi Yazışmalar, Osmanlılar, İlim ve İrfan Vakfı, İstanbul, 1995, 
s.177; Akgündüz, a.g.m., s.65-66. 
18 Aktan, A., a.g.e., s.177 ; Akgündüz, a.g.m., s.66-67. 
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Antalya Şer‘iyye Sicilleri19 

 

Antalya Şer‘iyye Sicilleri ilk olarak Antalya Müzesi’nde toplanmıştır ve 100 adettir. Bu 

siciller XIX. yüzyıldan itibaren başlamaktadır. Daha önceki dönemlere ait siciller tutulduğu 

bilinmekle beraber bulunamamıştır. 

I Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri; 1223-1232 (1808-1817) yılları arasındaki 

mahkeme kayıtlarını içermektedir. Defter, son üç sayfası boş olmak üzere toplam 43 sayfadır. 

Bu ilk defterdeki kayıtlar oldukça fazla çeşitlilik arz etmektedir. I Nolu defterden, şehir tarihi 

açısından değerli bilgiler içeren konuların hemen hepsiyle ilgili bilgiye ulaşılabilmektedir. 

Defterde narh kaydı, çeşitli vergilere ait kayıtlar, hububat fiyatları, idari bilgiler, tereke 

kayıtları, Antalya Kalesi, çeşitli fermanlar, hüccetler, vakfiye kayıtları gibi belgeler 

bulunmaktadır. 

II Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri,  98 sayfadır ve 1233-1241 (1817-1826) 

yılları arasını kapsamaktadır. Pek çok vergi kaydı, mübayaa ve tereke kayıtları gibi belgeleri 

içeren bu defter günümüze sağlam olarak ulaşmış nadir sicil defterlerinden birisidir. 

III Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri, 66 sayfadır ve bu defter 1241-1246 (1825-

1831) yılları arasını kapsamaktadır. Defter, tereke, vergi, mübayaa gibi kayıtları içermektedir. 

IV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri; 1241-1249 (1825-1834) arasını kapsayan 

bu defter toplam 25 sayfadır oldukça küçük bir defter sayılmaktadır. Ancak çok fazla 

yıpranmış olduğu için içerdiği belgelerin yarısı okunamayacak durumdadır. 

V Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri; 1249-1251 (1833-1836) yılları arasını 

kapsayan bu defter toplam 49 sayfadan oluşmaktadır. Defterde vergi, emir, tereke gibi 

belgeler yer almaktadır. 

VI Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri; 1251-1253 (1835-1838) yılları arasındaki 

kayıtları içermektedir ve toplam 96 sayfadır VI Numaralı defter de IV numaralı defter gibi 

oldukça yıpranmış haldedir. 

VII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri; 1266-1271 (1849-1855) yıllarını 

kapsamaktadır. 35 sayfa olan bu defterde vergi, ferman, hüccet gibi çeşitli belgeler 

bulunmaktadır. 

                                                
19 Moğol, H., Antalya Tarihi, Mehter Yay., Ankara 1997, s.18-20; Beden, A., 1854-1859 Tarihleri Arasında 
Antalya (8 No’lu Antalya Şer‘iyye Sicilleri Defterine Göre), Akdeniz Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2004, s. 9; Dinç, G., 9 No’lu Antalya Şer‘iyye Sicili 
Defterine Göre 1853-1859 Yılları Arasında Antalya Şehrinin İdarî Ve Sosyo-Ekonomik Durumu, Akdeniz 
Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2004, s. 5; 
Taşbaş, E., XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defterine Göre 1865-1867 Yılları Arasında Antalya 
Şehrinin İdarî Ve Sosyo-Ekonomik Durumu, Akdeniz Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2007, s.6-7. 
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VIII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri; 1268-1275 (1852-1859) yılları arasını 

kapsamaktadır. Defterdeki kayıtlar tarih sırasına uygun bir şekilde devam etmektedir. Toplam 

61 sayfa olan defterin çoğunluğu tereke kayıtlarından oluşmakta ve sadece bir kaç hüccet yer 

almaktadır. 

IX Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri 43 sayfa olup 1266-1275 (1851-1859) 

yılları arasını kapsamaktadır. Defterdeki kayıtlar kronolojik sıralamayı takip etmemektedir. 

Defterde, hüccetler, ilâmlar ve üst makamlardan nâibe hitaben yazılmış belgeler 

çoğunluktadır. 

X Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri 45 sayfa olup 1275-1277 (1858-1861) yılları 

arasını kapsamaktadır. Defterde toplam 144 tane belge mevcuttur. Belgelerin büyük 

çoğunluğu hüccet, ilâm ve terekelerden oluşmaktadır.  

XI Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri 82 sayfadır ve 1277-1279 (1861-1863) 

yılları arasındaki kayıtları içermektedir.  

Çalışmamızı oluşturan XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri 1279-1280 [1862-

1864] yılları arasındaki mahkeme tutanaklarını içermektedir. Defterin yazıları oldukça 

okunaklı olup birkaç belge dışında okunmasında zorluk çıkaracak tahribat söz konusu 

değildir. Toplam 158 sayfadan oluşan defter oldukça büyüktür. Defterdeki belgelerin büyük 

bir çoğunluğu 1279 yılına aittir ve belgeler kronolojik sıralamaya göre tutulmamıştır. 

Defterde, numara verdiğimiz 590 belge bulunmakta ve bunların büyük çoğunluğunu çeşitli 

konulara ait hüccetler, ilâmlar ve tereke kayıtları oluşturmaktadır. Mar’uz ve mürâsele ise az 

sayıdadır. Defter, geniş olan içeriği nedeniyle tutulduğu yıllara ait birçok konuyu içermekte 

ve oldukça ayrıntılı bilgiler vermektedir.  
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1. BÖLÜM 

XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR ANTALYA 

 

1.1. Türk Tarihi Öncesi Dönem 

Antik kaynaklara göre (Strabon ve Homeros) Antalya ve çevresinin insanlık tarihi M.Ö. 

5-6 bin yıl öncelere kadar götürülmektedir.20 Öte yandan Beldibi ve Karain mağaralarında 

yapılan araştırmalar bölgedeki insanlık tarihinin Paleolitik (Yontmataş) döneme kadar 

uzandığını ortaya çıkarmıştır.21 

Bölgenin bilinen ilk sakinleri Solimlerdir. İlk başlarda kendi dillerini konuşan Solimler 

daha sonra meydana gelen göçlerin etkisiyle Fenike, Kayra, ve Grek dillerini konuşmuşlardır. 

Hititlerle Mısırlılar arasında meydana gelen uzun savaşlardan sonra Antalya ve çevresine 

Yunanistan ve adalardan Grekler gelip yerleşmişlerdir. Bu göçlerle nüfusu hızla artan Antalya 

ve çevresi M.Ö. 547 yılında Perslerin ve M.Ö. 334 yılında İskender’in istilasına uğramıştır. 

İskender’in bu girişiminin altında Perslerle mücadelesinde burayı deniz üssü olarak 

kullanmak vardı.22 

Bu karşık dönemlerden sonra Pamfilya’nın batısı Bergama Kralı II. Attalos’un 

egemenliğine girmiştir. II. Attalos bölgenin stratejik öneminin bilincinde olup, Roma 

egemenliğindeki Side’yi almaya çalışmamış ve kendi adını verdiği Attalia-Atalia-Satalia- 

Adalia isimleri ile bugünkü Antalya kentini kurmuştur.23 

Son Bergama kralı III. Attalos M.Ö. 133’te kendi yerine geçecek bir varis bırakmadan 

ölünce Bergama Krallığı vasiyet yoluyla Roma İmparatorluğu’na geçmiştir. Bu dönemin ilk 

zamanlarda bölgede korsanlar etkili olmuşlar, ancak daha sonra “Pax Romana”nın etkili 

olması ile Antalya işlek bir ticaret merkezi haline gelmiştir.24 

Antalya’nın ticari önemi, onu İslamiyet’in ilk yayılma dönmelerinde Müslüman 

akıncıların saldırılarına uğramasına neden olmuştur. Antalya ilk kez Halife Harun er-Reşid 

zamanında (M.790-H.174) karadan fethedilmiştir. Sonrasında Müslümanlar ile Bizanslılar 

arasında el değiştiren Antalya, Halife Mutasım döneminde Türk komutanı Afşin tarafından ve 

Mütevekkilin amirali yine Türk asıllı Fazl b. Karin tarafından denizden hücüm edilerek 

fethedilmiştir. 25 

 

                                                
20 Toksöz, C., Antalya, Ayyıldız Matbaası, Ankara,1959, s.20. 
21 Umar, B, Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi, C.I, Ege Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Yay., İzmir, 
1982, s.2. 
22 A.g.e., s.20 ; Çimrin, H., Antalya, Simge Yayınevi, Antalya, 2002, s.45. 
23 Akurgal, E., Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yay., İstanbul, 1998, s.462. 
24 Moğol, H., “Antalya’nın Fethi ve Türk Mührünün Vuruluşu”, Türk Dünyası Araştırmaları, TDAV., S.87, 
İstanbul, 1993, s.135. 
25 Darkot, B., “Antalya”, İ.A., C.I, MEB., İstanbul, 1978, s.460. 
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1.2. Selçuklu Dönemi 

Türkler Anadolu’ya geldikten ve burada egemen güç olduktan sonra önemli bir ticaret 

kenti olan Antalya’ya odaklanmışlardır. Türkiye Selçukluları, I. Kılıç Arslan’ın 1007’de 

ölümü sonrasında onun oğulları arasında başlayan taht kavgaları ile bir süre sarsıntı 

geçirmişse de Sultan I. Mesut iktidarı elde ederek (1116-1155) devletin kuruluş sürecini 

tamamlamış ve Anadolu’ya egemen güç olmuştur. Sultan I. Mesut, Ege ve Akdeniz 

bölgelerini Bizans İmparatorluğu’nun güney toprakları ile olan bağlantısını kesmek amacıyla 

ilk Selçuklu akınlarını başlatmıştır.26 

Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos’un 1118’de ölünce, Selçuklular imparatorluktaki 

taht değişiklikliğinden faydalanarak Laodicea (Denizli)’yi ele geçirmiş, ancak yeni imparator 

Ioannes Komneos, 1119 yılında yaptığı girişimlerle Denizli ve 1120’de Sozopolis 

(Uluborlu)’yu Türklerden geri almakla kalmamış, Beyşehir ve Antalya’ya kadar ilerleyerek 

bu yol üzerindeki birçok yeri tekrar Bizans egemenliğine almıştır.27 

Sultan II. Kılıç Arslan tahtta bulunduğu sırada Kapadokya, Amasya ve Malatya Kayseri 

dahil olmak üzere Selçuklu hakimiyetinde idi. 1180 senesinde Bizans İmparatoru Manuel 

Komnenos’un ölümü II. Kılıç Arslan’ın hareket kabiliyetini arttırmasını ve 1182’de Sozopolis 

(Uluborlu) ve civarındaki kaleleri ele geçirmesini sağlamıştır.28 

II. Kılıç Arslan döneminden itibaren ticari hayatın gelişmesi amacıyla kervansaraylar 

yapılmış, Anadolu’nun mamur hale getirilmesi için II. Rükneddin Süleymanşah zamanında da 

tacirlerin korunması yolunda önemli adımlar atılarak, ticari hayatın gelişmesi sağlanmıştır. 

Ancak Türkiye Selçukluları’nın, deniz aşırı ülkelere çıkışı sağlayacak limanlara sahip 

olmamalarından dolayı deniz ticaretinde söz sahibi değillerdi. Bu nedenle Selçukluların 

bundan sonraki askeri seferlerinin nedeni ekonomik amaçlı olmuştur. I. Gıyaseddin 

Keyhüsrev (1205-1211) bu siyasetin önemli bir ayağını oluşturan önemli bir ithalat ve ihracat 

limanı olan Antalya’yı ele geçirmeye çalışmış ve 5 Mart 1207’de bunu başarmıştır.29 

Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci kez tahta çıkışında önemli bir rol oynayan 

Mübârizeddin Ertokuş Antalya subaşılığına getirilmiş ayrıca Türk fetihlerinden sonra 

geleneksel olarak takip edilen usule uygun olarak şehre kadı, imam,  hatip ve müezzinler tayin 

edilmiştir.30 

                                                
26 Kesik, M., “Antalya’ya Yapılan İlk Akınlar ve Şehrin Selçuklu Hakimiyetine Girmesi”, Son Bin Yılda 
Antalya Sempozyumu (18-19 Aralık 2003), Antalya, 2006, s.2. 
27 Turan, O.,  Selçuklular Zamanında Türkiye, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul, 1971, s.161. 
28 Turan, a.g.e., s. 214. 
29 Kesik, a.g.m., s.3. 
30 İbn Bibi, El Evamirü’l- Ala’iye (Selçukname),  (Hzl. Mürsel Öztürk), Cilt I, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 
1996, s.115, 116. 
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1211 yılında I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümü üzerine oğulları İzzeddin ve Alaeddin 

arasında yaşanan taht kavgalarından yaralanan Antalya’nın Hıristiyan halkı Selçuklu 

yönetimine karşı ayaklanmış, bunun üzerine İzzeddin Keykavus 1216 tarihinde harekete 

geçmiş ve şehri Rumlardan geri almıştır.31 

Böylece Antalya Selçuklu donanmasının üssü ve Avrupa ile Mısır arasında yapılan 

ticaretin merkezi olmuştur. Antalya’da Hıristiyanlar ile Müslümanların bir arada yaşama 

deneyimlerinin başarısız olmalarından dolayı şehir ikiye bölünmüş, Hıristiyanlar şehrin 

doğusuna, Müslümanlar da batısına yerleştirilerek, iki toplumun yaşadıkları mahallelerin 

ayrılması için sur yapılmıştır.32 

Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat hem Akdeniz ticaretini geliştirmek hem de bölge 

ticaretindeki üstünlüğünü arttırmak amacıyla Antalya’nın yanında ikinci bir limana sahip 

olmayı gerekli görmüştür. Bu amaçla, Rumların ‘Kalanoros’ dedikleri, diğer bir önemli nokta 

olan belde (Alanya) I. Alâeddin Keykubat zamanında ele geçirilmiş ve daha sonra da 

Sultan’ın adına izafeten “Alaiye” olarak isimlendirilmiştir.33 

Türkiye Selçuklu Devleti, Alâeddin Keykubat zamanından itibaren maruz kalınan 

Moğol baskısı 1243 yılında yapılan Kösedağ savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma 

sürecine girmiştir.34 

 

1.3. Hamitoğulları Dönemi 

Hamidoğulları Beyliği, XIII. yüzyıldan önce Borlu, Isparta, Eğirdir ve Yalvaç 

taraflarına, Selçuklular tarafından yerleştirilmiş olan aşiretin kurduğu beyliktir.  Bu beyliği 

kuran aşiret muhtemelen Teke aşiretidir. Beylik kurulduktan sonra güneye doğru genişlemeye 

başlamıştır.35 Selçuklular zamanında önemli bir merkez haline getirilen Antalya, Beylikler 

döneminde de bu önemini korumuş, Selçukluların yıkılmasından sonra Göller Bölgesi ile 

birlikte Hamidoğulları’nın eline geçmiştir.  

XIII. yüzyıl sonunda Göller Bölgesi’nde Hamidoğulları Devleti’ni kuran İlyas Bey’in 

oğlu Dündar Bey 1301 yılında Antalya’yı ele geçirerek kardeşi Yunus Bey’in idaresine 

vermiştir. Antalya’da hüküm süren Hamidoğulları’nın, Yunus Bey idaresindeki ikinci koluna 

“Tekeoğulları” denmektedir. Gerçekte ise Selçuklu Devleti Antalya’yı fethettikten sonra 

buraya Teke Türklerini yerleştirmişlerdi. Hamidoğulları işte bu Teke Türkleri arasından 

                                                
31 Turan, Selçuklular Zamanında…, s.308. 
32 Kesik, a.g.m., s.6 ; Durukan, A., “Alâeddin Keykubad Döneminde Antalya”, Antalya 2. Selçuklu Semineri 
(26-27 Aralık 1987), Antalya Valiliği Yay., Antalya, 1998 ; Baykara, T., “Bir Selçuklu Şehri Olarak Antalya”, 
Antalya IV. Selçuklu Semineri (13-14 Mart 1992), Antalya Valiliği Yay., Antalya, 1993, s.41. 
33 Turan, a.g.e., s.335-336. 
34 Turan, Selçuklular Zamanında …, s.335-336. 
35 Uzunçarşılı, İ. H., Osmanlı Tarihi, C. I, 5. Bs., TTK Yay., Ankara 1988, s. 49. 
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yetişmişlerdir. İlyas Bey’in oğlu Dündar Bey, XIV. yüzyıl başlarında Hamitoğlu Beyliğini 

kurmuştur.36 Dündar Bey beyliğin sınırlarını genişletmiş, Gölhisarı, Korkuteli(İstanos) ve 

Antalya’yı ele geçirmiş ve kardeşi Yunus Bey’i buraya tayin etmiş ve Yunus Bey döneminde 

Hamitoğulları Moğol valilerine bağlı olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Yunus Bey’den 

sonra yerine Mahmud Bey geçmiştir. İlhanlıların Anadolu valisi Timurtaş’ın 1324’te 

Hamidoğlu Dündar Bey üzerine yürümesi üzerine Antalya’ya iltica etmiş ancak Mahmud Bey 

amcasını Moğollar’a teslim etmiştir. Daha sonra 1327’de İlhanlı Hükümdarı Ebu Said 

Bahadır Han’a Timurtaş’ın isyan etmesi ve Mısır’a kaçması üzerine, Mahmud Bey de 

Memluk Sultanlığı’na iltica etmiştir. Bundan sonra Hamitoğullarının başına İstanos emiri 

Sinânüddîn Hızır Bey geçmiş ve önemli faaliyetlerde bulunmuş ve kuvvetlerini arttırmıştır. 

Onun ölümünden sonra Dadı Bey, ondan sonra da Mahmud Bey’in oğlu Mübârizeddin 

Mehmet Bey geçmiştir.37 

Mübârizeddin Mehmet Bey, Franklarla mücadele etmiş ve 1361’de Kıbrıs Kralı 

Petro’nun işgaline uğrayan Antalya’yı geri almayı başarmıştır. O’nun hangi tarihlerde Antalya 

emirliğinde bulunduğu bilinmemektedir.38 

 

1.4. Osmanlı Hâkimiyeti Dönemi 

Mehmed Bey’in yerine geçen Osman Çelebi sürekli olarak İstanos’ta oturmuştur. Onun 

zamanında Osmanlı Sultanı I. Bayezid 1390’da Osman Çelebi’nin oğlu Mehmed Bey’in 

elinde bulunan Antalya üzerine yürümüş ve Mustafa Bey’in Mısır’a firarı ile şehri ele geçirip 

muhafızlığa Firuz Bey’i geçirmiştir (1387 veya 1383). Bu Teke ili beraber önce oğlu İsa 

Çelebi’ye sonra da daha sonra da diğer oğlu Mustafa Çelebi’ye sancak olarak verilmişti. 

Böylece 1397 yılına gelindiğinde Antalya ve Alaiye arasındaki bölge tamamen Osmanlıların 

eline geçmiştir. 39 

 1402 Ankara Savaşı ile noktalanan Yıldırım Bayezid ve Timur arasındaki mücadeleyi 

müteakip Fetret devrinin ortaya çıkardığı karşıklık döneminde Timur’a bağlılığını bildiren 

Osman Çelebi, Antalya hariç eski beyliğine yeniden sahip olmuş,  İstanos’u merkez 

yapmıştır. Osman Çelebi, 1423’te yeni Osmanlı Hükümdarı II. Murad iç karışıklıklar ile 

meşgul olduğu bir zamanda, Karamanoğlu II.Mehmed Bey’le ittifak kurarak Antalya’yı geri 

                                                
36 Darkot, a.g.m., s. 460. 
37 Uzunçarşılı, İ. H., Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, TTK., Ankara, 1988, s.67-
68. 
38 A.g.e., s. 68. 
39 Eroğlu, H., “Şehzade Sancağı Antalya”, Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu, (18-19 Aralık 2003), 
Antalya, 2003, s.22. Eroğlu’ya göre Antalya bölgesine gönderilen ilk şehzade Yıldırım Bayezid’in bir diğer oğlu 
Mustafa’dır. İsa Çelebi ise Antalya’ya gönderilen ikinci şehzadedir. Osmanlı döneminde XV. Yüzyıl 
ortalarından XVI. yüzyıl ortalarına kadar Teke-ili sancağının merkezi olan Antalya şehzade sancağı olarak 
durumunu korumuştur.  Moğol, a.g.m., 139-140. 
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almak istemiştir. Ancak Teke Hisarı subaşısı olan Firuz Bey’in oğlu Hamza Bey, bunu 

öğrenince ittifakı önlemek için İstanos’a bir gece baskını düzenleyerek Osman Çelebi’yi 

öldürtmüş ve böylece Teke oğulları beyliği son bulmuştur. Karamanoğlu II. Mehmed Bey de 

bu olayın ertesi günü Antalya’yı kuşatmış; ancak Antalya’yı alamadığı gibi burada vefat 

etmiştir.40 

Osmanlı Devleti Antalya ve çevresini ele geçirdikten sonra, bölge livâ-ı Teke haline 

getirilmiştir. Ellerinde tapu senetleri olan Teke Beyleri, İsa ve Mustafa Çelebi zamanlarında 

bazı timarlara sahip olanlar tahrir sayımında adlarını yazdırarak ya da II. Murad’dan berat ya 

da nişanlarını alarak bu ayrıcalıklarını Fatih ve Bayezid dönemlerinde devam ettirmişlerdir.41 

Tekeli sipahilerden Çakıroğlanları, Kızıloğlu, Göleoğlu, Dede Alisi 1510 yılında 

görevlerini kötüye kullanan bazı kişilerin etkisi timarların ellerinden alınıp lâyık olmayan 

kişilere verilmesi nedeniyle eski imtiyazlarını kaybetmeleri üzerine Osmanlı Devleti’ne isyan 

ederek Şah İsmail’e meyl etmişleridir. Bu sipahiler, devlet aleyhine örgütlenen Şah İsmail’in 

Halifesi Karabıyıkoğlu Şahkulu Baba Tekeli ile birleşmişler ve çıkan isyanın Anadolu’ya  

yayılmasında önemli rol oynamışlardır. Şahkulu Baba bölgede Türkmenlerin olması 

nedeniyle ve timarları ellerinde alınan asi sipahilerin yardımıyla, Teke-elini kargaşaya 

sürüklemişlerdir.42 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’ni ve Anadolu kentlerini etkileyen geniş 

çaplı iktisadi problemler çıkararak devlet ve toplumu çalkantılara sürükleyen ve bundan 

Antalya kentinin de etkilendiği önemli sorunlardan birisi suhte isyanları olmuştur.43 

XVIII. yüzyıl klasik Osmanlı düzeninin tehdit edildiği ve bir takım değişikliklerin hız 

kazandığı bir dönemdir. Bu değişimlerin en önemlisi devletin merkezi otoritesinin zayıfladığı 

ve buna bağlı olarak taşralarda yerel hanedanların, ayanların güçlenerek bu boşluğu 

doldurmaları söz konusudur. Bunlardan biri de bölgede elde ettikleri haksız kazançlarla nüfuz 

sahibi olan Tekeoğulları ailesinden Hacıosmanoğulları’dır.44 

Osmanlı Devleti zamanında Antalya’da bir isyan da XIX. yüzyılda meydana gelmiştir. 

Bu, Tekelioğlu Hacı Mehmet Ağa’nın oğlu İbrahim Bey’in isyanıdır. Tekelioğlu İbrahim Bey 

bu dönemde yarı bağımsız hareket eden ayanlardan birisidir. Hacı Mehmet Ağa Antalya 

Sancağı’nda en uzun süre idari görev yapan birisi olarak büyük bir servet edinmişti. 

Ölümünden sonra oğlu, burada mütesellim olmak için çaba harcamış, bunu başarmayınca da 

devlete karşı isyan etmek suretiyle şehrin yönetimini ele geçirmek istemiştir. İbrahim Bey’in 

                                                
40 Uzunçarşılı, İ. H., Osmanlı Tarihi, C. I, TTK., Ankara, 1988, s. 401, 402. 
41 Tekindağ, Ş., “Teke-eli”, İ.A.,  C. XII, MEB., İstanbul, 1979, s. 126. 
42 Erten, S. F., Antalya Tarihi, Üçüncü Kısım, Yayın Şirketi Yok, Antalya, 1948, s.182. 
43 Akdağ, M., Türk Halkının Birlik ve Düzenlik Kavgası, Cem Yay., İstanbul, 1995, s.199. 
44 Özkaya, Y., Osmanlı İmparatorlğu’nda Ayanlık, TTK., Ankara, 1994, s.23; Fahrettin Tızlak, “Tekelioğlu 
İsyanı”, XII. Türk Tarih Kongresi, (4-8 Ekim 1999),  Ayrı Basım, TTK., Ankara, 2002, s.239-243.  
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isyanı, Osmanlı Devleti’nin sarsılan otoritesinin sağlanmaya çalışıldığı yıllar olan II. Mahmut 

dönemine denk gelmiştir.45 İbrahim Bey, Sadrazam Hurşit Paşa’ya rüşvet vermek suretiyle 

mütesellimlik ister, fakat kendisine mütesellim olamayacağına dair bir ferman gönderilir. 

Babasından kalan malların yazımı için gelen görevlilerin işlerini yapmasını engeller ve 

etrafında topladığı adamlarla 26 Kasım 1812’de Antalya Kalesi’ni işgal ederek savunmaya 

geçer. Osmanlı Devleti’ne karşı on dokuz ay direnen İbrahim Bey, devletin şehri karadan ve 

denizden kuşatmasıyla yaşanan çarpışmalar sonucunda 14 Haziran 1814’de yenilgiye uğrar ve 

isyan bastırılır.46 

Böylelikle, devleti uzun bir süre sıkıntılara sokan Tekelioğlu İsyanı bastırılmış oldu. Bu 

isyanın bastırılmasından sonra Tekelioğulları bölgede çok etkili ve varlıklı bir aile 

olduklarından, gelecekte de bir sorun yaratmalarını engellemek amacıyla bu sülaleden olan 

herkes devlet tarafından Selanik civarına sürülmüştür. 47 

Bu gelişmelerden sonra Teke Sancağı, Hamid Sancağı ile birleştirilmiştir. Teke 

Sancağı’nın sancak merkezi olan Antalya XVIII. ve XIX yüzyıllarda Karaman ve Konya 

eyaletlerine bağlı bir sancak olarak idare edilmiştir. Teke Sancağı bazen tek başına bazen de 

Hamid Sancağı ile birleştirilerek mutasarrıflık olarak, vezir rütbeli paşaların yönetimine 

verilmiştir.48 İsyanın bastırılmasıyla Teke Sancağı, vezirlik rütbesi ile es-Seyyid Mehmet 

Vâhid Paşa’ya verilmişti. Bu aşamadan sonra, gelişmeler neticesinde harap olan bölgenin 

imarı ve halkın durumunun iyileştirilmesi için girişimlerde bulunulmuştur.49 Böylece Antalya,  

merkezi Kütahya’da bulunan Anadolu eyaletinin 14 sancağından birinin merkezi olmuş ve 

Teke Sancağı adını almıştır. Antalya Sancağı (Teke Sancağı), merkez kaza Antalya (nefs-i 

Antalya) ile beraber 10 Kaza, 3 nâhiye, 307 köyden oluşmaktaydı. Diğer yandan Antalya 

şehrinde 41 mahalle bulunmaktaydı.50  

Osmanlı Devleti’nin sonlarına doğru beş kazalı olan Teke Sancağı 1913 yılında Konya 

Vilayetine bağlanmış ve bu vilayetin beş sancağından biri olmuştur. Bu dönemde Antalya’ya 

bağlı toplam köy sayısı 549 idi.Yine 1913 yılında Antalya, Teke Sancağı adıyla bağımsız bir 

mutasarrıflık olmuş, Avusturya-Macaristan ve İtalya burada birer konsolosluk açmışlardır.51 

 

 

                                                
45 Tızlak, F., “Tekelioğlu İsyanı”,  s. 240. 
46 Tızlak, a.g.m., s. 248-250. 
47 Tızlak, a.g.m., s. 251. 
48 Özdemir, R., “Osmanlı Döneminde Antalya’nın Fiziki ve Demografik Yapısı (1800-1867)”, XI. Türk Tarih 
Kongresi (5-9 Eylül 1990),  C. IV, TTK Yay., Ankara 1994, s. 1370. 
49 Erten, S. F., Antalya Livası Tarihi, Antalya, Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı Yay., Antalya, 1997, s.79. 
50 Akbal, F., “1831 Tarihinde Osmanlı İmparatorluğunda İdarî Taksimat ve Nüfus”, Belleten, C. XV, S. 60, 
TTK. Yay., Ankara 1951, s. 620; Özdemir a.g.m., s. 1387-1390. 
51 Çimrin, a.g.e., s. 53. 
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2. BÖLÜM 

XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ANTALYA’NIN İDARÎ TAKSİMATI 

TEŞKİLATI 

2.1. ANTALYA’NIN İDARÎ TAKSİMATI 

 
XIX. yüzyıl ortalarında Antalya’nın idari yapısını tahlil edebilmek için ilk olarak 

Osmanlı Devletinin taşradaki idari yapılanmasının incelenmesi gerekir.  

Klasik Osmanlı yönetim biçiminde, taşra idaresi aşağıdan yukarıya köy (karye), nahiye, 

kaza, sancak (liva) ve eyalet olarak teşkilatlanmıştı. Kendisine bağlı köylerle birlikte 

nahiyelerin birleşmesiyle kazalar meydana gelmiştir. Kazaların birleşmesiyle sancaklar, 

sancakların birleşmesinden ise eyaletler ortaya çıkmıştı. Eyaletler genel olarak beylerbeyi 

veya “mîr-i mirânlar” tarafından idare edilir. Beylerbeyleri eyaletin merkez sancağı olarak 

nitelendirilen “Paşa Sancağında” otururlardı. Sancaklar sancak beyi, kazalarda yönetici olarak 

kadı, subaşı ve alay beyleri bulunurdu.52  

Osmanlı taşra yönetimi XVII. yüzyıl sonlarından itibaren kısmen değişikliğe uğrar, 

1695’ten sonra iltizam usulü ile bazı mukataalar geliri önceden alınmak üzere bazı şahıslara 

devredilir (İltizam Usulü). Daha sonra malikhane sistemi çerçevesinde, mültezimler, 

mukataaları geliri önceden alınmak üzere yaşadıkları süre boyunca ellerinde 

bulundurmuşlardır. Böylece muhtelif yerlerde yönetim ayan denilen nüfuzlu kimselerin 

tasarrufuna geçer. Ayanlık XVIII. yüzyılda babadan oğula geçer. Yozgat’ta Çapanoğulları, 

Şam’da Azmzadeler gibi. Bu nedenle XVII. yüzyıl sonları ve özellikle XVIII. yüzyılda 

sancakların çoğu ve beylerbeylikleri memleket ayanı ve ileri gelenleri “mütesellim”53 ve 

“mutasarrıf” adıyla bu yönetimleri ele geçirmişleridir. Bu döneme ait fermanlar ve pek çok 

belgenin sancak beyleri ve beylerbeyleri dışında “mütesellim” ve “ayanlar” da kendilerine 

hitap edilen yöneticiler olurlar. Sonuç olarak, XVII. yüzyıl sonu ile XVIII. yüzyıl başlarında 

Osmanlı taşra yönetiminde sancak beyleri ve beylerbeyilerin yerlerini “mütesellim” ve 

“mutasarrıf” adı verilen yöneticilerin aldıklarını görmekteyiz. XVII. yüzyıl sonu ile XVIII. 

yüzyıl başlarında Osmanlı taşra yönetimindeki bu değişikliğin nedeni şu sebeplere 

bağlanabilir. Beylerbeyleri ve sancak beyi olan kişiler görev bölgeleri olan sancaklara bu 

yüzyılda süregelen savaşlar nedeniyle gidememişlerdir ve yerlerine kendi yetki ve 

sorumluluklarına sahip mütesellimler vekil olarak tayin edilmiştir. XVIII. yüzyılda taşra 

                                                
52 Halaçoğlu, Y., Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, 3. Baskı, TTK Yay., Ankara 1996, s.85-86 ; 
Ünal, M. A., “Osmanlı Devletinde Merkezi Otorite ve Taşra Teşkilatı”, Osmanlı, C.VI, YTY, Ankara, 1999, 
s.112. 
53 “Mütesellim”in kelime manası teslim edileni alan, bir memuriyete tayin edilen kişinin görev yerine gidinceye 
kadar kendi yerine bakması için vazifelendirdiği kişi. Bkz. Devellioğlu, F., Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik 
Lügat, Aydın Kitapevi, Ankara, 2003, s.782. 
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yönetiminde mütesellimlerin sivrilmesinin diğer bir nedeni de XVI. yüzyıldan itibaren vezir 

rütbeli paşaların sayılarının artmasıyla, vezirlere gelirleri yetmediğinden geçim kaynağı 

olarak “arpalık” adı verilen sancakların bunlara tevcih edilmesidir. Arpalık olarak sancaklara 

atanan kişiler, sancaklara gitmektense yerlerine mütesellimleri vekil olarak atamayı tercih 

etmişlerdir.54 

XIX. yüzyıla gelindiğinde gerek II. Mahmut (1808-1839) ve gerekse onu izleyen 

Tanzimat döneminde Osmanlı idari yapılanmasında büyük değişiklikler yaşanmıştır. 

Tanzimat’ı izleyen yıllarda bir danışma meclisi olan Meclis-i Vâlâ kararları doğrultusunda 

hazırlanan yeniliklerle ülke yönetimi yeniden düzenlendi. Sancak yönetimi 

“mütesellimler”den alınıp “muhassıllara” verildi. Muhasıllar hem yönetimi üstlenecekler, hem 

de vergileri doğrudan doğruya toplayarak hazineye göndereceklerdi. Böylece vergi toplamak 

gibi önemli işlerin vali, yerel ayan ve eşrafın elinden alınması ve kötü uygulamaların 

kaldırılması amaçlanmıştır.55 

Teke Sancağı (Antalya) Tanzimat öncesinde ve sonrasında “mütesellimlik”, 

“mutasarrıflık”, “muhafızlık” ile yönetilmekteydi.56 

Antalya sancağındaki ilk muhassıl “Teke Sancağı muhassılı ve muhafızı Yusuf 

Paşa”dır.(1834) İkincisi, 1841 yılına ait “Teke ve mülhakatı muhassıllığı ünvanı ile tayin 

edilen Mehmet Bey”dir.57 

Muhassıllık uygulamasından istenilen sonuç alınamayınca 1842 Mart’ından itibaren 

yeniden iltizam sistemine geri dönülmüştür. Muhassıllık yönetimi kaldırılıp, eyalet ve sancak 

yönetimi yeniden düzenlendi. Buna göre eyaletler sancaklara, sancaklar da kazalara ayrıldı. 

Eyaletlerde her türlü yönetim işinde devletin asıl sorumlusu ve temsilcisi valiler iken 

sancaklarda bu görev “kaymakama” verildi. Muhassıllık kurumunun aksine muhassıllık 

meclisleri kaldırılmayıp, sadece ismi değişmiştir. Her sancak “Küçük Meclis” (1849’dan 

sonra Sancak Meclisi), her eyalet merkezinde ise “Büyük Meclis” (1849’dan sonra eyalet 

meclisi) ile oluşturulan meclislere halkın temsilcilerinin katılımı sağlanmış ve eyalet ve 

sancak meclislerinde yönetimde geniş yetkiler verilmiştir. Muhassıllık meclisleri ve onu 

izleyen ve devamı olan Vilayet İdare Meclisleri’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun parlamenter 

hayata geçişte önemli bir kilometre taşı olarak düşünülebilir. Çünkü bu meclisler aracılığı ile 

                                                
54 Özkaya, Y., “XVIII. Yüzyılda Taşra Yönetimine Genel Bir Bakış”,Türkler, C. XIII, YTY, Ankara, 2002, 
Ankara, s.699-700 ; Göyünç, N., “Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat’a Kadar), Osmanlı, C.VI, 
YTY, Ankara, 2002, s.86 ; Çadırcı, M., Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik 
Yapıları, TTK Yay., Ankara 1991, s.23. 
55 Ortaylı, İ., Tanzimat Döneminde Osmanlı Mahallî İdareleri (1840-1880), TTK Yay., Ankara, 2000, s.32 ; 
Çadırcı, M., “Tanzimat Döneminde Osmanlı Ülke Yönetimi (1839-1876)”, IX. Türk Tarih Kongresi Ankara, 
(21-25 Eylül 1981) Ayrı Basım, C.II, TTK. Yay., Ankara, 1988, s.1155. 
56AŞS., I/2b, I/3b, I/6a, I/9b, I/11a, I/11b ; Moğol, H., 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, Mehter Yay., Ankara, 
1991, s.42-44 .  
57 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s.55. 
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mahalli grupların merkezi idarenin kararlarına hiç değilse dilekte bulunma yoluyla katılmaları 

1840’ları izleyen yıllarda kurumsallaşmaya başlayıp devam etmiştir.58 

Eyalet ve sancak yönetimindeki bu yeniliklerin yanında bu dönemde kaza bir idarî ve 

malî birim olarak ortaya çıkmıştır. Kazalar, kaza müdürleri tarafından idare edilmeye 

başlandı. Kaza müdürlerinin merkezden veya vali ve kaymakam tarafından atanmaları yerine, 

doğrudan halk tarafından görevlendirilmeleri, 1833 yılında köy ve mahallelerde muhtarlık 

örgütünün kurulması ile başlayan ve halkın kendi temsilcilerinin kendisinin seçmesine olanak 

veren katılım hakkı, (her ne kadar kaza müdürleri “eşraf-ı hânedan”dan olmaları gerekse de) 

ikinci bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde en küçük yönetim birimi olarak 

karşımıza köyler çıkmakta ve mahalle ve köylerde bulunan muhtarlar hükümet ve halk 

arasındaki ilişkilerini yürütmekle görevlidirler.59 

Bu tarihten sonra devletin idari teşkilatındaki değişmeler Teke sancağını da içine 

almıştır. Akşehir, Aksaray, Beyşehri, Teke, Hamid, Niğde, İçel, Alaiye sancakları 

birleştirilmiş, merkez Konya olmuştur. Antalya ve çevresi 1841 tarihinden 1918’e kadar 

Konya’ya bağlı kalmıştır.60 

Antalya’nın (Teke Sancağı) yukarıda bahsedilen bu yeni yapılanmayla Konya eyaletinin 

bir sancağı olduğunu belirtmiştik. İncelediğimiz XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili 

Defteri’nden Antalya’nın bu konumunu muhafaza ettiğini görmekteyiz.15 Rebi’ü’l-âhir 1279 

tarihli ferman suretinde ilk önce Konya eyaleti valisi vezir rütbeli Selim Paşa’ya onun 

ardından Teke sancağı kaymakamı Abdurrahman Paşa ve diğer görevlilere hitap 

edilmektedir.61 Antalya’nın idari olarak Konya eyaletine bağlı olduğunu gösteren 11 

Cumade’l-âhir 1279 tarihli diğer bir belgede Yunan devleti tebaasından olan Hristo oğlu 

Adnaşki ile Antalya’daki tüccar taifesinden Saidan oğlu İsmail arasındaki Burdur livasının 

aşar ve vergilerinin toplanması konusundaki davaları Konya eyalet meclisine havale 

olunmuştur.62 

Tanzimat’ın ilanından 1864’e kadar geçen sürede tatbik edilmeye çalışılan yeni idari 

düzen istenilen sonucu vermedi. 1854-1856 Kırım Savaşı ve onun sonucunda tamamen dış 

dayatmalar sonucu ortaya çıkan Islahat Fermanı ve ardından yapılan yeni düzenlemeler ile 

ülke yönetiminde ortaya çıkan problemlerin giderilmesi amacıyla eyalet ve sancak yönetimi 

üzerinde yeni çalışmalar yapıldı. 1864 yılında yeni bir “ Vilayet Nizamnamesi” hazırlandı. Bu 

yeni uygulama Mithat Paşa tarafından Tuna Vilayetinde (bugünkü Bulgaristan’da) uygulandı. 

                                                
58 Ortaylı, Tanzimat Döneminde Osmanlı Mahallî İdareleri (1840-1880), s.22 ; Sungur, M., “XIX. Yüzyıl 
Osmanlı Hakimiyetinde Taşra İdaresi ve Vilayet Yönetimi”, Türkler, C.XIII, YTY., Ankara, 2002, s.752. 
59 Çadırcı, M., “Tanzimat Döneminde Osmanlı Ülke Yönetimi (1839-1876)”, s. 1158-1159. 
60 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s.56. 
61 AŞS., XII/8a. 
62 AŞS.,XII/7a. 
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Bu nizamnameye göre Osmanlı İmparatorluğu toprakları vilayet, liva (sancak), kaza, nahiye 

ve köy olarak birimlere ayrılmıştı. Vilayetlerin yönetiminde vali ile birlikte defterdar, 

mektupçu, hariciye ve nafia memurları görev aldı. Eyalet meclisleri yerine Vilayet İdare 

Meclisleri oluşturuldu. Vali başkanlığında kurulacak bu meclis, eyalet meclislerinin 

görevlerini yapıp, iki Müslüman, iki de gayrimüslim üyeden teşekkül edecekti. Bunun dışında 

bir de Vilayet Umumi Meclisi kuruldu. Eyalete bağlı sancakların her birinden seçilecek 

dörder üyeden oluşacak bu meclis, ikisi Müslüman ikisi gayri müslimleri temsilen Vali’nin 

başkanlığında yılda iki kere toplanacaktı. Bu toplantıda vilayet sınırları içersinde bulunan 

ziraat, ticaret, yapım, onarım bakım işleri ayrıca halkın dilek ve şikayetleri tartışılıp karara 

bağlanıp, hükümet merkezine yazılı olarak gönderilecekti. Böylece, halkın temsili dolaylı ve 

dilekte bulunma yoluyla da olsa sağlanmıştır.63 

1864 düzenlemesi ile sancak yönetimi kaymakam yerine mutasarrıfa verildi. Kaza 

yöneticisi olarak kaymakam görevlendirildi. Tıpkı vilayet merkezinde olduğu gibi mutasarrıf 

başkanlığında da bir idare meclisi oluşturulacaktı. 

Kaza yönetimi ise hükümet tarafından atanan kaymakama veriliyordu. Kazalarda da 

kaymakam başkanlığında birer idare meclisi oluşturuldu.1864 düzenlemesiyle, köyler bunun 

öncesinde olduğu gibi muhtarlar tarafından yönetilecek, fakat bu kez yanlarında en az üç en  

çok on kişiden oluşacak ihtiyar meclisi de bulunacaktı.64 1864 yılında yapılan bu 

düzenlemeler özde önemli bir değişimi yeterince yerine getirememiş ve yapılan yenilikler bir 

kez daha sekteye uğramıştır. 

 

2.1.1. Antalya’ya Bağlı Kaza, Nahiye ve Köyler 

İncelediğimiz dönemde Antalya Sancağı’na bağlı, XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili 

Defteri’ndenden tespit edilen Kazalar şunlardır: 

Merkez kaza Antalya (nefs-i Antalya) 

Kara Hisar-ı Teke (Serik) 

Kızılkaya65 

Bucak66 

Elmalı67 

Beşkonak 

Barla 

Serik68 
                                                
63 Ortaylı, Tanzimat Döneminde Osmanlı Mahallî İdareleri (1840-1880), s.56-64. 
64 Çadırcı, M., “Tanzimat Döneminde Osmanlı Ülke Yönetimi (1839-1876)”, s.1160.  
65 Kızılkaya nahiye adı olarak da geçmektedir.Bkz. AŞS., XII/152a. 
66 Bucak karye ve kasaba adı olarak da geçmektedir. Bkz. AŞS., XII/50b; XII/79a. 
67 Elmalı kazası “kasaba” olarak da geçmektedir.Bkz. AŞS., XII/10a 
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Finike 

İğdir 

Manavgat 

 

XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi geçmeyen ancak XIX. yüzyıl 

ortalarında Antalya Sancağı’na bağlı diğer kazalar ise şunlardır:69 

Kaş 

Kalkan 

Germiği  

Akseki70 

Alanya 

İncelediğimiz dönemde XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre  Antalya 

Sancağı’na bağlı nâhiyeler ise şunlardır: 

İstanos 

Karaöz 

Beşkonak 

Gebiz  

Döşeme Altı 

Millü 

XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde isimleri geçmeyen fakat aynı dönemde 

Antalya’ya ait olduğunu bildiğimiz diğer nahiyeler ise Murtana, Kalkanlı ve Hani Kardıç 

nahiyeleridir.71 

İncelediğimiz dönemde, XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre Antalya 

Sancağı’na tabi kaza ve nâhiyelere bağlı olan köyler ise şunlardır: 

Antalya Kazası’na Bağlı Köyler  

Kundı    Bıyıklı    Karaman 

Doyran    Çakırlar   Çirkin Oba   

Andiye    Kara Kuyulı   Kara Çallu 

İmecik    Koca Yatak   Yazır 

                                                                                                                                                   
68 Serik nahiye adı olarak da geçmektedir.Bkz. AŞS., XII/50b; XII/84a. 
69 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 35; Taşbaş, E., XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defterine 
Göre 1865-1867 Yılları Arasında Antalya Şehrinin İdarî Ve Sosyo-Ekonomik Durumu, Akdeniz Üniv. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2007, s.23-24. 
70 Moğol’un incelemelerine göre Akseki ve Alanya XIX. Yüzyılın ikinci yarısının sonlarına doğru Antalya 
Sancağına eklenmiş kazalardır. Moğol,a.g.e., s.35. Ancak incelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya 
Şer’iyye Sicili Defteri’nde Akseki  Alaiye sancağı dahilinde bir kaza olarak görünmektedir.Bkz. XII/121a. 
71Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 35, Dinç, a.g.e., s. 22;  XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 
Defteri’nde “Murtana” nahiye değil, kaza olarak geçmektedir. Taşbaş, a.g.e., s.24. 
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Sulak    Bahtılı    Kabaklar 

Mandarlı   Keşirler   Yaka 

Belen    Zeytun    Çığlık 

Çukalar    Leylek    Küçük Ali Fahreddin 

İnbihan    Ekşili    Badem Ağacı  

Uncallı    Duraliler   Geyik Bayırı 

Köçerler    Sekice    Millü 

Ali Fahreddin Kebîr  Sığırlı    Çullah 

Koçarlarlı   Kurma    Varsak 

Koyunlar   Garibce   Karcı Bayırı 

Kızıllı    Uncu Ali   Kütükçü 

Çuyugallı   Mandırla   Çandır 

Çiftlik    Ali Fahreddin   Manay 

Kandire  

Antalya Kazası’na bağlı olarak XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde 

isimleri geçen bu köylerin dışındakiler köyler ise şunlardır:72 

Cumalar    Hasil     Çuğalar    

Irmak    Ketşerler   Asıl Karacan 

Kazıcı    Sülekler   Alaylu 

Hümanlar   Çerkimüyye   Kum 

İkibaşlı    Tahtalı    Yatanlı 

Çıvgalar    Avcı Bayırı   Beğiş  

Balıklı Kebîr   Bayır    Çam 

Yıva    Sökeler   Tumanlar  

Kevzer    Osman Halifeler  Belek 

Karadiğin   Bayat    Güzelim Asi Karaman 

Şehr-i Karakoyunlu  Çıyıklı    Sığırlık 

Sağırlı    Topallı    Varsak 

Viran Şehir   Gürün    Minecik 

Ahatlı    Duacı    Kurşunlu 

Yukarı Karaman  Cihâdiye   Hacı Celiler 

Hatibler    İhsaniye   Kayadibi 

Çitdibi    Hisar Çandır   Yarbaş Çandır 

Hurma    Başköy   Camili 

                                                
72 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 36-39. Taşbaş, a.g.e., s.24-25. 
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Dereli    Ilıca    Karadeveliler 

Kızıklı    Kirişçiler   Kovanlık 

Yağca    Yeşilbayır   Çamyuva 

Ovacık    Ulupınar   Aslanbucak 

Yazır Kardıcı   Yund    Çaykenarı 

Fığla    Karakoyunlu   Kurtlar Karamanı 

Taşkesiği   Avdan    Akkilisa 

Balıklı Sagîr   İnhan    Dere 

Yelten    Şerafeddin   Köseler  

Sımandır   Mamatlar   Çakıllı 

Çukurca    Bağçe    Ürkütlü   

Bayat    Mirahor   Cemaat-ı Millü 

Kargalık    Yeleme   Akçeaniş 

Kemer        

 

Kızılkaya Kazasına Bağlı Köyler: 

Köz    Badem Ağacı   Bâzarodanı 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi 

geçmeyen, Kızılkaya Kazası’na ait köyler ise şunlardır:73 

Ürkütlü    Heybeli   Boğazköy 

 

Serik Kazısı’na Bağlı Köyler: 

Boğazak    Eşikler    Yan 

Kumköy    Kürüş    Tekke 

Kara Hacılar   Kuşlar 

 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi 

geçmeyen, Serik Kazası’na ait köyler ise şunlardır: 74 

Ahmediye   Akbaş    Akınlar 

Aşağıçatma   Aşağıkocayatak  Belek 

Berendi    Bucak    Burmahancı 

Böğüş    Cumalı   Çanaksı 

Çakallık    Çandır    Eminceler 

                                                
73 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 40. 
74 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 39-40; Taşbaş, , a.g.e., s.25. 
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Eskiyörük   Zayimler   Karadayı 

Karataş    Karıncalı   Kızıllar 

Sarıabalı    Satırlı    Üründü 

Yanköy    Yukarıkocayatak  Zırlankaya 

Gebiz    Abdurrahmanlar  Akçapınar 

Aşağıoba   Çatallar   Dorumlar 

Hacıosmanlar   Haskızılören   Kırbaş 

Nebiler    Yukarıçatma   Yunaklar 

İstavruz     İnceler    Tobuzlar 

Has 

 

Finike Kazası’na Bağlı Köyler: 

Has  

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi 

geçmeyen, Finike Kazası’na ait köyler ise şunlardır: 75 

Akçaalan   Alacadağ   Dağdağ 

Alasın    Günçalı   Hallaç 

Hasköy    Çavdır    Yazır 

Yuvalılar 

 

Elmalı Kazası’na Bağlı Köyler: 

Karaköy    Dere 

 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi 

geçmeyen, Elmalı Kazası’na ait köyler ise şunlardır:76 

Bayındır    Subaşı    Beyler    

Semahöyük   Eğmir    Eskihisar 

Avlan    Hacı Yusuflar   İmircik 

Karamık    Macun    Mursal 

Pir Hasanlar   Salur    Yakaçiftlik 

Yalnızdam   Afşar    Ahatlı 

Armutlu    Değirmen   İslamlar 

Kızılca    Sarılar    Teke 

                                                
75 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 39-40. 
76 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 39; Taşbaş, , a.g.e., s.28 
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Müğren    İlyağı    Çobansa 

Çukurelma   Dire    Ovacık 

Gilevgi    Yalkartam   Kevgi 

 

Bucak Kazasına Bağlı Köyler: 

Susuzlı    Bucak 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi 

geçmeyen, Bucak Kazası’na ait köyler ise şunlardır:77 

Çamlık    Sığırlık   Yenice 

Dutalan    Üzümlüpınar   Kuyubaşı 

 

Manavgat Kazasına Bağlı Köyler: 

Sarılar 

 

İstanos Nâhiyesi’ne Bağlı Köyler: 

Leylek    Kışla    Yazır 

Sagir Balıklı   Avdan    Andiye 

Zivind    Köseler   Çay Kenarı 

Sagir Ali Fahreddin  Fığla    Balık 

Karkın    Orkutlu   Karkalık 

Söğütlü    Yelten    Yade 

Yuva    Yaka    Sülekler 

İnhiban    Beltan    Dere 

Taş Kesiği   İmecik    Havaklar 

Samandır   Kara Daş   Zad 

Çıvgalar    Çukurca   Kışlak 

Zeytun    Beylan     

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi 

geçmeyen, İstanos Nahiyesi’ne ait köyler ise şunlardır:78 

Akkilise    Bayat    Beğiş 

Yelme    Ali Fahreddin-i kebir  Datköy 

Dereköy    Karadiğin   Kevzer 

İmrahor    Karabayır   Kargalık 

                                                
77 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 40.  
78 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 40 ; Taşbaş, , a.g.e., s.26-27. 
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Belenköy   Garipce   Karakuyu 

Yelten    Piyadin   Çıvgalar 

Bahçeyaka   Göçerler   Kayabaşı 

Kırkpınar   Kızılaliler   Kozağacı  

Küçüklü    Mamatlar    Nebiler 

Osmanhalifeler   Söğüt    Manay 

Yeşiloba    Köseler   Gözer  

Akçainiş    Aklar    Yılangediği 

Beğiş      Bazarlı    

 

Barla Kazası’na Bağlı Köyler: 

Bedre 

 

Karaöz Nâhiyesi’ne Bağlı Köyler: 

Belek    Müzeler   Karan 

 

Beşkonak Nâhiyesi’ne Bağlı Köyler: 

Bucak Köy   Kabaklar 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi 

geçmeyen, Beşkonak Nahiyesi’ne ait köyler ise şunlardır:79 

Bozyaka    Aladana   Ballıbucak 

Burmahan   Değirmenözü   Düzağaç 

Karabük    Tazı    Kızılcaköy 

 

Döşeme Altı Nâhiyesi’ne Bağlı Köyler: 

Camili 

 

Gebiz Nâhiyesine Bağlı Köyler: 

Aşağı Oba   Kara Koyunlı 

 

 

 

 

 
                                                
79 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 40 ; Taşbaş, , a.g.e., s.26-27. 



 25 

2.2.ANTALYA’NIN İDARÎ TEŞKİLATI 

 

2.2.1.Sancak Yöneticisi Kaymakam 

Osmanlı İmparatorluğunda, Tanzimat döneminde, taşra yönetimi eyalet-sancak-kaza 

olarak üç ana birime ayrılmıştır. Bunların her birinin merkezi nüfusuna bakılmaksızın 

incelendiği zaman kent niteliğinde olduğu görülmektedir. İncelediğimiz dönemde Antalya, 

Konya eyaletine bağlı Teke Sancağının kazalarından birisidir. Ancak onu sancaktaki diğer 

kazalardan ayıran temel unsur merkez kaza olma özelliğidir ki, bu nedenle Antalya’ya Teke 

sancağı da denilmiştir. En büyük idari birim olan eyaletlerde yönetim vezir rütbeli valiler 

veya müşirler80, sancaklarda kaymakamlar, kazalarda ise kaza müdürlerinin elindeydi. 

Antalya sancak yöneticisi olan kaymakamların oturduğu şehir olduğundan merkez kaza idi. 

Sancakların diğer kazalarını ise “eşraf-ı hanedan” arasından seçilen kaza müdürleri 

yönetmekteydi.81 

Tanzimat öncesi dönemde de mevcut olan kaymakamlık, vali ya da mutasarrıfların 

geçici bir süre için yerlerine atadıkları kimselere verilen bir unvandı. Kurum olarak 

mutasarrıflık, 1842 yılında muhassıllık kurumunun kaldırılmasından sonra yapılan yeni 

düzenleme ile yürürlüğe girmiştir. Kaymakamlar doğrudan Dâhiliye Nezaretine bağlı olup, 

atanma ve diğer özlük işlemleri de bu nezaret tarafından takip edilmekteydi. Kaymakamlar 

valilere karşı sorumlulukları olup yürütme yetkileri sınırlı idi. Merkezden gönderilen 

fermanların ihtiva ettiği emir ve buyrukları mahallerinde tatbik etmek ve bu konuda emirlere 

muhalif hareket edenleri cezalandırmakla yükümlüydüler.82 15 Rebi’ü’l-âhir sene 1279 tarihli 

“Meskûkât Hakkında Şerefvürûd İden Fermân-ı Âlîşân Sûreti”nde Konya eyaleti valisi Selim 

Paşa,  Teke sancağı kaymakamı Abdurrahman Paşa ve kaza müdürleri, meclis azâları ve 

memleketin önde gelenlerine hitap edilmiştir. Fermanda bir süreden beri Osmanlı 

memleketinde kullanılmakta olan kağıt paralar mülki zorunluluklardan dolayı git gide 

çoğaltılmış olduğundan ve neticede sikkelerin kendi asıl kıymetlerinden çok daha fazla alınıp 

verilmesinden ve bundan dolayı fiyatların arttığı zikr edilmektedir. Bu karışık durumun 

düzeltilmesi konusunda özel tedbirler alınarak kağıt para kullanımının tedavülden 

kaldırılmasına ve eylül ayı başından itibaren nakd yani maden para(akçe) kullanımı meşru 

olan yüzlük altın, yirmilik beyaz mecidiye ve altılık ve beşlik ile bunların rub’ ve cüzleri olan 

geçerli ve fiyatlara yakın ve vergi tarifelerine göre akçe kullanılması ve halk arasında bu 

                                                
80 AŞS., XII/8a. 
81 Çadırcı, M., “Tanzimat Döneminde Osmanlı Ülke Yönetimi (1839-1876)”, IX. Türk Tarih Kongresi 
Ankara, (21-25 Eylül 1981) Ayrı Basım, C.II, TTK. Yay., Ankara, 1988, s.1155 ; Doğru, H., XVIII. Yüzyıla 
Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü, Anadolu Üniv. Yay., Eskişehir 1995, s. 192. 
82 Çadırcı, M., Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK Yay., 
Ankara 1991, s. 236. 
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kaidenin geçerli olması ve herkesin alışverişinde kullanımı meşru olan ve yukarıda zikr olınan 

sikkeleri kullanmaları kararlaştırılmış ve eşya kıymetinin bu sikkelerin fiyatlarının karşılığı 

olan fiyatlarla fiyatlandırılması böylece halk arasında alışveriş muamelelerinin 

kolaylaştırılmasının ön görüldüğü fermanda bu yeni uygulamanın tatbikinin sorumluları 

olarak eyaletlerde valiler, sancaklarda kaymakamlar, meclis azaları kazalarda ise kaza 

müdürleri ve memleketin ileri gelenleri gösterilmiştir.83  

Kaymakamlar sancak meclisi yardımıyla sancağı yönetmekte ve aynı zamanda bu 

kurulun başkanlığını da yapmaktaydılar. Kaymakamların diğer önemli görevleri arasında ise, 

sancağın güvenliğini meclis ile birlikte sağlamaktı. Özellikle yol kesme, eşkıyalık gibi 

nevinden olaylar karşısında kaymakam bizatihi gerekli önlemleri almakla mesuldü. Bu 

konuda IX Nolu Antalya Şer’iyye sicilinde 5 Şaban 1268 tarihinde tutulan belge bu durumu 

doğrulamaktadır. Belgeye göre Antalya’da meskun aslen Moralı olan Ali Efendi ibn-i Derviş 

Ahmet hınta almak için Hamit kazasına giderken “katı’ü’t-tarîk”(eşkıya) tarafından yolu 

kesilip, yaralanıp ve üzerinde bulunan yirmi altı bin yedi yüz guruş nakit ve bazı malları 

çalınmış ve bir süre sonra Ali Efendi ölmüştür. Bu vukuatın takibi bizzat Teke kaymakamı 

Hasan Rüştü Efendi tarafından Burdur kazası kaymakamı Ahmet Bey tarafına yazılan yazı ile 

bu fili işleyenlerin yakalanması için Antalya zaptiyeleri gönderilmiştir.84 

Kaymakamların sancaklardaki diğer bir sorumluluğu da vergilerin adaletli ve düzenli bir 

şekilde toplanıp merkeze gönderilmesi ve ahali ve halka adalet ile muamele ve 

haksızlıklardan korumak ile ilgiliydi85 Bunun yanında kaymakamlar, kişiler arasında meydana 

gelen alacak-verecek/borç mevzularında sancak meclisinde görülen davalara şühûdül-hâl 

üyesi olarak da katılabiliyorlardı.86 27 Şaban 1280 tarihli belgede Antalya kentinden Ekdir 

Hasan mahallesinde oturan Hâcce Hafsa binti Ali nâm Hâtûn Teke Kaymakamı Rıdvan Paşa 

huzurunda Antalya’nın Kızılsaray mahallesinde oturan Aslen Moralı Hasan ibn-i Yusuf’ın 

terbiyesinde bulunan küçük Adem’in Hafsa Hatun’ın kölesinden zenci Ali bin Abdullah ile 

eşi Moravi Ömer Ağa’nın kölesi Halime bint-i Abdullah’dan mütevellid oğlu olduğunu ancak 

babası sekiz yıl önce gönüllü olarak Rusya seferine katılmak üzere Erzurum ordusuna 

katıldığını ve eşini hamile bir vaziyette bırakarak gittiğini, ve küçük Adem’in bu süre içinde 

hür olarak doğduğunu babası Hafsa’nın kölesi halen Erzurum ordusunda olduğu ve annesi altı 

                                                
83 AŞS., XII/8a. 
84 AŞS., IX/5a  
85 “…ahvâl-i hazine-i celîlemin telef ve sarfdan bi’l-vikâye vakt-i zemanında hazine-i celîleme tesbil ve 
icrâsı(kesik)muadelât-ı şâhânem ve vediâne cenâb-ı Kibriyâ olan ahali ve sekine-i memleketin muâmelât-ı 
gadriyeden himâye ve siyânetleri husûslarına sarf-ı rüyet eylemek fermanım olmağın…”AŞS., IX/43a. 
86AŞS., XII/152b ; XII/10a. 
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ay önce burada vefat ettiği için küçük Adem’in velayetini Hasan bin Yusuf’tan almak için 

dava açmıştır.87 

XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defteri’nin incelenmesi sonucunda, Antalya’da 

(Teke Sancağı) görev almış kaymakamlar şöyledir: 

Adı ilk anılan kişi, 15 Rebi’ü’l-âhir 1279 tarihli bir belgede Rumeli Beylerbeyliği 

payelilerinden Abdurrahman Paşa’dır.88 1280 tarihinden itibaren Teke Sancağı kaymakamı 

değişmiştir. Çünkü 11 Recep 1280 tarihli mahkemeye intikal eden bir nikâh akdinin şühûdü’l-

hâl üyeleri arasında kaymakam-ı sâbık Abdurrahman Paşa’nın ismi geçmektedir.89 27 Şaban 

1280 tarihli belgede Teke Sancağı kaymakamının kesin olarak değiştiğini ve bu göreve 

Rıdvan Paşa’nın atandığı tespit edilmektedir. XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne 

göre de el-Hâcc Hafız Rıdvan Paşa Teke Kaymakamı olarak görev yapmaktadır. Teke 

Sancağı kaymakamlığına 1864 yılında atanan Rıdvan Paşa bu görevinde 10 yıl kalmış 

arkasından 1290 (1874) yılında Isparta’ya atanmıştır.90 

 

2.2.2. Kaza Müdürleri 

 Osmanlı Devleti’nde kaza biriminin her dönemde var olduğu görülmektedir. Bu durum 

kazaların birer idarî birim olmasından değil, onların birer adlî birim olarak düşünülmesinin 

sonucuydu. Çünkü kadılar, her kazanın adlî işleri yanında beledî işlerini de yürütmekteydi. Bu 

durum Bu durum, kadıların yetki ve sorumluluklarının önemli ölçüde ellerinden alındığı 

Tanzimat dönemine kadar sürmüştür.1842’de muhassıllık kurumunun kaldırılmasıyla birlikte 

Osmanlı Devleti’nde bu tarihe kadar idari-adli bir birim olan kaza, daha ziyade idari bir birim 

hüviyetini kazanmıştır. Tanzimat öncesi voyvodaların ve çoğu ayânların yaptığı görevler 

Tanzimat’tan sonra kaza müdürleri tarafından yapılagelmiştir. Bu dönemde kaza müdürlerini 

daha çok bir vergi tahsildarı olarak nitelemek yerinde olacaktır. Müdürler, kazalarına bağlı 

köy muhtarları ve imamların da yardımlarıyla bölgelerinin hazineye dorudan ödemekle 

yükümlü olduğu şer’i vergileri (aşar ve benzeri) toplamakla vazifeliydiler. Ayrıca her mali 

yılın başında kaza müdürleri sancak merkezine çağrılırlardı. Burada kaymakam başkanlığında 

oluşturulan mecliste onların yıllık muhasebeleri yapılmaktaydı. Hazırlanan muhasebe 

defterleri kaymakam tarafından defterdara gönderilmekte ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra 

eyalet meclisine sunulmaktaydı. Görüldüğü üzere kaymakam ve kaza müdürü vergi 

toplanması konusunda organize çalışmaktadırlar. Kaza müdürlerinin görevleri sadece vergi 

toplamakla da sınırlı değildi. Vergi toplama dışındaki görevleri, halkın güvenlik içinde 
                                                
87AŞS., XII/149b. 
88AŞS.,XII/8a 5 Cumâde’l-âhir 1279 tarihli belgede kaymakamın adı Abdurrahman Galip olarak 
geçmektedir.AŞS., XII/10a 
89 AŞS.,XII/130b 
90 Erten, S. F., Antalya Livası Tarihi, Antalya, Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı Yay., Antalya, 1997, s.95. 
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yaşamalarını sağlamada onlara yardımcı olmak ve Tanzimat’ın getirdiği yeniliklerin 

uygulanmasını kolaylaştırmaktı. Kaza müdürleri kendi oluşturdukları küçük meclisler 

aracılığıyla, köyden imam ve muhtarların hazırlayıp gönderdiği vergi kayıtlarını incelerlerdi. 

Bir yıl önceki kayıtlarla bunları karşılaştırır, vergisinde azalma ya da artma şeklinde bir 

değişiklik olan köyler varsa bunların nedenlerini araştırırlardı.91 

Her ne kadar kaza müdürleri “eşraf-ı hanedan” arasından halk tarafından seçilse de 

sancak kaymakamı çoğunlukla seçimlerde etkili olup kendi akrabaları arasından kişileri 

seçtirmekteydi. Başlangıçta bu müdürlere yaptıkları işlerin karşılığı olarak bir maaş ödenmesi 

düşünülmüşse de bundan vazgeçilerek kazanın büyüklüğüne göre halk tarafından ücretinin 

karşılanmasına karar verilmiştir. Büyük yerlerde müdürlerin bütün işlerini tek başına 

yapmakta zorlanacakları için onların hizmetlerine, maaşla kâtipler verilmiştir.92 

XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defteri incelendiğinde, bir tereke kaydında 

Kızılkaya kazası müdürü olarak Hâcı Mehmet’in adı geçmekte93 ancak, diğer kaza müdürleri 

ve onların icraatlarını ihtiva eden herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. XII Numaralı Antalya 

Şer’iyye Sicili Defteri’nin incelenmesi neticesinde aşiretlere ve köylere de müdür atandığını 

görmekteyiz. Örneğin, Karahacılı aşiretinin müdürü Reşit Bey’dir.94 Badem Ağacı eski 

müdürü Ahmet Ağa’dır.95 

 

2.2.3. Nahiye Müdürü  

1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi 1871 yılında küçük değişikliklere 

uğrayarak yürürlükte kalmıştır. Bu nizamnameye göre nahiye ilk kez bir idarî birim olarak, 

kaza sınırları içerisindeki köy ve çiftliklerin yakınlıkları ve ilişkileri göz önünde 

bulundurularak düzenlenip, örgütlenmiştir. Beş yüz kişiden fazla olan köy ve çiftliklerin 

nahiye oluşturmaları mümkündü. Nahiyeler, bağlı köyler ihtiyar heyetinin katılımı ile en çok 

dörder kişinin katılımı ile nahiye meclisi ile danışarak yönetim işlerini yürütürdü. Nahiye 

müdürleri, yasa ve yönetmeliklerin emir ve fermanların bölge halkına duyurulması, ölüm, 

doğum ve arazi anlaşmazlıklarını muhtarlar vasıtasıyla kaza yönetimine iletmekle 

vazifeliydiler ki adeta hükümet ile halk arasında aracılık görevini üstlenmiştiler.96 

İncelediğimiz XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde nâhiye müdürü olarak, 

Kara Öz nahiyesi müdürü el-Hâcc Hasan Ağa 97. 

                                                
91 Çadırcı, “Türkiye’de Kaza Yönetimi (1840-1876), Belleten, S.206, C.LIII, TTK., Ankara, 1989,  s.237-248. 
92 Çadırcı, M., Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK Yay., 
Ankara 1991, s. 241 ; Çadırcı, M., a.g.m., s.242. 
93 AŞS., XII/100a. 
94 AŞS., XII/21a. 
95 AŞS., XII/128a ; XII/130a. 
96 Çadıcı, a.g.e., s.253. 
97 AŞS., XII/128b. 
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2.2.4. Beytü’l-Mâl Müdürü ve Emvâl/ Mâl Müdürü ve Katibi 

Sancak yönetiminde önemli görevleri haiz bir diğer görevli de mal müdürleridir. Sancak 

merkezlerindeki mal müdürü, eyaletlerdeki defterdara tekabül etmektedir. Hazine gelirleriyle 

bütün vergilerin sancak meclisi denetim ve aracılığı ile toplanması ve sancak için gerekli 

harcamaların yapılmasından sorumluydu. Kaza müdürleri tarafından gönderilen gelirleri kayıt 

altına almak, üç ayda bir özetlerini eyalet meclislerine bildirmek, gerektiği zaman ortaya 

çıkan sorunları doğrudan kaymakamlarla birlikte hükümete bildirip, yapılması gerekenler 

hakkında önlemler almak en önemli görevleri arasındaydı.98 

XIX. yüzyılın ortasında Antalya idari teşkilatında görev alan memurlardan birisi de 

“Emin-i Beytü’l-mâl”dır. Beytü’l-mâl emininin görevi, malların sahipsiz kalmaması 

düşüncesinden hareketle hem Müslim hem de gayrimüslimden,  varis bırakmadan ölenlerin 

terekeleri, beytü’l-mâl emini veya onun kâtipleri tarafından açık arttırma usulü ile satılmakta, 

toplamdan vergi, harç ve masraflar düşüldükten sonra kalan miktar beş yıl süre ile emaneten 

saklanmakta ve bu süre içerisinde varis çıkmazsa mal sandığına teslim edilmekteydi.99 

XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defterine göre, Teke Sancağı beytü’l-mâl 

müdürlüğü(eminliği) ve emvâl müdürlüğünün birleştirildiği ve bu görevin Ahmet Rıfat Efendi 

ibn-i el-Hâcc Mehmed tarafından yürütüldüğü tespit edilmektedir.100 Ayrıca incelediğimiz XII 

Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defteri’nde, 24 Cumade’l-evvel sene 1280 tarihli belgede 

Teke Sancağında eski mal müdürü olarak Rahmi Efendi’nin ismi geçmektedir.101 Teke 

sancağı mal müdürü Ahmet Rıfat Efendi’nin bu görevini muhtemelen 24 Cumâde’l-evvel 

1280 tarihine kadar sürdürdüğü ve bu tarihten sonra onun yerine başkasını atandığı tespit 

edilmektedir. Çünkü bu tarihli bir belgede “medîne-i mezbûrede beytü’l-mâl emini ve livâ-i 

mezbûr mal müdîri sâbık Ahmed Rifat Efendi”şeklinde geçmektedir.102 Mâl müdürlerine 

görevlerinde yardımcı olmak üzere kâtipler verilmekteydi. XII Numaralı Antalya Şer’iyye 

                                                
98 Çadırcı, M., a.g.e., s.240. 
99 Ansay, S. Ş., Hukuk Tarihinde İslam Hukuku, 4. Bs., Turhan Kitabevi Yay., Ankara 2002, s. 283. 
100“Medîne-i Antalya’ya muzâfa İstanos nahiyesi kurrâsından Leylek karyesinde sâkin iken bundan akdem fevt 
olan Rabia bint-i Akça İsmail bin Abdullah’ın zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rûfesi olmayub bi’l-cümle terekesi 
cânib-i beytü’l-mâla âid ve râci oldığından beytü’l-mâl memurı olub Teke sancâğı mâl müdîri fütüvvetlü Ahmed 
Rıfat Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed ma’rifetve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bi’l-müzâyede ba’de ınkıtü’r-rağbe bey’ 
olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur tahrîren fi’l-yevmi’s-sabi’ ve’l-ışrîn 
min şehr-i rebi’ü’l-ahir sene tis’â ve sebîn ve mieteyn ve elfi”; AŞS., XII/5a; “….livâ-ı Teke emvâl ve beytü’l-
mâl müdiri olub kable’l-vürûdi’l-merkûm tereke-i mezkûreye vâz’-ı yed ve kâbız olan fütüvvetlü Ahmed Rıfat 
Efendi…” XII/60a ; AŞS., XII/63b ; AŞS., XII/64a ; XII/68b ; XII/69a ; XII/75b ; XII/78b ; XII/79a ; “...medîne-
i mezbûrede emin-i beytü’l-mâl olub bu makûle terekeyi kabza ve semen-i misliyle ahere bey’e memûr ve savb-ı 
şer’-i enverden mezûn olan Teke sancağı mal müdiri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi ibn-i el-Hâcc 
Mehmed…”AŞS.,XII/,84b ; XII/85b ; XII/87a ; XII/88b ; XII/95a ; XII/111b ; XII/123b; XII/135b. 
101 AŞS., XII/119b. 
102 AŞS., XII/121a ; XII/125a ; XII/129b ; XII/130b. 
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Sicili Defterinde ismi geçen mâl katibleri ise Emin efendi ibn-i el-Hâcc Ali103 Vasıf Efendi104, 

Hafız Osman Efendi ibn-i el-Hâcc Ali.105  

Zaman zaman el konulan mallar dava konusu olabiliyor, yapılan mahkeme sonucunda 

yanlışlıklar düzeltiliyordu. Beytü’l-mâl eminlerinin el koyduğu malları, varisleri yargı yoluyla 

geri alabilmekteydi. XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde bu neviden pek çok dava 

konusu bulunmaktadır. Örnek olarak 19 Cumade’l-ahir sene 1279 tarihli bir belgede, Halil 

oğlu Hacı Hasan oğlu Hüseyin Ağa’nın verâseti zahirde vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi 

olmadığından dolayı Teke Sancağı mal müdürü Ahmed Rıfat Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmet 

tarafından el konulmuştur. Bu durumda Hüseyin Ağa’nın Biga sancağında meskûn olan eşi 

Ali kızı Hafize Hatun, oğlu Ali ve kızları Ayşe ve Hadice’nin vasisi olması münasebetiyle 

vekili İsmail Ağa vasıtasıyla bu konu ile ilgili dava açmış ve Teke Sancağı mal müdürü 

Ahmet Rıfat Efendi’nin de hazır bulunduğu davada, verasetin kendilerine ait olduğunu 

şahitler vasıtasıyla ispat etmiş ve bu doğrultuda mahkeme mal müdürü Ahmet Rıfat Efendi’yi 

bu hatanın düzeltilmesi hususunda tenbih etmiştir.106 7 Receb 1279 tarihli bir diğer belgede, 

Durmuş bin Hasan’ın Karaçallu karyesinde elinden zayi olan devesi Teke Sancağı mal 

müdürü Ahmet Rıfat Efendi’nin vekili olan arazi kâtibi Mehmet Emin Efendi tarafından 

sahipsiz hayvan olarak vasıflandırılıp Antalya çarşısında açık arttırma ile 550 guruş 

karşılığında beytü’l-mala verilmek üzere satılmıştır. Ancak Hasan oğlu Durmuş bu devenin 

mülkiyetinin kendisine ait olduğunu şahitler vasıtasıyla ispat ettiğinden arazi kâtibi ve Teke 

Sancağı mal müdürü vekili Mehmet Emin Efendi zikr edilen meblağı Durmuş’a vermekle 

tenbiye olunmuştur.1076 Recep 1279 tarihli diğer bir belgede, beytü’l-mâl Emini Ahmet Rıfat 

Efendi’nin vekili kâtip Hacı Ali oğlu Emin, arzuhalde vasıf ve yaşı zikr edilen devenin 

kendisine ait olduğunu şahitler vasıtasıyla ispat ederek beytü’l-mal sandığında kendisine ait 

olan 690 guruşun Yusuf’a verilmesi konusunda beytü’l-mal kâtibi Emin Efendi ve ona 

izafeten emval müdürü Ahmet Rıfat Efendi dahi uyarılmıştır.108 Teke sancağı mal müdürü 

Ahmet Rıfat Efendi’nin vekili Hâcı Ali oğlu Hafız Osman tarafından Abdullah oğlu Ali oğlu 

Bel oğlu Hâcı Veli’nin ardında varisi bulunmadığı gerekçesiyle mal müdürlüğü tarafından 

mallarına el konulmuş, ancak Iğdırlı Halil oğlu Osman’ın arzuhali üzerine Barla Kazası’nın 

Bedre köyünde eşi ve çocuklarının verasete hakları olduğu mahkeme kararı ile ortaya çıkmış 

ve Iğdırlı Halil oğlu Osman’ı Barla kazası nâibi Süleyman Efendi’nin imzâ ve hatmiyle 

mühürlenmiş vekalet hüccetine binaen Iğdırlı Halil oğlu Osman, Abdullah oğlu Ali oğlu Bel 

                                                
103 AŞS.,XII/ 15a ; XII/16a ; XII/121a ; XII/125a ; XII/129b ; XII/144a. 
104 AŞŞ.,XII/25b ; XII/99a ; XII/100a ; XII/119b ; XII/120b  
105AŞS., XII/59b ; XII/60a ; XII/79a ; XII/ 111b. 
106 AŞS., XII/11b. 
107 AŞS., XII/15a. 
108 AŞS., XII/16a. 
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oğlu Hâcı Veli’nin mirasçıları adına terekesinin kendisine verilmesini mahkemeden talep 

etmiş ve bu talebini şahitler vasıtasıyla ispat etmiştir.109 XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili 

Defterinde bu türden hataların konusunu teşkil eden davalar açılmış ve sonuçta, ya Teke 

Sancağı mal müdürü veya onun vekilleri mahkeme tarafından yapılan hataların düzeltilmesi 

için uyarılmıştır.110 

Varislerin yargı yoluna başvurarak beytü’l-mal eminlerine açtığı davaların yanı sıra 

beytü’l-mal eminleri de görevleri gereği bilinen varisleri olmayan kimselerin terekelerini 

beytü’l-mâl sandığına aktarabilmek için dava açmışlardır. Bu neviden bir dava bu kez beytü’l-

mal emini ve mal müdürü olan Ahmet Rıfat Efendi tarafından açılmıştır.7 Muharrem 1280 

tarihli belgede Antalya’nın İskender Çelebi mahallesinde meskûn olan el-Hâcc Mehmed 

Hattab ibn-i Abdullah’ın zevcesi el-Hâcce Zehra bint-i Ahmed nâm Hâtûn’dan başka zahirde 

bilinen varisi olmadığı111 için terekesinin dörtte biri Zehra Hanım’a ve kalanı beytü’l mala ait 

olması gerekirken Mehmet Hattab’da kalan evin yarısına oğlu Ali ibn-i el-Hâcc Mehmet 

tarafından el konulmuş bu nedenle Teke Sancağı beytü’l-mâl emini ve mâl müdürü olarak 

Ahmet Rıfat Efendi,  Zehra Hanımın dörtte bir hissesinden kalanının beytü’l-mala iadesi için 

Ali ibn-i el-Hâcc Mehmet’e dava açmıştır. Bu davada Ali ibn-i el-Hâcc Mehmet şahitler 

aracılığı ile bu evin yarısının kendisine ait olduğunu kanıtlamış ve kadı tarafından bu evin 

yarısını Ali Efendi’ye ait olunduğuna hüküm edilmiştir. Evin diğer yarısının dörtte bir hissesi 

ise Zehra Hanım’a ait olduğu ve geriye kalan dörtte üç hisse ise beytü’l-mal sandığına 

aktarılmak üzere açık artıma ile Ali Efendi’ye satılmıştır. 

 

2.2.5. Sandık Emini  

II. Mahmut döneminde yapılan yeniliklerden bir tanesi de giderlerin tek elden 

karşılanmasını sağlamak amacıyla, her sancak merkezinde “Memleket Sandığı” adı altında 

oluşturulan kuruluştur. Bu sandığın yönetimine getirilen kişiye “sandık emini” adı 

verilmekteydi. Sandık emini sancak merkezinde oturan ileri gelenlerce seçilip, yaptığı hizmet 

karşılığı kendisine vergilerden ücret tahsis ediliyordu. Tanzimat’tan sonra sandık eminleri 

doğrudan meclis üyelerince seçilmeye başlandı. Sandık eminlerinin en önemli görevleri; 

toplanan bütün hazine gelirlerinin teslim edildiği merci olup ve bu gelirlerin mal sandığında 

muhafaza edilmesini gerektiğinde harcamaların buradan yapılmasını sağlamaktı. Ayrıca 

eyalet sınırları içinde görev yapan bütün memurlarla, askerlere maaşları buradan 

karşılanmaktaydı. Artan para ise hazineye gönderiliyordu.112  

                                                
109 AŞS., XII/37a. 
110 Benzer davalar AŞS., XII/44a ; XII/114a ; XII/119b ; XII/120b ; XII/121a ; XII/125a 
111 AŞS., XII/84b. 
112 Çadırcı, M., a.g.e., s.231. 
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Sandık eminleri tek başlarına sandıktan para çekme ya da sandığa para koyma yetkisine 

sahip değillerdi. Sandık ancak meclis üyelerinden bir kaçının huzurunda açılabiliyor, işlemler 

bitirildikten sonra tekrar hazır bulunanların mühürleriyle mühürleniyordu.113 Buradaki, amaç 

sandık eminin bir yolsuzluğa tevessül etmesini engellemekti. Ancak, bütün tedbirlere ve 

kendilerine maaş ödenmesine rağmen sandık eminleri zimmetlerine para geçirmekten geri 

durmamışlardır. Bu nedenle 1846 yılında Meclis-i Vâlâ’da yapılan görüşmeler sonunda 

sandık eminliği kaldırılıp, Kumpanya Sarraflarının mal sandıklarını yönetmeleri uygun 

görüldü. Sandık sarraflarına, hizmetlerine karşılık olarak aylık ödenmekteydi.114 

XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi geçen Teke livâsı sandık sarrafı, 

Vasilaki veled-i Zanail adında bir Gayrimüslimdir.115 

 
2.2.6. Sancak Meclisi 
Tanzimat’ı izleyen yıllarda Tanzimat’ın ilkelerine muvafık olarak 1840 yılında 

“muhassıllık” kurumu ile birlikte muhassıllık meclisleri oluşturularak, vergilerin adaletli 

düzenli bir şekilde toplanması amaçlanmıştır. Ancak muhassıllık kurumundan beklenen sonuç 

alınamayınca 1842’de bu kuruma son verilmiştir. Fakat kurumun uzantısı olan meclisler 

kaldırılmamış, memleket meclisleri adı altında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Memleket 

meclisleri 15 Ocak 1849’da yayınlanan bir talimatname ile Eyalet Meclisleri adını almış 

sancaklardaki küçük meclisler ise Sancak Meclisleri adı ile varlığını sürdürmüştür. Sancak 

meclisi, kaymakam, mal müdürü, hâkim ve tahrirat ve mâl başkâtipleri ve Müslümanlarla 

Müslüman olmayan toplulukların temsilcilerinden oluşmaktaydı. Eyalet meclisi 

yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak haftanın belli günlerinde toplanarak, 

sancağın yönetim, maliye, eğitim ve öğretim, belediye hizmetleri ile ilgili sorunlarını görüşüp 

kararlaştıracaktı. Şeriatı ilgilendiren davalar dışında kalanları, kanun ve tüzüklerin öngördüğü 

biçimde sonuçlandırmak da meclisin görevleri arasındaydı. Özellikle güvenliğin sağlanması 

konusunda gereken tedbirlerin alınmasında kaymakamla beraber Meclis de sorumluydu. 

Sancak güveliğini tehdit edici neviden yol kesme, eşkıyalık, hırsızlık olaylar görüldüğünde 

kaymakam derhal meclisi toplayarak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak gerekli 

görüldüğü taktirde asker sevk ederek, suçluların yakalanmasına çalışacaktı. Bu neviden büyük 

suçlardan yakalananların yargılanması, eyalet meclislerinde yapılacağından, sancak 

meclisinin yalnızca suçluları tutuklayıp, şahit belgeleriyle birlikte Valiye iletmesi 

gerekliydi.116  

                                                
113 Çadırcı, M., a.g.e., s.230-231. 
114 Çadırcı, M., a.g.e., s.231-232. 
115 AŞS., XII/58b ; XII/91a ; XII/138a. Hem sandık sarrafı hem de emini olarak geçmektedir. 
116 Ortaylı, İ.,Tanzimat Döneminde Osmanlı Mahallî İdareleri (1840-1880), TTK Yay., Ankara, 2000, s.81-
82 ; Çadırcı, M., a.g.e., s.236. 
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XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri kayıtlarına göre Teke Sancağı Meclisi’nde 

aza olarak görev yapmış kişiler şunlardır: Hâcı İbrahim Ağazâde Ahmed Pertev Efendi,  el-

Hâcc Ömer Ağa 117, Hasan Efendi, Abdülhamid Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim, Mustafa Bey 

ibn-i Osman Ağâ, Survî Ali Muhlis Efendi, Uzun Mustafa Efendi, Moravî Ahmet Efendi ibn-i 

Mustafa, Moravî Ahmet Pertev Efendi, Antalya livası müftüsü el-Hâcc Mehmet Emin Efendi, 

Kapucubâşı Moravî Ali Ağâ, Çobarcı Hoca İstiradi, Hoca Oran, Nebi Efendi, Mehmed Pertev 

Efendi, el-Hâcc Ali Ağâ, Hurşid Efendi, el-Hâcc Ömer Ağâ ibn-i el-Hâcc Ahmed, Ahmed 

Efendi, Ali Efendi, müft-i sâbık mükerremetlü Hasan Vehbi Efendi, mübâyaacı Mustafa Bey, 

Osman Ağazâde Mustafa Bey. 

 

2.2.7. Nüfus Nâzırı 

Osmanlı Devleti kuruluşunun ardından ele geçirdiği topraklarda, askere alma, 

vergilendirme ve diğer kamu hizmetlerinde kullanmak üzere memleket tahriri yapmıştır. 

Osmanlı Devleti’ni kuruluşunu izleyen yıllarda başarı ve titizlikle ile yürüttüğü memleket 

tahriratı XVII. yüzyıldan itibaren bir yana bırakılmıştır. XIX. yüzyılda imparatorluğu yeniden 

ayağa kaldırma çabalarının bir parçası olarak, nüfus, mülk sayımı, ve vergi kaynaklarının 

tespiti için 1830 yılında özel bir komisyon oluşturularak, ülkede genel bir sayım yapılması 

kararı alındı. Bu doğrultuda Rumeli ve Anadolu’da bulunan bütün eyalet, sancak ve kasaba ve 

köylerde Müslüman ve Hıristiyan ayrımı yapılarak sayım yapıldı.118  

Sayım sonuçlarının değerlendirilmesi ve bundan böyle nüfus işleriyle ilgilenmek üzere 

İstanbul’da “Ceride Nezareti” adı ile yeni bir bakanlık kuruldu. Eyalet ve sancak 

merkezlerinde buna paralel nüfus işleri ile sorumlu olmak üzere “Defter Nazırlığı” 

oluşturuldu. Buralarda görev almak için merkezden mukayyid ve katipler 

görevlendirilmiştir.119 Tanzimat’tan sonra Defter Nazırı’nın unvanı “Nüfus Nazırı” olarak 

değiştirilmiş ve her kazaya birer mukayyid atanmıştır. 

XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre Antalya’da Nüfus Nazırı olarak 

Hâcı Kabadayızâde Hüseyin Hüsnü Efendi ibn-i el-Hâcc Ali Ağa bulunmaktadır.120 Şehrin 

ileri gelenlerinden (hanedandan)olan Nüfus Nazırı Kabadayızâde Hüseyin Efendi bazı 

belgede şahitler arasında da yer almaktadır.121 

 

 

                                                
117 Bazı belgelerde eski aza olarak da adı geçmektedir. AŞS., XII/90b XII/91b. 
118 Koç, Y., “Osmanlı İmparatorluğu’nun Nüfus Yapısı (1300-1900), Osmanlı, C.IV, YTY., Ankara, 1999, 
s.547. 
119 Çadırcı, a.g.e., s. 45. 
120 AŞS., XII/48a ; XII/50b ; XII/92a ; XII/92b. 
121 AŞS., XII/152b. 
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2.2.8. Şehir Kethüdası  

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bu yana kent merkezlerinde şehir kethüdaları 

bulunmaktadır. XIX. yüzyıldan itibaren şehir kethüdalarının eskisi kadar etkili olmasa da 

şehir halkı ile devlet görevlileri arasındaki ilişkilerde belirleyici olduklarını görmekteyiz. 

Kadı huzurunda şehrin ileri gelenleri tarafından seçilen şehir kethüdalarının başlıca 

görevleri, şehre uğrayan kamu görevlilerini, sefere çıkan veya eşkıya takibindeki askeri 

birlikleri, yolculuk yapan göreve giden vali, mutasarrıf, mütesellim gibi yöneticileri 

ağırlamak, konaklamalarını sağlamaktır. Şehir kethüdaları bu hizmetleri yerine getirirken, 

yaptığı masrafları defterini tutmak ve her altı ayda bir vergi dağıtım defterlerine bu giderler 

işlenirdi. Şehir kethüdalarının diğer bir önemli görevi de vergi dağıtım komisyonlarına 

katılarak vergi dağıtımının adilane yürütülmesini sağlamaktı.122 

XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre Antalya’da Şehir Kethüdası olarak 

Hasan kethüdâ ibn-i Himmet123, Bilal Kethüda124, Kethüda Dimitri125,  Mehmed kethüda ibn-i 

Ahmed126, Hasan ibn-i Abdullah127,  Hüseyin kethüda, Mehmet Kethüda ibn-i İsmail kethüda, 

Ahmet kethüda,128 Hamza Kethüda129’dır. 

 

2.2.9. Ayanlar 

XVII. yüzyılın sonlarından XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Osmanlı Devleti 

iç ve dış siyaset, askerî, iktisadî, ve sosyal şartların neticesinde hızla “decentralizasyon” 

sürecine girmiştir. XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bozulmaya başlayan Osmanlı taşra 

yönetimindeki otorite boşluğunu, XVIII. yüzyıla kadar dolduracak siyasi bir güç ortaya 

çıkmamışken, bu yüzyılda yeni bir sosyal ve siyasi güç olarak âyânlar130 ortaya çıkmış ve 

Osmanlı Devleti’nin taşra yönetimine egemen hale gelmişlerdir. 

Âyânlık, XVII. yüzyılın sonlarından itibaren ve XVIII. yüzyıla gelindiğinde bir kurum 

olarak sosyal ve siyasal anlamda kendisini iyice hissettirmesinde, şu faktörler etkili olmuştur: 

XVI. yüzyılın sonlarında başlayarak, XVIII. yüzyılda imparatorluğun geneline yayılan idarî 

iktisadî ve sosyal krizler devleti içinden çıkılması güç duruma sokmuştu. Ayrıca, profesyonel 

orduları gerektiren yeni savaş teknolojilerinin gelişmesi, karşısında klasik Osmanlı Tımar 
                                                
122 Çadırcı, a.g.e. , s. 41-42. 
123 AŞS., XII/13b Doyran köyünden. 
124 AŞS., XII/24b. 
125 AŞS., XII/45b. 
126 AŞS., XII/89b. 
127 AŞS., XII/100b ; XII/101a ; XII/104a Serik kazası kethüdasıdır. 
128 AŞS., XII/117b; XII/146b. 
129 AŞS.,XII/132b. 
130 Kanunî Sultan Süleyman devrinden beri Osmanlı Devletinde şehirlerde ve taşrada “âyân” ve “eşraf” denilen 
itibarlı bir sınıf bulunmaktaydı ki bunlar, halk tarafından seçilirler, vergilerin tayin ve toplanmasında valilere ve 
kadılara yardım etmekteydiler. Pakalın, M. Z.,“Âyân”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, 
MEB., İstanbul, 1993, s.120. 
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sistemi hızla önemini yitirmeye başlamış ve tımarlı sipahi sayısındaki azalmaya karşılık 

niteliksiz yeniçeri sayısı artarak hazine giderleri artmıştır. Bunun yanında fiyat devrimi ve 

parasal ilişkilerin gelişmesi gibi değişimler Avrupalı devletlerle yapılan ticaret hacim ve 

ilişkilerin değişmesi, çoğunlukla yenilgi ile sonuçlanan sonu gelmeyen savaşlar, nüfus artışı 

ve buna bağlı olarak işsizliğin artması, Türk devlet ve toplum düzenini temelden sarsmıştır. 
131 

Devlet düzeninin temelini teşkil eden ekonomik ve askerî yapıdaki çözülme Osmanlı 

toplumsal çözülmesini de beraberinde getirmiştir. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Orta 

Anadolu’da başlayan ve giderek etkinliğini arttıran ve bir eşkıyalık hareketine dönüşen Celâlî 

isyanları baş göstermiştir. Celâlî zümreleri daha çok “kapusuz ve bacasuz levend” ve 

“haramzâde” ve “türedi” olarak tabir edilen, topraksız ve işsiz eşkıyalar bazı paşaların kapı 

halklarının azaltılması veya bunların azl edilmesi ile ortaya çıkmışlardır. Anadolu’daki bu 

eşkıyalık faaliyetlerindeki artış köylünün de çiftini ve çubuğunu bırakarak toprağını terk 

etmesine ve çift bozan olmasına neden olmuştur. Bu köylülerden ve levend taifesinden bir 

kısmı taşra valilerinin veya yerel hanedanların, âyânların kapılarına sığınıp “levend”, “sarıca”, 

“sekban” adı ile ücretli asker olarak kapılanmışlardır. Bir kısmı eğitimin parasız olduğu 

medreselerde kümelenmiştir Böylece Anadolu’da ufak medreselerde binlerce suhte 

toplanmıştır. Devletin ihtiyacının çok ötesinde olan bu medrese öğrencileri, öğrenimlerini 

bitirdikten sonra gidip çalışacak yer bulamamışlardır ve eşkıyalık ve soygunculuk nevinden 

faaliyetlere tevessül etmişler ve isyanlar çıkarmışlardır.132 

XVII. ve XVIII. yüzyılda Osmanlı sisteminin bu şekilde inkıraza sürüklenmesinde 

beylerbeyi, sancak beyi, kadı, mütesellim, voyvoda gibi ehl-i örfün özellikle tekâlif-i şakka 

adı altında kanunsuz vergilerle, reayaya zulüm etmelerini de133 göz ardı etmemek gerekir. 

Osmanlı devlet mekanizmasının XVII. yüzyıl boyunca nakit ihtiyacının artmış ve mali 

sıkıntılar içine girmiştir. Ortaya çıkan bu ekonomik buhranı çözüme kavuşturmak için 

Faroqhi’ye göre devlet, pragmatik bir siyasetin neticesi olarak, kendi üzerindeki 

sorumlulukların daha büyük kısmını taşra yöneticilerine devretme eğilimi içerisine girmiş134 

ve neticede bu durum devleti, kendi ekonomik sistemini dönüştüren ve sonuç itibariyle 

âyânlığı kurumsallaştıran bir dizi önlem almaya sevk etmiştir. Bu amaçla devlet ilk adım 

olarak, zengin devlet memurlarının ölümlerinden sonra mal varlıklarına el koyma yani 

                                                
131 Çevikel, N., “Osmanlı’da Âyânlık ve Kıbrıs Eyâleti (XVIII. Yüzyıl)”, Osmanlı, C.XIII, YTY., Ankara, 2002, 
s.711. 
132 Özkaya, Y., Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlar, TTK Yay., Ankara 1994, s. 63-79 ; Halil Cin, Feodalite 
ve Osmanlı Düzeni, Selçuk Üniversitesi Yay. No:124, Konya, 1995, s.333-344. 
133 Özkaya, Y., Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlar, TTK Yay., Ankara 1994, s. 83. 
134 Faroqhi, S., “Taşra İdaresi ve “Ayân”ın Rolü”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 
C.II, Eren Yay., İstanbul, 2004, s.690. 
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müsadere ve Osmanlı madeni parasının içerdiği gümüş oranını azaltma ve paraları bir 

köşesinden kırpma yoluyla devalüasyona gitme yani tağşiş yoluna başvurmuştur. İkinci adım 

olarak, tekâlif, avârız ve imdadiye gibi yalnızca olağanüstü hallerde ve savaş durumlarında 

alınan vergileri, düzenli olarak toplamaya başlamıştır. Üçüncü olarak ise, büyük ölçüde tımar 

sisteminin uygulandığı devlete ait gelir kaynaklarının, mukataalara135 dönüştürülmesi 

olmuştur. Devlet bir ya da üç yıllık süre ile müzayede (açık arttırma yolu) ile sermaye 

sahiplerine vergilendirme hakkını devr edilmesi usulüydü. İltizâm sisteminin reaya üzerinde 

büyük baskı yaratması ve devletin yeterli nakit parayı temin edebilmek amacıyla diğer bir 

adım olarak uyguladığı mâlikâne sistemidir.1695 yılında mâlikâne sistemine geçilmiştir. 

Malikâneler, iltizâm usulünden farklı olarak, “kayd-ı hayat şartı veriliyordu. Devlet her 

mukataa için, belli mukataanın sahibine temin edeceği yıllık kârın 2 ila 10 katı hesaplanarak 

müzayede usulü ile kayd-ı hayat şartıyla verilirdi. Muaccele denilen peşin bir ödeme ve mâl 

denilen yıllık bir meblağ karşılığında verilirdi. Nakit sıkıntısını sağlamak için uygulanan son 

mali teknik ise eshâm usulüdür. Bu usulde mukataalar çok küçük parçalara veya hisselere 

taksim edilecek ve her birinin yıllık geliri toplam bir peşin ödeme karşılığında ömür boyu 

olmak üzere taliplerine satılacaktı. Bu uygulama hisse sahipleri öldüğü zaman ölenin 

hissesinin devlete geri iadesini gerektirmekteydi.136 

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan siyasi ve sosyal çalkantıları önlemek 

ve nakit sıkıntısını gidermek için geliştirdiği bu mali teknikler, otorite boşluğundan 

faydalanan ayanlar için taşrada söz sahibi olma yolunu açmıştır. Bu tarihten itibaren, savaşta 

bulunma veya farklı nedenlerle sancakbeyleri ve beylerbeyinin görevli oldukları yerlere 

gidemedikleri durumlarda yerlerine yönetici olarak vekil tayin ettikleri mütesellimlikleri, 

taşrada ayanlar ele geçirmişlerdir. Ayrıca, bu dönemde geleneksel tımar sisteminin aleyhine 

iltizam, malikâne ve esham usullerinin yaygınlaştırılması sürecinde mütesellimlikler, 

muhassıllıklar, voyvodalık görevleri ayanlar tarafından ele geçirilmiştir. Ayanların bu 

yüzyılda, siyasi ve sosyal güç olarak sivrilmesinde devletin savaş zamanında asker toplamak, 

askerleri ile birlikte savaşa katılmak, yük taşıtmak, gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla 

hayvan ve zahire temin ederek bunların gerekli yerlere ulaştırılması, vergi toplamak, vali, 

mutasarrıf ya da mütesellim için oturacakları konakları kiralamak, belediye hizmetlerini 

yürütmek, sancağa yapılan tayinler ve sancağın alım-satım işlerinin yapılması şeklinde 

                                                
135 İltizâm sisteminde vergi kaynaklarına mukataa denilmiştir. Bu anlamda mukataa, alınacak vergilerin tür ve 
miktarları ile coğrafi sınırları içerisinde maliye tarafından tespit edilmesi demekti. Mukataaların yıllık 
gelirlerinin asgari kıymeti maliye tarafından tespit edilerek hazine defterine işlenirdi. Cin, H.,  a.g.e., s.340. 
136 Cin, H., a.g.e., s.340-344. 
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görevlerin devletçe ayanlara tevcih edilmesi bulundukları bölgede yerel güç olmalarında etkili 

olmuştur.137 

Taşrada büyük bir güç olarak ortaya çıkan ayanlar, 1808 yılında Sultan II. Mahmut ile, 

padişahın hukukunu tanımaları karşılığında, ayanlara bazı yetkiler tanıyan “sened-i ittifak” 

isimli bir sözleşme imzalamışlardır. Bu sözleşmeyle, ayanların konumları belirlenerek devlet 

otoritesine bağlanmaya çalışılmış, siyasi nüfuzlarını kaybetmiş ancak iktisadi ve sosyal 

nüfuzlarını muhafaza etmişlerdir.1839’dan 1876’ya kadar süren Tanzimat döneminde resmi 

yazışmalarda ‘âyân’ terimine rastlanmaz bunun yerine ‘vücuh-ı memleket’ , ‘vücuh-ı belde’, 

‘müteayyin’ ve ‘muteberân’ tabirleri ve ‘ağa’ unvanları taşırlar. Bununla birlikte âyân 

kökenlilerin bir çoğu vali, mutasarrıf, kaymakam olmuşlardır. Ayrıca vilayet ve kaza 

meclislerine aza ve reis seçilmişlerdir.138 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde özellikle 

mahkeme tutanaklarının şahitler kısmında adları geçen ve Antalya şehir yaşamında önemli bir 

yere sahip oldukları anlaşılan ayanlar şunlardır: Hâcı Hasan Ağa139, el-Hâcc Mehmet Ağa140 , 

Mustafa141 Abdülkerim bin Hamza142, Bezci İbrahim Efendi143,  Moravî Hüseyin Ağâ ibn-i 

Mehmed144. 

 

2.2.10. Evkâf Müdürü/Vakıf Müessesi   

Dinin bütün toplumların manevi yaşantısı üzerinde olduğu kadar, maddi yaşantıları 

sonucu ortaya koydukları siyasi, kültürel ve sosyal müesseseler üzerindeki akisleri 

tartışmasızdır. Şüphesiz İslam toplumlarının tarih boyunca vazgeçemedikleri en önemli 

kurum arasında vakıflar gelmektedir. Daha önceki İslam medeniyetlerinde olduğu gibi vakıf 

müessesi özellikle, Osmanlı Devleti zamanında kemal dönemini yaşamıştır. Öyle ki Batılı 

sosyal siyasetçiler XVI. asır Osmanlı toplumu için “vakıf cenneti” tabirini kullanmaktan geri 

durmamışlardır.145    

Vakıf hukuki bir akit olarak bir kimsenin Allah’a yakın olma amacıyla menkul ve 

gayrimenkul malının ve mülkünü dini sosyal ve hayra yönelik bir amaç için ebediyen tahsis 

edilmesidir. Vakıf tesis eden kişiye vâkıf, vakfedilen mala mevkuf, denir. Vakıf yapan kişinin 
                                                
137 Özkaya, a.g.e., 141-169. 
138 Kuran, E., “XIX. Yüzyılda Anadolu’nun Sosyal Tabakalaşmasında Âyânların Yeri”, Tarih ve Sosyoloji 
Semineri (28-29 Mayıs  1990), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi Yay., İstanbul, 
1999, s.164-165. 
139 AŞS., XII/49a Bahtılı ayanıdır. 
140 AŞS., XII/50b Müteveffâdır. 
141 AŞS.,  XII/53b. 
142 AŞS., XII/134b Çandır âyânı. 
143 AŞS., XII/142a ; AŞS., XII/142b. 
144 AŞS:, XII/143a. 
145 Kozak, E., Bir Sosyal Siyaset Müessesi Olarak Vakıf, Sakarya Üniversitesi Yay., Adapazarı, 1994, s.15. 
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amaçlarını, şartlarını ihtiva eden, kurulacak vakfın nasıl yönetileceğine ilişkin esasları 

belirleyen ve mahkemece tescili ile birlikte vakfın vücut bulduğu senede vakfiye denir. 

Osmanlı sistemindeki vakıflar, vatandaşları eğitmek, onlara sağlık hizmetleri götürmek, 

fakirlere yardım etmek, yol, köprü gibi bayındırlık faaliyetlerinde bulunmak pekçok sosyal 

kurumla halka hizmet götürmekteydi.146 

Osmanlı Devleti’nde vakıf iki çeşittir. Vakf-ı sahih yani vâkıfın kendi mülkü olan bir 

malını vakfetmesine denir. İkinci çeşit vakıf ise, hem vergilerin hem de tasarruf hakkının 

vakfedilmesidir ki buna da tashih veya irsadi kabilinden evkaf adı da verilir. Diğer bir deyişle 

eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri gibi bazı hayır amaçlı kamu hizmetlerini finansal 

olarak devlete ait miri arazi gelirlerini vakıf adıyla devamlı tahsis etmektir. Osmanlı Devleti 

zamanında eğitim ve sağlık gibi birçok sosyal hizmetler bu neviden vakıflar yardımıyla 

yürütülür.147 

Vakıflara ait gelir kaynakları genellikle şu şekilde işletilmekteydi. Öncelikle bu konuda 

İslam hukukunun şartlarına uygun olarak hareket etmek gerekmekteydi. Bunu için tek yol 

değişik şartlar dâhilinde ortaya çıkan icar yani kiralama sistemiydi. XVI. yüzyıldan itibaren 

görülmeye başlanan “icâreteyn” usulü, vakıf emlâkin kiralanmasında en çok kullanılan 

şekildi. “Çift kira” manasına gelen icâreteyn, başlangıçta artık işletilemeyecek bir hale 

düşmüş vakıf emlâkleri için tatbik edilmiştir. Kiracı mukavelenin yapıldığı sırada bir defaya 

mahsus olmak üzere vakfı idare eden mütevelliye, genellikle vakıf emlâkin gerçek değerinin 

yarısına yakın bir para ödüyordu. Buna “icâre-i mu’accele” yani peşin kira bedeli deniliyordu. 

Kiracı ayrıca her yıl mütevelliye “icâre-i müeccele” adı verilen sonradan ödenecek olan ve 

değişmeyen bir kira bedeli ödemekteydi. İkinci kiranın toplam bedeli, normal kira bedelinin 

çok altındaydı. Zengin bir vakıf mütevellisi, vakfın parasını değerlendirmek üzere vakıf adına 

bir gayrimenkul satın alıp, daha sonra bunu vakfın eski sahibine icâreteyn yolu ile 

kiralayabilirdi. İcâreteynden faydalanan kiracılar, emlâk üzerinde mutlak mülkiyet hakkına 

sahip olamaz, ancak bu emlakten istedikleri surette faydalanma ve üzerindeki haklarını 

1867’den itibaren diğer vârislerine miras yolu ile bırakma ve mütevellilerin izni dâhilinde 

satma haklarına sahiptiler.148 XII No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defteri incelendiğinde 21 

Muharrem 1280 tarihli belgede Teke Sancağı evkaf müdürü Hasan Tahsin Efendi’nin 

mahkemeye yaptığı takrîrde Cami-i Cedid mahallesinde bulunan çevresinde İslam hanesi 

olmadığı ve bu hal üzere boş bırakılmış ve yıkılmaya yüz tutmuş olan mescid-i şerifin ve ihya 

edilmesi için kendisi evkaf müdürü olarak bu mescid için vakf edilmiş menzilin ‘icareteyn’  
                                                
146 Kozak, E., a.g.e., s.14-16 ; Bahaeddin Yediyıldız, “Kadı”, İ.A., C.XIII, MEB., İstanbul, 1986, s.157. 
147 Akgündüz, A., “Osmanlı Hukukunda Vakıflar ve Çeşitleri”, Türkler, C.X, YTY., Ankara, 2002, s.453 
148 Halaçoğlu, Y., XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK, Ankara, 
1995, s.158. 
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usûlü ile Rum milletinden Hâcce Marya bint-i Bablo oğlu Hâcı Dimitri’nin eşi vekili Sarraf 

Vasilaki’ya kiralandığını ve icâre-i mu’accelenin vakıflar hazinesine, icâre-i müeccelenin ise 

mescid-i şerifin tamiri için harcanmasına tahsis edilmesini talep etmektedir.149 Bu neviden 

diğer bir dava da 1 Safer 1280 tarihli mahkemeye intikal eden tefevvüz hüccetinde 

Antalya’nın Makbule Mahallesinde bulunan çevresinde İslam hanesi olmadığı ve bu hal üzere 

boş bırakılmış ve yıkılmaya yüz tutmuş olan mescidin ihya edilmesi için vakf edilmiş 

menzilin ‘icareteyn’  usûlü ile Saltana bint-i Ankaralı Hâcı Yorgi’ye kiralandığı ve icâre-i 

mu’accelenin vakıflar hazinesine, icâre-i müeccelenin ise mescid-i şerifin tamiri için 

harcanmasına tahsis edildiği bildirilmektedir.150 

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde vakıfların kontrolü kadılarca yapılmaktaydı. 

Vakıfların nezareti ile ilgilenmek üzere ilk özel teşkilat sadrazamlar tarafından Fatih devrinde 

oluşturulan Sadr-i âli nezâretidir. Bunu 1586’da Evkâf-ı Haremeyn Nezâreti takip etmiş, 

1774’te Evkâf-ı Hamidiye idaresi bazı vakıfların idaresini üstlendi. 1826 yılında Evkâf-ı 

Hümâyûn Nezâreti kurularak bütün mazbut vakıfların idaresine el kondu ve mülhâk vakıfların 

nezâret görevini de üstlendi. Cumhuriyet idaresi ile vakıfların idare ve kontrol görevi önce 

Şer’iyye ve Evkâf Vekâletine daha sonra ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.151 

Tanzimat’tan sonra vakıflarda meydana gelen yolsuzluları önlemek ve vakıfların daha 

iyi hizmet vermelerini sağlamak amacıyla vakıflar belli bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. VII 

Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ndeki, 4 Mart 1849 tarihli bir fermandan 

anlaşıldığına göre, vakıflarda yeni anlayışa uygun hizmetin verilebilmesi için fermanlar 

çıkarılmıştır. Bu fermanlar doğrultusunda her sancağa “evkaf müdürü” tayin edilmiştir.152 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde vakıf 

müdürü olarak Hasan Tahsin Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed’in adı geçmektedir. Hasan Tahsin 

Efendi’nin idaresi altında Antalya ile birlikte toplam beş livanın vakıf müdürlüğünü üstlendiği 

incelenen belgelerden anlaşılmaktadır.153 

 

 

 

                                                
149 AŞS., XII/80b. 
150 AŞS., XII/83b. 
151 Akgündüz, A., a.g.m., s.452. 
152 AŞS., VII/4a. 
153 AŞS., XII/79b ; XII/80b ; XII/81a ; XII/83b ; XII/84a. 
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2.2.11. Karantina154 Müdürü 

Tarih boyunca muhtelif zamanlarda salgın hastalıklar kitleler halinde insanların 

ölümüne yol açtığı gibi pek çok maddi kayıpları da beraberinde getirmiştir. “Sirayet” ve 

“tecrit” fikri VII. yüzyıldan bu yana var olmakla beraber, vebaya (kara ölüm) karşı ilk 

karantina uygulaması, Doğu’dan gelen gemilere karşı Akdeniz limanlarında uygulanmıştır.155  

Osmanlı Devleti’nde, ilk karantina uygulaması, II. Mahmut zamanında, 1831 yılında, 

başta Hindistan olmak üzere İran, Rusya ve birçok ülkede hüküm süren “kolera morbus” 

denen hastalık İstanbul’a sirayet edince karantina uygulamasına gidildi. “Usul-i tahaffuz” 

daha esaslı bir şekilde 1835’de Çanakkale’de uygulandı. Ayrıca II. Mahmut zamanında daha 

önce kurulması konusunda tereddüt edilen karantina usulünün kabulünü halkın nazarında da 

olumlu intibah uyandırmak açısından kolera ve veba gibi bulaşıcı hastalıklar hakkında halkı 

aydınlatıcı broşürler dağıtılmış ve bu konuda 1836’da Takvim-i Vekâyi gazetesinde karantina 

usulü ile ilgili bir yazı yayınlanmıştır. Osmanlı topraklarına dışarıdan bulaşıcı hastalıkların 

sirayetini önlemek, dâhilde hastalıkları çıktığı yerde söndürmek, bu amaçla gereken yerlerde 

karantinalar tesis etmek ve karantina nizam namelerini düzenlemek amacıyla, 1838 yılında 

Karantina Meclisleri oluşturuldu.1840 yılına kadar Ticaret Nezareti bünyesinde çalışmalarını 

yürüten meclis, bu tarihte kurulan Karantina Nezareti’ne bağlanarak çalışmalarını 

yürütmüştür.156 

İncelediğimiz dönemde Antalya’da karantina müdürünün adı geçmemiştir. Ancak, 

tereke kayıtları içerisinde onun vekili olan ve Finike iskelesinde vefat eden Mustafa bin 

Abdullah’ın ismi geçmektedir.157 

 

2.2.12. Şehir Mimarı ve Yapım-Onarım Faaliyetleri 

Osmanlı Devleti’nde, imar, bayındırlık ve beledi yapı denetimini gibi görevleri icra eden 

o zamanın mimarlık okulu olan Hassa Mimarları Ocağı adlı kurumdur. Bu örgüt esas olarak 

Yeniçeri Ocağı’nın bir parçasıydı. Osmanlı İmparatorluğundaki bu resmi mimarlık örgütünün 

başı “Ser Mimârân-ı Hâssa olup, diğer memurlara da “Hassa Mimarı” denir. Hassa mimarının 

görevi adındaki hassa kelimesinin tersine, sadece sarayın yapı işleriyle değil, saray dışında 

merkezde ve eyaletlerdeki yapı işlerini yöneten, denetleyen bir örgüttür. Hassa mimarlarının 
                                                
154Karantina (Quarante) İtalyancadan dilimize girmiş bir kelime olup, karantinalarda genellikle tecrit süresi kırk 
gün olduğu için, bu süreden daha kısa tecritler için de bu kelime kullanılagelmiştir. Ünver, S., “Osmanlı Tababeti 
ve Tanzimat Hakkında Yeni Notlar”,  Tanzimat,  C.II, MEB., İstanbul, 1999, s.947. 
155 Sarıyıldız, G., “Karantina Meclisi’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Belleten, s.222, C.LVIII, TTK, Ankara, 
1994, s.329. 
156 Sarıyıldız, a.g.m. , s.229-362 ; Hayta N.-Ünal, U., Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (XVII 
Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar ), Gazi Kitapevi, Ankara, 2003, s.109 ; Ünver, S., a.g.m., s.946-947. 
157 AŞS., XII/64a. 
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vazifeleri şunlardır: Hükümdarın ve hanedan üyelerinin binalarının yapım ve onarımını 

yürütmek, miri binaların plan ve projelerini yürütmek, hamam, imaret gibi vakıf binalarının, 

su yolu, bent, köprü, konaklama yerleri gibi beledî ve bölgesel ulaşım tesislerinin yapım ve 

onarımını organize etmek, kentin genel alt yapısal tesislerinin  (su yolu lağım gibi) yapım, 

onarımına nezaret etmek ve yangın, pislik, geçit, su yollarının kapanmasını önleyici tedbirler 

almak, mevcut yapı nizamına uymayan binalara onay vermemek ve gerekirse yıktırmak 

onların göreviydi. Hassa mimarlarının ikinci görevi de, vakıflara ait binaların onarımını bizzat 

yönetirken bu onarımları teknik bakımdan denetlemektir. Bir devlet görevlisi olan mimarların 

onarımı denetlemesi ve keşfi yapması, vakıf mütevellilerinin suistimallerini ortadan kaldırdığı 

gibi, vakıfları denetlemekle görevli olan kadıya da işlerinde yardımcı olmaktaydı.158 

Osmanlı Devleti’nin İstanbul dışındaki diğer kent merkezlerinde onarım ve yapım 

işlerinde marangoz, dülger, duvarcı, sıvacı ve taşçı gibi ustalık gurupları, bir inşaat esnafı 

oluşturmuşlardı. Bu esnaf kendi yöneticisini doğrudan seçemez, kadının önerisiyle padişah 

tarafından bunların başına bir “mimarbaşı” atanırdı. Mimarbaşı, hem kethüdalık işlerini 

yürütüyor hem de yapılan işleri denetliyordu.  

XVIII. yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı, yapısal olarak sarsılmış ve bu alanda yeni 

değişikliklerin yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu yüzyılda bayındırlık işlerinde görev 

alacakların ocağa girmeden bir ön eğitim niteliğinde olan Mimar-ı Mülazım Ocağı 

kurulmuştur. XIX. yüzyılda bu ocağın toplumun ihtiyaçlarını karşılamaması nedeniyle, 

1801’de Hassa mimarlarının Mühendishane’de kurs görmeleri önceliği aranmışsa da 1807’de 

bu önlemden vazgeçilmiştir. II. Mahmut döneminde 1831’de Şehreminlik ve Mimarbaşılık 

birleştirilerek Ebniye-i Hassa Müdürlüğü kurulmuştur. XIX. yüzyılın ortalarında Osmanlı 

Devleti’nde, yerli ve azınlık mimarların yanı sıra, özellikle askeri kurumlarla ilgili imar 

faaliyetlerinde, yabancı mimarlarda görev yapmışlardır.159 

Osmanlı şehirlerindeki hukukî, idarî, askerî, malî, sosyal, dinî ve eğitim amaçlı 

kurumlar tamire ihtiyacı olduğu zaman şu bürokratik işlemlerden geçmekteydi. Tamire 

muhtaç olan kurumda görev yapan kimse bir “arzuhal” veya ehl-i örften olan kurumun 

yönetici konumundaki kişi tarafından yazılan “takrîr” diğer bir deyişle resmi yazı ile 

mahkemeye veya doğrudan merkezi yönetime başvurarak görev yaptığı kurumun tamire 

muhtaç olduğunu acilen mahkeme, şehir mimarı, ustalar ve ehl-i vukuf denilen kişiler 

tarafından mahalline gidilerek keşfin yapılıp, gerekli olan “tamirat defteri” yani keşif 

raporunun çıkarılması istenilmekteydi. Mahkeme uygun gördüğü takdirde, sunulan “arzuhal” 

                                                
158 Ortaylı, İ., Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim, Makaleler I, 2. Bs., Turhan Kitabevi 
Yay., Ankara 2004 , s. 73-74. 
159 Ödekan, A., “Mimarlık ve Sanat Tarihi (1600-1908)”, Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908, 6. Bs., 
Ed. Sina Akşin, Cem Yay., İstanbul 2002 , s. 434-435. 
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veya “takrîr”in ihtiva ettiği konuya dayanarak bir “i’lâm-ı şer’iyye”yi yazıp dersaadete 

göndermekte ve nasıl davranılması gerektiğini belirten “ferman-ı şerifin” verilmesini 

istemekteydi. Eğer, tamirat isteği merkezi hükümet tarafından müsbet karşılanırsa, tamiratın 

yapılması doğrultusunda “ferman-ı âlî” yazılır, ve bu ferman mahkemye ulaştığı takdirde 

şer’iyye siciline kaydedilir ve mahkeme hemen harekete geçip, “mahkeme naibinin birisi, 

şehir mimarı, neccar (marangoz), taşçı ve demirci” gibi ustalar ile tamir işlerinden 

anlayanlardan oluşan bir komisyon kurulurdu. Bu komisyon, tamir edilecek yere giderek orayı 

inceler, masrafları, kullanılacak malzemeler ve gereken işçi sayısını tespit ederek “tamirat 

defterini” hazırlayıp mahkemeye sunardı.160 Ayrıca Müslüman olmayan halkın bu tür işleri 

için de kadı ve mimarbaşının izni gerekmekteydi. 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde dini bir 

kurumun tamiri için mahkemeye yapılan bir takrir başvurusuna rastlanmaktadır. 21 Muharrem 

1280 tarihli belgede Teke Sancağı evkaf müdürü Hasan Tahsin Efendi’nin mahkemeye 

takrîrle başvurarak, Cami-i Cedid mahallesinde bulunan çevresinde İslam hanesi olmadığı ve 

bu hal üzere boş bırakılmış ve yıkılmaya yüz tutmuş olan mescid-i şerifin ve ihya edilmesi 

için kendisine evkaf müdürü olarak bu mescit için vakf edilmiş menzilin ‘icareteyn’  yani 

kiralatılmak görevinin verilmesi konusunda takririni Antalya mahkemesine sunmuştur. 

Mahkemede bu hususu mahallinde keşf etmek üzere Antalya müftüsü Mehmet Emin Efendi 

ve belde mimarlarından oluşan bilirkişi heyetiyle, incelemeler yaptırmış ve sonuçta, bu 

hususun Hasan Tahsin Efendi’nin takririne uygun olduğu ortaya çıkmış ve kendisine vakıf 

menzilini kiralatma izni vakfın akıbeti açısından uygun görülmüştür.161 Hemen akabininde 

gelen belgeye göre Hasan Tahsin Efendi elindeki hüccet-i şer’iyyeye binaen bu menzili 

talibine icâr etmiştir.16221 Muharrem sene 1280 nolu belgeye göre Antalya’nın Cami’-i Atik 

mahallesinde bulunan Şeyh Gülşenî türbesinin yıkılıp gitmesini ve zarar görmesini önlemek 

amacıyla bu mahalde bulunan boş vakıf arazisinin icâreteyn usûlü ile kiralanması için takrirde 

bulunulmuş ve bu takrir mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi ve belde mimarlarından oluşan 

bilir kişi heyeti ile mahallinde keşf edilmiş ve evkaf müdürü Hasan Tahsin Efendi’ye bu 

arsanın icareteyn ile kiralanması konusunda hüccet-i şer’iyye verilmiştir.163 

XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde şehir mimarları olarak, Duşan usta 

oğlu Nikola ve Rodoslu Anton164 ve Karahozoğlu Yani ve Duşan oğlu Vasili165 Karagöz oğlu 

                                                
160 Özdemir, R., “Osmanlı Döneminde Antalya’nın Fiziki ve Demografik Yapısı (1800-1867)”, XI. Türk Tarih 
Kongresi (5-9 Eylül 1990),  C. IV, TTK Yay., Ankara 1994, s. 1378-1379. 
161AŞS., XII/79b Benzer nitelikte belge, XII/81a hemen akabininde gelen 83b belgesine göre mahkemenin Hasan 
Tahsin Efendi’ye verdiği hüccet-i şer’iyye binaen icâr ile talibine verilmiştir. 
162 AŞS., XII/80b 
163 AŞS., XII/80b 
164 AŞS., XII/79b. 
165 AŞS., XII/80b. 
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Yani ve Anton 166 isimleri geçmektedir. 

 

2.2.13. Muhtar 

Muhtarlık kurumu II. Mahmut zamanında ilk kez İstanbul mahallerinde 1829 yılında 

kurulmuştur. Günümüzde de varlığını koruyan bu kurum, Osmanlı İmparatorluğu’nda resmen 

kuruluncaya kadar köylerde “Kethüda”, “İhtiyar”, kimi zamanda “muhtar” ismiyle anılan 

kişilerin köyün temsilcisi olarak görev yaptığı mahallelerde ise mahalleye ait işlerin imamlar 

tarafından görüldüğü bilinmektedir.167 

Muhtarların en mühim vazifeleri mahallelerin güvenliğinin sağlanmasıydı. Bunun için 

başka şehir ve köylerden mahallerine yabancı gelir gelmez, durumu araştırılıp ellerinde mürûr 

tezkeresi olup olmadığına bakılırdı. Gelen izin belgesini almışsa, niçin geldiği, nerede kaç gün 

kalacağı sorulur, durumu uygun görülürse Defter Nazırına bildirilip, kalması için izin 

istenirdi. Gerekli belgeleri yoksa ve şüpheli görülüyorsa, geldiği yere geri gönderilmesi 

konusunda Defter Nazırı, mütesellim ve kadıya haber verirlerdi.168 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi geçen 

muhtarlar şunlardır: Muhtâr Hâcı Mehmed Cân169, Mustafa bin Hüseyin170, Muhtar debbağ el-

Hâcc Mustafa, Hacı Mehmet171 , Hüseyin Ağa ibn-i Halil,172 muhtâr Mustafa bin Musa,173 

Hüseyin bin Ali174, Sabah Efendi ve Abdulbâkî Efendi175, Muhtar Bekir176, el-Hâcc Osman 

bin Süleyman177. 

 

 

 

 

 

 

                                                
166 AŞS., XII81a. 
167 Çadırcı, M., a.g.e., s.38. 
168 Çadıcı, M., a.g.e, s.39. 
169 AŞS., XII/22b. Cami-i Atik mahallesi muhtarı. 
170 AŞS., XII/35a Çakırlar karyesi muhtarı. 
171 AŞS., XII/59a. Cami-i Atik Mahallesi muhtarları. 
172 AŞS., XII/78a Garipce karyesi muhtarı. 
173 AŞS., XII/94a Çandır muhtarı. 
174 AŞS., XII/94a Kurma muhtarı. 
175 AŞS.,XII/5a ; XII/97b Mecdeddin mahallesi muhtarları. 
176 AŞS., XII/131a Aşık Doğan mahallesi muhtarı. 
177 AŞS., XII/152a Bazarodanı karyesi muhtarı. 
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2.3. ANTALYA’DA ADLÎ TEŞKİLAT 

 

2.3.1. Kadılık Kurumu 

Osmanlı Devleti, devlet geleneği ve kurumlarının temel kökleri itibariyle Anadolu 

Selçuklu, Büyük Selçuklu, Emevi, Abbasi, Memluklu, Sasani ve Bizans kanalları ile Orta 

Asya’daki eski Türk devlet geleneğine varan zengin bir adli ve hukuki yapıyı kendi 

bünyesinde sentezlemeyi ve bunu kendi dönemlerinin ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlamayı 

başarmış ve böylece Osmanlı adli teşkilatı kendine özgü bir yapıya kavuşmuştur. Osmanlı 

Devleti’nin adli teşkilatının belkemiğini kadı oluşturur. Kadı sözlük anlamı itibariyle, kesmek 

ve ayırmak gibi anlamlar taşırken, Osmanlı tarihi terminolojisinde, hüküm, karar, hâkimlik 

manalarını ifade eden kaza masdarının, ism-i fâili olup, hâkim demektir. Mecelle’de ise kadı, 

insanlar arasında ortaya çıkan dava ve husumetleri meşru hükümlere uygun olarak 

sonuçlandırmak amacıyla padişah tarafından tayin olunan zat olarak geçmektedir. Osmanlı 

Devleti’nde kadılık kurumu, İslam siyasal düşüncesinin temelindeki “adalet” terminolojisine 

dayanmaktadır. İslam’da “kazâ bi’l-hakk”  yani doğrulukla hüküm vermek,  Allah’a imandan 

sonra farîzaların en kuvvetlisi ve ibadetlerin en büyüğüdür.178 

Temellerini bu İslami düşünceden alan kadılık kurumu İslamiyetle birlikte ortaya 

çıkmasına rağmen bu kurumun gelişiminde İslam öncesi devlet ve toplum sistemlerinin 

etkileri ve katkıları göz ardı edilmemelidir. Hz. Peygamber zamanında İslam ordusunda 

askerler arasında çıkan ihtilafların çözümlenmesi amacıyla kadı tayin edildiği bilinmekle 

beraber bu konudaki ilk sistemli uygulama Halife Ömer döneminde yapılmıştır.179 Kadılık 

kurumu Osmanlı Devleti’nde klasik İslam modeline uygun olarak fetih politikasına 

müteakiben idari-adli bir müessese olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nde fethedilen 

yerlere kadı ve subaşının atanması, devletin buralardaki egemenliğinin alamet-i farikası olup, 

devletin hâkimiyetini de pekiştirmektedir. Nitekim Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman 

Gazi’nin tayin ettiği ilk iki memurdan biri Kadı Dursun Fakih olup, 1300 yılında 

Karacahisar’a egemenliğinin bir sembolü olarak atanmıştır.180 Sultan I. Murad zamanında 

Kazaskerlik makamı kurulmuş ve kadılar bu kurum tarafından atanmaya başlanmıştır. Daha 

sonra bu makam Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği olarak ikiye ayrılmıştır. Osmanlı 

Devleti’nde kadılık kurumu Kazaskerliğe, Kazaskerlik de Sadrazamlığa bağlıydı. Kadıların 

atamaları kazaskerlerin önerisiyle, bir beratla padişah tarafından yapılırdı. Kadıların tayinleri, 

                                                
178 Ebü’l-ulâ Mardin, “Kadı” , İA., C.VI, MEB., İstanbul, 2001, s.43-44. 
179 İpşirli, M., “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik”, Belleten,  S.232, C.LXI, TTK, Ankara, 1997, s. 597 ; Arık, F. 
Ş., “Osmanlılarda Kadılık Müessesesi”, OTAM, S. 8, AÜY, Ankara 1997, s.1. 
180 Bülbül, Z., Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Nobel Yayınevi,  Ankara, 2000, s.205 ; Fendoğlu, 
H. T., “Osmanlı’da Kadılık Kurumu ve Yargının Bağımsızlığı”, Osmanlı, C. VI, YTY., Ankara, 1999, s.453. 
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terfileri, nakil, azil gibi bütün işlemleri kazaskerler tarafından yapılmaktaydı. XVI. yüzyıldan 

sonra şeyhülislamın yetkileri kazasker aleyhine artmış ve kadıları tayin etme yetkisi 

şeyhülislama geçmiştir.181  

Adaletin tecellisini sağlamakla birincil derecede görevli olan padişahlar bu görevlerini o 

zamanın hakimleri olan kadılar ve onlar tarafından oluşturulan mahkemeler olan mahfil-i şer’ 

ve meclis-i şer’ olarak adlandırılan şer’i mahkemeler aracılığı ile yerine getirmeye 

çalışmışlardır. Şer’iyye mahkemelerinin belli resmi bir makamı yoktu. Mahkemeler, yani 

yargılamanın gerçekleştirilmesi bizzat kadının evi, cami, mescid veya medreselerin belli 

odalarında yapılırdı. Kadılar, yargı görevlerini bayram veya Cuma günleri dışında yerine 

getirirlerdi. Şer’i mahkemelerde kadılar, İslam hukukunu uygulamakla beraber, bu hükümlere 

karşı gelmemek ve bunların meşru geçerliliğini bozmamak koşulu ve dini hukukun eksik 

yönlerini dolduran örfi hukuk dâhilinde kanunnâmeler, yasaknâmeleri uygularlardı.182 

Kadılar, kadılık vasfı kazanıp göreve başlamak için, İstanbul’daki üniversite niteliğindeki 

sahn medreselerini bitirdikten sonra adaylık hakkı(danişmedlik) kazanarak danişmendlik 

belgesi alıp, idare hayatına girmek isteyenler bir seçim işlemi ile imparatorluk içinde adları 

fermanla tespit olunmuş büyük vilayet merkezlerindeki (İstanbul, Bursa, Edirne, Konya, 

Sivas, Bağdat…) kadıların yanına en az beşer kişi olmak üzere “danişmend-stajyer” olarak 

atanıyorlardı. Yanlarına danişmend verildikleri “molla”, kadıların yanında 3–5 yıl, belki daha 

fazla süre hizmet gören kimseler, danişmendliklerini bitirdikten sonra İstanbul’a gelerek, bir 

sene kadar da “mülazemet” süresi dolduruyorlar ancak bu işlemden sonra bir yerin kadılığına 

bağımsız olarak atanabiliyorlardı.183 Kadılıklar görev yaptıkları kaza bölgesinin durumuna 

göre “kaza kadıları” ve “sancak-eyalet kadıları” olarak belli derecelere ayrılmaktaydı. Kaza 

kadılarının görev süreleri her asırda değişmekle beraber, kaza kadılarının görev süresi 20 ay, 

mevleviyet derecesindekilerin (sancak ve eyalet kadılıkları) ise bir yıldı.184  

Görev süresini dolduran kadı görevden alınır, yerine merkezde sırası gelen başka bir 

kadı atanırdı. Görevden alınan kadı merkeze gelir ve Çarşamba günleri kazasker divanına 

devam ederek yeniden sırasını beklerdi. Kadının merkezde bekleme süresine “zaman-ı 

infisali” denir. Bu bekleme de iki yıl sürer, iki yılın sonunda, bekleyen kadı tekrar bir kazaya 

atanırdı. Osmanlı Devleti’nde kadıların bir müddet görev yaptıktan sonra görevden alınarak 

ve bir süre bekletilmelerindeki amaç, onların görevlerinden ayrılıp mesleki bilgilerini artırarak 

kendilerini yenilemelerini sağlamaktı.185 

                                                
181 İpşirli, M., a.g.m., s.663. 
182 Bayındır, A., “Osmanlı’da Yargının İşleyişi”, Osmanlı, C.VI, YTY Yay., Ankara,1999, s.432; Akgündüz, A., 
“Şer’iye Mahkemeleri ve Şer’iye Sicilleri”, Türkler, C.X, YTY Yay., Ankara, 2002, s.54-59. 
183 Akdağ, M., Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. II, Cem Yay., İstanbul, 1995, s.69-70. 
184 Arık, F., Ş., a.g.e., s.7-9. 
185 İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik”, s. 666. 
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Kadılar, bulundukları adli biriminde, birinci öncelikli görevleri nikah, izdivaç, miras 

taksimi, yetim ve gaiblerin mallarını muhafaza, vasi ve tayin ve azli, vasiyetlerin ve vakıfların 

hükümlerine riayet edilmesine nezareti, cürüm ve cinayet vesair bütün davalar kısacası şer’î 

ve hukuki bütün işlemler kadılar tarafından görülürdü. Ayrıca halk ile askeri sınıf arasındaki 

anlaşmazlıklardan doğan davaları, hükümetin emriyle kadı karara bağlar ve merkeze 

bildirirdi.186 

Kadılık kurumu, Osmanlı sistemi içerisinde analiz edildiği takdirde, sadece şer’î hukuk 

kurallarının uygulandığı ve adli vazifeleri ağır basan bir müessese olmanın ötesinde bir anlam 

taşımaktadır. Osmanlı Devleti, pragmatik bir siyasetin takipçisi olarak, kadılık kurumu 

üzerinden askeri sınıf içerisinde kendi ekonomik kaynaklarını kullanarak devlet düzenini 

bozabilecek ve sivrilme ihtimali olan ehl-i örfün faaliyetlerini törpülemiştir. Osmanlı 

Devleti’nde kadılık müessesesi aslında bize Osmanlı taşra örgütünün profilini de çizmektedir. 

Merkezi yönetimin, taşrada birinci derecede temsilcileri padişah ve divan gibi devletin en 

yetkili iki makamı ile aracısız yazışma hususiyetine haizdir.187 Osmanlı devleti kadı üzerinden 

taşrada mülki ve beledi işleri de yürütmektedir. Zahire ve amele tedariki, hayvan sevki, 

menzil emirleri, asker toplanması, iktisadi işler, mahalli rayice göre eşyaya narh konması, 

loncaları denetlemek, ordunun ihtiyaçlarını sağlamak, gerekli savaş malzemelerini 

hazırlamak, yol-konaklama ücretlerini karşılamak, toplanan vergilerin güvenli ve hızlı bir 

biçimde orduya ulaşmasını sağlamak, vakfiyelerin düzenlenmesini ve sicile kaydını yapmak, 

dini görevlilerin atama ve azillerini yapmak, miras paylaştırmak, evlenme ve boşanma işlerini 

yapmak, tapu işlerini yapmak, emlak alıp satmak, çarşı ve pazarların kontrolü, limanların 

denetimi, mahalle içinde ahlak denetimi, işçi ve işveren ücretlerinin denetimi, hayvanlara 

fazla yük yüklenmesinin engellenmesi, evlerin önüne çardak yapılması ve uygun kerestenin 

denetimi, iaşe ve giyecek işlerinin düzenlenmesi, ihtiyaç maddelerine konulan fiyatların 

denetimi, dilenci ve hırsızlara karşı önlem almak, tüfek yapılmasını ve satılmasını 

yasaklamak, çeşitli ihtiyaç maddelerinin stoklanmasını sağlamak kadıların yükümlü oldukları 

görevlerden bazılarıydı.188 Bundan dolayı vazifeleri itibariyle devlet merkezine bağlı idiler. 

Osmanlı Devleti’ne gelinceye değin pek çok değişiklik geçiren kadılık kurumu, 

Tanzimat dönemindeki idari reformlar çerçevesinde, kadıların üzerindeki mülki görevler 

alınarak, kaymakamlara verilmiştir. Ayrıca 1854 yılında belediye örgütünün oluşturulması ile 

kadılar üzerindeki beledi yükümlülükler Şehreminlere verilmiştir. Böylece kadıların üzerinde 

yalnızca nikah, talak, vasiyet, miras gibi kişi ve aile hukukuna taalluk eden işler kalmıştır. 

Ayrıca Tanzimat’a kadar adlî alandaki davalara bakan kadıların yetkileri 1864’te Nizamiye 
                                                
186 Uzunçarşılı, İ. H., Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, 3. Bs., TTK. Yay., Ankara 1988, s., s. 108-109. 
187 Akdağ, M.,a.g.e., s.63. 
188 Uzunçarşılı, İ. H.., Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, s. 109 ; Arık, F. Ş., a.g.m., s.25-33. 
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mahkemelerinin kurulması ile iyice daralmıştır.189 

Osmanlı Devleti’nde Tanzimatla birlikte adli alanda getirilen yenilikler ve değişmelerin 

XII Nolu Antalya Şer’iyye Sicili Defteri’nden çıkarılan verilere göre incelediğimiz dönemde 

Antalya’da aynen uygulandığını söyleyebiliriz. Bu dönemde Antalya teşkilatının başında kadı 

değil, naiblerin bulunduğunu görmekteyiz. Bu nedenle naiblik maddesinde, Antalya adli 

teşkilatına dair veriler sunulacaktır. 

 

2.3.2. Naiblik  

Osmanlı Devleti’nde kadının uhdesindeki sorumluluk ve yetkiler düşünüldüğü takdirde 

kadının sadece bir mahkeme başkanı ve adli vazifeleri olan bir görevli olmanın ötesinde bir 

anlam taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle kadı aslî görevi olan mahkemeye taalluk eden 

işleri yerine getirirken kendisine yardımcı olan geniş kadrolu memurlar vardı ve bunlar 

arasında en önemli kişi naibdir. Naib kelime anlamı itibarıyla vekil demektir. Osmanlı hukuk 

terminolojisinde naib iki anlamı ihtiva eder. Birincisi, bütün kadılar, sultanın birinci derecede 

vekilleri olması hasebiyle bunlara “naib” ve çoğulu olan “nüvvab” denilir.  İkincisi ise, 

kadıların bulunmadığı hallerde davalara bakmak üzere görevlendirdikleri kişilere naib denir.  

Naiblerin atanmaları kadılarca yapılır ancak bunun kazasker tarafından teyit edilmesi gerekir. 

Kadı naib tayin ederken, genellikle o yerin ulemasından olanlarını tercih eder ve bu kişilerin 

medreselerden icazet almış olması gerekir. Naibler medeni ve ceza hukukunu ilgilendiren 

bütün konularda hüküm verme yetkisine sahiptirler ancak, bir naibin verdiği kararların 

meşruiyeti kadının teyidi ile mümkün olabilmektedir. Kadının ölümü ya da azli naibin de 

azlini gerektirmez. Her ne kadar naib kadının vekili konumunda ise de aslında hükümdarın 

vekilidir.190 

İncelediğimiz döneme ait olan XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde 15 

Rebi’ü’l-âhir 1279 tarihinden itibaren Antalya, Karahisar-ı Teke, Kızılkaya ve Bucak 

kazalarının nâiblik görevi her bir kazaya ayrı ayrı atama belgesiyle Şerîf Rüşdü Efendi’ye 

verilmiştir. Bu belgelerde dikkatimizi çeken bir husus, “hazret-i fetvâpenâhinin inhitâb ve 

tercih buyurduklarına”191 ifadesinin yer almasıdır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere Şerîf 

Rüşdü Efendi’nin bu dört kazaya nâib olarak atanmasında Şeyhülislamlık makamı tarafından 

seçilmiş ve tercih edilmiştir. 

Gönderilen atama belgelerinde dikkati çeken diğer bir hususta nâiblerin vazifelerinin 

gereklerinin ifade edilmesidir:“kazâ-i mezkûrı yevm-i mezbûrdan bi’n-niyâbe zabt idüb 

                                                
189 Arık, F. Ş., a.g.m., s.1. 
190 Akdağ, M., a.g.e., s.70 ; Halime Doğru, XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik 
Görüntüsü, Anadolu Üniv. Yay., Eskişehir 1995, s. 203-206 ; Arık, a.g.m., s.21. 
191AŞS., XII/2a. 
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beyne’l-ahâli icrâ-yı ahkâm-ı şer’-i âlîde sa’y-ı cemil ve vukû-yafte olan muhallefât-ı mevtâ-yı 

askeriyenin mûceb-i tahrîr olanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

tevzî ve taksîmi husûsında ihtimâm ve dikkat eyleyesiz” 192Yani nâiblerden halk arasında vuku 

bulan davalarda şer’î hükümleri en iyi şekilde uygulamaları ve vefat eden yöneticilerin 

metrûkatından(miraslarından) yazılması gerekenlerin yazımı ve bu kalan malların mirasçılara 

şer’î hükümlerinin gereklerine uygun olarak dağıtmaları istenilmektedir. 

15 Cumade’l-âhir 1279 tarihli belgede, bir miras konusu ile ilgili açılan davada Elmalı 

kazası naibi Sarıkadızade Hüseyin Şükrü Efendi’nin adı geçmektedir. Dava içeriğine göre 

Elmalı kazasında ölen Mehmed oğlu Halayıkzade Hacı Hüceyin oğlu Ahmet Ağa’nın verâseti 

eşi Saliha Hanım ve kızları Şerife, Dudu ve Hafize ile babası Hüseyin’e kalmıştır. Ahmet 

Ağa’nın kızı Hafize Antalya livası kaymakamı Abdurrahman Galip Paşa’nın huzurunda 

toplanan mecliste, Hafize hanım ana karnında iken kendisi ve diğer kardeşleri üzerine Elmalı 

kazası naibi Sarıkadızade Hüseyin Şükrü Efendi tarafından hüccet-i şer’iyye ile vasi tayin 

edilen babasının kardeşi Hâcı Mehmet Ağa zimmetinde olan ve babasıyla yarı yarıya ortak 

olduğu mülk, gelir ve hayvandan hissesine düşen payı vekili aracılığı ile dava etmektedir.193 

Evâhir-i Receb 1279 tarihli diğer bir belgede Beşkonak nahiyesi naibi Şeyhzade 

Mustafa Hulusi Bey huzurunda mahkemeye intikal eden bir dava zikr edilmektedir.194 

25 Şaban 1279 tarihli diğer bir belgede altı sene evvel yani 1273 tarihinde Antalya naibi 

olan Mehmet Şakir Efendi’nin ismi zikr edilmektedir.195 Bu konunun tahkiki için IX 

Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defterini tetkik ettiğimizde, Antalya, Karahisar-ı Teke, 

Germiği ve Kızılkaya kazalarının naiblik görevinin ayrı ayrı atama belgesiyle Şakir Efendi’ye 

15 Şaban 1272 tarihinden itibaren ihale edildiği ortaya çıkmaktadır.196 Bu noktada Şakir 

Efendi’nin bu tarihten 1273 tarihine gelindiğinde de halen görevinin başında olduğu 

anlaşılmaktadır. 

15 Ramazan 1279 tarihli bir diğer belgede de Barla kazası naibi olan Süleyman Efendi 

tarafından bir miras davasında Iğdırlı Halil oğlu Osman’a vekalet hücceti verilmiş olması 

                                                
192 AŞS., XII/2a. 
193 AŞS., XII/10a. 
194 AŞS., XII/18b. 
195 Rodoslu  Sava oğlu Anton Dülger esnafından Yani oğlu Kostani’den ilam tarihinden dokuz sene önce vermiş 
olduğu bin yüz elli guruşı almak maksadıyla açmış olduğu da’vâda Kostanti bu parayı Anton ile birlikte dokuz 
sene evvel Antalya civarındaki lağa civarında inşa edecekleri fabrika için eşit olarak ortak oldukları altı sene 
evvel Antalya nâibi olan Mehmed Şakir Efendi’nin hatmini içeren şirket ilamının ispatladığı gibi kendisine ortak 
olduğu ve bu fabrika inşasından gelen gelirin kendi aralarında eşit paylaşıldığını ve 1150 guruşluk borcunu da ita 
ettiğini şahitler vasıtasıyla ispat eden Kostanti’ye, Anton muarazadan men edildiği şeklinde hükm olunan 
davanın tekrar görüşülmesi talebiyse dinlemeye layık olmadığı ve Anton Kostanti’ye bu konuda  muhalefetten 
niza ve çekişmeden men edilmiştir. AŞS., XII/27b. 
196 AŞS., IX/32a. 
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hasebiyle davada ismi zikr edilmiştir.197 

20 Cumade’l-evvel 1280 ve 25 Şaban 1280 tarihli iki belgede, Antalya’nın eski 

naiblerinden Mehmet Tevfik Efendi’nin adı zikr edilmektedir.198 

21 Şaban 1280 tarihli diğer bir belgede İstanos naibi Mehmet Reşit Efendi’nin ismi zikr 

edilmektedir. Bu tarihli belgede Bali Bay mahallesinden Zenci Abdullah bin Abdullah 

adındaki kişi kazanca ortak olarak İstanos nahiyesinden Beylan Karyesinde Hüseyin bin 

(boşluk) adındaki kimse ile kurduğu şirketten altı yüz elli guruş alacak hakkını Hüseyin Bey 

öldüğü için varislerinden talep ile dava etmektedir ve bundan önce Hüseyin’in oğulları 

Mustafa ile karındaşları Ahmed ve Süleyman üzerine İstanos naibi Mehmed Reşid Efendi 

huzûrunda açtığı davada iddiasını şahitler aracılığı ile ispat ettiği davada Hüseyin’in oğulları 

bu meblağı vermek konusunda uyarılmış ve hapis cezasına çarptırılmışlardır. Dava sonunda 

Abdullah’a dört yüz guruş kıymetinde bir baş tosun verilmiştir. 21 Şaban 1280 tarihli Antalya 

mahkemesinde açtığı ikinci davasında geriye kalan meblağ olan iki yüz elli guruşu talep 

etmekte ve bu talebi hakim tarafından kabul edilip Hüseyin’in zevcesi ve varisleri ilzam ve 

tenbiye olunmuştur.199 

 

2.3.3. Mahkeme Görevlileri 

 

2.3.3.1. Muhzırbaşı ve Muhzırlar 

Bir nevi adli polis olarak niteleyebileceğimiz muhzırbaşı ve onun emrindeki muhzırları 

da mahkemelerin işleyişine ve kadıların önemli yardımcıları olarak nitelendirilebilir. 

Muhzırbaşılık görevi padişah tarafından berat-ı padişahi ile genel bir kaide olarak altı bölük 

halkından birisine verilmekteydi. Muhzırbaşılık görevini alan kimse bu görevi ya kendisi 

bizzat eda eder ya da ikinci bir kişiye iltizama vermekteydi. Muhzırbaşı görevini tam olarak 

ifa edebilmek için yanına “muhzır” denen bir çeşit adlî polis erleri almaktaydı. Bu kişiler yöre 

halkından seçilmekteydi. Mahkemelerde davalarla alakalı kişilere müraselesini bildirmek, 

mahkemelere getirilmesi gerekenleri veya gelmeyen şahitleri ya da haklarında dava açılanları 

getirip götürmekle görevliydiler. Mahkemelerde muhzırbaşı ve muhzırlara gördürülen bu 

                                                
197 Teke sancağı mal müdürü Ahmet Rıfat Efendi’nin vekili Hâcı Ali oğlu Hafız Osman tarafından Abdullah 
oğlu Ali oğlu Bel oğlu Hâcı Veli’nin ardında varisi bulunmadığı gerekçesiyle mal müdürlüğü tarafından 
mallarına el konulmuş, ancak Iğdırlı Halil oğlu Osman’ın arzuhali üzerine Barla kazası’nın Bedre köyünde eşi ve 
çocuklarının verasete hakları olduğu mahkeme kararı ile ortaya çıkmış ve Iğdırlı Halil oğlu Osman’ı Barla kazası 
nâibi Süleyman Efendi’nin imzâ ve hatmiyle mühürlenmiş vekalet hüccetine binaen Iğdırlı Halil Abdullah oğlu 
Ali oğlu Bel oğlu Hâcı Veli’nin mirasçıları adına terekesinin kendisine verilmesi mahkemeden talep etmekte ve 
bu talebini şahitler vasıtasıyla ispat etmiştir. AŞS., XII/37a. 
198 Teke Sancağı beytü’l-mal eminliği tarafından emaneten kabz olunan meblağın geri itasına dair açılan davada 
beytü’l-mâl eminin katibi Vasfi Efendi bu meblağın itası için uyarılmıştır. AŞS., XII/120b. 
199 AŞS., XII/147b ; XII/153b. 
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işlere karşılık, bu işlemle ilişkili taraflardan “ihzariye ücreti”adı altında bir para alınmaktaydı. 

Bu paralar muhzırbaşılar tarafından iltizam ve emanetle alınır ve üç ayda bir hazineye 

gönderilirdi. Muhzırlar maaş almıyor ilgili taraflardan ücret alıyorlardı. Bu ücret bazı hallerde 

suçludan alınıyordu. Muhzırların belli bir maaşları olmadığı için kadı ve müderris tayinlerinde 

“müjdecilik” adıyla bahşiş almaktaydılar. Muhzırların sayısı mahkemelerin ihtiyacına binaen 

değişmekteydi. Ölen muhzırın görevi oğluna kalır, oğlu olmadığı takdirde uygun birine görev 

verilirdi.200 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre Antalya 

Mahkemesi’nde muhzırbaşı olarak Mehmed Ağa görev yapmaktadır. Mehmed Ağa’nın ismi, 

birçok davada şahitler arasında geçmektedir. İsminin geçtiği belge sayısı 40’tır.201 Ayrıca XII 

Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde muhzırbaşı olarak Mehmed Çelebi202,  

Muhzırbâşı Süleyman203, Muhzırbaşı Mehmet bin Halil,204 Muhzırbaşı Mehmet Ali205 ismleri 

zikr edilmektedir. 

 İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde 7 tane 

muhzır ismi geçmektedir. Bunlar; Ali Çelebi,206 İsmail Çelebi,207 Ali Ağa,208 İsmail Ağa,209 

Mehmet210, Ali Onbâşı211  İsmail bin Mehmet212 adlı muhzırlarıdır. 

 

2.3.3.2. Başkâtipler ve Kâtipler 

Başkâtibin mahkemedeki sorumluluğu, kâtiplerin tutacakları bütün kayıtların kurallara 

uygunluğunu denetleyerek, buyruldu, ferman gibi resmi yazıların aslına uygun 

kaydedilmesini sağlamaktı. Ayrıca tutanakların korunması sorumluluğu da başkâtibin 

görevleri arasındaydı. Bilgi sahibi, güzel yazı yazabilen ve halk arasında dürüstlüğü ile 

tanınanlar bu görevlere getiriliyordu. Başkatipler bunun yanı sıra kadının veya naibin izni ile 

nikah kıyabilir, gerektiğinde keşfe gidebilirlerdi. Ayrıca sicillerin korunmasından bunlar 

                                                
200 Akdağ, M.,  a.g.e., s.70 ; Doğru, H., a.g.e., s. 207-208 ; Arık, a.g.m., s.22. 
201 AŞS., XII/9b ; XII/16b ; XII/22a ; XII/26a ; XII/28b ; XII/33a ; XII/48a ; XII/49a ; XII/49b ; XII/52b 
202 AŞS., XII/9a ; XII/10b ; 145/b Toplam üç belgede adı geçmektedir. 
203 AŞS., XII/91a. Sadece bir belgede adı geçmektedir. 
204 AŞS., XII/80a. Sadece bir belgede adı geçmektedir. 
205 AŞS., XII/121a. Sadece bir belgede adı geçmektedir. 
206 AŞS., XII/9a ; XII/15b. 
207 AŞS., XII/9a ; XII/10b ; XII/15b. 
208Pek çok belgede adı geçmektedir. Örn., AŞS., XII/9b ; XII/27a ; XII/34a ; XII/48a ; XII/48b. 
209 Pek çok belgede adı geçmektedir. Örn.,. AŞS., XII/9b ; XII/34a ; XII/48a ; XII/48b. 
210 AŞS., XII/14b ; XII/15b ; XII/34a ; XII/127b. 
211 AŞS.,XII/96a. 
212 AŞS., XII/78b ; XII/85a. 
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sorumluydu. Başkâtip ve kâtipler, kadı ve kentin ileri gelenleri tarafından, uygun kişiler 

arasından seçiliyordu.213 

İncelediğimiz dönemde Antalya Şer‘iyye Mahkemesi’nin Başkâtibi İsmail Hakkı 

Efendi’dir.214 Ayrıca İsmail Hakkı Efendi’nin, 32 belgenin şahitler kısmında ismi 4 belgede 

de keşif heyetinde215 ismi geçmektedir. Defterde ismi olan bir başka başkâtip de “Arazi 

kâtibi” namıyla Süleyman Bey216  ve Mehmet Emin Efendi’dir.217 

Katipler ise, kadılarca yazıları düzgün güvenilir ve becerikli kimseler arasından yine 

kadılar tarafından seçilirlerdi. Kadı kimi katip olarak seçmişse baş katibe bildiriyordu. 

Katiplerin asıl görevi mahkemede yapılan duruşmaları anında sicile kaydetmek, merkezden 

gelen resmi yazılarla benzeri belgeleri sicile geçirmekti.Ayrıca hüccet, ilam, ve vakıf 

yazışmaları ile her çeşit senetleri bunlar kayda geçiriyordu.218 İncelediğimiz defterden 

anlaşıldığına göre bu dönemde Antalya Mahkemesi’nde katiplik görevini yapan kişi Kâtib 

Hafız Osman Efendi219’dır. 

Kadı, naib, muhzırbaşı, muhzır, başkâtip ve kâtiplerin dışında mahkemelerde görev 

yapan diğer görevliler ise şunlardır; temizlik, ısıtma ve aydınlatma işlerine bakan görevli 

“müstahdemler” vardı. Büyük şehirlerde ise bunlara ek olarak bir de mahkeme imamı görev 

yapmaktaydı.220  İncelediğimiz defterde belgelerin şahitler kısmında adı geçen müstahdemler, 

Mehmed Ağa, Mehmed Ağa ve Hüseyin’dir.221 Müstahdemler dışında mahkemelerde görev 

yapan diğer görevliler ise, tereke taksimlerini ayarlayan “kassam”222dır. 

 

2.3.4.Şühûdü’l-hâl 

Osmanlı şer’î mahkemelerinde mahkemelerin işleyişinin sağlanması konusunda görev 

yapan kimselerin dışında bir nevi şahitler meclisi denilebilecek şehrin önde gelen kişileri 

arasından intihap edilen ve dava tutanağının sonuna adları yazılan kimseler “şühûdü’l-hâl” 

(durumun tanıkları) olarak davalarda hazır bulunmaktaydı. Davaların şühûdü’l-hâl huzurunda 

görülmesinin arkasında, kadının duruşmaların herkese açık olduğu ve yargılamanın usulüne 

uygun yani adil ve tarafsız biçimde yapıldığını kanıtlama nedeni yatmaktadır. Yargılama 

                                                
213 Çadırcı, a.g.e., s. 88. 
214 Örn., AŞS., XII/4b ; XII/6b ; XII/9b ; XII/18b ; XII/22a; XII/34a; XII/47b; XII/48a ; XII/48b ; XII/49a ; 
XII/54a . 
215 AŞS., XII/80b ;  XII/81a ; XII/93b; XII/96a. 
216 AŞS., XII/61b ; XII/148b. 
217 AŞS., XII/54a. 
218 Çadırcı, M., a.g.e., s.88-89. 
219 AŞS., XII/62a. 
220 Çadırcı, a.g.e., s. 90.  
221 AŞS., XII/6b. 
222 Doğru, H., a.g.e., s.209. 
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sonunda belgelerin sonuna yazılan şühûdü’l-hâlde müftü, muhtarlar, imam, meclis azaları, 

mahkeme görevlileri, askerler, seyyidler, tüccarlar, şehir kethüdası, nakibü’l-eşraf 

kaymakamı, şeyhler, dervişler ve esnaftan kimselerin, kimse yoksa muhzırların adları da 

yazılabilmekteydi. Esasen durumun tanıklarının isimleri davaların niteliğine göre değiştiğini 

söylemek daha doğru olacaktır. Çünkü kadılar, dava konusunda bilgi sahibi olan, gelenek ve 

adetleri iyi bilen ve toplumun ileri gelenlerinden olan bu kişilere, davayla ilgili olarak akıl 

danışabiliyordu. Örneğin görülen dava vergi ile ilgili ise şehir kethüdası, şehir ayanı veya 

esnaf temsilcisinin adları mutlaka şühûdü’l-hâl kısmında yer almaktaydı. 223  

 

2.3.5. Müftü 

Mahkemeye taalluk eden işlerde kadının bir diğer yardımcısı da müftüdür. Osmanlılarda 

dört ehl-i sünnet mezhebinden Hanefi hukuku üzerine kendisine sorulan genel ve özel şer’i ve 

hukuki meselelere ait dini hükümlere uyarak karar veren zata müftü ve verilen karara da fetva 

denilmiştir. Müftüler ulemanın reisi olan Şeyhülislamın merkezde icra ettiği görevi eyalet ve 

sancak merkezi olan büyük kentlerde görmekteydi. Diğer bir ifade ile yöneticilerin, kadı veya 

halkın çözemedikleri dinsel sorunlar ortaya çıktığında, bu meselelere dinsel açıdan destek 

sağlamak istediklerinde müftülere başvururlardı. Müftüler şeyhülislamın teklifi ile padişah 

tarafından atanmaktaydı. Müftüler geçimlerini verdikleri fetva karşılığında aldıkları ücretlerle 

sağlamaktaydılar. 224 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defterine göre Antalya 

livası müftüsü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi’dir.225 Defterde Teke müftüsünün ismi 

“Şühûdü’l-hâl” kişilerinin arasında geçmektedir. Ayrıca yörenin önde gelenlerinden olarak 

liva meclisi aza üyeleri arasında da bulunmaktadır.226 XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defteri’nde yine şühûdü’l-hâl arasında eski müftü Hasan Vehbi Efendi227,  Elmalı kazası 

müftüsü Hüseyin Efendi228nin ismi zikredilmektedir. 

 

2.3.6. Nakibü’l-Eşraf Kaymakamı 

Abbasi devletinden başlayarak seyyidlerin işlerini yürütmek üzere nakibü’l- eşraflık 

kurumu oluşturulmuş ve giderek İslam dünyasına yayılmıştır. Seyyidler, toplum tarafından 

                                                
223 Akdağ, M., a.g.e., s.73 ; Çadırcı, M., a.g.e., s.90-91. 
224 Uzunçarşılı, İ.H., a.g.e., s.173 ; Çadırcı, M., a.g.e., s.91-92. 
225 Örn. AŞS.,XII/10a ;  XII/ 44a ; XII/72a ; XII/80b ; XII/90b; XII/96b ; XII/110a ; XII/110b ; XII/130b. 
226 AŞS., XII/153b. 
227 AŞS:, XII/72b. 
228 AŞS., XII/28b. 



 53 

Hz. Muhammed’in soyuna mensup olan ve bu nedenle kutsal kabul edilen ve saygı 

gösterilmesi gereken kişilerdi. Bu zümre içerisinde Hz. Hüseyin soyundan gelenlere seyyid, 

Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere ise şerif denilmekteydi.229 

Osmanlı Devleti’nde de bu kurumun varlığını koruduğunu görmekteyiz. İlk nakibü’l-

eşraf Yıldırım Beyazıt zamanında atanmış, ancak Fatih döneminde kaldırılmış ise de II. 

Beyazıt zamanında kurum tekrar oluşturulmuştur. Bu aşamadan sonra Osmanlı Devleti’nin 

sonuna kadar varlığını devam ettirmiştir. Osmanlı Devleti’nde nakibü’l-eşraflık kurumu 

kuruluşundan saltanatın kaldırılışına kadar saygın bir yeri olan nakibü’l-eşrafın eyalet ve 

sancak merkezlerindeki temsilcilerine “nakibü’l-eşraf kaymakamı” denir. Şehirlerin önde 

gelen kişileri arasında bulunan nakibü’l-eşraf kaymakamlarının başlıca görevleri şunlardır: 

Hz. Peygamberin soyundan gelen “seyyid ve şerif”lerin askere gitme ve vergi verme ve 

benzeri muafiyetlerini ve ayrıcalıklarını korumak, ayrıca merkezde nakibü’l-eşraflarca, 

imparatorluktaki bütün seyyid ve şeriflerin isimlerinin kayıtlı tutulduğu “siyadet defteri” ya 

da “şecere-i Tayyibe”nin hazırlanmasında, bulundukları eyalet ya da sancaktaki seyyidlerin 

tespit edilmesi ve bu konuda teseyyüd (sahte seyyidlik) ile mücadele etmektir.230 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defterine göre Teke 

livası nakibü’l-eşraf kaymakamı ile ilgili herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Ancak XII 

Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defteri’nden tespit edebildiğimiz “seyyid ” ünvanlı kişiler 

şunlardır: Seyyid Ahmed,231 es-Seyyidü’ş-şeyhi el-Hâcc İsmail Zehrî Efendi,232 Hasan Tahsin 

Efendi ibn-i Es-Seyyid el-Hâcc Mehmed,233 Seyyid Ahmed,234 Seyyid Mehmed,235 el-Hâcc 

Seyyid Ali,236’dir. Tespit ettiğimiz “şerif” ünvanlı tek kişi, Antalya, Karahisar-ı Teke, 

Kızılkaya ve Bucak kazalarının nâiblik görevi yürüten Şerîf Rüşdü Efendi’237dir. 

 

 
 
 
 

 
 
 
                                                
229 Uzunçarşılı, İ.H., a.g.e., s.161-164. 
230 Sarıcık, M., “Osmanlı Devleti’nde Nakibü’l-Eşraflık Kurumu”, Türkler, C.X, YTY., Ankara, 2002, s.385-
389. 
231 AŞS., XII/59a. 
232 AŞS., XII/61b. 
233 AŞS., XII/83b. 
234 AŞS., XII/100a. 
235 AŞS., XII/139a. 
236 AŞS., XII/142b 
237 AŞS., XII/2a. 
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3. BÖLÜM 

XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ANTALYA’NIN SOSYO-EKONOMİK 
DURUMU 

 
3.1. XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ANTALYA’NIN EKONOMİK DURUMU 

 
3.1.1. PARA 

Devletlerin iktisadî, malî, ticarî, düzenlerinin belirgin göstergesi tedavülde olan para ve 

parasal değerlerdir. Devletlerin içinde bulunduğu ekonomik gelişmeler kısa sürede paraya 

yansımaktadır. Devletlerin para politikaları diğer bir deyişle iktisadî politikaları ile siyasal 

iktidar ve düzenleri arasında sıkı bir bağ vardır. Bütün geleneksel ekonomilerde olduğu gibi 

Osmanlı ekonomisi de madeni para sistemine dayanıyordu. Osmanlı Devleti ekonomisi, altın 

gümüş ve bakır gibi madenleri içeren sikkelere dayanmaktaydı. İmparatorluğun temel para 

birimi gümüş içerikli akçe olmakla beraber mangır ve pul adı verilen küçük değerli bakır 

paralar günlük alışverişlerde kullanılır ve yerel ihtiyaçları karşılardı. XVII. yüzyılın sonuna 

kadar akçe, temel para birimi olarak kullanılmıştır. Bilinen ilk sikke (gümüş akçe), Osman 

Bey(1299-1324) zamanında basılmıştır.238 

Osmanlı Devleti’nde kuruluşundan itibaren günlük muamelelerde, eşya fiyatları, 

vergiler, devlet görevlilerinin ücretleri hep akçe üzerinden hesaplanmıştır. Osmanlı Devleti, 

klasik geleneğin bir devamı olarak para arzının yeterli seviyede olması amacıyla kıymetli 

maden girişini teşvik etmiştir. Bu politikanın bir devamı olarak altın ve gümüş arzının 

arttırılması amacıyla yabancı altın ve gümüş sikkelerin ülkede tedavülüne izin verilmiştir. 

Böylece imparatorlukta, Venedik Dukası, İspanyol Riyali, Fransız paraları dolaşımda 

olmuştur. Ayrıca Osmanlı akçesi her yerde egemen olmamış, fetihlerin bir sonucu olarak 

mahalli paralarda tedavülde kalmaya devam etmiştir. Mısır’ın fethinden sonra buradaki 

“pâre”, doğuda İran parası olan “şahi”, Kırım’da “kefevî akçe”, Macaristan ve Erdel’de 

“penz” kullanılmaya devam etmiştir.239 

Osmanlı Devleti uzun bir süre kendi altın sikkelerini basmamış, bunun yerine başka 

devletlerin altın paralarının dolaşmasına ve kullanılmasına izin vermiştir. Altın paralar ise 

büyük hacimli işlemlerde, uzun mesafeli ticarette ve büyük servetlerin saklanmasında 

kullanılırdı. İlk Osmanlı altın parası 1477 yılında II. Mehmet (Fatih) zamanında basılmıştır. 

Bu döneme kadar olan kısım monometalist (tek metal) dönemi olarak adlandırılırken, altın 

sikke ile beraber bimetalist (çift metal) dönemi başlamıştır. 240 

                                                
238 Tekin, O., “Osmanlı İmparatorluğu’nda Para”, Osmanlı, C.III, YTY., Ankara, 2002, s.171. 
239 Tabakoğlu, A., “Osmanlı İktisat Sistemi”, Osmanlı Ansiklopedisi, C. V, İz Yay., İstanbul, 1996, s.101. 
240 Tekin, O., a.g.m., s.172. 
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Fiyat devrimi ile birlikte XVI. yüzyıl başı ile sonu arasında altın ve gümüşle ölçülen 

fiyatlar Avrupa’da iki katına çıkmıştır. XVI. yüzyılda Osmanlı ekonomisi de arkasında kendi 

iktisadi, mali ve demografik nedenleri ve Avrupa kaynaklı fiyat devriminden büyük ölçüde 

sarsılmıştır. Dolayısıyla, Osmanlı akçesi de XVI. yüzyılın son çeyreğine kadar istikrarını 

muhafaza etmiştir. Osmanlı Devleti de madeni sikkelere dayanan para sistemlerinde olduğu 

gibi tağşiş işlemine başvurmuştur. Bu işlemde devlet dolaşımdaki altın ve gümüş sikkelerini 

toplar ve bunların içerisindeki değerli maden içeriğini azaltarak yeniden piyasaya sürerdi. 

Böylelikle piyasaya fazla para sürülerek ek gelir elde edilmiştir ayrıca bütçe açıklarının da 

kapatılması amaçlanmıştır. 1585 yılında yapılan tağşiş Osmanlı ekonomi tarihinde bir dönüm 

noktası adeta sonu gelmeyen mali, iktisadi bunalımların habercisi olmuştur. 1500’lerde 

Osmanlı Devleti 100 dirhem gümüşten 420 akçe keserken 1584’te bu sikkedeki gümüş 

içeriğinin %50 kadar azaltılması yani, 800 akçe kesilmesine kadar gidilmiştir. XVII. yüzyılın 

başlarında ise bu rakam 1400 akçeye ulaşmıştır. Ayarı bozulan paranın neden olduğu 

enflasyon, pazarlardaki eşyaların ve yiyecek maddesi fiyatlarının orantısız ve düzensiz bir 

şekilde artmasına yol açmaktadır. Bu durum vurgunculuk, karaborsanın ortaya çıkmasına 

neden olmakta ayrıca, paranın alım-satım gücün azalmasına neden olmuştur. Bu ise toplum 

içinde ekonomik ve siyasi düzeni tehdit edecek boyutlarda rahatsızlıklara yol açmaktaydı.241 

XVII. ve XVIII. yüzyıla kadar çeşitli evrelerden geçen akçe ve XIX. yüzyıla yerini 

“para” ve “kuruşa” bırakmıştır. Osmanlı sikkesinin XVI. yüzyıldan bu yana devam eden 

değer kaybı XIX. yüzyıla gelindiğinde giderek hızlanır. II. Mahmut döneminde altın para 35 

kez gümüş para 37 kez değişikliğe uğrar. Osmanlı kuruşunun İngiliz sterlini karşılığı rayici 

1814’te 23 kuruş iken 1839’da 104 kuruşa düşer. XIX. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı para 

birimi olarak kuruş karşımıza çıkmakta ve akçe “muhasebe akçesi” olarak varlığını 

sürdürmüştür.242 

XIX. yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti’nin bu yüzyıla kadar uygulaya geldiği paranın 

vezin ve ayarını düşürerek devlete ek gelir sağlama yöntemi geçerliliğini yitirir. Artık 

piyasanın etkin bir biçimde denetlendiği, narhların fiyatları belirlediği, devletin düşük ayar ve 

vezinde para kesmesi fiyatları etkilemediği gibi devlete de ek satın alma gücü sağlamaz. Dış 

ticaret  hacminin artması sonucu, madeni para ayarları ile oynamalar fiyatları günü gününe 

etkiler hale gelmiştir. Çünkü Osmanlı parasının satın alma gücünün belirlenmesinde dış 

etmenler etkili olmaya başlamıştır. 243 

                                                
241 Pamuk, Ş., 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914, 2. Baskı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 
1999, s.96-102; Barkan, Ö. L., “XVI. Asrın İkinci Yarısında Türkiye’de Fiyat Hareketleri”, Belleten, C. 
XXXIV, S. 136, TTK. Ankara 1970, s. 572. 
242 Çadırcı, M., a.g.e., s. 107. 
243 Toprak, Z., “ İktisat Tarihi”, Türkiye Tarihi III Osmanlı Devleti 1600-1908, 6. Bs., Ed. Sina Akşin, Cem 
Yay., İstanbul, 2000, s.250-251. 
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Osmanlı Devleti 1789-1844 tarihleri arasında tarihinin en hızlı enflasyonunu yaşamış, 

bu 55 yıllık dönemde fiyat düzeyi 10-15 kat artmıştır. İşte bu koşullar altında ek gelir 

sağlamak amacıyla “kaime ” adı verilen kağıt paralar basılmış, ancak var olan iktisadi ve mali 

sorunları daha da arttırmıştır. Kaime adı verilen ilk kağıt paralar, 1840 yılında 32 bin kese 

olarak piyasaya sürüldü. Sekiz sene sonra ödenmek üzere yıllık yüzde sekiz faizi bulunan bu 

kağıt paranın en büyüğü 500 kuruştu. El yazısı ile düzenlenen bu kağıt paralar İstanbul ve 

taşrada da tedavüle girmiş fakat kısa sürede sahteleri ortaya çıkınca hükümet basma kaime 

çıkarmak suretiyle eskilerini dolaşımdan kaldırma yoluna gitti. Ancak Abdülmecit zamanında 

çıkarılan kaime 23 yıl yürürlükte kalmış ve 9 Eylül 1862’de tedavülden kaldırılmış ve onun 

yerine madeni para kullanılmaya başlanmıştır.244 İncelediğimiz XII Numaralı Antalya 

Şer’iyye Sicili Defteri’nde, Sultan Abdülaziz’in Rebi’ü’l-âhirin evasıtında 1862’de sikkeler 

ile ilgili gönderilen ferman suretinde kaimenin çok fazla basılması neticesinde değerini 

kaybettiği, madeni paralar karşısında değerinin çok altında işlem gördüğünü ifade etmekte ve 

cülusundan bu yana bu sorunun çözümünü arzu ettiğini ve kavaim-i nakdiyenin iki ay içinde 

yani ağustos katiyetinde tamamen tedavülden alınmasının tamamlanacağı ve bundan sonra 

bütün muamelelerin eylül ayının başından itibaren dolaşımı meşru olan yüzlük altın, beyaz 

yirmilik mecidiye, altılık ve beşlik ve bunların cüzleri ile icra edilmesi ve altılık ve beşlik ve 

bunların cüzleri ile icra edilmesi konusunda başta vali, kaymakam, müşar, naib, müftü ve kaza 

müdürleri fermanın hükümlerini bulundukları bölgelerde uygulamakla sorumlu tutulmuş ve 

irade-i seniyyeye muhalif bir haraketin ortaya çıkması halinde ise kaç kuruş fazla almışlarsa 

nakdi ceza ile bunlardan geri alınması emr edilmiştir.245 

Bu mali bunalım altında devlet 1844 yılında “Tashih-i Ayar” ya da “Tashih-i Sikke” 

olarak adlandırılan işlemle madeni para sistemini yeniden düzenledi. Bu işlemle XVI. 

yüzyıldaki fiyat devriminden beri süregelen Osmanlı parasının “vezin ve ayarı” düşürülerek, 

devletin işlemiş olduğu istikrardan yoksun para politikasına son verilmiştir. Bu aşamadan 

sonra kaime gibi başarısız para deneyimi de bir tarafa bırakılırsa, Osmanlı kuruşu etkili bir 

mübadele aracı olur. Tashih-i ayar ile birlikte Osmanlı lirası, mecidiye ve kuruş temel para 

birimleri haline gelir. Yüz kuruş bir Osmanlı lirasına eşit olmuştur ve yirmi kuruşluk 

mecidiyeler de tedavüle sokulmuştur. Tashih-i ayar Osmanlı para reformu tek para sistemine 

doğru atılmış ilk önemli adımdır. 246 

Osmanlı Devleti 1854 istikrazı ve onu izleyen yıllarda mali bunalımdan çıkmak için dış 

borçlanmaya gidecek ve ekonomik açık giderek büyüyecek ve dışa bağımlılık her geçen gün 

artacaktır. 1861 yılına kadar yapılan dört istikraza, altı istikraz daha eklenmiş, alınan 
                                                
244 Karamursal, Z., Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tetkikler, TTK., Ankara, 1989,  s.79. 
245 AŞS., XII/8a. 
246 Toprak, Z., a.g.e., s.223-252. 
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istikrazlar, ülkenin servet kaynaklarının değerlendirilmesi ve ticaretin geliştirilmesi ile halkın 

refah seviyesini arttırmak yerine, bütçe açığını kapatmak, borcu borçla ödemek gibi çıkmaz 

bir yol için kullanılmıştır. Çığ gibi büyüyen Osmanlı borçları zamanla faizi bile 

ödenemeyecek duruma gelmiş ve kısa süre sonra Sultan II. Abdülhamit döneminde devlet 

iflasa sürüklenmiş ve ‘devlet içinde devlet’ görünümünde “Düyûn-ı Umûmiye”nin 

kurulmasına neden olmuştur. 247 

Tablo: 3.1.  Tashih-i Ayar’dan Sonra Basılan Altın ve Gümüş Paralar 

 

Cinsi Değeri 

(Kuruş) 

Dirhem Kırat Gram 

A
LT

IN
 

(A
ya

rı
 2

2-
bi

nd
e 

91
6,

5 Beşibiryerde 

Lira 

İkibuçuk Lira 

Lira-yı Osmanî 

Yarım Lira 

Çeyrek Lira 

500 

250 

100 

50 

25 

11 

5 

2 

1 

- 

4 

10 

4 

2 

9 

34,082 

18,041 

7,216 

3,608 

1,804 

G
Ü

M
Ü
Ş 

(A
ya

rı
 9

0)
 

Mecidiye 

Yarım Mecidiye 

Çeyrek 

Mecidiye 

İkilik 

Kuruşluk 

Yirmi Paralık 

20 

10 

5 

2 

1 

½ 

7 

3 

1 

- 

- 

- 

8 

12 

14 

12 

6 

3 

24,055 

12,023 

6,013 

2,405 

1,202 

0,606 

BA
K

IR
 

40 Para 

20 Para 

10 Para 

5 Para 

1 Para 

1 

½ 

¼ 

1/8 

1/40 

6 

3 

1 

- 

- 

10 ½ 

5 ½ 

10 

13 

2 3/5  

21,386 

10,693 

5,346 

2,673 

0,535 
   Kaynak: Mustafa Öztürk, “Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi”, Türkler, C. X, YTY., Ankara 2002, s.803. 

 

 

 

 

 

                                                
247 Karal, E. Z., Osmanlı Tarihi C.VII Islahat Fermanı Devri (1861-1876), 5. Bs., TTK., Ankara, 1995, s.237-
240. 
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   Tablo: 3.2.1843 Tarihli Fermana Göre Altın ve Gümüş Yabancı Paraların Değerleri 

   YABANCI SİKKELER                    Beher Dirhemin Fiyatı 

Sikkenin Adı (Altın) Kuruş Para 

Yaldız Altını (En eski Osmanlı Paraları bu fiyattır) 47  

Macar  
46 10 

Lira, Emperyal, Lizbon 43 10 

Napolyon ve Luici 42 20 

İspanya 41  

Sikkenin Adı (Gümüş) 
Kuruş Para 

Direkli Riyal 22 10 

Kuşlu 21 36 

Beş Franklık 21 10 

Mora Riyali 18 38 

Yazılı Karbon 16 37 

Kuşlu Karbon 16 10 
  Kaynak: Mustafa Öztürk, “Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi”, Türkler, C. X, YTY., Ankara 2002, s. 818.  

 

Tablo: 3.3. 1843 Tarihli Fermana Göre Yerli Paraların Değerleri 

YERLİ SİKKELER                Beher Dirhemin Fiyatı 

Sikkenin Adı 
Kuruş 

Para 

Atîk Sultan Ahmet ve Mustafa Hanların Fındık Altını 45 10 

Atîk Sultan Mustafa’nın Tam Nısfiyye Altını ve Sultan 

I.Abdülhamit’in 17. senesine kadar olan Altınlar 

 

42 

 

30 

Fındık, İstanbul ve Cedîd Rûmî 37 25 

Atîk Rûmî 45 5 

Atîk Adlî 39 5 

Cedîd Adlî 35 5 

Hayriye 41 5 

Mısır 32 15 

Yüzlük, İkilik, Altmışlık, Zolata, Tane, kuruş Cihadiye 1 13 

Mısır Parası  32 
  Kaynak: Mustafa Öztürk, “Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi”, Türkler, C. X, YTY., Ankara 2002, s.818.  
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XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nden elde edilen veriler, Antalya’daki para 

durumunu tamamıyla aydınlatmak için yeterlidir.  

Antalya’da, devletin resmî para birimi olarak belirlediği kuruşun ve alt değer olarak 

“para” ve “akçe”nin kullanıldığı şer‘iyye sicillerinde açıkça görülmektedir. XIX. yüzyıl 

ortalarında Osmanlı Devleti’nde kullanılan bazı altın fiyatları değişkenlik gösterdiği için 

paraların değerlerinde en alt sınır ile en üst sınır verilecektir. Yukarıdaki tabloda 

gösterdiğimiz yerli paraları ve değerlerinin çalışmamızın kaynağını oluşturan XII Numaralı 

Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne yansıması şu şekildedir.  

 

Tablo:3.4. XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre XIX. Yüzyıl Ortalarında 

Antalya’da Kullanılan Yerli ve Yabancı Paralar ve Değerleri  

Paranın Adı (Yerli) Değeri 

(Kuruş) 

Paranın Adı (Yabancı) Değeri (Kuruş) 

Memduhiye altını 20 İngiliz Lirası 110 

Memduhiye nısfı 10 Luiz  86,5 

Mahmudiye 80 Luiz Nısfı 43 

Mahmudiye Nısfı Altın     40 Luiz Rub’i 21 

Mahnudiye Rub’i  20 Saclı  Riyal 22 

Beyaz Yirmilik 

Mahmudiye  

20 Çinko Riyali 21 

İstanbul Bütün Altın 28 Direkli Riyal 23 

İstanbul Rub’i Altın 7 Karbon Riyal 18 

İstanbul Nısfı Altın 14 Çay Riyal  24 

Eski İstanbul Altını 28 Beyaz Riyal Nısfı  11 

Beyaz Yirmilik 10 Beyaz Rubî  5,5 

Rub’iyye Altın 9-10 Beyaz Şilin 11 

Fındık Bütün Altın 36 Moskof Altını   90 

Fındık Rub’i Altın  9-13 Macar Altını 51,5 

Eski On İkilik Altın 80 Löpez Altın   86,5 

Sanduklı Eski Yirmilik 

Altın 

23 Planlı Riyal 15 

Sanduklı Eski Kırklık 

Altın 

60   

Beyaz Eski Yüzlük 14    
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Beyaz Eski Yüzlük Nısfı 5   

Beyaz Akçe  38-167   

Beyaz Eski İkilik  10   

Bakır Akçe  7-16   

Yirmilik Altın  20-25   

Üçlük Altın 7   

Osmanlı Lirası 100   

İkibuçuk İtibarlı 

Osmanlı Lirası     

250   

Adliye 20   

Adliye nısfı 10   

Adliye Rubî 6   

Cedid Adliye Altını 18-25   

Eski Adliye Altını 20   

Mısır Bütünü Altın 24   

Mısır Nısfı Altın 12   

Mısır Rub’i Altın     7   

Mısır Dörtlük Altın 6   

Yeni Yirmilik Altın  20-21   

Eski Onluk Altın     11-13   

Onluk Altın     10-11   

Baş Altını 20-301   

Rub’iyye Altını     5-10   

Hurşid Altını 28   

Yeni Onluk 11   

Yaldız Altını 55-60   

Beyaz Mecidiye 20   

Hayriye Altını     23   

Bölük Altın 105   

Beyaz Cihadiye 20   

İstanbul Nazar Altını 14   

Kaynak: XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri; Taşbaş, a.g.e., s.68 ; Beden, 
a.g.e., s. 51-52. 
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3.1.2. FİYATLAR 

Devletlerin iktisadî, malî, ticarî düzenlerinin en belirgin göstergelerinden biri de 

fiyatlardır. Bir malın ekonomik karşılığı olan ve halkın alım-satım gücünü belirleyen fiyatlar 

diğer iktisadi faaliyetlerden etkilenir. İktisadî faaliyetlerin kapsamındaki ticaret hacminin 

düşmesi, üretimin azalması veya para tağşişi fiyatları olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, 

ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için fiyatların belirli oranlarda tutulması gerekir. Diğer 

bütün devletlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti de ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla, 

fiyatların aşırı şekilde yükselip düşmesine engel olunmaya çalışılmıştır. Bu amaçlarla 

Osmanlı Devleti’nde fiyatların çeşitli bölgelerde ve koşullarda dalgalanma göstermemesi için 

“narh” sistemini uygulamıştır.248 

Osmanlı iktisadî hayatında fiyatların belirlendiği kaynaklar arasında şer’iyye sicilleri 

önemli bir yer teşkil etmektedir. Diğer kaynaklardan farklı olarak kazalara ait fiyatları yıllık 

hatta aylık olarak takip etmek, bunları mukayeseli olarak takip etmek mümkündür. 

Konumuzun temel kaynağı açısından mahkeme tarafından veya bilirkişiler tarafından 

belirlenen yarı resmi fiyatların yer aldığı satış hüccetleri ve tereke kayıtları bize fiyatlar 

konusunda önemli bilgiler vermektedir. Bu bakımdan XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili 

Defteri’nde bulunan belli ürünler ve bu mallara verilmiş olan fiyatlar şehrin ekonomik 

durumunun belirlenmesinde önemli veriler içermektedir. Belgeler arasında en fazla ev, 

hububat, giysiler, hayvanlar ve ev araç gereçlere ilişkin fiyatlar bulunmaktadır. Buna göre 

Antalya’daki ev, hububat ve hayvan fiyatları şu şekildedir. 

Tablo:3.5. XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya’da Mülk Fiyatları 

Yılı  Adet  Mevki Özelliği Fiyatı 

(Kuruş) 

1863 1 bâb Mecdeddin Mahallesi’nde Fevkani iki göz oda ve bir avlulu 

menzil 

2000 -11. 

000 

1863 1 bâb Mecdeddin Mahallesi’nde Menzil-i Arsa 5500  

1863 1 bâb Karaman Karyesi’nde Kiremit poşideli menzil 500 

1863 1 bâb Doyran Karyesi’nde Toprak poşideli menzil 100  

1863 1 bâb Çakırlar Karyesi’nde Menzil bitişiğinde bir mikdar bağçe  1300 

1863  1 bâb  Andiye Karyesi’nde Menzil 200 

 

1863 1 bâb Takyeci Mahallesi Menzil 1000  

                                                
248  Öztürk, M., “Osmanlı Dönemi Fiyat Politikası ve Fiyatların Tahlili”, Türkler, C. X, YTY., Ankara, 2002, 
s.845. 
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1863 1 bâb Cami-i Cedid Mahallesi Menzil  20000 

1863 1 bâb Antalya’da Balık Pazarı 

mevkisi 

Bahçe ve dükkan 10.000 

1863 1 bâb Antalya’da Balık Pazarı Dükkan 12000 

 

1863 1 bâb  Tuzcular Mahallesi’nde Menzil 4000 

 

1863 

1 bâb 

 

Bahtılı karyesi 

 

Menzil bağçe  

 

1000  

 

1863 1 bâb Has Balaban Karyesi’nde 2 göz fevkani 5000  

1863  1 bâb  Has Balaban Karyesi’nde  fevkânî matbah ve diğer bir oda ve 

iki memşâlı ve bir mikdâr suffa ve 

avlulu menzil 

3000  

1863  1 bâb Hatip Süleyman Menzil 2300 

1863 1 bâb Cami Atik Mahallesi Menzil 3000 

 

1863 

1 bâb  Tuzcular Mahallesi 

 

Menzil fevkânî iki göz oda ve 

tahtânî bir göz mağaza ve bir 

mikdâr havliyi müştemil / fevkânî 

iki oda ve tahtında bir mağaza ve 

bir mikdâr avlulu menzil 

1000 

-5250  

1863 1 Kızılkaya Kazası Sahranç 

Bağları Boğazköy 

Bağ 600 

1863 1 bâb İstanosda yazır karyesi Menzil 350 

1863  1 bâb Keşirler mahallesi Menzil 1.800  

1863 1 bâb İstanos’da Menzil 3.500 

1863 1 bâb Kırkalı Karyesi’nde Bağ 1.000 

1863 1 Çakırlar Karyesi’nde Menzil ve bağçe 2.000 

 

1863 1 bâb Ekşili Karyesi’nde Tahtanî menzil 450  

1863  1 bâb Yazır Karyesi’nde Menzil 700  

1863 1 bâb Kışla karyesi’nde Menzil 1.200 

1863 1 bâb Antalya’da Menzil 2.500 

 

1863 1 bâb  İstanos’da Menzil  1.000 

1863 1 bâb Sagir Bey Mahallesi’nde Menzil tahtânî (boşluk) poşide iki 900 
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   göz oda ve bir mikdâr avlulu 

menzil 

 

 

1863 1 bâb Çakırlar Karyesi  Kiremit poşideli tahtanî  bağçe ve 

ahırı olan menzil 

2.000-

4.000 

1863  1 İstanos Andiye 

Karyesi’nde 

Bağ dönüm 2  1.000  

1863 1 bâb İstanos Zivind 

Karyesi’nde  

Menzil  800  

1863 

 

1 bâb İstanos Andiye 

Karyesi’nde 

 

Bağ dönüm 12 60  

 

1863  

 

1 İstanos Fığla Karyesi’nde  

 

Menzil 1.500  

1863 

 

1 bâb İstanos Çaykenarı 

Karyesi’nde 

 

Menzil 2.500  

 

1863 

 

1 Meydan Mahallesi’nde 

 

Arsa 200  

 

1863  

 

1 bâb Ali Fahreddin Sagir 

Karyesi’nde 

 

Menzil 1.000  

 

1863 

 

1 Bahtılı Karyesi’nde 

 

Bağçe 1 dönüm 400  

 

1863  

 

1 bâb Sagir Bey Mahallesi’nde 

 

Bir göz oda bir mikdar avlulu 

menzil 

3.100  

 

1863 

 

1 Cami-i Cedid Mahallesi 

 

Menzil 2.400- 

15.000 

 

1863  

 

1 bâb Arab Mescidi  

Mahallesi’nde 

 

Menzil 2.000  

 

1863  

 

1  Antalya Çarşısında Dükkan 2.025  
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1863  

 

1 Makbule Mahallesi ‘nde 

 

Menzil arsası 1.000  

 

1863  

 

1 Tahıl Pazarı 

Mahallesi’nde 

 

fevkânî bir göz oda ile tahtında bir 

mağaza ve bir mikdâr avlulu menzil 

3.500  

1863  

 

1 Sagir Bey Mahallesi 

 

fevkânî iki oda ve bir suffa ve bir 

memşâ ve tahtânî iki mağaza ve 

meyveli ve meyvesiz ağaçları olan 

bağçe ve avlulu menzil  

6.250  

 

1863 

 

1 Antalya ‘da 

 

Menzil maa havlı 40.000 

 

1863 1 bab İstanos Nahiyesi 

çarşısında 

Dükkan  1.500  

1863 1 kıta Antalya’da Menzil arsası 2.550  

 

1863 

 

1 Meydan Mahallesinde  

 

Kamıştan iki göz odalı ve bir kıt’a 

mülk-i bahçe 

2.5000 

 

 

1863 

1 bâb  Timucu Süleyman 

Mahallesi’nde 

 

 Fevkânî iki odalı menzil 9.000  

 

1863  

1 bâb  Divane Yeri 

Mahallesi’nde 

 

Tahtânî bir oda ve bir mikdâr 

avlulu menzil 

2.000 

 

 

1863 

1 İstanos’ta 

 

Dükkan 1.450  

 

 

1863 

1  Antalya İskelesinde Dükkan 

 

1.260   

1863 

 

1 bâb Cami-i Atik 

 

Menzil fevkânî iki oda ve bir 

mikdâr avlulu menzil 

5.300  

 

 

1863 

1  Aşık Doğan Mahallesi 

 

Mülk-i arsa 550  

 

1863 

1 bâb Ahi Kızı Mahallesi’nde 

 

Fevkanî menzil 12.000  

 1 bab  İstanos’da Menzil 4.000  
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1863   

1863 

 

1 bâb Şeyh Sinan Mahallesi’nde 

 

Fevkânî iki odalı menzil 2.700  

 

1863 

1 bâb Baba Doğan Mahallesi 

 

Fevkânî bir oda ve tahtında bir 

mağaza ve meyveli ve meyvesiz 

ağaçlı avlu 

12.500  

 

1863  

 

1 bâb Antalya’da  

 

Tahtani ve fevkani bir göz menzil 3.500  

 

 

1863 

1 bâb İstanos’da  

 

Menzil 1.000 

 

 

1863  

1bâb İmecik Karyesi’nde 

 

Menzil 1.000  

 

1863 

 

 

1 bâb Sofular Mahallesi’nde 

 

Fevkânî iki oda ve tahtında bir 

mağaza ve bir mikdâr avlulu menzil 

8.000 

 

1863 1 Timurcu Süleyman 

 

Değirmen 5.500 

 

1863 

1 Ahi Yusuf Mahallesi 

 

Fevkânî iki oda ve tahtında iki 

mağaza ve bir mikdâr avlulu menzil  

4.000 

 

 

1863 

1 Kızılsaray 

Mahallesi 

Tahtanî menzil 3.560 

 

 

1863 

1 Antalya İskelesinde 

 

Tuz mağazası 

 

14.000 

 

 

1863 

 

1 bab  Takyeci Mustafa 

Mahallesi’nde 

 

Menzil 700 

 

1863 

 

1 bâb Cami-i Atik 

Mahallesi’nde 

Fevkânî dört oda ve tahtında bir 

mağaza ve meyveli ve meyvesiz 

ağaçları olan avlulu menzil 

44.000  

 

1863 1  Antalya İskelesinde Mağaza 40.000 

1863  3 Hane kapısı çarşısında 

 

Dükkan  15.000  

 

 1 Timurcu Kara 3 dönüm bağçe 1.200  
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1863 Mahallesinde   

1863 

 

1 bâb Kirişçiler Mahallesinde  

 

Fevkani ve tahtanî menzil 2.500  

 

1864 

 

1 bâb Çullah Kara 

Mahallesi’nde 

Menzil 6.110  

 

1864 

 

1 bab İstanos’da Zad karyesinde 

 

Cedîd ve atîk tahtânî on altı aded 

odası olan mülk-i çiftlik 

20.000  

 

1864 

 

3480 

dönü

m 

 

İstanos’da Zad karyesinde 

Arazi 46.000  

 

1864 

 

1 Antalya çarşısında iç 

pazarında 

 

Dükkan 4.000  

 

1864 

 

1 bâb   Ekdir Hasan 

Mahallesi’nde 

 

Tahtânî bir oda ve bir mikdâr 

avlulu menzil 

1.500  

 

1864 

 

1 bâb  İskender Çelebi 

Mahallesi’nde 

 

Fevkânî iki oda ve tahtında iki 

mağaza ve bir avlulu menzil 

6.500 

 

1864 1 bâb  Baba Doğan 

Mahallesi’nde 

 

Fevkani iki odalı menzil 8.000 

 

1864 

 

1 bâb  Çavuş Bağçesi 

Mahallesi’nde 

 

Fevkânî üç odalı menzil 40.000  

 

1864 

 

1 bâb  Sagir Bey Mahallesi’nde 

 

 Fevkânî üç oda ve tahtânî bir ahûr 

ve meyveli ve meyvesiz ağaçlı bir 

mikdâr avlulu menzil 

10.000  

 

1864 

 

1 bâb  Ahi  Yusuf Mahallesi’nde 

 

 Fevkânî iki oda ve tahtânî iki oda 

ve bir mutfak ve bir dönüm mikdâr-

ı bağçeli mülk 

17.300 

 

Kaynak : XII Nolu Antalya Şer’iyye Sicilleri Defteri 
 

Osmanlı konut anlayışı, ev ve bahçeyi kapsayan birleşik bir bütündür. Antik dönem 

mimarisinin aksine, evin parselin orta yerinde olması söz konusu değildir. Osmanlı evlerinde 
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daha çok avlu ya da bahçenin odak olduğu ve yüzeylerin bütünlüğünü koruduğu bir görüntü 

hâkimdir. Avlu veya bahçeye bütünlük sağlamak için bina kütlesinin onların çevresine 

yerleşmesi, bina parçalarının bileşik dizilmeleri anlayışını ön plana çıkarmaktadır.249 

Tablodan anlaşılacağı üzere, Antalya’daki evlerin büyük çoğunluğu iki katlıdır. 

Sicildeki bilgilere göre, Antalya’da iki katlı evlerin büyük çoğunluğunun bir üst kat (fevkânî), 

bir alt kat (tahtânî), ve ağaçlı-ağaçsız avluya sahip evlerdi. Evlerin alt katlarında genellikle 

çeşitli dükkan ve mağazaları olurdu ve bunlar, kapıları yol tarafında olan evlerde 

çoğunluktaydı. Ayrıca evlerin avlusunda, değirmen ve ahır gibi yapıların bulunduğu da 

olurdu. Evlerin üst katlarında olan odalar “saz” veya “kiremit” gibi malzemelerle örülmüş-

kaplanmış haliyle birlikte anılmaktaydı. Evlerin oda sayıları ve mutfakları ile birlikte anıldığı 

gibi evin üzerinde bulunduğu alan da fiyatlara dahil olduğu için, ev ile birlikte sicillere 

kaydedilirdi.  

 

Tablo: 3.6. XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya’da Bazı Eşya Fiyatları 

   Eşya Adı Ortalama 

Fiyatı (kuruş) 

   Eşya Adı Ortalama 

Fiyatı (kuruş) 

Eski Kilim 2-45 Kuşak 20 

Türkmen Kilimi 180 - 275 Trablus Kuşak 60-150 

Döşek  10-30 Süt leğeni 12-25 

Döşek çarşafı  10-30 Yelek 16,6 

Yastık 5-15 Gömlek 14-60 

Yorgan 20-70 Sofra Peşkiri 3- 

Uzun entari 20 Sandık  10-181 

Kazan 50-250 Balta  1-15 

Çifte takımı 30-40 Tahra  3-4-10 

El tavası 10 Bel  10-15 

Sini 120-20 Orak  5-6 

Yatak  10-100 Yağ tabesi 5-15 

Çuval  5-15 Bakraç  30-40 

Çanak 10 Çömlek 5 

Tüfek  5-135 Leğen  20 

CanfesYelek  8-40 Yazma  2,5 

Çamaşır leğeni 30-90 Hamur leğeni 30-40 

                                                
249 Cerasi, a.g.e., s. 155. 
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Çarşaf 10 – 40 Peştamal 5-25 

Mihaffe kilimi 20-150 Güğüm  30-50 

Büyük Tencere 70- Seccade 6-140 

Satil 10 Çadır 30-440 

Kapaklı Tencere  30- 62 Çuka şalvar 65- 

Sahan 8– 15 Entari 25 - 100 

Kısa aba 20-70 Çitâri Entari 50 - 180 

Basma şalvar  7,5-60  Sivay Entari 150-250 

Dizlik 3-22,5 Yaşmak  35 

Yağmurluk 20-174 Bıçak 4 - 48 

Nargile  20 Kundura çift 18-31 

Evânî-i Nuhâs  (24,5 Kıyye) 612,5 Keçe 34-50 

Ortağı Sini 40 - 120 İhram  6-18 

Maden kaşık 0.8 Fincan takımı 7 

Cezve 3-15-20 Çul 10-30 

Cepken 7 Tabanca çift 25-216 

Fes 7-30 Büyük Tas 10  

Şamdan 3-15 Tabak  1-18 

Tuzluk 15 Trablus 100-180 

Sim kuşak 300-650 Kuşak    15 

Canfes ferace  100-140 Settari entari 100 

Hamam leğeni 50 Hamam tası 10 

Kadayif tepsisi 20-90 Ayna  10 

Trablus kumaşı 50 Kahve takımı 20-40 

Keser 5 Havan  25-35 

Salta  20-200 İbrik  3-40 

Namusiye  20 Namazlık 10-25 

Sac 20 Saban timurı 20 

Selimiye entari 100 Çadır 40-500 

Sahan 8– 15 Testi 8 

Kapaklı Sahan 7,5 – 45 Bohça 5 -15 

Kırmızı Babuç 10 -20 Eski Çitari Bohça 20 

Makrame 10 Sivasi Bohça 52,5 

Kastur palto 60-110 Şal 5-165 
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Pantolonluk kazmir 51-326 Setri 40-230 

   Kaynak: XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri. 

XIX. yüzyıl ortalarında Antalya’da günlük hayatta, ev işlerinde, tarımda, hayvancılıkta, 

taşımacılıkta, giyim-kuşamda, iç mimaride, mutfak ve evin diğer çeşitli bölümlerinde 

kullanılan eşyalar oldukça geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Bu verilerden giyim-kuşam gibi 

folklorik alanlardan yeme-içme gibi tüketim alışkanlıklarına kadar birçok konuda bilgilere 

ulaşılabilmektedir. İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defteri’nde, çoğunluğu tereke kayıtlarında geçen eşyalar, yukarıdaki tabloda görüldüğü 

gibidir. Tabloda eşyalara ait fiyatlar verilirken, bir genelleme yapabilmek amacıyla, kayıtlarda 

verilen en alt ve en üst rakamlar alınmıştır 

 

3.1.3. ZİRAAT 

3.1.3.1. Tarım 

Antalya iklim koşulları ve doğal yapısı itibariyle tarıma elverişli bir bölgedir. Bu 

nedenle burada yerleşmiş olan nüfusun temel geçim kaynakları arasında tarım başta gelir.  

İncelediğimiz dönemde yoğun olarak yetiştirilen ürünler arasında buğday, susam, mısır, 

soğan, kayısı, erik, ceviz, melez, hurma, zeytin harnup, üzüm, gibi ürünler şer’iyye 

sicillerinde kayıt altına alınmış ürünler arasında gelir. Bunların dışında tereke sahiplerinin 

bahçe, arsa gibi gayri menkullere sahip olduklarından hareketle buralarda pek çok tarım 

ürününün yetiştirildiği bilinmekle birlikte ne tür ürünlerin yetiştirildiği bilinmemektedir. 

Bunlarla birlikte bu dönemde Antalya’da çiftliklerin olduğu da sicillerden çıkarılan sonuçlar 

arasındadır. Örneğin; Leğlek çiftliği,250 Karkın çiftliği,251 Kara Hayta çiftliği252, Çukurca 

çifliği,253 Kandire çiftliği254. 

Antalya’da bahs edilen tarım ürünlerinin yetiştirildiği incelenen belgelerden çıksa da 

şer‘iyye sicillerinden Antalya’da üretilen hububat fiyatları ve miktarı ile ilgili olarak en fazla 

bilgi ve net veriler 1 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde bulunmaktadır. Deftere 

göre 1225 (1810) yılında hububat üretiminin Teke Sancağı dâhilindeki kazalara dağılımı şu 

şekildedir. 

Merkez Kaza Antalya : 1000 kile 

Kaş Kazası : 900 kile 

Kalkanlı Kazası : 700 kile 

Elmalı Kazası : 1000 kile 
                                                
250 AŞS., XII/13a. 
251 AŞS., XII/55b. 
252 AŞS., XII/113a. 
253 AŞS., XII/132b. 
254 AŞS., XII/148b. 
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Kızılkaya Kazası : 300 kile 

Finike Kazası :670 kile 

İğdir Kazası : 600 kile 

Serik Kazası : 1040 kile 

Germiği Kazası : 800 kile255 

Defterdeki bu bilgilere göre, o yıl en çok buğday üretimi Serik’te yapılmıştır. Antalya 

Sancağı’nın 1810 yılındaki toplam buğday üretimi ise 7010 kiledir. Bu bilgiler ışığında 

Antalya’daki toplam buğday üretimi ortaya konulabilir. Osmanlı Devleti’nde buğday satışları 

için “mübayaa” sözcüğü kullanılırdı ve satışın 1/10’u mübayaaya aitti. Ancak tespit için daha 

gerçekçi olan 1/12 oranı kullanılmaktadır. Buna göre 1810 yılında Antalya’da İstanbul 

kilesiyle 7010 kile olarak tutan mübayaa, 84120 kilelik bir miktara karşılık gelmektedir. 

İncelediğimiz dönemin temel kaynağını teşkil eden XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defteri’nde kayıt altına alınmış ve miktarları ve fiyatları verilen buğday ve diğer tarımsal 

ürünler de aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 

Tablo: 3.7. XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya’da Bazı Tarım Ürünlerinin Fiyatları 

Miktarı Ürün Adı Fiyatı Miktarı Ürün Adı Fiyatı 

Keyl 6 Şair 60  Keyl 100  Hınta 2000  

Keyl 20 Sisam 760  Keyl 15 Melez 210  

Kıyye 60 Penbe 180  Keyl 10 Şair 80  

Keyl 3 Şair 300  Keyl 33 Mısır 

darısı 

297  

Keyl 100 Şair 160  Key 15 Hınta 300  

Keyl 7 Mısır 70  Keyl 10 Şair 100  

Keyl 1 Sisam  28  Keyl 65  Hınta 1300 

Kıyye 50 Penbe 200 Keyl 50 Şair 400  

Kıyye 20 Penbe  70  Keyl 1 Bulgur 25  

Keyl 10  Darı 40  Keyl 2 Hınta 46  

Keyl 10 Hınta 40  Keyl 30 Mısır 300 

Kile Hınta  375  Keyl 5 Sisam  190 

Keyl 15 Hınta  270  Kıyye 50 Penbe 200 

Keyl 2 Nohut 36 Yük 1 Çeltik 80  

Key 12 Şair  160 Keyl 90 Hınta 720 

                                                
255 AŞS., I/17b. 
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Keyl 54 Hınta 864 Keyl 50 Şair 250 

Keyl 63 Şair 630 Keyl 60 Darı  30  

Keyl 8 Hınta 144 Keyl 20 Sisam 735  

Keyl 2,5 Bulgur 40     

Keyl 8 Hınta 170     

Keyl 5 Melez 75     

Keyl 1 Bulgur  20     

Keyl 1 Hınta 50     

Keyl 5 Şair 60    

Keyl 1 Dakik  40    

Keyl 2 Hınta  54    

Keyl 1 Bulgur  25     

Keyl 1 Şair  38     

Keyl 2 Hınta 60     

Keyl 10 Mısır darısı  100     

Keyl 1 Çeltik  10     
Kaynak: XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri  

 

Tarımda ürünlerin de fiyatlarını gösteren yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi XII 

Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ndeki terekelerden çıkarılan fiyatlarda bir bütünlük 

yoktur. Defterde farklı belgelere ait terekelerdeki aynı cins ürünlerin fiyatlarında farklar 

görülmektedir. Ancak bu farklı fiyatları açıklayıcı bir bilgi de defterde mevcut değildir. 

Anlaşılıyor ki terekeler yazılırken, ürünlerin fiyatlarını belirlemede genellikle kaliteleri göz 

önüne alınıyor, fakat bu kayıtlarda belirtilmiyordu.  

 

3.1.3.2. Hayvancılık  

Antalya’da tarım kadar hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Belgelerin 

incelenmesi sonucunda hemen hemen hepsinde en az bir hayvanın yer alması Antalya’da 

yaşayan halkın mutlaka hayvan beslediğini göstermektedir. Bu dönemde yapılan 

hayvancılığın çeşitli amaçlara hizmet ettiği söylenebilir. Bir geçim kaynağı olmanın ötesinde, 

hayvancılıktan ulaşımda ve tarımda üretim aracı olarak istifade edildiği söylenebilir. Nitekim 

belgelerde geçen ‘saban timuru, kayış, boyunduruk’ gibi kayıtların olması bunu 

desteklemektedir. 

Antalya’da beslenen ve belgelere yansıyan hayvanların başlıcaları deve, beygir, katır, 

merkeb, camus, tosun, dana, öküz, sığır, düğe, koyun, davar, doru, inek olarak sıralanabilir. 
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Hayvanlar arasında bir ayrım yapmak amacıyla o döneme has olan bir çok özellik olduğundan 

hareketle bir çok hayvan türünün olduğu söylenebilir. Özellikle terekelerde kayıt alına alınan 

hayvanların tür, yaş, cinsiyet ve bazı niteliklerinin ortaya konularak yazılması, hayvanlar 

arasındaki farklılıkları ortaya koyduğundan bu aynı cins hayvanlara ait fiyatların da 

farklılaşmasına neden olmuştur. Bu döneme ait belirtilen hayvanlardan devenin taşımacılıkta, 

beygir, katır ve merkebin hem taşımacılık hem de tarımsal üretimde araç olarak, camus, öküz, 

tosun ve dananın hem tarımsal üretimde hem de et ihtiyacının karşılanmasında, diğer 

hayvanları ise hayvansal üretimde, özellikle küçük başların giyimde ve et ihtiyacının 

karşılanmasında kullanıldığı söylenebilir. 

Antalya’da beslenen bütün hayvan türleri ve bütün bunların sayısı hakkında kesin bir 

bilgi vermek eldeki belgelerden mümkün değildir. XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defteri’ndeki terekelerden hayvancılıkla ilgili olarak çıkarılan sayısal veriler aşağıdaki 

tablodaki gibidir. 

 

Tablo: 3.8. XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya’da Hayvan Fiyatları 

Adet Hayvan Özelliği Fiyatı 

(Kuruş Olarak) 

1 Deve  12 yaşında kırmızı 

erkek 

1100 

1 Deve  10 yaşında kara 

erkek  

1025 

1 Deve  14 yaşında erkek 

boz  

1.000-2400 

1 Deve  8 yaşında erkek 

kırmızı 

1.000 

1 Deve 14 yaşında koca 

bataklı boz  

700 

1 Deve Amelmanda Kör 

koca 

500  

1 Deve  3 yaşında erkek boz  400 

1 Deve 2 yaşında erkek kara  400  

1 Deve  Tüylü 1.500-800  

1 Deve  Üç yaşında kırmızı  700  

1 Deve Köşekli kör kara dişi 800 



 73 

1 Deve  Altı yaşında boz 

kırıncı 

1.000 

1 Deve Kunur  200  

1 Deve  Sikar 200  

1 Deve  Ak  200  

1 Deve Erkek  800 

1 Deve Dişi 1.000 – 800  

1 Deve  Kara boğurcu  600  

1 Deve Köşekli  800 -1.200 

1 Deve Kırmızı kayalık 800-910  

1 Deve  Kara kayalık 1.180  

1 Deve Kayalık  500-600 

1 Deve Erkek 500  

1 Deve Üç yaşında 500 

1 Deve Büyük erkek 1.000 

1 Deve Boz kayalık 800 -1.000 

1 Deve koca dişi 800-1.000 

1 Deve  Amel manda dişi  500 -600  

1 Deve Topal erkek 500 -600 

1 Deve  Üç yaşında topal 

dişi 

250-350 

1 Deve Erkek üç yaşında 700  

1 Deve iki yaşında erkek 500 

1 Bargir  Dört yaşında 300 

1 Bargir Kır topal 400  

1 Bargir  Yağız 500  

1 Bargir - 500 

1 Bargir  300 -625  

1 Merkeb Koca 250  

1 Merkeb  Erkek  100 

1 Merkeb - 150  

1 Merkeb Dişi 150-200  

1 Merkeb Dişi maa sıpa 150 

1 Merkeb  Boz 300-500 
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1 Merkeb Siyah 325-375 

1 Öküz Çift 530-950 

3 Öküz  - 1.100 

1 Öküz Amelmanda 250 

1 Öküz - 300-650 

1 Buzağılı inek Kara sığır 150  

1 inek Kara sığır ineği 200-500 

1 İnek Danalı 200  

1 İnek Kısır 300  

1 inek  Danalı 200  

1 İnek Sikar 200  

1 İnek  Sarı 250 

3 İnek - 600 

1 İnek  Kara buber  100 

1 İnek Buzağılı 200  

1 Sığır Danalı 150-250 

1 Sığır Kara danalı 160 

1 Sığır Buzağılı  150-230 

2 Kara sığır  Kara 350  

1 Kısrak Kule 400 

1 Kısrak - 400 

1 Kısrak Amelmanda  250  

1 Kısrak üç yaşında 250 

1 Kısrak iki yaşında 200 

1 Doru İğdiş ve eğer takımı 700 

1 Doru Kısrak maa tay 400  

1 Hımar - 400  

1 Tosun - 250-450 

1 Tosun Sığır 200 

1 Düğesi Sığır dügesi 100 

1 Düğe Üç yaşında kör  150  
1 Düğe Kulağı  kesik 150 

1 Düğe 3 yaş 120  

1 Düğe - 100 
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1 Düğe Dört yaşında 150  

1 Feres  - 3.000  

60 Keçi - 1.500  

1 Torum İki yaşında topal dişi 150 

 

1 Torum Bir yaşında dişi  300 

1 Tay  üç yaşında erkek  300 

1 Tay  1 yaşında dişi tay 250 

1 Tay  Bir yaşında  100 

1 Camus  300  

1 Katır - 600  

1 Katır Erkek 800 

3 Koyun  - 90  

2 Koyun  - 90 

1 Koyun - 100 

45 Koyun - 1.350 

8 Koyun   240  

1 Sıpa İki yaşında 100 
Kaynak: XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defteri 
 
Antalya’da büyük baş hayvancılığın yanı sıra arıcılığın da yapıldığı belgelerden 

anlaşılmaktadır. Antalya’da 1271-1273 (1854-1857) arasına arı dolu bir kovanın fiyatı 15-20 

kuruş arasında değişirken 1862-1864 (1279-1280) arasında bu fiyatın 25-30 kuruşa kadar 

çıktığı görülmektedir.256 

 

3.1.4. TİCARET 

Osmanlı Devleti diğer bütün devletler gibi ticareti destekleyici politikaların takipçisi 

olmuştur. Ancak diğer devletlerden farklı olarak devletin öncelikleri farklı olduğundan ortaya 

konan ticari politikalar da farklı çizgiler çizmiştir. 

Osmanlı yöneticileri Avrupalı devletlerden farklı olarak gerek iç ve dış ticaretten elde 

edilen gümrük gelirleri gerekse başkent İstanbul’un, sarayın, ordunun ve donanmanın iaşesini 

tedarik etmede ticareti bir araç olarak görmekteydi. Bundan dolayı ticaretin her çeşidini 

özellikle de ithalatı desteklemiş, hatta iç piyasada darlıklar baş gösterdiğinde ihracatı 

yasaklamaktan çekinmemişlerdir. Avrupa’da merkantilist politikalar izleyen devletler ise 

                                                
256 Beden, A., a.g.e., s.65. 
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ticareti ulusal serveti arttırmanın bir yolu ve işsizliği önlemenin bir yolu olarak görmüş ve 

ihracatı arttırıcı ve ithalatı sınırlayıcı politikaların takipçisi olmuştur. Klasik Osmanlı iktisadî 

politikası 1861 yılında imzalanan ticaret anlaşmasına kadar devam etmiştir. XIX. yüzyıl 

Osmanlı ekonomisindeki olumsuzluklara rağmen, bu dönemde ihrac ettiği geleneksel 

ürünlerden sağladığı gelir küçümsenemeyecek düzeydeydi. 1860 yılına kadar Osmanlı ihracat 

ve ithalatının hacminde büyük farklılık yoktu.257 

 Osmanlı ekonomik faaliyetlerindeki değişimlerin görülmeye başladığı 1861 tarihinde 

imzalanan ticaret anlaşması ile iyice netleşmişti. Anlaşmada ithalat gümrükleri %5’ten %8’e 

çıkarılırken, ihraç gümrükleri de %12’den %8’e indirilmiştir. Daha da çarpıcı olanı, 

gümrüğün her yıl %1 azaltılarak 1869 yılında %1’e kadar düşürülmesidir. Bu klasik Osmanlı 

ekonomik politikasının terk edilerek ihracata önem verilip, artırılmaya çalışıldığını 

göstermektedir.258 

Osmanlı Devleti’nin ticareti XVI. yüzyılda Doğu Avrupa-Doğu Akdeniz Bölgesinde 

yoğunlaşmaktaydı. Güneydoğu Asya ve Hindistan’dan gelen transit ticaret yollarının XVII. 

yüzyıl başlarından itibaren Hint ve Atlantik okyanusuna kayması özellikle Suriye ve İran 

kervan ticaretine darbe vurmuştur.259 Bu nedenle Osmanlı Devleti XVI. ve XVII. yüzyılda 

sadece iktisadî ve mali nedenlerden değil, fakat Avrupa siyasi güç dengesinde dostlar 

kazanmak amacıyla Fransa, İngiltere ve daha sonraları Hollanda Avusturya ve Prusya’ya 

önemli ticari ayrıcalıklar sağlamıştır. İlk dönemlerde ticareti canlandırma amacı ağır basan bu 

imtiyazlar, XVIII. yüzyıla gelindiğinde devletin siyasi zafiyetinden dolayı diğer ülkelere olan 

minnet borcunu ödemek amacıyla verilmeye başlanmış ve 1838 yılında İngiltere ile imzalanan 

Balta limanı anlaşması Osmanlı dış ticaret politikasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. 

Mehmet Ali Paşa isyanı karşısında Osmanlı Devleti’ne verilen destek neticesinde imzalanan 

Balta Limanı Anlaşması, devletin bağımsız bir dış ticaret politikasını uygulama şansını 

ortadan kaldırmıştır. Bu anlaşma ile devletin tekel (yed-i vahit) düzeni ortadan kaldırılmış ve 

devletin dış ticarette olağanüstü vergi ve sınırlamalar koyma hakkından vazgeçmiştir. İthalat 

vergisi %5, ihracat vergisi %12 olarak belirlenmiştir. Ayrıca yerli tüccarlar iç gümrük 

öderken yabancı tüccarlar bu uygulamanın dışında kalmıştır. Böylece ham maddelerin dış 

ticarete açılması kolaylaştırılmış ve devlet mali bunalım dönemlerinde başvurduğu önemli bir 

ek gelir kaynağını kaybetmiştir. Böylece XIX. yüzyılda hacmi hızla büyüyen ithal mallar 

                                                
257 Çadırcı, a.g.e., s. 334. 
258 Genç, M., Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yay., İstanbul, 2003, s. 94 ; Pamuk, Ş., 
100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914, s.73-74. 
259 Bu dönemde Antalya’nın yoğun bir ticaret merkezi olmasını kanıtlayan bir diğer belgede, İran kökenli bir 
tacirin tenbaküsünü Girit sabunu ve kahve karşılığında satmak amacıyla Antalya’daki tacirlerle arasında bir 
anlaşmazlık çıkması soncunda mahkemeye başvurmuştur. AŞS., XII/28b. 
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karşısında zanaatlara dayalı yerli üretim önemli gerilemeler göstermiştir.260 

Anadolu, geçiş ticareti açısından çok önemli bir coğrafyadır ve bu coğrafyaya bu 

olanakları sağlayan ticaret yapmaya elverişli çeşitli koşullar bir aradadır. Bu koşullardan birisi 

de İskenderiye’den başlayıp, deniz yoluyla Antalya’ya, oradan da kara yoluyla Anadolu’yu 

aşarak, Karadeniz limanlarına ulaşan ticaret yoluydu.261 Antalya bu özelliği itibariyle Roma 

ve Selçuklu dönemlerinden itibaren bu özelliğini kaybetmemiştir. Mısır ve Trablus’tan gelen 

mallar büyük ölçüde Antalya ve İzmir limanlarından giriş yapmaktaydı. Bu özelliği ile 

Antalya önemli bir transit ticaret kentiydi. Ancak yukarıda belirtildiği üzere ticaret yollarının 

Doğu Akdeniz’den Batı Akdeniz limanlarına kayması diğer Doğu Akdeniz liman kentlerinin 

yaşadığı ticarî gelir kaybıyla Antalya’nın da karşılaşmasına neden olmuştur. İnalcık bu 

duruma neden olarak, Mısır’ın fethinden sonra İstanbul’a doğrudan deniz yolu ile gidebilen 

malların hacminin artmasını göstermiştir. Bu doğrudan ticari ulaşım Bursa-Antalya yolunun 

önemini kaybetmesine yol açmış ve böylece Antalya XVII. yüzyılda değersiz bir yerel liman 

durumuna düşmüştür.262 

1599 yılına ait gümrük kayıtlarına göre, Antalya Limanı’na her biri yirmiden fazla 

tüccar taşıyan, elli gemi uğramıştır. Bu gemilerin çoğu da Müslümanlara ait gemilerdi. XV ve 

XVI. yüzyılda Anadolu’dan Suriye ve Mısır’a sevk edilen ürünler, Antalya limanı aracılığıyla 

ulaştırılırdı. Sevkedilen ürünlerin başında kereste, demir ve demir eşyalar, ipekli ve pamuklu 

dokumalar, halı, kilim, afyon, kürk, balmumu ve kuru yemişti. Buna karşılık Suriye ve Mısır 

gemileri Anadolu içlerine ulaştırılmak üzere Antalya limanına baharat, çivit, Mısır keteni, 

pirinç, şeker ve sabun getirirlerdi. Bu kadar yoğun ticari faaliyete sahip Antalya limanının o 

dönemlerde yıllık geliri yedi bin altın düka idi.263 Bir taraftan yeni ticaret yollarının etkisi ile 

Antalya’nın bu ticari geliri düşerken, diğer taraftan Avrupalı tüccarlara verilen ticari 

imtiyazlar da ticaretle uğraşan yerli unsurun azalmasına neden olmuş dolayısıyla iktisadî 

bakımdan Antalya’da gerilemiştir. 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde iç ticarete 

yönelik faaliyetler de mevcuttur. Osmanlı topraklarında üretimi yapılan ve iç ticarette önemli 

bir yer tutan başlıca ürünler şunlardır; yemeni, seccade, ihram, çarşaf, peştamal, havlu, 

makreme, kutnî, şal, harîr peşkir, entari, bilezik, hırka, iplik ve kuşak. Bunların üretildiği 

                                                
260 Eren, A., “Osmanlı Ekonomisinde Kurumsal Gelişmeler”, Osmanlı, C.III, YTY., Ankara, 2002, s.243 ; 
Pamuk, a.g.e., s.146. 
261 Antalya’ya İskenderiye’den ticaret maksadıyla gelmiş olan bir tüccarın bilinen bir varisi olmadığından dolayı 
terekesi beytü’l-mala teslim edilmiştir. Belge bu anlamda İskenderiye ve Antalya arasındaki ticaret ağını kanıtlar 
niteliktedir. AŞS., XII/23b ; Aynı şekildeİran’dan ticaret maksadıyla gelmiş olan bir tüccarın bilinen bir varisi 
olmadığından dolayı terekesi beytü’l-mala teslim edilmiştir. AŞS., XII/65a.  
262 İnalcık, H., Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), 6. Bs., Çev. Ruşen Sezer, YKY, İstanbul 
2005 , s. 134. 
263 İnalcık, a.g.e., s. 134. 
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yerler; Sivas, İzmir, Mısır, Şam, İstanbul, Kıbrıs ve Trablusgarp gibi önemli merkezlerdir. Bu 

XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defteri’nde bilgiler çeşitli belgeler ve terekelerde 

dağınık olarak bulunmaktadır.  

 

3.1.4.1. Tüccar-ı Hayriye  

XIX. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı dış ticareti kapitülasyonlarla sağlanan kolaylıklardan 

fazlası ile yararlanan yabancı uyruklu “müstemin” denilen tüccarların elinde idi. Müstemin 

denilen Avrupalı tüccarın sahip olduğu seyahat, gümrük, yargılama kolaylıkları XVIII. 

yüzyıla gelindiğinde bunları bütünüyle ayrıcalıklı bir sınıf haline getirmişti. Bu müstemin 

tüccarları “tercüman” olarak, Osmanlı uyruğundaki Müslüman olmayanları beratlı tüccar 

olarak yanlarına almıştır. Ayrıca bazı elçiler “patente” adı verilen belge ile Müslüman 

olmayan Osmanlı uyruğunu kendi vatandaşları gibi göstermişlerdir. Böylece müsteminler 

“beratlı” ve “patente” belgesine sahip olan Müslüman olmayan Osmanlı uyruğu üzerinden iç 

ticareti tamamen ellerine geçirmekle kalmamışlar, özellikle Rusya gibi devletler açtıkları 

konsolosluklarda bu vatandaşlar üzerinden Osmanlı siyasi birliğini bozmak faaliyetlerini 

yürütmüş ve kendi siyasi emellerini gerçekleştirmek için onları bir araç olarak 

kullanmışlardır. III. Selim ise yabancı tüccarların bu faaliyetlerine bir son vermek maksadıyla 

1802 yılında Avrupa, Acem ve Hindistan ticareti ile uğraşmak isteyen Müslüman olmayan 

Osmanlı uyruğu tüccarlara bundan böyle “AvrupalıTüccar” denilmesi ve onlara yeni imkanlar 

tanınmasını sağlamıştır. Ancak yapılan bu düzenleme büyük devletlerle bazı anlaşmazlıkların 

çıkmasına neden olmuştur. Avrupa tüccarına tanınan haklara rağmen, bu kuruma geçmek 

isteyenler beklenenin altında kalmış, Osmanlı Müslüman tüccarları, yabancı uyruklu 

tüccarlara kendilerinden fazla ticari kolaylık verilmesinden dolayı memnuniyetsiz 

olmuşlardır. Bu dönemde Avrupa da sanayi devrimini gerçekleştirerek Osmanlı ticaretinin 

daha da gerilemesine neden olmuştur. Gerileyen Osmanlı ticaretine el atmak ve ekonomik 

durumu düzeltmek kaçınılmaz olmuştu. Durumdan ve gelen şikayetlerden ötürü Sultan II. 

Mahmut, Avrupa tüccarlarına tanınan kolaylıkları Müslüman tüccarlara da tanımıştır. Hayırlı 

olması dileğinin ifadesi olarak da bunlara “Hayriye Tüccarı” denmiştir. Bu tüccarlara Avrupa 

tüccarına tanınan bütün hakların tanınmasının yanı sıra Müslümanları ticarete teşvik edici 

birçok yeni ticari kolaylıklar getirilmiştir. Bu kolaylıklar şunlardır; Seyahat kolaylığı, gümrük 

ve ticaret kolaylıkları, yargılamada kolaylık ve vergi konusunda getirilen kolaylıklar. Ancak 

Hayriye tüccarına her ne kadar bu haklar verilmiş ve kolaylıklar sağlanmışsa da bunların gayri 

Müslim tüccarların rekabeti, dil bilmemeleri, uluslar arası ticarette yeterli tecrübeye sahip 
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olmamaları gibi nedenlerden ötürü faaliyetleri daha çok iç ticarete dönük olmuştur.264 

Berat sahibi olmak isteyenler adlarını varsa şöhretlerini ve memleketlerini içeren 

dilekçelerini başlangıçta Divân-ı Hümayûn Beylikçi Kalemi’ne, Ticaret nezaretinin 

kurulmasından sonra ise Ticaret Nazırlığına veriyorlardı. Uygun görülenlere geniş ticaret 

hakkı veren berat verilmekte ve ikişer kişilik hizmetkarlarına da aynı haklar tanınmaktaydı. 

Hayriye tüccarının dilekçelerinde verdikleri ifadelerin doğruluğu Hayriye Tüccarı, şehbender 

ve muhtarlarınca tasdik edilmek zorundaydı. Şehbender265 ve muhtarlar266 bunlar hakkında 

araştırma yapmakla görevli ve yetkili kişilerdi. Başlangıçta Hayriye Tüccarlarının hepsi için 

İstanbul’da bir şehbender ve iki muhtar tayin edilmişken, daha sonra bu yeterli görülmemiş ve 

Hayriye Tüccarı kontenjanı ayrılan her yerde ayrı şehbender ve muhtarlarının bulunmasına, 

hizmet edecekleri yerlerdeki Hayriye Tüccarı tarafından kendi aralarında seçilip tayin 

edilmelerine karar verilmiştir. Böylece Hayriye Tüccarı kontenjanı bulunan yerlerde tüccarlar 

kendi aralarından biri şehbender diğer ikisi muhtar olmak üzere üç kişiyi seçmişlerdir. 

Osmanlı Devleti de Hayriye Tüccarları ile ilişkilerinde bu üç kişiyi muhatap almıştır.267 

Bir şehirde önde gelen hatırı sayılır ve zengin kişilerinden olan Hayriye Tüccarları bu 

durumlarından dolayı şahitler arasında da sık sık yer almaktaydılar. İncelediğimiz XII 

Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde adları geçen Hayriye Tüccarları şunlardır: 

Abdülhamid Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim268 , Şehbender vekîli Ahmed Efendi269 

XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde Hayriye Tüccarlarından başka ismi 

geçen tüccar oldukça fazladır. Bunların bir çoğunun ismi de şahitler arasında geçmektedir. 

Tüccarların belgelerde ismi yazılırken çoğu yerde isimlerinin önüne “Mu'teberân-ı 

tüccârdan” sıfatı yazılmıştır. Bu, tüccarlara verilen değeri ve şahitliklerine başvurulmasındaki 

gerekçeyi açıklar niteliktedir. Müslüman tüccarlar; el-Hâcc Mehmed Ağâ ibn-i Hüseyin270 

Hüseyin Ağa271, Hamamcızâda Ömer Ali Ağâ272, Moravî İsmail Ağâ273 

Gayrimüslim tüccarlardan en önde gelenleri “Antalya tüccar-ı mu’teberânından” 

                                                
264 Çadırcı, a.g.e., s. 114 -116 ; Şenel, Ş., “Osmanlılarda Ticaret Anlayışı ve Ticaret Teşkilatında Yeni Bir 
Yapılanma: Hayriye Tüccarı”, Türkler, C. X, YTY., Ankara, s.740. 
265 Ticaret Nezareti’nin kurulmasından önce ticaret işlerine bakmak ve tüccarlar arasındaki anlaşmazlıkları 
çözmekle görevlendirilen memurlara şehbender denilmekteydi. Hayriye tüccarının ileri gelenleri arasından 
seçilen bu kişi tüccarlara nezaret ermekte ve bunlar arasındaki ticari sorunları çözmekle görevli bulunmaktaydı. 
Pakalın, M. Z., Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.III, MEB, İstanbul, 1993, s.316. 
266 Şehbenderler gibi muhtarlar da hatırı sayılan, önde gelen ve çoğu zaman iki kişidir. Şehbenderlerle beraber 
idari, hukukî sorunlarıyla ilgilenmekle yetkili ve görevli kılınmıştır.  
267 Şenel, a.g.m., s.738-740. 
268  Aynı zamanda liva meclisinin üyesidir. AŞS., XII/18b ; XII/21a; XII/34a ; XII/73a ; XII/73b ; XII/91a ; 
XII/100b. 139b. Belgelerde şahitler kısmında, Şehbender vekili olarak bir tek Ahmet Efendi’nin adı geçmektedir. 
269 AŞS., XII/ 
270 AŞS., XII/12a. 
271 AŞS., XII/93a ; XII/111a. 
272 AŞS., XII/129b. 
273 AŞS., XII/131a. 
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sıfatıyla belirtilen Zanail oğlu Hoca Evrân274, Vasilaki Benu,275 Sarraf Vasilaki276 Atiye277, 

Adnaşki veled-i Hristo veled-i Vasil278, Hoca Yusuf bin Ayvaz ve Süleyman bin Mehmed ve 

Salamon oğlu kebîr Yaku279’dır. 

Öte yandan Antalya kent merkezinde yer alan çarşı alanın, belgelerdeki ifadesi ile “sûk-ı 

sultanî”, kent sakinlerinin ve günlük yaşamda her şey ile ilgili kent yaşamının merkezini 

oluşturduğu anlaşılmaktadır. Çarşı, bir üretim ve mübadelenin gerçekleşme mekanı olmanın 

ötesinde, esnafın başat rol oynadığı, kent bağlamında farklı etnik ve dinsel yapıları, dil ve 

diyalektlerin işitildiği, çeşitli sosyal gruplara ait bireylerin bir araya geldiği adeta kentin can 

damarının attığı yer olarak karşımıza çıkmaktadır.280 

XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nden  şu esnaf guruplarının adı 

geçmektedir. Bunlar çerçi, yağcı, bağçuvan, terzi, debbağ,  itmekçi, kiremitçi, kahveci, terzi, 

manav, bakırcı, muytab, çifteci, çorbacı, dikişci, kuyumcu, yağcı, dellal, dülger, kasab, abacı, 

çuhacı, demirci, bezzaz, kurşunculuk, yorgancı, dellak, hancı, testici, çizmeci, uncu, debbağ, 

yağcı, çilingirci, bağcı, saatçi, minareci, kadayıfçı esnaflarıdır. Ticari faaliyetlerde bulunan 

Gayrimüslimler bu alanda da Müslümanlarla birlikte faaliyet göstermişler ve böylece 

şehirdeki sosyo-ekonomik yaşamda birlikte hareket etmişlerdir. 

 

3.2.  XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ANTALYA’DA SOSYAL HAYAT  

 

3.2.1. MAHALLELER VE YERLEŞİM 

Osmanlı kent manzarasının ana unsurlarından bir tanesi de mahallelerdir. Her mahalle 

farklı gelenek ve yaşam tarzına sahip cemaatleri içine almaktaydı. Mahalle sakinlerinin dini 

inanç, ekonomik faaliyetleri bakımından mahalle yapısını oluşturan bireylerin birbirine 

bağlılıkları oranında onu diğer yapılardan ayırmaktaydı. İbadet yeri ya da pazar yeri bütün 

mahallelerin ortak faaliyetlerini gerektiğinde açılan ve genişletilen cemaat merkezini 

oluşturmaktaydı. Bu nedenle Anadolu kentlerindeki mahalleler sosyal ve fiziki birer merkez 

konumundadırlar. Mahalle biriminde söz sahibi olanlar meslek örgütlerinin yöneticileri ile 

mahalledeki caminin imamıdır. Ancak olağanüstü durumlar belirlendiğinde imamın yanında 

                                                
274 AŞS., XII/94b. 
275 AŞS., XII/57a. 
276 AŞS., XII/58b ; XII/91a ; XII/138a. Hem sandık sarrafı hem de emini olarak geçmektedir. 
277 AŞS., XII/23a ; XII/146b. 
278 AŞS., XII/7a. 
279 AŞS., XII/43b. 
280 Cerasi, M. M., Osmanlı Kenti (Çev.Aslı Ataöv), YKY, İstanbul, 2001, s.115-116. 
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çeşitli hizmetlerin görülmesini sağlamak için “yiğitbaşı” veya “kethüda” adı verilen yeni 

görevliler de bulunmaktaydı. 281 

Osmanlı Devleti’nin genelinde olduğu gibi Antalya’da da homojen bir yapı yoktu. 

Osmanlı çarşı biriminde farklı olarak etnik ve dini unsurlar genellikle yan yana çalışırken, 

konut mahallelerinde genellikle aynı etnik ya da dini guruptan insanlar birarada yaşarlardı. 

Fakat Osmanlı merkezi idaresi her ne kadar Müslümanlarla gayrimüslimlerin mahallelerinin 

ayrı kalacağını var sayar ve bu görüşünü zaman zaman yasalar yolu ile yinelese de pratikte 

düzenlemeler çok daha esnekti. Örneğin XIX. yüzyılın Ankara’sında Müslüman ve 

gayrimüslimlerin iki yüz yılı aşkın bir süredir birlikte yaşadığı mahalleler bulunmaktaydı.282 

Aynı durum XIX. yüzyıl Antalya’sı için de geçerlidir diyebiliriz. XII Numaralı Antalya 

Şer’iyye Sicili incelendiği taktirde, gayri müslim (rum, yahudi) nüfusun Cami-i Cedid 

Mahallesinde283, Makbule Mahallesi’nde284, Baba Doğan Mahallesinde,285 Şeyh Sinan 

Mahallesi’nde,286 Bali Bey Mahallesi’nde287 ve Timurcu Kara Mahallesi’nde288 Türk-İslam 

nüfusla karışık olarak yaşadığını tespit etmekteyiz. Bunun dışında Antalya’nın Elmalu 

kasabasında müslüman ve Ermenilerin mahallelerinin ayrıldığı bir belgeden 

anlaşılmaktadır.289 Ayrıca, 30 Şevval 1279 tarihli bir belgede Antalya’nın Değirmenönü 

Mahallesi sâkinlerinden Mustafa bin Süleyman, Makbule mahallesi ahâlisinden Tuma veled-i 

Nikola’ya Değirmenönü mahallesinde bulunan bir bab mülk-i menzilini satmıştır. Yine 21 

Zilkade 1280 tarihli diğer bir belgede Has Balaban Mahallesi’nden Ayşe bint-i el-Hâcc 

Mustafa Antalya çarşısında bulunan bir bab mülk-i dükkanını eşi ile birlikte Aya Dimitri 

kilisesi vakıf gelirleri ile kilise için bu kilisenin mütevellisi olan Hacı Dimitri’ye satmıştır.290 

XVII. yüzyıl Ankara ve Kayseri’de Müslümanlarla gayri Müslimler nerede olduğuna pek 

bakmadan birbirinden gayri menkul alıp sattıkları görülmektedir.291 Aynı durumun XIX. 

yüzyıl Antalya’sı için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır.  

                                                
281 Doğru, H., XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü, Anadolu Üniv. 
Yay., Eskişehir 1995, s.108. XII Nolu Antalya Şer’iyye sicilinde yiğitbaşıların seçimine dair bir belge yoktur 
ancak ismi geçenler şunlardır: Çilingirân Yiğitbâşısı Ahmed Usta AŞS., XII/21a; Yiğitbâşı Yedikardaş oğlu 
Mehmed Efendi XII/85a. 
282 Faroqhi, S., “1590-1699 Krizler ve Değişim”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 
(edit. Halil İnalcık), C. II 1600-1914, Eren Yay., İstanbul, 2004, s. 704. 
283  AŞS., XII/15a ; XII/25a ; XII/31b ; XII/45b ; XII/47b ; XII/50b. 
284 AŞS., XII/26b ; XII/46b ; XII/53a ; XII/78b ; XII/80b ; XII/83a. 
285 AŞS., XII/17a ; XII/22a ; XII/23a ; XII/49b ; XII/33b ; XII/50a ; XII/63b. 
286 AŞS., XII/17b ; XII/82b Şeyh Sinan Mahallesi’nde satış hüccetlerinden anlaşıldığı kadarıyla gayri müslimlere 
ait gayri menkuller bulunmaktadır. 
287 Örneğin Bali Bey Mahallesinde Yahudi ve Müslüman nüfus yan yana yaşamaktadır. AŞS., XII/129b ; 
XII/132a ; XII/141b.  
288 AŞS., XII/87b 
289 AŞS., XII/96a ; XII/96b. 
290 AŞS., XII/53a ; XII/57a ; Benzer diğer belgeler XII/63b ; XII/77b; XII/79b; XII/82b ; XII/83a. 
291 Faroqhi, S., a.g.e., s.704. 
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Antalya’ya çok farklı zamanlarda gelen seyyahların verdikleri bilgilerden hareketle 

Antalya’nın mahallelerinin XIV. yüzyıl ile XVII. yüzyılda müslüman ve gayri Müslimlerin 

yaşadıkları yerler kesin çizgilerle ayrılmışken XIX. yüzyıla gelindiğinde bu durumun 

değiştiğini söyleyebiliriz. 

1331- 1332 yılında Antalya’ya gelen İbn-i Batuta, Hıristiyan tacirlerin şehrin en eski 

sakinleri olan Rumların, Yahudilerin, müslüman ahalinin ve şehirdeki yöneticilerin etrafı 

surlarla çevrili ayrı mahallelerde oturduklarını belirtmekte ve müslüman ahalinin ise asıl 

şehirde yaşadığını belirtmektedir.292 Şehri ziyaret eden diğer ünlü seyyah ise Evliya 

Çelebi’dir. 1671-1672 yılında Antalya’ya gelen Çelebi şehrin fiziki ve sosyal birimi 

niteliğindeki mahalleler ile ilgili olarak şunu söylemektedir. Bu tarihte şehirde 4’ü kale içinde 

24’ü kale dışında olmak üzere 28 mahalle bulunduğunu ve kale dışındaki mahallelerin 4’ünün 

Rum Mahallesi olduğunu belirtmektedir.293 

XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defteri’nde adı geçen Antalya mahalleleri 

şunlardır: 

İskender Çelebi Mahallesi, Keçi Bali Mahallesi, Meydan Mahallesi, Mecdeddin 

Mahallesi, Takyeci Hâcı Mustafa Mahallesi, Cami-i Cedîd Mahallesi, Cami-i Atik Mahallesi, 

Takyeci Mahallesi, Ahi Yusuf Mahallesi, Sofiler Mahallesi, Timurci Süleyman Mahallesi, 

Aşık Doğan Mahallesi, Makbule Mahallesi, Arab Mescidi Mahallesi, Baba Doğan Mahallesi, 

Tuzcular Mahallesi, Has Balaban Mahallesi, Hâtib Süleyman Mahallesi, Kızılsaray Mahallesi, 

Değirmenönü Mahallesi, Sagir Bey Mahallesi, Çavuş Bağçesi Mahallesi, Tahıl Pazarı 

Mahallesi, Şeyh Sinan Mahallesi, Divan Yeri Mahallesi, Keşirler Mahallesi, Timurcu Kara 

Mahallesi, Macun Mahallesi, Koca Yatak Mahallesi, Ekdir Hasan Mahallesi, Ahi Kızı 

Mahallesi, Kara Dali Mahallesi, Kızılharım Mahallesi, Kirişçiler Mahallesi, Gemiciler 

Mahallesi, Gemlik Mahallesi, Çullah Kara Mahallesi, Divane Piri Mahallesi, Bali Bey 

Mahallesi, Ağa Mahallesi, Elmalu Mahallesi, Kara Dâî Mahallesi’dir. 

XIX. yüzyıl ortalarında Antalya şehrinin mahalleri bu mahallelerle sınırlı değildi. Bunlar 

dışında Antalya’da şu mahalleler bulunmaktaydı: Araban Mahallesi, Kışla Mahallesi, 

Perakente-i Makbul Ağa Mahallesi, Perakente-i Zimmiyân Mahallesi, Hisar Cündi Mahallesi, 

Hisarlı (Kısadlı) Mahallesi, Parpetan (Kal’a Korkuluğu) Cündî (Barban, Yarban) Mahallesi, 

Kara Çallû Mahallesi, Alaylû Mahallesi, Zeytûn Mahallesi, Hurma (Fırma) Mahallesi, Unculu 

(Önceli) Mahallesi, Şehr-i Karakoyunlu Mahallesi, Karakuyu Mahallesi, İskele Mahallesi, 

Barban Çandırı Mahallesi, Çit Zımmî Mahallesi, Ak Mescid Mahallesi, Yüksek Alan 

                                                
292 Armağan, L., “XVI. Yüzyılda Antalya”, Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu 18-19 Aralık 2003, Akdeniz 
Üniveristesi Yay., Antalya, 2006, s.102. 
293 Özdemir, a.g.m., s. 1385. 
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Mahallesi, Yüksek Mahalle, Rumkuşu Mahallesi, Çarşıcı Mahallesi, Yukarı Bazar Mahallesi, 

Şeyh Şücaeddin Mahallesi, Murad Paşa Mahallesi, 294 

Buna göre Antalya’nın, XIX. yüzyıl ortalarına ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defterine yansıyan 42, yansımamış 26 olmak üzere toplam 68 mahallesi bulunmaktaydı. XVI. 

yüzyılda Antalya’da 43 mahalle bulunmaktaydı. Birçok mahalle ya yok olmuş ya da adları 

değişmiştir. Bu iki dönem arasında Antalya’nın mahallelerinin tarihi seyri için bir 

karşılaştırma yapılabilmesi için XVI. yüzyıldaki mahalle isimlerinin de verilmesi 

gerekmektedir. Antalya’nın XVI. yüzyıldaki mahalleleri şunlardı: 

Camî-i Atîk, Mescid-i Karatay, Mescid-i Makbul Ağa, Mescid-i Mecdüddîn, Mescid-i 

Has Balaban, Mescid-i Ahi Yusuf, İmaret-i Mecnun Çelebi (=Hatib Süleyman), Camî-i 

Cedîd, Mescid-i Cüllah Kara, Mescid-i Limon, Mescid-i Baba Doğan, Mescid-i Bariye, 

Mescid-i Tuzcu, Mescid-i Ahikızı, Mescid-i Subaşı Ali, Mescid-i Reis (=Mahmud Reis), 

Mescid-i Kara Paşa (= Elmalı), Mescid-i Demirci Süleyman, Cami-i Bali Bey, Mescid-i Hacı 

İlyas, Mescid-i Kara Ayvaz, Mescid-i Mehmed Çelebi, Mescid-i Şehruz Hâtûn, Mescid-i 

Hasan (=Taşalan), Mescid-i Abdülkerim, Mescid-i İmecikli, Mescid-i Seftavi, Mescid-i 

İskender, Mescid-i Arab, Mescid-i Şüca Halife, Kassab Kiçi Bali, Mescid-i Bali Halife 

(=Kızılharim), Mescid-i Hacı Durmuş, Mescid-i Aşık Doğan, Mescid-i Sağırcı Ali, Mescid-i 

Takyeci Mustafa, Mescid-i Zorbalu, Mescid-i Hızır Sofu, Mescid-i İğdirlü Hasan, Mescid-i 

Kavakyeri, Cemaat-i Gebran ve Cemaat-i Yahudiyan.295  

Bu karşılaştırmadan da anlaşılacağı üzere XVI. yüzyıldan XIX. yüzyılın ikinci yarısına 

kadar geçen süre içerisinde, Antalya’nın mahalle sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. Bu 

artışın nedenleri arasında, kent nüfusunun artması sonucu yeni mahallelerin oluşması ve bazı 

mahallelerin parçalanarak yeni mahallelerin ortaya çıkması gösterilebilir. XVI. yüzyıl ile 

XIX. yüzyıl arasında Antalya’nın mahallelerinde görülen değişimi tablo halinde şöyle 

gösterebiliriz. 

Tablo 3.9.  XVI ve XIX. Yüzyıllar Arasında İsim Değişikliğine Uğramış Mahalleler 

XVI. Yüzyıl XIX. Yüzyıl Ortaları 

Karatay Mahallesi  Karadayı Mahallesi 

Makbul Ağa Mahallesi Makbule Mahallesi 

Kara Paşa Mahallesi Elmalu Mahallesi 

İskender Mahallesi İskender Çelebi Mahallesi 

                                                
294 Özdemir, a.g.m., s. 1387-1390; Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 42; Beden, a.g.e., s. 72 ; Taşbaş, 
a.g.e., s.103. 
295 Armağan, L., XVI. Yüzyılda Teke Sancağı (Tapu-Tahrîr Defterlerine Göre), Ankara Üniv. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 1996, s.270-271. 
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Tuzcu Mahallesi Tuzcular Mahallesi 

Sağırcı Ali Mahallesi Sağır Beğ Mahallesi 

Hızır Sofu Mahallesi Sofular Mahallesi 

Kassab Kiçi Bâli Mahallesi Keçi Bâli Mahallesi 
 Kaynak: XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicilleri Defteri; Armağan, a.g.e., s.270-271; Dinç, a.g.e., s.   
 29; Özdemir, a.g.m., s.1387-1390. 
 

XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defteri’nde mahallelerin iskan düzeni hakkında, 

yani hangilerinin kale içinde, hangilerinin kale dışında kaldığı hakkında çeşitli bilgiler 

mevcuttur. Kale içindeki mahalleler Cami-i Cedid Mahallesi, Makbule Mahallesi, Cami-i Atik 

mahallesi’dir.296 

Antalya’nın en büyük mahalleleri Makbule, Kışla, Kızılsaray, Kara Çallu, Bali Bey, 

Cami-i Cedid, Timurcu Süleyman, Mecdeddin, Baba Doğan, Takyeci Mustafa Mahalleleri 

şehrin en büyük mahalleleri iken Cami-i Atik, Ahi Kızı, Sağır Bey, Sofular, Şeyh Sinan, 

Kirişçiler, Ahi Yusuf, Arab Mescidi, Meydan, Ekdir Hasan mahalleleri orta büyüklükteki 

mahalleler ve bunlar dışında kalanlar küçük mahallelerdir.297 

Eğitim merkezi olarak ise sadece Muradpaşa Medresesi,298 adı geçerken dini yapıt 

olarak Şeyh Gülşenî türbesi299nin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç itibariyle uzun müddetten beri Türk-İslam halkı ile beraber yaşamaya alışmış 

olan Hristiyan, Ermeni, ve Yahudî halk arasında yaşayış tarzı, kullanılan eşyalar açısından 

pek çok konuda etkileşim yaşanmıştır. Bu durum aynı zamanda Osmanlı idaresi altında etnik, 

dini, kültürel ve dil olarak çok farklı niteliklere sahip olan toplumların bir arada bir birinin 

haklarına ve özgürlüklerine saygılı bir şekilde yaşadıklarının göstergesidir. 

 

3.2.2. NÜFUS 

Osmanlı Devleti, feth ettiği yerlerde, halkın sayım ve yazımını yaptırırdı. Devletin 

toprak düzeni ve yönetim sistemi, bu sayım ve yazım işlerini zorunlu kılıyordu. Vergi ve 

askerlik işleri, bu sayım ve tahrire dayanmaktaydı. Buna “memleket tahriri” denilmekteydi. 

XVI. yüzyılda yaygın ve oldukça düzenli bir şekilde yapılan bu sayım ve yazımların XVII. 

yüzyıldan itibaren yapılamadığı ve yalnızca yoklamalarla yetinildiği görülmektedir.300  

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren değişen Osmanlı sistemi, vergi, askerlik ve yönetim 

düzeni için demografik verilere ihtiyaç duyuldu ve sayım bir zorunluluk halini aldı. Bu 

                                                
296 AŞS.,XII/52b; XII/83b ; XII/84a. 
297 Özdemir, a.g.m., s.1391. 
298 AŞS., XII/12b. 
299 AŞS., XII/80b ; XII/84a. 
300 Güler, A., “Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Türkiye’nin Demografik Durumuna Genel Bir Bakış”, 
Osmanlı, C.IV, YTY., Ankara, 1999, s.567. 
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nedenlerle ve yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra askerî sistem için ihtiyaç duyulan 

insan kaynağı ve halkın iktisadi düzeyini belirlemek için ilk kez, II. Mahmut zamanında 

1830’da nüfus sayımı yapılmıştır. Osmanlı ülkesinin nüfusunu saymak için önemli 

istatistikler geliştirilmiştir. Anadolu ve Rumeli’deki toprakların bir bölümünde 

gerçekleştirilen bu sayımda sadece erkek nüfus tespit edilmiş, din esaslarına dayalı olarak 

sathi olarak etnik özellikler ve iş güç durumları belirlenmiştir. Antalya’da yapılan sayımda ise 

gayrimüslim vatandaşlar sayılmayarak sadece müslüman vatandaşlar sayılmıştır. Bu sayım 

sonuçlarına göre Antalya’nın nüfusu 2.879 ve ona bağlı kazalar, nahiyeler ve köylerle birlikte 

toplam nüfusu da 35.839’du.301 

Osmanlı Devleti’nde kazaların nüfuslarının hesaplanmasında değişik yöntemler vardır. 

Bu yöntemlerden birisi de “avarızhane” denilen ve konut anlamına gelmeyip, emlakı bulunan, 

belli bir arazide tasarruf hakkı olan kişilerden oluşan, bekar veya evli bir erkek grubunu ifade 

eder. Sayıları her yerleşim yerinde farklılık gösteren avarızhaneler, gerçek birer hane olmayıp, 

bir grubu ifade etmektedir. Bu nedenle beldeye göre bir avarızhane içinde bazen 3, bazen 5, 

bazen 10 bazen de 15 tane hatta daha fazla gerçek hane bulunabilmektedir. Kimi durumlarda 

gerçek haneler bir avarızı tamamlamaya yetmediğinde küçük çaplı vergi kümeleri 

oluşturularak düzenlemeler yapılıyordu. Bu durum, Osmanlı Devleti’ne hukuktan ekonomiye 

kadar geniş bir alanda sağlıklı ve adil bir yönetim imkanı sunduğu gibi, bölgeler arası 

farklılıkların dikkate alınmasını da sağlamaktaydı.302 

Osmanlı tahrir defterlerinde hane denilen birimi meydana getiren nüfus genellikle beş 

kişi civarında hesaplanırdı, ancak hanenin bağımsız bir birim olduğu durumu yanlıştır. Çünkü 

bir avlu etrafındaki konutlarda aynı ailenin üç kuşağına mensup haneler oturur ve kendi 

içlerinde sosyo-ekonomik bir ünite oluştururlardı.303 

Antalya üzerine tahrîr defterlerine göre değişik çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bir 

tanesi de Latif Armağan’ın yapmış olduğu çalışmadır. Bu çalışmaya göre 1530 yılında yapılan 

tahrirlerde Antalya’da Müslümanların oturduğu 20 mahalle bulunmaktaydı. Bu 

mahallelerdeki mevcut hane sayısı ise 474 idi. Gayrimüslimler ise bu tahrirde “Cema‘at-ı 

Gebran” ve “Cema‘at-ı Yahudiyan” gibi ifadelerle ayrı olarak yazılmışlardır. Cema‘at-ı 

Gebran’da 96 hane, Cema‘at-ı Yahudiyan’da da 18 hane bulunmaktaydı. Buna göre 

Antalya’da toplam 588 hâne vardı. 1568 yılında ise (9 Safer 976 tarihli Mufassal Defter) 

Müslümanların bulunduğu 39 mahalle vardı ve bu mahallelerdeki hane sayısı da 536 idi. Bu 

deftere göre de Gayrimüslimler “Cema‘at-ı Gebran”, “Cema‘at-ı Yahudiyan” ve “Cema‘at-ı 
                                                
301 Karal, E. Z.,Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı, Başvekâlet Umum İstatistik Umum 
Müdürlüğü, Ankara, 1943, s.122. 
302 Sarı, H., “Şer‘iyye Sicillerine Göre II. Mahmut Döneminde Mudurnu’da Nüfus Hareketleri ve Toplumsal 
Hayattan Bir Kesit”, OTAM, S. 7, AÜY, Ankara 1996, s. 174. 
303 Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim, s. 57. 
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Gebran-ı Harnub-ı Tahtan-ı Kal‘a-ı Antalya” başlıkları altında sıralanmışlardır. Antalya 

şehrinin bunlarla birlikte toplam hane sayısı 673 idi. 1754 tarihinde ise Antalya’da kale 

içerisinde 16, kale dışında ise 22 olmak üzere toplam 38 mahalle bulunmaktaydı 304 

Avarız Hâne sayısı hesabına dayanarak Antalya nüfusu ile ilgili şöyle bir tespit 

yapılabilir.305 1837 yılında Müslüman ve Gayrimüslimlerin birlikte ele alındığı “Avârız ve 

Nüzûl Hânesi” sayısı olarak 128,5 hane olarak tespit edilmiştir. 1 Avârız ve Nüzûl Hânesi için 

ortalama 15 veya 16 hane esas alındığında Antalya’da toplam 128,5×15=1927,5 veya 

128,5×16=2056 hane olduğu belirlenmiştir. Yaptığımız çalışmanın aile kısmında, 

Antalya’daki bir ailenin ortalama 6 kişiden oluştuğu tespit edilmiştir. Toplam nüfus 

tarafımızdan 1927,5×6=11565 veya 2056×6=12336 olarak tahmin edilmektedir. Bu toplama, 

Avârız ve Nüzûl sayımından muaf tutulan din görevlileri ve askerler gibi yaklaşık 1.500 kişiyi 

de eklemek gerekir. Ayrıca incelediğimiz dönemde Antalya’nın mahalle sayısı 47 değil 

68’dir. Sonradan belirlenen 21 mahalle için ortalama 3500 kişi ilave etmek gerekmektedir. 

Çünkü yapılan araştırmada 6 mahalle için 1.000 kişi ilave edilmiştir. Bu durumda bizim 

tespitlerimize göre çalışmadaki Antalya nüfusuna 3500 kişi daha eklenince şehrin nüfusu 

tahminî olarak 11.565+3500+1500=16565 veya 12.336+3.500+1500=17336 kişi çıkmaktadır. 

Buna göre Antalya’nın XIX. yüzyıl ortalarındaki tahminî nüfusunun 17000 dolaylarında 

bulunduğu söylenebilir. 

XIX. yüzyılın ortalarında Antalya’yı ziyaret eden Texier, şehrin nüfusunun onbeş bin ile 

onsekiz bin arasında olduğunu söylemekte ve Gayrimüslim nüfusun, deniz ticaretinin 

neredeyse tamamını elinde bulundurduğunu ileri sürmektedir.306  

 

3.2.3. Kölelik 

Kölelik sistemi, insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanan ve her toplumda ve 

hukuk sisteminde varolmuş bir sistemdir. Osmanlı Devleti’nde de kuruluşundan itibaren belli 

miktarda köle ve cariyelerin bulunduğu bilinmektedir. Bir İslam devleti olarak Osmanlılar, bu 

gruptaki insanlara İslami kurallar çerçevesinde hak ve hukuklarına saygı göstermiştir. İslam 

dini ise kul ve cariyeyi başlı başına bir emlak olarak görmemiş, insani hak ve hürriyetlerini 

belli bir prensibe bağlamış, kul ve cariyelere iyi muamele edilmesini ve durumuna göre azat 

edilerek hürriyetlerine kavuşturulmalarını emretmiştir. İslam hukukunda değişik şekillerde, 

kölelik statüsüne son verilmiştir. Bunlardan en yaygın usuller ise gönüllü azat (köle ve 

                                                
304 Armağan, a.g.e., s.270-271.  
305 Özdemir, a.g.m., s. 1397-1398. 
306 Texier, C., Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, C. II, (Fransızca’dan Osmanlıca’ya Çev. Ali 
Suat, Latin Harflerinden Akt. Kazım Yaşar Kopraman, Sad. Musa Yıldız), Enformasyon ve Dökümantasyon 
Hizmetleri Vakfı Yay., Ankara, 2002, s. 443. 
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cariyenin belirli bir menfaat temini veya hiçbir şey ödemeden hür bırakılması), kefaret borcu 

olarak azat (dini kuralların ihlali halinde kefareti olarak köle azat etmek), sözleşme(mükâtebe) 

yoluyla azat( efendi ile kul arasında belli şartlara bağlı olarak mukavele yapılması ve 

sözleşme şartları gerçekleştikten sonra hür bırakılması), mecburi veya kanuni azat (efendinin 

tek taraflı irade beyanından ya da karşılıklı anlaşmadan değil, doğrudan İslam hukukunun 

kanunlarından doğan durum), ümmü’l-veled olma (cariyeler efendilerinden çocuk sahibi 

olmaları durumunda, diğer hür annelerin haklarına sahip oluyorlardı.) vs.307 

Osmanlı Devleti’nde hukuki olarak özgür olmayanlar için esir, köle, rikab, bend, abd, 

mükateb,(sözleşmeli köle), kul, gulam, memluk, halayık, cariye, odalık gibi pek çok 

terminoloji kullanılmıştır.308 

İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nden 

anlaşıldığına göre Antalya’da varlıklı bazı kişilerin köleleri vardı. Bu kölelerin zenci oldukları 

varlıkları ya azat edilmelerine dair mahkemeye yapılmış başvuru ve dava konusu olmaları ya 

da terekelerde geçmeleri ile anlaşılmaktadır.309 İslam dininde köle azat edilmesinin teşvik 

edilmesine binaen incelediğimiz defterde köle azadına dair mahkemeye intikal etmiş bir belge 

mevcuttur.310 Kölelikle ilgili ilginç diğer bir dava örneği; 27 Şaban 1280 tarihli belgeye göre 

Antalya kentinden Ekdir Hasan mahallesinde oturan Hâcce Hafsa binti Ali nâm Hâtûn Teke 

Kaymakamı Rıdvan Paşa huzurunda Antalya’nın Kızılsaray mahallesinde oturan aslen Moralı 

Hasan ibn-i Yusuf’un terbiyesinde bulunan küçük Adem’in Hafsa Hatun’ın kölesinden zenci 

Ali bin Abdullah ile eşi Moravi Ömer Ağa’nın kölesi Halime bint-i Abdullah’dan mütevellid 

oğlu olduğunu ancak babası 8 yıl önce gönüllü olarak Rusya seferine katılmak üzere Erzurum 

ordusuna katıldığını ve eşini hamile bir vaziyette bırakarak gittiğini, ve küçük Adem’in bu 

süre içinde hür olarak doğduğunu babası Ali yani Hafsa Hatun’un kölesi halen Erzurum 

ordusunda bulunduğu ve annesi altı ay önce burada vefat ettiği için küçük Adem’in velayetini 

Hasan bin Yusuf’tan dava etmektedir. Ve bu talebini şahitler aracılığı ile doğrulayıp sagir 

Adem’in velayetini kendi üzerine almıştır.311 Yine belgeler arasında yetim kalan bir çocukla 

birlikte bu çocuğun cariyesine de nafaka bağlandığı görülmektedir.312 Ayrıca tereke kayıtları 

                                                
307 Aydın, M. A., Türk Hukuk Tarihi, 3. Bs. Beta Yay., İstanbul, 1999, s.249-250.  
308 Zılfı, M. C., “Osmanlı’da Kölelik ve Erken Modern Zamanda Kadın Köleler”, Osmanlı, C.V. YTY., Ankara, 
2002, s.476. 
309 AŞS., XII/127b ; XII/149a. 
310 “…rıknı mutasarrife olan uzunca boylu açık kara kaşlı kara gözlü zenciyetü’l- asl müslimetü’l-millet Şukdil 
bint-i Abdullah nâm câriye mahzarında bi’n-niyetü’l-hâlise ikrâr-ı tâmm-ı sahîh-i şer’î ve i’tirâf-ı sarîh-i merî 
idüb min atîk rakbetü mü’minetü Atîkullah bi külli afüvv minhâ afven min mine’n-nâr hadîs-i şerîfin mazmûn-ı 
necât-ı makrûnına mazhar arsa-i arasât mecmû-ı assâtda hâize mesûbât ve nâile-i hâsenât-ı evfer olmak emniye-
i hayriyesiyle silk-i mülkümde münselike olan hâzıre-i bi’l-meclis işbu Şukdil câriyemi hasbet-en-lillâhı teâla ve 
hasenetü ruh-ı resûlü’l-muallâ cem’i mâlımdan âzâd ve i’tâk ve kayd-ı rıkdan ıtlâk ve harâir-i asliyât zümresine 
idrâc ve ilhâk idüb üzerinde hakk velâ-i şer’îden gayri alakam kalmadı…” AŞS., XII/6b. 
311 AŞS., XII/149b. 
312 AŞS., XII/157a. 
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içerisinde bir adet kadın cariyenin fiyatı 2000 kuruş, aynı terekede bir erkek köle fiyatı 1200 

kuruş olarak tespit edilmektedir.313 Ayrıca, yine Antalya mahkemesine intikal etmiş olan diğer 

bir dava İskenderiye’deki köle ticaretini belgelemesi açısından önemlidir ve buradan alınan 

iki köleye 7500 kuruş fiyat biçilmiş, ancak daha sonra bu iki kölenin vücudunda maraz ortaya 

çıkması ve bu hastalığın satın alma evvelinde var olduğu ortaya çıkınca satın alan kişi 

mahkemeye başvurup, ödediği bedeli geri istemekte ve köleleri iade etmeyi talep 

etmektedir.314 

 

3.2.4. AİLE 

Osmanlı toplumunda aile ve kadın gibi sorunların incelemek için en önemli kaynak 

imparatorluğun çeşitli dönemlerine ve bölgelerine ait şer’iyye sicilleridir. Mahkemelerde 

düzenli bir şekilde günü gününe işlenmiş olan şer’iyye sicilleri ait oldukları ilin ve kazanın 

sosyo-ekonomik ve kültürel yönünü ortaya koyan en güvenilir kaynaklardır. Tarihsel 

konularda sosyolojik tahliller yapacakların ilk başvuru kaynağıdır çünkü tarihin belirli bir 

kesitinde yaşamış insanların zihniyetlerini, tutum ve davranışlarını, hayat tarzlarını ve 

oluşturdukları kurumlarının adeta canlı bir örneğini yansıtır. Ayrıca Osmanlı aile yapısını ve 

bu yapıyı oluşturan dinamikleri gözler önüne sermektedir.  

Bu çalışmamızda XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicillerine yansıyan nikah, boşanma 

işlemlerine ve yetim çocukların durumuna ilişkin belgeler yansıdığı için bu konular üzerinde 

durulacaktır. 

 

3.2.4.1. Evlilik 

Osmanlı Devleti’nde aile müessesesinin teşekkül etmesi nikah akdinin yapılması ile 

olur. Evlilik kadın ve erkeğin kendi hür iradeleri ile âkıl ve bâliğ olmuş ve birbirinin küfüvü 

olan bir kadın ile erkeğin anlaşarak evlenmeye karar vermeleri ve bunun kadı huzurunda 

şahitler aracılığı ile yapılması ve bu anlamda aileyi meşru temellere oturtan toplumsal bir 

olgudur.315 İslamiyet öncesi dönemde Türklerde evlilik, kişilerin kutsal bir güvenceye 

kavuşmasıdır. Osmanlı toplumunda ise halktan saraya kadar evliliğin dünya hayatının gayesi 

ve anlamı olduğunu Aşık Paşazâde şu sözlerle ifade etmektedir: “Bu alemde maksad olan 

birkaç şeydir; oğul evlendirmek, kız kaçırmak ve dünyadan iman ile gitmek.”316 

                                                
313 AŞS., XII/153b 
314 AŞS., XII/77b. 
315 “Ayşe bint-i Mehmed nâm bikr-i hâtûn sinn ve cüssesi bülûğa mütehammil oldığı halde âkıla ve bâliğa ve 
bülûğuna rüşdi münzem oldığı meclis-i şer’-î şerîf-i enverde ba’de’l-ikrâr ve’l-i’tirâf yine aşiret-i mezbûreden 
olub mukirr-i mezbûrenin küfüvü oldığı ihbâr olınan…” AŞS.XII/9a; XII/47b. 
316 Doğan, İ., “Osmanlı Ailesinin Sosyolojik Evreleri:Kuruluş, Klasik Ve Yenileşme Dönemleri”, Osmanlı, C. 5, 
YTY., Ankara, 2002, s.375. 
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Aile kurumunun sağlam temellerle kurulması için, nikâh akdinin şartlarının yerine 

getirilerek alenî bir şekilde yapılması gerekir. Evlenme akdinin gerçekleşmesi için şu 

işlemlerin yapılması gerekir: İlk olarak, evlenecek gelin ve damat adaylarının evlenmelerine 

herhangi bir engel olmadığını gösteren bir belge edinmeleri gerekir. Bunu mahallelerinin 

ihtiyar heyetinden ilmühaber kâğıdı alarak sağlayabilirlerdi. İkinci olarak, elde edilen belge 

ile şahit olarak belirlenen iki kişinin aracılığı ile kadıya başvurulurdu. Kadı huzurunda ilk 

durum anlatılır ve daha sonra kadı ile birlikte geline verilecek olan mehr-i muaccel ve 

müeccel miktarları tespit edilirdi. Daha sonra belirlenen mehirler bekârlar için “izinnâme-i 

bikr”, dullar için “izinnâme-i seyyib” adı verilen kağıtlara yazılırdı. Bundan sonra kadıdan 

alınan nikâh izni ile birlikte mahalle veya bulundukları yerin imamına giderek nikâhlarını 

kıydırırlardı. Böylelikle nikâh işlemi tamamlanmış olurdu.317 Nikah akidlerinde, bir diğer 

önemli nokta da evlenecek kızın, bu evliliğe razı olması şartı vardır. Evlendirilmiş olan kız 

sagîre ise yani bülüğa ermemiş ise nikâhı konusunda iki çıkış yolu bulunmaktadır. Bunlardan 

en önemlisi, bülûğa erdiği an, kadıya müracaat edip, nikâhı fesh ettirmesidir ki buna hıyâr-ı 

bülûğla nikâh feshettirme denir. Bunu tamamlayıcı bir şekilde olan ikicisi ise, nikâhı yapan 

sagîre kızın, bülûğa erinceye kadar ebeveynin ya da velisinin yanında kalması 

mecburiyetidir.318  XII Nolu Antalya Şer’iyye Sicilinde hıyâr-ı bülûğla nikâh feshettirmeye 

örnek bir dava vardır. Hasbalaban mahallesinde oturan Ayşe bint-i Mehmet nâm Hâtûn halen 

nikahlı eşi olan Molla Ali bin Veli arasında geçen dava’ya göre Ayşe Hatun velisi ve validesi 

Surur bint-i Hüseyin hatun tarafından henüz hayız olmadan yüz elli guruş mehr-i müeccel ile 

Veli ile evlendirilmiş, ancak Ayşe Hatun tarih-i hüccetten altı gün evvel hayız olduğunu 

şahitler vasıtasıyla ispat etmiş ve bu dava Ayşe ve Veli adındaki çiftin nikahlarının feshi ile 

sonuçlanmıştır.319 Yine incelediğimiz defterde, bülûğa ermeden velileri tarafından 

evlendirilmiş olan bir çiftin nikâhını belgeleyen farklı bir dava daha bulunmaktadır.320  

Belirtilen safhalardan kadı ile ilgili kısımların şer’iyye sicillerinde yoğun olarak 

bulunduğu söylenebilir. Evlenme için gerekli iki şahidin sicillerde kayıtlı olduğu 

görülmektedir. Osmanlı Devleti’nde nikâh işlemlerinin devletin resmi bir görevlisi sıfatıyla 

                                                
317 Savaş, S., “Fetva ve Şer’iyye Sicillerine Göre Ailenin Teşekkülü ve Dağılması”, Sosyo-Kültürel Değişme 
Sürecinde Türk Ailesi, C.II, TCBAAK., Ankara, 1992, s.510. 
318 Savaş, S., a.g.e., s.513. 
319 AŞS., XII/72b. 
320 Teke sancağına bağlı Serik nahiyesinde Eşikler karyesinden Mustafa bin Yusuf bin Hasan adındaki kişi daha 
bülûğa ermeden yani on yaşında iken velisi olan babası tarafından aynı köyden on iki yaşında olan Ümmü binti 
Osman ile evlendirilmiş ancak daha sonra kendisi on üç yaşına geldiğinde dahi bülûğa ermediği için Serik 
sakinlerinden yetmiş dört tarihinde Ali Kahya adındaki kişi tarafından zorla boşanmaya sevk edilmiş daha sonra 
Ali Kahya’nın oğlu Hasan ile Ümmü evlendirilmiş ve iki sene sonra ondan boşanmıştır. Aynı senede Yan 
karyesinden Tekeli Hasan bin Ahmed ile evlenmiş ve bir kızı olmuş ancak bu kez eşi vefat etmiş ve daha sonra 
Tekeli Hasan’ın abisi İsmail Ümmü’yü nikâhına almıştır. Mustafa Yusuf ise on üç yaşında gayr-i bâliğ 
bulunduğu halde yapmış olduğu tatlîkin sahih olmadığını mahkemede ikrarla ispatlamıştır. AŞS., XII/84a. 
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kadıların huzurunda yapılması, yapılan işlemlerin sicillerde kayıt altına alınması, şahitlerin 

bulunması ve kadının evlenme işlemine müsaade etmesinin nikah akitlerinin devletin denetim 

ve kontrolünde yapıldığını göstermesi açısından dikkate değerdir.321 Uygulama açısından da 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadar idarî-kazaî düzenlemelerle evliliğin 

mahkemelerde ve mahkeme kontrolü altında din adamlarınca kıyılması politikasını istikrarlı 

bir şekilde uygulandığı ortaya çıkmıştır. Şüphesiz devletin bu konudaki hassasiyeti aile 

kurumunun belli bir düzen içerisinde kurulması ve kimsenin hakkının zayi olmaması hedefine 

yönelik olmuştur.322 

Evlilik, karı-kocaya bir takım hukuki haklar yüklemektedir. Bunlar arasında mehr gelir. 

Mehr evlenecek erkeğin eşine verdiği veya taahhüt ettiği para yahut maldır.323 İslamiyet 

öncesi Türk toplumlarında “kalın” veya “başlık” denilen uygulama biraz farklarla İslamiyet 

sonrası İslamiyet uygulamalarında da yan yana yaşamaya devam etmiştir. Mehr sanıldığı gibi 

sadece Osmanlı-İslam toplumuna has bir uygulama değildir. Aksine, bütün geleneksel kırsal 

toplumlarda gelin için damadın böyle bir ödeme yapması gerekirdi. İslam’dan önce 

Arablar’da mehre benzeyen çeşitli ödeme gelenekleri mevcuttu ve bu dönemde mehr, kadının 

satış bedelini ifade etmekteydi. İslam dini bu adeti yeni düzenlemeler ve yasaklamalara 

bağlamış, özellikle mehri kadının almasını emr ederek, kız babalarının veya akrabalarının 

almasını şiddetle yasaklamıştır.324 

Mehr ikiye ayrılmaktadır: Mehr-i müsemma ve mehr-i misil. Tarafların üzerinde 

mutabık kaldığı mehre, mehr-i müsemma, kızın kendi akrabaları arasında benzer şartlardaki 

kadınlara bakılarak sonradan tespit edilen mehr geçersiz olursa kadına mehr-i misil ödenir. 

Tespit edilen mehrin tamamı peşin ödenebileceği gibi, bir kısmının peşin kalanının daha sonra 

verilmesi veya tamamının ileri bir tarihte verilmesi gibi üç şekilde ödenmesi söz konusudur. 

                                                
321 AŞS., XII/9a ; XII/47b ; XII/82a ; XII/85a ; XII/96a ; XII/110a ; XII/113b ; XII/124b ; XII/131b ; XII/144a. 
322 Aydın, M. A., “Osmanlılarda Aile Hukukunun Tarihi Tekâmülü”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk 
Ailesi,  C.II, TCBAAK., Ankara, 1992, s. 438-441. 
323 “beş yüz guruşlık nişân altunı ve üç yüz guruş kıymetli bir aded kebîr altun ve yüz elli guruş kıymetli bir aded 
acem şalı ve elli guruş kıymetli bir aded ayineli çekmece ve iki yüz guruş kıymetli bir çift renk bilezik mehr-i 
muaccel ve beş yüz guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle” AŞS., XII/12a ; “iki yüz guruş kıymetli bir aded kutnî 
entari ve elli guruş kıymetli bir aded kutnî şalvar ve yüz guruş bir aded çukur salta ve ikiyüz guruş kıymetli bir 
aded trablus kuşağı mehr-i mu’accel makbûzu ve yüz guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle zevce-i gayri medhûl 
bihâm” AŞS., XII/127b. 
324 Aydın, M. A., Türk Hukuk Tarihi, 3. Bs., Beta Yay., İstanbul, 1999, s.292 ; Ortaylı, İ., “Osmanlı 
Toplumunda Aile”, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler I, 2. Bs., Turhan 
Kitapevi, Ankara, 2004, s. 59-61. 
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Taksitli ödeme söz konusu ise mehrin peşin ödenen kısmına mehr-i muaccel325, ödenmesi ileri 

bir tarihe bırakılmış kısmına mehr-i müeccel, tamamı ise mehr-i müsemmadır.326 

Mevcut aile hukuku ve evlilik geleneklerinin bir sorun olduğunu düşünen Tanzimat 

reformcuları, bu konuda yeni düzenlemeler yapma yoluna gitmişlerdir. Geleneksel evlilikleri 

düzenlemek adına bazı fermanlar ve tenbihler çıkarılmıştır. 1844 yılında çıkarılan fermana 

göre, kızlar reşit oldukları durumda ailelerinin engellemeleri olmaksızın kendi arzularıyla 

evlenebilecek ve başlık parası kaldırılacaktı. Bu fermanın uygulanması için 1862 yılında 

padişah tenbihleri yayınlanmıştı. On maddelik olan bu tenbihler, düğünlerde yapılan israfları 

yasaklıyor, başlık parasını kaldırıyor ancak mehr-i muaccel ve mehr-i müeccel fakir, orta ve 

yüksek gelirli aileler için farklı miktarlarda belirleniyordu. Bu miktarlar 500 ve 1000 kuruş 

olarak belirlenmiştir.327 

Ancak incelediğimiz XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri, Tanzimat Dönemi’ne 

denk gelmesine rağmen, evliklerde tespit edilen mehrlerin miktarıyla ilgili bir bütünlük söz 

konusu değildir. Defterde tespit edilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ücretleri, rakamsal 

sıraya göre bir tablo ile gösterildiğinde şu şekilde bir tablo ortaya çıkmaktadır. 

Tablo: 3.10. XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre Antalya’da mehr-i 

müeccel ve mehr-i muaccel miktarları. 

Mehr-i müeccel 

50,51 Kuruş 100 Kuruş 101 Kuruş 125 Kuruş 

150, 151 Kuruş 201, 250, 251, 

271, 290 

Kuruş 

301 Kuruş 400 Kuruş 

501 Kuruş     

Mehr-i muaccel 

 51 Kuruş 266 Kuruş 500 Kuruş 700 Kuruş 

1000 Kuruş 1100 Kuruş   

 

Tablodan da anlaşılacağı gibi, evliliklerde tespit edilen mehr miktarları, 50 kuruştan 

başlayarak 1100 kuruşa kadar geniş bir değer farkı sergilemektedir. Bu miktarların evlenecek 

kişiler veya ailelerince belirlenmesinde, ailelerin ekonomik güçleri belirleyici etken 

                                                
325 Evlilik sonucunda kadının mehri almaya hak kazandığı belirtilmişti. İncelediğimiz defterde, eşi tarafından 
mehrini alamayan kadının bu doğal hakkını talep etmek üzere evli olduğu eşini  dava ettiği görülmektedir. 17 
Şaban 1280 tarihli belgede Ekdir Hasan Mahallesinden Ayşe bint-i Abdullah’ın  mehr-i muacceli olan iki yüz 
altmış altı guruşu vermediği gerekçesiyle zevci Abdullah bin Hasan’ı dava etmiş ve eşi de bu borcu eda 
etmediğini kabul ettiğinden borcun iadesi konusunda Abdullah ilzam olunmuştur. AŞS., XII/145b. 
326 Cin, H., İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, SÜHFY., Konya, 1988, s. 217-218. 
327 Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim, s. 66. 



 92 

olabilmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında, farklılıkların bu kadar fazla olmasının nedeni 

oldukça açıktır. Bu farklılıklar nedeniyle tam bir mehr ücreti tespit etmek olanaksızdır. 

Yukarıda tabloda gösterilen mehrlerin bir kısmı da ölen kadın ya da erkeğin terekelerinden 

tespit edilmiştir. Ancak bu rakamlara bakılarak bir ortalama vermek gerekirse; XIX. yüzyıl 

ortalarında Antalya’da mehr-i müeccel miktarının yaklaşık olarak 300 ila 350 kuruş arasında 

olduğu söylenebilir. 

Osmanlı aile yapısı içerisinde bir diğer önemli nokta da çok evliliğin nadir de olsa 

yaşanmış olmasıdır. İslami kaynaklar temelinde çok evlilik sadece zaruret halinde müsaade 

edilen bir çıkış yolu olmuş, bu müsaadede kadınlar arasında adalet etme şartına bağlanmıştır. 

Bu şartların yerine getirilmesinin çok zor olacağı için tek eşle evlilik tavsiye edilmiştir.328 XII 

Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili bu noktadan değerlendirildiğinde, Müslümanlar arasında 

çok eşle evliliğin nadir de olsa görüldüğü anlaşılmaktadır. Defterden yapılan tespitlere göre, 

çokeşli olan erkek sayısı 9’dir. Bunlar; Deli Ali bin Ebubekir bin Abdullah,329 Nebi Ali bin 

Abdullah,330 Zabtiyye Seyyid Ali Ağâ bin Abdullah,331 Ali bin Hasan,332 Hâcı Abdal bin 

Mustafa,333 Şeker Hasan Ahmed bin Abdullah,334 Kataifci Mehmed bin Süleyman bin 

Abdullah,335 Kâşı el-Hâcc İsmail bin Mustafa bin Abdullah336,  Topal Hasan kethüdâ ibn-i 

Mustafa bin Abdullah337 XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre Antalya’da 

çokeşlilikle ilgili durum böyle iken, defterde, burada yaşayan Gayrimüslimlerin çokeşliliğine 

ilişkin herhangi bir kayda rastlanmamıştır. 

 

3.2.4.2. Boşanma 

Toplumlarda sosyal bir müessese olan ailenin teşekkül nedeni olan evliliklerin yıkılması 

eşlerden birinin ya da ikisinin birden neden olduğu birlikteliğe aykırı olan zina, hakka 

tecavüz, saygısızlık ve daha pek çok farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. İslam 

hukukunda üç tür boşanma vardır. Birincisi, kocanın tek taraflı irade beyanıyla yapmış olduğu 

boşanmadır ki bu talak olarak isimlendirilir ve gerçekleşmesi için herhangi bir mahkeme 

                                                
328 Öztürk, S., “Osmanlı Toplumunda Çok Evliliğin Toplumunda Çok Evliliğin Yeri”,  Osmanlı, C. V, YTY., 
Ankara, 2002, s.408. 
329 AŞS., XII/5b. 
330 AŞS., XII/6a. 
331 AŞS., XII/30a. 
332 AŞS., XII/30a. 
333 AŞS., XII/61a. 
334 AŞS., XII/86a. 
335 AŞS., XII/92a. 
336 AŞS., XII/98a. 
337 AŞS., XII/117b.  
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kararına gerek yoktur. Talak evlilik ilişkisini tamamen ortadan kaldırmamasına göre “ric’î”338 

ve “bâin ”339 olmak üzere ikiye ayrılır. Koca eğer evliliğin devam etmesini istiyorsa yeni bir 

nikaha gerek kalmaksızın evliliğe devam edebilmektedir ki, bu nedenle talaktan vazgeçerek 

evliliğe devam etme anlamında ric’at adı verilmiştir. Talak eğer ric’ata imkan vermeyecek 

şekilde evlilik ilişkisini sona erdiriyorsa bâin talak söz konusudur ve evliliğin devamı ancak 

yeni bir nikâh ile sağlanabilir.340 

İkincisi, kadının alacağı mehr ve iddet nafakasından vazgeçmek suretiyle kocasını 

boşamaya razı etmesi sonucu gerçekleşen boşanma türüdür ve “muhâlaa” olarak adlandırılır. 
341XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili’nde muhâlaa-ı şer’iyye yani karşılıklı anlaşarak 

boşanma türüne ait pek çok dava mahkemeye intikal etmiştir. Örneğin; 15 Cemaziye’l-evvel 

1279 tarihli bir belgede İsmail ve Emine adındaki bir çift “Muhâlaa-ı şer’iyye ile” yani 

karşılıklı anlaşarak boşanmışlardır. Bu boşanmanın gerçekleşmesi için Emine Hanım ilk eşi 

olan ve İsmail’in kardeşi olan Halil Bey’in ölümü neticesinde kendisine verilmesi gereken 

mehr-i müeccel ve iddet nafakasından vazgeçmek suretiyle meydana gelmiştir. Aynı tarihli 

diğer belgede İsmail Emine’nin kardeşi Hasan’ın kendisinden Emine ile evlenmeleri sırasında 

“ağırlık” namıyla aldığı para ile ilgili davadan araya arabulucuların girmesiyle 

vazgeçmiştir.342 11 Cumade’l-Ahir sene 1279 tarihli belgede diğer bir belgede Timurcı 

Süleyman mahallesinde Salih Reis’in kızı Rukiye ile Hüseyin oğlu Mahmud Ağa adındaki çift 

muhâlaa-ı şer’iyye ile mehr-i müeccel ve mehr-i muaccelin yarısı olan iki yüz elli guruş 

üzerine karşılıklı anlaşarak boşanmışlardır.343 

Üçüncü tür boşanma ise mehr ve iddet nafakasından vazgeçmek istemeyen kadının 

belirli nedenlerin varlığı halinde kadıya başvurarak boşanmak istemesi durumunda 

gerçekleşmektedir. Hanefi-Osmanlı hukukunda sınırlı olarak görülen bu boşanmaya “tefrik” 

veya “kazaî boşanma” denilmektedir. Bu boşanmada diğer ikisinin aksine kocanın ayrılmaya 

razı olması şart olmayıp, kadının kararı boşanmanın gerçekleşmesi için yeterlidir.344 Nikahın 

hâkim kararı ile feshini haklı kılan sebepler arasında nikâhın fâsit olması (nikahın esas 

unsurlarının eksik olması veya süt kardeşi ile evli olduğunun anlaşılması), muhayyerlik hakkı, 
                                                
338 Antalya’nın Karakuyu mahallesinden Fatma binti Hasan adındaki kadın ile aynı köyden Ali bin Kerim ile bir 
talak ile boşanmış ancak Ali iddet müddetinde nikâhın tecdidini talep etmiştir ve mahkemeden bu yönden karar 
çıkmıştır. AŞS., XII/95b. 
339 AŞS., XII/48a ; Eşini  bâinen tatlik ettiği halde askerden dönüp eşinin başkası ile evlendiğini ve bu nikâhın 
fesad olduğunu iddia eden Süleyman bin Hasan, eşinin bu tatliki şahitler yoluyla ispat etmesiyle nikâhın sahih 
olduğunu kanıtlamıştır. AŞS., XII/49b ; XII/56a. 
 
340 Aktan, H., “İslam Aile Hukuku”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, C.II, TCBAAK., Ankara, 
1992, s. 410. 
341 Aydın, M. A., a.g.m., s.441. 
342AŞS., XII/2b. 
343 AŞS., XII/12a. Muhâlaa-ı şer’iyye ile ilgli diğer boşanma belgeleri, AŞS., XII/27a ; XII/34a ; XII/56b ; 
XII/77a ; XII/94a ; XII/113a ; XII/127b ; XII/134a ; XII/152a ; XII/152b. 
344 Aydın, M. A., a.g.m., s.442. 
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kocanın nafaka ödememesi, kocanın kadına kötü davranması, kocanın kaybolması vardır.345 

İncelediğimiz defterde Antalya mahkemesine nikâhın süt kardeşi ile evliliğin olduğu bu 

nedenle nikahın bâtıl olduğu iddiasıyla 2 dava intikal etmiştir.346 

 

3.2.4.3. Yetim Çocuklar ve Vasî Tayini 

Osmanlı toplumunda mirasların taksimi konusunda dinsel farklılıklar bulunmaktaydı. 

Müslüman ailelerde kız çocuğa mirastan verilen pay, erkeğin aldığının yarısı kadar, annenin 

ise daha da azdır. Ölen kişinin eşinin mehr ve nafakası hesaplanıp çıkarıldıktan sonra taksim 

işlemi yapılırdı. Müslüman olmayanlar, miras taksimlerini kendi hukuk kurallarına göre 

yapmaktaydılar ancak bazen de miras taksimi için şer‘î mahkemelere başvurmaktaydılar.347  

İslam hukukuna göre, terekenin mirasçılar arasında taksimi yapılmadan önce şu 

işlemlerin yapılması gerekmektedir. Ölen kişinin “techiz ve tekfîn” (cenaze) masraflarının 

yapılması, şahsın başkasına olan borçlarının ödenmesi varsa vasiyeti icra edilmelidir. 

Vasiyetler yerine getirildikten sonra, mirasçıların hisseleri şer’i miras usulleri tatbik edilerek, 

mirasçılara teslim edilir. İslam hukukuna göre, ölen birinin malı, eşi ve diğer mirasçılarına 

intikal etmektedir. Eğer ölen kişinin mirasçılarından olan çocuğu yaş bakımından reşit 

durumda değilse, onun malının korunup kollanması için ya aileden ya da mahalleden birisi 

“vasî” olarak tayin edilirdi. Vasi ve nafaka konusunda Gayrimüslimler de davalarını 

mahkemeye intikal ettirebilirlerdi. Eğer vasilerin görevlerini yerine getirmedikleri saptanırsa 

vasî azledilir ve yerine bir başkası tayin edilirdi.348 Bu kişiler içten bağlılığı ve doğruluğu ile 

tanınıp her yönden vesayet işlerini yürütebilecek güvenirliği herkes tarafından bilinen kişiler 

olmak zorunda idiler. Belgelerde bu özellik şu şekilde ifade edilmektedir: “sadakat ve 

istikamet ile ma’rûf ve her vecihle umûr-ı vesâyeti rü’yete kadir idüğü zeyl-i hüccetde 

muharrerü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık olan” 349 

Çocukların babalarından kalan mallarını idare etmek için tayin edilen vasîler, kadı tarafından 

(vasî-i masnûb)350 veya Padişah buyruğuna uygun olarak yine mahkeme tarafından, kentin 

ileri gelenleri, güvenilirliği kanıtlanmış akraba olmayan kişiler vasî tayin edilebilmekteydi. 

Ancak daha çok çocukların akrabalarının vasî tayin edilmesi tercih edilmekteydi. Bunların 

                                                
345 Aktan, H., a.g.e., s. 416-417. 
346 İslam Hukukuna göre sütkardeşi ile evlilik yasaklanmıştır. 6 şaban 1279 tarihli belgede de sütkardeşi ile evli 
olunduğu iddiasıyla Hesabcızade Hacı Hüseyin kızı Ayşe ve Hesabcızade Abdurrahman’ın evliliklerinin batıl 
olduğu çünkü Abdurrahman annesi Havva Hatun tarafından emzirilirken Ayşe’nin abisi Süleyman’ı da emzirdiği 
bu nedenle evliliğin sahih olmadığını iddia ederken hâlbuki diğer kardeşin sütkardeşi olması Ayşe ve 
Abdurrahman arasındaki evliliğe halel vermediği ve başka delilleri olmadığı için Ayşe’nin ağabeyleri Süleyman 
ve Osman Abdurrahman ve Ayşe’ye ilişmekten men edilmiştir. AŞS., XII/22a ; benzer diğer bir belge XII/24b. 
347 Ortaylı, “Osmanlı Toplumunda Aile”, s. 71. 
348 Çanlı, M., “Eytam İdaresi  Ve Sandıkları (1851-1926)”, Türkler, C. XIV, YTY., Ankara, 2002, s.58. 
349 AŞS., XII/28b ;  XII/32b ; XII/53b ; XII/56a  ; XII/73a ; XII/130a vb. 
350 Örneğin, AŞS., XII/76b. 
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yanında baba, ölmeden önce çocuklarına vasiyet yoluyla vasî tayin edebilmekteydi. Bu tür 

vasîlere “vasî-i muhtâr”351 denmekteydi.352 XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defteri 

incelendiğinde vasilerin çoğunlukla akrabalar arasından seçildiği görülmektedir.353 

Aynı zamanda ölen Gayrimüslimlerin de çocuklarına mallarını korumaları için vasîler, 

Şer‘iyye Mahkemeleri tarafından atanabilmekteydi. Örneğin Cami-i Cedid mahallesi 

sakinlerinden vefât iden Pandli veled-i Çavuş Adnaş nâm hiristiyanın kızı Atna’ya vasi olarak 

akrabalarından Anna bint-i Simon mahkeme tarafından tayin edilmiştir.354 

Yetim çocukların mallarının idaresine bakmak üzere atanan vasînin yanında nazır da 

tayin edilebilmekteydi. Bu kişi vasînin yapacağı tasarruflara nezaret etmek üzere atanan 

kişidir. Ancak, çocuklara intikal eden mallara istediği gibi tasarruf edemezlerdi. Örneğin; 

Timurcu Süleyman Mahallesi’nde vefat eden Hasan Çavuş ibn-i Ali’nin ölümü üzerine 

çocuklarının mallarını idare etmek üzere tayin olunan dayıları Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc 

İbrahim’in üzerine Helvacı oğlu Ahmed Efendi ile Hasan Çavuş’ın biraderi ve çocukların 

amcası Mehmed Efendi’yi nazır tayin etmiştir. 355 

 

3.2.4.4. Aile Nüfusuna İlişkin Sayısal Veriler 

Şer‘iyye sicillerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ile şehirlerde yaşayan ailelerin ve 

aile nüfusunun durumu hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilebilmektedir. Tabi ki bu bilgiler 

tam rakamları ifade etmekten öte, belgelerin ait olduğu tarihler içersinde bir ortalama tahmin 

çıkarmak içindir. Belgelerdeki aile ile ilgili bilgiler, belli bir sayısal veri haline 

dönüştürüldüğünde, incelenen şehrin aile yapısının anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. 

Ailelerin kaç kişiden oluştuğu, çocuk sayıları, kız-erkek çocuk miktarları ve bunların oranları 

gibi özellikler bu şekilde ortaya konulabilmektedir. 

Bu açıdan, çalışmamızın temel kaynağı olan XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil 

Defteri, aile yapısı ve çocuk sayısı konularında yeterince bilgi içermektedir. Bu nedenle defter 

üzerinde yapılan incelemeye göre belgelerde geçen 154 Müslüman ve 5 Gayrimüslim ailenin 

sayısal analizi yapılmıştır. Bu sayısal analizin daha net bir şekilde ortaya konulabilmesi için, 

elde edilen bulgular aşağıda tablolar halinde verilmiştir. 

Tablo:3.11. XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya’da Müslüman Ailelerin Nüfus Analizi 

 Aile Toplamı Erkek Kız 
Toplam Çocuk 

Çocuksuz Aile 1 — — — 

                                                
351 AŞS., XII/3a. 
352 Aktan, H., “İslam Aile Hukuku”, s.428. 
353 AŞS., XII/4a; XII/5b;   XII/6a ; XII/76a.  
354 AŞS., XII/45b, benzer belge XII/91b.  
355 AŞS., XII/73a, benzer belgeler XII/8b; XII/76a; XII/92a; XII/94a; XII/157a . 
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1 Çocuklu Aile 31 23 8 31 

2 Çocuklu Aile 38 37 39 76 

3 Çocuklu Aile 19 28 29 57 

4 Çocuklu Aile 27 54 54 108 

5 Çocuklu Aile 19 53 42 95 

6 Çocuklu Aile 8 27 21 48 

7 Çocuklu Aile 5 14 21 35 

8 Çocuklu Aile 3 14 10 24 

9 Çocuklu Aile 2 7 11 18 

10 Çocuklu 1 5 5 10 

TOPLAM 154 262 (%52) 240(%48) 502 

   Kaynak: XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri. 

 

  Tablo: 3.12. XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya’da Gayrimüslim Ailelerin Nüfus Analizi 

 
Aile Toplamı 

Erkek Kız Toplam Çocuk 

Çocuksuz Aile  - - - 

1 Çocuklu Aile 1 1 - 1 

2 Çocuklu Aile - - - - 

3 Çocuklu Aile - - - - 

4 Çocuklu Aile 4 8 8 16 

5 Çocuklu Aile - - - - 

6 Çocuklu Aile - - - - 

Toplam 5 9 (%53) 8 (%47) 17 

Kaynak: XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri. 

 

Tablolardan anlaşılacağı üzere, Müslümanlar içerisinde 1 ailenin çocuğa sahip 

olmadığı tespit edilmiştir. Müslümanlar arasında tek çocuklu aile sayısı 31 iken; 

Gayrimüslimlerde tek çocuklu aileye sayısı 1’dir. Müslümanların ailelerin, çoğunlukla 3 ve 

4 çocuğa sahip ailelerden oluştuğu görülürken; Gayrimüslim aileler ise yoğun olarak 2 ve 

üzeri çocuğa sahip ailelerden oluşmaktadır. XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil 

Defteri’nde 2, 3, 5 ve 6 çocuklu Gayrimüslim aileye rastlanmazken, Müslüman ailelerde 

10 çocuğa kadar her sayıda çocuğa rastlanmıştır. Gayrimüslimlerde çocuk sayısının en 

fazla 4 olduğu belirlenmiş, Müslüman aileler de ise bu sayı 10’u bulmuştur. Bu sonuçlara 
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göre Antalya’da söz konusu dönemde aileler yaklaşık olarak eşler ve 4 çocuk olmak üzere 

toplam 6 kişiden oluşmaktaydılar. 

 

3.2.5. KULLANILAN EŞYALAR 

3.2.5.1. Giyim-Kuşam 

Şer‘iyye sicillerinde kadın ve erkeklerin kullandığı eşyalar ve giysilerle ilgili bilgilere 

ulaşmak mümkündür. Çünkü sicillerdeki tereke kayıtlarında, ölen bir kimsenin malları 

sayılırken o kişiye ait bütün eşyalar sayılırdı. Bu eşyalar doğal olarak ölen kişiden kalan 

elbiseleri de kapsamaktaydı. Bu eşyalar Müslüman ve Gayrimüslim kimselerin terekelerinde 

çok fazla bir değişiklik arz etmezdi. Çünkü bir şehre ait şer‘iyye sicillerinden çıkarılacak 

terekelerde, yörede kullanılan eşyaların benzerlik göstermesi kaçınılmazdır. Dini anlam ihtiva 

eden bir kıyafet söz konusu olmadığında, giyecek kullanma şeklinden bir kişiyi Müslüman ya 

da Gayrimüslim olarak niteleyecek şekilde ayırmak imkânsızdır.  

Ancak Müslüman ya da Gayrimüslim kadınların eşyalarında göze çarpan farklılıklar 

mevcuttur. Gayrimüslim kadınların terekelerinde altın, inci, elmas, bilezik gibi değerli 

takıların çokluğu, Müslüman kadınların terekeleriyle karşılaştırıldığında önemli bir fark 

olarak ortaya çıkmaktadır. 356 

Takı eşyalarının dışında kullanılan eşyalara bakıldığında, kadınların terekelerinde giyim 

kuşam eşyası olarak, ayna, çitâri entari, eski Sivasi entari, yemeni, canfes Sivasi yemeni, 

çuka, çevre, sürme nakışlı çevre, basma şalvar, çuka şalvar, canfes şalvar, çuka mintan, kürk, 

çuka kürk, kuşak, şalvar, Trablus şâl, mendil, eski libâs, yemeni, yaşmak, don, yazma, şal, 

harîr, entari, namusiyye, bohça, çitari bohça, Sivasi bohça, çitari bohça, atlas kenarlı bohça, 

peştamal ve tülbend gibi eşyalar olduğu görülürken, erkeklerin terekelerine genellikle kuşak, 

gömlek, yelek, şalvar, cebken, yağmurluk, kep, sarık, aba, mintan uçkur, şal, don, çuka şalvar, 

çevre, çuka mintan, dizlik, namusiyye, Trablus kuşak, ihrâm, çuka, tesbih, kadife tesbih, 

peştemâl, hırka, saat, fes, sırma tepelikli fes, sürme işlemeli fes, püsküllü fes, basma şalvar, 

çuka şalvar ve canfes şalvar gibi eşyalar kaydedilmiştir. 

3.2.5.2. Oturma Odasında Kullanılan Eşyalar 
 

Evdeki zamanın büyük bir bölümünün içerisinde geçirildiği ve sohbetlerin yapıldığı 

oturma odası, aile fertlerinin birlikte bulunduğu ve birlikte kullandığı, aynı zamanda aile 

                                                
356 Dinç, a.g.e., s. 88. 
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birliği açısından evin en önemli ve vazgeçilmez yeridir. Oturma odasında kullanılan eşyalar, 

oturma düzenini ve eşya çeşitlerine göre ev kültürünün özelliklerini yansıtmaktadır. Yere 

serilen veya üzerine oturmak için kullanılan eşyalar ile süs olarak kullanılan eşyalar da oturma 

odasında bulunmaktadır. İncelediğimiz dönemde Antalya’da aile yaşamında oturma odasında 

yoğun olarak kullanılan eşyalar halı, hasır, kilim, eski yörük kilimi, türkmen kilimi, minder, 

yün memlû minder, penbe memlû köşe minderi, basma minder, basma yüzlü minder, basma 

minder, çul, serik çulu, şamdan, şilte, çuka şilte, yün memlû beyaz şilte, sürmeli şilte, yapağı 

memlû şilte, basma döşek, abdestlik, şal abdestlik, çuka abdestlik, seccade, kırmızı seccâde, 

döşek, havlu ve namazlık gibi eşyalar bulunmaktadır. 

 

3.2.5.3. Yatak Odasında Kullanılan Eşyalar 
 

Yatmak için kullanılan odada, yatan kişilerin özel eşyaları ve yatakla ilgili eşyalar 

bulunmaktadır. XIX. yüzyıl ortalarında Antalya’da yatak odalarında kullanılan eşyalar, yatak, 

yatak takımı, döşek, yorgan, Sivasi yorgan, basma yüzlü yorgan, tütsü yüzlü yorgan, yastık, 

çarşaf, minder, sandık, bohça, kilim, şilte, çuka şilte, yün memlû beyaz şilte ve ayna gibi 

eşyalardır. 

 

3.2.5.4. Mutfakta Kullanılan Eşyalar    

Osmanlı Devleti döneminde “Matbah” adıyla anılan mutfak, yemeklerin pişirildiği 

mekandır. Bu mekanda kullanılan eşyalar, ne tür yemeklerin pişirildiğine dair önemli ip uçları 

vermektedir. İncelediğimiz döneme ait XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre 

Antalya mutfaklarında bulunan eşyalar genellikle bakraç, kapaklı çorba bakracı, kahve takımı, 

güğüm, ibrik, süt ibriği, yağlık, havan, makreme, sofra peşkiri, tepsi, kadayıf tepsisi, kazan, 

tencere, bıçak, tava, kapaklı yumurta tavası, yağ tavası, fincan, satır, mertebânî, sini, sini 

kapağı, leğen, hamur leğeni, küp, tas, su tası, cezve, çanak, bakır çanak, sac, sacayağı, desti, 

çömlek, sahan, tabak, kahve değirmeni, kepçe gibi eşyalardan oluşmaktadır. 
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SONUÇ 

XII Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defteri temel alınarak Antalya tarihinin XIX. 

yüzyıl ortalarındaki durumu aydınlatılmaya çalışılmış ve bu çalışmada şer’iyye sicillerinin 

yerel tarih araştırmaları bakımından ne kadar önemli bir kaynak olduğu bir kez daha 

görülmüştür. 

Antalya, kurulduğu zamandan itibaren hangi devletin ya da topluluğun hakimiyeti 

altında olursa olsun, sürekli olarak önemli bir kent olmuştur. Antalya’nın önemi kuşkusuz bu 

durum, toplumlar ve devletler arası ticaretin yapıldığı önemli bir yol üzerinde bulunan bir 

liman kenti olmasından kaynaklanmaktaydı. Antalya Türklerin hakimiyetine girince de bu 

önemini korumakla kalmamış, Türkler kentin gelişimi için önemli yatırımlar yapmışlardır. 

Surların onarılıp güçlendirilmesinden yapılan istihdam ve imar faaliyetleriyle kent, Doğu 

Akdeniz’in en önemli ticaret kentlerinden birisi olmuştur. Osmanlı Devleti zamanında da bu 

önemini koruyan kent, ticari alandaki yeri dolayısıyla ön plana çıkmıştır. 

Çalışmada üzerinde durulan Antalya’nın idarî teşkilatı konusu, dönemine uygun olarak, 

Osmanlı Devleti’nin Tanzimat ile yaşama geçirdiği idarî alandaki gelişmeler ve 

düzenlemelerin Antalya’ya yansıdığı belgelerden anlaşılmaktadır. Buna göre Antalya, XIX. 

yüzyıl ortalarında Konya eyaletine bağlı Teke Sancağı’nın merkez kazası konumundaydı. 

Teke Sancağı, Tanzimat sonrasında idari alanda gerçekleştirilen yeniliklere uygun olarak, 

merkezi hükümet tarafından atanan kaymakam aracılığıyla yönetilmekteydi. Daha önceki 

dönemlerde görülen mutasarrıf, muhassıl ve muhafızların yerini kaymakamlar almıştı. Bunun 

yanında, Şer‘iyye Sicili’ndeki belgelerin incelenmesi neticesinde karşılaştığımız birim 

yöneticileri olan Kaza Müdürleri,  Nahiye Müdürleri, Beytü’l-Mâl Emini, Sandık Emini, 

Emvâl/Mâl Müdürü, Sancak Meclisi Üyeleri, Nüfus Nâzırı, Nüfus Katibi, Şehir Kethüdası, 

Evkâf Müdürü ve Muhtarlar gibi devlet görevlilerinin birçoğunun, II. Mahmut dönemi 

sonrasında gerçekleştirilen yeniliklere uygun olarak oluşturulmuş kurumların yöneticileri 

oldukları görülmüştür. Bu nedenle, incelediğimiz dönemde, klasik dönem Osmanlı taşra 

teşkilatı idari yapısından kopuşun ortaya çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Antalya’ya bağlı kaza ve köylere ve nefs-i Antalya’nın mahallelerine bakıldığında XVI. 

yüzyıldan incelediğimiz döneme kadar büyük bir değişim geçirdiği görülmüştür. XVI. 

yüzyılda varolan kimi mahalleler bu dönemde ya yok olmuş ya isim değişikliğine uğramış, ya 

da köy veya nâhiye haline gelmişlerdir. Bu durumun oluşmasında kentin gösterdiği gelişme 

ve nüfusunun artması önemli olmuştur.  

İncelediğimiz dönemde Antalya’nın adli teşkilatlanmasına bakıldığında birçok Anadolu 

kenti gibi, büyük bir gelişme göstermiştir. Bu dönemde Antalya’da adlî teşkilat tam anlamıyla 
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yerleşmiş, mahkemelerde görev yapması gereken bütün görevliler Antalya Şer‘iyye 

Mahkemesi’nde mevcuttur. Yapılan yargılamalar büyük titizlikle yapılmış, davaların, 

mahkeme görevlileri ve dava konusuyla ilgili uzman kişilerin şahitliğinde karara bağlandığı 

görülmüştür. Tanzimat Dönemi’nde girişilen bir takım idari reformlar neticesinde, kadıların 

ellerinden bazı mülki ve beledi görevleri de ellerinden alınmıştı. Bu süreçten sonra kadılar 

nikâh, boşanma, vasiyet ve miras gibi kişi ve aile hukukunu ilgilendiren konularla ilgili 

davalara bakmakla yükümlü olmuşlardı. İncelenen dönemle ilgili temel kaynak olan Şer‘iyye 

Sicili’ndeki davaların niteliğine bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir.  

XIX. yüzyılda Osmanlı iktisadi durumuna bakıldığında artan dışa bağlılık ve üretimin 

giderek düştüğü görülür. Bu yüzyılda devletin ekonomi alanındaki durumundan en fazla 

etkilenen yerlerin, gelirinin büyük bir kısmını ticaretten elde eden kentler olması 

kaçınılmazdı. Önemli bir ticaret kenti olan Antalya da bu kentlerden birisi idi. İncelenen 

belgelerden çıkan verilere göre, Osmanlı Devleti’nin para politikasında ortaya çıkan 

değişikliklerin Antalya’ya yansıdığı görülmektedir. Antalya’nın iktisadi anlamda, devlet 

politikalarından ne ölçüde etkilendiğinin gösterilmesi için, belgelere yansımış tedavüldeki 

paralar belirlenmiş; bazı emlak, tarım ürünleri, hayvan ve değişik eşyaların ortalama fiyatları 

tablolar halinde çalışmaya eklenmiştir. Yarı resmî olan bu fiyatlar, halkın alım gücünü 

göstermesi bakımından oldukça önemlidir.  

Diğer yandan, yabancı tüccarların ticari faaliyetleri karşısında, yerli tüccarların 

korunması amacıyla kurulmuş olan Tüccar-ı Hayriye kurumunun Antalya’da da tesis edildiği 

görülmektedir. Bu tüccarlara, Avrupa tüccarına tanınan bütün haklar tanınmış ve 

Müslümanları da ticarete teşvik etmek amacıyla birçok yeni ticari kolaylıklar getirilmişti. 

Belgelerden anlaşıldığı üzere, kentin ileri gelen kişilerinden olan bu tüccarlar, ticari içerikli 

davalarda tanıklıklarına başvurulan kişiler olmuşlardır. İncelediğimiz dönemde Antalya’da bu 

tüccarların bir hayli çok oldukları ve Gayrimüslimlerin de Müslümanlarla birlikte bu 

teşkilatlanmada yer aldıkları görülmüştür.  

İncelenilen dönemde Antalya’da aile kurumunun oluşturulması ve yaşatılması 

bakımından, İslami anlayış ve Türk toplumunun geleneksel yapısına uygun bir biçimde 

varlığını sürdürdüğü görülmüştür. Diğer yandan incelenen belgelerden çıkarılan sonuçlar, 

ailelerin günlük yaşamları, bu günlük yaşamda kullanılan eşyalar ve faaliyetler ile yaşanılan 

mekanın özelliklerine ilişkin veriler ve varolan nüfus ortaya konularak XIX. yüzyıl 

ortalarında Antalya’da ailenin durumu açıklanmaya çalışılmıştır. Ortaya çıkan tablo, 

toplumsal ve demografik tarih çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Antalya’da 



 101 

ekonomik durumları iyi olan ailelerin, Tanzimat reformlarının aksine, cariye ve kölelik 

sistemine eğilim gösterdiği de saptanan önemli bilgilerdendir. 

Sonuç olarak; bütün bunlar bir araya getirildiğinde, XIX. yüzyıl ortalarında, kurumları 

ve faaliyetleriyle Antalya’nın, Tanzimat Dönemi gelişmelerinden etkilenmiş, klâsik bir 

Osmanlı-Anadolu kenti görüntüsünü yansıttığı söylenebilir. 
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XII NO’LU ANTALYA ŞER’İYYE SİCİLİ DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYONU 

 XII/1 

      

  İskender Çelebi mahallesi sâkinlerinden Abdurrahman ibn-i el-Hâcc Mehmed ve Ahi 

Yusuf mahallesinde teke-nişîn Hâcı Mehmed bin Abdullah kullarının rü’yet-i hilâliye 

şehâdetleriyle yetmiş dokuz senesi gurre-i ramazân yevm-i penceşneden sâbit olmuşdur 

      

  İçelli Mehmed Efendi ibn-i Mehmed ve Mollâ Hüseyin bin Mümin ve Mollâ Osman 

bin Mustafa kullarının rü’yet-i hilâle şehâdetleriyle yetmiş dokuz senesi gurre-i şevval yevm-i 

cumadan sâbit olmuşdur 

 

XII/2a 

No: 1 

Yâ Fettâh yâ Rezzâk yâ Kerîm yâ Rahîm yâ Allah  

Bismillâhi’r-rahmani’r-rahîm  

Fazîletmedâr şerîatşiâr mevâli-i izâmdan fazîletlû Şerîf Rüşdü Efendi dâme muvaffıkân 

bi’l-hayr ba’de’t-tahiyetü’l-vâfiye inhâ olınur ki Antalya kazâsının umûr-ı ahkâm-ı şer’iyyesi 

işbu sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf şehr-i rebîü’l-âhirin on beşinci gününden zabt itmek 

üzere zât-ı hazret-i fetvâpenâhinin inhitâb ve tercih buyurduklarına ve nezâret-i âmmemize 

binâen tarafımızdan cenâb-ı fezâil-meâblarına ihâle ve tefvîz olınmışdır gerekdir ki kazâ-i 

mezkûrı yevm-i mezbûrdan bi’n-niyâbe zabt idüb beyne’l-ahâli icrâ-yı ahkâm-ı şer’-i âlîde 

sa’y-ı cemil ve vukû-yafte olan muhallefât-ı mevtâ-yı askeriyenin mûceb-i tahrîr olanlarını 

tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî vetaksîmi husûsında ihtimâm 

ve dikkat eyleyesiz  

El-fakir Mehmed Amirü’l-Arif el-kadı Asker-i Anadolu 

 

 No: 2 

 Fazîletmedâr şerîatşiâr mevâli-i izâmdan fazîletlû Şerîf Rüşdü Efendi dâme muvaffıkân 

bi’l-hayr ba’de’t-tahiyetü’l-vâfiye inhâ olınur ki Kara Hisar-ı Teke kazâsının umûr-ı ahkâm-ı 

şer’iyyesi işbu sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf şehr-i rebîü’l-âhirin on beşinci gününden 

zabt itmek üzere zât-ı hazret-i fetvâpenâhinin inhitâb ve tercih buyurduklarına ve nezâret-i 

âmmemize binâen tarafımızdan cenâb-ı fezâil-meâblarına ihâle ve tefvîz olınmışdır gerekdir 

ki kazâ-i mezkûrı yevm-i mezbûrdan bi’n-niyâbe zabt idüb beyne’l-ahâli icrâ-yı ahkâm-ı şer’-

i âlîde sa’y-ı cemil ve vukû-yafte olan muhallefât-ı mevtâ-yı askeriyenin mûceb-i tahrîr 
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olanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî vetaksîmi husûsında 

ihtimâm ve dikkat eyleyesiz  

El-fakir Mehmed Amirü’l-Arif el-kadı Asker-i Anadolu 

 

No:3 

Fazîletmedâr şerîatşiâr mevâli-i izâmdan fazîletlû Şerîf Rüşdü Efendi dâme muvaffıkân 

bi’l-hayr ba’de’t-tahiyetü’l-vâfiye inhâ olınur ki Kızılkaya kazasının umûr-ı ahkâm-ı 

şer’iyyesi işbu sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf şehr-i rebîü’l-âhirin on beşinci gününden 

zabt itmek üzere zât-ı hazret-i fetvâpenâhinin inhitâb ve tercih buyurduklarına ve nezâret-i 

âmmemize binâen tarafımızdan cenâb-ı fezâil-meâblarına ihâle ve tefvîz olınmışdır gerekdir 

ki kazâ-i mezkûrı yevm-i mezbûrdan bi’n-niyâbe zabt idüb beyne’l-ahâli icrâ-yı ahkâm-ı şer’-

i âlîde sa’y-ı cemil ve vukû-yafte olan muhallefât-ı mevtâ-yı askeriyenin mûceb-i tahrîr 

olanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî ve taksîmi husûsında 

ihtimâm ve dikkat eyleyesiz 

 El-fakir Mehmed Amirü’l-Arif el-kadı Asker-i Anadolu 

 

No: 4 

Fazîletmedâr şerîatşiâr mevâli-i izâmdan fazîletlû Şerîf Rüşdü Efendi dâme muvaffıkân 

bi’l-hayr ba’de’t-tahiyetü’l-vâfiye inhâ olınur keremki nâmı diğer Bucak kazâsının umûr-ı 

ahkâm-ı şer’iyyesi işbu sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf şehr-i rebîü’l-âhirin on beşinci 

gününden zabt itmek üzere zât-ı hazret-i fetvâpenâhinin inhitâb ve tercih buyurduklarına ve 

nezâret-i âmmemize binâen tarafımızdan cenâb-ı fezâil-meâblarına ihâle ve tefvîz olınmışdır 

gerekdir ki kazâ-i mezkûrı yevm-i mezbûrdan bi’n-niyâbe zabt idüb beyne’l-ahâli icrâ-yı 

ahkâm-ı şer’-i âlîde sa’y-ı cemil ve vukû-yafte olan muhallefât-ı mevtâ-yı askeriyenin mûceb-

i tahrîr olanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî vetaksîmi 

husûsında ihtimâm ve dikkat eyleyesiz  

El-fakir Mehmed Amirü’l-Arif el-kadı Asker-i Anadolu 

 

XII/2b 

 No:5 

Medîne-i Antalya kurrâsından Kundu karyesinde sâkin olub zât-ı ta’rîf-i şer’î ile ma’rife 

Emine bint-i Himmet nâm Hâtûn meclis-i şer’-î şerîf-i enverde zevc-ı muhâlaaı işbu bâ’isü’l-

kitâb İsmail bin Abdurrahman mahzarında bi’t-tav’ihâ ikâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

zevc-i dâhilim olan hâzır-ı bi’l-meclis işbu İsmail ile beynimizde hüsn-i zindegâni olmamağla 

zimmetimde mütekarrer ve ma’kûd-ı aliyye olan dört yüz guruş mehr-i müeccelimden fâriğa 
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olub nafaka-ı iddet-i ma’lûmem me’net süknâm dahi kendü üzerime olmak üzere zevcim 

merkûm İsmail ile muhâlaa-i sahîha-i şer’iyye ile hul’ oldığımda ol dahi ber-vech-i muharrer 

hul’-i mezbûrı ba’de’l-kabûl hukuk-ı zevciyete müteallika-i âmme-i deâvi ve mutâlabâttan 

mezbûr İsmail’in zimmetini ibrâ ve ıskât eylediğimde mezbûr dahi hukûk-ı mezkûreden 

müteallika-i âmme-i da’vâdan benim zimmetimi ibrâ ve ıskât ve yine her birimiz aherin 

ibrâsını ber-minvâl-i muharrer kabûl eyledik didikde gıbbe’t-tasdîk yine mezbûre Emine 

meclis-i şer’de zevc-i evvelim müteveffâ Halil ibni’l-merkûm Abdurrahman’ın li-ebeveyn 

karındaşı olub zikr-i âtî terekesine bi’l-verâse va’z-ı yedi mütehakkık olub olan işbu bâ’isü’l-

kitâb zevc-i muhâlaa-yı merkûm İsmail mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer’ ve i’tirâf-ı sahîh-i 

mer’î idüb mûrisim zevcim müteveffâ Halil ibn-i Abdurrahman’ın kâffe-i terekesi olub beheri 

sekiz yüz guruş kıymetli dört re’s deve ve üç yüz guruş kıymetli on iki re’s keçi ki cem’an üç 

bin beş yüz guruş terekesinden lazım gelen beş yüz guruş mehr-i müeccel hakkım ile semen-i 

hisse-i irsîyemi taleb iderim deyü eylediğim da’vâdan dahi bâ-tavassut-ı müslimîn meccânen 

ferâgât olub zevc-i evvelim müteveffâ-yı mezbûrın kalîl kesîr ma’lûm ve mechûl ism-i mâl 

ıtlâk olınur bi’l-cümle terekesine ve hukuk-ı irsîye ve beynimizde cereyân sâir hukuk-ı 

şer’iyye müteallik âmme-i da’vâdan zevc-i muhâlaaım mezbûr İsmail’in zimmetini asla 

hakkım ve alacağım kalmamak manasına ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ile ibrâ ve ıskât tarafından 

her birimiz aherin ibrâsını kabûl eyledik didikde merkûm İsmail mukırre-i mezbûre Emine’yi 

cem’-i takrîrât-ı  meşrûhasında vecâhen tasdîk ve şifâhen tahkîk ve ibrâ-ı mezkûrı tevsîk 

itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı   

      Fi 15 Cemâziye’l-evvel sene 79 

 

No:6 

Medîne-Antalya kurrâsından Kundu karyesi ahâlisinden İsmail bin Abdurrahman nâm 

kimesne meclis-i şer’-î şerîf-i enverde yine karye-i mezbûr sâkinlerinden Emine bint-i 

Himmet nâm Hâtûn mahzarında bi’t-tav’ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Emine zevc-i medhûl bihâm olub lakin beynimizde adem-i hüsn-i muâşeretden 

nâşi zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-ı aliyye olan dört yüz guruş mehr-i müeccelden fâriğa 

nafaka-i iddet-i ma’lûmesi me’net süknâm dahi üzerimde olmak üzere benim ile muhâlaaya 

taleb ve müfârakâta râgib olmağla ben dahi zevce-i mezbûreyi muhâlaa-ı sahîha-i şer’iyye ile 

hul’-ı mezbûrı ba’de’l-kabûl hukuk-ı zevciyete müteallik âmm-i da’vâdan mezbûr Emine’nin 

zimmetini ibrâ ve ıskât yine her birimiz aherin ber-vech-i muharrer ibrâsını kabûl dahi eyledik 

didikde gıbbe’t-tasdîk mezbûr İsmail meclis-i şer’de merkûm Emine’nin li-ebeveyn karındaşı 

Hasan ibni’l-merkûm Himmet mahzarında merkûm Hasan târihinden iki sene mukaddem 

karındaşı işbu hâzıra-ı bi’l-meclis Emine’yi tezevvüc iderken ağırlık nâmıyla benden ahz ve 
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kabz itmiş oldığı sekiz yüz elli beş guruş ile dört yüz guruş kıymetli üç tob keten elli guruş 

kıymetli bir Selimiye ve karındaşım müteveffâ Halil’in mezbûre Emine’ye muaccel nâmıyle 

virimiş oldığım üç yüz guruş kıymetinde kırk bir aded ufak ecnas altunları taleb iderim deyü 

eylediğim da’vâdan bâ-tavassut-ı müslimîn ben meccânen fâriğ olub husûs-ı mezkûra ve eşya-

ı mezkûrenin kıymetlerine müteallika-i amme-i deâviden mezbûrenin zimmetleri ba’de’l-ibrâ 

ve’l-kabûl bu vecihle kat’-ı nizâ ve ref’-i husûmet eyledik didikde merkûmân Hasan ve 

Emine’den her biri mukirr-i merkûm İsmail cem’-i takrîrât-ı meşrûhasında tasdîk ve ibrâ-yı 

mezkûrı kabul ile teşvîk ve tahkîk itmeğin bi’t-taleb ketb olındı  

        Fi 15 Cemâziye’l-evvel sene 79 

 

XII/3a  

No: 7 

 Fi’l-asl Mora muhâcirlerinden olub Medîne-i Antalya mahallâtından Keçi Bali 

mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan ve Hânî Osman Ağâ ibn-i Umayyın bin 

Abdullah’ın verâseti zevc-i menkûha-i metrûkesi Penbe bint-i İbrahim nâm Hâtûn ile sulbî 

kebîr oğulları Emin ve İbrahim ve Hüseyin ve sulbîye-i kebîre kızı Ümmü Gülsüm ve sulbîye-

i sagîre kızı Emtine’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyan oldukdan sonra 

müteveffâ-yı mezbûrın vesâyâ-yı muayyen ve gayri muayenesine tenkize vasî-i muhtârı oldığı 

şer’ân sâbit olan akrabasından Moravi İbrahim Ağâ ibn-i Emin ve üzerine nâzır nasb ve ta’yin 

eylediği kezâlik sâbit olan Moravi Hüseyin Ağâ ibn-i Yusuf nâm kimesneler ile sagîre-i 

mezbûre Emtine’nin dahi malını hıfz ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den mansûb vasî li-

ebeveyn er-karındaşı merkûm Mehmed Emin vesâir verese-i kibârın taleb ve ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdî 

ve’l-ışrîn min şehr-i cemâziye’l-ulâ sene tisa ve seb’în ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede vâkı’ hudûd ve  Cedîd kilim aded 2 

Ve müştemilâtı ma’lûm fevkânî bir göz 230 guruş 

Odalı bir bâb mülk-i menzil 

3000 guruş   

 

Kapaklı kebîr tencere aded 1   Kenarlı orta tepsi aded 1 

70 guruş     40 guruş 
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Orta sini aded 1    Kazan aded 1 

100 guruş     120 guruş 

 

Köhne çuha şalvar aded 1   Ferçal sandık aded 1 

80 guruş     50 guruş 

 

Dişi merkeb maa sıpa  Kahve değirmeni aded 1 Eski şamdan aded 1 

Re’s aded 1   filcan aded 5 sarı teneke  3 guruş 

150 guruş   zarf aded 10 

    30 guruş 

Sagîr tahta anbar aded 1 Duhân kıyye 100  Harar müsta’mel aded 1 

100 guruş   700 guruş   10 guruş 

 

Ufak tahta aded 100  Timur sac mangal aded 1 Tütüncü havanı aded 1  

400 guruş   22 guruş   bıçak aded 2 bileki taş aded 2 

        100 guruş 

 

Terazi aded 2 maa   Hamid sancağında iştirâ Bakkal Moravi Hasan Ağâ  

Perakende dirhem   itmiş oldığı mevcûd   zimmeti olub tahsîl olınan 

45 guruş   ma’lumü’l mikdâr hınta 2000 guruş 

    sermâyesi 

    52000 guruş 

Moravî Metyuş Ağâ   Kara Bayırlı Halil zimmeti Kara Bayırlı ammizâde Osman 

Zimmeti olub tahsîl  olub tahsîl olınan  zimmeti olub tahsîl  olınan 

Olınan    47 guruş   285 guruş 

800 guruş 
 

Antalyalı Hâcı Abdullah Kara Bayırlı Surlı oğlu Kara Bayırlı Himmet Ağa zimmeti  

Oğlu el-Hâcc Mehmed’den hizmeti olub tahsîl olınan olub tahsîl olınan 

18 guruş   8 guruş   297 guruş 

 

Arab Abdullah zimmeti Kara Bayırlı Himmet Ağâ Mezestereli Moravi Hüseyin Ağâ  

Olub tahsîl olınan  ‘nın biraderi Mustafa zim- zimmeti olub tahsîl olınan 

100 guruş   meti olub tahsîl olınan 55 guruş 
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    121 guruş 

 

Kara Bayırlı Zeybek   Kara Bayırlı Sarı Osman Kara Bayırlı Ahmed’in biraderi  

Mustafa zimmeti olub  zimmeti olub tahsîl olınan Mehmed zimmeti olub tahsîl  

tahsîl olınan   30 guruş   olınan 

69 guruş       265 guruş 

 

Merkûm Kara Bayırlı  Yeni Osmanlı Huri’nin  Yeni Osmanlı diğer oğlu Osman 

Ahmed zimmeti olub   oğlı Ali zimmeti olub  zimmeti olub tahsîl olınan 

Tahsîl olınan    tahsîl olınan   25 guruş 

333 guruş   37 guruş 

 

Yeni Osman Huri’nin  Kiremitci Mustafa zimmeti Müteveffâ-yı mezbûrın yeğeni 

Kendi zimmeti olub   olub tahsîl olınan  Moravî  İbrahim Ağâ’nın zimmeti 

Tahsîl olınan   58 guruş   olub tahsîl olınan 

22 guruş       435 guruş 

 
Şeriki Moravî Süleyman Mekranlı Hâcı Hüseyin  Moravi Hüseyin Ağâ’nın zimmeti 

Ağâ zimmeti olub tahsîl  Ağâ’nın zimmeti olub  olub tahsîl olınan 

Olınan    tahsîl olınan   111 guruş 

864 guruş   95 guruş 

 

Öksüz Kostanti zimmeti Çuhacı Kara İbrahim   Def’a Moravi Metyuş Ağâ  

Olub tahsîl olınan  zimmeti olub tahsîl olınan zimmeti olub tahsîl olınan 

92 guruş   60 guruş   62 guruş 

 

Kileci Hüseyin zimmeti Uşaklı Halil Ağâ zimmeti Zuhûr iden nukûd-ı mevcûde- 

Olub tahsîl olınan  olub tahsîl olınan  sinden techîz ve tekfînine vesâir 

189 guruş   285 guruş   masârifleri  

        1205 guruş 

Bâkî zuhûr iden nukûd-ı  

Mevcûdesi 

525 guruş 

 

Cem’an yekûn eşyâ-ı mevcûde 
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65024 guruş 30 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Bâ-vasiyet techîz ve tekfîn Vücûh-ı hayr vasiyet-i Bedel-i hâcc içün vasiyet-i 

1000 guruş   müsbitesi   müsbitesi 

    1000 guruş   3500 guruş 

 

Vereseden kebîr oğlu   Mehr-i müeccel-i müsbit Kara Bayırlı Himmet Ağâ’nın  

Emin vesâir verese-i   li-zevceti’l-mezbûre   İtmekci ıslâhu’l-Hâcc İbrahim  

Kibârın izin ve icâzlarıyla  Penbe Hâtûn    zimmetinde alacağı olub müteveffâ 

Sâbit olan vasiyet  301 guruş   -yı mezbûrın tahsîl ve zimmetinde 

5000 guruş       geçmiş oldığı sâbit olan meblağ 

        820 guruş 

 

Deyn-i müsbit baçevân  Tereke-i bâkîyeden resm-i Kaydiyye  

Yedi Karındaş Oğlu   kısmet     80 guruş 

Mehmed   1334 guruş 30 para 

15 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârifât-ı müteferrika 

280 guruş   350 guruş 

 

Cem’an yekûn eşyâ-ı mevcûde-i nakl 

165224 guruş 30 para  İhrâcât-ı yekûn tenzil 

 13429 guruş 20 para   

51595 guruş 20 para  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l mezbûre Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l-merkûm  

Penbe Hâtûn    merkûm Emin   İbrahim 

6449 guruş 17 para  11286 guruş 20 para  11286 guruş 20 para 

  28 guruş 14 para     136 guruş 28 para       136 guruş 28 para   

6381 guruş 3 para  11149 guruş 32 para   11149 guruş 32 para 

 
 

Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l Hissetü’l-binti’l-kebîri’l Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l 
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Merkûm Hüseyin  mezbûre Ümmü Gülsüm mezbûre Emtiha 

11286 guruş 20 para  5643 guruş 10 para  5643 guruş 10 para 

   136 guruş 28 para       68 guruş 14 para   546 guruş 35 para 

11149 guruş 32 para  5574 guruş 36 para  6190 guruş 5 para  

     Verâse-i vasiyet sâir veresenin icâzetine mevkûf olub vereseden kibâr vasiyeti mebnî 

oldıklarına binâen işbu sagîre mucnî oldıklarına binâen işbu sagîrın hakkında vasiyet bâtıla 

oldığından verese-i kibârın hisselerinden bi’t-tenzil ihrâcâtda muharrer oğlu Emin’e vasiyet 

itmiş oldığı beş bin guruşdan sagîre-i mezbûrenin lazım gelen hissesini 

 

XII/4a 

No: 8 

Medîne-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

vefât iden Meryem binti İsmail bin Abdullah’ın verâseti li-ebeveyen kız karındaşı oğulları 

İsmail ve Ali ve Mehmed ve kızı Elif ve sagîre kızı Şerife’ye münhasıre oldığı lede’ş-şer’i’l-

enver zâhir ve nümâyan oldukdan sonra mezbûrenin tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî 

nasb ve ta’yîn olınana karındaşı mezbûr İsmail ma’rifetleriyle ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzi’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûredir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Pilav sahanı aded 3  Def’a sahan aded 8  Tencere maa kapak aded 1 

30 guruş   67 guruş   62 guruş 

 

Kahve cezvesi aded 1  Çukur tas aded 1  Kamis leğeni aded 1 

15 guruş   10 guruş   12 guruş 

 

Kadaif tebsisi aded 1  İbrik aded 1   Def’a tas aded 1 

30 guruş   20 guruş   5 guruş 

 

Gömleklik bez tob aded 2 Yorgan çarşafı aded 1  Kıbrıs kârı yorgan yüzü aded 1 

60 guruş   20 guruş   40 guruş 

 

Sarı pirinç kuşak aded 1 Testi aded 2   Bir mikdâr ipek  

130 guruş    9 guruş   15 guruş 
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Köhne çuval aded 3  Müsta’mel seccade aded 1 Yasdık aded 3 

12 guruş   10 guruş   21 guruş 

 

Yorgan aded 2   Döşek aded 2   Döşek çarşafı aded 1 

25 guruş   40 guruş   10 guruş 

 

Gömlek aded 1  Uzun entari aded 1  Peşkir aded 1 

15 guruş   20 guruş   3 guruş 

 

Kısa entari aded 1  Yağ nısf kıyye   Yük ipeği dirhem 200 

10 guruş   5 guruş   3 guruş 

 

Bel kürkü aded 1  Balta aded 1   Tahra aded 2 

4 guruş   7 guruş   6 guruş 

 

Kahve takımı aded 1  Ali Hoca’nın oğlu  Sini aded 1 

30 guruş   Mahmud’un zimmetinde 80 guruş 

    Bâ-sened alacağı 

    560 guruş   

 

Kazgan aded 1  Memduhiye altunı aded 1 Memduhiye nısfı aded 3 

100 guruş   20 guruş   30 guruş 

 

İstanbul rub’i aded 2  Adliyye rub’i aded 6 fi 5 Rubiyye altunı aded 2 

14 guruş   30 guruş   19 guruş 

 

Barput aded 3   Ufak pare    Saz poşideli ma’lûmü’l-hudûd iki  

15 guruş   5 guruş   göz menzil bir mikdâr bağçe 

        13 guruş 

Hırdavât-ı menzil   

40 guruş 

 

Cem’an yekûn eşya-ı mevcûde 

3064 guruş 

Techîz ve tekfîn  maa ıskata salât 
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500 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Yekûni’l-mâl-ı mevcûd    3064 guruş 

Techîz ve tekfîn ve ıskata masârifi tenzil  500 guruş 

      2564 guruş 

Resm-i kısmeti ihrâc         64 guruş 

      2500 guruş 

Kaydiyye           5 guruş 

      2495 guruş 

Masârif-i müteferrika ve kalemiyye ve      66 guruş 

Varaka bahâ ihrâc     2429 guruş 

 

Hisse-i mezbûr İsmail’in  Hisse-i mezbûr Ali’nin Hisse-i mezbûr Mehmed’in  

  

607 guruş 10 para  607 guruş 10 para  607 guruş 10 para 

Hisse-i mezbûre Elif’in Hisse-i mezbûre Şerife  

303 guruş 25 para  303 guruş 25 para 

 

XII/4b 

No:9 

Medîne-i Antalya kurrâsından Bıyıklı karyesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Öşür oğlu Hüseyin bin Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Rahime bint-i Ali ve sulbî kebîr oğlulları Ali Mehmed ve sulbî sagîr oğlu Hasan ile sulbiye-i 

kebîre kızı Züleyha ve sulbîye-i sagîre kızları Ayşe ve Hadice’ye münhasire oldığı lede’ş-

şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sigâr-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer’den mansûb vasîleri kebîr er-karındaşları merkûm Ali’nin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve terkîm ve  beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur tahrîren fî’l-yevmi’l-hâmis sene 

tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Büyük dişi deve re’s aded 1 Üç yaşında erkek deve re’s  Buzağılı kara sığır inek re’s  

700 guruş   aded 1    aded 1 

    700 guruş   150 guruş 
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Öküz re’s aded 1  Ana davar aded 15  Kule kısarğı re’s aded 1 

500 guruş   Çabıç davar aded 11  400 guruş 

    650 guruş 

 

Arı koğanı aded 20  Koca merkeb re’s aded 1 Kazgan aded 1 kıyye 5 

600 guruş   250 guruş   100 guruş 

 

Süt leğeni aded 2  Tencere aded 2  Tağan (?) aded 1 

60 guruş   50 guruş   10 guruş  

 

Çukur çanak aded 3  Südçü mülkü aded 1  Su bakırı aded 1 

Tabak aded 1   15 guruş   15 guruş 

40 guruş 

 

Ocak ibriği aded 1  Kızıl çuğal çift 1  Un çuğalı çift 1 

20 guruş   50 guruş   30 guruş 

 

Deve çuğalı çift 4  Köhne çuğal aded 1  Köhne kilim aded 1 

80 guruş   30 guruş   30 guruş 

 

Köhne kıl siyah çadır   Şa’îr aded 6    Kırık tüfenk aded 1 

Aded 1    60 guruş   Kırık tabanca aded 1 

50 guruş       60 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil   Badem ağaçlı Himmet bin Nukûd-ı mevcûdesi 

50 guruş   Mustafa zimmeti  30 guruş 

    180 guruş 

Cem’an yekûn 

4910  

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i müsbit  Tereke-i bâkîden resm-i kısmet 

30 guruş   li’z-zevceti’l-mezbûre  119 guruş 
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    101 guruş 

Kaydiyye    Varaka bahâ    Masârif-i müteferrika   

70 guruş   4 guruş   48 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

310 guruş 

 

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

4600 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hisssetü’l-ibni’l-mezbûri’l- Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l-mezbûr  

mezbûre Rahime Hâtûn kebîr Ali    Mehmed 

575 guruş   894 guruş 17 para 1 akçe 894 guruş 17 para 1 akçe 

 

Hissetü’l ibni’s-sagîri’l- Hissetü’l-binti’l-kebîri’l- Hissetü’l-mezbûre sagîre Ayşe 

Mezbûr Hasan   mezbûre Züleyha   447 guruş 8 para 2 akçe 

894 guruş 17 para 1 alçe 447 guruş 8 para 2 akçe 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîri’l 

Mezbûre Hadice 

447 guruş 8 para 2 akçe 

Küsür Para 

2  

II/4b 

No:10 

Medîne-i Antalya mahallâtından Mecdeddin Mahallesi ahâlisinden el-Hâcc Mehmed 

Sipahi ibn-i Abdulkerim nâm kimesne meclis-i şer’-î şerîf-i enverde zevce-i medhûl bihâsı 

işbu bâ’isetü’l-kitâb Kamile bint-i Mustafa Rüstem nâm Hâtûn muvâcehesinde bi’t-tav’ ve’s-

sâf ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin bi-tarîki’ş-şirâ 

müstakilen yedimde mülk ve hakkım olub sâlifü’z-zikr Mecdeddin mahallesinde vâkı’ etrâf-ı 

erbaadan bir tarafı müteveffâ Hâcızâde el-Hâcc Mehmed Ağâ’nın verese-i menzili ve 

tarafeyni el-Hâcce Zeliha bint-i Abdülcelil nâm Hâtûn menzili ve bir tarafı tarîk-i âmme ile 

mahdûd fevkânî iki göz oda ve bir havliyi müştemil bir bâb mülk-i menzili cemi’-i tevvâbı 

ve’l-levvâhık ve kâffe-i hukuk ve’l-murâfık ile tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside 

ve uhûd-ı mübteleden ve tagrîr ve gabn ve telceîden ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile iki bin 
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guruş semen tesmiyesiyle zevcem işbu Kamile Hâtûn bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğinde ol 

dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr iki bin guruş zevcem mezbûre Kamile Hâtûn’ın zimmetinde bâ-

temessük cihet-i karzdan alacağı olan iki bin guruş alacağın takâs ve mahsûb eylediğimde ol 

dahi mukâsa râzı ve kabûl eyleyüb ol vechle ben menzil-i mezkûrın semenini mezbûreden ol 

dahi deyn-i merkûmı benden her birimiz istîfâ ile ba’de’l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûrda 

benim asla ve kat’an alaka ve medhalim kalmayub zevcem mezbûre Kamile Hâtûn’ın mülk-i 

müşterâsı ve hakkı sarîhi olmuşdır keyfe mâ teşâ ve tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun 

didikde gıbbe’t-tasdiki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı tahrîren fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l 

ışrîn min şehr-i rebî’ü’l-ahir sene tisa ve seb’în ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Gökçe Salih Uzun Hasan bin el-Hâcc İsmail  

Kar Yağdı oğlu Hüseyin bin Mehmed 

Ve Mahkeme Kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

Ve gayrihum 

 

XII/5a 

No:11 

Medîne-i Antalyaya muzâfa İstanos nahiyesi kurrâsından Leylek karyesinde sâkin iken 

bundan akdem fevt olan Rabia bint-i Akça İsmail bin Abdullah’ın zâhirde vâris-i ma’rûf ve 

ma’rûfesi olmayub bi’l-cümle terekesi cânib-i beytü’l-mâla âid ve râci oldığından beytü’l-mâl 

memurı olub Teke sancâğı mâl müdîri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bi’l-müzâyede ba’de ınkıtü’r-rağbe bey’ olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur tahrîren fi’l-yevmi’s-sabi’ ve’l-

ışrîn min şehr-i rebi’ü’l-âhir sene tis’â ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrede vâkı’ Öküz çift aded 1   Kara sığır ineği re’s aded 2 

Hudûd ve müştemilâtı  650 guruş   250 guruş 

Ma’lûm bir bâb mülk  

bağçe semeni 

700 guruş 

 

Dana erkek re’s aded 2 Kazgan aded 1  Sini aded 1 

75 guruş   50 guruş   20 guruş 
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Yağ tâbesi aded 3  Süd leğeni aded 2  Çanak nuhâs aded 3 

30 guruş   25 guruş   25 guruş 

 

Tencere aded 1  Su bakırı aded 1  Köhne bir kat yatak  

15 guruş   20 guruş   25 guruş 

 

Def’a nuhâs çanak aded 1  

15 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-mâl 

2000 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

İhbâriye nâmıyle Hurşid Tereke-i bâkiden taraf-ı Kaydiye  

Efendiye virilen   şer’e âid olan resm-i âdi 3 guruş 

100 guruş   470 guruş 

 

Varaka bahâ ve masârif-i  

Müteferrika 

900 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

160 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî âid ilâ cânib-i beytü’l-mâl  

1840 guruş 

İşbu meblağ-ı bâkî-i mezkûrının sekiz yüz kırk guruş beytü’l-mâl içün medîne-i 

mezbûre mâl sandığına va’z ve teslîm olındığı işbu mahalle şerh virildi 

   

No:12 

Medîne-i Antalya’da Mecdeddin mahallesinde sâkin Ayşe bint-i el-Hâcc Ahmed nâm 

Hâtûn tarafından zikr-i âtî bey’e vekîl oldığı zât-ı mezbûreye bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân 

Kasab Ali Ağâ ibn-i el-Hâcc Ahmed ve Yağcı el-Hâcc Abdüssamed bin Mehmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan mezbûrenin evvelâ kızı mezbûre Ayşe Hâtûn tarafından 
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bi’l-vekâle medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine Mecdeddin 

mahallesi ahâlisinden işbu bâ’isü’l-kitâb Kandilzâde Hafız Yusuf ve Mustafa ve el-Hâcc 

Mehmed nâm kimesneler mahzarlarında bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

sâlifü’z-zikr Mecdeddin mahallesinde vâkı’ bir tarafı hâzırûn-ı bi’l-meclis işbu hafız Yusuf ve 

Mustafa ve el-Hâcc Mehmed menzilleri ve bir tarafı Fatma Hâtûn bint-i Abdullah menzili ve 

bir tarafı mahalle-i mezbûr mescîd-i şerîfi emâmına meşrût olan vakf-ı menzil ve taraf-ı râbı 

tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk-i menzil arsasında nısf-ı hisse-i şâyıası akd-ı âtîü’z-

zikrin sudûrına değin bi’t-tarîki’ş-şirâ benim ve diğer nısf-ı hisse-i şâyıası bundan akdem 

verâseti benimle ba’deha vefât iden sulbî sagîr oğlum Hüseyin ve sadrîye kızı Muhterem ve 

Ayşe’ye münhasire oldığı oldığı halde fevt olan zevce-i menkûham Meryem Hâtûn ibnetü 

Kandîl ile yedimizde seviyen müşterek mülkümüz olub ba’de vefâtıhımâ bi’l-cümle arsa-i 

mahdûde-i mezbûr sekiz sehm itibâriyle nısf olan dört sehmi şirâ ve bir sehmi zevcem 

mütevffât-ı mezbûre Meryem’den ve iki sehmi fevt olan oğlum mezbûr Hüseyin’den hisse-i 

irsîye ta’yîn ve tahsîs kılınmağla bi’l-cümle arsa-i mahdûde-i mezbûreyi tarafından îcâb ve 

kabûli hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve gabn ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile beş bin beş yüz guruş semen tesmiyesiyle mezbûrûn Hafız Yusuf ve Mustafa 

ve el-Hâcc Mehmed’e bi’l-asâle ve bi’l-vekâle bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde anlar 

dahi ber-vech-i muharrer ale’l-iştirâkü’s-seviyye ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl idüb 

semeni olan meblağ beş bin beş yüz guruşı bana bi’t-tamam ve’l-kemâl edâ ve îfâ ve ben dahi 

bi’l-asâle ve bi’l-vekâle tamamen ve kâmilen ahz ve kabz ve bi-kadrü’l-hass iktisâm 

itmemizle ba’de’l-yevm arsa-i mahdûde-i mezkûrede benim ve müvekkilem mezbûre 

Ayşe’nin asla ve kat’ân alaka ve medhalimiz kalmayub mezbûrın Hafız Yusuf ve Mustafa 

ale’l-iştirâkü’s-seviyye mülk ve müşterâları ve hakk-ı sarîhleri olmuşdır keyfe mâ yeşâûn ve 

yehtârûn mâlik ve mutasarrıfları olsunlar didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb 

ketb olındı tahrîren fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i rebi’ü’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve 

semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

İtmekçibâşı el-Hâcc Mehmed Ağâ 

Mahalle-i mezbûre muhtârı Abdulbâki 

Yağcı el-Hâcc Abdüssamed ve 

Kasab Ali Ağâ ibn-i el-Hâcc Ahmed 

ve gayrihum 

 

XII/5b 

No:13 
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Medîne-i Antalya kurrâsından Karaman karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât 

iden Deli Ali bin Ebubekir bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-ı metrûkesi Havva bint-i 

Halil ile sulbî sagîr oğlu Ebubekir ve sulbîye-i sagîre kızları Ayşe ve Emine ve zevce-i 

mezbûrenin batnında müstebîn tahminen (boşluk) aylık hamle münhasire oldığı bi’l-ihbâr 

lede’ş-şer’i’l-enver zâir ve mütehakkik oldıkdan sonra sagîr-i mezbûr Ebubekir’in sagîretân-ı 

mezbûretânın tesviye-i umûrlarına hamle-i mezbûrın dahi hisse-i mevkûfesini ahz ve kabz ve 

hıfza ba’de’l-vilâde kezâlik tesviye-i umûrına kıbel-i şer’-i şerîfden vasî nasb ve ta’yîn olınan 

valideleri mezbûre Havva Hâtûn’ın ma’rifetiyle ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i 

âtî zikr u beyân olınur hurrrire fî’l-yevmi’s-sâni ve’l-ışrîn min şehr-i rebî’ü’l-ahir sene tis’a ve 

sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrede vâkı’ Menzil-i mezkûrın   Öküz çift aded 1 

kiremit poşideli bir bâb  ittisâlınde bir mikdâr  700 guruş 

menzil    bağçe 

500 guruş   100 guruş 

 

İnek re’s aded 1  Dana re’s aded 1  Erkek merkeb re’s aded 1 

150 guruş   40 guruş   150 guruş 

 

Köhne çuval aded 1  Müsta’mel çuval aded 4 Heğbe aded 1 

5 guruş   45 guruş   5 guruş 

 

Balta aded 1   Nacak aded 1   Tahra aded 1 

7 guruş   7 guruş   4 guruş 

 

Bel aded 1   Orak aded 2   Çift takımı aded 1 

10 guruş   5 guruş   30 guruş 

 

Zeytun ağacı aded 4  Harnub ağacı aded 10  Mevcûd harnub aded 25 

250 guruş   150 guruş   100 guruş  

 

Sisam keyl 20   Penbe kıyye 60  Hınta keyl 10 

760 guruş   180 guruş   150 guruş 
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Şa’îr keyl 3   Su bakırı aded 1  Tencere aded 1 

300 guruş   15 guruş   15 guruş 

 

El tavası aded 1  Çömlek aded 1  Çanak aded 2 

10 guruş   5 guruş   20 guruş 

 

Leğen aded 1   Nuhâs ibrik aded 1  Evânî-i nuhâs aded 2 

20 guruş   40 guruş   20 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

85 guruş  

 

Cem’an yekûn-i eşya-i mevcûde 

3660 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Zevce-i mezbûre   Diğer zevce-i müteveffiye  Resm-i kısmet-i âdî 

Havva’nın mehr-i müecceli  Ayşe‘nin mehri  91 guruş 

101 guruş   101 guruş 

 

Kaydiyye    Kağıd bahâ   Masârif-i müteferrika  

5 guruş   20 guruş   30 guruş 

 

Cem’an yekûn mezbûr nakl 

3360 guruş 

  329 guruş   Yekûni ihrâcâtı tenzîl 

3331 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hisse-i  ibn-i mezbûr  Hisse-i bintü’l-mezbûre  

Havva Hâtûn’ın  Ebubekir   Ayşe’nın 

416 guruş 15 para  739 guruş 8 para  269 guruş 4 para 

 

 

Hisse-i bintü’l-mezbûre  Hissetü’l-hamli’l-mevkûf 

Emine’nin   739 guruş 8 para 
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269 guruş 4 para 

 

No:14 

Medîne-i Antalya karyesinden Doyran karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Hüseyin bin Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-ı metrûkesi Şerife bint-i 

Mehmed ile sulbî oğulları Hasan ve Ahmed ve Mehmed ve sulbiye-i kebîre kızı Fatma ve 

sulbîye-i sagîre kızı Ümmügülsüm’e münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sagîrûn-ı mezbûrûn ve sagîre-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan valideleri mezbûre Şerife Hâtûn’ın ma’rifetiyle ve ma’rifet-

i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-

ışrîn min şehr-i rebî’ü’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrede vâkı’ Öküz re’s aded 1  Menzil-i mezkûrın ittisâlinde bir  

Toprak  poşideli bir bâb  300 guruş   mikdâr bağçe 

Menzil        500 guruş 

100 guruş 

 

Bârgîr re’s aded 1  Hımar re’s aded 1  Tahta anbar aded 2 

300 guruş   400 guruş   200 guruş 

 

Müsta’mel çuval aded 3 Harar aded 2   Sagîr kilim aded 1 

60 guruş   20 guruş   20 guruş 

 

Müsta’mel yorgan aded 1 Nacak aded 1   Orak aded 1 

30 guruş   7 guruş   5 guruş 

 

Çifte takımı aded 1  Tüfenk aded 1   Hınta keyl 4 

40 guruş   100 guruş   160 guruş  

Şa’îr keyl 10   Evânî-i nuhâs 7 kıyye  Hırdavât-ı menzil 

160 guruş   175 guruş   54 guruş 

    

Cem’an yekûn-i mâl-i mevcûd 

2600 guruş 

Minhâ’l-ihrâcât 
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Techîz ve tekfîn   Mehr-i zevc-i mezbûre  Resm-i kısmet  

40 guruş   Şerife’nin   65 guruş 

    51 guruş 

 

Kaydiyye   Kağıd bahâsı   Masârifât-ı müteferrika 

3 guruş   20 para   23 guruş 

 

Cem’an yekûn mezkûr-ı nakl 

2600 guruş 

  154 guruş  İhrâcât-i yekûn-i tenzil 

2446 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hisse-i ibn-i mezbûr   Hisse-i ibn-i mezbûr Ahmed’in 

 Şerife Hâtûn’ın  Hasan    535 guruş 2 para 

305 guruş 30 para  535 guruş 2 para 

 

Hisse-i ibn-i mezbûr   Hisse-i bint-i mezbûre Hisse-i binti’l-mezbûre  

Mehmed’in    Fatma’nın   Ümmü Gülsüm 

535 gguruş 2 para  267 guruş 21 para  267 guruş 21 para 

   

XII/6a 

No: 15 

Medîne-i Antalya kurrâsından Çakırlar karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât 

iden Nebi Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Dudu bint-i Mustafa ve 

diğer zevcesi Hadice bint-i Ali ile sulbîye-i sagîre kızları Ayşe ve Havva ile li-ebeveyn kız 

karındaşı Fatma’ya münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

sagîretân-ı mezbûretâna kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan valideleri mezbûre Dudu 

Hâtûn’ın ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve 

taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî’l-

yevmi’r-râbı’ ve’l-ışrîn min şehr-i rebî’ü’l- ahir sene tis’â ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrede vâkı Erkek merkeb re’s aded 1 Tosun re’s aded 1 

Bir bâb mülk-i menzil ve 100 guruş   250 guruş 

İttisâlinde bir mikdâr bağçe      

1300 guruş 
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Danalı inek re’s aded 1 Kısır inek re’s aded 1  Anbar göz aded 1 

200 guruş   300 guruş   50 guruş 

 

Çuval aded 5   Evânî-ı nuhâs kıyye 13 Balta aded 1 

50 guruş   270 guruş   12 guruş 

 

Tahra aded 1   Mısır darısı keyl 7  Sisam keyl 1 

5 guruş   70 guruş   28 guruş 

 

İngiliz lirası mevcûd   Luiz altınu aded 10  Cedîd yirmilik altın aded 3 

aded 2    130 guruş   60 guruş 

220 guruş 

 

Beyaz mecidiye aded 2 Yusuf Hoca’nın zimmetin- Penbe kıyye 6 

40 guruş   de alacağı   24 guruş 

    300 guruş  

 

Mihaliç penbe kıyye 10 Basel kıyye 10  Hırdavat-ı menzil 

11 guruş   5 guruş   52 guruş 

 

Cem’an yekûn-i eşya-ı mevcûde 

3495 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn ve  Mehr-i zevc-i mezbûre  Mehr-i zevce-i mezbûre 

Vasiyeti   Dudu Hâtûn’ın  Hadice Hâtûn’ın 

500 guruş   101 guruş   51 guruş 

 

Tüccar Kara Yorgi’ye  Teklîf  mâl sandığına  Resm-i kısmet-i âdî 

Deyni    deyni    87 guruş 

400 guruş   50 guruş 

 

Kağıd bahâsı   Kaydiyye   Masârif-i müteferrika 

20 para   5 guruş    31 guruş 
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Cem’an yekûn-i mâl-ı mevcûd 

3495 guruş Yekûn-i mâl-ı mevcûd 

1226 guruş Yekûn-i ihrâcât-ı tenzîl 

2269 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hisse-i zevce-i mezbûre  Hisse-i bint-i mezbûre Ayşe’nın 

Dudu Hâtûn’ın  Hadice Hâtûn’ın  756 guruş 13 para 

141 guruş 32 para  141 guruş 32 para 

 

Hisse-i bint-i mezbûre  Hisse-i uht-i li-ebevyen 

Havva’nın    Fatma’nın 

756 guruş 13 para  472  guruş 29 para 

      

XII/6b 

No:16 

Fi’l-asl cezîre-i İstanköy ahâlisinden olub ber-vech-i âtî verâseti iddiâ iden vilâyet-i 

Anadolu’da vâkı’ medîne-i Antalya’da müteehhilen sâkin Şahin Ahmed ibn-i el-Hâcc Hasan 

ibn-i el-Hâcc Mehmed nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre 

ahâlisinden Dellal Hasan bin İbrahim nâm kimesne mahzarında üzerine da’va ve takrîr-i 

kelâm idüb sâlifü’z-zikr İstanköy cezîresi mahallâtından Mer’iş mahallesi ahâlisinden iken 

bundan akdem fevt olan li-ebeveyn karındaşım el-Hâcc Salih ibn-i el-Hâcc Hasan bin 

Mehmed hâl-i hayatında merkûm Dellâl Hasan zimmetinde cihet-i karzdan olan otuz guruş 

hakkını kable’l-istîfâ fevt olmağla müteveffâ-yı merkûmenin min ciheti’l- usûbe verâseti 

benimle cezîre-i mezbûrede mahalle-i merkûmede sâkinât zevce-i menkûha-i metrûke Atike 

bint-i Halil ve sulbîye-i sagîre kızları Fatma ve Hadice’ye münhasiren tashîh ve mesele-i 

mirasımız dahi yirmi dört sehme münkasım olub, sehm-i mezkûrenin üç sehmi zevce-i 

mezbûre Atike’ye ve sekiz sehmden cem’an on altı sehmi kızları sagîretân-ı mezbûretân 

Fatma ve Hadice’ye ve bâkî beş sehmi bana isâbeti lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mukarrer 

olmağla meblağ-ı mezbûr otuz guruşdan bir tashîh-i mezkûr hisse-i irsiyeme isâbet iden altı 

guruş on parayı merkûm Dellal Hasan’dan bi’l-verâse taleb iderim suâl olınub olur ise 

matlûbımdır ki gıbbe’s-suâl merkûm Hasan cevâbında cihet-i merkûmeden müteveffây-ı 

merkûma otuz guruş deyni oldığını ikrâr lakin müddeî-i merkûmın ber-vech-i muharrer 

verâseti ma’lûmum değildir deyü inkâr idecek merkûmdan müddeâsına mutâbık beyyine taleb 

olındıkda udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müslimînden ve cezîre-i mezbûre ahâlisinden el-Hâcc Mehmed 

ibn-i el-Hâcc Hasan ve Trabzonlu Ahmed ibn-i Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 
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meclis-i şer’de hâzırân olub istişhâd olındıkda fî’l-hakîka müddeî-i merkûm Şahin Ahmed 

müteveffâ-yı merkûm Hâcı ile li-ebeveyn karındaşlar olub babaları ismi Hâcı Hasan ve 

dedeleri isimi el-Hâcc Mehmed ve anaları isimi anaları ismi♦ Züleyha ve mesket-ı reisleri 

cezîre-i İstanköy  olmağla müteveffâ-yı merkûmın verâseti min ciheti’l-usûbe işbu hâzır-ı 

bi’l-meclis Ahmed ile cezire-i mezbûrede sâkinât zevce-i menkûha-i metrûkesi Atike ve 

sulbiye-i sagîre kızları Fatma ve Hadice’ye mühasırdır bunlardan gayri verâseti terekesine 

müstehak kimesnesi oldığı ma’lûmımız değildir deyü her biri vech-i şer’î üzere edâ-yı 

şehâdet-i şer’iyye ittikde ba’de’t-ta’dîl ve’t-tezkîye şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince 

ba’de’l-hükm ve’t-tenbîye merkûm Şahin Ahmed yine meclis-i şer’-i hatîrda takrîr-i kelâm ve 

ta’bîr-i ani’l-merâm idüb mevrûsem karındaşım müteveffâ-yı merkûm el-Hâcc Salih’in kâffe-i 

terekesinden ale’l-mâ farz Allahü Teâla bana isâbet idecek hisse-i irsîyemi tereke-i müteveffâ-

yı merkûma mahallinde vaz’ü’l-yed olanlarından taleb ve da’vâ ve ahz ve kabza  makbûzını 

bana isâle lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya husûs-ı mezbûrın mütevvakıf oldığı küllisine halen 

cezîre-i mezbûrde sâkin mu’teberân-ı ahâli ve tüccârdan bâ’isü’l-vesîka İsmail ibn-i İbrahim 

Bey nâm kimesneyi kabûlıne mevkûf tarafımdan vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer’iyye 

ile vekîl ve nâib ve münâb nasb ve ta’yîn eyledim didikde mâ hüve’l-vâkı’ bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olındı tahrîren fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i cumâde’l-ahir sene tis’a sebîn ve mieteyn ve 

elf 

Şühûdü’l-hâl 

İstanköylü el-Hâcc Mehmed ibn-i el-Hâcc Hasan  

Trabzonlu Ahmed bin Mehmed 

Ve gayrihum       

 

 

No:17  

Elhamdulillahilezi ceale’l-atîk sebeben li’n-necât mine’n-nâr ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ 

nebiyü’l-muhtâr ve alâ alihi ve ashâbü’l-ahyâr mâ teâkubü’l-leylü’n-nehâr ammâ işbu kitâb-ı 

sıhhat-ı nisâb hâl-ı ani’l-irtiyâbın tahrîr ve inşâ ve tasdîr ve imlâsına bâ’is ve Bârî oldur ki 

tâcü’l- muhzirât umdetü’l-mestûrât iffetlü Veliye Hânım bint-i Sıdkızâde Şerîf Rüşdü Efendi 

ve fıkhımâ ile’s-savâbü’l-melikü’l-muîdü’l-mübdî medîne-i Antalya mahkemesinde meclis-i 

şer’-i şerîf-i Ahmedî ve mahfîl-i dîn-i münîf-i Muhammedîde kendüye rıknı mutasarrife olan 

uzunca boylu açık kara kaşlı kara gözlü zenciyetü’l- asl müslimetü’l-millet Şukdil bint-i 

Abdullah nâm câriye mahzarında bi’n-niyetü’l-hâlise ikrâr-ı tâmm-ı sahîh-i şer’î ve i’tirâf-ı 

sarîh-i merî idüb min atîk rakbetü mü’minetü Atîkullah bi külli afüvv minhâ afven min 
                                                
♦ “anaları ismi” mükerrerdir 
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mine’n-nâr hadîs-i şerîfin mazmûn-ı necât-ı makrûnına mazhar arsa-i arasât mecmû-ı assâtda 

hâize mesûbât ve nâile-i hâsenât-ı evfer olmak emniye-i hayriyesiyle silk-i mülkümde 

münselike olan hâzıre-i bi’l-meclis işbu Şukdil câriyemi hasbet-en-lillâhı teâla ve hasenetü 

ruh-ı resûlü’l-muallâ cem’i mâlımdan âzâd ve i’tâk ve kayd-ı rıkdan ıtlâk ve harâir-i asliyât 

zümresine idrâc ve ilhâk idüb üzerinde hakk velâ-i şer’îden gayri alakam kalmadı didikde 

gıbbe’t-tasdikü’ş-şer’î mâ hüve’l-vâkı’bi’l-ibtiğâ sebt ve imlâ ve li-ecli’s-sened mezbûre 

yedine i’tâ olındı fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i cumâde’s-sâniye sene tis’a ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müderrisîn-i kirâmdan Kamil Bey 

Necâbetlü Remzi Efendi 

Kâtib-i Mahkeme İsmail Hakkı Efendi 

Hademe-i mûmâ-ileyden Mehmed Ağâ 

Yine hademe-i mûmâ-ileyden Mehmed Ağâ 

Yine hademe-i mûmâ-ileyhden Hüseyin  

Bölükbâşı hamiyetlü Ali Ağâ 

      

XII/7a 

No:18 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya kurrâsından Çerkin Oba karyesi ahâlisinden Çürük oğlu Mustafa Ağâ 

ibn-i Ali nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’de yine medîne-i 

mezbûreye muzâfa Manay karyesi ahâlisinden tekaüd Mustafa ibn-i Mehmed mahzarında 

merkûm tekaüd Mustafa Ağâ benim iki yaşında bir re’s tayı reî olduğu mahalden tutup zabt 

eyledim deyü sûret-i def’ada îbrâ oldığı gibi eylediği kelâmını merkûm Çürük oğlu Mustafa 

inkâr ve dâfi’-i merkûm tekaüd Mustafa Ağâ def’-i meşrûhını isbâttan izhâr ve acz ile bi’t-

taleb merkûm Çürük oğlu Mustafa ba’de’t-tahlîfi’ş-şer’î dâfi’-i merkûm bilâ beyyine 

muârazadan ba’de’l-men’î tay-ı mezkûrı müddeî- i merkûm Çürük oğlu Mustafa’ya teslîm 

itmek üzere merkûm tekaüd Mustafa Ağâ’ya tenbiye olındığı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

saâdetlerine i’lâm olındı tahrîren fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i cumâde’l-âhir sene tis’a ve 

sebîn ve mieteyn ve elf 

   

No:19  

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  
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Medîne-i Antalya mahallâtından Meydan mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt 

olan Çil Hasan bin Bekir bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emine bint-i 

İbrahim ile sulbî sagîr oğlu Ömer ve sulbîye-i kebîre kızları Havva ve Ünzile ve sulbiye-i 

sagîre kızları Hadice ve Hafize ve Fatma’ya münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra nefsinden asîle ve sigâr-ı mezbûrûnın vasi-i mansûbeleri ve 

bintân-ı kebiretân-ı mezbûretân Havva ve Ünzile taraflarından zikr-i âtî meblağ-ı da’vâ ve 

kabza vekîl-i sâbitü’l-vekâleleri ma’rifetü’z-zât zevce-i mezbûre Emine Hâtûn Antalya 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre mütemekkinlerinden ve tebaa-

ı devlet-i aliyyeden Sarıklı oğlu Hâcı Nikola veled-i Yorgi muvâcehesinde mevrûsemiz 

müteveffâ-yı mezbûr Çil Hasan ve mersûme zimmetinde bir re’s kısrağı ve bir tay 

semeninden alacağı bin guruş kable’l-ahz ve’l-istîfâ fevt oldukda meblağ-ı mezbûr ba’de vefât 

bize mevrûs olmağla meblağı bi’l-verâse ve bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle taleb iderüm deyü 

ba’de’d-da’va ve’l-istintâk ve’l-ikrâr alâ mûceb-i ikrârihu meblağ-ı mezbûr bin guruşın 

müddeîye-i mezbûre Emine Hâtûn’a edâ ve teslîm ile mersûm Sarıklı oğlu Hâcı Nikol’a 

tenbiye oldığı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı tahrîren fî’l-yevmi’l-hâdi 

ışrîn min şehr-i cumâde’l-ahir sene tisa ve seb’în ve mieteyn ve elf 

 

No:20 

Yunan devleti tebaasından olub medîne-i Antalya’da sâkin tüccardan Adnaşki veled-i 

Hrısto veled-i Vasil nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

idüb medîne-i mezbûre ahâlisinden ve tüccar tâifesinden gâib-i ani’l-meclis Saidan oğlu Hâcı 

İsmail nâm kimesneden güzerân iden yetmiş dört senesi Burdur sancağı aşar ve rüsûmâtıyla 

yetmiş beş senesinin yine livâ-i mezbûrûn yalnız rüsûmâtı bana ilzâm ve ben dahi mûmâ-

ileyhden deruhte ve iltizâm eylediğimden dolayı bundan akdem mûmâ-ileyh ile olan husûs-ı 

mezbûra dair bi’l-cümle muhâsebâtımız Konya eyâleti meclis-i kebîri kararıyla teşkîl ve 

havâle kılınan komisyon-ı mahsûsda rü’yet ve zeyl-i mazbatalu i’tâ olınan muhâsebe 

defterinin nâtık oldığı üzere mûmâ-ileyhin altmış yedi bin üç yüz altmış buçuk bana deyni 

zuhûr ittiği meclis-i mezkûreden tasdîk dahi kılınmış ve meblağ-ı mezbûrın merkûmdan 

tahsîli husûsı bâ-emîrnâme ilâ eyalet-i merkûme sayî’ olınmış ise firâr eylediğinden ile’l-ân 

istihsân-ı tarafyâb olmadığım halde bu def’a mûmâ-ileyh der-saâdet ticarethânesinde tekrar 

rü’yet-i muhâsebe olınmasını istidâ eylemek ile defter-i mezbûr nizâmen kabz olınmayubda 

ticarethâne-i mezkûrda tekrar rü’yet-i muhâsebe olınmak iktizâ ider ise muhâsebe-i 

mezbûremizi rü’yet ve makbûl oldığı halde meblağ-ı mezbûrı ahz ve kabz ve bana îsâl ve 

îsâle lede’l-iktizâ icrâ dahi tevkîle der-saadette Kebeciler hânında sâkin tebaa-ı devlet-i aliyye 

ve tüccardan Ispartalı Ayaklı İstiradi nâm kimesneyi tarafımdan kabûline mevkûfen vekâlet-i 
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âmme-i mutlaka ile vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta’yîn eyledim didikde mâ vakaa  bi’t-taleb 

ketb olındı fî’l-yevmi’l-hâdî aşer min şehr-i cumâde’l-âhir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

XII/7b 

No:21 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Cezîre-i Meis ahâlisinden iken bundan dört buçuk sene mukaddem garîkân fevt olan 

devlet-i aliyye tebaasının Rum milletinden Andreya veled-i Kudi veled-i Andreya’nın verâseti 

zevce-i metrûkesi Bubariye bint-i Hristaloz ile sulbî sagîr oğulları İstaloz ve İsturi ve Anaştaş 

ve sulbîye-i sagîre kızı Desbenu’ye münhasire ve yine cezîre-i mezbûreden müteâkiben fevt 

olan Manuel veled-i Vasil’in verâseti zevce-i metrûkesi Katerina bintü’l-mersûm Hristaloz ile 

sulbîye-i sagîre kızı Udakiye’ye münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-

tahakkuk sigâr-ı mezbûrûnın min kable’l-emcedleri olub bu def’a tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer’den mansûbe vasîleri ve zevcât-ı mersûmât Bubarya ve Katerina taraflarından dahi zikr-i 

âtî meblağı da’vâ ve ahz ve kabza vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi ma’rifetü’ş- şahs Hâcce Udakiye 

bint-i Hâcı İsturi tarafından vekîl-i müseccel-i şer’î Vasilki veled-i Hâcı Anton mahzarında 

üzerine da’vâ ve müteveffiyân Andreya veled-i Kudi ve Manuel veled-i Vasil’in hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Tiryanda zimmetinde hatab ahz ve i’tâsından dolayı müştereken alacakları olan on 

iki bin guruş vereseleri olan Bubarya ve İstaloz ve İsturi ve Anaştaş ve Desbenu ve Katerina 

ve Udakiye’ye mevrûs olmağla bi’l-vekâle meblağ-ı mezbûrı merkûmdan taleb iderim deyü 

takrîr-i kelâm ittikde gıbbe’s-sual merkûm dahi cevabında meblağ-ı mezbûr cihet-i 

merkûmeden müteveffiyân-ı merkûmâna deyni ve ba’de vefâtıhıma verese-i mersûmûna 

mevrûs oldığını ikrâr lakin müddeî-i hâzırın müvekkilesi vasî-i mersûme Hâcce Udakiye’nin 

oğlu gâib-i ani’l-beled Baba Yani târihinden dört sene akdem kıbel-i şer’den bilâ nasb vasi ve 

kendüsü verese-i mersûmûn içün nesne iştirâsına memûr ve mezûn olmadığı halde kırk sehm 

itibarlı bir kıt’a sefinede olan yirmi sehm hissemden beşer sehm sefine-i hisse-i şâyıamı 

verese-i mersûmûn içün on iki bin guruş benden iştirâ ve kabûl ve semeni olan meblağ-ı 

mezbûrı müteveffîyân-ı merkûmân Andreya ve Manuel’e müştereken deynim olan mezkûr on 

iki bin guruşa takâs ve mahsub olduğu mukâsa ve kabûl idüb ol vechle ben mezkûr sefinenin 

beşer sehm hissesinin merkûmdan oldığı deyn-i merkûmı benden her birimiz istîfâ eyledikden 

sonra târihinden dört ay mukaddem sefine-i mezkûre şikest ve gark olmuş oldığından 

müddeîye-i müvekkile-i mersûme Hacce Udakiye bu def’a sigâr-ı mersûmûnın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer’den mansûb vasî ve verese-i kibârın vekîlleri oldığı hasebiyle deyn-i 

merkûmı  benden taleb ve da’vâ idüb sûret-i def’ada îrâd eylediği kelâmı bey’-i mezkûrın 

fesâdını beyân ve müşterî-i mersûm Baba Yani’nin vekâlet ve vesâyeti şer’an mütehakkik 
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değil iken bilâ masûğ-ı şer’î sefine hissesi iştirâsının adem-i ihtimâm ve zâhir ve ayân 

oldığından mâ adâ vasinin yetim hakkında vesâyeti ancak nef’ içün olub vasî ve vekîl 

olmayan gâib-i mersûm Baba Yani vukûbulan sefine hissesi iştirâsı bi’l-cümle verese-i 

mersûmın haklarında zarar-ı mahz oldığı mersûm Tiryanda’ya ba’de’t-tefhîm müteveffîyân-ı 

mersûmân Andreya ve Manuel cihet-i merkûmeden zimmetinde deyni oldığını mukırr ve 

mu’terif olub verese-i mersûme mevrûs olan meblağ-ı mezbûr on iki bin guruş verese-i 

mersûma mevrûs olan meblağ-ı mezbûr on iki bin guruş verese-i mersûmûn içün vekîl-i 

mesfûr Vasilaki’ye edâ ve teslîm ile tenbiye olındığı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine 

i ‘lâm olındı tahrîren fî’l-yevmi’s-sâbi aşer min şehr-i rebî’ü’l-ahir sene tis’â ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

XII/8a 

No:22 

 

Meskûkât Hakkında Şerefvürûd İden Fermân-ı Âlîşân Sûretidir 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-â’lem müdebbir-i umûri’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütehammim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâi’ib mümehhid-i bünyâni’d-devleti 

ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-saâdeti ve’l-iclâl el-mahfûf-ı bî-sunûfi’l-‘avâtıfi’l-melîki’l-‘âlî 

‘asâkir-i nizâmiyet-i şâhânem müşîrânından Konya eyaleti valisi olub mecîdiye nişân-ı 

zîşânının birinci rütbesini hâiz ve hâmil olan vezirîm Selim Paşa edâm Allahu teâla iclâlehu 

ve emîrü’l-ümerâü’l-kirâm kebîrü’l-kebîr âl-fehhâm zide kadrihu ve’l-ihtirâ sâhibü’l-izze 

ve’l-ihtişâmü’l-muhtass bî-mezîd inâyeti’l-mülkü’l-a’lâ Rumeli Beyler beyliği pâyelûlerinden 

Teke sancağı kaymakamı Abdurrahman Paşa dâmet muallîye ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-âkran 

kazâ müdîrleri ve a’zâ-yı mecâlis ve mu’teberân-ı ahâli zide kadrihum tevkı’-i ref’-i humâyûn 

vâsıl olacak ma’lûm ola ki bir müddetten berü dersaâdetimde tedâvül itmekde olan kavâim-i 

nakdiye ba’zı esbâb-ı zarûriye-i mülkiyeden dolayı refte refte teksîr olınarak meskûkât 

kıymet-i aslîyesinden pek çok ziyâde alınub verilmesine ve esâ’rın gılâsıyla ıbâdullâhın ve 

hazâin-i şâhânemin bunca zarûriyâtına sebeb olmuş oldığından cülüs-ı hümâyûnım gününden 

berü şu ahvâl-i müşevveşenin ıslâhını iltizâm ve arzu iderek geçende ittihâz olınan usûl-i 

tedâbir-i mahsûs ile dersaâdetimde tedâvül iden kavâim-i nakdiyenin iki mâh zarfında yani 

ağustos kat’iyetinde bi’l-külliye tedâvülden alınması nihâyet bulmuş ve hazîne-i celîlem ve 

mîrîye mütea’llik devâir-i sâire cümle muâmelâtını şehr-i eylülün iptidâsı olan cumartesi 

gününden i’tibâren nakd ile icrâ itmek yani devlet-i aliyyemin tedâvili meşrû’ olan yüzlük 

altun ve yirmilik beyaz mecidiye ve altılık ve beşlik ile bunların rub’ ve cüzleri olub bunlar 

dahi fiyât-ı mevzûa’ ve makrûlarıyla yani yüzlük ve yüz yirmilik mecidiye ve gerek rüsûmât 
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ta’rifesi mûcebince yüzlük altun ve yirmilik mecidiye veya bunların fiyâtına tatbikân nukûd-ı 

hâlise ile istîfâ kılınmak ve bundan böyle halk beyninde dahi bu kâide cârî olarak herkesin 

alışverişinde ve tedâvili meşrû’ olan ve bâlâda ta’dâd olınan meskûkâtı isti’mâl itmek 

husûsları kararlaşdırılub eşya ve erzâkın bahâları dahi bu sikkeler fiyât makrûnesiyle ta’yîn ve 

tahdîd olınmış oldığından ve mücerred teshîl-i muâmelât içün beyne’n-nâs alınub verilmesi 

mücâz olan altun meskûkât-ı ecnebiyyenin dahi ne yoldan tedâvül ideceğini ta’yîn içün 

mahsûs ilânnâmeler dahi neşr kılınmış idüğünden min ba’d kâffe-i muâmelâtın bu usûl üzere 

cereyân itmesi içün dersaâdetimde olanlar husûsiyle ticâret eşyası götürüb satanlar kaimeyi 

nakde tebdîl ile memleketlerine nakd götürmek ve göndermekle mecbûr olmalarından dolayı 

o makûlelerde bu kaimelerden pek çok zararlara uğramış ve uğramakda oldığından 

dersaâdetimde icrâ olınmış olan işbu tedbîrin asâr-ı nâfiasi bütün memâlik-i şâhânemde dahi 

meşhûh olınacağı derkâr olub taşralarda kaime metâ-ı evvel olmadığı halde yine bazı yerlerde 

fiyât-ı meskûkât arttırılmış ve ekser yerde çok ve sağ akçe itibariyle yeni nevi muâmele 

meydana konulmuş olmasıyla bundan envâ-yı fesâd ve halka-yı mazarrat götürülmekde 

bulunmuş ve tashîh-i muâmelât içün bu hale dahi bir nihâyet verilmek lâzımeden görünmüş 

oldığından ba’de-zîn memâlik-i padişâhânemde dahi muâmelât-ı mütesâviye icrâsı yani 

dersaâdetimde oldığı gibi tedâvül-i meşrû’ olan bâlâda muharrer yüzlük ve yirmilik ve altılık 

ve beşlik ve bunların rub’u ve cüz’üleri mal sandıklarından fiyât-ı mevzûalarına ahz ve i’tâ 

olınacağı misüllü halk beyninde dahi fî mâ ba’d bu usûle riâyet olınarak meskûkât-ı mezkûre 

fiyât-ı makrûn ve aslîyeleriyle alınub virilüb meskûkât-ı sâireye dâir olan ilânnâmelerin 

matbûası ol tarafa gönderilmiş oldığından anlar hakkında dahi ilânâme-i mezkûr âhkâmına 

tevfîk-i hareket kınıb hiçbir kimesne bunu hilâfında hareket ve muâmeleye cesâret idememesi 

ve kâffe-i eşya ve erzâkın dahi tenzîl ve takrîr-i fiyâtı ile bi’l-cümle ibâdullahın ve kâyıa-ı 

hüsn-i taayyüş-ı esbâbın istihsâli irâde-yi seniyye ve kât’a mülükânem iktizâsından olmağla 

sen ki vali ve kaymakam ve müşâr ve nâib ve müftiler ve kazâ müdirleri vesâir mûmâ-ileyhsiz 

vusûl-i fermân-ı hümâyunumda keyfiyet-i irâde-i seniyyemi zirâ dâirenizde bulunan mahaller 

ahâlisine i’lân ve işâatle bundan böyle bâlâda muharrer tenbihâtın hilâf-ı harekette 

bulundukda muâmelât-ı nâsı ihlâl idenler tedâvül-i meşrû olan meskûkâtı ziyâdeye olub kabûl 

eyleyenler madâm ki mugayir irade-i seniyyem hareketi ihtiyâr itmiş olacaklarından ol 

makûlelerinden akçeye her kaç guruş ziyâdeye almışlar ise ol ziyâdenin bir misli cezâ-yı 

nakdî ahz olınması ve’l-hasıl şu kararın kelâmıyla muhâfaza ve asâyiş-i ibâdullahın vikâye 

kılınması husûslarına cümle kez bi’l-ittifâk mezîd itinâ ve sarf-ı makderet eyleyesiz şöyle 

bilesiz alâmet-i şerîfeme itimâd kılasız tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i rebî’ü’l-ahir sene tisa ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 
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XII/8b 

No:23 

Medîne-i Antalaya mahallâtından Takyeci Hâcı Mustafa mahallesinde sâkine iken 

bundan akdem vefât iden Kamile Hanım bint-i el-Hâcc İsmail’in verâseti zevci Osman Ağâ 

ibn-i Ali ile sulbîye-i sagîre kızları Fatma ve Ayşe ve li-ebeveyn er-karındaşı Abdurrahman’a 

münhasire oldığı ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkik zecv-i mezbûr Osman ile umûr-ı vesâyeti 

ehliyeti ve emâneti ba’de’l-ihbâr sagîretân-ı merkûmetânın tesviye-i umûrlarıyla hisse-i 

mevrûselerini hıfz ve kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan min kabl olan cedleri Uncu Ali 

bin Halil ve üzerine nâzır ta’yîn kılınan Hâcı Mustafa nâm kimesnelerin bi’l-verâse ve bi’l-

vesâye ve bi’n-nezâre taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyinlerinde bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i üteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-vech-i 

âtî zikr olınur tahrîren fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min saferi’l-hayr sene tisave sebîn ve mieteyn ve 

elf 

Yorgan aded 1   Yasdık aded 1   Def’a müsta’mel döşek  

70 guruş   10 guruş   10 guruş 

 

Evânî-i nuhâs aded 6   Leğen maa ibrik   Sandık aded 2 

100 dirhem    50 guruş   50 guruş 

130 guruş 

 

Müsta’mel kilim aded 2 Sivâyy libâde aded 1  Sivayy entari aded 1 

90 guruş   130 guruş   250 guruş 

 

Kutnî entari aded 1  Sivâyy şalvar aded 1  Çuka salta  

130 guruş   40 guruş   60 guruş 

 

Müsta’mel canfes ferâce  Entari aded 1   Köhne şalvar aded 1 

55 guruş   25 guruş   5 guruş 

 

Köhne kebe aded 1  Gömlek aded 2  İlük aded 2 

20 guruş   30 guruş   40 guruş 

 

Yelek aded 1   Yazma aded 2   Başörtüsü ve peştamal  

8 guruş   5 guruş   40 guruş 
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Hamam takımı purlu fitâ Fes maa yazma   Adî tel bilâzik 

Çulı peştamal baş bezi 25 guruş    50 guruş 

maa boğça  

80 guruş 

 

Gümüş tarak aded 3  Yaldızlı bâşer takımı  Kopça aded 7 

50 guruş   120 guruş   20 guruş 

 

Onluk altun aded 7  Beşlik altun aded 8  Yirmilik altun aded 1 

70 guruş   40 guruş   20 guruş 

 

Yaldız altunı aded 6  Mahmudiye altunı aded 10 İncü miskal aded 1 

360 guruş   680 guruş   170 guruş 

 

Gümüş kuşak aded 1  Rub’î altunı aded 4  Mahmudiye altunı aded 1 

500 guruş   360 guruş   68 guruş 

 

Bey’itmiş oldığı bir bâb Zevc-i merkûm   

Mülk-i menzil semeni  zimmetinde mehr 

700 guruş   601 guruş 

 

Yekûni’l-mâl 

4812 guruş 

 

Bi-şehâdeti Debbağ   Bi- şehâdeti merkûmeyn  Bi-şehâdeti merkûmeyn kandîl  

Hâcı Hüseyin bin İsmail câmi-i şerîfe kilim akçesi ikâdı içün vasiyeti 

Ve Debbağ Hâcı Mustafa vasiyeti   50 guruş 

İbni’l-merkûm Hâcı   50 guruş 

Hüseyin 

 

Bi-şehâdeti’l-merkûmeyn  Techîz ve tekfîn ve  Bi-şehâdeti’l-merkûmeyn yol  

Su hayrâtına vasiyeti  kefâret-i savm vasiyeti tamiri içün vasiyeti 

50 guruş   320 guruş    50 guruş 

 

Bi-şehâdeti’l-merkûmîn  Vasiyet-i merkûma meblağ Resm-i kısmet 
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Nâzır ücreti vasiyeti  ba’de’l-ihrâc bâkî taksîm  105 guruş 

30 guruş   içün kalan meblağ 

 

Kaydiyye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika vesâire 

6,5 guruş   4 guruş   100 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

815 guruş 10 para 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

3996 guruş 30 para 

 

Hisse-i zevce-i mezbûr  Hisse-i bintü’l-mezbûre  Hisse-i bintü’l-mezbûre  

Osman    Fatma     Ayşe 

999 guruş 7,5 para  1332 guruş 10 para  1332 guruş 2,5 para 

Hisse-i ahihimâ  

Abdurrahman 

3332 guruş 20 para 

Zevce-i merkûm ile ahi’l-mezbûrdan her birerleri hisse-i irsîye-i mezkûrelerini bi’l-

vekâle kâmilen ahz ve kabz eylediğini i’tirâf eylediği bu mahalle şerh virildi 

      

XII/9a 

No:24 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Eski Yürek aşiretinden olub mübâşirleri Zabtiyye Ahmed bin Mehmed bendelerine 

terfikân savb-ı sâmîlerinden irsâl buyurulan Ayşe bint-i Mehmed nâm bikr-i hâtûn sinn ve 

cüssesi bülûğa mütehammil oldığı halde âkıla ve bâliğa ve bülûğuna rüşdi münzem oldığı 

meclis-i şer’-î şerîf-i enverde ba’de’l-ikrâr ve’l-i’tirâf yine aşiret-i mezbûreden olub mukirr-i 

mezbûrenin küfüvü oldığı ihbâr olınan bâ’isü’l-i’lâm Musa bin İsa nâm kimesne 

muvâcehesinde bi’t-tav’ihâ ikrâr-ı tâmm ve ve hâzır-ı bi’l-mecllis işbu Musa’ya nefsimi 

akide-i tezvîc olımak içün kendi rızâ ve ihtiyârım ile merkûmı hânesinden alıb işbu mahkeme-

i şer’iyyeye götürmüş olmam ile nefsim hâzır-ı merkûma akd-i nikah olınmak merâmındadır 

deyü takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm ve hazire-i mezbûre dahi merkûmı tasdîk ve akd 

olınmasını taleb ve istidâ ile merâmını ibrâz ve tevsîk itmekle üç yüz bir guruş mehr-i 

müeccel tesmiyesiyle mezbûre Ayşe merkûm Musa’ya akd-ı nikâh olındığı huzûr-ı 
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saâdetlerine i’lâm olındı el-emr limen lehü’l emr fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i cumâde’l-

ahir sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

  

No:25 

 Medîne-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi mahallesinde sâkin iken bundan bir 

buçuk sene akdem fevt olan Ellibeşer oğlu Ali bin Hasan’ın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Ayşe bint-i Abdullah ve validesi Futume bint-i Ali nâm hâtûnlar ile sulbî sagîr 

oğulları Hasan ve Süleyman’a münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk yine 

mahalle-i mezbûrede sâkin ve zât-ı ta’rif-i şer’î ile ma’rife Hanife ibnetü’l-Mansur nâm Hâtûn 

meclis-i şer’-î münirde sagîrân-ı mezbûrânın valideleri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den 

vasî-i mansûbeleri olub müteveffâ-yı mezbûrın terekesinden olmak üzere zikr-i âtî menzili 

sagîrân-ı mezbûrân içün vaz’-ı yed iden ma’rifet-i zâtı-ı mezbûre Ayşe Hâtûn mahzarında 

bi’t-tav’ihâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm sâlifü’z-zikr İskender Çelebi mahallesinde vâkı’ bir 

tarafı Habbeci oğlu Osman ibn-i el-Hâcc Hüseyin menzili ve bir tarafı mescid-i şerîf ve taraf-ı 

râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî bir göz odayı hâvi bir bâb mülk-i menzilden merkûm 

Hâcı oğlu Osman’ın menzili tarafında olan hisse-i irsîye-i ma’lûmemi validem Fatma Hâtûn 

benim izin ve icâzetim yoğ iken târihinden altı sene mukaddem damadı müteveffâ Ellibeşer 

oğlu Ali’ye hayatında iki yüz elli guruş semeni makbûlı bey’ itmekle menzil-i mezkûrde olan 

hisse-i ma’lûmem istirdâd olınmak matlûbımdır deyü vasî-i mezbûre Ayşe Hâtûn’dan da’vâ 

eylediğimde ol dahi cevâbında hisse-i menzil-i mezkûre müteveffâ-yı mezbûrın terekesinden 

olmak üzere vaz’-ı yedini ikrâr lâkin benim ber-vech-i muharrer müddeâmı inkâr itmekle ber-

minvâl-i muharrer üzere müddeâmı isbât yahut tahlîf sadedinde iken vasî-i mezbûr Ayşe 

Hâtûn benim lede’l-tekâlif-i yemîn ideceğim meczûmı ve ba’de’l-yemîn hisse-i menzil-i 

mezkûrın bana hükm olınacağı ma’lûm ve ba’de’l-hükm sulha rağbet itmeyeceğim münîfini 

ve zikr-i âtî sulh dahi sagîrân-ı mezbûrân haklarında her vechle enfa’ ve evlâ oldığı bi’l-ihbâr 

ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra bâ-tavassut-ı muslihîn vasî-i mezbûre 

Ayşe Hâtûn benimle zikr olınan menzil hissesi da’vâmdan bi’t-terâzi iki yüz guruş üzerine 

bi’l-vesâye sulh olındığından ben dahi sulh-ı mezkûrı kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı 

mezbûrı bi’l-vesâye vaziatü’l-yed oldığı sagîrân-ı mezbûrânın mallarından işbu meclis-i 

şer’de bâkî ve edâ ve teslîm itmekle hisse-i menzil-i mezkûr semenine mütea’llik da’vâdan 

sagîrân-ı mezbûrân Hasan ve Süleyman’ının zimmetlerini ibrâ ve ıskât eylediğimde vasî-i 

mezbûr Ayşe Hâtûn dahi ibrâ-ı mezkûrı bi’l-vesâye kabûl eyledi deyü mukırr-ı mezbûre 

Hanife Hâtûn’ın cem’-i takrîrâtını vasî-i mezbûre Ayşe Hâtûn tasdîk ve tahkîk eylediği mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb olındı tahrîren fî’l-yevmi’t-tâsi min şehr-i cumâde’l-âhir sene tisa’ ve 

sebîn ve mieteyn ve elf 
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Şühûdü’l-hâl 

Mahalle-i mezbûr imamı Ekçi Ali bin Abdulbaki 

Muhzırbâşı Mehmed Çelebi 

Muhzır Ali Çelebi 

Muhzır İsmail Çelebi 

Ve gayrihum 

 

No:26 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami-i Cedîd Mahallesi mütemekkinlerinden ve tebaa-ı 

devlet-i aliyyeden olub bundan akdem fevt olan Dimitri veled-i Hâcı Kostanti veled-i Köçek 

Dimitri’nin verâseti li-ebeveyn kebîr er-karındaşları hâzır-ı bi’l-beled Sava ve gâib-i ani’l-

beled Vasili ve ebeveyn Marım ve İrene’ye münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver 

zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra verese-i hâzırûn-ı mersûmûnın taleb ve ma’rifetleri ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve beynel verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 

olınan tereke-i müteveffâ-yı merkûm defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur tahrîren fî’l-

yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min cumâde’l- ahir sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Kendüden evvel fevt olan babası Hacı Müteveffâ-yı merkûmın sermâyesi olmak üzere  

Kostanti’den münkal mahalle-i mezbûre- zuhûr iden nukûd-ı mevcûdesi 

de vâkı’ hudûd ve müştemilâtı ma’lûm 10000 guruş 

bir bâb mülk-i menzilde nısf-ı hisse-i 

şâyıası 

25000 guruş 

 

Nükûd-ı mezkûresinin bir senelik  

Fâide-i hâsılası 

5000 guruş 

 

Yekûni’l-mâl 

40000 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet-i âdi    Kaydiyye-i defter 

1000 guruş     60 guruş 
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Varaka bahâ     Masârif-i müteferrika 

20 guruş     200 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

1280 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

38720 guruş 

 

Hisse-i ahi’l-ebeveyni’l- merkûm Sava Hisse-i ahi’l-ebeveyni’l- gâibi’l-merkûm Vasili 

1206 guruş 26 para 2 akçe   1209 guruş 26 para 2 akçe 

 

Hisse-i uhti’l-ebeveyni’l-mezbûre Marim Hisse-i uhti’l-ebeveyni’l-mezbûre İrene 

6453 guruş 13 para 1 akçe   6453 guruş 13 para 1 akçe 

      

XII/9b 

No: 27 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami-i Cedîd mahallesi ahâlisinden müteveffâ-yı 

Karyağdızâde Mehmed Ağâ ibn-i el-Hâcc Hafız Hüseyin’in öz anası olub zât-ı ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife olan Ayşe Hâtûn ibnetü’l- Abdurrahman tarafından zikir-i âtî husûsda vekîl ve 

masaddak-ı şer’îden Dârzâde Hasan Bey ibn-i Ali Ağâ Antalya mahkemesinde meclis-i şer’de 

müteveffâ-yı merkûma veresesinden kebîr oğlu Hüseyin nefsinden bi’l-asâle validesi zât-ı 

ta’rif-i şer’î ile ma’rife Fatma Hâtûn ile li-ebeveyn er-karındaşı Mehmed Emin taraflarından 

husûs-ı âtîde husûmet-i şer’iyye ve redd cevâba vekîl müsebebleri olmağla bi’l-vekâle ve 

müteveffâ-yı merkûm Mehmed Ağâ’dan sonra fevt olan kızı Şerife Hâtûn’ın zevci Mehmed 

Bey dahi nefsinden bi’l-velâye hazır oldıkları halde üzerlerine bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâkı’ hudûd-ı müştemilâtı ma’lûm menzil fî’l-asl 

müvekkilem mezbûre Ayşe Hâtûn’ın zevc-i müteveffâ-yı merkûm Mehmed Ağâ’nın babası 

olub târihinden yirmi sene akdem fevt olan Karyağdı el-Hâcc Hâfız Hüseyin Efendi’nin 

terekesinden oldığı halde menzil-i mezkûr ol târihde tahrîr ve tanzîm olınan defter-i kasâmda 

râyic-i vakt üzere sekiz bin beş yüz kıymet takvim ve müvekkilem mezbûrenin menzil-i 

mezkûre olan hisse-i irsîye-i şâyıası içün iki bin guruş ta’yîn ve tahsîs olımağla hıyn-ı bey’ ve 

teslîmde müvekkilem mezbûrenin muhbire oldığı menzil-i mezkûrın el-hâletü hazihi semeni 

olan elli iki bin beş yüz guruşdan rub’î karib olan hissesi semenini bi’l-vekâle taleb iderim 

didikde gıbbe’s-suâl merkûmân Hüseyin ve Mehmed Bey dahi cevablarında müddeîye-i 
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müvekkile-i mezbûre Ayşe ol vakt sekiz bin beş yüz guruş kıymetli menzil-i mezkûrda olan 

hisse-i irsîyesini bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile iki bin guruş evveli oğlu mevrûsemiz Mehmed 

Ağâ’ya bey’ ve temlîk ve şâyıân teslîm itmekle müddeîye-i müvekkile-i mezbûre Ayşe 

Hâtûn’ın menzil-i mezkûrda asla alakası kalmayub fakat mezbûrenin müteveffâ-yı sânî 

Mehmed Ağâ terekesinde kalmış olan iki bin guruş hak talebi vardır deyü ba’de’d-def’ ve’l-

inkâr dâfiân-ı merkûmân Hüseyin ve Mehmed Bey’den def’-i meşrûhalarına beyyine taleb 

olındıkda ityândan aciz tahlîfi taleb olmalarıyla mezbûre Ayşe dahi yemininden nukûl 

eylediğini vekîl-i mûmâ-ileyh Hasan Bey ifâde ve takrîr itmeğin mûcebince müvekkile-i 

mezbûre Ayşe Hâtûn’a izâhatle müddeî-i vekîl-i merkûm Hasan Bey da’vâ-yı mezkûresiyle 

bi-vech-i şer’î muârazadan men’ ve verese-i mezbûrın mukırr oldıkları iki bin guruş 

müvekkile-i mezbûre Ayşe Hâtûn’a edâ ve teslîm ile merkûmân Hüseyin ve Mehmed Bey 

dahi tenbiye olmağın mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı tahrîren fî’l-yevmi’s-sâbi aşer min şehr-i 

cumâde’l-ahir sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Elmalulu Hâcı Mustafazâde  

El-Hâcc Hafız Hüseyin Ağâ ve  

Kerimek el-Hâcc Mehmed Ağâ 

Alaiyeli Abdülkerim Ağâ 

Mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

Muhzır Alli Ağâ 

Muhzır İsmail Ağâ 

Ve gayrihum 

 

XII/10a 

No:28 

Teke sancağı dâhilinde vâkı’ Elmalu kasabası mahallâtından Cami-i Atik mahallesinde 

sâkin iken bundan akdem verâseti zevce-i metrûkesi Saliha ve sulbiye kızları Şerife ve Dudu 

ve Hafize ile babası el-Hâcc Hüseyin Ağâ’ya münhasire oldığı halde vefât iden el-Hâcc 

Ahmed Ağâ ibn-i Halayıkzâde el-Hâcc Hüseyin Ağâ ibn-i Mehmed’in veresesi merkûmûndan 

mezbûre Hafize tarafından zikr-i âtî emlâk ve emvâl ve akârı da’vâ ve ahz u kabza 

mahallinden bâ-hüccet-i şer’iyye vekâlet-i zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifâne 

Ebubekir Ağâ ibn-i Mehmed ve Zabtiyye İsmail Ağâ ibn-i Molla Osman nâm kimesnelerin 

mahzar-ı hasm-ı câhid-i şer’ide ve livâ-yı mezbûr kaymakamlarının şerefarâ oldıkları konakda 

vâkı’ meclis-i mahsûs odada hâlen livâ-yı mezbûr kaymakamlağına şerefbahş-ı saâdet ve 
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ikbâl saâdetlü Abdurrahman Galib Paşa hazretlerinin huzûr-ı âlilerinde ma’kûd-ı meclis-i 

şer’-i şerîf-i enverde bi’l-cümle a’zâ-yı meclis-i livâ hâzır oldıkları halde ber-nehc-i şer’î 

eyledikleri şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’i lâhık olan kasaba-ı mezkûre 

ahâlisinden ve evlâd-ı arabdan Hüseyin Ağâ ibn-i el-Hâcc Mehmed nâm kimesne yine 

kasaba-i mezbûre ahâlisinden olub da’va-yı âtîü’l-beyân içün bâ-emirnâme-i hazret-i 

müşârü’l-ileyh ihzâr ittirdiği bâ’isü’l-vesîka tüccar-i hayriyeden el-Hâcc Mehmed Ağâ ibnü’l-

merkûm el-Hâcc Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde üzerine bi’l-vekâle da’vâ ve güzerân 

iden iki yüz altmış târihinde müvekkilem gâib-i âni’l-meclis Hafize bint-i Hâcı Ahmed ibnü’l 

Hâcı Hüseyin rahm-ı maderde iken pederi mûmâ-ileyh fevt ve yedimde olub ibrâz eylediğim 

işbu bir kıt’a defterin bir tafsil-i nâtık oldığı kâffe-i emvâl ve emlâk ve akâr ve nukûd ve 

hayvânât müteveffâ-yı merkûmın karındaşı hâzır-ı bi’l-meclis işbu el-Hâcc Mehmed Ağâ ile 

miyânelerinde bi-tarîki’l-münâsafa şirket-i mülk ile müşterek olmak ve müteveffâ-yı 

mezbûrın zevcesiyle sulbiye kızları Şerife ve Dudu ve müvekkilem Hafize ve babası 

merkûma irsen müntakil olan nısf-ı mezkûrdan hâzır-ı merkûm müvekkilem Hafize’nin altmış 

bir târihinde Elmalu kazası nâib-i mer’î bulunan Sarıkadızâde Hüseyin Şükrü Efendi 

taraflarından bâ-hüccet- şer’iyye mansûb vasisi bulunmak mülâbesiyle mezbûrenin hisse-i 

irsîyesi hâlen merkûmın yed ve zimmetinde oldığından emvâl ve emlâk ve akâr ve nukûd ve 

hayvânât-ı mezkûreden müvekkilem mezbûrenin hisselerine ma’lûmesinden kifâyed ve 

merkûme içün bana tereke teslîm ile hâzır-ı merkûma tenbiye olınmak bi’l-vekâle 

mutâlebemdir deyü takrîr-i kelâm ittikde lede’s-suâl ol dahi cevâbında gerek târih-i 

merkûmda ve gerek muahharen müvekkile-i mezbûre içün vesâyetini ve hisse-i mevrûse-i 

meşrûhasına vaz’-ı yed eylediğini külliyen inkar ve bir kıt’a-yı hüccet-i şer’iyye ibrâz ve ihzâr 

idecek nazar ve imâ’n olındıkda sâl-ı mazide meclis-i kürsi-i livâ-ı mezbûrda müddeîye-i 

mezbûrenin vekîl ve müsbet-i şer’îsi el-Hâcc Ali Ağâ vekâletiyle mûmâ-ileyh ile olan 

terâfü’lerinde müvekkile-i merkûmenin vâsî-i mansûbı olan Bağdadî el-Hâcc Mehmed Ağâ 

ba’dehu İzzet Esed Efendi oldıklarını bi’l-iddiâ mücerred ağâ-ı mûmâ-ileyh mezbûrenin amî 

ve velisi olması cihetiyle ba’zı medfûât ve makbûzâtın merkûmdan hesâbını taleb itmesi gayr-

i meşrû olmasına mebnî müvekkilesine izâfet-i vekîl-i merkûm muârazadan men’ olındığı 

müstebân ve bu takdirce el-hâletü hazihi merkûmın vesâyet-i da’vâsı tenâkuz idüğü zâhir ve 

a’yân oldığından kat’ı nazârla evvelen sıhhat-ı da’vâ tevcih-i husûmet içün müddeî vekîl-i 

merkûmdan hâzır-ı mezbûrın müvekkile-i merkûmem içün târih-i mezkûrda vasi-i mansûb 

oldığına beyyine taleb ve bi’l-istimhâl ihmâl dahi olındıkda muahharan yine meclis-i 

mezkûrda ma’kûd meclis-i şer’-î nebevîye hasmân-ı merkûmân li-ecli’t-terâfü ba’de’l-huzûr 

müddeî-i vekîl-i merkûm berâ-yı şehâdeti ityân eylediği zikr olınan Elmalu kasabasında 

Cumalı mahallesinden İkiz oğlu Ahmed bin Hasan ve nefs-i Antalya mahallâtından Bali Bey 
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mahallesinden Moravi İbrahim bin Mustafa nâm kimesnelerden her birerleri eserü’l-istişhâd  

hâzır-ı bi’l-meclis işbu el-Hâcc Mehmed Ağâ’nın yine hâzır-ı bi’l-meclis işbu vekîl-i müddeî 

Hüseyin Ağâ’nın müvekkilesi gâib-i ani’l-meclis Hafize bint-i el-Hâcc Ahmed ibn-i el-Hâcc 

Hüseyin’in vasi-i mansûbı oldığı bizim asla ma’lûmımız olmayub ancak vekîl-i mezbûr gelüb 

hâssen şehâdet-i zürrâtımız içün her birimize bin guruşer va’d itmekle işbu keyfiyeti bu 

meclis haber virmek içün gelmişdür deyü takrîr ve müddeâ-yı merkûm bu vecihle ithâm ve 

ta’bîr eylemelerine ve mâddede reyb husûline binâen nâib-i mûmâ-ileyh tarafından virilmiş 

hüccet-i vesâyetin aslı yahud mümzâ sûretiyle beyyine-i âdile ityân eyledikçe da’vâ-yı 

meşrûha-ı mesmûa ve husûmet dahi müteveccih olmağın merkûm ifâde ve ifhâm ve bi-tekrâr 

zikr olınan hüccet ve beyyine taleb ve teklîf ve kazâ-ı mezbûre zehâb u iyâb ve taharrî ve 

tedârik-i mütehammil müddet-i mehl dahi i’tâ olınacağı beyân ve i’lâm olındıkda ittibâdan 

acziyetini izhâr eylemeğin mûcebince ba’dezîn da’vâ-yı mücerrede-i mezkûre ile mûmâ-ileyh 

el-Hâcc Mehmed Ağâ’ya bi-vech-i şer’î muârazadan vekîl-i merkûm men’ olınub mâ vakaa 

bi’l-ibtiğâ tahrîr ve imlâ olındı fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i cumâde’l-ahir tisa’ ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti fezâhetlü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 

A’zâdan Hasan ve Nebi Efendi 

A’zâdan rıf’atlü el-Hâcc Ali Ağâ 

A’zâdan İsmail Bey  

A’zâdan el-Hâcc Ömer Ağâ 

A’zâdan Mehmed Pertev Efendi 

A’zâdan diğer Ahmed Pertev Efendi 

Vücûhdan diğer fütüvvetlü Süleyman Efendi 

Ve gayrihum 

 

XII/10b 

No:29 

Medîne-i Antalya mahallâtından Takyeci mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Kamile Hâtûn ibnetü el-Hâcc İsmail bin Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûkı Osman bin 

Ali ve sulbîye-i sagîre kızları Fatma ve Ayşe ve li-ebeveyn kebîr er-karındaşı Hafız 

Abdurrahman’a münhasire ve tashîh-i mesele-i mirâsları on iki sehmden olub sihâm-ı 

mezkûreden üç sehmi zevc-i mezbûr Osman’a ve dörder sehmden cem’an sekiz sehm bintân-ı 

sagîretân-ı mezbûretân Fatma ve Ayşe’ye ve bâkî bir sehmi ah-i mezbûr Hafız 

Abdurrahman’a ifâtı tahkikından sonra sagîretân-ı mezbûretân Fatma ve Ayşe’ye bâkî bir 
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sehmi ah-i mezbûr Hafız Abdurrahman’a meclis-i şer’imizde zikr-i âtî menzil müstakilen 

vâzı’ü’l-yed oldığı beyyine-i adâlet ile sâbit ve mütehakkik olan işbu râfiü’l-kitâb Uncu Ali 

bin Halil nâm kimesne mahzarında her biri bi’l-velâye ve bi’l-verâse üzerine da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb sâlifü’z-zikr Takyeci mahallesinde vâkı’ bir taraf-ı zevc-i merkûm Osman benim 

menzilim ve bir tarafı imam menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî bir göz odalı 

bir bâb mülk-i menzili mevrûsemiz müteveffâ Kamile Hatûn’ın hayatında babası müteveffâ 

el-Hâcc İsmailden irsen yedinde mülk ve hakk-ı sarfı olub ba’de vefâtiha menzil-i mezkûr 

bizimle sagîretân-ı mezbûretân Fatma ve Ayşe’den her birimiz ber-tashîh-i mezkûr mevrûs 

olmuşiken menzil-i mahdûd-ı mezkûrı mezbûr Uncu Ali bi-gayri hakkın zabt ve vaz’ ider 

olmağla suâl olınub menzil-i mahdûd-ı mezkûrdan kifâyed ve bizlere teslîm ile mezbûr Uncu 

Ali’ye tenbiye olınmak merâmımızdır didiklerinde gıbbe’s-suâl ol dahi cevâbında müteveffât 

Kamile Hâtûn hâl-i hayatında târih-i hüccetden bir buçuk sene mukaddem menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrı yedinde mülk ve hakkı oldığı halde tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bin guruşer semeni medfû’ ve makbûza huzûr-ı 

müslîminde bâkî bey’ ve temlîk ve teslîm ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temlîk ve 

teslîm ve kabûl eyleyüb ol vechle mülk-i müşterâm olmağla bi- hakkın vaz’-ı yed iderim deyü 

def’le mukâbele ideceği gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr ve eserü’l-talebü’l-beyyine udûl-i ahrâr-i 

ricâl-i müslîminden ve medîne-i mezbûre ahâlisinden Burdurî el-Hâcc Mehmed Efendi ibn-i 

Ahmed ve Dikişci Çavuş Mehmed bin İsmail li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’e hâzırân olub 

istişhâd olındıklarında fî’l-hakîka müteveffât Kamile Hâtûn hâl-i hayatında târih-i kitâbda bir 

buçuk sene mukaddem yedinde mülk ve hakkı olan medîne-i Antalya mahallâtından Takyeci 

mahallesinde vâkı’ bir tarafı müteveffât-ı mezbûrın zevci işbu hâzır Osman’ın menzili ve bir 

tarafı imam menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî bir göz odalı bir bâb mülk-i 

menzilini bizim huzûrımızda işbu hâzır-ı bi’l-meclis Uncu Ali’ye bey’ i bât-ı sahîh-i şer’ ile 

bin guruşer semeni medfû’ve makbûza bey’ ve temlîk ve teslîm ol dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ ve temlîk ve teslîm ve kabûl itmekle menzil-i mahdûd-ı mezkûr Uncu Ali’nin mülk-i 

müşterâsı olmuşdır bizler bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyü her biri 

edâ-yı şehâdet-i şer’iyye ittiklerinde ba’de’t-ta’dîl ve tezkiye şehâdetleri şer’an kabûl olmağın 

mucebince ba’de ahkâm-ı mezbûretân Osman ve Hafız Abdurrahman ve da’va-yı 

mezkûreleriyle merkûm Uncu Ali’ye ber-vech-i şer’î muârazadan men’ olınmağın mâ vakaa 

bi’t-taleb ketb olındı tahrîren fî evâhir-i şehr-i rebî’ü’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

Şühûdü’l-hâl 

Burdurî el-Hâcc Mehmed Efendi 

Debbağ Köse el-Hâcc Hüseyin ve 
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Oğlu Debbağ el-Hâcc Mustafa 

Veli Hoca ve  

Dikişci Çavuş Mehmed  

Ve gayrihum  

 

No:30 

Medîne-i Antalya mahallâtından Sofıler mahallesinde sâkin zikr-i âtî rub’î menzil-i 

müfreze vâz’-ı yedi beyyine-i âdile ile mütehakkık olub zât-ı zeyl-i hüccetde muharrerü’l-

esâmi-i müslimîn ta’rifleriyle ma’rife olan işbu râfi’atü’l-kitâb Ayşe bint-i Mehmed nâm 

Hâtûn meclis-i şer’-î şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre ahâlisinden Hüseyin ibn-i 

Karabıçak oğlu Süleyman mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb sâlifü’z-zikr 

Sofıler mahallesinde vâkı’ bir tarafı Mirza oğlu Ali bin İsmail menzili ve bir tarafı Çakal 

Hâfız oğlu Hafız Mustafa bağçesi ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî ve üzeri 

kiremit poşide iken iki göz oda ve tahtânî sâz poşide ve bir oda ve bir kilâr ve bir mikdâr 

havliyi müştemil bir bâb mülk-i menzilin rub’ hisse-i şâyıası hâzır-ı bi’l-meclis işbu 

Hüseyin’in min kabli’l-eb ceddi olub târih-i hüccetden yirmi yedi sene akdem fevt olan zevc-i 

dâhilim Karabıçak el-Hâcc Hüseyinden müntakil bi-tarîki’l-irs mülk-i sermâyem olub 

sinneyn-i mezkûreynden berü menzil-i mezkûrda sâkin bulunan merkûm Hüseyin’in babası 

Karabıçak oğlu Süleyman menzil-i mahdûd-ı mezkûrde olan rub’ı hisse-i şâyıamı benden 

senevî on beş guruşa isticâr ve icâre-i mezkûreyi beher sene bâkî edâ ve ifâ idegelüb hatta 

merkûm Süleyman’ın târih-i kitâbdan bir sene mukaddem vefâtı vukûında menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrı oğlu merkûm Hüseyin ile bi’t-terâzi beynimizde iktisâm eylediğimizde menzil-i 

mezkûrın zukâk kapusının sol kanadıyla merkûm Mirzâ oğlu menzili tarafından tahtânî saz 

poşideli bir oda ve bir kilârıyla havlisinden su hukukına kadar ifrâz ve benim rub’ı hisse-i 

irsiyem içün ta’yîn ve tahsîs olınmış iken el-haletü hazihi merkûm Hüseyin menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrdan hisse-i müfreze bâkî teslîmden imtinâ ider olmağla bi’s-suâl buyurulması 

matlûbımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-suâl ve akıbe’l-inkâr müddeîye-i mezbûreden da’vasına 

mutâbık beyyine taleb olındıkda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden ve medîne-i mezbûre 

ahâlisinden Kortopuzâde el-Hâcc İbrahim Ağâ ibn-i Süleyman ve Derviş İbrahim ibn-i Halil 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’e hâzırân olub eserü’l-istişhâd fî’l-hakîka 

medîne-i Antalya mahallâtından Sofılar mahallesinde vâkı’ bir tarafı Mirzâde oğlu Ali bin 

İsmail menzili ve bir tarafı Kale oğlu el-Hâcc Halil bin Mehmed menzili ve bir tarafı Çakal 

Hafız oğlu Hafız Mustafa bağçesi ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî kiremit 

poşide bir oda ve bir kilâr ve bir mikdâr havliyı müştemil bir bâb mülk-i menzilin rub’-ı hisse-

i şâyıâsı merkûm Hüseyin’in min kabli’l-eb ceddinin olub târih-i hüccetden yirmi yedi sene 
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akdem fevt olan müddeî Ayşe Hâtûn’ın zevc-i dâhili Karabıçak el-Hâcc Hasan’dan müntakil 

mülk-i sarîhi oldığı ve sinneyn-i mezkûrde menzil-i mezkûrda sâkin bulunan hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Hüseyin’in babası Karabıçak oğlu Süleyman müddeî-i mezbûr Ayşe Hâtûn’ın 

menzil-i mezkûrda olan rub’ı hisse-i şâyıâsını mezbûreden senevî on beş guruş isticâr ve 

ücreti olan meblağ-ı mezbûrı beher sene mezbûreye edâ ve ifâ edegelüb hatta merkûm 

Süleyman’ın târih-i hücceden bir sen mukaddem vefâtı vukûında menzil-i mahdûd-ı mezkûrı 

oğlu hâzır-ı merkûm mezbûre Ayşe Hâtûn ile beyinlerinde bi’t-terâfü iktisâm ittiklerinde 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrı zukâk ve kapusının sol kanadıyle Mirzâde oğlu Ali menzili 

tarafından tahtânî saz ile poşide bir göz oda ve bir kilâr ile havlisinden su hakkına kadar 

mahal-i ifrâz ve mezbûre Ayşe Hâtûn’ın rub’ı hisse-i irsîyesi içün ta’yîn ve tahsîs olınmış 

idüğü ve bu vechle menzil-i mahdûd-ı mezkûrın rub’ı hisse-i müfrezesi mezbûre Ayşe 

Hâtûn’ın mülk-i mevrûsesi bulunduğu bizim ma’lûmımız olmağla bizler bu husûsa bu vech 

üzere şâhitleriz şehâdet dahi ideriz ve bu her biri müttefikü’l-lafz olmağla mutâbıkân li’l-

müddeî ber-nehc-i şer’î edâ ve şehâdet-i şer’iyye eylediklerinde ba’de’t-ta’dil ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince ba’de’l-hükm ve’t-tenbiye mâ vakaa bi’t-taleb ketb 

olındı tahrîren fî’l-yevmi’l-hâdi ışrîn min şehr-i cumâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn 

ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Kartopuzâde el-Hâcc İbrahi Ağâ 

Çulha Derviş İbrahim bin Halil 

Ve Muhzırbaşı Mehmed Çelebi 

Ve Muhzır İsmail 

Ve gayrihum 

      

 XII/11a 

 No: 31 

Medîne-i Antalya’ya tâbı’ Karaöz nâhiyesi kurrâsından Belek ahâlisinden iken bin 

ikiyüz yetmiş üç senesi hilâlinde vefât iden Uzun Ali bin Osman bin Ali’nin verâseti zevce-i 

metrûkesi Fatma bint-i Mehmed nâm Hâtûn ile sulbî sagîr oğlu Ahmed’e münhasire oldığı 

ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkakuk sagîr-i mezbûrın mâlını hıfz ve tesviye-i umûrına 

emniyeti ve sadâkat ve istikâmeti ve malına ta’diyesiyle zarar ve hasârâtı olub himâyetine 

nâhiye-i mezbûreden Odabâşı oğlu Mehmed Ali bin Yusuf ve Antalya’lı Dellal Abdurrahman 

bin Sadullah nâm kimesneler şehâdet ve kefâletleriyle mütehakkık olan sagîr-i mezbûrın 

ammî oğlı Hasan bin Yusuf vasi nasb ve ta’yîn üzerine Ali bin Mü’min dahi nâzır ta’yîn 

olındıkdan sonra merkûmân ile zevce-i mezbûreden her birerlerinin taleb ve ma’rifeti ve 



 148 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve bi’l-müzâyede ba’de’l-bey’ esmân-ı hâsılasından ba’de’l-

ihrâcü’d-düyûn ve’l-masârif sahhu’l-bâkî ve vârisan-ı merkûman miyânelerinde tevzî’ ve 

taksîm olınan tereke-yi müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki zikr olınur fî’l-yevmi’s-sâlis ve’ışrîn 

min cunâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Tencere aded 2  Çukur sahan aded 2  Nuhâs tabak aded 1 

50 guruş   30 guruş   15 guruş 

 

Hamur leğeni aded 1  Nuhâs çömlek aded 1  Köhne çuval  

30 guruş   25 guruş   5 guruş 

 

Penbe kıyye 50  Def’a penbe kıyye 20  Darı Kızılkaya keyl 10 

200 guruş   70 guruş   40 guruş 

 

Hınta kıle Kızılkaya   Çifte takımı aded 1  Kazgan aded 1 

keyl 10   25 guruş   90 guruş 

40 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil   

20 guruş                                 

 

Yekûni’l-mâl 

710 guruş  

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Bâ-vasiyet-i müsbit   Mehr-i müeccel li’z-  Dellal Abdurrahman içün deyn-i 

Techîz ve tekfînine sarf zevceti’l-mezbûre Fatma müsbit 

Olınan mezkûr kazgan  51 guruş   200 guruş 

Semeni    

90 guruş 

Topbâşı içün deyn-i müsbit  Nahîye-i mezbûrenin nâib-i  

30 guruş   sâbıkı Yusuf Efendi’nin 

    Mukaddemân makbûzı 

    50 guruş 
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Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

621 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

89 guruş  

9 guruş  Resm-i kısmet 2 guruş 10 para Kaydiyye 1 guruş 20 para Varaka bahâ ve 

masârif-i müteferrika 5 guruş 10 para 

80 guruş  Li’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l  Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-merkûm 

mezbûre Fatma  Ahmed 

10 guruş   70 guruş 

Sagîr-i mezbûr Ahmed’in babası müteveffâ-yı merkûm Ali’den hasbe’l-âde intikâl itmiş 

olan tarlasını ber-vech-i şirket ziraat iden âtîü’z-zikr kesândan beş sene zarfında validesi 

mezbûre Fatma’nın makbûzı olub yalnız sagîr-i mezbûrın mahsûl hissesidir ki ber-vech-i âtî 

zikr olınur hurrire fî’t-târih-i merkûm 

1225 guruş  Şerîki oğlu Süleyman’dan sinneyn-i mezbûre içinde hâsıl olan penbeden kıyye 

250 fi 2 650 guruş merkûmdan Sisam yük kıyye 3 600guruş 

750 guruş Haşir oğlu Hüseyinden penbe kıyye150 fi 22 375 guruş merkûmdan Sisam keyl 

Kızılkaya kile 25  500 guruş 

600 guruş Burhan oğlu Mehmed’den sisam yük aded 3 

1102 guruş Koca Yusuf oğlu Hasan’dan penbe kıyye 274 fi 32 822 guruş merkûmdan 

Sisam yük Kızılkaya kıyye 14 

520 guruş Mülk-i mevhûbı olub Mümin Ağâ’nın Ali’ye füruht olınmış olan bir re’s öküz 

semeni 

4322 guruş  

302 guruş Taraf-ı şer’e âid resmi tahsîl 216 guruş Kaydiyye 8 guruş Dellaliyye 27 guruş 

Masârif-i müteferrika 50 guruş 

4020 guruş  

70 guruş Bâlâda muharrer babası müteveffâ Ali terekesinden hisse-i irsîyesi  

4090 guruş  

3000 guruş Validesi mezbûre Fatma zimmetinde zuhûr iden meblağdan gallesı sagîr-i 

mezbûr hakkında enfâ oldığı ba’de’l-ihbâr mezbûreden sagîr-i merkûm içün 

(silik) 

1090 guruş  
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570 guruş Bâkî mezbûre zimmetinde olub bâ-kefilen vasî-i merkûm Hüseyin’e eda ile 

tenbiye olınmışdır 

520 guruş  

520 guruş Karaözli Mümin Ağâ oğlu Kör Ali zimmetinde olan bir re’s öküz semeni olub 

kezâlik vasî-yi merkûma edâne ile tenbiye olınmışdır 

000 

Bâlâda beyân olındığı üzere bu def’a sagîr-i mezbûr içün vasî-i merkûmın bi’l-izni’ş-

şer’î teferrüğ ve tefevvüz eylediği otuz beş dönüm bir kıt’a tarlasıyla babasından 

mukaddemân âdiyen intikâl itmiş olan diğer tarlası aynen ibkâ ve îcâr ve ücretiyle sagîr-i 

merkûm infâk ve iksâ olınması sagîr-i mezbûr hakkında enfâ’ oldığı ihbâr olınmağla tarla-yı 

mezkûre ücretiyle tâlibine îcâr ve hâsıl olan ücretten sagîr mezkûr infâk ve iksâ içün vasi ve 

nâzır-ı merkûmân izin virildikden sonra merkûmân talebleriyle tarlaha-yı mezkûre gale ve 

ücretlerinden olmak üzere sagîr-i mezbûrınn nafaka ve kisve-bahâsıçün târih-i vesîkadan 

i’tibâren kıbel-i şer’den şehriye otuz guruş farz ve takdîr olınub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı 

beher sene sagîr-i mezbûr Ahmed’e harc ve sarf içün valide ve hidânesi mezbûre Fatma’ya 

i’tâ ve teslîm içün vasi merkûma izin ve tenbiye olındığı işbu mahalle zeyl alındı fî’l-yevmi’s-

sâlis ve’l-ışrîn min cumâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/11b 

No:32 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

İşbu derûn-ı arzuhâlde mezkûri’l-ism müteveffâ Hüseyin Ağâ ibn-i el-Hâcc Hasan bin 

Halil’in verâseti Biga sancağı dâhilinde kâin (silik) kasabası mahallâtından Debbâğ 

mahallinde sâkinler zevce-i menkûha-i metrûkesi Hafize bint-i Ali nâm Hâtûn ile sulbî sagîr 

oğlu Ali ve sulbiye-i sagîre kızları Ayşe ve Hadice’ye münhasire ve sagîrûn-ı mezbûrının 

valideleri ve tesviye-i umûrlarına mahallinde kıbel-i şer’den vasî-i mansûbları (silik) zevce-i 

mezbûre Hafize Hâtûn tarafından zikr-i âtî bi’l-cümle meblağ-ı vâzı’ü’l-yed olanlardan taleb 

ve da’vâ ve ahz ve kabz ve makbûzını (silik) îsâl ve teslîme ve husûs-ı mezkûr mütevakkıf 

oldığı umûrın küllisine mahallinden bâ-hüccet-i şer’iyye vekîl oldığı iddiâ (silik) müteveffâ-yı 

merkûmın birâderi İsmail Ağa ibni’l-merkûm el-Hâcc Hasan Antalya mahkemesinde meclis-i 

şer’imizde müteveffâ-yı mezbûrın hîyn-ı vefâtında zâhirde vâris-i ma’rûfı olmadığı ecilden 

beytü’l-mâl içün terekesine bi’l-emâne vâziü’l-yed olıb kıbel-i şer’den dahi husûmet ve redd-i 

cevâba me’zûn olan hala medîne-i Antalya’da mâl müdîri fütüvvelü Ahmed Rıf’at Efendi ibn-

i el-Hâcc Mehmed mahzarında takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Hüseyin Ağâ’nın 

verâset-i zevcesi müvekkilem vasi-i mezbûre Hafize ile olan sigâr-ı mezbûrın Ali ve Ayşe ve 
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Hadice’ye münhasire ve bunlardan gayri verâseti terekesine müstehak aher kimesnesi 

olmamağla müdîr-i mûmâ-ileyhe suâl olınub bi’l-emâne vâzıü’l-yed oldığı müteveffâ-yı 

merkûmın ber-vech-i defter-i mümzâ nukûd-ı mevcûde ve terekeyi mübî’a-ı esmânı olan yedi 

bin dokuz yüz elli bir guruş otuz iki parasının bâkî teslîme tenbiye olınmak bi’l-vekâle 

matlûbımdır deyü da’va ittikde gıbbe’s-suâl ol dahi cevâbında vaz’-ı yedini ikrâr idüb lakin 

verâset-i mezkûre ile müddeî-i merkûm İsmail Ağâ’dan müddeâsına mutâbık beyyine taleb 

olındıkda kasaba-yı mezbûre ahâlisinden olub bu def’a Antalya’ya gelmiş ve zeyl-i hüccet-i 

mezkûrede de isimleri mestûr udûl-i ahrar-i ricâl-i müslimînden Hafız Mustafa Efendi ibn-i 

Mehmed ve Ahmed Ağâ ibn-i Abdullah li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’e hâzırân olub eserü’l-

istişhâd fî’l-hakîka müteveffâ Hüseyin Ağâ ibn-i el-Hâcc Hasan bin Halil’in verâseti kasaba-

yı mezkûrede mahalle-i merkûmede sâkinler zevce-i menkûha-i metrûkesi Hafize bint-i Ali ile 

sulbî sagîr oğlu Ali ve sulbîye-i sagîre kızları Ayşe ve Hadice’ye münhasire ve müteveffâ-yı 

merkûmın bunlardan gayri varis-i ve terekesine müstehak aheri olmadığı ma’lûmımız değildir 

ve müddeî-i merkûm İsmail Ağâ sigâr-ı mezbûrûnın vasi-i mansûbeleri zât-ı ma’lûmımız olan 

valideleri mezbûre Hafize Hâtûn tarafından müteveffâ-yı mezbûrın terekesini vâzı’ü’l-yed 

olanlardan taleb ve da’vâ ve ahz ve kabza ve kendüye îsâl ve teslîme ve husûs-ı mezbûra 

mütevakkıf oldığı umûrın küllisine vekîl oldığı dahi bizim ma’lûmımız olmağla biz bu husûsa 

bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyü her biri müttefikü’l-lafz ve’l-ma’nâyı 

mutâbıkân li’l-müddeî bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î edâ-yı şehâdet ittiklerine gıbbe’r-riâyet 

şerâiti kabûl yedi bin dokuz yüz elli bir guruş otuz iki paranın müddeî-i vekîl-i merkûm İsmail 

Ağâ’ya teslîm ile müdîr-i mûmâ-ileyh Ahmed Rıf’at Efendi’ye tenbiye olındığı huzûr-ı 

saâdetlerine i’lâm olındı tahrîren fî’l-yevmi’t-tâsi aşer min şehr-i cumâde’l-ahir sene tis’a ve 

sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/12a 

No:33 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Sâhib-i arzuhâl Gök Hasan oğlu Hasan huzûr-ı şer’de hâzır Yörük Hüseyin Bey’den 

tasaddî eylediği bir deve da’vâsından bâ-tavassut-ı muslihîn beş yüz elli guruş üzerine sulh ve 

tarafeyn dahi sulh-i mezbûrı kabûl itmeleriyle bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr beş yüz elli 

guruşın merkûm Hüseyin’den tahsîl ve müddeî-i merkûm Hasan’a teslîmi lazım geldiği bi’l-

iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı tahrîren fî evâhir-i cumâde’l- ahir sene tis’a ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 

 

 



 152 

No:34 

Medîne-i Antalya mahallâtından Timurci Süleyman mahallesinde sâkin iken Moravi 

Mahmud Ağâ ibn-i Hüseyin nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i 

mezbûrede sâkin ve zâtı zeyl-i hüccetde muharreü’l-esâmi-i müslimîn ta’rifleriyle ma’rife 

olan işbu râfiâtü’l-kitâb Rukiye bint-i Moravi Salih reis nâm bikr-i bâliğa tarafından zikr-i âtî 

muhâlaada vekîl oldığı medîne-i mezbûre ahâlisinden Abdülaziz Efendi ibn-i el-Hâcc 

Hüseyin ve Odabaşı oğlu Yusuf ibn-i Halil nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve subût 

vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan mezbûrenin babası merkûm Salih reis ibn-i İsmail nâm 

kimesne mahzarında beş yüz guruşlık nişân altunı ve üç yüz guruş kıymetli bir aded kebîr 

altun ve yüz elli guruş kıymetli bir aded acem şalı ve elli guruş kıymetli bir aded ayineli 

çekmece ve iki yüz guruş kıymetli bir çift renk bilezik mehr-i muaccel ve beş yüz guruş mehr-

i müeccel tesmiyesiyle zevce-i gayri medhûl bihâ olan hâzır-ı bi’l-meclis Salih reisin bikr-i 

bâliğa kızı ve müvekkilesi Rukiye ile miyânemizde adem-i hüsn-i muâşeret ihtimâline binâen 

mehr-i muacceli olan eşya-ı muharrere-i mezkûre mehr-i müecceli olan meblağ-ı mezbûr beş 

yüz guruşdan ben zevc-i gayr-i dâhili oldığım ecilden nısfı olan iki yüz elli guruş üzerine 

benim ile muhâlaa-i sahîha-i şer’iyye ile hal’ oldığında ben dahi hal’-ı mezbûrı ba’de’l-kabûl 

hukûk-ı zevciyete müteallika-i âmme-i da’vâdan her birimiz bi’l-asâle ve bi’l-vekâle âherin 

zimmetini ibrâ ve ıskât ve yine her birimiz aherin aherin ibrâsını kabûl eyledik didikde vekîl-i 

merkûm Salih dahi mukırr-i mezbûr Mahmud Ağâ’yı cem’-i kelimât-ı meşrûhasında tasdîk ve 

tahkîk itmeğin mâ-hüvel vâkı’ bi’l-ibtiğâ ketb olındı hurrîre fî’l-yevmi’l-hâdî aşer min şehr-i 

cumâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

El-Hâcc Atî Efendi ibn-i Süleyman 

Ve Kasabbâşı el-Hâcc Ahmed Ağâ ibn-i İbrahim  

Ve Tüccârdan babası el-Hâcc Mehmed Ağâ ibn-i Hüseyin 

Ve Kibârzâde Halil Ağâ ibn-i Ali 

Kandîlzâde Mustafa ibn-i Mehmed 

Ve Hamîd Efendi’nin birâderi Mehmed Efendi ibn-i İbrahim 

Ve Hamamî Bekir Ağâ ibn-i Mehmed 

Ve gayrihum 

 

XII/12b 

No:35 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 



 153 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ İstanos nâhiyesi kurâsından Kışlak karyesi ahâlisinden iken 

bundan on iki sene akdem aher diyarda mülk-i askerîde iken vefât iden Mustafa bin Halil Usta 

ibn-i Abdullah’ın verâseti karye-i mezbûrede sâkinler zevce-i menkûha-ı metrûkesi Fatma 

binti Derviş Ömer nâm Hâtûn ile babası merkûm Halil Usta’ya münhasire ve ba’dehu eb-i 

merkûm Halil Usta dahi fevt ve verâseti ancak sulbî kebîr oğlu Salih’e münhasire oldığı 

lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütekkarrer oldukdan sonra zevce-i mezbûre Fatma zât-ı ba’de’t-

ta’rîfi’ş-şer’î medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-î şerîf-i enverde merkûm Salih 

mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb zevcim müteveffâ Mustafa ile hayatında 

maan sâkine oldığı kendi mülküm olan menzilde bulunan iki re’s öküz işbu ve bir re’s dişi 

merkeb ve üç re’s fürû’yla ile yirmi altı keyl İstanbulî darı ve otuz keyl İstanbulî hınta benim 

mülküm iken hâzır-ı bi’l-meclis işbu Salih hayvanât ve hubûbât-ı muharere-i mezkûre 

karındaşı müteveffâ-yı merkûm Mustafa’nın mülki olmak zuamıyla bi-gayri hakkın vaz’-ı yed 

ve müdâhale ider olmağla sual olınub kasr-ı yed ile merkûma tenbiye olınmak matlûbımdır 

didkde gıbbe’s-suâl merkûm Salih dahi cevâbında zikr olınan hayvânât ve hubûbâtı karındaşı 

müteveffâ-yı merkûm Mustafa’nın mülk-i olmak üzere vaz’-ı yed eylediğini inkâr ancak 

müddeî-i mezbûre Fatma’nın mülki oldığı ma’lûm değildir deyü inkâr ideceği evvelâ merkûm 

Salih’den hayvânât ve hubûbât-ı muharrere-i mezkûr karındaşı müteveffâ-yı merkûm 

Mustafa’nın mülki oldığından beyine taleb olındıkda ityândan âciz olub hayvânât ve hububât-

ı mezkûre ricâl ve nisâya sâlih olan müşkil kabilinden olmağla müddeî-i mezbûre Fatma’ya 

hayvânât ve hububât-ı mezkûre kendi mülkü olub zevc-i müteveffâ-yı merkûmın mülki 

olmadığına şer’ân yemîn bulunmuş ise de merkûm Salih tahlîfi taleb olınmamağla mûcebince 

ba’de’l-hükm zikr olınan iki re’s öküz maa ferve dört re’s merkeb ile yirmi altı kile İstanbulî 

darı ve otuz kile İstanbulî hıntadan kasr-ı yed ve mezbûre Fatma’ya teslîm ile merkûm Saliha 

tenbiye olındığı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olınur fî’l-yevmi’l-hâmis aşer 

min şehr-i cumâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No: 36 

Medîne-i Antalya kurrâsından Andiye karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Bölük Emini Ali bin İbrahim bin İbrahim’in verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i İsmail ile 

sulbî sagîr oğlu İbrahim ve sulbîye-i sagîre kızı Ayşe’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver 

ba’de’t-tahkik zevce-i mezbûre ile sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den 

vasî nasb ve ta’yîn olınan cedd-i gayr-i sahîhleri merkûm İsmail taleb ve ma’rifetleri ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-

i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur fî gurre-i recebiü’l-mürecceb 

sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 
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Karye-i mezbûrede vâkı’  Karye-i mezbûrede altı yüz  Öküz re’s aded 1 

Bir bâb mülk-i menzil  yetmiş beş guruş kıymetli  300 guruş 

200 guruş   bir kıt’a müşterek bağçeden 

         Hissesi 

    150 guruş 

 

Merkeb re’s aded 1  Tağan (?)   Sahan  

150 guruş    15 guruş   10 guruş 

 

Hınta kile 25 fi 15  Nukûd-ı mevcûdesi 

375 guruş   3251 guruş 

 

Yekûni’l-mâl 

4451 guruş  

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Mehmed Ali bin Mustafa  Mehr-i zevceti’l-mezbûre  Resm-i kısmet 

Ali bin Mehmed şehâdetleri 250 guruş   98 guruş 30 para 

İle techîz ve tekfîni içün  

Vasiyet-i müsbit 

500  guruş 

 

Kaydiyye   Varaka bahâsı   Masârif-i müteferrika 

6 guruş 30 para  1 guruş   35 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

891 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

3559 guruş 

Hissetü’l-ibni’l-merkûm Hissetü’l-binti’l-mezbûre  Hissetü’zevceti’l-mezbûre 

İbrahim   Ayşe    Fatma 

2076 guruş 13 para  1038 guruş 7 para  445 guruş 
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Zevce-i mezbûre Fatma bâlâda merkûm hisse-i irsîyesini tamamen ahz ve kabz 

eylediğini huzûr-ı şer’de ba’de’l-ikrâr umûr-ı vesâyet-i ehliyet ve istikâmeti Antalya’da sâkin 

bağçevan Gök Ali bin Abdullah ve Hüseyin bin Ali ihbârlarıyla tahkikına binâen sagîrân-ı 

mezbûrân vasi nasb ve ta’yîn olınan sagîrân-ı mezbûrânın min kable’l-emcedleri mezbûr 

İsmail bin İsmail nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde li-ecli’l-edâne mezbûrân İbrahim 

ve Ayşe içün vasi nasb olınan muhzırbâşı Mehmed bin Halil muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve 

İbrahim ve Ayşe nâm sagîrânın babaları müteveffa Ali bin İbrahim’den hisse-i irsîyelerini li-

ecli’l-edâne vasileri olan hâzır-ı bi’l-meclis Mehmed Ağâ’dan tamamen karzan ahz ve 

istidâne eylediğim iki bin beş yüz on dört buçuk guruş nakd ile târihinden üç yüz altmış bir 

gün müeccel ve mev’ûd yine sagîrân-ı mezbûrânın malları olarak vasi-i merkûmdan iştirâ 

eylediğim bir aded helâlî saât semeni olan üç yüz yetmiş yedi guruş on iki para mezbûrân içün 

zimmetinde vâcibü’l-edâ deynimdir didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î merkûm bağçevan Gök Ali 

mezbûr Hüseyin ibn-i Aliden her birerleri meclis-i şer’-î şerîf-i enverde vasî-i hâzırân-ı 

merkûm Mehmed Ağâ muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve hâzır-ı bi’l-meclis işbu İsmail bin 

İsmail’in sagîrân İbrahim ve Ayşe’ye babaları müteveffâ Ali ibn-i İbrahim’den mevrûs 

mallarından olarak zimmetinde deyni olan cem’an iki bin sekiz yüz doksan bir guruş otuz 

paranın vadesi olan târihinden sene-i kâmile-i hânemizde edâsına tarafından bi’l-emr ve’l-

kabûl her birimiz kefâlet-i mutalak-ı sahîha-i şer’iyye ile kefîl ve zâminleriz deyü takrîr-i 

kelâm eyledikden sonra vasî-i merkûm vasî-i merkûm İsmail tekrâr iâde-i kelâm ve vasîleri 

oldığı İbrahim ve Ayşe nâm sagîrânın nafaka ve kisveye şiddet-i ihtiyâcları bedîdâr 

oldığından zimmetinde olan mâl-i mevrûsları nemâsından merkûmân içün kıbel-i şer’den 

mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olınmak bi’l-vesâye murâdımdır deyü ifâde-i merâm 

ittikde gıbbe’t-tasdîk hâkim-i mevkı’ sadr-ı kitâb refea kadrihu müvellâtü’l-vehhâb fazîletlü 

molla efendi hazretleri dahi sagîrân-ı merkûmânın mâl-mevrûseleri nemâsından ve târihinden 

merkûme Ayşe içün yevmiye on beş para ki merkûmân içün yirmibeşer ve mezbûr İbrahim 

içün dahi yevmîye onbeş para ki merkûmân içün cem’an beher gün kırk para farz ve takdîr 

buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı merkûmânın nafaka ve kisve ve levâzım-ı sâirelerine harc 

ve sarf içün vâlide ve hidâneleri mezbûre Fatma’ya i’tâya ve lede’l-iktizâ istidâneye ınde’z-

zafer mâl-ı mevrûselerini rücû’a izin virib tenbiye dahi eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb tahrîr 

olındı fî-gurre-i recebü’l-asamm sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i Antalya fezâhetlü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 

Muradpaşa medresesi müdîri Mustafa Efendi  

El-Hâcc Atiye Efendi 

Mehmed İbrahim’in Kule Mustafa  
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Minlû Mehmed  

Ve gayrihum 

 

 XII/ 13a  

No:37 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Aşık Doğan mahallesinde sâkin ve zât-ı ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife işbu râfı’atü’l-i’lâm Oduncu kızı Şerife bint-i Ahmed nâm Hâtûn medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’de yine medîne-i mezbûre sâkinlerinden ma’rifeti’z-zât Amine 

bint-i el-Hâcc Hüseyin nâm Hâtûn muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb târih-i 

i’lâmdan iki sene mukaddem Aşık Doğan mahallesinde vâkı’ sâkin oldığım menzilimde 

müstakilen mâlım ve mülküm olan altun üzerine masnû’ iki yüz elli guruş kıymetli bir aded 

incülü bir çift küpemi mezbûre Amine menzilime gelüb şirâ kasdıyla yedine alub bakmakda 

iken mezkûr küpe ber-takrîb-i zâyı’ olmuş ve ol vakit mezbûreden suâl itmiş isem de bi’l-

külliye inkar idüb târihinden altı ay akdem mezkûr küpeyi mezbûre Amine yedinde re’y-el 

ayn rü’yet ve müşâhade iden âtîü’z-zikr şühûd mahzarlarında benim oldığını ikrâr ve işhâd 

dahi itmekle mevcûd ise ayniyeti müstehlik ise kıymeti olan iki yüz elli guruşı taleb iderim 

deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-suâl ve gıbbe’l-inkâr müddeî-i mezbûre Şerife ber-muharrer ikrâr-ı 

inkâr-ı müddeâsını her birinin lede’t-tezkiye adâlet zâhire Mahmud bin Hüseyin ve Gülsüm 

bint-i Osman ve Ayşe bint-i İsmail şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î ba’de’l-isbât 

mûcebince mâdde’z-zikr küpe mevcûd ise semenini müstehlik ise kıymet-i müsbeti olan 

meblağ-ı mezbûr iki yüz elli guruş Şerife’ye def’ ve teslîm ile mezbûre Amine’ye tenbiye 

olındığı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis aşer 

min şehr-i cımâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

   

No:38 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya kurrâsından Kara Kuyulı karyesi sâkinlerinden Ağlarca oğlu Ali bin 

Mehmed ve kızı Adile ve validesi Ayşe nâm kimesneler yine medîne-i mezbûre kurasından 

Yaka karyesi sâkinlerinden sagîr Osman ve Hasan ve Ömer ve sagîre Emine evlâdü’l-

müteveffâ Kara Durmuş Ali ibn-i Osman nâm kimesnelerin valideleri vasî-i mansûbeleri olub 

ihzâr ittirdikleri sâhibe-i arzuhâl ve bâ’isetü’l-i’lâm Fatma bint-i Osman nâm Hâtûn 

muvâcehesinde mübâşirleri zabtiyye neferâtından İçelli Ali dahi hâzır oldığı hâlde medîne-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i enverde üzerine da’vâ ve Yaka karyesinde vâkı’ 

selase-i etrâfı Mollâ Mustafa ve Memiş ve Avşar oğlu Bekir tarlaları ve taraf-ı râbı’ tarîk-i 
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âmm ile mahdûd tahminen kırk dönüm mikdârı bir kıt’a deyn (boşluk) ve yine Çascid (?) 

tepesinde vâkı’ iki tarafı Memiş tarlaları ve tarafeyni dahi Leğlek çiftliği ile mahdûd ve 

tahminen on altı dönüm mikdârı diğer bir kıt’a tarla ki cem’an elli altı dönüm iki tarla hazır-ı 

bi’l-meclis işbu Fatma’nın müteveffâ Zenci Kara Durmuş Ali’den hayatında tefviz ve tefriğ 

iden gâib-i ani’l-meclis İsbartavi Dimitri’den bi’t-tefevvûz uhde-i tasarrufumda olub kimesne 

tarafından ta’rif olınmak îcâb itmez iken hâzıre-i mezbûre bi-gayr-i vech zikr olınan tarlalara 

vaz’-ı yed ve tarîf ider olmağla bi’s-suâl kifâyed ile mezbûreye tenbiye olınmak murâdımdır 

deyü takrîr-i kelâm ittiklerinde gıbbe’s-suâl hâzıre-i merkûme dahi cevâbında zikr olınan iki 

kıt’a tarlaya vaz’-ı yed ve tasarruf eylediğini ikrâr ancak zevce-i müteveffâ-yı merkûmın hâl-i 

hayatında gâib-i merkûm Dimitri’ye ferâğını ba’de’l-ikâr evlâd-ı sigâr-ı merkûmûn meccânen 

seviyyen intikâl-i âdi ile intikâl eylediğine ve ben dahi vasî-i mansûbeleri bulunduğuma 

mebnî merkûmûn içün ahere îcâr ile bi’l-vesâye bi-hakkın tasarrfuf iderim deyü müdâfaa 

idecek keyfiyet kâtib-i arazi Süleyman Bey nezdinde mahfûz-ı defter-i mu’tebere müracaat 

içün mûmâ-ileyhe havâle ve irsâl olındıkda ol dahi lede’l-müracaa zikr olınan iki kıt’a tarla 

müteveffâ-yı merkûmın uhdesinde oldığı halde vefâtı vukûıyla eytâm-ı merkûmın uhdelerine 

âdiyen bi’l-intikâl el-ân uhdelerinde bulındığı kayden tebeyyün eylediğini bâlâda olan 

memhûr ilm u haberinde beyân ve iş’âr eylediğine ve bu misillu emr-i kanûnî olan arazi 

maddesinde sıhhat-ı tefvîz ve tefevvüzünde lâzım olan izn-i sâhib-i arz bulundığı halde be-

hem-hâl merkûm huzûrından takrîr ve fâriğ-i uhdesinden kaydi bi’t-terkîn mefrûğla uhdesinde 

kayd ve tastîr ve defterhâne-i âmirede sened-i mu’teberî ısdâr ve teyîr olınacağı bedîdâr ve 

bâlâda meşrûh ifâdâta nazarân bunların nâbûd idüğü emr-i aşikâr oldığına mebnî ba’dezîn 

mezkûr tarlalar ile vasî-i mezbûreye bi-vech-i adem-i müdâhale ile müddeûn-ı merkûmın 

tenbiye olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâlis min recebü’l-esm sene 

tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

     XII/13b 

     No: 39  

     Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

     Medîne-i Antalya kurrâsından Kundu karyesi ahâlisinden Nasuh bin (boşluk) nâm 

kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-î şerîf-i nebevîde bâisü’l-i’lâm zenci 

Said bin Abdullah nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelam idüb devemi 

reî içün ecîr-i hâsım olan hazır-ı bi’l-meclis işbu Kerim yedinde nitâcen mülküm ve erkek ve 

kırmızı renk olub dört yaşında oldığı halde güzerân iden bahar esnâsında zâyi’ olan bir re’s 

devemi yine hâzır-ı bi’l-meclis işbu Said nâm kimesne Doyran karyesinden olub hazır-ı bi’l-

meclis işbu Hasan’dan ba’de’ş-şirâ gâib-i ani’l-meclis Yalın karyeli Sarı Musa oğlu Osman 
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nâm kimesneye bey’ ittikden sonra mezkûr deve yedinde hâlik olmağla kıymeti olan yedi yüz 

altmış guruş merkûm Said’den alıvirilmek murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i 

merkûm Said dahi cevâbında sinn ve evsâf-ı mezkûre ile muttasıf bir re’s deveyi merkûm 

Hasan’dan şirâ ve mezbûr Osman bey’ eylediğini ve ba’dehu yed-i müşterî-i merkûmda hâlik 

oldığını ikrâr ancak mezkûr deve bâyı’-ı mezbûrın nitâcen mülkü olmağla bey’ itmişdir deyü 

ba’de’d-def’ ve’l-inkâr dâfi’-i merkûm beyine taleb olındıkda lede’t-tezkiye her birerleri adl 

ve makbûli’ş-şehâde idüğü ihbâr olınan mezkûr Doyran karyesinden Hasan kethüdâ ibn-i 

Himmet ve Hâcı Bekir bin Mustafa nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î 

eyledikleri şehâdetleriyle def’-i mezkûrını ve mümellik-i merkûmın nitâcen mülki oldığını 

isbât ve nitâci olan Nasuh beyyine-i matlûbeyi ityândan acziyeti izhâr ve irâd itmeğin 

mucebince ba’dezîn da’vâ-yı meşrûhasıyla merkûm Zenci Said’e muârazadan mezbûr Nasuh 

men’ olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’r-râbi’min recebü’l-aziz sene tis’a 

sebîn ve mieteyn ve elf 

 

     No:40 

     Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

     Medîne-i Antalya kurrâsından Kundı karyesi sâkinlerinden Nasuh bin () nâm 

kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine medîne-i 

mezbûreye tâbi’ Doyran karyesinden bâ’isü’l-i’lâm Hasan bin Ahmed nâm kimesne 

muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb devemi reî içün ecrîm olan hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Kerim yedinde nitâcen mülküm ve erkek ve kırmızı renk olan dört yaşında bir re’s 

devemi güzrerân iden baharda zâyi’ oldığı halde yine hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hasan yedinde 

bulub muâyene ittikden sonra merkûm mezbûr devemi yine hâzır-ı bi’l-meclis işbu zenci Said 

bin Abdullah’a güzerân iden yetmiş yedi senesinde bey’ oldığı muahharen yani sâl-i hâlde 

gâib-i ani’l-meclis Yalın karyeli Sarı Musa oğlu Osman nâm kimesneye yedi yüz altmış 

guruşa bey’ ittikden sonra müşterî-i merkûm yedinde hâlik olmağla hâzır-ı merkûm 

Hasan’dan mezkûr devenin kıymeti olan meblağ-ı mezbûr yedi yüz altmış guruşı taleb iderim 

suâl ve mûceb-i şer’isini icrâ ile mezkûr devenin kıymet-i mezkûresi merkûmdan alıvirilmek 

murâdımdır deyü zenci-i merkûm Said’in tasdîkına mukârın lede’d-da’vâ ve gıbbe’s-suâl 

merkûm Hasan dahi cevâbında hâzır-ı merkûm zenciye târih-i merkûmda sinn ve evsâf-ı 

mezkûre ile muttasıf bir re’s deve bey’ eylediğini ba’de’l-ikrâr mezkûr deve kendi devemden 

mütevellid nitâcen mülküm olmağla bi-hakkın bey’ itmişdir deyü müdâfaa ve müddeî-i 

merkûm dahi def’-i mezkûrı inkâr eyledikde tarafeyn da’vâyı nitâc eylediğine mebnî evvelen 

dâfı’-i merkûm Hasan’dan def’-i meşrûhasına mutâbık beyyine taleb olındıkda udûl-i ahrâr-i 

ricâl-i müslimînden ve zikr olınan Doyran karyesi ahâlisinden olub lede’t-tezkiye adl ve 
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makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan Hasan kethüdâ ibn-i Ahmed ve Hâcı Bekir Mustafa 

nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdet-i şer’iyyeleriyle def’-i 

meşrûhını isbât ve müddeî-i mezbûr Nasuh kendünden taleb olınan beyyineyi ityândan 

acziyetini izhârda sebât itmeğin mûcebince ba’dezîn da’vâ-yı mezkûresiyle merkûm Hasan 

bilâ beyân muârazadan men’ olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı el-emr men lehu’l-

emrindir fî sânî recebü’esem sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

      

XII/14a 

No:41 

Medîne-i Antalya mahallâtından Takyeci mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Ömer bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i Mehmed ile sulbî sagîr 

oğlu Vahid ve sulbiye-i sagîre kızı Ayşe’ye münhasire kable’l-kısme müteâkıben zevc-i 

mezbûre Fatma dahi fevt ve verâseti babası Mehmed bin Ali ve validesi Hadice bint-i Sarı 

İsmail ile Sadrî sagîr oğlu mezbûr Vahid ve sadrîye-i sagîre kızı mezbûre Ayşe’ye münhasire 

oldığı lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahakkuk sagîrân-ı mezbûrândan her birerlerinin taleb ve 

ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm olınan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûr Ömer dir ki ber-vech-i âtî zikr olınur fî’l-yevmi’l-hâmis min 

recebü’l-ferd sene tis’a ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede   Minder aded 1 yasdık  Def’a minder aded 1 yasdık  

vâkı’ bir bâb mülk-i menzil aded 1    aded 1 

1000 guruş   15 guruş   15 guruş 

 

Def’a minder aded 1  Def’a minder aded 1  Yorgan aded 1 yasdık aded 2 

Yasdık aded 1   yasdık aded 1   döşek aded 1 

10 guruş   25 guruş   94 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil  Bakır tâbe aded 2  Sac aded 1 tahta tabele aded 1 

38 guruş   Timur tâbe aded 1  3 guruş 

    30 guruş 

Bıçak aded 5   Çamaşuy leğeni aded 1 Masa aded 1 aded 2  

12 guruş   40 guruş   hırdavât  

        13 guruş 10 para  

 

Köhne esvâb    Köhne peştamal aded 2 Köhne çarşeb aded 1 
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3 guruş   5 guruş 20 para  6 guruş 20 para 

 

Don ve gömlek aded 1 Kese aded 1   Binlik şişe aded 1 

Ve peşkir aded 3  5 guruş   1 guruş 10 para 

40 guruş 

 

Çukur aded 4 

1 guruş 

 

Yekûn 

1459 guruş 10 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Masârif-i müteferrika  

36 guruş 20 para  2 guruş 20 para  20 guruş 20 para 

 

Varaka bahâsı   Dellâliyye 

1 guruş   9 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

69 guruş 10 para 

 

Sahhu’l-bâkî’ 

1361 guruş 

 

Hissetü’l-zevcetü’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’l-mezbûr  Hissetü’l-ibnetü’l-mezbûre 

Fatma    Vahid    Ayşe 

183 guruş 30 para  810 guruş 21 para  405 guruş 16 para  

46 guruş 8 para    22 guruş 4 para Validesinden 

857 guruş   428 guruş 20 para         hissesi 

Kesr para  

2  

     Muahharan vefât iden mezbûr Fatma’nın hisse-i irsîye-i meşrûhası 

Techîz ve tekfîn   Resm-i kısmet   Kaydiyye 

63 guruş   2 guruş 10 para  10 para 
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Masârif-i müteferrika   

3 guruş 30 para 

 

Yekûn 

69 guruş 30 para 

 

Sahhu’l-bâkî 

Hissetü’l-ibni’l-merkûm Hissetü’l-umm-i mezbûre Hissetü’l-ibni’l-merkûm Vahid 

Mehmed   Hadice    46 guruş 7 para 

17 guruş 30 para  11 guruş 11 para 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre  

Ayşe 

23 guruş 4 para 

Menzil-i mezbûr sagîrân-ı mezbûrân içün eslâsen müştereken imâ ve ibkâ ve bâ-ma’rifet 

vasi-i merkûm bir seneliği yüz elli guruş îcâre ile ahere îcâr ve teslîm olındıkdan sonra 

müteveffîyân-ı merkûmânın fürûht olınan eşyası semenlerinden olarak ber-mûceb-i defter-i 

kassam sagîrân-ı merkûmânın cem’an hisse-i irsîyeleri olan iki yüz seksen dört buçuk guruş 

li-ecli’l-edâne vasî nasb olınan muhzırbâşı Mehmed Ağâ ibn-i Halil yediyle vasîleri olan 

merkûm Hâcı Mehmed bin İbrahim nâm kimesneye nakden huzûr-ı şer’-î şerîf-i enverde 

edâne ve teslîm olındığı istidâne ve kabz eylediğini ve yine sagîrân-ı merkûmânın mâl-ı 

mevrûseeleri olarak vasî ve muhzırbâşı merkûm yedinden üç sene müeccel ve mev’ûd iştirâ 

eylediği bir cild sırretü’l-fetâvî semeninden yüz yirmi sekiz guruş on iki para ki cem’an dört 

yüz on iki guruş otuz para gayrâz icâre-i mezkûre zimmetinde sagîrân-ı merkûmân vâcibü’l-

edâ üç sene hitâmına değin deyni oldığını ba’de’l-ikrâr ve gıbbe’t-tasdîk medîne-i Antalya 

sâkinlerinden Kahveci Hüseyin Çavuş ibn-i Mustafa ve Çulha oğlu Odabâşı Mehmed bin 

Halil’den her birerleri meclis-i şer’-i şerîf-i enverde ikrâr-ı tâmm ve hazır-ı bi’l-meclis vasî 

işbu Hâcı Mehmed’in vasîleri oldığı sagîr Vahid ve sagîre Ayşe’nin mâl-ı mevrûseleri ile üç 

senelik nemâsında cem’ân deyni olan dört yüz on iki guruş otuz paranın seneyn-i mezbûre 

hitâmında edâsına tarafından bi’l-emr ve’l-kabûl her birimiz kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i 

şer’iyye ile zaîm ve kefîl ve zâminleriz deyü takrîr-i kelâm eyledikleri işbu mahalle şerh ve 

temhîr olındı  

        Fî 7 Receb sene 79 

      

XII/14b 
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No: 42 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden el-Hâcc Mollâ Hasan bin Veli ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Ayşe 

bint-i Hüseyin ve sulbî sagîr oğlu İbrahim ile sulbiye-i sagîre kızları Hafize ve Rabia’ya 

münhasıre oldığı ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahakkuk sigâr-ı mezbûrûnın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer’den mansûb vasileri ve Debbağ Mehmed Çavuş ibn-i el-Hâcc Hasan ve 

medîne-i mezbûre ahâlisinden Dalzâde Mustafa Ağa ibn-i Veli ma’rifetâ’z-zât zevcetân-ı 

mezbûretân-ı mezbûretân Havva ve Ayşe Hâtûnlar meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i 

mezbûre mütemekkinlerinden ve devlet-i aliyye tebaasından şahs-ı ta’rif-i şer’î ile ma’rife 

olan işbu bâisetü’l-kitâb Desbene bint-i Nikola tarafından şirâ-ı âtîü’z-zikrin tasdîkına vekîl-i 

sabit-i vekâlesi mezbûrenin zevci Yorgi veled-i Dimitri mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-

vesâye ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb medîne-i Antalya mahallâtından Makbule 

mahallesinde vâkı’ bir taraf-ı vakf-ı menzil ve bir tarafı kaza-ı arsa ve bir taraf-ı tarîk-i hâs ile 

mahdûd bir bâb mülk-i menzil arsasının sülüs hisse-i şâyıâsı işbu Dalzâde Mustafa Ağâ’nın 

ve sülüsân hisse-i şâyıâsı dahi müteveffâ el-Hâcc Mollâ Hâsan’ın ile’l-vefât yedinde mülk ve 

hakk ve ba’de vefât veresesi zevceleri işbu Havva ve Ayşe ve vasîleri oldığım evlâd-ı sigârı 

İbrahim ve Hafize ve Rabia’ya irsen müntakil olub lakin merkûm Mustafa Ağâ ve mezbûretân 

Havva ve Ayşe Hâtûnlar arsa-i mahdûde-i mezkûrede olan hisseleri ahere bey’ murâd 

eylediklerine ve arsa-i mahdûde-i mezkûrenin hâlî üzere tehîrinde mürûr-ı eyyâm ve kurûr-ı 

a’vâm ihbâr ve infâzı zâyı’ ve telef olacağı cihetiyle sigâr-ı mezbûrûn nafaka ve kisveye 

muhtâç olmalarına mebnî arsa-i mahdûde-i mezkûrede olan hisseleri mezbûrûn Mustafa Ağa 

ve Havva ve Ayşe Hâtûnların hisseleriyle maan ahere bey’ ve semeniyle mezbûrdan infâk ve 

iksâ olınmak haklarında enfâ’ ve evlâ oldığı bundan akdem hâkim-i mevkı’ sadr-i kitâb tûbâ-

lehu ve hüsn-i meâb fazîletlü Mollâ Efendi hazretlerine cem’-i gâfir ile ihbâr ve istirhâs 

olındıkda vech-i meşrûh üzere bey’ine kıbel-i şer’den murahhas ve me’zûn oldığım hasebiyle 

arsa-ı mehdûde-i mezkûre bâ-lisân-ı münâdî müddedi medîde sûk-ı sultânî ve mecmû-ı nâs 

olınan mahallerde nidâ ve bey’e arz olındıkda rağbât-ı nâs inkıtâında arsa-i mahdûde-i 

mezkûre müvekkile-i mersûme Desbene üzerinde üç bin guruşda karar idüb ziyâdeyle şirâyı 

teleb-i aheri zuhûr itmediğinden ve meblağ-ı mezbûr arsa-i mahdûde-i mezkûrenin el-yevm 

semen-i misli kıymet-i adli idüğü zeyl-i hüccetde muharrer olan müslimîn ihbârlarıyla 

mütehakkik oldığına binâen arsa-i mahdûde-i mezkûreyi tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı 

müfsideden ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile meblağı mezbûr üç bin guruş müvekkile-i 

mersûme Desbeneye bi’lasâle ve bi’l-vesâye bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbûr üç bin guruşı müvekkile-i mersûme Desbene yedinden bi’l-asâle ve 
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bi’l-vesâye tamamen ve kâmilen ahz ve kabz ve bi-kadrü’l-hass beynimizde iktisâm eyledik fî 

mâ ba’d arsa-i mahdûde-i mezkûrede bizim ve sagîrûn-ı mezbûrûnın asla ve kat’an alaka ve 

mühahalemiz kalmayub mersûme Desben’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarf olmuşdır keyfe 

mâ teşâ ve tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun didiklerinde bâyıûn ve makrûn-ı merkûmûn 

takrîr-i meşrûhalarını vekîl-i müşterî-i mersûm Yorgi dahi tasdîk ve tahkîk itmeğin mâ vakaa 

bi’t-taleb ketb olındı tahriren fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min cumâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Nüfûs nâzırı el-Hâcc Kabadayızade Hüseyin Efendi ibn-i el-Hâcc Ali 

ve Mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

ve Ahi kızı mahallesi imamı Hafız Hüseyin bin Abdulkadir  

ve Debbağ Ali Onbaşı 

Ve Abdülbaki Usta  

ve Muhzır Mehmed  

ve gayrihum 

 

XII/15a 

No: 43 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Sâhib-i arzuhal Durmuş bin Hasan Antalya mahkemesinde meclis-i şer’de Teke sancağı 

mâl müdiri Ahmed Rıf’at Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed tarafından vekîl olub husûs-ı câyide 

cânib-i şer’den dahi husûmeti re’y olınan arazi kâtibi Mehmed Emin Efendi ibn-i el-Hâcc Ali 

muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb yedimde nitâcen mülküm olan boz 

kırmızı bir re’s dişi deve tarihinden yedi ay mukaddem Karaçallu karyesinde yedimden zâyı’ 

oldıkdan sonra livâ-ı Antalya’da zâbıt abak olan beytü’l-mâl memûrı müvekkil-i mûmâ-ileyh 

tarafından yâve olmak üzere arz ve müddet-i arîfesi tamamında tâlibine sûk-ı sultânîde bi’l-

müzâyede tâlibine semen-i ma’lûme bey’ ve semenini beytü’l-mal içün kabz itmiş olmağla 

semen-i mezbûrı beytü’l-mâldan hâlen taleb iderim didikde gıbbe’s-suâl vekîl-i mûmâ-ileyh 

cevâbında zikr olınan deve müvekkil-i mûmâ-ileyh tarafından müddet-i arîfesi tamamında 

tâlibine semen-i ma’lûme bey’ ve temlîk ve semen-i ma’lûmesinden usûl-i vecihle masârif-i 

lâzımesi ba’de’l-ihrâc bâkî beş yüz elli guruş mâl sandığına teslîm ve kabz olındığı ikrâr lakin 

mezkûr deve müddeî-i merkûm ber-vech-i muharrer müddeâsını lede’t-tezkîye makbûli’ş-

şehade idükleri ihbâr olınan Karaçallu karyesi ahâlisinden Ömer Ali bin Hüseyin ve İsmail 

bin Abdurrahman nâm kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i şer’î bi’l-muvâcehe bade’l-isbât 

ve’l-hulf mûcebince meblağ-ı mütebâkî mezbûr beş yüz elli guruş müddeî-i merkûm 
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Durmuş’a def’ ve teslîm ile mûmâ-ileyh Mehmed Emin Efendi’ye tenbiye olındığı tescîl ve 

bi’l-iltimâs huzûr-ı sa’âdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâbi min recebü’l-ferd sene tis’a ve 

sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:44 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya kurrâsından Karaçallu karyesi sâkinlerinden olub ber-vech-i âtî vefât 

iden Fatma bint-i Ali bin Mehmed’in verâset-i zevc-i metrûkı Kovan Taç oğlu Süleyman bin 

Abdurrahman ve sadrîye-i sagîre Şerife ve li-ebeveyn kız karındaşı Emine’ye ba’de’l-inhisâr 

sagîretân-ı mezbûetân Şerife ve Emine’ye li-ecli’d-da’vâ kıbel-i şer’den vasî nasb olınan 

Mehmed bin Osman nâm kimesne medîne-i mezbûre meclisinde ma’kûd meclis-i şer’-î şerîf-i 

enverde bi’l-cümle azâ-yı meclis-i livâ hâzır oldıkları halde maktûle-i merkûmenin kâtili 

olmak üzere ahz ve girift olınarak meclis-i meclis-i mezkûre ihzâr olınan maktule-i 

mezbûrenin zevci bâ’isü’l-i’lâm merkûm Süleyman ve merkûm Süleyman’ın diğer 

zevcesinden mütevellid sulbî kebîr oğlu Mehmed muvâcehelerinde üzerlerine bi’l-vesâye 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüğü hazır-ı bi’l-meclis işbu Süleyman ve oğlu Mehmed târih-i 

i’lamdan yirmi gün mukaddem bir pazarertesi gecesi vasileri oldığım işbu sagîretân Şerife ve 

Amine’nin murisleri Fatma’yı Karaçallu karyesinde ma’lûm-ı sâkin oldığı menzilinde bir 

husûs içün birbirleriyle vukûbulan münâzaa esnasında mezbûr Süleyman ve oğlu Mehmed 

yedlerinde bulunan kebîr meşe odunıyla başının üç mahallinden ikisi maan bi-gayri hakkın 

amden darb idüb otuz altı saat mürûrında müşâre-i mezbûre vefât itmekle mûceb-i şer’î bi’l-

vesâye taleb iderim didikde gıbbe’s-suâl merkûm Süleyman dahi cevâbında fî’l-vâkı’ târih-i 

merkûmda zevcesi müteveffât-ı mezbûre Fatma’nın madrûb oldığı halde otuz altı saat 

mürûrından müşâre vefât eylediğini ikrâr ve i’tirâf lakin ben zikr olınan gecede menzil-i 

merkûmda oda içinde hasta yatur iken zevcem mezbûre Fatma dahi mezkûr odanın haricinde 

bir husûs içün hâzır-ı bi’l-meclis işbu oğlum Mehmed ile vukûbulan münâzaa esnasında 

oğlum merkûm yedinde bulunan kebir meşe odunıyla merkûmeyi darb eylediği mesmûım 

oldığı anda odaya dışarıya çıkıb gavgalarını men’ eylediğimden sonra otuz altı saat mürûrında 

müşâre vefât itmişdir deyü fî’l-darb-ı kebîr kendüden sudûrını oğlu hâzır-ı merkûm 

Mehmed’in tasdîkına mukârın inkâr ittikde merkûm Süleyman’ın husûs-ı mezbûrda oğlu 

mezbûr ile müddeî-i vasi-merkûmdan beyyine taleb olındıkda ityândan acz ve tahlîfi gayri 

talib olmağla mûcebince merkûm Süleyman üzerine nesne lazım gelmediği vasi-i merkûme 

tefhîm ve merkûm Süleyman’a li’l-beyân muârazadan men’ olındıkdan sonra oğlu merkûm 

Mehmed dahi cevâbında müddeî-i vasi işbu Mehmed bin Osman’ın vasileri oldığı sagîretân 

Şerife ve Emine’nin mûrisleri târihinden yirmi gün akdem bir pazarertesi gecesi Karaçallu 
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karyesinde sâkin oldığı menzilde oda hâricinde bir husûs içün birbirimiz ile vukû bulan 

münazaa esnasında ben yedimde bulunan kebîr meşe odınıyla başının üç yerinden bi-gayri 

hakkın amden darb idüb otuz altı saat mürûrında mezbûre müşâre vefât eyledi deyü tâyıan ve 

kat’iyyen bi’d-defaât ikrâr ve i’tiraf itmekle ba’de’t-tahakküm maktûle-i mezbûrenin diyet-i 

kâmilesi alınıb şer’ân lâzım gelen beş bin ve resm-i şer’iden zevc-i merkûm Süleyman’ın 

rub’ı hisse-i irsiyesinden sagîretân-ı mezbûretânın hisse-i irsîyelerine isâbet iden üç bin yedi 

yüz elli ve resm-i şer’î sim-i hâsı târih-i i‘lâmdam üç sene temin-i deyn-i takâsitle sagîretân-ı 

mezbûretân Şerife ve Emine içün vasileri merkûm Mehmed’e edâ ve teslîm ile mezbûr diğer 

Mehmed’e tebeyyün olındığı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı sa’âdetlerine i’lâm olınur fî’l-

yevmi’l-hâmis min recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:45 

Medîne-i Antalya mahallâtımdan Cami-i cedîd mahallesi ahalisinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden olub bundan akdem vefât iden Çakal Hacı Dimitri veled-i Bedşi 

veled-i Yani’nin verâseti sulbî kebîr oğlu Yani ve sulbîye-i kebîre kızı Marya ve sulbiye-i 

sagîre kızları Şirin ve el-Nikoya münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sagiretân-ı mezbûretânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî-i 

mannsûbeleri kebîr er-karındaşları merkûm Yani ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı merkûm 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min recebü’l-ferd sene tis’a 

ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede vakı’  Kebîr sini aded 1  Köhne sagîr kazgan aded 1 

Bir bâb mülk-i menzil 120 guruş   80 guruş 

20000 guruş  

 

Kapaklı tencere aded 1 Yağ tâbesi aded 1  Köhne sagîr çamaşuy leğeni  

30 guruş   10 guruş   aded 1 

        35 guruş 

Köhne kestir aded 1  Köhne kilim aded 3  Köhne seccade aded 2 

5 guruş   150 guruş   60 guruş 

 

Köhne iskemle aded 6  

30 guruş 

Cem’an yekûn  
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20760 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm- kısmet-i âdî  Kaydiyye   Varaka bahâ 

519 guruş   31 guruş   10 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

150 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

810 guruş 

 

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

20050 guruş 

 

Hissetü’l-ibni’l-merkûm  Hissetü’l-binti’l-mezbûre-i Hissetü’l-binti’l-mezbûre-i 

Yani    kebîre Marya   sagîre Şirin  

8020 guruş   401 guruş   4010 guruş 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre-i 

Sagîre 

4010 guruş 

 

XII/15b 

No:46 

Medîne-i Antalya mahallâtından Aşık Doğan mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-kitâb 

Ahmed bin Hüseyin meclis-i şer’imizde lâzımü’t-tevkîrde zevce-i mutallakası Havva Hâtûn 

ibnetü İsmail mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb işbu Havva ile hâl-i zevciyet 

beyânımızda kâim iken firâşımden hâsıla ve mezbûreden mütevellide hâlen bi-hakku’l-hidâne 

hucr ve terbiyesinde olan işbu hâzıre-i bi’l-meclis sulbîye-i sagîre kızım Fatma dokuz yaşını 

mükmil idüb bi’z-zât ekl ve şerbe kadre ve ahirin iânetinden istiğna hâsıl oldığından mâ adâ 

mezbûre Havva Hâtûn nefsini sagîre-i mezbûreye ecnebî olan kimesneye tezevvîc eylediği 

ecilden hakk-ı hidâne kendüden kat’an ve benden gayr-i akreb-i mahremi nâbûd ve ancak 

hakk-ı terbiyesi benim olmağla mezbûre Havva Hâtûn suâl olınub kızım sagîre-i mezbûreyi 

bâkî teslîm ile tenbiye olınmak matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl mezbûre Havva Hâtûn 
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hakikat-ı hâl müddeî-i merkûm Ahmed’in takrîr eylediği minvâl üzere oldığını makarr-ı 

mu’terife olmağın mûcebince sagîre-i mezbûre Fatma’yi babası merkûm Ahmed’e teslîm 

itmek üzere mezbûre Havva Hatûn’a kıbel-i şer’den tenbiye olınmağın mâ- vakaa bi’t-taleb 

ketb olındı fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min cumâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mahalle-i mezbûre muhtârı Bekir Ağâ 

Ve Çanderî Ömer Efendi 

Kara Mehmedzâde Hüseyin Efendi 

Mahkeme kâtibi İsmail Efendi 

Muhzır Mehmed 

Muhzır Ali 

Muhzır İsmail 

Ve gayrihum 

      

No:47 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Arab Mescidi Mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm 

Katâyıfcı Mehmed Ali bin Hasan nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer’imizde Burdurî İşci Mustafa ibn-i el-Hâcc Süleyman nâm kimesne mahzarında üzerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb târih-i i’lâmdan iki sene mukaddem fâide-i hâsılası beynimizde 

iktisâm olınmak üzere hâzır-ı bi’l-meclis Mustafa ile akd-i şirket iderek merkûm Mustafa 

Alaiyye’de bulındığı esnada malımdan benim merkûma bi’l-irsâl oldığı ba’de’l-kabz 

Alaiyye’de bey’ itmiş oldığı hınta ve şa’îr ve melez ve rakîk ve kepek esmânıyla merkûm 

Alaiyye’den alub Antalya’ya getürmüş oldığı her türlü merkûmın Moravi Hayırvetli oğlu 

Kaykıncı Ali’yi emr ve tevkîliyle Antalya iskelesinde bey’ ve esmân-ı hâsılasıyla merkûm 

Mustafa’nın mukaddeman bana revgan-ı sâde ve nakden ve havâleten irsâlât ve bi’l-cümleye 

teslîmâtı re’s-i mâlımdan ba’de’t-tenzil bâkî re’s malımdan olarak zimmetimde kalub ba’de 

külli hesâb bâkî deyni oldığından ba’de’l-ikrâr yedime virildiği işbu senedi mantukunca 

alacağım olan beş bin elli guruşdan hâzır-ı merkûm biraderi işbu hekim Osman’dan 

muahharen bana havale itmiş oldığı üç bin guruş dahi bi’t-tenzîl merkûm zimmetinde bâkî 

kalan iki bin guruş merkûmdan halen taleb iderim didikde gıbbe’s-suâl merkûm Mustafa dahi 

cevâbında mezkûr sened kendüsinin olub meblağ-ı mezbûr merkûma deynim deyü i’tâ 

eylediğini ikrâr ancak şirket-i mezkûrenin hesâbını merkûm Mehmed Ali ile rü’yet itmeksizin 

mesken-i merkûmı ikrâr-i mücerred virmişimdir deyü rü’yet-i muhâsebi ba’de’l-inkâr 

merkûm Mehmed Ali rü’yet-i muhâsebe müddeâsının şâhideyn-i adileyn şehadetleriyle isbât 
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ve tezkiye esnasında tarafından birbirini tekrâr rü’yet-i muhâsebeyi talib olındıklarında 

merkûmândan her birinin makbûz-ı medfûalarının muhâsebesi bi-tekrâr lede’r-reviye merkûm 

Mehmed Ali’nin re’s-i malından merkûm Mustafa zimmetinde bin altı yüz otuz dört guruş 

alacağı zuhûr itmeğin meblağ-ı mezbûrı merkûm Mehmed Ali’ye edâ ve teslîm ile merkûm 

Mustafa’ya tenbiye olındığı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l-

hâdi ışrîn min cumâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

       

No:48 

Medîne-i Antalya kurrâsından İmecik karyesi sâkinlerinden bâ’isetü’l-i’lâm Havva bint-

i Mustafa nâm bikr-i âkıle-i bâliğa yine karye-i mezkûrede Mehmed Çavuş oğlu Ahmed Çelik 

oğlu Mustafa ve Mestan oğlu Kördür Ali nâm kimesneler muvâcehelerinde terfîk buyurulan 

mübâşir zabtiyye Çavuş Ahmed Ağâ nâm kimesneler ile mezbûrenin ammisi Hâcı Mahmud 

oğlu Veli nâm kimesne dahi hâzır oldıkları hâlde üzerlerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

hâzırûn-ı bi’l-meclis işbu Ahmed ve Mustafa ve oğlu târihinden yirmi gün mukaddem 

karyemizde olan İmecik’de vâkı’ hânemizde geceleyin yalnız olarak sâkine oldığım halde 

bağteten üzerime hücum ve bana fi’l-i şenî’ kasdıyla alub hanemiz derûnında olan develül 

içerüsüne nakl ve îsâl iderek her birerleri cebren bana icrâ-yı fi’l-i zât ve bekâretimi izâle ve 

efnâ itmeleriyle mûceb-i şer’isini icrâ-ı taleb iderim didikde gıbbe’s-suâl husûs-ı mezkûr her 

birerleri akıbe’l-izkâr ve eser-i talebü’l-beyyine müddeîye-i mezbûre dahi her birerleri lede’t-

tezkiye ve adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan karye-i mezkûre ahâlisinden Konyalı 

oğlu Mustafa ve Mustafa ibn-i el-Hâcc Veli nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î 

eyledikleri şehadetleriyle târih-i merkûmda geceleyin mezkûr develide hâzırûn-ı merkûmûn 

müddeî-i mezbûre ile yalnız halvet ve ictimâ eylediklerini isbât itmeğin mûcebince merkûmûn 

Ahmed ve Mustafa ve Dur Ali şer’ân tagrîr olınmak lâzım geldiği huzûr-ı sa’âdetlerine i’lâm 

olındı fi’l-yevmi’s-sânî aşer min recebü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

      

XII/16a 

No:49 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mütemekkînlerinden Adnaş veled-i Nikola nâm kimesne meclis-i şer’-

î şerîf-i enverde medîne-i mezbûreye tâbi’ Koca Yatak karyesi ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm 

Abdal bin İsmail nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

karındaşım müteveffâ Yakomi’nin hâzır-ı bi’l-meclis işbu Abdal zimmetinde cihet-i karzdan 

işbu yedimde olan senedi mûcebince yedi yüz elli guruş alacağını kable’l-istîfâ merkûm 

Yakomi fevt ve verâseti benim ile validesi validem Devle ve kız karındaşı Kadkoniko’ya 
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münhasire olub ben merkûmetân taraflarından meblağ-ı mezbûre olan hisse-i irsîyelerini 

da’vâ ve kabza vekîl oldığıma mebnî bi’l-asâle ve bi’l-vekâle meblağ-ı mezbûrın merkûmdan 

istîfâ olınmasını taleb iderim didikde gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm dahi vekâlet-i 

mahkemeyi ba’de’t-tasdîk cevâbında meblağ-ı mezbûr zimmetinde cihet-i mezkûreden 

müteveffâ-yı merkûma deyni oldığını ve verâseti dahi merkûmûna münhasire idüğüni ve 

sened-i mezkûreyi i’tâ dahi eylediğini ikrâr ancak hayatında meblağ-ı mezbûrı merkûma 

tamamen edâ ve îfâ itmiş olmam ile zimmetim mutâlebeden berîye olmuşdır deyü def’le ve 

müddeî-i asîl vekîl-i merkûmdan dahi def’-i mezkûrı inkâr ve dâfı’-i merkûm Abdal’dan eser-

i talebü’l-beyyine ol dahi ityândan acziyeti izhâr ve tahlîfi talebde ısrâr idecek müddeî-i 

merkûm Adnaş asâleti cihetiyle lede’l-istihlâf yeminden nükûl ve müddeîyetân-ı 

müvekkiletân-ı mezbûretân li-ecli’t-teklîf irsâl kılınan mübâşirleri zabtiyye Ali çavuş 

vesâtıyla olınan teklîfde merkûmetânın adem-i ilm üzerine yemininden kezâlik nükûl ve 

imtinâ’ eylediklerini huzûr-ı şer’e gelüb bi’l-muvâcehe mübâşir-i merkûm inhâ ve ihbâr 

itmeğin mûcebince ba’dezîn da’vâ-yı mezkûre ile merkûm Abdal’a muârazadan merkûm 

Adnaş asâleten ve müvekkiletân-ı mezbûretâna izafeten men’ olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm 

olındı fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:50 

Ma’rûz-i dâî’leridir ki  

Antalya kurrâsından Yazır karyesi sâkinlerinden Ahmed Çavuş ibn-i Halil nâm kimesne 

meclis-i şer’-i şerîf-i lâzımü’t-teşrîfde yine karye-i mezbûre ahâlisinden İsmail ibn-i Habib ve 

Osman bin Ahmed nâm kimesneler muvâcehelerinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

hâzırân-ı bi’l-meclis işbu İsmail ve Osman’ın bundan akdem benden eyledikleri zarar ve 

ziyân da’vâlarında kable’l-keşf ve’t-tebeyyün bedel-i sulh unvanıyla bi-gayri vech aldıkları 

otuz üç kile şaî’rin merkûmândan istirdâd içün merkûmân veliyysi merkûmân ile bi’d-defa’ât 

ve’l-hâletü hazihi mürâfaa ve miyânemizde münâzaalar vukûbuldukdan sonra beynimizde 

muslihûn tavassut iderek el-hâletü hazihi da’vâ-yı mezkûremden merkûmân ile nısf 

makbûzları olan on altı buçuk keyl şa’îr üzerine sulh olındıkda merkûmân dahi sulh-ı mezkûrı 

ale’l-vechi’l-mezbûr kabûl ve bedel-sulh olan nısf-ı mezkûrı tamamen merkûmândan istirdâd 

ve ahz ve kabz eyledüb nısf-ı bâkî mutâlebesinden ben merkûmânın zimmetlerini ve nısf-ı 

makbûz mutâlebesinden dahi kezâlik merkûmân benim zimmetimi ibrâ-ı âmm ile ibrâ ve ıskât 

ve her birimiz aherin ibrâsını kabûl dahi eyledik didikde merkûmân İsmail ve Ahmed’den her 

birerleri dahi mukırr-ı merkûmı bi’t-tasdîk ibrâ-ı mezkûrı tevsîk ve tahkîk eylediği huzûr-ı 

saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 
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No:51 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Yazır karyesi sâkinlerinden İsmail bin Habib ve Osman bin 

Ahmed nâm kimesneler meclis-i şer’-î hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde yine karye-i mezkûreden 

bâ’isü’l-i’lâm Ahmed Çavuş ibn-i Halil nâm kimesne muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ahmed Çavuş hayvanlarının mezrûâtımıza eyledikleri 

zarar ve ziyândan dolayı bedel-i sulh olarak bize bundan akdem i’tâ ve teslîm eylediği otuz 

keyl şaî’r benden fuzûlî almışınızdır deyü istirdâd içün bundan evvel ve bu sene defa’ât ile 

bizim ile mürâfaa ve muhâkeme ve bu vecihle miyânemizde münâzaa ve muhâsama 

vukûından sonra el-hâletü hazihi aramızda muslihûn tavassutıyla merkûm Ahmed’den 

makbûzımız olan mikdar-ı mezkûr şa’îrin nısfı olan on altı buçuk kile şa’îri kendüye redd ve 

teslîm itmek üzere merkûm ile ba’de’l-musâlahât ve’l-kabûl bedel-i sulh-ı mezkûrı merkûma 

i’tâ ve mutâlebesinden zimmetini ibrâ-yı i’lâm ve ibrâ ve merkûm dahi kezâlik nısf-ı bâkî 

mutâlebesinden bizim zimmetimizi âmmem ibrâ ve her birimiz aherin ibrâ-yı mezkûrını kabûl 

eyledik didikde merkûm Ahmed dahi mukırrân-ı mezbûrân-ı kelimât-ı meşrûhalarında tasdîk 

ve ibrâ-yı mezkûrı kabûl ile tahkîk eylediği huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l-

hâmis aşer min recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No: 52 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Sahib-i arzuhâl Kundı karyesinden Yusuf bin Mehmed meclis-i şer’-i şerîfde müdîr-i 

emvâl fütüvvetlü Rıf’at Efendi taraflarından husûs-ı âtîde husûmet içün bi’t-tevkîl irsâl olınub 

vekaleti hasm-ı merkûm tarafından dahi tasdîk olınan kâtib Emin ibn-i el-Hâcc Ali 

muvâcehesinde bâlâda arzuhâlde murakkam inhâda mezkûri’l-sinn ve’l-evsâf  deve nitâcen 

kendi mülk-i sarîhi oldığını ba’de’d-da’vâ mâzkâr Musa ibn-i Hâcı Durmuş ve İsmail bin 

Hâcı Abdurrahman nâm şâhideyn-i muâdileyn şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î 

isbât ve ve hulf-ı mu’teber-i şer’î itmeğin mûcebince sandık-ı mezkûrde mahfûz meblağ-ı 

mezbûr altı yüz doksan guruş müddeî-i merkûm Yusuf’a edâ ve teslîm ile müvekkil-i mûmâ-

ileyhe izâfeten vekîl-i mûmâ-ileyh Emin Efendi’ye tenbiye olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm 

olındı fî’l-yevmi’s-sâdis aşer min recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

   

XII/16b      

No:53 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 
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Medîne-i Antalya’da sâkin iken bundan akdem vefât iden Yakumi veled-i Nikola’nın 

veresesinden Adnaş veledi’l-merkûm Nikola nâm kimesne meclis-i şer’-î şerîf-i enverde yine 

medîne-i mezbûreye tâbi’ Koca Yatak karyesi ahâlisinden Murtana aşiretinden bâ’siü’l-i’lam 

Ak Mahmud oğlu Süleyman nâm kimesne muvâcehesinde üzerine bi’l-verâse da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb mûrisim müteveffâ karındaşım Yakumi’nin hâzır-ı bi’l-meclis işbu Süleyman 

zimmetinde yedimde olub ibrâz eylediğim işbu iki kıt’a sened mûcebince cihet-i karzdan bin 

ikişer yüz guruşdan cem’an iki bin dört yüz guruş alacak hakkı ve merkûmın verâseti benim 

ile validemiz Devle ve li-ebeveyn kız karındaşımız Kadniko’ya münhasire olmağla meblağ-ı 

mezbûrın hisse-i irsîyemin hâzır-ı merkûmdan alıverilmesi murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl 

müddeî-i aliyye-i merkûm dahi cevâbında târihleri miyânesinde tefâvüt bulunan sened-i 

mezkûrların mukaddem olanı Alina nâm zimmîye üzerine bi-tarîkü’l-havale tahrîr oldığından 

müteveffâ-yı merkûmın adem-i kabûline mebnî üç gün müteahharen kendi ismi üzereine bin 

iki yüz guruş deynin deyü yazılan sened-i sâniyi virmiş oldığımdan mükerrerdir deyü sened-i 

evvelin mazmûnı olan bin iki yüz guruş ayrıca merkûma deyni oldığını ezkârın ve sened-i 

sâninin nâtık oldığı meblağ-ı mezbûrının iki yüz guruş cihet-i mezkûreden merkûma deyni 

oldığını ikrâr ancak deyn-i mezkûrı hayatında merkûma güzerân iden yaz mevsiminde işbu 

medîne-i Antalya iskelesinde babam Ak Mahmud’ın beher kile kırk guruş semen ile bey’ 

eylediği seksen iki kile aslen meyveli sisam semeni olan üç bin üç yüz altmış guruş 

merkûmdan hîyn-i istîfâda ben babam merkûmın iyâlinde bulunduğum cihetle deyn-i mezkûrı 

ba’de’t-takâs ve’l-kabûl bâkî kalanı istîfâ ve kabz itmiş oldığından meblağ-ı mezbûrı 

merkûma tamamen ve kâmilen edâ ve ikâ olınmışdır deyü müdafaa ve müddeî-i merkûm dahi 

def’-i mezkûrı inkâr ideceği vâkı’ merkûmdan def’-i meşrûhına mutâbık ve zikr olınan iki 

senedi mukaddem-i muahharında tedâhil eylediğine muvâfık beyyine taleb olındıkda ol dahi 

lede’t-tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan Semerci oğlu Hâcı Abbas ve 

Deveci Abdal Kostanti veled-i Ulyan nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î 

mutâbıkan li’d-def’i’l-mezkûr eyledikleri şehâdetleriyle def’-i mezbûrını isbât itmeğin 

mûcebinde ba’de’l-hükm ba’dezîn da’vâ-ı meşrûha ile müddeî-i aliyye-i merkûma 

muârazadan müddeî-i merkûm Adnaş men’ olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-

sâdis aşer min recebü’l-ezmm sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

      

No:54 

Fi’l-asl medîne-i Antalya ahâlisinden olub el-hâletü hazihi medîne-i İzmirde sâkin 

tebaa-ı devlet-i aliyyenin Rum milletinden Yazeli oğlu Kiryako veled-i Bedros nâm kimesne 

tarafından zikr-i âtî rub’-ı hisse-i şâyıayı bey’i takrîr ve istidâ-yı i’tâ-yı hüccet-i vekîl oldığı 

zikr olınan Antalya ahâlisinden ve devlet-i aliyye tebaasından Tuzcuoğlu İstovil veled-i 



 172 

Pandeği ve Çallıoğlu Pandli nâm kimesnelerin ale’l-vech-i şer’î şehadetleriyle sâbit ve sübût 

vekâletine hükm-i şerî lâhık olan yine medîne-i mezbûre ahâlisinden ve tebaa-ı devlet-i 

aliyyenin Rum milletinden Hâcı Dimitri veled-i Zanâir oğlu Suçavarın nâm kimesne medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde işbu râfiü’l-kitâb medîne-i mezbûre 

ahâlisinden Abdurrahman bin Yusuf nâm kimesne muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm idüb medîne-i Antalya’da vâkı’ Balık pazarı nâm mahalde kâin iki tarafı 

Arnavud Mustafa menzili ve bir tarafı Çulha bezâstâni ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmme ile 

mahdûd ve ma’lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk-i bağçe ve dükkanın rub’-ı hisse-i şâyıâsı akd-

ı âtîü’z-zikrin sudûrına değin müvekkilem gâib-i ani’l-meclis ve İzmir’de mutavattın 

Yazelioğlu Kiryako veled-i Bedros’un yedinde mülk-i sarîhi olmağla sâlifü’z-zikr rub’ı hisse-

i şâyıâsını bi-cümleti mâ yeştemile ve ve yahviye tarafından îcâb ve kabûli hâvî ve şürût-ı 

müfside ve uhud-ı mübteleden ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile iki bin beş yüz guruş semen 

mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis müvekkil-i merkûm-ı müşterî ve hissedârı olan işbu 

Abdurrahman’a bi’l-vekâle bey’ ve temlîk ve teslîm ve kabûl ve semeni olan meblağ-ı mezbûr 

iki bin beş yüz guruş dahi tamamen bana edâ ve îfâ ve ben dahi kâmilen ahz ve istîfâ eyleyüb 

bey’-i mezkûrde tagrîr ve gabna müteallik âmme-i da’vâdan her birimiz aherin zimmetini 

kabûli hâvî edâ ve ıskât eyledik ba’de’l-yevm rub’ı hisse-i şâyıa-ı mezkûre müvekkilem 

merkûm Kiryako’nun asla alaka ve medhali kalmayub müşterî-i merkûm Abdurrahman’ın 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ-vakaa bi’t-taleb tahrîr ve imlâ olındı fî’l-yevmi’l-âşir min 

recebü’l-ferd sene tis’a ve seb’în ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Pazvand Hasanzâde Hüseyin Ağâ 

El-Hâcc Atiye Efendi 

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

Ve gayrihum 

      

No:55 

Medîne-i Antalya ahâlisinden Abdurrahman ibn-i el-Hâcc Yusuf ibn-i eş-şeyh 

Abdurrahman nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde 

Yunan tebaasından asâletlü Duka Nikolaki veled-i Adnaş’ın zevce-i medhûl bihâsı 

ma’rifeti’z-zât tebaa-ı devlet-i aliyyenin Rum milletinden hâmiltü haze’r-rakîm Astame Dola 

bint-i Aleksi nâm Nasraniyye muvâcehesinden ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb yedimde 

olub ibrâz ve i’tâ eylediğim işbu iki kıt’a hüccet-i şer’iyye nâtıka oldıkları üzere dört sehm 

i’tibâriyle bir sehmi şirâ ve üç sehmi hibeten yedimde müstakilen mülk-i sarîhim olub 
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medîne-i Antalya’da Balıkpazarı nâm mahalde vâkı’ etrâf-ı erbaasından iki tarafı Arnavud 

Mustafa menzilleri ve bir tarafı çulha bezistânı ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve 

mümtaz bir bâb mülk ve dükkanımı cem’î hukuk ve’l-murâfık ve’t-tevvâbı’ olacağı ve 

derûnında vâkı’ gedik ta’bîr edevât-ı ma’lûme ve müştemilât-ı sâiresiyle tarafından îcâb ve 

kabûli hâvî ve şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’i bât-ı sahîh-i şer’i ile hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Duka Nikolaki’nin zevcesi hâzıra-ı bi’l-meclis işbu Astame Dola bint-i Aleksi’ye 

on iki bin guruş semen mukâbilinde bey’ ve temlîk ve teslîm ve kabûl eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr on iki bin guruş müşterî-i mezbûre tamamen bana edâ ve i’tâ ve 

ben dahi bi’t-tamam ahz ve istîfâ idüb bey’-i mezkûrde tagrîr ve gabna müteallik âmme-i 

de’âvîden tarafından her birimiz aherin zimmetini kabuli hâvî ıbrâ ve ıskât dahi eyledik fî mâ 

ba’d mülk-i dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrde benim aslâ ve kat’ân alaka ve medhalim kalmayub 

müşterî-i mezbûre Astame Dola’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîh ve sarfı olmuşdır keyfe 

mâ teşâ ve hasbe mâ tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ 

vakaa bi’l-ibtiğâ tahrîr ve imlâ olındı fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min recebü’l-asamm sene tis’a 

ve seb’în ve mieteyn ve elf 

      

XII/17a 

No: 56 

Ma’rûz ki  

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami-i Cedîd Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i 

aliyye tebaasının Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm Ata bint-i Fidan nâm Nasraniyye meclis-i 

şer’-i şerîf-i enverde yine medîne-i mezbûre mahallâtından Baba Doğan mahallesinde sâkin 

tebaa-ı devlet-i aliyye ve millet-i mezbûreden Burdan veled-i Hacı Nikola nâm kimesne 

muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Burdan târihinden 

iki sene akdem yine hâzır-ı bi’l-meclis zevcesi işbu Anastiyan bint-i Vasili’yi tezevvüc ve 

zifâf eylediği esnada cemiyet vesâir masârif-i lâzımesine harc ve sarf içün mâlımdan ve 

yedimden bâ-sened istikrâz ve kabz ve masârif-i mezkûresine sarf ile istihlâk eylediğini iki 

bin beş yüz guruşı ile’l-ân edâ itmeyüb muhâlefet ve ta’lîl ider oldığından meblağ-ı mezbûrı 

hâzır-ı merkûmdan hâlâ taleb iderim suâl ve mûceb-i şer’isini icrâyla meblağ-ı mezbûrın 

merkûmdan istihsâli murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm dahi 

cevâbında kaziye-i minvâl-i meşrûh üzere oldığını bi’t-tamamiha tâyıân ve kat’iyyen ikrâr 

idüb ancak meblağ-ı mezbûrı bundan bir buçuk sene mukaddem yani işbu güzerân iden 

ağustostan evvelki ağustosta sekiz aded yüzlük mecidiye altunı ve yirmi aded yirmilik sim 

mecidiye ve bâkîsi yirmilik ve beşlik vesâir beyaz akçe olarak müddeî-i mezbûrenin 

hânesinde kendiye tamamen edâ ve îfâ ve zimmetinde bulunan nakdimi istirdâd itmiş olmam 
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ile zimmetim mutâlebesinden beriye olmuşdır deyü ba’de’d-def’ ve’l-inkâr dâfi’-i merkûmdan 

def’-i meşrûhasına mutâbık beyyine taleb olındıkda ityândan aciz ve tahlîfi gayri tâlib 

olmağın mûcebince meblağ-ı mezbûr iki bin beş yüz guruş müddeî-i mezbûre Anna’ya edâ ve 

teslîm ile Burdan ilzam olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l-tâsi aşer min 

recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

      No:57 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami-i Cedîd Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i 

aliyye tebaasının Rum milletinden Anna bint-i Fidan nâm Nasraniyye meclis-i şer’-i şerîf-i 

lâzımü’t-teşrîfde yine medîne-i mezbûre mahallâından Baba Doğan mahallesi sâkinlerinden 

ve tebaa-i mezbûreden bâ’isetü’l-i’lâm Anastiyani bint-i Vasili nâm Nasraniyye 

muvâcehesinde bi’t-tavihâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu 

Anastayani târih-i i’lâmdan iki sene akdem nefsini hâzır-ı bi’l-meclis işbu Burdan’a tezevvüc 

ve zifâf eylediği esnada kumaş ve leğen ve ibrik vesâir kendüye lâzım olan incü misillü hullî 

ve elbise dahi iştirâ eylediği ve elbise dahi iştirâ itmek içün işbu defter nâtık oldığı benden 

istikrâz eylediği bin üç yüz yetmiş bir guruşı bana edâda muhâlefet eylediğinden bundan 

akdemce meblağ-ı mezbûrı merkûmdan lede’d-da’vâ ol dahi inkâr ittikde ityân-ı beyyine 

yahud tahlîf sadedinde iken fazahât-ı kesîre tekevvününden sonra miyânemize muslihûn 

tavassutıyla el-hâletü hazihi ben rızâm ile da’vâ-yı mezbûreden meccânen ferâgat ve husûs-ı 

mezkûre müteallik da’vâdan mezbûre Anastiyani’nin zimmetini ibrâ-yı âmm ile ibrâ ve ıskât 

dahi eyledim didikde merkûme Anastiyani dahi ibrâ-yı mezkûrı kabûl ile tahkîk eylediği 

huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’t-tâsi aşer min recebü’l-esm sene tis’a ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

      

No:58 

Medîne-i Antalya mahallâtından Tuzcular Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden Gülten oğlu Ahmed bin Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-ı 

metrûkesi Ümmi Hâtûn ibnetü Mustafa ve sulbî sagîr oğulları Mehmed ve Mustafa ve 

sulbîye-i kebîre kızları Fatma ve Ayşe ve Şerife’ye münhasire ba’dehu kable’l-kısme bint-i 

kebîre-i mezbûre Fatma dahi fevt olub verâseti zevc-i metrûkı Mehmed Efendi ibn-i Abdullah 

ve validesi mezbûre Ümmi Hâtûn ile sulbî sagîr oğlu Ali Rıza’ya münhasire ve tashîh-i 

mesele-i mirâsları bi-hükmi’l-münasinhe yedi yüz altmış sekiz sehmden olub sihâm-i 

mezkûreden yüz dokuz sehmi mezbûre Ümmi ve yüz altmış sekiz sehmden cem’an üç yüz 

otuz altı sehmi merkûmân Mehmed’e ve Mustafa’ya ve seksen dört sehmden cem’an iki yüz 

elli iki sehmi mezbûrât Ayşe ve Şerife ve Züleyha’ya ve yirmi bir sehmi merkûm Mehmed 
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Efendi’ye ve elli sehmi sagîr-i merkûm Ali Rıza’ya isâbeti tahkikindan sonra sagîretân-ı 

mezbûretânın min kabli’l-emcedleri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’-i şerîfden mansûbe 

vasileri mezbûre Emine Hâtûn ile vesâir verese-i kibârın mezbûrûnın taleb ve ma’rifetleri ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve beyne’l-vereseti’l-mezbûrın ber-tashîh-i mezkûr taksîm 

olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis 

min recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i merkûmede vâkı’  Küçük güğüm aded 1  Kapaklı el bakırı aded 1 

Bir bâb mülk-i menzili 30 guruş   30 guruş 

4000 guruş 

 

Havan tunc     Mertebânî aded 2  Çukur sahan aded 1 

30 guruş   15 guruş   10 guruş 

 

Kapaklı tencere aded 1 Yağ tâbesi aded 1  Sagîr sini aded 1 

30 guruş   5 guruş   50 guruş 

 

Hamır leğeni aded 1    Köhne mihaffe kilimi   

30 guruş     aded 1     

      20 guruş    

Köhne kazgan aded 1    Köhne çul aded 1 

kıyye 6     20 guruş 

90 guruş 

 

Köhne sanduk aded 1    Kahve takımı ve tahra ve kefîr 

15 guruş     15 guruş 

 

Yekûn 

4410 guruş 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn     Mehr-i müeccel-i müsbit li’z-zevceti’l-mezbûre 

60 guruş     Ümmi Hâtûn bi-şehâdeti’l- El-Hâcc Hasan ve 

      Mehmed ibn-i Hüseyin ba’de’t-tezkiye ve’t- 

      Tahlîf  ve’l-hükm 

      300 guruş 
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Kebîr oğlu merkûm Mehmed babası  Resm-i kısmet  

Müteveffâ-yı merkûm zimmetinde   93,5 guruş 

Cihet-i karzdan yedi yüz guruş  

Alacağını isbât ve tezkiye esnasında   

Bâ-tavassut sulehâ ve nef’ân li’l-yetîm  

 

Kaydiyye     Varaka bahâ 

7 guruş     1 guruş 

 

Masârif-i müteferrika     

33,5 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

795 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Ümmü   Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l-merkûm Mehmed 

Hâtûn       790 guruş 30 para 2 akçe 

517 guruş 31 para 

Hissetü’l-kebiri’l-merkûm Mustafa  Hissetü’l-kebîreti’l-mezbûre Ayşe 

790 guruş 30 para 2 akçe   395 guruş 15 para 1 akçe 

Hissetü’l-kebîreti’l-mezbûre Şerife  Hissetü’l-sagîretü’l-mezbûre Züleyha 

395 guruş 15 para 1 akçe   395 guruş 15 para 1 akçe 

Hissetü’l-ibni’s-sagiri’l-mezbûr Ali  

Rıza 

230 guruş 28 para  

 

XII/17b 

No:59 

Medîne-i Antalya sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Yakumi veled-i Nikola 

nâm kimesnenin veresesinden li-ebeveyn er-karındaşı Adnaş veledi’l-merkûm Nikola nâm 

kimesne meclis-i şer’-i vâcibü’t-ta’zîmde medîne-i mezkûreye tâbı’ Sulak karyesinden 

bâ’isü’l-i’lâm Karaca’nın Hasan bin Ahmed nâm kimesne muvâcehesinde karye-i 
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mezbûreden İsmail bin İbrahim dahi hâzır oldığı halde merkûm Hasan üzerine da’vâ ve takrîr-

i kelâm idüb verâseti benim ile validesi Devle ve kız karındaşı Kadniko’ya münhasire oldığı 

halde bundan akdem vefât iden karındaşım Yakumi’nin yedinde olub ibrâz eylediğim işbu bir 

kıt’a sened mûcebince hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hasan zimmetinde alacağı olan bin iki yüz 

yirmi beş guruş kable’l-ahz ve’l-istîfâ fevt olmağla meblağ-ı mezbûrdan irsen hisseme isâbet 

iden mikdârın hâzır-ı merkûmdan alıvirilmesi muradımdır didikde gıbbe’s-suâl hâzır-ı 

merkûm Hasan dahi cevâbında sened-i mezkûr kendüsinin oldığı ve meblağ-ı mezbûrı 

müteveffâ-yı merkûmdan ahz eylediğini ve müddeî-i merkûm dahi vârisi bulunduğunu ikrâr 

lakin meblağ-ı mezbûrı ben hâzır-ı bi’l-meclis işbu İsmail içün alub merkûm dahi dâyin-i 

mezbûrın hayatında terâküm iden iki yüz yetmiş bir guruş faiz ile cem’an beş bin beş yüz 

guruş olarak meblağ-ı mezbûrı iki def’a merkûma edâ ve îfâ ancak merkûm Yakumi sened-i 

mezkûrı sehven virmeyüb zimmetinde ibkâ itmekle benim ve merkûm İsmail’in 

zimmetlerimiz mutâlebeden berî olmuşdır deyü medyûn-ı asîl hâzır-ı mezbûr İsmail’in 

tasdîkına mukârın ba’de’d-def’ ve’l-inkâr dâfi’-i mezbûr İsmail’den def’-i meşrûhına mutâbık 

beyyine taleb olındıkda lede’t-tezkiye her birerleri adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr 

olınan İbrahim Ağâ ibn-i el-Hâcc Bekir ve Hüseyin ibn-i el-Hâcc Durali nâm kimesnelerin 

bi’l-muvâcehe ber- nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle evvelâ altı aded yüzlük mecidiye 

altunı ile bir aded Fransız lira sikke yedi yüz yirmibeş guruş edâ ve îfâ eylediğini ve Şeyh 

Sinan mahallesi sâkinlerinden Kel Ahmed ibn-i el-Hâcc Mehmed ve Mihail veled-i Zanair 

oğlu Yağur nâm kimesnelerin kezâlik bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle 

dahi muahharen altun ve beyaz akçe olarak yedi yüz yetmiş beş guruş müteveffâ-yı merkûma 

edâ ve îfâ eylediğini merkûm İsmail isbât itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm ba’dezîn meblağ-ı 

mezbûr mutâlebesiyle merkûmân Hasan ve İsmail’e muârazadan müddeî-i merkûm Adnaş 

men’ olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l-ışrîn min recebü’l-ferd sene tis’a 

ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:60 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Isparta ahâlisinden devlet-i aliyye tebaasının Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm 

Semyon veled-i Hâcı Yorgi nâm kimesne medîne-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Muğla sancağı dâhilinde Adan kazasına tâbi’ Karkı nâm aşiret 

karyesinden ve aşiret-i mezkûreden Ali Kahya ibn-i Halil nâm kimesne muvâcehesinde 

mübâşirleri zabtiyye neferâtından Arnabud İbrahim Ağâ hâzır oldığı halde üzerine da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb gâib-i ani’l-meclis Mekrî iskelesinde sâkin Fransız devleti fahîmesi 

konsolosu Karzulı Andonaki malından olarak izin ve icâzetiyle hâzır-ı bi’l-meclis Ali Kahya 
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beheri kili yirmi üç buçuk guruş olmak ve konsolosu mûmâ-ileyhin zikr olınan Mekrî 

iskelesinde kâin mağzasına nakl ve teslîm itmek ve idemediği halde yedimde olub ibrâz 

ittiğim işbu memhûr senedi mûcebince en sonra olan rayîc üzere semenini bana edâ ve îfâ 

itmek üzere merkûmdan iki yüz yirmi beş kile İslambol Sisam târih-i i’lâmdan iki buçuk sene 

akdem iştirâ ve semeni olan beş bin guruş vakt-i mezkûrde tamamen hâzır-ı bâyı-ı merkûma 

edâ ve i’tâ itmiş isemde zikr olınan sisamı merkûma i’tâ ve mahal-i merkûma nakl itmediğine 

mebnî bundan akdem merkûm ile miyânemizde rayîc-i vakt üzere muhâsebemizi lede’l-reviye 

rızâsıyla bana teslîm eylediği bir re’s bârgîr ile iki bin beş yüz guruş nakd-i semen müşterî-i 

mezkûr bâliğ oldığı meblağdan ba’de’t-tenzil işbu yedimde olan diğer senedi mantukınca 

şehr-i sâbık cumâde’l-ahirin yedinci gününden i’tibâren iki yüz altmış bir gün hitâmında bana 

edâsını müteahhid ve mukırr oldığı altı bin beş yüz guruş meblağ-ı mütebâkîyi merkûmdan 

halen taleb iderim tahsîli murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm 

cevâbında kaziye bi’t-tamamıhâ minvâl-i meşrûh üzre oldığını ve zikr olınan iki kıt’a senedi 

kendüsi i’tâ eylediğini tâyıân ve kat’iyyen ikrâr ve i’tirâf itmeğin ale’l-mûcebi’d-da’vâ ve’l-

ikrâr meblağ-ı mezbûrı ecl-i mezkûr hitâmında müddeî-i merkûma edâ ile merkûm Ali Kahya 

tenbiye ve ilzâm ve beyâât ve mâ fî zamanına ecl-i mu’teber oldığından kable’l-hulûle ahz ve 

mutâbele idemeyeceği dahi müddeî-i merkûma taleb eylediğine binâen va’de-i mezkûre 

hulûlinde edâsı içün medyûn-ı merkûm kefîl ve irâe ve i’tâ eylemesi kavl-i menkıbe üzere 

lâzım geldiği dahi medyûn-ı merkûma ifhâm olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-

yevmi’l-ışrîn min recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

      

XII/18a 

No:61 

Medîne-i Antalya’ya tâbi Bahtılı karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Molla Osman bin Molla Mehmed bin Osman’ın verâseti zevce-i metrûkesi Hafize bint-i el-

Hâcc Hüseyin ile sulbî sagîr oğulları Ahmed ve Emin’e münhasire oldığı bi’l-ihbâr lede’ş-

şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk umûr ve vesâyet-i ehliyet ve istikâmet ve emâneti ulemâ ve 

müderrisinden İsmail Efendi Hacegân divân-ı hümâyûndan fütüvvetlü Süleyman Efendi 

vesâirlerin ihbârlarıyla sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına ve emvâl-i mevrûslarını hıfz 

ve hırâsete kıbel-i şer’-i şerîfden mezbûrân içün vasî nasb ve ta’yîn olınan min kabli’l-

emcedleri merkûm el-Hâcc Hasan ile zevce-i mezbûreden her birinin taleb ve ma’rifetleri ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve miyânelerinde tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-

yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur fî’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min recebü’l-esm 

sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 



 179 

Karye-i mezbûrede vâkı’ Feres aded 1   Hımar re’s aded 1 

Bir bâb mülk-i menzil ve  3000 guruş   250 guruş 

İttisâlınde bulunan bir  

Mikdâr harîm ve bağçe ile  

1000 guruş 

 

Sığır maa dana re’s aded 2 Müsta’mel evânî-i nuhâs Müsta’mel kazgan aded 8 

250 guruş   aded 5    160 guruş 

    100 guruş 

 

Dâru  keyl 15   Dakîk anbar-ı sagîr   Muhavverde çul aded 3 

150 guruş   50 guruş   75 guruş 

 

Çuval çift aded 3  Heğbe aded 2   Sancak aded 1 

80 guruş   20 guruş   10 guruş 

 

Tahra aded 1   Orak aded 2   Çift aleti  

5 guruş   6 guruş   30 guruş 

 

Yorgan ve elbise ve   Nakd-i mevcûd 

 

Hırdavât-ı menzil   150 guruş 

100 guruş 

 

Yekûn 

2736 guruş 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i zevceti’l-mezbûre  Karye-i mezbûreden Mehmed  

50 guruş   251 guruş   Çavuş ibn-i Ali ve müteveffâ-yı 

        Merkûmın karındaşı Mehmed bin  

        Mehmed şehâdetleriyle vasîyet-i  

        Müsbite 

        300 guruş 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 
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67 guruş   4 guruş   2 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

25 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

701 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2035 guruş  

 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’l-mezbûre  Hissetü’l-ibni’l-mezbûre 

Hafıze     Ahmed    Emin  

254 guruş 15 para  890 guruş 12 para  890 guruş 12 para 

 

XII/18b 

No:62 

Medîne-i Antalya nevâhisinden Beşkonak nâhiyesi karyesinden Bucak köy nâm karye 

ahâlisinden Ali ibn-i el-Hâcc Hafız nâm kimesne Antalya mahkemesinde meclis-i şer’-i hâtîr-i 

lâzımü’t-tevkîrde yine nâhiye-i mezbûre kurrâsından Kabaklar karyesi ahâlisinden bâ’isü’l-

kitâb Ahmed ibn-i İsmail nâm kimesne mahzarında hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ahmed güzerân 

iden bin iki yüz yetmiş yedi senesi hilâlinde bi-gayr-i hak amden bıçak ile boynumun ön 

tarafından beni darb ve cerh eyledi deyü merkûm Ahmed’den Beşkonak nâhiyesi nâibi 

Şeyhzâde Mustafa Hulusi Efendi huzûrında ma’kûd-ı meclis-i şer’î da’vâ eylediğimde ol dahi 

bi’l-külliye inkâr itmekle beynimize muslihûn tavassut idüb da’vâ-yı mezkûremden mezbûr 

Ahmed ile beni ani’n-nakd bin guruş ve üç yaşında dişi deve ve bir re’s kısrak ve iki yüz hınta 

ve on kıyye asel-i musaffâ ve on kıyye revgân-ı sâde üzerine ani inkâr inşâ-ı akd-ı sulh 

eylediklerinde ben dahi sulh-ı mezbûrı kabûl ve bedel-i sulh olan mezkûr bin guruş ile bir re’s 

deve ve bir kısrak ve iki yük hınta ve on kıyye asel-i musaffâ ve on kıyye revgân-ı sâdeyi 

benden ba’de’l- ahz ve’l-kabz mezbûr Ahmed’in zimmetini ibrâ ve ıskât eyledim deyü 

mecrûh-ı merkûm Ali tâyıân takrîr ve mezbûr Ahmed dahi takrîr-i meşrûhını tasdîk ve ibrâ-ı 

mezkûrı bi’l-kabûl tahkîk eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî evâhir-i 

recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Medîne-i Antalya müttehizân azâdan rıf’atlü el-Hâcc Ömer Ağâ ibn-i el-Hâcc Ahmed 

Medîne-i Antalya mu’teberân tüccar-ı hayriyeden Abdulhamid Efendi ibn-i el-Hâcc  
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İbrahim 

Beşkonak nâhiyesi ahâlisinden müfti efendi 

Ve Abdullatif Ağâ 

Ve Abdülkadir Ağâ 

Ve Koca Ahmed oğlu Abdulkadir 

Ve gayrihum 

     

No: 63  

Medîne-i Antalya mahallâtından Has Balaban Mahallesi ahâlisinden Şaban Efendi ibn-i 

müteveffâ el-Hâcc İbrahim Efendi nâm âkıl Antalya mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde li-eb-er-karındaşı işbu bâ’isü’l-kitâb azâdan Ahmed Petev Efendi ibn-i müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyh el-Hâcc İbrahim mahzarında bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

idüb medîne-i Antalya mahallâtından Has Balaban mahallesinde vâkı’ etrâf-ı erbaası 

birâderim mûmâ-ileyh Ahmed Pertev Efendi ve diğer birâderim Azmi Efendi menzilleri ile 

mahdûd ve fevkânî bir köşe oda ve karşısında bir köşk oda ve bir mikdâr suffa ve mezkûr iki 

odaların tahtaları ve köşk odanın dökmesi dibinden bağçe dîvârına kadar mahal-i akd-i âtîü’z-

zikrin sudûrına değin babam müteveffâ el-Hâcc İbrahim Efendi’den müntakil ve mevrûs 

müstakilen yedimde mülk-i sarîhim olamağla sâlifü’z-zikr iki göz fevkânî odalarım maa 

tahtaları tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve gabn ve 

ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile beş bin guruş semen mukâbili karındaşım işbu 

Ahmed Pertev Efendi’ye bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer 

iştirâ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikden semeni olan meblağ-ı mezbûr beş bin 

guruş müşterî-yi karındaşım mûmâ-ileyh eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr beş 

bin guruş müşterî-i karındaşım mûmâ-ileyh Ahmed Petev Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve 

hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrif olsun didikde gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-ışrîn min recebü’l-

ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Hâcegândan Divân-ı hümâyûndan fütüvvetlü Süleyman Efendi 

Ve azâdan Hurşid Efendi 

Ve Çeribâşızâde Yusuf Ağâ 

Ve Nüfûs nâzırı Hüseyin Efendi ibn-i el-Hâcc Ali 

Ve mahkeme kâtibi İsmail Efendi 

Ve gayrihum 

      



 182 

No:64 

Medîne-i Antalya mahallâtından Has Balaban Mahallesi ahâlisinden ve azâdan Ahmed 

Pertev Efendi ibn-i müteveffâ el-Hâcc İbrahim Efendi meclis-i şer’-î şerîf-i enverde li-eb er-

karındaşı işbu bâ’isü’l-kitâb Şaban Efendi ibn-i müteveffâ-yı mûmâ-ileyh el-Hâcc İbrahim 

Efendi mahzarında bi’t-tav’ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb medîne-i Antalya 

mahallâtından Has Balaban mahallesinde vâkı’ bir tarafı Barutcı Hafız Mehmed Ali menzili 

ve bir tarafı hamam külhânı meydanı ve bir tarafı diğer birâderim Azmi Efendi’nin selâmlık 

odaları hissesi ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd ve büyût-ı adîde-yi müştemil bir bâb mülk 

büyük harem dairesinde bulunan bir fevkânî matbah ve diğer bir oda ve iki memşâ ve bir 

mikdâr suffa ve havliyi müştemil menzili validem müteveffât Ayşe Hâtûndan müntakil ve 

mevrûs ve yedimde mülk ve hakkım olmağla menzil-i mahdûd-ı mezkûrı tarafından îcâb ve 

kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhud-i mübtele ve tagrîr ve gabn ve muârazadan ârî bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile üç bin guruş karındaşım işbu Şaban Efendiye bey’ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde ol dahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr üç bin guruş müşterî-i karındaşım merkûm 

Şaban Efendi yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz itmemle fî mâ ba’d menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrda benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim kalmayub karındaşım merkûm 

Şaban Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min recebü’l-ferd sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Çeribâşızâde Yusuf Ağâ ibn-i Halil 

Ve Nüfûs nâzırı Hüseyin Efendi ibn-i el-Hâcc Ali 

Ve Hacegândan divân-ı hümâyûndan Süleyman Efendi ibn-i el-Hâcc Ahmed 

Ve A’zâdan Hurşid Efendi 

Ve gayrihum 

   

XII/19a 

No:65 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Yeni Osmanlı aşiretinden iken bundan akdem vefât iden 

Abdullah bin Mesdan ibn-i Mollâ Ali’nin verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i Ali ile sulbî 

sagîr oğlu Dur Ali ve sulbiye-i kebîr kızı Zeyneb ve sagîre kızı Raz nâm kimesnelere 

münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk zevce-i mezbûre Fatma’nın taleb ve 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 
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olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrîre fî’l-yevmi’s-sâlis 

ve ışrîn min recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Deve aded 1   Merkeb re’s aded 1  İki çanak kıyye 12 

400 guruş   100 guruş   30 guruş 

 

Çuval çift aded 1  Satil aded 1   Çadır aded 1 

10 guruş   10 guruş   30 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

20 guruş 

 

Yekûn 

600 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevcetü’l-mezbûre Resm-i kısmet   Kaydiyye 

101 guruş   15 guruş   1 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

20 para   70 guruş 

 

Yekûn 

126 guruş 

Sahhu’l-bâkî 

474 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Hisse-i sagîr Dur Ali  Hisse-i kebîr Zeyneb 

Fatma    207 guruş 5 para  103 guruş 27 para 

59 guruş 10 para 

Hisse-i sagîr Zar 

103 guruş 27 para 

 

No:66 

Medîne-i Antalya mahallâtından Tuzcular Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Kelle oğlu Mehmed bin Ahmed bin Mehmed’in verâseti zevce-i metrûkesi Havva bint-i 
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Veli nâm Hâtûn ile sulbî sagîr oğlu Arif’e münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın tesviye-ı umûrlarına kıbel-i şer’den vasî-i mensûbı 

eniştesi Eskici Osman oğlu Ahmed Usta ve zevce-i mezbûre Havva Hâtûn ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı merkûm defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis aşer 

min recebü’l-mücerreb sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Kendüden evvel vefât iden babası   Yine babası müteveffâ-yı merkûm zimmetinde  

Ahmed’den müntakil ber-mûceb-i diğer ber-mûceb-i defter-i kassam cihet-i karzdan  

defter-i kassam hisse-i irsîyesi  hayatında alcağı olan meblağdan sulhen tahsîs 

790 guruş 30 para 2 akçe   olınan 

      300 guruş 

Çuka şalvar aded 1    Entari tob aded 1 

65 guruş     107 guruş 30 para 

 

Cedîd fes maa püskül    Köhne fes maa püskül 

65 guruş     10 guruş 

 

Cedîd kısa abâ aded 1    Cedîd kırmızı kuşak aded 1 

70 guruş     40 guruş 

 

Köhne kısa abâ aded 1   Çuka nîm-ten aded 1 

20 guruş 20 para    35 guruş 

 

Müsta’mel dizlik aded 2   Cedîd mavi gömlek aded 1 

57 guruş     14 guruş 

 

Müsta’mel mavi gömlek aded 2  Köhne kırmızı kuşak aded 1 

20 guruş 20 para     7 guruş 

 

Yarım tob mikdârı amelikân bezi  Yorgan müsta’mel aded 1 

30 guruş     51 guruş 

 

Cedîd yağmurluk aded 1   Köhne yağmurluk aded 1 

174 guruş     37 guruş 
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Köhne potur nîm-ten aded 1   Cedîd kundura çift aded 1 

20 guruş 20 para    31 guruş 

 

Müsta’mel kundura çift aded 1  Müşemma’ yağmuluk aded 1 

20 guruş     55 guruş 

 

Nargile aded 1     Toprak güvec aded 2 tabak aded 2 kase aded 2 

20 guruş     Su kupu aded 10 

      30 guruş 

 

Kapaklı tencere aded aded 1   Köhne keçe adede 1 

40 guruş     34 guruş 

 

İhram aded 1     Filcan takımı  

18 guruş     7 guruş 30 para 

Kaşık deste      Ma’den kaşık aded 6 

5 guruş     5 guruş 

 

Yağ tâbesi aded 2    Binlik şişe aded 2 

16 guruş     4 guruş 

 

Zenbîl aded 1 kandil aded 1   Nakd-i mevcûd 

4 guruş     200 guruş 

 

Tenekeci Yorgi zimmeti olub tahsîl olınan 

40 guruş 

  

Yekûn 

2549 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn     Mehr-i müeccel-i müsbit zevce-i mezbûre Havva  

100 guruş      Hâtûn  

      301 guruş 

      200 guruş Sabit olan mehr-i müeccel nuhâs ve 
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             Ve firâş ve iki kilim bedeli 

      501 guruş  

Resm-i kısmet     Kaydiyye 

47 guruş 20 para    4 guruş 

 

Dellaliyye-i bir mikdâr eşya   Masârif-i müteferrika  

30 guruş     25 guruş 

 

Varaka bahâ 

1 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât 

709 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1840 guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre Havva Hâtûn  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr-ı sagîr Arif 

230 guruş      1610 guruş 

 

XII/19b 

No:67 

Medine-i Antalya mahallâtından Arab Mescidi mahallesi ahâlisinden ve Zabtiyye 

neferâtından iken bundan akdem vefât iden Hüseyin Kalfa ibn-i İsmail’in zevce-i metrûkesi 

Zeyneb bint-i Mehmed’den mâ adâ zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi olmadığından zevce-i 

mezbûreye terekesinin rub’ı ve müteveffâ-yı merkûmın sülüs vasiyeti ve tenfizine dahi vasî-i 

muhtâr oldığı cânib-i beytü’l-mâldan bi’t-tevkîl irsâl olınub kâtib Moravî Mehmed Efendi 

ibn-i Süleyman muvâcehesinde Zabtiyye Mehmed bin Abdülkadir ve İsmail bin Hasan nâm 

kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Hacı Fakaya ibn-i İbrahime dahi sülüsı ve beytü’l-mâla 

bâkisi âid ve râci’ ve bu misüllü terekenin kabzına dahi bâ-irâde-i seniyye Teke sancağı mâl 

müdiri Ahmed  Rıfat Efendi memur ve merci olmağla vasî ve zevce-i merkûmân ile müdîr-i 

mûmâ-ileyhden her birerlerinin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’-i şerîf ile terkîm ve imlâ 

ve bi’l-müzâyede bey’ ile esmân-ı hâsılasından ba’de’l-ihrâcü’d-duyûn ve’l-masârif sahhu’l-

bâkîden sülüs-i mezkûr ve rub’-ı mezbûrı merkûmâna i’tâ ve bâkîye beytü’l-mâl sandığına 

teslîm ve îfâ olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min recebü’l-mebrûr sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 
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Müsta’mel sagîr sandık aded 1  Çul aded 1 

15 guruş     30 guruş 

 

Kahve cezvesi aded 1    Hırdavât maa sagîr leğen aded 1 

20 guruş     15 guruş 

Müsta’mel heğbe aded 1   Müsta’mel entari ve gömlek ve iç donu aded 2 

40 guruş      10 guruş 

 

Bıçak aded 1     Tabanca çift aded 1 

48 guruş     80 guruş 

 

Cedîd yağmurluk aded 1   Def’a köhne yağmurluk aded 1 

160 guruş     40 guruş 

 

Köhne cebgân aded 1    Entari aded 1 

7 guruş     6 guruş 15 para 

 

Def’a entari aded 1    Gömlek maa don aded 2 

4 guruş 20 para    15 guruş 

 

Köhne dizlik aded 1    Fes aded 1 

3 guruş     630 guruş 

 

Yekûn 

1093 guruş 35 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevceti’l-mezbûre    Arab Mescid-i şerîfi kandil akçesi içün bâ- 

150 guruş     şehâdet Mehmed bin Mehmed ve Veli bin 

      Bin Mehmed ez mahalle-i mezbûre deyn-i 

      Müsbiti 

      120 guruş 

 

Mahalle-i mezbûreden Hâcı Hasan bin Dellaliye-i eşya 

Abdülkerim ve Hâcı Fakya bin İbrahim 22 guruş 
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Şehâdetleriyle Ibâc Filibeli Anastiz  

İçün sâbit olan doksan altı buçuk  

guruşdan Fedâen lil-yemîn bâ-tenzîl  

merkûma virilen deyn 

70 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

362 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî 

731 guruş 35 para  

234 guruş     Minhâ’s-sülüsi-i mûsî 

497 guruş 35 guruş 

  32 guruş 35 guruş Resm-i kısmet 12,5 guruş Kaydiyye 20 para Masârif-i müteferrika 19   

465 guruş 00  guruş 15 para Varaka bahâ 20 para 

 

 

Hissetü’l-zevceti’l-mezbûre Zeyneb  Hisse-i beytü’l-mal 

116 guruş 10 para    347 guruş 30 para 

Meblağ-ı mezbûr bâ-ilm u haber makbûz sandık-i mezkûre teslîm olındığı işbu mahalle 

şerh virildi 

 

XII/20a 

No: 68 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Teke sancağı dahilinde Karahacılı aşiretinden müteveffâ Kadir oğlu Ahmed’in sulbî 

sagîr oğulları Hasan ve Hüseyin ve sulbîye-i sagîre kızı Cemile’nin vâsî-i mansûbeleri 

valideleri ma’rifeti’z-zât Raz bint-i Sarı Musa nâm Hâtûn tarafından âtîü’l-beyân da’vâya 

vekâleti zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân aşiret-i mezbûre müdîri Reşid Bey 

ibn-i Osman ve aşiret-i Ali Kahya ibn-i Kadri nâm kimesnelerin mahzar-ı hasm-ı hâcid-i♦ 

câide ber-nehc-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübût ve vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan yine 

aşiret-i mezkûreden bâ’isü’l-i’lâm Mehmed bin Memiş nâm kimesne medîne-i Antalya 

mahkemesinde meclis-i şer’imiz lâzımü’t-tevkîrde yine aşiret-i mezbûreden Çoban Mehmed 

bin İbrahim ile Süleyman bin Mümin nâm kimesneler mahzarlarında mübâşirleri zabtiyye-i 
                                                
♦ Doğrusu “hasm-ı câhid” olmalı 
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kavvas Mustafa dahi hâzır oldığı halde merkûm Mehmed üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mehmed müvekkilem gâib-i ani’l-meclis Raz bint-i Musa’nın vasîleri 

oldığı Hasan ve Hüseyin ve Cemile’nin mallarından olarak bir re’s deveyi târihinden dört sene 

akdem fuzûlen ahz ve hâzır-ı bi’l-meclis işbu Süleyman sekiz yüz elli guruş bey’ ile istihlâk 

itmekle meblağ-ı mezbûrı merkûmdan develerini ahz ve hâzır-ı merkûma semen-i mezkûre 

bey’ eylediğini hazır-ı merkûmın tasdîkıne mukârın ikrâr ancak müvekkile-i mezbûre 

zimmetinde olan dokuz yüz guruş alacağım içün mezbûre mezkûr deveyi bana i’tâ eylemiş 

olmağla mülküm olarak bey’ itmişimdir deyü îrâd eylediği def’ini vekîl-i merkûmdan 

inkârdan mâ ‘adâ takrîr-i meşrûh üzere farz olınan vasî-i mezbûrenin deyni sagîrûn-ı 

merkûmûndan lâzım gelmediğinden def’-i mezkûrı şâyânü’l-iltifât ve istimâ’ve beyyine dahi 

müteveccih olmamağın mûcebince meblağ-ı mezbûr sekiz yüz elli guruş vekîl-i merkûm 

Mehmed’e tenbiye olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-ışrîn min 

recebü’l-esm sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:69 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Teke sancağı dâhilinde sâkin Karahacılı aşiretinden bâ’isü’l-i’lâm Mustafa bin İbrahim 

nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine aşiret-i mezkûreden Süleyman bin Mehmed 

nâm kimesne muvâcehesinde mübâşirleri zabtiyye Mehmed hâzır oldığı halde üzerine da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Süleyman şirâen silk-i mülkümde olub üç 

yaşında olan bir re’s yağız bârgîrim târihinden fuzûlen ve bi-gayri hakkın ahz ve gâib-i ani’l-

meclis Ömer bin Celil nâm kimesneye sekiz yüz guruş bey’ ile istihlâk itmiş olmağla mezkûr 

bârgîrim kıymet-i mezkûresi merkûmdan halen taleb iderim bi’s-suâl tahsîli murâdımdır 

didikde gıbbe’s-suâl müdde-i aliyye-i merkûm dahi cevâbında müddeî-i merkûm Mustafa’nın 

târih-i merkûmda mezkûrü’s-sinn ve’l-levn bir re’s bârgîri ahz ve gâib-i merkûm Ömer yalnız 

yedi yüz guruş bey’ eylediğini ikrâr ancak merkûm târih-i mezkûrde hemşirem Havva’yı 

tezevvüc eylediği sırada mezkûr bârgîr ağırlık nâmıyla bana i’tâ ve temlîk itmişdir deyü 

ba’de’d-def’ ve’l-inkâr dâfi’-i merkûma taleb olınan beyyineyi ityândan ve muhâlif-i taleb 

olmağın müddeî-i merkûma ba’de’l-hulfi’ş-şer’î tezevvüc-i meşrûhından dört mâh 

müteahhiren bârgîr mezkûrını merkûm-ı müddeûn bi-gayr-i hakkın ahz ve bey’ eylediğini 

lede’t-tezkiye makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan ve aşiret-i mezkûreden Ali Kahya ibn-i 

Emir Kadri ve Mehmed bin Memiş nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î 

eyledikleri şehâdetleriyle isbât dahi itmeğin mûcebince ikrâr itmiş oldığı dahi ez-zikr yedi yüz 

guruş merkûma edâ ve teslîm ile mezbûr Süleyman ilzâm olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm 

olındı fî’l-yevmi’r-râbı’ ve’l-ışrîn min recebü’l-mebrû sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 
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 No:70 

Marûz-ı dâî’leridir ki 

Elmalulı Hasan bin Abdullah Antalya mahkemesinde meclis-i şer’de Antalya 

ahâlisinden müteveffâ Postacı Deli Mehmed zimmetinde cihet-i karzdan beş yüz elli guruş 

alacağı müteveffâ-yı merkûmın terekesine vâzıatü’l-yed olan sulbîye-i kebîr kızı Fidan nâm 

Hâtûn muvâcehelerinde lede’t-tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan Antalya 

ahâlisinden Ekci Ahmed Ahmed oğlu Mehmed Tobsakaloğlu Mehmed ibn-i Hâcı Mustafa 

şehâdetleriyle ba’de’l-isbât ve’l-hulf meblağ-ı mezbûr beş yüz elli guruşın müteveffâ-yı 

merkûm terekesinden müddeî-i merkûm Hasan’a edâ ve teslîm ile mezbûr Fidan Hâtûn’a 

tenbiye olındığı bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrire fî’l-yevmi’s-sâldis ve’l-

ışrîn min recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

      

No:71 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mütemekkinlerinden ve tebaa-ı devlet-i aliyyenin Rum tâifesinden 

bâ’isü’l-i’lâm Levko oğlu Hâcı Bandli nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer’i şerîf-i lâzımü’t-teşrîfde fî’l-asl Alaiyye kazasından olub zikr olınan Antalya 

kazası kurâsından Mandarlı karyesinde sâkin iken bundam akdem vefât iden Mahmud bin 

Ömer nâm kimesnenin zevce-i metrûkesi Ayşe bint-i İsa nâm Hâtûn tarafından âtîü’l-beyân 

da’vâda husûmet-i şer’iyyedir ve cevâbı vekîl-i müshil-i şer’î olan zabtiyye neferâtından 

Hafız Osman bin Mehmed Efendi muvâcehesinde mübâşirleri Zabtiyye Nuri hâzır oldığı 

halde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hafız Osman’ın 

müvekkilesi gâib-i ani’l-meclis Aşe nâm Hâtûn’un zevci ve mûrisi olub bundan akdem vefât 

iden Mahmud bin Ömer’in zimmetinde olan iki yüz yirmi guruş alacak hakkım edâsı içün 

merkûm Mahmud hâl-i hayat ve sıhhaınde mülk-i sahîh ve sarîhi olan bir re’s tosunı hâzır-ı 

bi’l-meclis işbu Hurşid nâm kimesneye üç yüz yirmi beş guruş semen mukâbilinde bey’ ve 

müşterî-i merkûma dahi deyni olan yüz guruş semen-i mezkûrden mukâsa bi’l-ikrâr bana 

yeden bi yedin i’tâ ve îfâ ittikden ve ben dahi mezkûr tosunı semen-i mezkûr mukâbilinde 

muahharen hâzır-ı merkûm Hurşid’den iştirâ eyledikden sonra mülk-i müstakil-i sarîhim 

oldığı halde merkûm Mahmud’un vefâtı vukûında terekesinden olmak zuamıyla zevcesi 

müvekkile-i mezbûre mezkûr tosunı iki yüz guruşa ahere bey’ ile istihlâk itmiş olmağla 

semen-i mezkûrı merkûmeden taleb iderim vekil-i hâzır-ı merkûmdan bi’s-suâl alıvirilmesi 

murâdımdır deyü merkûm Hurşid ki tasdîkına mukârın-ı tafsîli merâm ittikde gıbbe’s-suâl 

vekîl-i merkûm cevâbında müvekkilesi merkûmenin zikr olınan tosunı mûris-i mezbûr 

Mahmud’in mülkü olmak üzere meblağ-ı mezbûr mukâbilinde bey’ eylediğini ikrâr ancak 
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müddeî-i merkûmın ber-minvâl-i muharrer müteveffâ-yı merkûm zimmetinde meblağ-ı 

mezkûr alacağı oldığı ve mezkûr tosunı hâzır-ı mezbûre bâ bey’ semeninden mikdâr-ı 

mezkûrları deynim deyü te’diye eylediği kaziyelerini ma’lûmımdır deyü inkâr ideceği 

müddeî-i merkûmdan beyne’t-taleb olındıkda ol dahi lede’t-tezkiye her birerleri adl ve 

makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan Mehmed Kahya ibn-i Nasuh ve sâlifü’z-zikr Mandarlı 

karyesinden Mehmed bin Himmet ve nefs-i Antalya’dan Ali bin Ahmed nâm kimesnelerin 

bi’l-muvâcehe mutâbıkan li’l-müddeî’l-mezbûr bi’t-tafsîl ber-nehc-i şer’î eyledikleri 

şehâdetleriyle isbât ve hulf itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm meblağ-ı mezbûr üç yüz guruş 

müddeî-i merkûma edâ ile müvekkile-i mezbûreye izâfet-i vekîl-i merkûm Hafız Osman’a 

tenbiye olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-ışrîn min şehr-i 

cumâde’l-ahire sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/20b 

No:72 

Medîne-i Antalya mahallâtından Timurcı Süleyman mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Gemici tâifesinden Osman Reis ibn-i Mehmed’in verâseti zevce-i metrûkesi 

Hafize bint-i Mehmed ile sulbî sagîr oğlu Osman’a münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver 

ba’de’t-tahkîk sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan 

müteveffâ-yı merkûmın kaynı Osman bin Mehmed ile zevce-i mezbûreden her birinin taleb ve 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve vârisân-ı merkûmân beyinlerinde bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber vech-i âtî 

zikr u beyân olınur fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i receb sene tis’a ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Tabak aded 1   Teneke leğen ibrik aded 1 Binlik şişe aded 2 

18 guruş   13 guruş   6 guruş 

 

Teneke leğen aded 1  Müsta’mel abâ yağmurluk Def’a müsta’mel yağmurluk  

4 guruş   aded 1    aded 1 

    20 guruş   35 guruş 

 

Çubuk maa takım aded 2 Koyun saati fâris aded 1 Gömlek aded 2 

47 guruş   120 guruş   40 guruş 

 

Çuha şalvar aded 1 yelek  Abâ potur aded 1  Fes aded 1 
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aded 1 kazak aded 1tuzluk  100 guruş    74 guruş 

Çift aded 1 

280 guruş 

 

Def’a fes aded 1  Trablus aded 1  Beyaz dizlik aded 1  

30 guruş   100 guruş   25 guruş 

 

Kırmızı kuşak aded 1  Fanule entari aded 1  Basma yelek aded 3 

15 guruş   20 guruş   16 guruş 

 

Köhne tuzluk çift aded 1 Köhne kundura çift aded 1 Harita aded 1 perkâr aded 1 

15 guruş   18 guruş   kum saati aded 1 

        40 guruş 

 

Tuzluk yağ aded 1  Kebir sandık aded 1  Duşan Usta ile müşterek olub bâ- 

6 guruş   150 guruş   lisân-ı münâdi lede’l-müzâyede  

        bey’ olınan nısf-ı sefine-i semeni 

        1020 guruş 

Yekûn 

2211 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i zevce-i mezbûre  Resm-i kısmet 

67 guruş   201 guruş   55 guruş 

 

Kaydiyye   Varaka bahâsı   Masarif-i müteferrika 

3 guruş   2 guruş   50  guruş 10 para 

 

Dellaliye-i eşya 

45 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

425 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî    
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1786 guruş 20 para  

  200 guruş  Muahharen merkûm Duşan Usta’ya rıbh müşterekden dolayı (silik) 

1586 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Hafize   Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr Osman 

223 guruş 12,5 para     1563 guruş 7,5 para 

 15 guruş meblağ-ı mezbûrdan    175 guruş Meblağ-ı mezbûrdan hissesine isâbet 

 198 guruş 12,5 para hissesi    1389 guruş 7,5 para iden 

 

XII/21a 

No:73 

Teke sancağı dahilinde meştâ-nişîn Karahacılı aşiretinden İbrahim bin Süleyman nâm 

şahs-ı âkıl medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde aşiret-i 

mezbûreden bâ’isü’l-vesîka Hamza bin Güzel kafr nâm şahs-ı âkıl tarafından âtîü’l-beyân 

ibrâyı kabûle vekîl-i musaddak olan babası merkûm Güzel kafr nâm kimesne muvâcehesinde 

bi’t-tav’ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Kafr oğlu ve müvekkil-i 

gâib-i ani’l-meclis Hamza nâm şahs-ı âkıl karyemiz olan Kabaklar civârında vâkı’ ormanda 

târihinden bir sene akdem deve güder iken ben merkûmın yanına varub bende bulunan kendi 

tüfenkinin mermisini çekdiğimde kazâen atış olarak mezkûr tüfenk memlû saçma sağ elimin 

ucundan girüb baş parmağım ile yanında bulunan iki parmaklarım kendi fi’lim ile sakatlanmış 

iken bazı kimesnelerin tahrik ve iğvâsıyla ben bu aralık güya merkûm Hamza beni vakt-ı 

mezkûrde cerh itti deyü hükümette da’vâ ve ihzârıyla mûceb-i icrâ olmasını bâ-arzuhâl istidâ 

itmiş isem de hakikat-i hâl minvâl-i meşrûh üzere oldığına ve darb ve cerh-i mezkûrde 

merkûm Hamza’nın asla ve kat’ân sun’ ve medhali olmayub ancak kendi fi’lim ile vukûa 

geldiğine mebnî el-hâletü hazihi ve bundan böyle dahi merkûmın zimmetini ibrâ-ı âmm ile 

ibrâ ve ıskât dahi ittim deyü takrîr eyledikde babası vekîl-i merkûm Güzel Kafr Dahi mukırr-i 

mezbûr İbrahimi kelimât-ı meşrûhasında tasdîk ve bi’l-vekâleti’l-meşrûha ibrâ-ı mezkûrı 

kabûl ile tevsîk ve tahkik eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb terkîm ve imlâ olındı fî’l-yevmi’s-

sâbı ve’l-ışrîn min recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Tüccar-i Hayriye Abdülhamid Efendi 

Aşiret-i mezbûre müdîri Reşid Bey 

Tüccar oğlu Abdülkadir 

Çeker oğlu Hüseyin Kethüda 

Ve gayrihum 
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No:74 

Müteveffâ Osman Reis’in Yetiminin Nafaka ve Edâne Hücceti 

Sagîr-i mezbûr Osman’ın hisse-i irsîyesi olan meblağ-ı mezbûr bin beş yüz altmış üç 

guruş on parayı li-ecli’l-edane vasî-i mansûb olan muhzırbâşı Mehmed Ağâ ibn-i Halil 

muvâcehesinde bâlâ-yı defter-i kasâmda mestûrü’l-ism sagîr-i mezbûrın dayısı merkûm 

Osman bin Mehmed ikrâr-ı tâmm ve vasîsi oldığım sagîr Osman’ın babası müteveffâ 

Osman’dan müntakil mâl-ı mevrûsı olan bin beş yüz altmış üç guruş on parayı hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Mehmed Ağâ bana edâne ve ben dahi benden istidâne ve kabz itmem ile 

zimmetimde vâcibü’l-edâ sagîr-i mezbûra deynimdir deyü takrîr-i kelâm ittikde gıbbe’t-tasdîk 

iâde-i kelâm ve vasîsi oldığım yine sagîr-i merkûm malından olmak üzere hâzır-ı mezbûr 

Mehmed Ağâ’dan bir sene müeccel ve mev’ûd iştirâ eylediğim bir cild delâil-i hayrât semeni 

olan iki yüz otuz altı guruş otuz para ki cem’an bin sekiz yüz guruş sagîr-i mezbûra 

zimmetinde vâcibü’l-edâ deynimizdir deyü takrîr-i merâm ittikde kezâlik gıbbe’t-tasdîki’ş-

şer’î Takyeci mahallesinden Mesdan bin Osman ve Çilingirân Yiğitbâşısı Ahmed Usta ibn-i 

Ali ve Moravî Salih Ağâ ibn-i İsmai’den her birerleri meclis-i şer’î şerîf-i enverde ikrâr-ı 

tâmm ve hâzır-ı bi’l-meclis işbu Osman bin Mehmed’in vasîsi oldığı sagîr Osman’ın babası 

müteveffâ Osman Reis’den müntakil mâl-ı mevrûsdan olarak hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mehmed 

Ağâ’dan bi’l-istidâne ve’l-kabz zimmetinde sagîr-i mezbûre vâcibü’l-edâ deyni olan cem’an 

bin sekiz yüz guruşın va’desi olan bir sene kâmilen hitâmında edâsına tarafından bi’l-emr 

ve’l-kabûl her birimiz başka başka kefîl ve zâminleriz deyü takrîr-i kelâm ve kefâletlerini 

tevsîk ve ahkâm ittiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î yine vasî-i merkûm Osman zikr olınan 

meclis-i şer’-î şerîf-i vâcibü’t-tevkîrde tekrâr kelâm ve vasîsi oladığım sagîr Osman’ın 

nafakaya şiddet-i ihtiyâcı bedîdâr oldığından babasından mevrûs ve zimmetinde olan mâlı 

nemâsından merkûm içün maikdâr-ı kifâye meblağ-ı nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr 

olınmak matlûbımdır deyü ifâde-i merâm ittikde hakikat-i hâl vasî-i merkûmın takrîr-i 

meşrûhı üzere oldığına mebnî sagîr-i mezbûr içün mâl-ı mevrûsı nemâsından târihinden 

i’tibâren şehrîye yirmi guruş farz ve takdîr ve meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı valide ve hidânesi 

mezbûre Hafize’ye nafaka ve kisve vesâir havâyic-i zarûriyesine sarf itmek zamanında i’tâ 

içün tenbiye ve lede’l-iktizâ istidâne ve mâl-ı mevrûsı nemâsına rücû’a izin dahi olındığı mâ 

vakaa tahrîr ve imlâ olındı fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

El-Hâcc Atiye Efendi 

Fütüvvetlü Süleyman Efendi 

Tüccar-i hayriyeden Hamid Efendi  
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Ve gayrihum 

 

XII/21b 

No:75 

Medîne-i Antalya kurrâsından Keşirler karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Karahamid bin Mehmed bin Abdullah’ınn verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Elif 

bint-i Abdullah nâm Hâtûn ile sulbî sagîr oğlu Mehmed ve sulbîye-i sagîre kızları Saliha ve 

Amine ve Kezban ve Ayşe’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sagîrûn-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb olınan li-

ebeveyn ammîleri Halil ibn-i merkûm Mehmed ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm 

ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-imütevveffâ-yı 

merkûm defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrîre fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn min 

recebü’l-ferd sene tis’a ve sebîn mieteyn  

 

Amelmânda köşekli dişi  Öküz re’s aded 1  Üç yaşında ve topal dişi deve 

deve re’s 1    400 guruş   re’s aded 1 

700 guruş       250 guruş 

 

Merkeb re’s aded 1  Tüfenk aded 1 tabanca  Daru keyl 10 

200 guruş   aded 1 bıçak aded 1  100 guruş 

    100 guruş 

 

Kazgan aded 1 kıyye 4 Sâir bi’l-cümle evânî-i  Bir kat köhne yatak  

100 guruş   nühâsiyye 6 kıyye  50 guruş 

    120 guruş 

Kahve takımı vesâir    

Hırdavât 

50 guruş 

 

Yekûn 

2070 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i müsbit Resm-i kısmet 

20 guruş   li’-zevceti’l-mezbûre Elif 50 guruş 
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    Hâtûn 

    50 guruş 

 

Kaydiyye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

3 guruş    1 guruş   18 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

142 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm betne’l-verese 

1928 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Elif Hâtûn Hissetü’l-ibni’l-mezbûr-ı sagîr Mehmed 

241 guruş     562 guruş 12 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l-mezbûre  Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l-mezbûre Amine 

Saliha      281 guruş 6 para 

281 guruş 6 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagireti’l-mezbûre   Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l-mezbûre Ayşe 

Kezban     281 guruş 6 para 

281 guruş 6 para 

 

Kesr para 4 

 

No:76 

Mütefessihdir 

Ma’rûz ki  

Medîne-i Antalya kurrâsından Yaka karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden 

Koca Bekir oğlu İbrahim’in zevce-i metrûkesi Ayşe bint-i Bekir sinn ve cüssesi mütehammil 

oldığı halde bülûğını mukırr ve mu’terif bulunan sulbî kebîr oğlu Mehmed nâm 

kimesnelerden her birerleri medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-î şerîf-i enverde 

mübâşirleri Ali Pehlivan ve Mustafa kavvas hâzırlar oldıkları halde yine karye-i mezbûreden 

olub zikr-i âtî iki kıt’a tarlaya vaz’-ı yedî beyyine-i şer’iyye ile mütehakkik olan Mollâ 

Mustafa bin Osman nâm kimesne üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb yed ve tasarrufında 
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iken bundan iki sene akdem vefâtı vukûbulan mûrisimiz Koca Bekir oğlu İbrahim olub 

karyemiz olan Yaka köyünde vâkı’ cevânıb-ı erbaası mezârlık ve akmân ve Mehmed ve 

Dervişoğlu Durmuş tarlaları ile mahdûd otuz dönüm bir kıt’a tarlası ile yine karye-i 

mezkûrede vâkı’ etrâf-ı erbaası İmam Hasan ve merkûm Derviş oğlu Durmuş tarlaları ve 

tarîk-i âmm ile mahdûd otuz dönüm ve diğer bir kıt’a tarlasının cem’an altmış dönüm iki kıt’a 

tarlasına hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mollâ Mustafa iki senedenberü bi-gayri hakkın vaz’-ı yed ve 

tasarruf ider olmağla bi’s-suâl kifâyed ve bana terk ve teslîm ile merkûma tenbiye olınmak 

murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm dahi cevâbında zikr olınan iki kıt’a tarlalar 

müddeîyân-ı merkûmânın mûrisleri müteveffâ-yı merkûmun hayatında ile’l-vefât yed ve 

tasarrufında oldığını ve ba’de’l-vefât ille’l-ân seneyn zarfında vaz’-ı yed ve tasarruf eylediğini 

ikrâr ancak yedimde olub ibrâz ittiğim işbu iki kıt’a senedler mûceblerince merkûm İbrahim 

hâl-i hayat ve sıhhatınde güzerân iden yetmiş üç târihinde zikr olınan iki kıt’a tarlaları sekiz 

yüz guruş bedel-i makbûz mukâbilinde nafaka-i vâhide ile bâ-zin-i sâhib-i arz bana ferâğ ve 

tefevvîz ve benden teferrüğ ve tefevvüz eylemem ile bi-hakkın vaz’-ı yed ve tasarruf iderim 

deyü ba’de’d-def’ ve’l-inkâr dâfi’-i merkûmdan def’-i meşrûhına mutâbık beyyine taleb ve 

bi’l-istimhâl imhâl dahi olındıkda ityândan âciz ve tahlîfi tâlib olmakla gıbbe’l-istihlâf 

merkûm Mehmed ferâğ-ı mezkûrı adem-i ilm üzere bâ-seri’l-ale’l-a’lâ itmeğin mûcebince 

ba’de’l-hükm zikr olınan tarlalar ba’dezîn adem-i müdâhale ile müddeî-i aliyye-i merkûm 

Molla Mustafa’ya tenbiye olındığı huzûr-ı sa’âdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâni min 

şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/22a 

No:77 

Medîne-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Hesâbcızâde el-Hâcc Hüseyin Ağâ’nın sulbîye-i kebîr kızı Ayşe nâm âkıle-i 

bâliğanın veliyy-i akrebi gayri mücebbirleri li-ebeveyn er-karındaşları Osman ve Süleyman 

nâm kimesneler meclis-i şer’-i şerîf-i lâzımü’t-teşrîfde medîne-i mezbûre mahallâtından Baba 

Doğan mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-vesîkka Abdurrahman bin Hesâbıcızâde Mustafa nâm 

kimesne tarafından husûs-ı âtîde husûmete ve redd-i cevâba vekil-i musaddak-ı şer’î li-

ebeveyn er-karındaşı Hafız İbrahim nâm kimesne mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hâfız İbrahim’in müvekkili er-karındaşı Abdurrahman hâlet-i 

rızâı’de iken vâlidesi Havva nâm Hâtûn bizim li-ebevyen er-karındaşımız müteveffâ 

Süleyman’ı müddet-ı rızâı’nda ırzâ itmiş iken merkûm Abdurraham’a karındaşımız mezbûre 

Ayşe’yi tezevvüc içün hutbe ider olmağla müvekkil-i merkûm husûs-ı mezbûrdan men’ 

olınmak üzere vekîl-i hâzır-ı merkûma tenbiye olınmak murâdımızdır didiklerinde vekîl-i 
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mezbûr Hâfız İbrahim ve ber-hayat bulunan validesi merkûme dahi ırzâ-ı mezbûrı inkâr ve 

müddeîyân-ı merkûmân dahi beyyine-i şer’iyye ityânından aczlerini izhârdan mâ adâ takrîr-i 

meşrûhları üzere ırzâ-ı mezkûrın tahkîki farz ve takdîrinde hâtib-i mezkûr Abdurrahman’ın 

validesi merkûme Havva mahtûbe-i mezbûr Ayşe’nin yalnız diğer karındaşını ırzâ’ itmesi 

mezbûrân miyânesinde hürmet-i rızâ’ mûceb-i nikâhın butlân ve adem-i sıhhatini müstevcib 

olmadığı kendülerine ba’de’t-tefhîm miyânlerinde olacak akd-ı nikâh husûsında merkûmân 

Abdurrahman ve Ayşe’ye bi-vech-i ta’rizden müddeîyân-ı mezbûrân men’ olınub mâ vakaa 

bi’t-taleb imlâ olındı fî’l-yevmi’s-sâdis min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn 

ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

El-Hâcc Atiye Efendi 

Kâtib Mehmed İsmail Efendi 

Ser-muhzırân Mehmed Ağâ  

Ve gayrihum 

 

No:78 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesi sâkinlerinden Vasil veled-i 

Semyon nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûrda sâkin hâneci-i 

merkûmın şerîki bâ’isü’l-i’lâm Tudor veled-i Vasil nâm kimesne muvâcehesinde bi’t-tav’ 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Tudor’un babam müteveffâ 

Semyon ile müşterek oldığı hâlen beynimizde müşterek bulunan Cami-i Cedîd mahallesinde 

vâkı’ bir bâb mülk-i menzil tamiri içün hâzır-ı merkûmın izin ve icâzetiyle babam merkûm 

hayatında sarf eylediği iki bin iki yüz guruşdan merkûm hissesine âid nısf-ı meblağ olan bin 

yüz guruş kable’l-ahz vefât ve meblağ-ı mezbûr irsen bana intikâl itmekle huzûr-ı şer’de 

merkûmdan meblağ-ı mezbûrı lede’d-da’vâ izniyle meblağ-ı mezbûrı babam merkûmın sarf 

ittiğini inkâr ben dahi ben dahi ityândan beyyineden aczimi izhâr idecek tâlibimle tevcih iden 

yemînden hâzır-ı merkûm nekûl meblağ-ı mezbûrı bana edâ ile merkûm tenbiye ve dahi 

babam müteveffâ-yı merkûm hayatında ve merkûm Tudor’un hâl-i sigârında yedi sene 

hânesinde sâkin oldığı içün babam merkûm hissesine isâbet idüb huzûr-ı şer’de benden taleb 

ve da’vâ eylediği ücret dahi bin yirmi guruşa bâliğ olarak meblağ-ı mezbûrı merkûma edâ 

bana dahi kezalik tenbiye olındıkdan sonra ben meblağ-ı mezbûr bin yüz guruşu merkûmdan 

aldığı mezkûr bin yirmi guruşı benden tamamen ahz ve istîfâ idüb zikr olınan masârif-i 

tamiriyeye müteallik da’vâdan benim zimmetim ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ile ibrâ ve ıskât ve 

yine her birimiz aherin ber-minvâl-i muharrer ibrasını kabûl eyledik deyü takrîr ve merkûm 
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Tudor dahi mukırr-ı mezbûr Vasili takrîr-i meşrûhasında tasdîk eylediği tasdîk eylediği huzûr-

ı sa’âdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâbi’ min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

No:79 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Sâhib-i arzuhâl Hâfız Osman Efendi ibn-i el-Hâcc Halil derûn-ı arzuhâlde muharrer 

bârgîr mülkü oldığını huzûr-ı şer’de şâhideyn-i âdileyn şehâdetleriyle beytü’l-mâl memûrı 

muvâcehesinde vech-i şer’î üzere ba’de’l-isbât ve’t-tahlîf mûcebince mezkûr bârgîrin müddeî-

i merkûm Hâfız Osman Efendi’ye teslîmi lâzım geldiği bi’l-iltimâs huzûr-ı sa’âdetlerine i’lâm 

olındı fî’l-yevmi’t-tâsi’ min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/22b 

No:80 

Fî’l-asl Mora muhâcirlerinden olub medîne-i Antalya’da iki kapulı hânede sâkin iken 

bundan akdem vefât iden İbrahim ibn-i İsa bin Abdullah nâm kimesnenin zâhirde vâris-i 

ma’rûf ve ma’rifesi olmayub terekesi beytü’l-mâla âid olmağla beytü’l-mâl memûrı tarafından 

bi’t-tevkîl irsâl olınan Zabtiyye Hâcı Mehmed ile taraf-ı şer’den mebûs muhzır Ali 

ma’rifetleriyle tahrîr ve bey’ olınarak semeninden ba’de’l-ihrâcü’d-deyn bâkîsi teslîm ve 

sandık-ı mezbûr olan tereke-i müteveffâ-yı merkûmdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur 

hurrîre fî’l-yevmi’l-hâmis min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Yorgan aded 1   Kuzu derisi köhne kürk Köhne şalvar ve nim-ten ve kuşak 

50 guruş   aded 1    ve hırdavât  

    36 guruş   62 guruş 25 para  

 

Köhne fes aded 3  Köhne yemeni aded 1  Nukûd-ı mevcûdesi 

7 guruş   1 guruş 20 para  129 guruş 

 

Yekûn 

286 guruş 5 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   İki kapulı Hâcı Hüseyin  Resm-i kısmet  

49 guruş   Ağâ’ya oda icâresi   7 guruş 10 para 



 200 

    38 guruş 

 

Kaydiyye    Varaka bahâ    Masârif-i müteferrika 

20 para   20 para   7 guruş 35 para 

 

Dellaliyye 

3 guruş  

 

Yekûn 

106 guruş 5 para 

 

Sahhu’l-bâkî 

180 guruş  Meblağ-ı mezbûr beytü’l-mâl sandığına teslîm olınmışdır 

 

No:81 

Medîne-i Antalya mahallâtından Hâtib Süleyman Mahallesi ahâlisinden Terebend 

Mehmed ibn-i Abdullah meclis-i şer’-i şerîf-i enverde bâ’isü’l-kitâb Ali Onbâşı ibn-i muhzır 

Mehmed mahzarında bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-ı âtîü’z-zikrin 

sudûrına değin bi-tarîki’ş-şirâ müstakilen yedimde olan mülk ve hakkım olub medîne-i 

Antalya mahallâtından Hatib Süleyman mahallesinde vâkı’ bir tarafı İtmekci Hasan Onbâşı 

ibn-i Ramazan menzili ve bir tarafı validem Verde Hâtûn ibnetü Rızk menzili ve bir tarafı 

tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî bir göz odayı havi bir bâb mülk-i menzili bi-cümleten mâ 

yeştemile ve yahviye tarafından îcâb ve kabûlı hâvî şürût-ı müfsideden ârî bey’-i bât-ı sahîh-i 

şer’î ile iki bin üç yüz guruş merkûm Ali Onbâşı’ya bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol 

dahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledim fî mâ ba’d 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i 

merkûm Ali Onbâşı’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr 

mâlik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-

yevmi’lhâmis min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Kolsuz İbrahim bin Abdullah  

Ve Süleyman bin Ahmed  

Ve Numân Hâfız bin Ahmed  

Ve Hasan Onbâşı ibn-i Ramazan 

Ve Bakkal Sermezâde Mehmed Ağâ ibn-i el-Hâcc Ahmed 
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Ve Cihânşâh bin Hüseyin 

Ve Besyoni oğlu Hüseyin  

Ve Berber Dimyadlıoğlu Hüseyin bin İbrahim 

Mustafa bin İbrahim  

Ve gayrihum 

 

No:82 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami-i Atik mahallesinde sâkin ve ma’rifeti’z-zât 

bâ’isetü’l-vesîka Hanife bint-i Ali nâm Hâtûn medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-

i şerîf-i enverde yine medîne-i mezbûre mahallâtından Cami-i Atik mahallesi ahâlisinden 

şahsı ma’rife Zennube bint-i Ahmed nâm Hâtûn ile sulbî-i kebîr oğlu Ahmed nâm kimesneler 

muvâcehelerinde takrîr-i kelâm ve güzerân iden iki yüz yetmiş üç senesi hilâlinde verâseti 

zevce-i hâzır-ı bi’l- meclis işbu Zennube ile sulbî oğlu yine hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ahmed’e 

inhisâr eyledikleri hâlde vefât iden Hamal Ali bin Mehmed nâm kimesne hâl-i hayat ve 

kemâl-i akl ve sıhhatınde ve sene-i mezkûrede silk-i mülk-i sahîhamda müstakilen münselik 

ve hâlen ben derûnında sâkin olub etrâf-ı erbaadan Cami-i Atik’in vakf menzili ve Süleyman 

ve Hamal Mehmed Dellal Emin menzilleri ile mahdûd bir bâb mülk-i menzili bi-cümleten mâ 

yeştamile ve yahviye tarafından îcâb ve kabûlı hâvî ve şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile üç bin guruş semen mukâbilinde varisleri hâzırân-ı mezbûrân ile 

zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî hâzırûn-ı bi’l-meclis işbu müslimîn mahzarlarında bi’t-tav’ 

ve’r-rızâ bana bey’ ve temlîk ve teslîm ben dahi iştirâ ve temlîk ve teslîm ve kabûl ve semeni 

olan meblağ-ı mezbûr üç bin guruşın iki bin guruşını kendi malımdan bâyı’-ı merkûm yedine 

def’aten vâhide-i evvel ânda edâ ve teslîm ve bâkî bin guruşını dahi ba’de vefât kezâlik kendi 

mâlımdan olarak def’aat-ı vâhide vârisleri hâzırân-ı mezbûrâna i’tâ ve teslîm idüb târih-i 

mezbûrdan berü ve ile’l-ân müstakilen mülk-i müşterâm ve olmak üzere derûnında sâkin dahi 

olmam ile vârisân-ı mezbûrdan bi’s-suâl yedime bir kıt’a hüccet-i şer’iyye i’tâ ve mübâyaa-ı 

mezkûre derc ve imlâ ve zikr ve ibnâ olınmak murâdımdır deyü ifâde-i merâm ittikde gıbbe’s-

suâl vârisân-ı hâzırân-ı mezbûrân dahi kaziye-i minvâl-i meşrûh üzere oldığını bi’t-tav’ıhâ 

ikrâr ve i’tirâf ve zeyl-i hüccetde murakkamü’l-esâmi-i müslimûn mevsûk-ı bihâm dahi 

keyfiyet-i bana sâbık üzere oldığı bi’l-müşâhade yakinen ma’lûmları oldığını hikâye ve 

ihbârlarını ikrâr ve mezkûre ilâve itâf eylediklerinden sonra zaman-ı bey’-i mezkûre izâfeten 

mülk-i müşterâsı olmak üzere müşterî-i mezbûre Hanife sekeni ile mutasarrife oldığı gibi 

ba’dezîn dahi keyfe mâ teşâ ve hasbe mâ tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun deyü bâyı’-ı 

mezkûr Hamal Ali’nin vârisleri hâzırân-ı mezbûrân Zennube ve Ahmed’den her birerleri 
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takrîr dahi eylemeğin gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’l-ibtigâ terkîm ve imlâ olındı fî’l-

yevmi’l-hâdî aşer min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Cami-i Atik Mahallesi muhtârı Hâcı Mehmed Câd 

Hasan Haknî  

Süleyman Şeyh Sâh 

Hasan Hadîdî 

Mehmed Salamonî 

Ve gayrihum 

 

XII/23a 

No:83 

Medîne-i Antalya mahallâtından Tuzcular Mahallesi ahâlisinden Zabtiyye Kara 

Mahmed bin Abdullah nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde zevce-i medhûl bihâsı zât-ı 

ta’rif-i şer’î ile ma’rife olan işbu bâ’isü’l-kitâb Fatma Hâtûn ibnetü İbrahim mahzarında bi’t-

tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin bi-tarîki’ş-

şirâ müstakilen yedimde mülk ve hakkım olub medîne-i Antalya mahallâtından Tuzcular 

mahallesinde vâkı’ etrâf-ı selâsesi anbarlı saray ve iki tarafı tarîk-i hâs ile mahdûd fevkânî iki 

göz oda ve tahtânî bir göz mağaza ve bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb mülk-i menzilimin 

nısf-ı hisse-i şâyıasını tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfsideden ârî bey’-i bât-ı sahîh-i 

şer’î ile bin beş yüz guruş zevcem işbu hâzıre-i mezbûre Fatma’ya şâyiân bey’ ve temlîk ve 

teslîm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin beş yüz guruşı 

müşterî-i zevcem mezbûre Fatma yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim ba’de’l-

yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûrın nısf-ı hisse-i şâyıâsında benim asla ve kat’ân alaka ve 

medhalim kalmayub zevcem mezbûre Fatma’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır 

keyfe mâ teşâ ve tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa 

bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-yevmi’l-hâdi ışrîn min şa’bân sene tis’a ve sebîn ve mieteyn 

ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Ulemâdan el-Hâcc Şeyh Muhyeddin Efendi ibn-i Mehmed  

A’zâdan el-Hâcc Ömer Ağâ ibn-i el-Hâcc Ahmed 

Ve Berâd Hacegânından fütüvvetlü Süleyman Efendi ibnü’l-merkûm el-Hâcc Ahmed 

Efendi 

Ve tüccardan el-Hâcc Atiye Efendi ibn-i Süleyman  

Ve gayrihum 
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No:84  

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan Mahallesi ahâlisinde ve devlet-i aliyye 

tebaasından Yani veled-i Salamon nâm kimesne medîne-i mezbûrede bâb-ı kaymakamide 

meclis-i livâya mahsûs oda da bi’l-cümle a’zâ-yı meclis hâzır oldukları hâlde huzûr-ı 

saâdetlerinde ma’kûd-ı meclis-i şer’i şerîf-i nebevîde medîne-i mezbûreye tâbi’ Belen karyesi 

ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm Mustafa bin Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mustafa’ya güzerân iden iki yüz altmış sekiz 

senesinde kendi malımdan olarak vedîa eylediğim sarı sikâr ve konur ve kara renklü üç re’s 

öküzleri kendi hidmetimde istimâl iderek telef ve ihlâk itmekle kıymetlerini merkûmdan 

tazmîni murâd iderim suâl ve mûceb-i şer’iyye bi’l-icrâ zaman ile kendüye tenbiye olınmak 

matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm dahi cevâbında müddeî-i merkûmın zikr olınan 

öküzleri kendüye ibdâ ve istimâl eylediğini külliyen be’de’l-inkâr târih-i mezkûrda Andiye 

karyeli Hâcı Salih oğlu Hâcı Hüseyin’den iştirâ eylediğim üç re’s öküzlerimi Zeytun karyesi 

ahâlisinden Gökçe oğlu Hüseyin bin Abdullah’a teslîm idiyor deyü müddeî-i merkûmın 

karyemiz olan Belen’de bana emr ve tenbiye itmesinden iki gün sonra bâyı’-i merkûm Hâcı 

Hüseyin de alub bilâ istimâl mezbûr Hüseyin’e teslîm itmişidir deyü ibrâ-ı vâidiniz def’ini 

merkûm Yani lede’l-inkâr ve eser-i talebü’l-beyyine merkûm Mustafa dahi sâlifü’z-zikr Belen 

karyesi ahâlisinden olub lede’t-tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan Mustafa 

bin Ali ve Mehmed bin İbrahim nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer’î mutâbıkân 

li’d-def’ eyledikleri eyledikleri şehâdet-i şer’iyyeleriyle def’-i mezkûrını isbât itmeğin 

mûcebince ba’dezîn da’vâ-yı meşrûhasıyla merkûm Mustafa’ya bî-vech muârazadan müddeî-i 

merkûm Yani men’ olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’s-sâlis aşer min 

şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/23b 

No:85 

Medîne-i Antalya kurrâsından Bıyıklı karyesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Taşlı oğlu Mustafa bin Ömer bin Abdullah’ın verâseti ancak sulbî sagîr oğlu Ahmed’e 

münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın li-

ebeveyn âmmisi olub babası müteveffâ-yı merkûmdan müntakil ber-mûceb-i defter-i kassâm 

malını hıfz ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb olınan Osman ibn-i merkûm Ömer 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve vasî-i merkûm yedine teslîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min şa’bân 

receb sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 



 204 

Dişi deve aded 1  İnek aded 1   Dört yaşında düge aded 1 

800 guruş   200 guruş   150 guruş 

 

Erkek merkeb aded 1  Büyük kilim aded 1  Çuval aded 2 

250 guruş   150 guruş   60 guruş 

 

Keçe aded 1   Çuval aded 4   Bir kat yatak 

40 guruş   60 guruş   100 guruş 

 

El leğeni maa ibrik   Tencere aded 1 yağ tâbesi Su bakracı aded 1 

70 guruş   aded 2 sahan aded 2  40 guruş  

    80 guruş 

Minhâ’l-ihrâcât 

2000 guruş  

   73 guruş Resm-i kısmet  Kaydiyye Varaka bahâ Masârif-i müteferrika 

50 guruş  3 guruş 20 para 20 guruş 

1926 guruş Sahhu’l-bâkî sagîr-i mezbûr Ahmed’e müstakilen âidi düğü 

İşbu sagîr-i mezbûr Ahmed’in ber-vech-i muharrer mâl-i mevrûsı vasî-i merkûm ammî 

Osman yedine li-ecli’l-istirbâc teslîm olındıkdan sonra sagîr-i mezbûrın mâl-i nemâsından be 

her şehr otuz guruş sagîre-i mezbûra nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr olınmağla mebla-ı 

mefrûz-ı mezkûrı be her şehr sagîr-i mezbûrın nafaka ve kisvesine harc ve sarf ve vasî-i 

merkûma izin virildiği işbu mahalle şerh virildi 

 

No:86 

Fî’l-asl İskenderiye ahâlisinden olub medîne-i Antalya’da li-ecli’t-ticaret sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Arab Hasan bin Abdullah ibn-i Abdullah’ın zâhirde vâris-i ma’rûf 

ve ma’rifesi olmadığından terekesi beytü’l-mala âid ve bu misillü terekeyi kabza bâ-irâde-i 

seniyye Teke sancağı mal müdîri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi memûr-ı müverrid olmağla 

tereke-i mezbûre bâ ma’rifet-i şer’î şerîf ve mûmâ-ileyhe takrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-

müzâyede ba’de’l-bey’ semeninden ba’de ihrâcü’d-deyn ve’lmasârif bâkîyesi beytü’l-mâl 

sandığına teslîm olınan tereke-i müteveffâ-yı merkûm defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân 

olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min şa’bân sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Yağmurluk aded 1  Entari aded 2   Yelek aded 2 

81 guruş   17 guruş   14 guruş 
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Gömlek aded 2  Don aded 2   Dizlik aded 1 

10 guruş   9 guruş   18 guruş 

 

Sarık aded 1   Kuşak aded 1   Fes aded 1 

5 guruş   20 para   14 guruş 

 

Tabak aded 5   Tencere maa kapak aded 1 Çanak aded 3 

7 guruş   34  guruş 10 para  38 guruş 20 para 

 

Leğen aded 1   Digan (?) aded 1  Cezve aded 3 

30 guruş   4 guruş   3 guruş 

 

Filcan aded 2   Serâyak aded 2  Tâbe aded 1 

1 guruş   6 guruş   5 guruş 20 para 

 

Kaşık deste 3   Soğan kıyye 10  Toprak mankal aded 2 

7 guruş 10 para  5 guruş   2 guruş 

 

Testi aded 1   Tabele aded 1   Kıl ip 

2 guruş 20 para  1 guruş   1 guruş 

 

Hırdavât   Takya aded 1 

9 guruş   20 para 

 

Yekûn 

336 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Paşa câmı’ vakfı dükkanında dokuz ay süknâsı içün bâ-şehâdet 

100 guruş   Hâcı Ahmed ibn-i Dib ve Süleyman ibn-i Yüzbâşı Süleyman

    mütevellisi Sarı Hasan bin Osman isbât eylediği din-i icâre 

    60 guruş      

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye    Varaka bahâ  

8 guruş 20 para  20 para   20 para 
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Masârif-i müteferrika  Dellaliye 

10 guruş   3 guruş 

 

Yekûn 

186 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî 

150 guruş 

Meblağ-ı mezbûr bâ-ilm u haber beytü’l-mâl sandığına teslîm olınmışdır 

 

XII/24a 

No:87 

Medîne-i Antalya kurrâsından Çığlık karyesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Veli Yusuf bin Mestan ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeyneb bint-i 

Hüseyin ve sulbî kebîr oğulları Ömer Ali ve Süleyman ve Nasuh ve Halil ve İsmail ve 

sulbîye-i kebîre kızları Fatma ve Ümmü Gülsüm ve Kezban’a münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-

enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bi’l-cümle verese-i kibâr-i merkûmın taleb ve 

ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ 

ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn min rebi’ü’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Koca hube deve erkek re’s aded 1  Topal erkek deve re’s aded 1 

600 guruş     500 guruş 

 

Koca dişi deve re’s aded 1   Keçi aded 60 

400 guruş     1500 guruş 

 

Amelmânda kısrak re’s aded 1  Merkeb re’s aded 1 

250 guruş     150 guruş 

 

Arı koğan aded 5    Kazgan aded 1 

150 guruş     250 guruş 

 

Su bakracı aded 4    Tencere aded 2 

40 guruş     60 guruş 
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Sahan aded 5     Süt leğeni aded 4 

60 guruş     100 guruş 

 

Süd çömleği aded 2    Köhne kilim aded 2 

40 guruş     120 guruş 

 

Köhne çuval çift 4    Köhne alacak keçesi aded 5 

80 guruş     100 guruş  

 

 

Melez keyl 20   Nacak aded 1 balta aded 1 Hırdavât-ı menzil 

300 guruş   tahra aded 1 orak ve sac ve 100 guruş 

    Sac ayağı  

    50 guruş 

Yekûni’t-tereke 

5550 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i müsbet-i Tereke-i bâkîden resm-i kısmet 

150 guruş   zevcetü’l-mezbûre  132 buçuk guruş 

    Zeyneb 

    101 guruş 

Kaydiyye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

8 buçuk guruş   1 guruş   37 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

430 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l-merkûm 

Mezbûre Zeyneb  merkûm Ömer Ali  Süleyman 

640 guruş   689 guruş 8 para  689 guruş 8 para 

 

Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’l-kebiri’l- Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l- 

Merkûm Halil   merkûm İsmail  mezbûre Fatma 
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689 guruş 8 para  689 guruş 8 para  344 guruş 24 para 

 

Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l Hissetü’l-binti’l-mezbûre  

-mezbûre Ümmü Gülsüm Kezban 

344 guruş 24 para  344 guruş 24 para 

 

Kesr para 8 

Verese-i mezbûrûndan gâib-i ani’l-beled merkûm Nasuh’ın hisse-i irsîyesi olan altı yüz 

seksen dokuz guruş sekiz parası zuhûr idene değin li-ebevyen er-karındaşı merkûm Süleyman 

yedinde ve hıfzında olub emr-i muhâfazasına tenbiye olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/24b 

No:88 

Ma’rûz 

Medîne-i Antalya’ya  tâbı’ Çukalar karyesi ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm Hâcı Mehmed bin 

Abdülkerim nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-î şerîf-i enverde 

medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre 

mahallâtından Has Balaban mahallesi sâkinlerinden mu’tak Mercan bin Mehmed nâm 

kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mercan 

Hamid sancağı dâhilinde vâkı’ Yazır karyesinde bundan üç sene akdem taa’şşî hizmetiyle 

bulunduğu esnada nefsi içün aherden iştirâ eylediği kırk müdd hınta semenini edâ itmek üzere 

mâlımdan ve yedimden bin sekiz yüz guruş istikrâz ve ben dahi meblağ-ı mezbûrı merkûma 

ba’de’l-istikrâz semen-i mezkûrı edâ ile istihlâk ve hatta târih-i mezbûrda Antalya’da sâkin 

Hâcı Yüzbâşıya olan iki bin guruş deynimden mikdâr-ı mezkûrı merkûm üzerine ani’l-gıyâb 

havale ve mahal-i merkûm dahi taleb ittikde cihet-i karzdan zikr olınan bin sekiz yüz guruş 

zimmetinde bana deyni oldığını ikrâr dahi itmiş ise de gerek havâle eylediğim ağâ-yı 

merkûma deyn-i mezkûrımı ben ifâ eylediğime mebnî meblağ-ı mezbûrı hâzır-ı merkûmdan 

hâlen taleb iderim suâl ve mûceb-i şer’isini icrâ ile merkûmdan alıvirilmesi murâdımdır 

didikde gıbbe’s-suâl merkûm Mercan dahi cevâbında meblağ-ı mezbûrı târih-i merkûmda 

karye-i mezkûrede müddeî-i merkûmdan istikrâz ve kabzı muahharen zimmetinde merkûma 

deyni oldığını nefs-i Antalya’da ikrâr ittiğini külliyen inkâr itmekle müddeî-i merkûmdan 

lede’t-talebü’l-beyyine ol dahi Antalya mahallâtından Meydan mahallesi sâkinlerinden olub 

lede’t-tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde ihbâr olınan Mustafa bin Receb ve Hüseyin bin 

Ahmed nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle târih-i 

merkûmda meblağ-ı mezbûr bin sekiz yüz guruş zimmetinde cihet-i karz-ı şer’iden müddeî-i 
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merkûm Hâcı Mehmed’e deyni oldığını kat’iyyen ikrâr ve i’tirâf eylediğini isbât itmeğin 

mûcebince ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr bin sekiz yüz guruş müddeî-i merkûm Hâcı Mehmed’e 

edâ ve teslîm ile mezbûr Mercan tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı 

fî’l-yevmi’s-sâdis aşer min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

No:89 

Medîne-i Antalya ahâlisinden Hüseyin Bey ibn-i İsmail Bey nâm kimesne meclis-i şer’-î 

şerîf-i enverde medîne-i mezbûreye tâbi’ İstanos nâhiyesi kurrâsından Leylek karyesi 

ahâlisinden bâ’isü’l-vesîka Demez oğlu Mustafa bin Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin bi-tarîki’l-ırs müstakilen 

yedimde mülk ve hakkım olub medîne-i Antalya mülhakâtından Kızılkaya kazasından sahranç 

bağları arasında Boğaz köy nâm mahalde vâkı’ bir tarafdan Beşkonak oğlu Mollâ İbrahim 

tarlası ve bir tarafdan diğer Boşnak oğlu onbâşı bağı ve bir tarafdan su sazlı Mestan bağı ve 

bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd tahminen on beş evlek mikdâr-ı mülk-i bağı bi cümleten 

mâ yeşemile ve yahviye tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile merkûm Mustafa’ya bin altı yüz guruş bey’ ve temlîk ve kabz ve 

taslît eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temlîk ve kabûl eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr bin altı yüz guruş müşterî-i mezbûr Mustafa yedinden bi’t-

tamam ve’l-kemâl ahz eyledim fî mâ bâ’d bağ-ı mahdûd-ı mezkûrde benim asla ve kat’ân 

alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i mezbûr Mustafa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı 

olmuşdır didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-yevmi’s-sâbı’aşer 

min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Leylek karyesinden el-Hâc Mollâ İbrahim  

Yine leylek karyesinden Çoban oğlu Süleyman  

Ve Karaca oğlu İbrahim 

Ve Bilal kethüdâ  

Ve gayrihum 

 

No:90 

Ma’rûz ki 

Sâhib-i arzuhâl Mustafa bin Mercan Hüseyin meclis-i şer’î nebevîde Karaman karyeli 

Hoca Ahmed’den bil’arzuhâlde merkûm iki yüz altmış beş guruş kıymetinde bir abdestlik ve 

yüz beş guruş kıymetinde bir aded yüzlük mecidiye altını ve yüz guruş kıymetinde bir aded 

yorgan istirdâdını lede’d-da’vâ ve gıbbe’s-suâl mezkûr abdestliğin çuhasını bana i’tâ idüb 

kendim dahi değdirmişimdir ve i’tâ eylediğini mezkûr altun mukâbilinde bir don bir gömlek 



 210 

virmişdir ve mezkûr yorganı dahi tatlîk eylediği zevcesi o ki kızıma beyinlerinde nikâh kâin 

iken virmişimdir deyü müddeî-i aliyye merkûm ammî hoca serd ve ityân eylediği 

cevâblarında merkûmı tasdîk itmeğin sûret-i evlâda mevhûbın tağyîrine ve sâni de hibe bi-

‘ıvaz olmasına ve sâlis de vakt-i hibede karâbet-i zevciyetin kıyâmına mebnî hibe-i 

mezkûresinden merkûmın rücû’ı şer’ân câiz olmadığı kendüye tefhîm ve da’vâ-yı 

mezkûresiyle merkûm Ömer Hoca’ya muârazadan men’ olındığı huzûr-ı sâdetlerine i’lâm 

olındı fî’l-yevmi’s-sâmin aşer min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:91  

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Beşkonak kazasına tâbi’ (boşluk) karye ahâlisinden 

ma’rifeti’z-zât Safiye bint-i Hasan nâm Hâtûn medîne-i mezbûre mahkamesinde meclis-i şer’-

î şerîf-i lâzımü’t-teşrîfde yine karye-i mezbûreden bâ’isü’l-vesîka damadı Ahmed bin 

Mehmed nâm kimesne mahzarında hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ahmed’e hâl-i sagirette veliyy-i 

akrebi mücbiri olan babası Mehmed’in velâyetiyle benim sulbîye-i kebîre kızım Ayşe ani’l-

meclis Ferişte bint-i İbrahim târihinden sekiz sene akdem akd-i tezevvüc olınub merkûm 

Ahmed zevcesi merkûmeye hâlen duhl itmemiş ise de sadriyye kızım gâib-i mezbûreyi hâzır-ı 

mezbûr Ahmed’in müteveffiye validesi Emine bint-i Nebi hayatında merkûmânı hâl-i 

sagîrlerinde müddet-i rızâi’de ırzâ’  itmekle zevcân-ı mezbûrân Ahmed ve Ferişte’dan her biri 

rızâân’ karındaşlar olub beyinlerinde hürmeti mütehakkık iken mezbûr Ahmed karındaşı olan 

gâib-i mezbûre kızım Ferişte Hâtûn’ı tezevvüc itmiş olub hâlen zevciyet beyinlerinde kâim ise 

de akd-i mezbûr şer’ân sahîh olmadığına binâen beyinleri tefrîk olınmak matlûbımdır deyü 

iddiâ ve ifâde-i hâle ibtidâr eyledikde mezbûr Ahmed lede’s-suâl cevabında mezbûre Safiye 

Hâtûnı takrîr-i meşrûhasında tekzib itmekle bu sûretde madde-i rızâ’ şühûd-i udûl ile ber-

nehc-i şer’î subûta muhtâc olub fakat ityândan aczini izhâr iden mezbûre Safiye’nin ber-vech-

i muharrer ifâde ve ihbâr-ı mücerred ile madde-i rızâ şer’ân sâbit ve mütehakkık olamamağın 

mûcebince mezbûre Safiye da’vâ-yı mezkûresiyle zevcân-ı merkûmândan birbirine bi-vech-i 

şer’î muârazadan men’ ve zifâf ve duhûl ile zevc-i mezbûr Ahmed tenbiye dahi olınub mâ 

vakaa bi’t-taleb tahrîr ve imlâ olındı fî’l-yevmi’s-sâmin aşer min şa’bânü’l-muazzam sene 

tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/25a 

No:92  

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurrâsından Yazır karyesi ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât iden Hasan bin Ali’nin verâset-i zevce-i metrûkesi Ayşe bint-i Mehmed 

ile sulbî kebîr oğlu Hüseyin ve Mehmed ve sulbîye-i kebîre kızları Havva ve Fatma ve sagîr 
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kızları Ayşe ve Şehriban’a münhasire oldığı ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sigâr-ı 

mezbûrûnın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî mansûbları er-karındaşları mezbûr Ali’nin 

taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve 

taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olınur 

hurrire fî’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

 

Karye-i mezkûrede vâkı’ Ova damı göz aded 1  Kışla damı göz aded 2 

Bir bâb mülk-i menzil 200 guruş   100 guruş 

Aded 1 

350 guruş 

 

Öküz çift 1   İnek aded 2   Erkek merkeb aded 1 

800 guruş   400 guruş   200 guruş 

 

Evânî-i nuhâs aded 9  Cedîd kilim    Müsta’mel kilim aded 1 

180 guruş   130 guruş   40 guruş 

 

Müta’mel çul aded 1  Harâr yük aded 1  Çuval yük aded 1 

20 guruş   20 guruş   15 guruş 

 

Çifte takımı aded 1  Hınta keyl 15   Nohut keyl 2 

40 guruş   270 guruş   36 guruş 

 

Şaî’r keyl 12   Balta aded 1 nacak aded 1 Köhne bir kat esvab 

160 guruş   tahra aded 1   20 guruş 

    24 guruş 

Hırdavât-ı menzil 

95 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

3400 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 
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Techîz ve tekfîn  Mehr-i müsbet li’z-  Resm-i kısmet-i âdî  

50 guruş 20 para  zevceti’l-mezbûre   15 guruş 

    51 guruş 

Kaydiyye   Varaka bahâ    Masârif-i müteferrika 

5 guruş   20  para   58 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

250 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

3150 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’l-kebîr   Hissetü’l-ibni’s-sagîr Hüseyin 

Ayşe     Ali    551 guruş 10 para 

393 guruş 30 para  551 guruş 10 para 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-binti’l-kebîr  Hissetü’l-binti’l-kebîr Fatma 

Mehmed   Havva    275 guruş 25 para 

551 guruş 20 para  275 guruş 25 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-sagîr 

Ayşe     Şehriban 

275 guruş 15 para  275 guruş 25 para 

 

No:93 

Medîne-i Antalya mahallâtından Arab Mescidi Mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-kitâb 

ma’rifeti’z-zât Şerife bint-i İsmail ve Ayşe ibnetü Veli Onbâşı nâm uhtândan medîne-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer-i hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde takrîr-i kelâm ve ta’bir-i ani’l-

merâm idüb medîne-i Antalya mahallatından Arab mescidi mahallesinde vâkı’ etrâfı tahtacı 

Mehmed ve Hâcı Faka ve Mollâ Ali oğlu Ahmed menzilleri ve tarîk-i âmm ile mahdûd 

ma’lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzil târihinden üç sene akdem vefât iden validemiz 

Fatma bint-i Süleyman nâm Hâtûn’un vefâtından altı sene akdem Hâcı Faka ibn-i Yorgi 

Mollâ İbrahim’den dört yüz elli guruş semen mukâbilinde şirâ müstakilen mülk-i sahîh ve 

sarîhi oldığı hâlde târih-i mezbûrda vefât verâseti hasren bize intikâl itmekle menzil-i mezkûr 

dahi irsen münâsifeten yedimizde mülkümüz olub lakin taraf-ı şer’den yedimizde senedimiz 
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olmamağla hakikat-i hâl erbab-ı vukûfdan bi’l-istihbâr ve’t-tahkîk kıbel-i şer’-i şerîfden 

yedimize bir kıt’a hüccet-i i’ta olınmak murâdımızdır didiklerinde vâkı’-ı hâl-ı mezbûre 

vukûftânları olan medîne-i mezbûre ahâlisinden zeyl-i vesîkada murakkamü’l-esâmi Hâcı 

Fakya ve Moravî el-Hâcc Hasan ve Kadaifci Bekir ve Hancı oğlu Ahmed Onbaşı ve 

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ ve Topal Kadri Efendi ve Kantaroğlu İbrahim nâm sikat-i 

sahîhatü’l-kelimâtın meclis-i şer’de alâ tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-şer’i’l-enver zâhir 

ve mütehakkik olmağın hıfzen li’l-makâl işbu vesîka-ı enîka bi’t-taleb tahrîr ve imlâ olındı 

fî’l-yevmi’s-sâmin aşer min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve seb’în ve mieteyn ve elf 

 

XII/25b 

No:94 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami-i Cedid Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Kamile Hâtûn ibnetü Hasan Ağâ ibn-i Halil’in verâseti zevc-i metrûkı 

Cividcizâde Ahmed Çavuş ibnetü el-Hâcc Hasan Ağâ ve babası merkûm Hasan Ağâ ibnü’l-

merkûm Halil ve validesi Şerife Hâtûn bint-i el-Hâcc Mehmed ile sadr-i sagîr oğlu Halil ve 

sadriye-i sagîre kızı Fatma’ya münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın vasî-i muhtâr ve veliyyleri babaları merkûm Ahmed 

Çavuş ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur 

hurrire fî’lyevmi’l-hâmis aşer min şa’bânü’l-muzzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Sim kuşak aded 1  Yaldızlı sim bilezik aded 1 Ednâ altun küpe çift 1 

650 guruş   200 guruş   150 guruş 

 

Müsta’mel canfes ferace Müsta’mel settârî entari Müsta’mel sırmalı aded 1 

Aded 1    aded 1    200 guruş 

100 guruş   100 guruş 

 

Köhne canfes şalvar   Köhne şal-ı salta aded 1 Müsta’mel Trablus kuşağı 

Aded 10   10 guruş   aded 1 

40 guruş       50 guruş 

 

Müsta’mel sivayy entari  Müsta’mel altıparmak  Def’a müsta’mel canfes şalvar  

Aded 1    çitari entari aded 1  aded 1 

150 guruş   80 guruş   40 guruş 
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Müsta’mal sivayy iç entari Küçük müsta’mel harir şal  Cedid basma entari aded 1 

Aded 1    aded     basma şalvar aded 1 

30 guruş   15 guruş   50 guruş 

 

Müsta’mal çuka salta  Basma hırka aded 1  Sarma tepeli fes aded 1 

Aded 1    15 guruş   60 guruş 

20 guruş 

 

Müsta’mel basma şalvar  Basma şalvar aded 1   Harîr fıta aded 1  

aded 2    entari aded 1 yelek aded 1 35 guruş 

15 guruş   20 guruş 

 

Hamam havlisi aded 1 Serme nakışlı hamam  Frenk yazması aded 3 

El havlisi aded 1  burlisi aded 1   10 guruş 

10 guruş   15 guruş 

 

Yaşmak aded 2  Elvan ipek tahminen   Nakışlı başlığı aded 1 

20 guruş   dirhem 50   20 guruş 

    25 guruş 

Ham ipek tahminen   Basma şalvar aded 1  Şam fitası aded 1 

Dirhem 100   20 guruş   30 guruş 

50 guruş 

 

Gömlek aded 1  Papuş ve mesh çift 1  Beyaz uçkur aded 4 

20 guruş   15 guruş   5 guruş 

 

Boğça aded 1   Sanduk aded 2   Kilim aded 1 

5 guruş   60 guruş   20 guruş 

 

Yorgan aded 2 döşek   Hamam leğeni aded 1  Leğen maa ibrik aded 1 

aded 2 yasdık aded 2  50 guruş   80 guruş 

250 guruş 

 

Hamam tası aded 1  Kapaklı tencere aded 2 Çukur sahan aded 2 mertebâni  
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10 guruş   60 guruş   aded 2 kapak aded 2 

        60 guruş 

Çuka yüzli kumaş yasdık Ayine aded 1   Sofra şekeri aded 1 

Aded 2    10 guruş   10 guruş 

20 guruş 

 

Zevc-i merkûm Ahmed  Cedîd yirmilik altun   Atik yirmilik altun aded 7 

Çavuş zimmetinde mehr-i 19 aded    161 guruş 

Müeccel hakkı  380 guruş 

301 guruş 

 

İstanbul bütünü altun   İstanbul nısfı aded 5  Mahmudiyye bütünü altun  

aded 5        aded 4 

140 guruş   80 guruş   280 guruş 

 

Yıldız altunı aded   Yeni onluk altun aded 14 Adliyye nısfı altunı aded 1 

55 guruş   154 guruş   10 guruş 

 

Rub’iyye altunı 69 aded  Bir miskal mikdâri içün  

600 guruş   200 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke-i mezbûre 

5441,5 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Vasiyet-i müsbitesi an  Resm-i kısmet âdî  Kaydiyye  

vucûh-ı hayr maa ma’nât  111 guruş   8,5 para 

bâ-şehâdet İbrahim Efendi  

ibn-i Halil ve Ahmed bin  

Mustafa ba’de’t-tezkiye 

1000 guruş 

 

Varaka bahâ    Masârif-i müteferrika 

4 guruş   36 guruş 
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Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

1159 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

4282 guruş 

 

Hissetü’l-zevci’l-merkûm Hissetü’l-ebi’l-merkûm  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre 

Ahmed Çavuş   Hasan Ağâ   Şerife 

1070 guruş 20 para  713 guruş 26 para  713 guruş 26 para 

 

 

Hissetü’l-ibni’l-mezbûr-ı Hissetü’l-bintü’l-mezbûre 

Sagîr Halil   sagîre Fatma 

1189 guruş   594 guruş 29 para 

Sagîrân-ı mezbûrân Halil ve Fatma’nın ber-vech-i muharrer hisse-i irsîyeleri olan 

cem’an bin yedi yüz seksen dört guruş yedi paraları veliyyleri babaları merkûm Ahmed Çavuş 

yedinde li-ecli’l-istirbâc teslîm olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/26a 

No:95 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurrâsından Sagir Balıklı karyesi 

ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Yusuf ibn-i Ahmed’in verâseti anası Kezban ile li-

ebeveyn er-karındaşı Mehmed ve gâib-i ani’l-beled Hasan’a münhasire oldığı bi’l-ihbâr 

ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldıkdan sonra gâib-i ani’l-beled Hasan’a münhasire 

oldığı bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra gâib-i merkûm 

Hasan’ın zuhûrına kadar emvâlini hıfz-ı kıyme nasb olınan anası merkûme Kezban Hâtûn 

taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve ba’de’t-taksîm hisse-i gâib-i mezbûr 

kıyme-i merkûma teslîm olınan müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân 

olınur hurrire fî’l-yevmi’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-ahire sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Deve aded 1   Öküz aded 1   İnek aded 1 

1000 guruş   500 guruş   20 guruş 

 

Şaî’r keyl 15   Hınta keyl 20    Çul aded 1 

150 guruş   400 guruş   20 guruş 
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Çuval yük 1   Evânî-i nuhâs aded 4  Hırdavât-ı menzil 

10 guruş   100 guruş   20 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-tereke 

2500 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye    Varaka bahâ  

62,5 guruş   3,5 guruş   20 guruş 

 

Masârif-i müteferrika   

20 guruş   

 

Yekûni’l-ihrâcât 

86,5 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2413 guruş 

Hissetü’l-ummi’l-mezbûre Hissetü’l-li-ebeveyn   Hissetü’l-ahi’l-ebeveyni’l-mezbûr 

Kezban    Mehmed   gâib-i ani’l-beled Hasan 

402 guruş 10 para  1005 guruş 25 para  1005 guruş 25 para 

 

No:96 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule mahallesinde sâkin olub zât-ı zeyl-i hüccetde 

muharrerü’l-esâmi kesân ta’rifleriyle ma’rife olan işbu bâ’isü’l-kitâb Zehra ibnetü Ahmed 

nâm Hâtûn meclis-i şer’imiz vâcibü’l-tevkîrde zevc-i sâbıkı Hüseyin bin İbrahim mahzarında 

takrîr-i kelâm ve ta’bîr-i ani’l-merâm idüb mezbûr Hüseyin ile hâl-i zevciyet beynimizde 

kâim iken firâşından hasılları ve benden mütevellidler hâlen bi-hakki’l-hidâne hucr ve 

terbiyemde olan işbu hâzırân-ı bi’l-meclis sulbî sagîr oğulları altı yaşında Ali ve dört yaşında 

Hasan ve dokuz ayluk Mehmed’in nafaka ve kisve bahâ vesâir levâzım-ı zarûriyeleri içün 

babaları mezbûr Hüseyin üzerine kıbel-i şer’den mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr 

olınmak matlûbımdır didikde gıbbe’t-tasdîk hâkim-i mevki’ sadr-i a’lâ kitâb refea’ kadrihu 

müvellatü’l-vehhâb fazîletlü mollâ efendi hazretleri dahi mezbûrûn içün babaları mezbûr 

Hüseyin üzerine bi’t-terâzi işbu târih-i kitâbdan her birine yevmî kırk paradan cem’an şehriye 

doksan guruş farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûreleri sagîrûn-ı mezbûrûn Ali ve 
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Hasan ve Mehmed’in nafaka ve kisve bahâ vesâir levâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarfa 

lede’l-iktizâ istidâneye ve ınde’z-zafer babaları mezbûr Hüseyin üzerine rücû’a mezbûre 

Zehra Hâtûn’a izin virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî gurre-i şehr-i recebü’l-

ferd sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Hâmişden merkûm Mehmed tarih kırk gün akdem fevt ve nafaka-i mukaddimesi olan 

mezkûr otuz guruş şehrîye târih-i mezkûrdan sâkıt oldığı işbu mahalle şerh ve temhir olındı  

       Fî 20 Muharrem sene 80 

 

No:97 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Leylek karyesi sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm Mustafa ibn-i 

mûy-tâb Mehmed bin İsmail nâm kimesne meclis-i livâya mahsûs odada huzûr-ı âlî-i kâim-

makâmîlerinde ma’kûd-ı meclis-i şer’-i meâli ukûda bi’l-cümle a’zâ-yı meclis-i livâ hâzır 

oldıkları halde livâ-yı mezkûr mâl müdîri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi tarafından vekîl-i 

müseccil kâtib-i refîki Vasfi Efendi muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb cend 

mâh akdem vâris-i ma’ruf ve ma’rifesi olmayarak fevt ve terekesi cânib-i beyt-i Antalya’ya 

âid ve râci’ olan Rabia bint-i Akça İsmail bin Abdullah’ın emvâl-i metrûkesi bâ-ma’rifet-i 

şer’-î şerîf tahrîr ve bi’l-bey’ semeni beytü’l-mâl sandığına vaz’ ve teslîm olınmak sırasında 

karye-i mezbûre Leylek karyesi civârında vâkı’ dört dönüm mikdâr-ı mülk bağından cümlesi 

müteveffâ-yı merkûmın mülki olmak zuamıyla sekiz yüz guruş semen mukâbilinde bey’ ve 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu Vasfi Efendi’nin müvekkili Ahmed Rıfat Efendi tasaddî eylemiş ise de 

bağ-ı mezbûr rub’ı muttasıl olub bir tarafı Abdullah Kahya bağı ve bir tarafı müteveffâ-yı 

mezbûre Rabia’nın mezkûr bağı ve bir tarafı cebel ve taraf-ı râbı’ tarîk ve hark ile mahdûd 

tahminen bir dönüm mukarreb-i mahal babam müteveffâ Mehmed’in hayatında târihinden on 

altı sene akdem mezbûre Rabia’nın validesi ve babam merkûmın kayınvalidesi Kezban nâm 

Hâtûn’dan iki yüz guruş semen makbûz mukâbilinde mülk-i müşterâ-ı hakk-ı sarîhi oldığı ve 

bundan bir buçuk sene akdem vefât ideceğine değin mutasarrif bulunduğu halde ba’de vefât 

irsen bana müntakil ve mezbûrenin vefâtına kadar yed ve tasarrufımda olmağla bağ-ı 

mezkûrın rub’ı mezbûreden kifâyed ve bana terk ve teslîm ile vekîl-i hâzır-ı mûmâ-ileyhe 

tenbiye olınmak muradımdır didikde lede’s-suâl cevâbında müvekkil-i mûmâ-ileyh bağ-ı 

mezkûrı cümleten beytü’l-mâl içün zabt-ı dâiyyesinde ikrâr ancak merkûmın müddeî-i 

mezkûrını ma’lûm değildir deyü inkâr itmekle müddeî-i merkûm Mustafa’dan müddeâsına 

muvâfık beyyine taleb olındıkda karye-i mezkûre ahâlisinden olub li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’e hâzırûn ve her biri lede’t-tezkiyye hâl-i adâlete makrûn olan Mustafa ibn-i Hüseyin ve 

Süleyman bin Mehmed ve Hâcı İbrahim bin Mehmed ve Mehmed bin Süleyman nâm 

kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î tabakü’d-da’vâ eyledikleri şehadetleriyle müddeî-
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i mezkûrını isbât itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm rub’ı bağı mezkûrdan kifâyed ve müddeî-i 

merkûma terk ile vekîl-i mûmâ-ileyhe izâfeten vekîl-i mûmâ-ilyeh Vasfi Efendi’ye tenbiye 

olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min şa’ban sene tisa ve 

sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Zabtiyye Kubat Halil 

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

A’zâdan el-Hâcc Ömer Ağâ 

Hacagândan Fütüvvetlü Süleyman Efendi 

Moravi Ali Ağâ 

Müftizâde Hasan Efendi 

Müfti-i el-Hâcc Emin Efendi 

Ve gayrihum 

 

XII/26b 

No:98 

Medîne-i Antalya mahallâtından Tuzcular mahallesi sâkinlerinden el-Hâcc İbrahim bin 

Hasan nâm kimesne medîne-i mezbûre mahallesinde meclis-i şer’imiz vâcibü’t-tevkîrde yine 

mahalle-i mezbûre ahâlisinden bâ’isü’l-vesîka Halil Ağâ ibn-i Süleyman mahzarında üzerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Halil Ağâ’nın validesi olub bundan üç 

mâh akdem vefât iden Emine bint-i Abdullah nâm Hâtûn hayat ve kemâl-i akl ve sıhhatinde 

ve vefâtından on mâh akdem silk-i mülk-i sahîhamda müstakilen münselik olub mahallemiz 

olan Tuzcular mahallesinde vâkı’ etrâf-ı erbaası Hâcı Müleris ve Ramazan ve Hüseyin 

menzilleri ve tarîk-i hâs ve ve tarîk-i âmm ile mahdûd ve mezbûre derûnında ile’l-vefât sâkin 

olan bir bâb mülk-i menzilin sülüsünü ba’de vefâtiha kâffe-i terekesinden ifrâz ve bi’l-bey’ 

semenin mutlaka vücûh-ı hayr ve bire sarf olınması vasiyet ben dahi tenfizine vasî-i muhtâr 

kılmış iken oğlu hâzır-ı bi’l-meclis işbu Halil Ağâ merkûmenin tereke-i bâkîsine adem-i 

kanaat birle menzil-i mezkûrın dahi cümlesine vaz’-ı yed ve vasiyet-i mezkûreyi ber-minvâl-i 

meşrûh tenfîz itmeme mümânaat ider olmağla bi’s-suâl sülüs-i mezkûrdan kifâyed ve berây-ı 

tenfîz  ve vasiyet mezkûrı bana terk ve teslîm ile kendüye tenbiye olınmak bi’l-vesâye 

murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm Halil Ağâ dahi cevâbında validesi müteveffiye-i 

mezbûrenin terekesinden olan menzil-i mezkûrı cümleten zabt ve vaz’-ı yed eylediğini ikrâr 

lakin vasiyet-i mezkûreyi inkârdan mâ adâ validem müteveffiye-i mezbûre vefâtından iki sene 

akdem menzil-i mezkûrı cümleten mâ yeştemile ve yahviye küllen hibe-i sahiha-i şer’iyye ile 

bana hibe ve temlîk ve ba’de’t-tahliye teslîm dahi itmiş olmağla mülk-i mevhûbım olarak bi-
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hakkın cümleten menzil-i mezkûrı zabt iderim deyü ba’d-def’ ve’l-inkâr dâfi’-i merkûmdan 

def’-i meşrûhına mutâbık beyyine taleb olındıkda ol dahi lede’t-tezkiye adâletleri ihbâr olınan 

nüfûs mukayyidi Hüseyin Efendi ibn-i Ali ve Zabtiyye Kara Mehmed bin Abdullah nâm 

kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle def’-i mezkûrını isbât 

itmeğin mûcebince hibe târih-i akdem ve esbâk va karâbet-i mahviyet hibeden rücû’a mâni’ 

idüğü beyne’l-etemme-i emr-i müttefik olındığından muahharen mezbûrenin bi’l-farz eylediği 

vasiyet-i mezbûre gayr-i sahîh oldığı müddeî-i mezbûr Hâcı İbrahim’e tefhîm ve ba’dezîn 

husûs-ı mezbûr içün merkûm Halil Ağâ’ya bi-vech-i şer’î muârazadan men’ olınub mâ vakaa 

bi’t-taleb terkîm olındı fî’l-yevmi’s-sâni ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Baş câmı’-i şerîfi kayyûmı Sarı Hasan  

Ve gayrihum 

 

No:99 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule sâkinlerinden ve tebaa-ı devlet-i aliyyeden 

bâ’isü’l-i’lâm Kınacı Yuki veled-i Hacı Kiryakov nâm kimesne medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-î şerîf-i meâli redîfde yine medîne-i mezbûre mahallâtından 

Hatib Süleyman mahallesi ahâlisinden ve evlâd-ı Arabdan Dellal Abdurrahman bin İbrahim 

muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Abdurrahman 

şehrîye üç yüz guruş ücret ile kendim içün Has karyesinde keraste kat’ ittirmek içün isticâr ve 

istihdâm ve ba’dehu târihinden on mâh akdem hânemize merkûm muhâsebemiz rü’yetine 

kıyâm ittikde mezbûr zimmetinde benim üç bin guruş alacak hakkım tebeyyün iderek dört 

mâh gâyetinde meblağ-ı mezbûrı bana edâ itmeyi taahhüd sened dahi i’tâ ve va’de-i mezkûre 

hulûlinde beş bin sekiz yüz yetmiş altı guruş on paralık kerâste bi’l-havale ben dahi ba’de’l-

kabûl emrimle semeni olan meblağ-ı mezbûreden bana deyni olan sâlifü’z-zikr üç bin guruş 

mukâsa ve mahsûb idüb bâkî meblağdan kezalik emriyle iki bin kırk üç guruş otuz para Şeyh 

Mehmed’in haremine ve üç yüz otuz yedi buçuk guruş dahi gâib-i ani’l-meclis hâzır 

İbrahim’e ve yüz kırk dokuz guruş dahi Aksude Hacı Yani’ye ve kırkaltı guruş dahi kendi 

adımdan aldığı kahve semeni içün merkûma ve üç yüz guruş dahi kezâlik emrimle Hafız 

Ali’ye i’tâ ile makbûzım olan meblağ-ı merkûmın fazlası dahi bu vecihle tesviye olınmış ise 

de havale eylediği mezbûr keresteden yüz kırk guruş kıymetinde altı aded keraste noksan 

olmağla kıymetleri olan meblağ-ı mezbûrı merkûmdan taleb iderim didikde gıbbe’s-suâl 

merkûm Abdurrahman dahi cevâbında kaziye-i bi’t-tamamıhâ minvâl-i meşrûh üzere oldığı 

tâyıan ve kat’iyyen ikrâr ve i’tirâf itmeğin ale’l-mûceb-i ikrârü’l-mezkûr meblağ-ı mezbûr yüz 
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yirmi üç guruşı müddeî-i merkûm Yorgi’ye edâ ve teslîm ile merkûm Abdurrahman tenbiye 

ve ilzâm olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâni ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-

muazzam sen tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/27a 

No:100 

Hul’-ı âtîü’l-beyânın mahallinde istimâ ve tahrîr ve bi’l-iltimâs savb-ı şer’-i enverde 

me’zûnen irsâl olınan hademe-i şer’-i enverden Hafız Ali Efendi ibn-i Murad  Hafız medîne-i 

Antalya mahallâtından Cami-i Atik mahallesinde vâkı’ hâneye vârub akd-i meclis-i şer’-i 

nebevî ittikde mahalle-i mezbûre sâkinlerinden olub zâtı ta’rif-i şer’le ma’rife Şerife bint-i 

Ömer nâm Hâtûn’un zevc-i dâhilim olan hâzır-ı bi’l-meclis Süleyman bin Ahmed ile 

miyânemizde hüsn-ü muâşeret-i zindegânî olmadığına binâen zimmetimde mütekarrer ve 

ma’kûd-ı aliyye iki yüz elli guruş mehr-i müeccel ile nafaka-i iddet-i ma’lûmem me’net 

süknâm dahi üzerime olmak üzere merkûm Süleyman ile işbu meclisde muhâlaa-ı sahîha-i 

şer’iyye ile hâl’-ı mezkûrı ale’l-vechi’l-mezkûr kabûl eyleyüb ibtidâ-ı zevciyetimde târih-i 

vesîkaya değin miyânemizde cereyân iden hukuk-ı zevciyet vesâireye müteallik âmme-i 

da’vâdan ben hâzır-ı merkûm Süleyman’ın zimmetini ol dahi kezâlik benim zimmetimi ibrâ-ı 

âmm-ı sahîha-ı şer’iyye ile ibrâ ve ıskât ve yine her birimiz aherin ibrâsını kabûl dahi eyledik 

deyü eylediği takrîr ve ta’birini merkûm Süleyman dahi vecâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk 

eylediğini Mevlâna-ı mûmâ-ileyh mahallinde istimâ’ ve tahrîr ve huzur-ı şer’e gelüb alâ 

vukûu’ inhâ ve takrîr eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb ve imlâ olındı hurrire fî’l-yevmi’s-

sâni ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieten ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Bozbâşı Ahmed Ağâ 

Şahbâz İbrahim 

Muhzır Ali 

Ve gayrihum 

 

No:101  

Fî’l-asl Kör Destan ahâlisinden olub medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesinde 

müsâfireten sâkin iken bundan akdem vefât iden Halil bin Abdullah’ın verâseti zevce-i 

metrûkesi Kamile bint-i İsmail ile sulbî sagîr oğlu Abdullah’a münhasire oldığı bi’l-ihbâr 

ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den mansûbe 

ve vasî validesi mezbûre Kamile Hâtûn’un taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 
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taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-

yevmi’s-sâni ve’l-ışrîn min cumâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Antalya mahallâtından Keşirler   Nâhiye-i mezbûrede vâkı’ ma’lûmü’l-hudûd ve’l- 

Mahallesinde vâkı’ tahtânî bir bâb  müştemilât bir bâb mülk-i menzil aded 1 

Mülk-i menzil aded 1    3500 guruş 

1800 guruş 

 

Sagir kazgan aded 1    Bakraç aded 1 

80 guruş     30 guruş 

 

Nuhâs aded 1    Sahan aded 3   Kadaif tebsisi aded 1 

50 guruş   30 guruş   20 guruş 

 

Çorba tası aded 1  Tencere aded 1  Yağ tâbesi aded 1 

20 guruş   15 guruş   5 guruş 

 

Köhne nuhâs ibrik aded 1 Köhne çul aded 5  Köhne sanduk aded 1 

20 guruş   30 guruş   10 guruş 

 

Dakîk keyle aded 5  Bulgur keyl 12  Şa’îr keyl 6 

75 guruş   30 guruş   60 guruş 

 

Köhne yorgan aded 1  Balta aded 1   Nukûd-ı mevcûdı  

Yasdık döşek aded 1  Bıçak aded 1   104 guruş 

60 guruş   18 guruş 

 

Müsta’mel bir kıt’a esvâb Kahve takımı aded 1  Hırdavât-ı menzil 

60 guruş   20 guruş   58 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-tereke 

6060 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Müteveffâ-yı mezbûrın  Mehr-i müsbet li’z-zevceti’l- 
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50 guruş   sâbit olan vasiyeti  mezbûre Kamile 

    450 guruş   51 guruş 

 

Müteveffâ-yı mezbûrın  Murad Paşa câmi-i   Resm-i kısmet-i âdi 

zevcesi Kamile Hâtûn’a  şerîfine deyni   151 buçuk guruş 

deyni    115 guruş 

800 guruş 

 

Kaydiyye    Varaka bahâ    Masârif-i müteferrika 

9 guruş   20 para   40 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

1667 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

4393 guruş 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr  

Mezbûre Kamile  Abdullah  

549 guruş 5 para  2843 guruş 35 para 

 

XII/27b  

No:102 

Fî’l-asl Uşak kazası kurrâsından Sivas karyesi ahâlisinden ve muahharen Burdur 

kasabasında mutavattın olub medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesinde li-ecli’t-ticâre 

misâfireten sâkin oldığı halde bundan akdem vefât iden Mehmed bin Abdullah bin 

Abdurrahman’ın zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi olmayub bi’l-cümle terekesi cânib-i 

beytü’l-mala âid ve râci’ oldığından beytü’l-mâl memûrı olub Teke sancağı mal müdîri 

fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed ma’rifeti ve ma’rifeti şer’le tahrîr ve 

bi’l-müzâyede ba’de ınkıtâu’r-rağbe bey’ olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber 

vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şa’bân sene tis’a ve 

sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Beyrut kıyye 4 saçma  Tilki derisi aded 16  Def’a tilki derisi aded 8 

Kıyye 2 terâzi aded 1  169 guruş   80 guruş 

Yapağı kıyye 1 davar 
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Cild aded 10 

169 guruş  

 

Tavşan derisi aded 91  Köhne heğbe silahlık  Köhne yağmurluk aded 1 

62 guruş   6 guruş   30 guruş 

 

Fes aded 1   Harar aded 1   Çizme çift 1 

2 guruş   5 guruş   15 guruş 

 

Hayvan maa takımı 

352 guruş  

Cem’an yekûni’t-tereke 

917,5 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Gözer muhtarı Ali Ağâ’ya  Antalya’ya irsâl olınan eşyaya  

65 guruş   deyni    ücret ve hayvan masârifi 

    20 guruş   34,5 guruş 

Resm-i kımet kârı   Kaydiyye   Varaka bahâ 

23 guruş   1 guruş   20 para 

 

Hammaliyye ve Dellaliyye Masârif-i müteferrika  Pazar bâcı 

182 guruş   10 guruş   8,5 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

181 guruş 

Sahhu’l-bâkî li’t-teslîm beytü’l-mâl 

736 guruş 20 para 

Meblağ-ı mezbûr bâ-ilm u haber beytü’l-mâl sandığına teslîm olımışdır 

Müteveffâ-yı merkûm zimmetinde bin seksen guruş Burdur ahâlisinden el-Hâcc Osman 

Ağâ’nın cihet-i bey’ ve cihet-i karz-ı şer’iden alacağı oldığı vekîl beytü’l-mâl muvâcehesinde 

şâhideyn-i muâdileyn şehâdetleriyle lede’ş-şer’i’l-enver ber-nehc-i şer’î sâbit olmağla ba’de’l-

hükm deyn-i mezkûre mahsûben sandıkda mahfûz meblağ-ı mezbûr ağâ-yı merkûma i’tâ 

olındığı işbu mahalle şerh ve temhir olındı 

      Fî 27 Şaban sene 79 
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No:103 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya ahâlisinden dülger esnâfından Rodoslu Anton veled-i Sava nâm 

kimesne meclis-i şer’-i nebevîde yine medîne-i mezbûre ahâlisinden ve Dülger esnâfından 

bâ’isü’l-i’lâm Kostanti veled-i Yani muvâcehesinde işbu Kostanti’nin târih-i i’lâmdan dokuz 

sene mukaddem yedimden fuzûli ve bi-gayr-i hakkın kabz itmiş oldığı bin yüz elli guruşı 

hâzır-ı merkûm Kostanti’den halen taleb iderüm deyü da’vâ ittikde ol dahi cevâbında müddeî-

i merkûm Anton’un yedinden meblağ-ı mezbûr bin yüz elli guruş ahz ve kabzını ikrâr ve 

i’tirâf idüb lakin meblağ-ı mezbûrı müddeî-i merkûmdan fuzûli ve bi-gayri hakkın almayub 

târihinden dokuz sene mukaddem tüccardan Piremodi nâm kimesne içün bi’l-mukâvele 

medîne-i Antalya civârında Lağâ nâm mahalde iki bin guruş meblağ-ı makbûza maa masârif 

ve istidâya müddeî-i merkûm Anton ile ale’l-iştiraki’s-seviyy binâ ve inşâ eylediğimiz 

fabrikanın masârif-i vâkıâsı olan iki bin dokuz yüz elli guruş bi’t-tenzîl bâkî ikimizin ücreti 

mukâbilinde fazla kalmış olan iki bin üç yüz guruşı bi-tarîki’l-münâsafeten merkûm ile 

beynimizde ba’de’t-taksîm meblağ-ı mütebâkiyi mezbûreden bin yüz elli guruşını merkûm 

Anton kendi ücreti mukâbilinde ahz ve kabz ve bâkî bin yüz elli guruşını dahi benim ücretim 

mukâbilinde bana def’ ve teslîm idüb hatta târih-i i’lâmdan altı sene mukaddem Antalya nâibi 

Mehmed Şakir Efendi’nin hatmini hâvî yedimde olub işbu ibrâz ve irâe eylediğim bir kıt’a 

isbât-ı şirket i’lâmı mantukınca huzûr-ı hâkemü’ş-şer’mûmâ-ileyhde merkûm Anton fabrika-ı 

mezkûrı benim ile maan binâ itmiş oldığını ikrâr ve husûs-ı şirket-i inkâr iderek meblağ-ı 

mezbûr bin yüz elli guruşdan ecr-i mislim mikdârından mâ adâsını benden da’vâ ben dahi 

husûs-ı şirket-i inkâr iderek meblağ-ı mezbûrı bi-hakkın ahz ve kabz itmiş oldığı müddeî-i 

merkûm Anton muvâcehesinde Yorgancı Tuder ve Züldanerye ve İstevli şehâdetleriyle 

ba’de’l-isbât ve’t-tezkiye merkûm Anton da’vâ-yı mezkûresiyle bi-vech-i şer’î bana 

muârazadan men’ olınmışdır deyü def’le mukâbele idecek gıbbe’l-istintâk merkûm Anton 

cevâbında fî’l-hakîka kaziye-i minvâl-i muharrer üzere oldığını bi’t-tamam ikrâr ancak 

meblağ-ı mezbûrı dâfi’-i merkûm Kostanti ba’de’l-isbât ve’t-tezkiye ahz ve kabz itmiş ise de 

mücerred şâhideyn-i merkûmeyni bi-tekrar muvâcehemde isbât itmek üzere merkûm Kostanti 

haber ve tenbiye olınmak murâdımdır deyü merkûm Anton’un takrîr-i meşrûhı üzere tasaddi 

eylediği da’vâsı hükmü hâkimi’ş-şer’mukırr ve mu’terif oldığına ve ketb fetvâ-i mu’teberânda 

bir def’a şer’le fasl ve hükm olınan da’vânın tekrâr istima’ı câiz olur mu el-cevâb olmaz deyü 

müfti olan fetvâ-ı şerîfe dahi mestûr ve mukayyed bulundığına binâen mesmu’a ve iltifâta 

şayân olmadığı müddeî-i merkûm Anton’a tefhîm olınmağın mûcebince meblağ-ı mezbûr bin 

beş yüz guruşer mutâlebesiyle merkûm Kostanti’ye bi-vech-i şer’ muârazadan men’ olındığı 
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bi’l-iltimâs huzur-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min 

şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Zanâir oğlu Hoca İstirâfi veled-i Kiryakov 

Ve Zanair oğlu Oran veled-i Dimitri 

Ve gayrihum 

 

XII/28a 

No:104 

Ma’rûz-ı dâî’ieridir ki 

Medîne-i Antalya’ya tâbi Yaka karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Koca 

Bekir oğlu İbrahim nâm kimesnenin sulbî kebîr oğlu nâm şahs-ı âkıl medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde arâzi-i mîrîye kâtibi Süleyman Bey ibn-i Ömer 

Bey hâzır oldığı halde yine karye-i mezkûreden olub zikr-i âtî iki kıt’a tarlayı vaz’-ı yedi 

beyyine-i şer’iyye ile mütehakkık olan Mollâ Mustafa bin Osman nâm kimesne mahzarında 

üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb yed ve tasarrufında iken bundan iki sene akdem vefât 

iden mûrisim Koca Bekir oğlu İbrahim’in olub karyemiz olan Yaka köyü civârında vâkı’ 

cevânib-i erbaası mezârlık ve akmân ve mahdûd Deviş oğlu Durmuş tarlaları ile mahdûd 

tahminen otuz dönüm bir kıt’a tarlası ile yine karye-i mezkûrede vâkı’ etraf-i erbaası İmam 

Hüseyin ve merkûm Derviş oğlu Durmuş tarlaları ve tarîk-i âmm ile mahdûd tahmine otuz 

dönüm diğer bir kıt’a tarlasına cem’an altmış dömün iki kıt’a tarlası ber-mûceb-i kanûn 

âdiyyen meccânen müstakilen bana intikâl idecek iken hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mollâ Mustafa 

iki seneden berü bi-gayri hakkın mezkûr tarlaları vaz’-ı yed ve tasarruf ider olmağla suâl ve 

mûceb-i şer’î icrâ ile kifâyed ve bana terk ve teslîm ile merkûma tenbiye olınmak murâdımdır 

didikde gıbbe’s-suâl merkûm dahi cevâbında zikr olınan iki kıt’a tarlalar müddeî-i merkûmın 

mûrisi babası müteveffâ-yı merkûm icrâ İbrahim’in hayatında ile’l-vefât yed ve tasarrufında 

oldığını ve ba’de vefât ile’l-ân seneteyn zarfında vaz’-ı yed ve tasarruf eylediğini ikrâr ancak 

yedinde olub ibrâz eylediğim işbu iki kıt’a sened-i mu’teberler mûceblerince merkûm İbrahim 

hâl-i hayat ve sıhhatında güzerân iden yetmiş iki târihinde zikr olınan iki kıt’a tarlalar sekiz 

yüz guruş bedel-i makbûz mukâbilinde safka-i vâhide ve sâhib-i arz olan Süleyman Efendi 

izniyle karyemiz olan Yaka köyünde müteveffâ Kulacalı oğlu odasında ferağ-ı mu’teber-i 

kat’î ile bana ferağ ve tefvîz ve ben dahi teferrüğ ve tefevvüz idüb ba’de zaman merkûm ile 

miyânemizde olan akd-i müzâraaya binâen bi-tarîki’l-müzâraa mezkûr tarlaları zirâat ve vaz’-

ı yed âriyet itmiş olmağla bi-hakkın vaz’-ı yed ve tasaruf iderüm deyü müdafaa ve müddeî-i 

merkûm dahi def’-i mezkûri inkâr idecek dafi’-i merkûmdan def’-i meşrûhına mutâbık 
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beyyine taleb olındıkda ol dahi Kara Kuyulı karyesinden olub her birerleri lede’t-tezkiye adl’ 

ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan Kel Osman bin Ahmed ve Deli Ahmed bin Mustafa 

nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î ile eyledikleri şehâdetleriyle def’-i 

mezkûrını isbât itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm sâlifü’z-ikr tarlalar içün ba’dezîn mezbûr 

Mollâ Mustafa’ya bi-vech-i şer’î muârazadan müddeî-i merkûm Mehmed men’ olındığı 

huzur-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene 

tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:105 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurrâsından Kışla karyesi ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât iden İbrahim bin Halil verâseti zevce-i metrûkesi Ümmü Gülsüm bint-i 

İbrahim ile sulbîye-i sagîre kızı Hanife ve li-ebevyen kız karındaşı Atike’ye münhasire oldığı 

ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîre-i mezbûrenin tesviye-i umûrına 

kıbel-i şer’den vasî-i mansûbesi Ümmü Gülsüm’ün taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi ve’l-ışrîn min cumâde’l-

ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Öküz aded 1   Dişi merkeb aded 1  Humme kuşağı aded 1  

500 guruş   150 guruş   100 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke  

750 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i müsbiti’l- zevceti’l Resm-i kısmet-i âdi  Kaydiyye    

-mezbûre Ümmü Gülsüm 19 guruş   1 guruş 

201 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika   

20 para   10 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

231 guruş 
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Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-binti’l-sagîreti’l Hissetü’l-uhti’l-eb Atike 

mezbûre Ümmü Gülsüm mezbûre Hanife  194 guruş 28 para 

64 guruş 12 para  259 guruş 10 para 

 

XII/28b 

No:106 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Küçük Ali Fahreddin karyesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Ahmed bin Hasan nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Ahmed’in babaları 

müteveffâ-yı merkûmdan müntakil emvâl-i mevrûselerini hıfz vesâir umûr-ı lâzımelerini 

tesviyeye kıbel-i şer’den bir vasî nasbı ve bunun üzereine bir nâzır ta’yîni dahi lâzım ve 

mühim oldığı ecilden emânet ile ma’rûfe ve istikâmet ile mevsûf ve her bir vecihle vesâyet-i 

uhdesinden gelmekle kâdire idüğü zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî-i müslimûn ihbârlarıyla 

ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkik olan sigâr-ı mezbûrûnın valideleri Hadice bint-i 

Hasan nâm bâ’isetü’l-kitâb Hâtûn sigâr-ı merkûmûnın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin kıbel-i 

şer’den vasî ve üzerine dahi kezâlik sıdk ve istikâmet ile insâfı zeyl-i vesîkada merkûmü’l-

esâmi-i müslimûn ihbârlarıyla lede’ş-şer’i’l-âlî nümâyân olan vasî-i mezbûre babası ve sigâr-ı 

mezbûrûnın li-emcedleri merkûm Hasan bin Hasib nâm kimesne nâzır nasb ve ta’yin 

olındıkda merkûmân dahi ber-vech-i muharrer vesâyet ve nezâret-i mezkûrı kabûl ve hidmet-i 

lâzımesi kemâ tenbagi edâyı taahhüd ve iltizâm itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb tahrîr ve imlâ 

olındı fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

Şühûdü’l-hâl 

Elmalı kazası müftisi fehâmetlü Hüseyin Efendi 

El-Hâcc Ati Efendi 

Sermuhzirân Mehmed Ağâ 

Ve gayrihum 

 

No:107 

Medîne-i Antalya’ya tâbi Küçük Fahreddin karyesinden iken bundan akdem vefât iden 

Ahmed bin Hasan ve sulbiye kızı Kezbân nâm sagîrlerin valideleri ve tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer’î şerifden mansûbe vasîleri işbu bâ’isetü’l-kitâb Hadice bint-i Hasan nâm Hâtûn’un 

taleb ve istidâsıyla hâkim-i muvaşşah sadrü’l-vesîka bir şahât-ı aklâmü’l-anîka fazîletlü molla 

efendi hazretleri sigâr-ı mezbûrûn Hasan ve Kezbân da Ahmed’den her birine babaları 

müteveffâ-yı mezbûr Ahmed’den mevrûs ber-mûceb-i defter-i kassâm mallarından işbu târih-i 
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kitâbdan kadar ma’rûf idüğü ihbâr olınan merkûmân Hasan ve Ahmed içün dahi şehrîye on 

otuz guruşdan alınmış ve merkûm Ahme diçün dahi şehrîye on beşer guruşın cem’an yetmiş 

beş guruş nafaka ve kisve vesâir havâyîc-i lâzımelerine harc ve sarfa ve lede’l-iktizâ 

istidâneye ınde’z-zafer mezbûrûnun mallarına rücû’a vasi-i mezbûre Hadice Hâtûn izin dahi 

virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb terkîm ve imlâ olındı fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min 

şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Elmalu vakfı müftisi fehâmetlü Hüseyin Efendi 

El-Hâcc Ati Efendi  

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ  

Ve gayrihum 

 

No:108 

Ma’rûz-ı daî’leridir ki 

Fî’l-asl İran ahâlisinden ve acem taifesinden olub li-ecli’t-ticâre medîne-i Antalya’da 

vâkı’ iki kapulı hânemde misâfireten sâkin Tenbakücü Mehmed bin Abdurrahman nâm 

kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imiz vâcibü’t-tevkîrde medîne-i 

mezbûre mahallâtından Kara Dayı mahallesi ahâlisinden ve evlâd-ı arabdan bâ’isü’l-i’lâm 

Ahmed ve Halil ibn-i el-Hâcc Ramazan muvâcehelerinde üzerlerine da’vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb hâzırân-ı bi’l-meclis işbu Ahmed ve Halil beheri kıyyesi on yedi buçuk guruş kıymet ile 

bi-safka-i vâhide mukâyefe tarîkiyla dünkü gün benden iştirâ eyledikleri iki yüz otuz üç kıyye 

tenbakunun mukâbilinde semen olarak bana i’tâ idecekleri beheri yetmiş üç kıyye gelmek 

üzere dört çuval Girit sabunı ile elli beşer kıyye olmak üzere bir tobra kahveyi bana edâ ve îfâ 

ve benden müşterâlar olan mezkûrü’l-mikdâr tenbâküyü odamdan nakl ve ref’ ile merkûmâna 

tenbiye olınmak murâdımdır dididkde gıbbe’s-suâl merkûmân dahi cevâblarında semen-i 

mezkûr mukâbilinde mikdâr-ı mezkûr tenbaküyü müddeî-i merkûm Mehmed’den vakt-i 

mezkûrde iştirâ eylediklerini ikrâr ancak mezkûr tenbakü altı aded tobra derûnına mevzû’ 

oldığı yalnız iki tobrasında olan tenbaküyü muâyenemiz vukû’bulduğu hâlde akd-i mezkûr 

miyânemizde vâkı’ oldığını müteâkib bâkî kalan dört tobrada olanı dahi olanı muâyene ve 

müşahâdeye tasaddî eylediğimizde bâyı’-ı müddeî-i merkûm irâeden imtinâ’ itmesi bize bâ’is-

iştibâh ve bunun üzerine refîki gâib-i ani’l-meclis Halil’den suâlimize zikr olınan dört tobrada 

bulunan tenbakü reddi ve çürükdür deyü merkûmın cevâbı dahi sebeb-i intibâh oldığı 

akâbinde mezkûr tobraları derûnındakini irâe içün her çend ısrâr itmiş isek de temerrüd-i 

muhâlefetde bulunarak ile’l-ân irâe itmediğine mebnî bizler dahi semen olarak sâlifü’z-zikr 

sabun ve kahveyi i’tâ itmişüz deyü eyledikleri def’-i müddeâ-ı mezbûr bi-tamam ikrârihâ ve 
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bundan başka tahıl ve toprak her ne ise görmeksizin alub kabûl itmek şartıyla virmiş olmam 

ile ol vecihle teslîm iderüm deyü bey’-i mezkûrın fesâdını iddiâ ve ısrâr itmeğin ve bu misillü 

akd-i fâsid-i fesh ile izâle-i fesâd hakk-ı hayr-ı ammeyn ve istimâ’ iden hâkim-i şer’ üzerine 

vâcib-i hüsn-i hâtim metin olmağın mûcebince akd-i fâsid-i mekûrı bi’l-fesh ba’dezîn husûs-ı 

mezkûrı da’vâsıyla merkûmân Ahmed ve Halil ve bi-vech-i şer’î muârazadan müddeî-i 

merkûm Acem Mehmed men’ olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l-ışrîn min 

şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/29a 

No:109 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ İnbihan karyesi sâkinlerinden İmam oğlu Hüseyin bin Hasan 

nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i lâzımü’t-teşrîfde 

medîne-i mezbûre mütenekkinlerinden tebaa-ı devlet-i aliyyeden bâ’isü’r-rakîm Liyondi 

veled-i Vasili nâm kimesne muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-

zikrin sudûrına değin silk-i mülk-i sahîhamda münselik ve havza-i tasarrufımda münsemit 

olub İnhiban karyesinde vâkı’ baron değirmeni dimekle arif ve şöhreti ile tahdîd ve ta’rîfden 

müstağnî bir bâb harâb mülk-i değirmeni arsasında senede olan üç buçuk aylık hisse îcâb-ı 

kabûli hâvî şürût-ı fâside ve müfsideden ârî tagrîr ve gabndan berî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile 

dört yüz elli guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Liyondi veled-i Vasil’e bey’ ve 

temlîk ve vech-i lâyıkıyla teslîm eylediğimde ol dahi iştirâ ve temlîk ve kabul idüb semeni 

olan meblağ-ı mezbûr dört yüz elli guruş dahi bi’t-tamam bana taslîm ve i’tâ ben dahi 

tamamen kabz ve istîfâ eylemek ile zikr olınan sehmde benim asla ve kat’an alaka ve 

medhalim kalmayub müşterî-i hâzır-ı merkûmın mülk-i müşterâ ve hakk-ı sarfı olmuşdur 

bey’-i mezkûrın tagrîr ve gabnına müteallik âmme-i da’vâ ve mutâlebât olan her birimiz 

aherin zimmetini kabûli hâvî ibrâ ve ıskât dahi eyledik didikde müşterî-i merkûm Liyondi 

dahi bâyı’-i mezkûr Hüseyini kelimât-ı meşrûhasında tasdîk ve tahkîk eylemeğin gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-yevmi’s-selâsîn min şa’bânü’l-muazzam 

sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

İnhiban karyesinden Mollâ Ömer oğlu Hâcı Osman 

Karye-i mezkûreden Deli Bekir bin Hüseyin 

Ve Cin Ahmed bin Hüseyin  

Ve gayrihum 

 

No:110 
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Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Küçük Ali Fahreddin karyesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Ahmed bin Hasan ve merkûmeden mütevellidler sulbî sagîr oğulları Hasan ve 

Ahmed ve sagîr kızı Kezban ile müteveffiye zevcesi(boşluk) mütevellidler silk-i askeride olub 

gâib-i ani’l-beled sulbî kebîr oğlu Osman ve sulbîye-i kebîre kızı Halime’ye inhisâr eylediğini 

ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân ve mütehakkık oldukdan sonra ben kebîr-i merkûm 

Osman medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde bâ’isetü’l-vesîka 

zevce-i mezbûre Hadice tarafından âtîü’l-beyân ibrâyı kabûle ve ibrâya dahi vekîl ve 

musaddak-ı şer’î babası merkûm Hasan bin Hacib muvâcehesinde ve nefsinden asâleten ve li-

eb kız karındaşı mezbûre Halime tarafından dahi kezalik ibrâ-ı âtî ile kabûle vekîl ve 

musaddak-ı şer’î oldığı halde vekâleten ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb mûrisimiz babam 

müteveffâ Ahmed ibn-i Hasan’ın zâhire ihrâc olınub ma’rifet-i şer’le bundan akdemce tahrîr 

ve hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hasan’ın müvekkilesi kızı müteveffâ-yı merkûmın zevce-i 

muhâlifesi Hadice ile verese-i sâiresi miyânelerinde tevzî’ ve taksîm olınan terekesinden 

başka hâric inkısâm bu def’a dahi on üç bin iki yüz doksan bir guruşluk tereke-i mektûbe 

zuhûr itmekle eşyâ-ı mezkûre dahi tereke-i sâbıkasına ma’rifet-i şer’le hatim ve ilâve ve 

cümle veresesi miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve teshîm olındıkda ben vesâir 

veresesi başka başka hisse-i irsîyemiz bi’t-tamam ve’l-hâl ahz ve kabz idüb mûrisimiz babam 

müteveffâ-yı mezbûrın kalîl ve kesîr ve celil ve hakîr bi’l-cümle ism-i mâl ıtlâk olınur 

terekesine ve cem’-i husûsât-ı mîrâsa müteallik deâvî ve kâffe-i mutâlebâtından hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Hasan’ın müvekkilesi o ki validem Hadice’nin asâleten vasîsi oldığı müteveffâ-yı 

merkûmın oğulları o ki karındaşlarım Hasan ve Ahmed ve Kezban nâm sagîr ve sagirlere 

izâfeten vesâyet-i zimmetine izâfeten vekîl-i hâzır-ı merkûm zimmetini ben asâleten 

müvekkilem li-ebevyen karındaşım Halime tarafından dahi vekâleten ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i 

şer’î ile ibrâ ve ıskât ve müvekkile-i mezbûr dahi ber-minvâl-i muharrer benimle müvekkile-i 

mezbûrenin zimmetimizi ibrâ ve yine tarafından her birimiz aherin ibrâsını kabûl dahi idüb bu 

vechle kat’-ı nizâ eyledük deyü mukırr-ı mezbûr Osman’ı sâdır olan kelimât-ı meşrûhasından 

vekîl-i mezbûr Hasan dahi bi’l-vekâle tasdîk ve tahkîk eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olındı fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

XII/29b 

No:111 

Medîne-i Antalya kurrâsından Yazır karyesi sâkinlerinden ma’rifetü’z-zât Ayşe bint-i 

Ali bin Veli nâm Hâtûn medîne-i mezbûrede meclis-i livâya mahsûs odada huzûr-ı 

saâdetlerinde ma’kûd meclis-i şer’-i şerîf-i enverde bi’l-cümle a’zâ-yı meclis-i livâ hâzır 
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oldıkları halde yine karye-i mezkûreden bâ’isü’l-i’lâm Mehmed bin Ömer bin Mehmed nâm 

kimesne muvâcehesinde bi’t-tav’iha ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis 

işbu Mehmed târihinden altı ay akdem karyemiz olan Yazır’da vâkı’ hânemiz derûnında olub 

içerüsünde ben ve kapusı hâricinde karındaşım hâzır-ı bi’l-meclis Mehmed yatmış oldığına 

odanın ocağı bacasından geceleyin yatsu vaktinden sonra ikimizde uykuda bulunduğumuz 

halde nüzûl ve üzerime bağteten hücûm ittikde ben dahi havımdan sayha ve karındaşım 

merkûm nidâ idecek merkûm Mehmed yedinde bulunan sagîr bıçak ile sağ elimin muâyene 

olınan işbu orta parmağıyla yanında bulunan diğer parmağın ikisini birden bi-gayr-i hakkın 

amden darb ve cerh ve amel ve istimâldeb bi’l-külliye ta’tîl itti deyü bundan akdem husûs-ı 

mezkûrı cârih-i hâzır-i merkûmdan işbu meclis-i livâda da’vâ ittiğimde merkûm külliyen 

inkârına mebnî taraf-ı şer’den ben beyyine-i âdile ityânıyla teklîf olınub ben dahi ile’l-ân 

beyyine-i matlûbe taharrisinde olmuş isemde vicdân ve ityândan âciz oldığımdan nâşi 

talebimle merkûm Mehmed istihlâf suretinde iken miyânemize müslimûn-ı muslihûn 

tavassutıyla da’vâ-yı mezkûremden beni merkûm ile an inkâr sekiz yüz guruş bedel üzerine 

inşâ-ı akd-i sulh eylediklerinde ben ve merkûm dahi sulh-i mezkûrı ale’l-vechi’l-mezkûr 

kabûl ve bedel-i sulh-ı mezkûrı tamamen bana edâ ve ifâ ve ben dahi kabz ve istîfâ idüb cerh-i 

mezkûr ve müeallik âmme-i deâvî ve mutâlebâ ve kaffe-i imân ve muhâsemâtdan ben 

merkûm Mehmed’in zimmetini ol dahi bana medfû’ olan bedel-i sulh-ı mezbûrın istirdâdına 

müteallik âmme-i da’vâdan benim zimmetimi ibrâ-ı âmm râfiü’l-hisân ve katü’n-nizâ ile ibrâ 

ve ıskât ve yine her birimiz aherin ber-minvâl-i muharrer ibrâsını kabûl dahi eyleyüb bu 

vechle kat’-ı nizâ eyledik deyü mukırre-i mezbûre Ayşe’yi cem’-i kelimât-ı ibrâiyye-i 

meşrûhasında mezbûr Mehmed dahi şifâhen tasdîk ve vicâhen tahkîk eylediği huzûr-ı 

saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l-evvel min ramazânü’l-mübârek sene tis’a ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

No:112 

Medîne-i Antalya mahallâtından Âhi Yusuf Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

vefât iden Kamile kadın ibnetü İsmail Ağâ ibn-i İbrahim’in verâseti zevc-i metrûkı Yusuf Ağâ 

ibn-i Halil ile sadrî kebîr oğulları Hüseyin ve Hasan ve sadrî sagîr oğulları Osman ve 

Mehmed Nazım ve sadrîye-i kebîre kızı Fatma hanıma münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın veliyy ve babaları ve tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer’den vâsî-i mansûbeleri mûmâ-ileyh Yusuf Ağâ vesâir verese-i kibârın 

taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-

şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur 

hurrire fî sehl-i şa’bânü’l-muazzam sen tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 
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Çuka kaplı nâfe müsta’mel Çuka kaplı müsta’mel kısa Altıparmak müsta’mel entari 

Diz kürkü aded 1  beden kürk aded 1  aded 1 

150 guruş   75 guruş   100 guruş 

 

Müsta’mel canfes şalvar  Müsta’mel canfes ferace Müsta’mel basma entari aded 1 

Aded 1    aded 1    şalvar aded 1 

50 guruş   100 guruş   60 guruş 

 

Def’a müsta’mel basma  Kısa canfes hırka aded 10 Kısa merinos hırka aded 1 

Entari aded 1 şalvar aded 1 50 guruş   30 guruş 

50 guruş 

Müsta’mel trablus   Müsta’mel kânli peştamal  Evâsit sini  

Kumaşı aded 1  aded 1 fıta aded 1  120 guruş  

50 guruş   50 guruş 

 

Kapaklı sahan aded 4  Def’a kapaklı sahan aded 1 Mertebânî aded 2 

100 guruş   kapaksız sahan aded 1 60 guruş 

    30 guruş 

Hamam tası aded 1  Hamam leğeni aded 1  Leğen ibrik aded 1 

10 guruş   50 guruş   60 guruş 

 

Ocak ibriği aded 1  Hamur leğeni aded 1  Sagîr kapaklı tencere  

30 guruş   30 guruş   60 guruş 

 

Def’a kebîr kapaklı tencere  Su bakracı aded 1  Yağ tâbesi aded 1 

Aded 2    25 guruş   15 guruş 

80 guruş 

 

Havan aded 1   Yorgan aded 1 döşek aded  Sandık aded 1 

25 guruş   1 yasdık aded 1 minder 30 guruş 

 aded 1  

    160 guruş 

 

Kırkalı karyesinde vâkı’ Onluk altun aded 26  Yirmilik altun aded 21 

Mülk bağ   260 guruş   420 guruş 
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1000 guruş 

 

İstanbul nısfı altun   Adliye nısfı altun   Mahmudiye bütünü altun aded 5 

aded 3    aded 1    400 guruş 

42 guruş   10 guruş 

 

Yaldızlı gümüş bilezik İncü miskal aded 4  Zevc-i merkûm zimmetinde  

Çift aded 1   700 guruş   mehr-i müeccel hak  

500 guruş       501 guruş 

 

Hurda elmas taşlı altun  Yeşil taşlı altun yüzük 

yüzük aded 1   aded 1 

100 guruş   50 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-tereke 

5733 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Vasiyet-i müsbit   Resm-i kısmet   Kaydiyye 

Muâyenesi   119 guruş   8,5 guruş  

1000 guruş 

 

Masârif-i müteferrika  Varaka bahâ 

42,5 guruş   3 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’l-zevci’l-merkûm Hissetü’l-ibni’l-merkûmi’l- Hissetü’l-ibni’l-merkûmi’l- 

Yusuf Ağâ   kebîr Hüseyin Efendi  kebîr Hasan 

1140 guruş   760 guruş   760 guruş 

 

Hissetü’l-ibni’l-merkûmi’l- Hissetü’l-ibni’l-merkûmi’l- Hissetü’l-binti’l-mezbûreti’’l- 

Sagîr Osman    sagîr Mehmed Nazım  kebîr Fatma Hanım 

760 guruş   760 guruş   380 guruş 

 

XII/30a 
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No:113 

Fî’l-asl Mora muhâcirlerinden olub medîne-i Antalya mahallâtından Kızılsaray 

mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan Zabtiyye Seyyid Ali Ağâ bin Abdullah’ın 

verâseti zevce-i menkûha-ı metrûkesi Fatma bint-i Ahmed ve diğer zevce-i menkûhası Emine 

bint-i Hüseyin nâm Hâtûnlar ile mezbûr Emine’den mütevellidler sulbî sagir oğlu Mehmed 

Ali ve sulbîye-i sagîre kızı Medine’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-ı umûrları kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn 

olınan müteveffâ-yı merkûmın Moravi Mahmud Ağâ ile zevcetân-ı mezbûretân ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur fî selh-i şa’bânü’l-muazzam sene 

tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Tabanca tek aded 1  Çuha nim-ten aded 1  Köhne basma yelek 

Bıçak aded 1   yelek aded 1   2 buçuk guruş 

70 guruş   48 guruş 

 

Köhne çuha cebgen aded 1 Beyaz dizlik aded 1  Def’a tuzlık maa bağ aded 1 

25 guruş   18 guruş   34 guruş 

 

Def’a köhne tuzlık çift  1 Sela halka aded 1  Mâî dizlik aded 1 

2 guruş 5 para   12 guruş   10 guruş 

 

Mest maa çorab   Köhne dîmî aded 1  Heğbe aded 1 

3 guruş   10 guruş   20 guruş 

 

Köhne fes aded 1  Köhne meslah aded 1  Köstek ve demir sikke  

5 guruş   6 guruş   3 guruş 

 

Harbî aded 1   Doru bârgîr re’s maa eğer   

1 buçuk guruş   keçe 

    411 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

688 buçuk guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 
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Mehr-i müeccel zevcetü’l- Mehr-i müeccel diğer  Deyn-i müsbit Boyacı el-Hâcc  

Mezbûre Fatma Hâtûn zevcetü’l-mezbûre Emine Ahmed Ağâ’ya menzil icâresi 

101 guruş   31 guruş   250 guruş 

 

Deyn-i müsbit Moravi  Deyn-i müsbit Moravi  Bey’ olınan bârgîr ihtisâbı 

Bakkal Ahmed Ağâ’ya  Hâfız Ali’ye şa’îr semeni 11 guruş 

Şaî’r semeni   11 guruş 

52 guruş 

 

Dellaliye-i eşya ve bârgîr Resm-i kısmet   Kaydiyye  

14 guruş   5,5 guruş   1,5 guruş 

 

Masârif-i müteferrika   

11,5 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

488,5 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

200 guruş 

Hissetü’l-zevci’l-mezbûre  Hisse-i diğer zevcetü’l- Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr 

Fatma Hâtûn   mezbûre Emine Hâtûn Mehmed Ali 

12 guruş   12 guruş   116 guruş 26 para 2 akçe 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l 

Mezbûre Medine 

58 guruş 13 guruş 1 akçe 

 

No:114 

Medîne-i Antalya kurrâsından Çakırlar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Ali bin Hasan’ın verâseti zevce-i metrûkeleri Amine bint-i Abdullah ve diğer zevcesi 

Züleyha bint-i Ali ve sulbî kebîr oğlu Yakub ve sagîr oğulları Hüseyin ve Hasan ve İbrahim 

ve sulbîye-i kebîre kızları Havva ve Dudu ve sulbîye-i sagîre kızları Fatma ve Kezban’a 

münhasire oldığı ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sigâr-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şerden vasî mansûbeleri valideleri mezbûr Amine’nin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i 



 237 

şer’le tahrîr ve beyne’l-verse bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin 

ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezkûrede vâkı’ Tay re’s aded 1  Öküz aded 1 

Mülk-i menzil ve bir   300 guruş   250 guruş 

Mikdâr bağçe 

2000 guruş 

 

İnek aded 2   Koyun aded 8   Tüfenk aded 1 

400 guruş   240 guruş   100 guruş 

 

Gümüş tabanca aded 1 Çilingir takımı   Sandıklık tahta aded 30 

150 guruş   600 guruş   60 guruş 

 

Kazgan aded 1 kıyye 5 Evânî-i nuhâs kıyye 4  Kantar aded 1 

100 guruş   80 guruş   60 guruş 

 

Sandık aded 1   Kilim aded 1   Çul aded 1 

25 guruş   40 guruş   35 guruş 

 

Yorgan aded 1 döşek   Harâr aded 2   Kahve takımı  

aded 1 yasdık aded 1  15 guruş   40 guruş 

100 guruş 

 

Sıraclı heğbe aded 2  Nacak aded 1   Tahra aded 1 

30 guruş   15 guruş   5 guruş 

 

Orak aded 2   Keçe aded 1   Mısır darısı keyl 8 

6 guruş   50 guruş   100 guruş 

 

Hınta keyl 6   Kızıl çuval aded 1  Çuval aded 2 

120 guruş   30 guruş     30 guruş 

 

Bel aded 1   Hırdavât-ı menzil 
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15 guruş   100 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

5096 guruş 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  Mehr-i müsbit li’z-zevceti’l Mehr-i müsbit li’z-zevceti’l- 

50 guruş   mezbûre Amine   mezbûre Züleyha 

    100 guruş   50 guruş 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye   Varaka bahâ 

127,5 guruş   7 buçuk guruş   2 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

52 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

390 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

4706 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre  Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’l-sagîr 

Amine    Züleyha   Yakub 

294 guruş 5 para  294 guruş 5 para  686 guruş 12 para 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  

Hüseyin   Hasan     İbrahim 

686 guruş 12 para  686 guruş 12 para  686 guruş 12 para 

 

Hissetü’l-binti’l-kebîr  Hissetü’l-binti’l-kebîr  Hissetü’l-binti’s-sagîr  

Havva    Dudu     Fatma  

343 guruş 6 para  343 guruş 6 para  343 guruş 6 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîr 

Kezban 

343 guruş 6 para 

 

XII/30b 
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No:115 

Isparta sancağı dâhilinde vâkı’ Palu nâhiyesi kurrâsından Bedre karyesi ahâlisinden olub 

hâcc-ı şerîfe azimeti esnâsda medîne-i Antalya’da Hâcı Nakıb Ağâ hânında misâfireten sâkin 

oldığı halde vefât iden Bel oğlu Hâcı Veli bin Abdullah nâm kimesnenin zâhirde vâris-i 

ma’rûf ve ma’rifesi olamayarak terekesi beytü’l-mâla âid olub bu misüllü terekeyi li-ecli’l-

hıfz-ı kabza-ı memûr olan Teke sancağı mâl müdîri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi tarafından 

meb’ûs Mehmed Çavuş ve taraf-ı şer’-i şerîfden irsâl olınan Muhzır Ali ve merkûmın vasî-i 

muhtârı Hâcı Mustafa ibn-i el-Hâcc Osman ma’rifetleriyle tahrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-

müzâyede bey’ olınub ba’de ihrâcü’l-vasiyet ve’l-masârif bâkî esmânı livâ-ı mezbûr emvâl 

sandığına teslîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbzrdır ki ber vech-i âtî zikr u beyân olınur 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

 

Şilte aded 1seccade aded 1 Sofra aded 1 su tulumu Bir kat elbise  

Yasdık aded 10  aded 1    24 guruş 

20 guruş   15 guruş 

 

 

Silecek aded 3   İbrik aded 1   Hırdavât kise  

90 guruş   40 guruş   5 guruş  

 

Müsta’mel basma entari  Beyaz don ve gömlek ve  Yemeni çift aded 1 

aded 1    çevre ve terlik   aded 1 

18 guruş   19 guruş 

 

Hırdavât   Köhne kemer ve bârut  Bıçak aded 1 tabanca aded 1 

6 guruş   kabağı     60 guruş 

    8 guruş 10 para 

Köhne heğbe aded 1  Duhân maa peşkir  Müsta’mel yağmurluk aded 1 

7 guruş   5 guruş 10 para  77 guruş 

 

Bekemet    Ustura bıçağı aded 1  Köhne fenar aded 1 

13 guruş   3 guruş   15 guruş 

 

Yeşil şapka    Nakd-i mevcûd Osmanlı İngiliz lirası aded 1 
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7 guruş   lirası aded 40   110 guruş 

    4000 guruş 

Luiz aded 6   Luiz rub’ı aded 1  İslambul nısfı aded 3 

519 guruş   21 guruş 15 para  22 guruş 

 

Mahmudiye rub’i  Hayriye altunı aded 1  Beyaz akçe  

17 guruş   23 guruş   38 guruş 20 para 

 

Bakır akçe    Köhne şal aded 2 

7 guruş 15 para  12 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

5170 guruş 30 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Eğirdirli Hâcı Osman ibni el-Hâcc Ahmed ve Hâcı Mustafa ibn-i el-Hâcc Hasan 

şehâdetleriyle techîz ve tekfîn içün bâ-vasiyet ve tenfîzine dahi kasaba-i mezkûreden Es-

seyyid el-Hâcc Mustafa ibn-i el-Hâcc Osman’ı vasî ihtiyar eylediğini memûrü’l-beytü’l-mâl 

Mehmed Çavuş ibn-i Hasan muvâcehesinde ber-nehc-i şer’î ba’de’s-sübût vasî-i merkûma 

teslim olınan  

500 guruş 

 

Taraf-i şer’e âid resm-i Hazineye âid resm  Mahkemeye âid kaydiyye 

Kısmet    259 guruş   4 guruş 

129 guruş 20 para 

 

Hazineye âid kaydiyye Mahkemeye âid kaydiyye Hazineye âid kaydiyye 

4 guruş   4 guruş   4 guruş 

 

Nısf-ı dellâliyye hazineye Mahkemeye âid dellaliyye Dellaliyye 

Âid    1,5 guruş   2,5 guruş 

4 guruş 

 

Varaka bahâ   Hammaliyye   Masârif-i müteferrika 

2,5 guruş   2 guruş   41,5 guruş 
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Yekûni’l-ihrâcât 

950 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

4220 guruş 30 para 

Meblağ-ı mezbûr bâ-ilm u haber beytü’l-mâl sandığına teslîm olınmışdır 

 

No:116 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurrâsından Avdan karyesi ahâlisinden 

iken bundan akdem vefât iden Veli bin Abdullah verâseti sulbî kebîr oğulları Cafer ve Ali ve 

sulbîye-i kebîre kızı Şerife’ye münhasire oldığı ınde’ş-şer’il-enver nümâyân oldukdan sonra 

vârisûn-ı mezbûrûnın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye bi’l-müzâyede lede’l-bey’ tevzî ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr defteridir ki ber vech-i âtî zikr olınu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-ışrîn min  cumâde’l-ahir 

sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

 

Erkek boz deve aded 1 İki yaşında çıkma dorum(?) Dişi kara deve aded 1 

700 guruş   aded 1    800 guruş 

    500 guruş 

Amelmânda dişi deve  Kırmızı kayalık deve  Def’a kırmızı kayalık aded 1 

Aded 1    aded 1    800 guruş 

500 guruş   800 guruş 

 

Boz kayalık aded 1  İki yaşında dişi deve aded 1 Köşek dorum (?) aded 3 

800 guruş   500 guruş   600 guruş 

 

Öküz aded 3   Amelmânda öküz aded 1 İki yaşında tosun aded 1 

1100 guruş   250 guruş   180 guruş 

 

İki yaşında tosun aded 1 Bir yaşında tosun aded 1 Danalı inek aded 2 

180 guruş   100 guruş   350 guruş 

 

Erkek merkeb aded 1  Def’a erkek merkeb aded 1 İki yaşında sıpa aded 1 

100 guruş   100 guruş   100 guruş 
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Dişi merkeb aded 1  Koyun aded 45  Davar aded 160  

100 guruş   1350 guruş   3800 guruş 

 

Arı maa koğanı aded 1 Evân-i nuhâs  aded 420 Keçe aded 6 

300 guruş   1000 guruş   400 guruş 

 

Cedîd kilim aded 1  Müsta’mel kilim aded 3 Çuval yük 6 

50 guruş   60 guruş   120 guruş 

 

Harar yük 3   Mendil aded 2   Çifte takımı aded 2 

120 guruş   50 guruş   100 guruş 

 

Nacak aded 2   Palto aded 2   Tahra aded 2 

20 guruş   20 guruş   10 guruş 

 

Keser aded 2   Kara takımı tüfenk aded 1 Yağ kıyye 18,5 

10 guruş   30 guruş   185 guruş 

 

Peynir kıyye 36  Kahve takımı aded 1  Hınta keyl 54 

90 guruş   40 guruş   864 guruş 

 

Şaî’r keyl 63   Tabanca çift 1   Nuhâs ibrik aded 1 

630 guruş   50 guruş   40 guruş 

 

Bulgur keyl 5   Dakîk keyl 8   Zimmeti Veli İsbâ oğlu Ali’de 

120 guruş   120 guruş   460 guruş 

 

Devrim Hasan’da   Ahmed Ali’nin oğlu Veli’de Karye-i mezkûrde vâkı’ bir bâb 

1700 guruş   200 guruş   mülk-i menzil aded 1 

        1000 guruş 

Anbar aded 1   Nakd-i mevcûd  Hırdavât-i menzil 

500 guruş   1500 guruş   351 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

23860 guruş 
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Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

596 guruş buçuk  36 guruş   20 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

175 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

808 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’l-ibn Cafer  Hissetü’l-ibn Ali  Hissetü’l-bint Arife 

9221 guruş 8 para  9221 guruş 8 para  4610 guruş 24 para 

 

XII/31a 

No:117 

Medîne-i Antalya kurrâsından Ekşili karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Ahmed bin Osman’ın verâseti zevce-i metrûkesi Emine bint-i Ahmed ile sulbî kebîr oğulları 

Osman ve Hüseyin ve Veli ve Hasan ve sagîr oğlu Ahmed ve sulbîye-i kebîre kızı Emine ve 

sagîre kızı Ayşe’ye münhasire oldığı bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk verese-i 

kibâr-ı merkûmın emvâl-i mevrûselerini hıfz ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den mansûbe 

vasîleri valideleri merkûme Amine’nin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm 

ve beyinlerinde tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı merkûm defteridir ki ber vech-i 

âtî zikr olınur hurrîre fî’l-yevmi’s-sânî min ramazânü’l-mübârek sene tis’a ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrede vâkı’  Bağ kurûmı evlek   Dişi deve aded 1 

Tahtânî bir bab mülk-i  13     500 guruş 

menzil aded 1   3640 guruş 

450 guruş 

 

Ak deve aded 1  Üç yaşında kırmızı deve Öküz aded 1 

500 guruş   Aded 1    300 guruş  

    500 guruş 



 244 

Erkek merkeb aded 1  Müsta’mel kilim aded 2 Kara çadır aded 1  

150 guruş    50 guruş   100 guruş  

 

Çuval çift 2   Dükkan aded 1  Kahve takımı aded 1 

45 guruş   15 guruş   30 guruş 

 

Evânî-i nuhâs aded 22 Ak deve aded 1  

330 guruş   500 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

6340 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn  Mehr-i müsbet li’z-  Resm-i kısmet 

50 guruş   zevceti’l-mezbûre  158,5 guruş 

    101 guruş 

Kaydiyye    Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

10 guruş   4 guruş   44 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

368 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

5972 guruş 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîr  Hissetü’l-ibni’l-kebîr 

Mezbûre Amine  Osman    Hüseyin 

746 guruş 20 para  875 guruş 36 para 2 akçe 875 guruş 36 para 2 akçe  

 

Hissetü’l-ibni’l-kebîr  Hissetü’l-ibni’l-kebîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Veli    Hasan    Ahmed 

875 guruş 36 para 2 akçe 875 guruş 36 para 2 akçe 875 guruş 36 para 2 akçe  

 

Hissetü’l-binti’l-kebîr  Hissetü’l-binti’s-sagîr 

Emine    Ayşe 

435 guruş 18 para 1 akçe 435 guruş 18 para 1 akçe 



 245 

No:118 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurasından Yazır karyesi ahâlisinden olub 

bundan akdem vefât iden Osman ibn-i Mustafa’nın verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i 

Yusuf ile sulbî sagîr oğulları Mehmed ve Mustafa ve sulbîye-i sagîr kızları Ümmü Gülsüm ve 

Ayşe’ye münhasire oldığı ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrûn-ı 

mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî-i mansûbeleri valideleri mezbûre Fatma 

Hâtûn’ın taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur 

hurrire fî’l-yevmi’l-ışrîn min cumâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrede vâkı’ Tahta anbar aded 1  Amelmânda merkeb 

Bir bâb mülk-i menzil 300 guruş   aded 1 

Aded 1        80 guruş 

700 guruş 

 

İnek aded 1   Öküz aded 1   Evânî-i nuhâs aded 4 

150 guruş   400 guruş   80 guruş 

 

Çuval aded 3   Köhne kilim aded 1  Bulgur keyl 3 

45 guruş   20 guruş   60 guruş 

 

Dakîk melez keyl 11  Şaî’r keyl 3   Balta aded 1 tahra aded 1 

165 guruş   30 guruş   15 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

45 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2090 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i müsbit li’z-  Resm-i kısmet-i âdi  Kaydiyye 

Zevceti’l-mezbûre  52 ,5 guruş   3 guruş 

50 guruş 
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Varaka bahâ   Masârif-i müteferrrika 

20 guruş   20 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

126 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’l-zevceti’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Fatma     Mehmed   Mustafa 

245 guruş 20 para  572 guruş 33 para  572 guruş 33 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-sagîr 

Ümmü Gülsüm  Ayşe 

286 guruş 16 para  286 guruş 16 para 

 

XII/31b 

No:119 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurrâsından Kışla karyesi ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât iden Yusuf bin Mustafa’nın verâseti zevce-i metrûkesi Ümmü Gülsüm 

bint-i Veli ile sulbî sagîr oğulları İsmail ve Halil ve sulbiye-i kebîre kızları Hafize ve 

Fatma’ya münhasire oldığı ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrân-ı 

mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî-i mansûbeleri anaları mezbûre Ümmü 

Gülsüm’ün taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-

şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i mütevffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech âtî zikr 

olınur hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-ışrîn min cumâde’l-ahir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

 

Karye-i mezkûrede bir bâb Dişi merkeb aded 1  Amelmânda öküz aded 1 

Mülk-i menzil aded 1  150 guruş   120 guruş 

1200 guruş 

 

Üç yaşında düge aded 1 Harar yük 1   Çuval yük 1 

120 guruş   30 guruş   20 guruş 

 

Heğbe aded 1   Çift takımı aded 1  Balta aded 1 nacak aded 1 
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5 guruş   50 guruş   tahra aded 1 

        20  guruş 

Tüfenk aded 1   Hınta keyl 8   Şaî’r keyl 2 

135 guruş   144 guruş   20 guruş 

 

Dakîk keyl aded 1  Bulgur keyl 2 buçuk  Evânî-i nuhâs kıyye 62 

25 guruş   40 guruş   125 guruş 

 

Koyun aded 2    aded 1    Kil aded 3 

60 guruş   20 guruş   18 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

53 guruş 

Cem’an Yekûni’t-tereke 

2490 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Müteveffâ-yı mezbûrın  Mehr-i müsbet li’z-zevceti’l 

50 guruş   sâbit olan vasiyeti  mezbûre 

    200 guruş   51 guruş  

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ  

62 buçuk guruş  3 guruş   20 para 

 

Masârif-i müteferrika 

30 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

397 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2092 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

mezbûre Ümmü Gülsüm İsmail    Halil 
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261 guruş 22 para  610 guruş 6 para  610 guruş 6 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-sagîr 

Fatma    Hafize 

305 guruş 3 para  305 guruş 3 para 

 

No:120 

Antalya mahallâtınddan Cami’-i Cedîd mahallesinden iken bundan akdem vefât iden 

Dimitri veled-i Siravo nâm zimnînin verâseti zevcesi Meryem ile sulbî kebîr oğlu İstiradi ve 

sagîr oğlu Ligori ve diğer sagîr oğlu Penayiri ve sulbîye-i kebîre kızı Aline’ye inhisâri lede’ş-

şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu sagîreden mezbûrûnın emvâllerini hıfz ve 

mansûbe vasî valideleri mezbûre Meryem ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’-î şerîfle tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm kılınan terekenin defter-i kasâmsıdır ki 

ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi min ramazânü’l-mübârek sene tis’a 

ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Zevce-i mezbûre ile münâsafeten   Hayatında dört bin guruşa bey’ eylediği mülk-i 

Müşterek nısf-ı menzil kıymeti  bağçenin semen-i mezkûrından gayri az makbûz  

2500 guruş     bade helâke müşterî Filibeli abâcı Adnaşdan  

      Tahsîl olınan 

      2699 guruş 10 para 

Cem’an yekûni’t-tereke 

5199 guruş 10 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet-i âdî    Kaydiyye 

130 guruş     8 guruş  

 

Masârifât-ı müteferrika ve kağıd bahâsı Meblağ-ı mezbûrı tahsîl içün kapuya virilen  

60 guruş     resm-i tahsîl 

      67 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

265 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 
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4934 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibn-i kebîr  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr-i sagîr 

mezbûre Meryem  İstiradi    Ligori 

618 guruş 2 para  1233 guruş 4 para  1233 guruş 4 para 

 

Hissetü’l-ibni’l-mezbûr-ı Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Sagîr Penayiri   Eleni 

1233 guruş 4 para  1233 guruş 4 para 

Zevce-i mezbûrenin hisse-i irsîye-i murakkaması kendüye ve kebiretân-ı merkûmânın 

hisse-i irsîye-i mezkûreleri dahi kendülerine i’tâ olındığı misüllü sagîrân-ı mezbûrânın dahi 

cem’an hisse-i mevrûseleri olan meblağ-ı mezbûr iki bin dört yüz altmış altı guruş sekiz para 

valideleri ve vasileri mezbûre Meryem’e i’tâ ve teslîm ve ahere bâ-devr-i şer’î edâne ve bi-

cümle merkûmânı idare ile tenbiye dahi olındığı işbu mahalle şerh virildi 

Bu taksîm münfesih olmağla aşağıda bi-tekrâr kayd olınmışdır 

 

XII/32a 

No:121 

Fî’l-asl Antalya sâkinlerinden olub el-hâletü hazihi medîne-i mezkûreye tâbi’ Badem 

Ağacı nâm karyede sâkin ma’rifeti’z-zât Gülsüm bint-i Mustafa nâm Hâtûn medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’imizde vâcibü’t-tevkîrde kaza-ı mezkûrın sâbıkan müdîri olub 

âtîü’l-beyân da’vâ içün bâ-emirnâme-i kaymakamî imza ittirdiği bâ’isü’l-i’lâm Ahmed Ağâ 

ibn-i Abdullah nâm kimesne muvâcehesinde mübâşirleri Mustafa Kavvas hâzır oldığı halde 

üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Antalyalı bâzârgânından 

târihinden üç buçuk sene akdem kendi malımdan bin üç yüz guruş semen-i medfû’ 

mukâbilinde nefsim içün iştirâ ve kabz eylediğim bir çift camus zevc-i dâhilim olub 

târihinden üç sene akdem firâr ve guyûbet iderek halen hayat-ı memâtına ma’lûm olan Hâcı 

Mahmud bin Abdullah’ın malı olmak zuamıyla merkûmın kesân-ı ma’lûmeye olan düyûnı 

tediye için hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ahmed Ağâ zevcim merkûmın hâl-i gaybûbetinde hilâf-ı 

şer’-i şerîf bundan iki buçuk sene akdem cebren fuzûli benden bin üç yüz elli guruş semen 

mukâbilinde iştirâ ve semen-i mezkûre-i merkûmın düyûnına ifâ ve hâlen mezkûr 

camuslarımı isti’mâl itmiş olmağla mülkümü ister ve edâ olınmak murâdımdır didikde 

gıbbe’s-suâl merkûm Ahmed Ağâ dahi cevâbında sâlifü’z-zikr bir çift camus semen-i mezbûr 

mukâbilinde müddeî-i mezbûreden iştirâ ve hâlen vaz’-ı yed ve isti’mâl eylediğini ikrâr ancak 

merkûmenin zevc-i gâib-i merkûmın târihinden dört buçuk sene akdem hâzır-ı bi’l-meclis 

işbu bölükbaşı oğlu Ali’den beher yükü yüz elli guruş semen mukâbilinde iştirâ eylediği üç 
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yük hınta ile beher yükü yüz guruş semen ile iştirâ eylediği üç yük şaîr semeni olan min 

haysü’l-mecmû’ yedi yüz elli guruş bâyı’-i hâzır-ı merkûma olan deynin müddeî-i mezbûra 

edâsına kefâlet itmesine binâen târih-i merkûmda bâ-ma’rifet-i şer’-i şerîf mezbûre zikr olınan 

camusları semen-i mezkûr mukâbilinde bana rızâsıyla bey’ ve zimmetimde olan semen-i 

mezkûrdan yedi yüz guruş dâyin-i hâzır-i merkûm Ali alacağı olan meblağ-ı mezbûrdan elli 

guruş ba’de’l-hatt sahhu’l-bâkî kalan yedi yüz guruşı dahi mezbûrenin hizmetkârı olub gâib-i 

ani’l-meclis Koca İra oğlu Mehmed’e kezalik cihet-i asâletden olan yüz guruş deyni içün 

mezbûrı dahi ve yine yirmi sekiz guruşı dahi gâib-i ani’l-meclis Kütübcü oğlu Mustafa’ya 

kezâlik cihet-i asâletden mikdâr-ı mezkûr olan deyni içün merkûme dahi yüz otuz sekiz guruş 

dahi hâzır-i bi’l-meclis Antalyalı işbu Osmanlılı Ahmed oğlu Mehmed Efendi’ye kezalik 

cihet-i asaletten mikdâr-ı mezkûr olan deyni içün merkûm dahi mezbûra benim üzerime 

havale idüb ben dahi meblağ-ı mezbûreyi mahallelim merkûmuna edâ ve ifâ itmem ile mülk-i 

müşterâm olarak bi-hakkın vaz’-ı yed ve istimâl iderim deyü hâzırûn-ı merkûmûndan her 

birerlerinin tasdîklarına mukârin eylediği def’ilerinin müddeî-i mezbûre sakk olınan mâ adâyı 

tasdîk ve ikrâr ancak def’-i evvel-i meşrûhı inkâr idecek dâyin-i merkûm-i aliyyeden lede’t-

talebü’l-beyyine ol dahi zikr olınan Badem Ağacı karyesinden olub lede’t-tezkiye  her 

birerleri adl’ ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan Sarı oğlu İsmail bin Mustafa ve Koca 

Kulamı oğlu Ahmed bin Mehmed nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î 

eyledikleri şehâdetleriyle def’-i mezbûr ve kefâlet-i mezkûreyi merkûm Ali isbât itmeğin 

müddeî-i mezbûrenin tasdîk eylediğihavâlât-ı bâkiye dahi bey’-i mezkûrı ayn-ı icâzet 

oldığından cebr ve fuzûli da’vâsı dahi şâyânü’l-iltifât ve istimâ’ olmamağın mûcebince 

ba’dezîn mezkûr camusların istirdâdı içün merkûm Ahmed Ağâ’ya ber-nehc-i şer’î 

muârazadan müddeî- mezbûre Gülsüm men’ olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrire 

leyletü’l-ahedü’l âşir min ramazânü’l-mübârek sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/32b 

No:122 

Fî’l-asl Mora muhâcirlerinden olub medîne-i Antalya mahallâtından Timurcı Süleyman 

Mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan İdris Ağâ bin Mustafa bin Abdullah’ın 

verâseti zevce-i menkûha-ı metrûkesi Fatma bint-i Emin ile sulbî sagîr oğlu Necib ve sulbîye-i 

sagîre kızı Amine ve sulbîye-i kebîre kızları Kaduş ve Arife’ye münhasire oldığı lede’ş-

şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer’sen vasî nasb ve ta’yîn olınan enişteleri Moravi Hüseyin bin Osman ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ olınub beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 
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olınan tereke-i müteveffâ-yı merkûm defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî gurre-i 

şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Çamaşuy leğeni aded 1 Hamır leğeni aded 1  Köhne sagîr kazgan kıyye 3 

Kıyye 72 fî 30   kıyye 2 dirhem 25    dirhem 250 fi 10 20 para  

225 guruş    10 para fi 30 

    63 guruş 

 

Sini aded 1   Kataif tebsisi aded 1  Tencere aded 3 çanak aded 2 

90 guruş 10    25 guruş   kıyye 4,5 fi 23,5 

        105 guruş 

 

Nuhâs yağ tâbesi aded 1 Kapaklı şurba tası aded 1 Leğen maa ibrik 

Timur tâbe aded 1  kapaklı sahan pilav  66 guruş 

17 guruş   kuşhânesi aded 1 

    90 guruş 15 para 

 

Sagîr nuhâs mankal   Sagîr kapaksız sahan aded 2 Yağmurluk aded 1 

83 guruş   14 guruş 10 para  100 guruş 

 

Köhne kilim    Def’a kilim    Def’a kilim aded 1 

34 guruş 15   para  53 guruş   60 guruş 

 

Kahve takımı aded 1  Çuha şalvar aded 1  Müsta’mel nısf acem şalı aded 1 

25 guruş   kısa kürk aded 1  55 guruş 

    232 guruş 

Def’a müsta’mel nısf   Binlik şişe aded 3  Sagîr tahta sanduk ve çekmece  

acem şalı aded 1  6 guruş   aded 3 

55 guruş       52,5 guruş 

 

Cam fanûs aded 1  Kamış memlû’ yasdık aded Dişi merkeb maa sıpa aded 1 

7 guruş   20 mak’ad aded 2 minder   140 guruş 

    Aded  

    200 guruş 
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Def’a merkeb aded 1  Kahve değirmeni aded 1 Ocak timuri aded 1 

75 guruş   kahve tâbesi aded 1  ıskaran aded 1 

25 guruş Sarf   20 guruş   10 guruş 

50 guruş 

 

Kaburlık aded 1  Tahta anbar aded 1  Hınta keyl 3 

Göğüslük aded 1  80 guruş   60 guruş 

15 guruş 

 

Burdurî Hâcı İbra oğlu  Def’a sagîr anbar   Köhne yorgan aded 3 

Dimitri zimmetinde ceviz  30 guruş   75 guruş 

Semeni  

180 guruş 

 

Nargile maa marpuç aded 1 Simli tabanca çift 1  Simli kebîr bıçak aded 1 

37 guruş   216 guruş   44 guruş 

 

Bakır palaska aded 2  Sela halka aded 1  Saat aded 1 

27 guruş   15 guruş   25 guruş 

 

Simli tesbih    Sagîr kehribâr takım  Nukûd-ı mevcûdı luiz aded 9 

70 guruş   54 guruş   778 guruş 20 para 

 

Beyaz akçe    Hîyn-i vafâtında sarf  Mahalle-i mezbûrede hudûd ve  

8 guruş   olınan nukûd   müştemilâtı ma’lûm bir bâb mülk-i 

    580 guruş   menzil 

        8000 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

12606 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât  

 

Vasiyet-i müsbit beraber Mehr-i müeccel-i müsbit  Deyn-i müsbit müteveffâ tütüncü  

Techîz ve tekfîn maa’l- li’z-zevceti’l-mezbûre Osman Ağâ veresesine 

Kefâret   Fatma Hâtûn   110 guruş 
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600 guruş   300 guruş 

 

Deyn-i müsbit Kanber Hammaliyye-i eşya  Dellaliyye 

İbrahim   6 guruş   76 guruş 

70 guruş 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

336 guruş    20 guruş   4 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

104 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

1626 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

10980 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre   Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr Necib 

Fatma Hâtûn     3843 guruş 

1372,5 guruş semen    2800 guruş Aynen ibkâ olınan bâlâda muharrer  

 300 guruş Bâlâda mehr-i müeccel hakkı 1043 guruş    mülk-i menzilden hissesi 

1672,5 guruş      1043 guruş Eşya semeninden vasî-i merkûma  

1000 guruş Menzilden aynen   000   nakden teslîm olınan 

672 guruş  

672 guruş Eşya ve nakden 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîri’l-mezbûre Amine Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l-mezbûre Kaduş 

1921,5 guruş     1921,5 guruş  

1400 guruş Aynen ibkâ olınan menzilden  1400 guruş Aynen ibkâ olınan menzilden  

521,5 guruş    hissesi    521,5 guruş    hissesi 

521,5 guruş Nakden olarak vasî-i   521,5 guruş   Eşya semeninden zevci vasi-i 

000     merkûma teslîm eşya semeni 000        merkûm Moravi Hüseyin’e teslîm 

 

Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l-mezbûre Arife 
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1921,5 guruş 

1400 guruş Aynen ibkâ olınan menzilden 

521,5 guruş    hissesi  

521,5 guruş Nakden olarak vasî-i 

000     merkûma teslîm eşya semeni 

İşbu derûn-i defter-i kassâmda zikr olınan zikr olınan sekiz bin guruş kıymetli menzil 

aynen ibkâ ve îcâr olınub ücretiyle sagîrân-ı mezbûrân infâk ve iksâ olınmaları sagîrân-ı 

merkûmân haklarında enfâ’ olındığı ihbâr olınmağla menzil-i mezkûrı ecr-i misli ile tâlibine 

icâr ve hâsıl olan ücretinden sagîrân-ı merkûmânı infâk ve iksâya vasî-i merkûma kıbel-i 

şer’den izin virildikden sonra vasî-i mansûbeleri merkûm Moravi Hüseyin meclis-i şer’de 

sagîrân-ı mezbûrân Necib ve Amine’nin gayri ez menzil sâir tereke-i mübi’a esmânından 

hisse-i irsîyeleri olan bin beş yüz altmış dört buçuk guruş li-ecli’l-edâne vasî nasb ve ta’yîn 

olınan muhzır Ali Ağâ ibn-i el-Hâcc Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâmm idüb 

vasîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrânın mâl-ı mevrûslarından ve vasî işbu muhzır Ali Ağâ 

yedinden istidâne ve kabz eylediğim bin beş yüz altmış dört buçuk guruş ki mecmzını bir 

seneye değin müeccel ve mevûd sagîrân-ı mezbûrânın mâl-ı mevhûblarından vasî-i mezbûr 

yedinden iştirâ ve kabz eylediğim bir cild behcetü’l-fetâvî semeninden iki yüz otuz dört buçuk 

guruşın cem’an bin yedi yüz doksan dokuz guruş vasîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrâna 

zimmetimde deynimdir didikden sonra işbu hâzır-ı bi’l-meclis Moravi mûy-tâb Hüseyin Ağâ 

ibn-i Halil meclis-i şer’de vasî-i merkûm muhzır Ali Ağâ mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm idüb mukırr-ı merkûm Hüseyin’in zimmetinde vasileri oldığı sagîrân-ı mezbûrân Necib 

ve Amine’ye ciheteyn-i mezkûreteynden edâsı vâcib deyni olan meblağ-ı mecmû’-ı merkûm 

bin yedi yüz doksan dokuz guruşa tarafından bi’l-emr ve’l-kabûl ben dahi kefîl-i bi’l-mâl ve 

zâminim didikde hâkim-i mevkı’ sadr-i kitâb tûbâ-lehu ve hüsn-ı meâb fazîletlü Mollâ Efendi 

hazretleri sagîrân-ı mezbûranın menzil-iücretiyle nukûd-ı mevrûsları nemâsından beherine 

târih-i vesîkadan i’tibâren şehrîye otuz guruşdan cem’an altmış guruş sagîrân-ı mezbûrânın 

nafaka ve kisve bahâlarına harc ve sarf ve vasî-i mezbûr Hüseyin’e izin virildiği işbu mahalle 

şerh virildi hurrire fî gurre-i şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf  

 

XII/33a 

No:123 

Medîne-i Antalya mahallâtından Değirmenönü Mahallesi sâkinlerinden bâ’isetü’l-vesîka 

Fatma bint-i Mehmed nâm Hâtûn medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i hatîr-i 

lâzımü’t-tevkîrde zevc-i mutlakı İçelli Hasan Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne 

muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve tasvîr-i merâm idüb zevc-i dâhilim oldığı hâlde 
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miyânemizde adem-i hüsn-i muaşerete binâen bundan akdem selâsen beni tatlîk iden hâzır-ı 

bi’l-meclis işbu Hasan Efendi ile hâl-i zevciyet beynimizde kâim iken mezbûrın firâşından 

hâsıl ve benden mütevellid hâlen bi-hakku’l-hidâne hucr ve terbiyemde olan bir buçuk 

yaşında sagîr oğlu işbu Yakub’ın muhtâc oldığı nafaka ve kisve masârifına sarf olınmak üzere 

mikdâr-ı kifâye meblağı babası merkûm yerine farz ve takdîr olınmak muradımdır didikde 

gıbbe’t-tasdîk hâkim-i mevki’sadr-i kitâb refea’ kadrihı müvellâtü’l-vehhâb fazîletlü molla 

efendi hazretleri dahi sagîr-i merkûm Yakub nafaka ve kisve bahâsı içün babası merkûm 

üzerine bi’t-terâzi târihinden i’tibâren şehrîye yirmi beş guruş meblağ-ı farz ve takdîr buyurub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîr-i mezbûr Yakub’ın nafaka ve kisve vesâir havâyîc-i 

zarûriyesine harc ve sarf ve lede’l-iktizâ istidâneye ve ınde’z-zafer babası merkûm Hasan 

Efendi üzerine rücû’a hadane-i mezbûre Fatma anneye izin virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb 

olındı fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

Şühûdü’l-hâl 

Akıllı oğlu Mustafa Abdurrahman Efendi  

Biraderi Hafız Ahmed 

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ  

Ve gayrihum 

 

No: 124 

İstanos nâhiyesinde vâkı’ Kışla karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Mustafa 

bin Osman nâm kimesnenin sulbîye-i sagîre kızları Hafza ve Fatma’nın babaları müteveffâ-yı 

merkûmdan ber-mûceb-i defter-i kassâm irsen kendülerine müntakil min haysü’l-mecmû’ iki 

bin sekiz yüz yirmi üç guruş on iki para nukûd-ı hıfz ve erbâh ve istirbâh ve rıbhından 

sagîretân-ı infâk ve iksâ vesâir mesâlih-i havâyicimiz verilerini edâ ve rü’yet içün bir vasî 

nasb olınmak lâzım ve mühim oldığı ecilden sagîretân-ı merkûmetânın ammileri olub sıdk ve 

istikâmet ile ma’rûf ve emânet ile mevsûk idüğü sikat-i sahîhatü’l-kelimât ihbârlarıyla zâhir 

ve mütehakkık olan bâ’isü’l-vesîka Ahmed bin Osman nâm kimesneleri hâkim-i mevkı’ sadr-i 

kitâb tûbâ-lehu ve hüsn-ı meâb fazîletlü mollâ efendi hazretleri sagîretân-ı mezbûretânın vakt-

i rüşt ve sedâlarına değin husûsât-ı meşrûhaları tesviye içün üzerlerine vasî nasb ve ta’yîn 

buyurdukda merkûm Ahmed dahi vesâyet-i muhkiyeyi kabûl ve hizmetü’l-ezimmesini kemâ 

tenbâgi edâyı taahhüd ve iltizâm itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-yevmi’r-râbi’ 

aşer min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/33b 
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No:125 

İstanos nâhiyesinde Kışla karyesinde müteveffâ Mustafa bin Osman nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Hadice ile sulbîye-i sagîre kızları Fatma ve Hafza ve li-ebeveyn er-karındaşı 

Ahmed’e inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın 

umûrlarını tesviye ve hıfza kıbel-i şer’-i şerîfden vasî nasb ve ta’yîn olınan li-ebeveyn 

ammileri Ahmed ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’-i şerîf ile tahrîr ve bi’l-müzayede ba’de’l-bey’ 

esmânı beyne’l-verese tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olınur fî’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Antalya’da vâkı’ mülk-i  İstanos’da vâkı’mülk-i  Davar aded 6 

menzil    menzil    121 guruş 

2500 guruş   1000 guruş 

 

Bârgîr aded 2   Sagîr koyun    Müsta’mel ibrik  

800 guruş   10 guruş   15 guruş 

 

Evânî-i nuhâs aded 14 Hasan Paşa’da mevcûd  Antalya’da Uncu oğlu İbrahim’de 

280 guruş   hınta keyl 364   zimam  

    6552 guruş   476 guruş 

 

Yolcu Bekir oğlu   İstanköylü birinci   Kışla’da Kürek oğlu Halil’de  

Ahmed’de   onbaşıda   buğday akçesi 

50 guruş   200 guruş   150 guruş 

 

Halil’in karındaşı   Halil’de   Ramazan Kahya’da 

Yusuf’da   15 guruş   7 guruş 

120 guruş    

Dereköy’de değirmenci Dereköyde Koca Ayânda Minay karyesinde Mustafa  

İsa’da    19 guruş   kethüdada 

16 guruş       40 guruş 

 

Hırdavât-ı beyt 

50 guruş 
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Cem’an yekûni’t-tereke 

13420,5 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Vasiyet-i müsbiti  Yahudi Usare   Mehr-i zevce 

660 guruş   153 guruş   51 guruş 

 

Li-ebeveyn er-karındaşı Resm-i kısmet-i âdi  Masârif-i müteferrika kağıd 

Ahmed’in mal-i   65 guruş   bahâsı 

Müşterekinden hissesi     100 guruş 

600 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

7689 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l- Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûre 

Mezbûre Hadice  mezbûre Fatma  Hafsa 

716 guruş 25 para  1910 guruş 66 para  1910 guruş 66 para 

 

Hissetü’l-ahi’l-ebeveyn 

Ahmed 

1195 guruş 43 para 

Sagîretân-i mezbûretânın hisse-i irsîyeleri olan ber-mûceb-i bâlâ cem’an iki bin sekiz 

yüz yirmi üç guruş on iki para nakden vasîleri merkûm Ahmed’e ba’de’l-edâne ve’l-ikrâz 

ve’t-teslîm yine mezbûretânın malı olarak bir sene müeccel ve mevûd dört yüz elli guruş 

semen mukâbilinde merkûmın iştirâ eylediği bir cild delâil-i hayrât semen-i mezkûrından 

sagîre mezbûre Hafsa içün târihinden i’tibaren şehriye takdîr olınan yirmi beş guruş sagîre-i 

merkûme Fatma içün dahi şehriye on iki buçuk guruşın mâh be mâh otuz yedi buçuk guruşı 

valideleri ve hadaneleri Hadice’ye i’tâ ve ifâ ve meblağ-ı mefrûzla mezkûrı mezbûretânın 

nafaka ve kise ve havâyic-i zarûriyeleri içün merkûmeye izin ve merkûmâna bu vecihle 

tenbiye olındığı işbu mahalle şerh ve temhir olındı  

       Fî gurre-i Ramazan sene 79 

 

No:126 
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Medîne-i Antalya mahallâtından Cami-i Cedîd mahallesinde sâkin iken bundan bir mâh 

akdem vefât ve verâseti zevce-i muhallefesi Marim bint-i Hacı Luzi ve sulbî kebîr oğlu 

İstiradi ve sagîr oğulları Ligorî ve Penayiri ve sulbîye-i kebîre kızı Aline’ye inhisar iden 

Dimitri veled-i İstiradi nâm zimnînin sagîr oğulları merkûmân Ligori ve Penayiri’nin husûs-ı 

âtîü’l-beyânı da’vâya kıbel-i şer’den mansûb vasîleri muhzırbâşı Mehmed Ağâ ibn-i Halil 

nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine mahalle-i 

merkûme sâkinlerinden ve abâcı esnâfından olub zikr-i âtî bir kıt’a bağçeye vaz’-ı yedi 

beyyine-i şer’iyye ile mütehakkik olan Filibeli Anaştaş veled-i Yorgi nâm muvâcehesinde 

vârisûn-ı kebîrûn-ı merkûmûn hâzırlar oldıkları halde üzerine bi’l-vesâye Anaştaş veled-i 

Yorgi nâm muvâcehesinde vârisûn-ı kebîrûn-ı merkûmûn hâzırlar oldıkları halde üzerine bi’l-

vesâye da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb bundan bir mâh akdem vefâtından Dimitri’nin hâl-i 

hâyatında müstakilen mülk-i sarîhi ve ba’de vefât veresesi olan hâzırûn-ı bi’l-meclis zevce-i 

metrûkesi işbu Marim ve sulbî kebîr oğlu İstiradi ve kebîre kızı Aline ile vasîleri oldığım 

sagîr oğulları Ligori ve Penayiri’ye irsen müntakil olub medîne-i Antalya civârında vâkı’ 

etraf-ı erbaası Aleksi ve Hacı İstifar ve Zükükmen ve Adnaş bağçeleriyle mahdûd ve biri 

kamış ve diğeri kiremit ile poşide iki odayı hâvî Bali bağçesi dimekle ârif bir kıt’a mülk-i 

bağçeye hâzır-ı bi’l-meclis Adnaş fuzûli vaz’-ı yed ve tasarruf ider olmağla suâl ve mûceb-i 

şer’isi icrâ ile zikr olınan bağçeden vasîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrân hisselerinden kifâyed 

ve merkûm içün bana terk ile merkûma tenbiye olınmak bi’l-vesâye murâdımdır didikde 

gıbbe’s-suâl hâzır-ı merkûm Adnaş dahi cevâbında zikr olınan bağçeye vaz’-ı yed ve tasarruf 

eylediğini ikrâr ancak verese-i hâzırûnın mûrisleri müteveffâ Dimitri hâl-i hayat ve kemâl-i 

akl ve sıhhatinde târihinden bir sene akdem silk-i mülk-i sahîhamda müstakilen münselik olan 

mezkûr bağçeyi dört bin guruş semen mukâbilinde bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bana bey’ ve 

teslîm ve semen-i mezkûreden bin yedi yüz guruş merkûm yedinden bâkî iki bin üç yüz guruş 

dahi ba’de vefât veresesi hâzırûn-ı merkûmdan her birerlerinin tasdîklarına mukârin eylediği 

def’ini vasî-i merkûm Adnaş’dan def’-i meşrûhına muvâfık beyyine taleb olındıkda ol dahi 

medîne-i mezkûre mahallâtından Baba Doğan mahallesinden Bakırcı Ligori veled-i Yorgi ve 

Cami-i Cedîd mahallesinden Hâcı Yordan veled-i Nikola nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe 

ber-nehc-i şer’i mutâbıkan li’d-def’ eyledikleri şehâdetleriyle def’-i mezkûrını isbât itmeğin 

gıbbe’t-tezkiye her biri milletlerince makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olındığınan binâen 

şehâdetleri hayr-i kabûlde olub mûcebince ba’de’l-hükm zikr olınan bağçeden sagîrân-ı 

mezbûrân içün ba’dezîn hisse-i mutâlebesiyle Anaştaş bi vech-i şer’i ta’rîz ve müdâhaleden 

vasî-i merkûm Mehmed Ağâ men’ ve semen-i mezkûrdan merkûmân hisselerine cem’an 

isâbet iden iki bin guruş hisse-i irsîyeleri içün verese-i kibârın merkûmân üzerlerine rücû’ 
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tenbiye olınub mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-yevmi’t-tâsi’ min ramazanü’l-mübârek sene 

tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/34a 

No:127 

Medîne-i Antalya mahallâtından Sagir Bey Mahallesinde sâkin ve zâtî ta’rif-i şer’ ile 

ma’rife Hâcce Mübarek Hâtûn ibnetü Hasan meclis-i şer’-i şerîf-i enverde bâ’isü’l-kitâb 

Eskici esnâfından el-Hâcc Emin ibn-i Mehmed mahzarında bi’t-tav’iha ikrâr-ı tâmm ve takrîr-

i kelâm idüb bey’-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin bi-tarîki’ş-şirâ müstakilen silk-i mülk-i 

sahîhamda münselik ve taht-ı tasarrufumda olub medîne-i Antalya mahallâtından Sagir Bey 

mahallesinde vâkı’ etraf-ı erbaadan bir tarafı Kiracı Arab Abdullah menzili ve bir tarafı Çavuş 

Bekir Efendi menzili ve bir tarafı Kiracı ŞeyhYusuf menzili ve taraf-ı râbi’ tarîk-i âmm ile 

mahdûd ve tahtânî (boşluk) poşide iki göz odad ve bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb mülk-i 

menzilimi cem’-i tevvâbi’ velevvü’l-hakk ve kâffe-i hukuk ve’l-mürâfık ile tarafından îcâb ve 

kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve gabn ve muârazadan ârî bey’-i bât-i 

sahîh-i şer’î ile dokuz yüz guruşa hâzır-ı bi’l-meclis işbu el-Hâcc Emin Bey’e temlîk ve teslîm 

eylediğimde ol dahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabzı kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dokuz yüz guruşı müşterî-i merkûm el-Hâcc 

Emin yedinden tamamen ve kamilen ahz ve kabz eyledim ba’de’l-yevm menzil-i mahdûd-i 

mezkûrda benim asla ve kat’an alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i merkûm el-Hâcc 

Emin’in mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun didikde bâyı’a-i mukırr-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhaasını müşterî-i merkûm 

el-Hâcc Emin tasdîk ve tahkîk itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî gurre-i şehr-i 

ramazanü’l-mübârek sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Tüccar-i hayriyeden Abdülhamid Efendi 

Ve Ulemâdan Karabayırlı Ahmed Efendi 

Ve Kahveci Hüseyin Çavuş 

Ve Muhzır Mehmed 

Ve Muhzır Ali  

Ve Muhzır İsmail 

Ve gayrihum 

 

No:128 



 260 

Medîne-i Antalya mahallâtından Aşık Doğan mahallesinde sâkin ve zâtı zeyl-i hüccetde 

muharrerü’l-esâmî-i Müslimîn ta’rifleriyle ma’rife Saliha bint-i Serkavi Ahmed nâm Hâtûn 

meclis-i şer’-i şerîf-i enverde zevc-i muhâlaaı’ bâ’isü’l-kitâb Çubukçı Mehmed bin Çubukçu 

Mustafa nâm kimesne mahzarında bi’t-tav’iha ikrâr-ı tâmm ve tâkrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Çubukçu Mehmed zevc-i dâhilim olub beynimizde hüsn-i muâşeret ve 

zindegânimiz olmamağla zimmetinde mütekarrer ve makûd-ı aliyye olan beş yüz bir guruş 

mehr-i müeccel hakkım ile nafaka-i iddet-i ma’lûmem üzerlerine me’net süknâm kendi 

üzerime ve mezbûr Mehmed’in firâşından hâsıla ve benden mütevellide sagîr kızı Zehra’yı 

dahi dokuz yaşını tekmîl edinceye değin kendi mâlımdan infâk ve iksâ idüb eğer müddet-i 

mezkûre tamamından mukaddem sagîre-i mezbûre vefât yahud nefsimi ahere tezevvüc idüb 

hakk-i hidânesi benden kat’ olmağla sagîre-i mezbûreye benden müfârakat vâkı’ olur ise 

nafaka-i bâkiye mutâlebesinden zimmetim berîye olmak üzere zevcim mezbûr Mehmed ile 

muhâlaa’-ı sahîha-i şer’iyye ile hul’ oldığımda ol dahi hul’-ı mezbûrı ber-vech-i muharrer 

kabûl eyledikden sonra hukuk-i zevciyete müteallika-i âmme-i da’vâdan her birimiz aherin 

zimmetini ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ile ibrâ ve ıskât ve yine her birimiz aherin ibrâsını kabûl 

eyledik didikde eserü’t-tasdîki’ş-şer’ mâ vakaa bi’l-ibtiga ketb ve imlâ olındı hurrire fî’l-

yevmi’s-sâlis aşer min ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Ulemâdan el-Hâcc Şeyh Muhyeddin Efendi 

Tüccardan el-Hâcc Atiye Efendi 

Ve Mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

Ve Muhzır Ali 

Ve Muhzır İsmail 

Ve gayrihum 

 

 

XII/34b 

No:129 

Gebizde vâkı’ zâviye tamirinden dolayı zâviyedârı Hasan bin Veli’nin taleb ve da’vâ ve 

bi’l-iltimâs müteveffâ-yı merkûmın zaviye-i mezkûrede müceddeden amel eylediği mallar 

ücreti bi’l-farz erbâb-ı vukûfın keşf ve muâyeneleriyle bin üç yüz elli guruş ve merkûmının 

hayatında merkûmdan makbûzı dahi iki bin guruşa bâliğ oldığına terekeden reddi lâzım gelen 

altı yüz elli guruş bâlâ da merkûm meblağdan zâviyedâr-ı mezbûra i’tâ kılındığına mebnî 

taksîm-i sâbık-ı mezkûr münfesih oldığından meblağ-ı mezbûr ba’de’t-tenzîl bi-tekrâr verese-i 

merkûmûn beyinlerinde ber vech-i âtî taksîm ve teshîm olınmışdır ki zikr olınur 
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Cem’an yekûni’t-tereke 

3934 guruş 20 para  Sahhu’l-bâkî 

 650 guruş   Zâviyedâr-ı merkûma virilen 

4284 guruş 20 para 

 

No:120♦ 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Mezbûre Meryem   İstirâdî    Ligorî 

533 guruş 22,5 para  1071 guruş 24 para  1071 guruş 24 para 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîr   Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Penayiri   Aline 

1071 guruş 24 para  534 guruş 34 para 

 

Kesr 1,5 para 

 

No:130 

Medîne-i Antalya kurrâsından Uncallı karyesinden iken bundan akdem vefât iden 

Osman’ın verâseti zevce-i metrûkesi Ayşe bint-i Abdullah ve sulbî sagîr oğlu Veli ve sulbîye-

i sagîre kızları Hadice ve Dudu ve Fatma’ya münhasire oldığı bi’l-ihbâr inde’ş-şer’i’l-enver 

ba’de’t-tahkîk sigâr-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî-i mansûbeleri 

valideleri mezbûre Ayşe’nin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-ışrîn min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sen 

tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Amelmânda dişi deve  Köşekli dişi deve   Üç yaşında kayalık deve  

aded 1    aded 1    aded 1 

500 guruş   1200 guruş   700 guruş 

 

İki yaşında kayalık deve Erkek merkeb aded 1  Don aded 2 

Aded 1    150 guruş   600 guruş 

500 guruş 

 
                                                
♦ 120 nolu belgede fesh edilmiş olan taksîm burada tashîh edilmiş şekliyle verilmişdir. 
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Evânî-i nuhâs aded 8  Çuval aded 3   Köhne çul aded 1 

200 guruş   40 guruş   10 guruş 

 

Köhne kilim aded 1  Tüfenk aded 1   Yasdık aded 1 döşek aded 1 

30 guruş   38 guruş   yorgan aded 1 

        80 guruş 

Arı maa koğan aded 8  Kısrak maa tay aded 1 Keçe aded 1 

160 guruş   420 guruş   50 guruş 

 

Köhne bir kat elbise   Tahra aded 1 nacak   Hırdavât-ı menzil 

aded 1    aded 1    110 guruş 

50 guruş   20 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

5110 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  Müteveffâ-yı mezbûrın  Mehr-i müsbet li-zevcetü’l- 

50 guruş   kendi ikrârıyla sâbit olan mezbûre 

    Vasiyeti    51 guruş 

    330 guruş 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Kağıd bahâ para 

128 guruş   7,5 guruş   0,5 guruş 

 

Masârif-i müteferrika   

45 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

209 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

4501 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-sagîre 

Mezbûre Ayşe   Veli     Hadice  

562 guruş 25 para  1575 guruş 14 para  787 guruş 27 para 
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Hissetü’l-binti’s-sagîre Hissetü’l-binti’s-sagîr  

Dudu    Fatma 

787 guruş 27 para  787 guruş 27 para 

 

No:131 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Sarı Ali aşireti ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Kezban bint-i Mehmed’in verâseti zevc-i metrûkı Hüseyin ibn-i Ali ile sadrî sagîr oğulları 

Veli ve Yusuf ve Ali ve Mustafa ve sadrîye-i sagîre kızları Rukiye ve Havva’ya münhasire 

oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra sigâr-ı mezbûrûnın 

tesviye-i umûrlarına vasî mansûbları babaları ve veliyyleri mezbûr Hüseyin’in taleb ve 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 

olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-

sâlis aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Davar aded 2   Danalı inek aded 1  Kilim aded 1 

600 guruş   200 guruş   200 guruş 

 

Çuval yük 1   Evânî-i nuhâs aded 1  Zevc-i mezbûr zimmetinde  

50 guruş   50 guruş   mehr hakkı 

        101 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

1201 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Kağıd bahâ para 

31 guruş 20 para  2 guruş   0,5  

 

Masârif-i müteferrika    

15 guruş 20 para 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

50 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1201 guruş 
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Hissetü’l-zevci’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr Veli 

Hüseyin   Yusuf    180 guruş 6 para 

300 guruş 10 para  180 guruş 6 para 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-sagîr  

Ali     Mustafa   Rukiye  

180 guruş 6 para  180 guruş 6 para  90 guruş 3 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîr  

Havva 

90 guruş 3 para 

 

XII/35a 

No:132 

Fî’l-asl Iğdir kazasından olub medîne-i Antalya kurrâsından Çakırlar karyesinde 

misâfireten sâkin iken bundan akdem vefât iden Mustafa bin Yakub’ın verâseti zevce-i 

metrûkesi Hanife bint-i Ömer ile gâib-i ani’l-beled ammizâdesi Ali’ye münhasire oldığı bi’l-

ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra gâib-i merkûm Ali’nin 

zuhûrına kadar emvâlini hıfza kayyım nasb olınan karye-i mezkûre muhtârı Mustafa bin 

Hüseyin’in taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve hisse-i gâib-i merkûm 

kısmı mezbûra teslîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezkûrede vâkı’  Merkeb aded 1  Sanduk aded 1 

Bir bâb mülk-i menzil ve  100 guruş   40 guruş 

Bağçe aded 1 

1000 guruş 

 

Tencere aded 1  Çanak aded 3   Köhne çuval aded 2 

15 guruş   30 guruş   10 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

15 guruş 
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Cem’an yekûni’t-tereke 

1210 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Müteveffânın kendi   Mehr-i müeccel-i müsbit  Basmacı oğlu Kara Yorgi’ye 

ikrârıyla sabit olan vasiyeti li’z-zevceti’l-mezbûre deyni 

120 guruş 10 para  101 guruş   278 guruş 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

30 guruş   2 guruş   0,5 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

11 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

576 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

624 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hisse-i ammizâde Ali 

Mezbûre Hanife  468 guruş 

156 guruş 

 

No:133 

Medîne-i Antalya kurrâsından Duraliler karyesi ahâlisinden bundan akdem iden Hadice 

bint-i Ömer’in verâseti zevc-i metrûkı İsmail bin Ahmed ile sadrî sagîr oğulları Ahmed ve 

İbrahim ve sadrîye kızı Fatma ve Hadice ve Şerife’ye münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-

şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sigâr-ı mezbûrının babaları ve veliyyleri 

mezbûr İsmail’in taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ 

ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

 

Zevc-i zimmetinde mehr  Kısrak aded 2   İki yaşında dana aded 1 

hakkı    500 guruş   100 guruş 
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101 guruş 

 

Yorgan aded 1 yasdık  Müsta’mel entari aded 1  

aded 1 döşek aded 1  şalvar aded 1 salta aded 1 

80 guruş   80 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

861 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye     Varaka bahâ 

21,5 guruş   1,5 guruş     0,5 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

1,5 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

32 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

829 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’s-sagîr   Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

İsmail    Ahmed    İbrahim 

201 guruş 10 para   173 guruş 22 para  173 guruş 22 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-sagîr  

Hadice    Fatma    Şerife 

88 guruş 32 para  88 guruş 32 para  88 guruş 32 para 

 

No:134 

Medîne-i Antalya kurrâsından Geyik Bayırı ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Ayşe bint-i Ahmed’in verâseti sadrî kebîr oğlu gâib-i ani’l-beled Ahmed’e münhasire oldığı 

bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra gâib-i merkûmın zuhûrına 

kadar emvâlini hıfza ve kabza kayyım vasi nasb olınan li-ebevyen er-karındaşı oğlu Tahir’in 

taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve hisse-i gâib-i merkûm kayyım-ı 
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mezbûra  teslîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezkûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

 

Müteveffât-ı mezbûrenin kendüsünden  Yine müteveffât-ı mezbûrenin kendüsinden evvel   

Akdem vefât iden zevc-i el-Hâcc Ömer’ vefât iden oğlu Mehmed Efendi’den isâbet iden  

den isâbet iden bâ-kassâm-ı şer’î hisse-i bâ-kassâm-ı şer’î hisse-i irsîyesi  

irsîyesi      1015 guruş 

2412 guruş 

 

Yine müteveffât-ı mezbûrenin   

kendüsinden akdem vefât iden kızı 

Şerife Hâtûn’a isâbet iden bâ-kassam-ı  

Şer’î hisse-i irsîyeleri 

393 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

5880 buçuk guruş 

196 buçuk guruş   Resm-i kısmet 140 guruş Kaydiyye 8 guruş Kağıd bahâ 0,5 guruş   

        Masârif-i müteferrika 40 guruş 

5686 guruş Sahhu’l-bâkî hissetü’l-mezbûr Ahmed 

 

No:135 

Medîne-i Antalya kurrâsından Köçerler karyesi ahâlisnden iken bundan akdem vefât 

iden Ahmed Ali bin Musa’nın verâseti zevce-i metrûkı Kamile (silik) ve sulbî sagîr oğulları 

Hüseyin ve Ahmed ve Mustafa ve batnında müstebinü’l-halef tahminen altı aylık hamle ve 

anası Havva’ya inhisar oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan 

sonra sigâr-ı mezbûrûn ve (silik) ba’de’l-vilâde hamle-i mezkûrın tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer’den vasî-i mansûbeleri valideleri mezbûre Ayşe’nin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l âşir min şa’bânü’l-muazzam 

sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Davar aded 49   Köşekli deve aded 1  Kayalık deve aded 1 

1002 guruş   1000 guruş   600 guruş 
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Erkek deve aded 1  Tosun aded 1   Merkeb aded 1 

500 guruş   350 guruş   100 guruş 

 

Melez keyl 5   Hınta keyl 8   Dakîk mekil aded 5 

75 guruş   170 guruş   75 guruş 

 

Bulgur keyl 1   Çuval aded 8   Çul aded 1 

20 guruş   8 guruş   25 guruş 

 

Keçe aded 1   Tas aded 1   Kazgan aded 1 kıyye 7 

50 guruş   50 guruş   105 guruş 

 

Çanak aded 7   Leğen aded 2   Tağan (?) aded 1 

45 guruş   40 guruş   20 guruş 

 

Tencere aded 1  Bakraç aded 1   Kahve takımı aded 1 

50 guruş   30 guruş   20 guruş 

 

Tabanca çift 1   Nacak aded 1 tahra aded 1 Balta aded 1 

30 guruş   13 guruş   10 guruş 

 

Çift takımı aded 1  Müsta’mel elbise aded 1 Namazlık 

30 guruş   30 guruş   12,5 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

147 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

4700 guruş 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müsbit li’z-  Müteveffâ Hesâbcizade Mehmed 

50 guruş   zevceti’l-mezbûre  Ağâ’ya 

    230 guruş   60 guruş 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 
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117 guruş   7 guruş   0,5 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

45,5 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

511 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

4189 guruş 

 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’s-sagîr  

mezbûre Atike  Havva    Hasan 

523 guruş 25 para  697 guruş 5 para  741 guruş 32,5 para 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’ibni’s-sagîr  Hissetü’l-hamli’l-mezkûr 

Ahmed    Mustafa   741 guruş 32,5 para 

741 guruş 32,5 para  741 guruş 32,5 para 

 

XII/35b 

No:136 

Medîne-i Antalya kurrâsından Doyran karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Atike bint-i Mehmed’in veraseti sadrî kebîr oğlu İsmail ve sagîr oğlu Mehmed ve sadrî kebîr 

kızı Şerife ve Ayşe ve Havva ve Hafize ve sagîr kızı Emine ve Züleyha ve Rahime’ye 

münhasire oldığı ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sigâr-ı mezbûrının tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer’den vasî mansûbleri er-karındaşı İsmail’in taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı 

mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’r-râbi’aşer min şehr-i 

şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Baş altunı   Çanak aded 2   Bakraç aded 1 

301 guruş   40 guruş   20 guruş 

 

Tencere aded 1  İbrik aded 1   Zenne kuşağı aded 1 

30 guruş   40 guruş   100 guruş 
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Baş takımı aded 1  Entari aded 1   Salta aded 1 

100 guruş   60 guruş   20 guruş 

 

Köhne elbise aded 1  Karye-i mezkûrde vâkı’  

29 guruş   bir dönüm bağ aded 1 

    300 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

980 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

24,5 guruş   1,5 guruş   0,5 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

10,5 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

(Silik) guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

(silik) guruş 

Hissetü’l-ibni’l-kebîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-kebîr  

İsmail    Mehmed   Şerife 

171 guruş 22 guruş  171 guruş 22 para  85 guruş 33 para 

 

Hissetü’l-binti’l-kebîr  Hissetü’l-binti’l-kebîr  Hissetü’l-binti’l-kebîr 

Ayşe    Havva    Hafize  

85 guruş 33 para  85 guruş 33 para  85 guruş 33 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîre Hissetü’l-binti’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-sagîr 

Emine    Züleyha   Rahime 

85 guruş 33 para   85 guruş 33 para  85 guruş 33 para 

 

No:137 
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Medîne-i Antalya kurrâsından Çığlık karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Ali bin Halil’in verâseti zevce-i metrûkı Hanife bint-i Şeyh Ali ile sulbî sagîr kızı Hafize’ye 

münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra sagîre 

mezbûrenin tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî-i mansûbı validesi mezbûre Hanife’nin 

taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 

olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-

yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Deve aded 1   Erkek deve aded 1  Dişi deve aded 1 

500 guruş   500 guruş   500 guruş 

 

Def’a dişi deve aded 1 Merkeb aded 1  İnek aded 1 

500 guruş   200 guruş   200 guruş 

 

Çuval aded 1   Çul aded 1   Evânî-i nuhâs kıyye 1 

30 guruş   30 guruş   40 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

90 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2600 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  Mehr-i müeccel-i müsbit Resm-i kısmet 

30 guruş   li’z-zevceti’l-mezbûre 65 guruş 30 para 

    51 guruş 

Kağıd bahâ   Masârif-i müteferrika 

0,5 guruş 10 para  25 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

176 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2424 guruş 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-binti’s-sagîr 
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Mezbûre Hanife  Hafize  

353 guruş   2071 guruş 

 

XII/36a 

No:138 

Medîne-i Antalya kurrâsından Çığlık karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Mustafa bin İsmail’in verâseti zevce-i metrûkesi Ümmü Gülsüm bint-i Yusuf ile sulbî sagîr 

oğulları Mehmed ve Süleyman ve Ebubekir ve İbrahim ve sulbîye-i sagîre kızı Durkadın’a 

münhasire oldığı ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sigâr-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer’den vasî-i mansûbeleri valideleri Ümmü Gülsüm’ün taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’s-sâlis aşer min şehr-i 

şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Erkek deve aded 1  Kayalık deve aded 1  Öküz aded 1 

500 guruş   500 guruş   400 guruş 

 

Merkeb aded 1  Arı maa koğan aded 1  Çuval aded 4 

200 guruş   25 guruş   50 guruş 

 

Hınta keyl 1   Şair keyl 5   Dakîk keyl aded 1 

50 guruş   60 guruş   40 guruş 

 

Bulgur keyl aded 1  Tencere aded 1  Tağan (?) aded 1 

25 guruş   35 guruş   15 guruş 

 

Leğen aded 1   Çanak aded 1   Nacak aded 1 tahra aded 1 

30 guruş   15 guruş   15 guruş 

 

 

Müsta’mel elbise aded 1 Hırdavât-ı beyt  

30 guruş   10 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2000 guruş 
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Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  Müteveffânın kendi   Mehr-i müeccel li’z-zevceti’l 

50,5 guruş   ikrârıyla sâbit olan vasiyeti mezbûre 

    250 guruş   101 guruş 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ  

50 guruş   3 guruş   0,5 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

21 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

476 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  

Mezbûre Ümmü Gülsüm Mehmed   Süleyman 

190,5 guruş    292 guruş 2 para  292 guruş 2 para 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîr   Hissetü’l-ibni’s-sagîr   Hissetü’l-binti’s-sagîre 

Ebubekir   İbrahim   Durkadın 

292 guruş 2 para  292 guruş 2 para  146 guruş 1 para 

 

No:139 

Medîne-i Antalya kurrâsından Doyran karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Hüseyin bin Osman’ın verâseti zevc-imetrûkesi Ayşe bint-i Mehmed ile sulbî sagîr oğlu 

Osman’a münhasire oldığı inde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sagîr-i mezbûrın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer’den vasî-i mansûbesi validesi mezbûre Ayşe’nin taleb ve ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-

i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâdi aşer min 

şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezkûrede kain Merkeb aded 1  Davar aded 4   

Bir bâb mülk-i menzilden  25 guruş   100 guruş 

Muhâsebesi 
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550 guruş 

 

Evânî-i nuhâs aded 9  Çuval aded 3   Çul aded 2 

171 guruş   45 guruş   60 guruş 

 

Hınta keyl aded 2  Bulgur keyl 1   Nacak aded 1 tahra aded 1 

54 guruş   25 guruş   15 guruş 

 

İnek aded 1   Keçe aded 2   Köhne elbise aded 1 

20 guruş   60 guruş   10 guruş 

 

Öküz bahâsından bâkî  Hırdavât-ı menzil  Cem’an yekûni’t-tereke 

Nakd-i mezbûr  silik guruş   1800 guruş 

(silik) 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müsbet li’z-  Kara Yorgi’ye deyni 

30 guruş   zevceti’l-mezbûre  600 guruş 

    200 guruş 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

45 guruş   2,5 guruş   0,5 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

31 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

910 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

890 guruş  

Hissetü’l-zevceti’l  Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Mezbûre Ayşe   Osman 

111 guruş 10 para  (Silik) 

 

No:140 
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Medîne-i Antalya kurrâsından Sekice karyesi ahâlisinden bundan akdem vefât iden Halil 

bin Ali’nin verâseti zevce-i metrûkesi Kamile bint-i Mustafa ile sagîr oğulları Ali ve Mehmed 

ve sulbîye-i sagîre kızı Şerife’ye münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve 

mütehakkik oldukdan sonra sigâr-i mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb 

ve mansûbesi valideleri mezbûre Kamile’nin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur fî’lhâmis aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa 

ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrede vâkı’  Öküz (silik)   Merkeb 

Bağçe    (silik)    (silik) 

(silik) 

 

(silik)    Anbar aded 1    

(silik)    100 guruş   (silik) 

 

Çanak     Tabak aded 1   Darı keyl 5 

10 guruş   10 guruş   50 guruş 

 

Hınta keyl 1   Namazlık aded 1  Tahra aded 1 

(Silik)    10 guruş   15 guruş 

 

Çuval aded 1   Köhne (silik)   Hırdavât-ı menzil 

10 guruş   (silik) 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

1650 guruş  

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müsbit li’z-  Antalya’da sâkin Kara  

70 guruş   zevceti’l-mezbûre   Yorgi’ye deyni 

    101 guruş   354 guruş 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

21 guruş   20 guruş   0,5 guruş 
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Masârif-i müteferrika 

18,5 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

541 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

177 guruş  

 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr   Hissetü’l-ibni’s-sagîr   

Mezbûre Kamile Hâtûn Mustafa   Ahmed 

133 guruş 10 para  385 guruş 24 para  385 guruş 24 para 

 

Hissetü’l-bint Şerife 

(Silik) 

 

XII/36b 

No:141 

Medîne-i Antalya kurrâsından Çakırlar karyesi ahalisinden iken bundan akdem vefât 

iden Yusuf bin Ali’nin verâseti zevce-i metrûkesi bint-i Hüseyin ile sulbî kebîr oğlu Mehmed 

ve sagîr oğlu Ali ve sulbîye-i sagîre kızı Havva’ya münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-

enver ba’de’t-tahkîk sagîr-i mezbûrûn tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb kılınan 

er-karındaşı mezbûr Mehmed’in taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffa-yı mezbûr defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i şa’banü’l-muazzam sene 

tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezkûrede vâkı’ Tahta anbar aded 1  Katır re’s aded 1 

Kiremit poşideli tahtânî bir  500 guruş   600 guruş 

Bâb mülk-i menzil ve ahır  

Ve bağçe aded 1 

4000 guruş 

 

Erkek merkeb aded 1  Öküz çift 1   Tosun aded 1 
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400 guruş   1000 guruş   300 guruş 

 

İnek aded 4   Çuval aded 4   Harar aded 2 

600 guruş   40 guruş   40 guruş 

 

Çul aded 2   İbrik aded 1   Mısır darısı keyl 18 

15 guruş   40 guruş   200 guruş 

 

Hınta keyl 2   Şair keyl 1   Evânî-i nuhâs kıyye 11,5 guruş 

60 guruş   38 guruş   250 guruş 

 

Elbise bir kat aded 2  Tüfenk aded 1   Nukûd-ı mevcûd 

60 guruş   100 guruş   40 guruş 

 

Yorgan aded 1 yasdık  Penbe kıyye 14  Mihaliç aded 2 

aded 1 döşek aded 1  56 guruş   20 guruş 

100 guruş 

 

Kızl aded 2   Tahta aded 34   Sanduk aded 1 

20 guruş   20 guruş   40 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

107 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

8510 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Müteveffâ-yı mezbûrın Mehr-i müsbit li’z-zevceti’l 

50 guruş   kendi ikrârıyla sâbit olan mezbûre 

    Vasiyeti   51 guruş 

    45 guruş 

 

Antalya’da Kara Yorgi’ye Basmacı oğluna deyni Resm-i kısmet 

Deyni    150 guruş    213 guruş 
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405 guruş 

 

Kaydiyye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika  

13 guruş    0,5 guruş   60 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

1393 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

7117 guruş 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîr   Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Mezbûre   Mehmed   Ali 

889 guruş 25 para  2490 guruş 30 para  2490 guruş 30 para 

 

Hissetü’l-binti’l-kebîre 

Havva 

1245 guruş 35 para 

 

No:142 

Medîne-i Antalya kurrâsından Çakırlar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Ömer bin İsmail’in veraseti zevce-i metrûkesi Havva bint-i Halil ile sulbî sagîr oğlu 

Hasan ve sulbîye-i sagîre kızı Natife ve Hafize’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver 

ba’de’t-tahkîk sigâr-i mezbûrının tesviye-ı umûrlarına kıbel-i şer’den vasî-i mansûbları cedleri 

mezbûr Halil’in taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-

şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrede vâkı’  Def’a limon bağçesi  Öküz çift 1 

Kiremit poşideli bir bâb  aded 1    1100 guruş 

Mülk-i menzil ve bağçe  700 guruş 

2000 guruş 

 

Bârgîr maa semer aded 1 Erkek merkeb aded 1  İnek aded 1 

700 guruş   200 guruş   200 guruş 
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Delâlî tüfenk aded 1  Sini aded 1   Evânî-i nuhâs kıyye 8 

120 guruş   50 guruş   160 guruş 

 

Çuval aded 4   Çul aded 1   Kilim aded 1 

40 guruş   20 guruş   40 guruş 

 

Nısf-ı anbar aded 1  Anbar tahtası aded 15  aded 2 

200 guruş   40 guruş   32 guruş 

 

Def’a tahta aded 8  İbrik aded 1   Balta aded 1 bıçak aded 1 

24 guruş   30 guruş   30 guruş 

 

Keser aded 1 bıçkı aded 1 Çift takı aded 1  Bulgur keyl 1 

Timur aded 1 rende aded 1 30 guruş   20 guruş 

20 guruş 

 

Mısır darısı keyl 10  Hınta keyl 4   Çeltik keyl 1 

100 guruş   60 guruş   10 guruş 

 

Sanduk aded 2   Yorgan aded 1 yasdık aded   

40 guruş   1 döşek aded 1 

    60 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

6130 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn  Mehr-i müsbit li’z-  Antalyalı Basmacı oğlu 

50 guruş   zevceti’l-mezbûre   2200 guruş 

    251 guruş    

 

Antalyalı Kara Yorgi’ye Kübe Mehmed’ deyni  Haracsız oğlu Mehmed  

Deyni    486 guruş   Ağâ’ya deyni 

280 guruş       130 guruş 
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Hatib hocaya deyni  Resm-i kısmet   Kaydiyye 

60 guruş   152,5 guruş   9 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

0,5 guruş   40 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

2660 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-binti’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-sagîre 

Mezbûre Havva  Hasan    Hafize  

308 guruş 30 para  1080 guruş 25 guruş  540 guruş 12 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîr  

Natife  

540 guruş 12 para  

 

No:143 

Medîne-i Antalya kurrâsından Çakırlar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Dudu bint-i Mustafa’nın verâseti sagîr kızı Ayşe ve Havva’ya münhasire oldığı ınde’ş-

şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra sagîretân-ı mezbûretânın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb kılınan ammileri Ömer’in taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis aşer 

min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Müteveffât-ı mezbûrenin  Evân-i nuhâs kıyye 9  İbrik aded 1 

Kendüsünden akdem vefât  180 guruş   30 guruş  

İden zevcinden isâbet iden   

Hisse-i irsîyesi ve mehr  

hakkı  

242 guruş 22 para 
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Kahve takımı aded 1  Zenne kuşağı aded 1  Bez tob aded 4 

30 guruş   50 guruş   100 guruş 

 

Beyaz don aded 3  aded 3    Gömlek aded 3 

45 guruş   10 guruş   60 guruş 

Uçkur aded 3   Namusiyye aded 1  Salta aded 1 

15 guruş   20 guruş   20 guruş 

 

İpek dirhem 190   Anbar aded 1   Karye-i mezkûrede vâkı’ bağçe 

60 guruş   300 guruş   aded 1 

        1000 guruş 

Cem’an yekûn 

2172 guruş  

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

546 guruş   3 guruş   0,5 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

21 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

79 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’l-binti’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-sagîr Havva 

Ayşe    1046 guruş 20 para 

1046 guruş 

XII/37a 

No:144 

İstanos nâhiyesinde Andiye karyesinde müteveffâ Ahmed bin Ali nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Fatma ile sulbîye-i sagîre kızı Gülsüm ve diğer sagîr kızı Zeyneb ve li-ibn 

ammisi Hüseyin’e inhisâr lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldıkdan sonra işbu vasî-i 

mansûbeleri anası Fatma Hâtûn taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm ve tevzî’ kılınan terekenin defter-i kasâmıdır ki ber vech-i âtî 
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zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’r-râbi’ aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil   Bağ dönüm aded 2  Öküz çift 1 

300 guruş   600 guruş   900 guruş 

 

İnek maa dana aded 1  Leğen aded 2   Kazgan kıyye 8 

300 guruş   40 guruş   160 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye 4  Çift takımı aded 1   

80 guruş   5 guruş   50 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2480 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevcesi  Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye 

101 guruş   59 guruş   4 guruş 

 

Masârifât-ı müteferrika  

ve kağıd bahasi 

25 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

189 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî taksîm beyne’l-verese 

2291 guruş 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûre  

Mezbûre Fatma  Gülsüm   Zeyneb 

286 guruş 15 para  763 guruş 40 para  763 guruş 40 para 

 

Hissetü’l-ammi li-ebeveyn  

Hüseyin 

479 guruş 40 para 
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No:145 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Sâhib-i arzuhâl İğdırli Osman bin Halil meclis-i şer’imizde derûn-ı arzuhâlinde 

mezkûrü’l-isim müteveffâ Bel oğlu el-Hâcc Veli bin Ali ben Abdullah’ın zâhirde vâris-i 

ma’rûfı olmadığından terekesi cânib-i beytü’l-mâla olmak zu’mıyla hîyn-ı vefâtında başında 

bulunan terekesine memûreyni hasebiyle beytü’l-mal içün bi’l-emâne vâzı’ü’l-yed olan Teke 

sancağı mal müdîri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed tarafından vekîl-i 

şer’î olub cânib-i şeri’ât-ı garrâdan husûmet re’y olınan ketebden Hafız Osman ibn-i el-Hâcc 

Ali muvâcehesinde bi’l-vekâle üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb işbu derûn-ı arzuhâlde 

ismi muharrer müteveffâ el-Hâcc Veli bin Ali bin Abdullah’ın verâseti Barla kazası 

kurasından Bedre karyesinde sâkinler zevce-i menkûha-ı metrûkı Ayşe bint-i Abdullah ile 

sulbî kebîr oğlu Ali ve sulbîye-i kebîre kızları Emine ve Hadice ve Şehriban’a münhasire 

oldığı mahallinde bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra vârisûn-ı 

merkûmûn Ayşe ve Ali ve Emine ve Hadice ve Şehriban’dan her biri müteveffâ-yı merkûmın 

hîyn-ı vefâtında tereke-i mevcûdesini vâzı’ü’l-yed olanlardan taleb ve da’vâ ve ahz ve 

kabzına ve makbûzım kendilerine isâl ve husûs-ı mezkûra mütevakkıf oldığı umûrın küllisine 

yedimde olub işbu yetmiş dokuz senesi şehr-i ramazanü’l-mübârekin beşinci günü târihli 

müverrah ve Barla kazası nâibi Süleyman Efendi’nin imzâsıyla mümzâ ve hatmiyle mahtûm 

bir kıt’a vekâlet-i hüccet nâtıka oldığı üzere tarafından nâib-i mûmâ-ileyh mahzarında 

ma’kûd-ı meclis-i şer’de vekâlet-i âmme-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ben dahi ber-vech-i 

muharrer vekâlet-i merkûmı kabûl itmeme binâen aliyye-i vekîl-i mûmâ-ileyh Hafız Osman 

Efendi’ye suâl olınub müvekkilim müdîr-i mûmâ-ileyhin bi’l-emâne vâzı’ü’l-yed oldığı 

müteveffâ-yı merkûmın terekesine ber-mûceb-i defter-i mümzâ veresemiz müvekkilem 

merkûmın mevrûs olan sahhu’l-bâkî terekesini bi’t-teslîm müdîr-i mûmâ-ileyhe izafetlü vekîl-

i mûmâ-ileyhe tenbiye olınmak bi’l-vekâle murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl ol dahi cevâbında 

müvekkil-i mûmâ-ileyh müteveffâ-yı merkûmın terekesine ber-vech-i muharrer bi’l-emâne 

vaz’-ı yedini ikrâr lakin müddeî-i merkûm ber-vech-i mübeyyen vekâlet-i müddeâsını idecek 

müddeî-i merkûm Osman ber-vech-i meşrûh ve hâlet-i müddeâsına mutâbık beyyine taleb 

olındıkda Barla kazası ahâlisinden led’t-tezkiye adl’ ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr 

olınub zeyl-i hüccet-i mezkûrede esmânları muharrer oğlu Salih bin Mehmed ve Zeybek oğlu 

Mehmed bin İbrahim nâm kimesnelerin ber-nehc-i şer’î bi’l-muvâcehe eyledikleri 

şehâdetleriyle isbât itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm ve tenbiye bi’l-iltimâs huzûr-ı 

saâdetlerine i’lâm olınur fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve 

sebîn ve mieteyn ve elf 
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No:146 

İstanos nâhiyesinde Andiye kurrâsında fevt olan Emine Hâtûn’ın verâseti validesi Ayşe 

Hâtûn ile sulbî kebîr oğlu İsmail ve diğer silk-i askeride Mustafa ve diğer kebir oğlu İbrahim 

ve Halil ve Hasan’a inhisâri lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu 

vereseler ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzi’ ve taksîm olınan 

terekenin defterdir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’r-râbi’ aşer min 

şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Bağ dönüm aded 2  Evânî-i nuhâs kıyye 4  Davar aded 10 

1000 guruş   10 guruş   400 guruş 

 

Çul aded 1   Köhne yatak    Hırdavât-ı menzil 

10 guruş   10 guruş   20 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

1560 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye   Masârif-i müteferrika ve kağıd  

39 guruş   2 guruş   bahâsı 

        12 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

54 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1506 guruş 

 

 

Hissetü’l-ummi’l-mezbûre Hissetü’ibni’l-kebîr  Hissetü’l-ibni’l-kebîr silk-i askerîde 

Ayşe    İsmail   Mustafa 

251 guruş   251 guruş  251 guruş 

 

Hissetü’l-ibni’l-kebîr  Hissetü’l-ibni’l- Hissetü’l-ibni’l-kebîr Hasan 

İbrahim   kebîr Halil   251 guruş  



 285 

251 guruş   251 guruş 

 

XII/37b 

No:147 

İstanos nâhiyesinde Leylek karyesinde müteveffâ İbrahim bin Halil nâm kimesnenin 

verâseti anası Gülsüm ile li-ebveyn er-karındaşı Mehmed ve li-ebeveyn kız karındaşı Kamile 

ve Ayşe ve Fatma ve Şerife’ye inhisâri lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyan oldukdan sonra 

verese-i merkûmûnın her birerlerini ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u 

beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

  

Odun hissesi    Samanlık ve ahırdan  Karye-i mezkûr civarında bağdan 

100 guruş   hissesi    hissesi 

    150 guruş   100 guruş 

 

İnek aded 2   Davar aded 8   Evânî-i nuhâs kıyye 1 

300 guruş   160 guruş   200 guruş 

 

Öküz aded 1   Köhne yorgan aded 1  Hırdavât-ı menzil 

300 guruş   33 guruş   30 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

1373 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Masârif-i müteferrika ve kağıd 

33  guruş   2 guruş   bahâsı 

        10 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

46 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1327 guruş 

Hisse-i Ümmü Gülsüm Hissetü’l-ahi li-ebeveyn Hissetü’l-uht li-ebeveyn 
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221 guruş 6 para  Mehmed   Kamile 

    368 guruş 38 para  184 guruş 19 para 

 

Hissetü’l-uht li-ebeveyn Hissetü’l-uht li-ebeveyn Hissetü’l-uht li-ebeveyn 

Ayşe    Fatma    Şerife 

184 guruş 19 para  184 guruş 19 para  184 guruş 19 para 

 

No:148 

İstanos nâhiyesinde Zivind karyesinde müteveffâ Halil ibn-i el-Hâcc Hasan nâm 

kimesnenin verâseti zevcesi Fatma ve anası Gülsüm ile sulbî sagîr oğlu Hasan ve sulbîye-i 

sagîre kızı Emine’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrân-ı 

mezbûrânın tesviye-ı umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb olınan valideleri Fatma Hâtûn’ın 

taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî ve 

taksîm olınan tereke-i müteveffânın defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur 

hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Öküz çift 1   Mülk-i menzil aded 1  Hınta keyl 100 

1000 guruş   300 guruş   2000 guruş 

 

Şair keyl 51   Evânî-i nuhâs kıyye 18 Davar aded 5 

410 guruş   360 guruş   100 guruş 

 

Çul aded 1   Çuval aded 4   Koyun aded 3 

50 guruş   60 guruş   90 guruş 

 

İnek aded 1   Zimâmdan üzerine yek Tabanca aded 1 

265 guruş   300 guruş   25 guruş 

 

Nacak aded 1 

40 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

5000 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Zevcesine mehr  Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye 
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101 guruş   125 guruş   7 guruş 

 

Masârif-i müteferrika  Kağıd bahâ 

50 guruş   50 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

283 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

4811 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Mezbûre Fatma  Gülsüm   Hasan 

602 guruş 5 para  802 guruş 16 para  9036 guruş 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîr 

468 guruş 39 para 

 

No:149 

Medîne-i Antalya mahallâtından Çavuş Bağçesi Mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm 

Osmanlı Ahmed oğlu Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc Ali nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde mahalle-i mezbûre sâkinlerinden zâtî ta’rif-i şer’î ile ma’rife Ümmü Gülsüm bint-i 

Burdurî el-Hâcc Mustafa nâm Hâtûn muvâcehesinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ümmü Gülsüm 

Hâtûn’ın zevci olub bundan dört buçuk sene akdem firâr ve gaybiyet-i münkatı’ ile gaybûbet 

iden Kayserili el-Hâcc Mahmud ile akd-i müzâraa eylediğimde merkûmın malımdan ve 

yedimden iştirâ ve kabz ve umûrına sarfla istihlâk eylediği ma’lûmü’l-mikdâr ve’l-fiyât 

harnub vesâir eşya-i ma’lûm semenlerinden kuvvet akçesi ve cihet-i karzdan işbu muâyene 

olan iki kıt’a deyn senedi mantûkınca bana deyni olan üç bin doksan altı guruşın edâsına 

zevcem hâzıre-i mezbûre bi’l-emr ve’l-kabûl kefâlet-i sahîha-i şer’iyye ile kefîl ve bâkî 

zâmine olub hisse-i mezbûrenin zevc-i merkûm el-Hâcc Mahmud’in târih-i firârından üç ay 

mukaddem hâzır-ı mezbûr zevc-i gâib-i merkûm ile maan sâkin oldukları Kızılkaya kazasında 

vâkı’ bağ arasında kâin menzillerine varub kadar zevcen benim virmiş oldığım eşya ve karz 

olarak cem’an üç bin doksan altı guruşa bâliğ oldı didiğimde mezbûre cevâbında senin 

zevcem el-Hâcc Mahmud zimmetinde üç bin guruşdan beş bin guruşa kadar alacak hakkın 

olur şâhid firâr ider ise cümlesini edâya ben kefîl ve zâmineyem deyü mahzar-ı meşhûdda 

ikrâr ve i’tirâf eyledikden sonra meblağ- mezbûr üç bin doksan altı guruşdan yedi yüz elli 

guruşını bana edâ ve ve bâkî iki bin üç yüz kırk altı guruş dahi edâyı taahhüd itmekle meblağ-
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ı mekfûl ve mezkûr üç bin doksan altı guruş cihet-i mezkûreden zevc-i gâib-i merkûm el-Hâcc 

Mahmud’ın müddeî-i mezbûr Mehmed Efendi’ye zimmetinde deyni oldığı halde zevc-i gâib-i 

merkûmın yedinde bulunan malından yedi yüz elli guruşını edâ ve bâkî iki bin üç yüz kırk altı 

guruş zevc-i gaib-i merkûm el-Hâcc Mahmud’in müddeî-i mezbûr Mehmed Efendi’ye bi-

hükmi’l-kefâle halen edâ ve teslîm ile mezbûr Ümmü Gülsüm’ün ber-minvâl-i muharrer 

kefâletini lede’t-tezkiye adl’ ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan Çaykenarlı Halil 

Efendi ibn-i Hamza ve Ahmed Ağâ ibn-i Mehmed Ali nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-

nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle isbât itmeğin mûcebince sâlifü’z-zikr iki bin üç yüz kırk 

altı guruş müddeî-i mezbûr Mehmed Efendi’ye bi-hükmi’l-kefâle halen edâ ve teslîm ile 

mezbûr Ümmü Gülsüm Hâtûn’a tenbiye olındığı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine 

i’lâm olındı hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 

 

XII/38a 

No:150 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ İnbihan karyesi sâkinlerinden devlet-i aliyye tebaasından 

Değirmenci Anton veled-i Dimitri nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer’-î şerîf-i enverde Millü karyesi sâkinlerinden Gökmen oğlu Mehmed bin Ahmed nâm 

kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mehmed 

yedimde olub ibrâz eylediğim işbu bir kıt’a i’lâm-ı şer’î mantûkınca güzerân iden yetmiş üç 

senesi hilâlinde muayene olınan işbu sol kolumu cerh ve bi’l-külliye amelden ta’tîl ittikde 

târih-i mezkûrda merkûmdan mûcebince lede’d-da’vâ ve’l-inkâr müddeâ-ı meşrûhımı isbât 

ittikden sonra hatâen cerhini merkûm ikrâr ve i’tirâf dahi itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm 

deyni olan hâlisden beş bin dirhem şer’înin bana edasıyla merkûma gıbbe’t-tenbiye mezkûr 

dahi yedime ba’de’l-i’tâ meblağ-ı mezbûrdan merkûm ile’l-ân bana yalnız altı bin guruş 

teslîm idüb bâkîsini edâda muhâtala ider olmağla suâl ve mûceb-i şer’îsini icrâ birle mebalğ-ı 

mezbûrın kâmilen edâsına merkûma bi’t-tenbiye tahsîl ve istîfâsı murâdımdır didikde gıbbe’s-

suâl merkûm Mehmed dahi cevabında hakîkat-i hal minvâl-ı meşrûh oldığını ve mazmûn-ı 

i’lâm-ı mezkûrı bi’t-tamam tâyıân ve kat’iyyen ikrâr ve i’tirâf ancak müddeî-i merkûma 

medfû’ yedi bin beş yüz guruş oldığını iddiâ ve merkûm dahi bin beş yüz guruş ziyadeyi inkâr 

itmeğin ziyâde-i mezkûre içün merkûm Mehmed beyâna havale ve ikrâr olınan mezkûr altı 

bin guruş ile meblağ-ı menâzı’ kıyye-i mezkûrden başka sim-i hâlis i’tibarıyla asl-i diyete 

mahkûm bana olan on bir bin altı yüz altmış altı guruşdan bâkî kalan dört bin yüz altmış altı 

buçuk guruş sim-i mecidiye itibâriyle müddeî-i merkûma edâsı lâzım gelen meblağ-ı mezbûrı 

kâmilen kendüye edâ ve ifâ ile merkûm Mehmed tenbiye dahi olındığı huzûr-ı saâdetlerine 
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i’lâm olındı hurrire leyletü’l-ahedü’s-sâlis min aşer min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa 

ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:151 

İstanos nahiyesinde Köseler karyesinde fevt olan Hadice bint-i Süleyman Hâtûn’ın 

verâseti zevci Tarık Ahmed ile sulbî kebîr oğlu silk-i askeride Mustafa ve diğer kebir oğlu 

Süleyman’a inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu mevrûsları 

ma’rifetleriyle ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’îyye tevzî ve 

taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-

sâmin ve’l-ışrîn min şehr-i recebü’l-ferd sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Rub’iyye altunı aded 10 Köhne entari aded 1  Köhne şalvar aded 1 

80 guruş   30 guruş   20 guruş 

 

Davar aded 15   Evânî-i nuhâs kıyye 1,5 Bezeme aded 2 

500 guruş   10 guruş   8 guruş 

 

Yasdık aded 1 köhne döşek Zevci zimmetinde mehri 

Aded 1    51 guruş 

60 guruş  

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

779 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Vasiyet-i müsbit  Resm-i kısmet   Kaydiyye 

200 guruş   29,5 guruş   1,5 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

12 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

232 guruş 

 

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

536 guruş 
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Hissetü’z-zevci’l-  Hissetü’l-ibnü’l-mezbûr  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

Mezbûre Hadice  silk-i askeride Mustafa  Süleyman 

134 guruş   200 guruş   200 guruş 

 

No:152 

İstanos nahiyesinde Çay kenarı karyesinde fevt olan Fatma bint-i Ali nâm Hâtûn’in 

verâseti zevci Sarikî İbrahim ile sulbî sagîr oğlu Süleyman’a inhisâri lede’ş-şer’i’l-enver zâhir 

ve nümâyân oldukdan sonra işbu vasi-i mansûbı babası merkûm İbrahim ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî ve taksîm olınan 

terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire  fî’l-yevmi’s-sâmin 

min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Sim kuşak aded 1  Müsta’mel çitari entari  Müsta’mel döşek aded 1 

300 guruş   aded 1    yasdık aded 1yorgan aded 1 

    70 guruş   100 guruş 

 

Sanduk aded 1   Mehr-i müeccel babasından  

30 guruş   intikâl iden hisse-i irsîyesi 

    350 guruş  

Cem’an yekûni’t-tereke 

4250 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye   Masârif-i müteferrika ve kağıd 

76,5 guruş   7,5 guruş   bahâsı 

        40 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

154 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

4096 guruş 

Hissetü’l-zevci’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

İbrahim   Süleyman  

1024 guruş   3072 guruş 
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XII/38b 

No:153 

İstanos nahiyesinde Zivind karyesinde müteveffâ Halil bin Ali nâm kimesnenin verâseti 

zevcesi Ayşe Hâtûn ile sulbîye-i sagîre kızları Gülsüm ve Hadice ve li-ebeveyn kız 

karındaşları Fatma ve Şerife’ye inhisâri lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

işbu vasi-i mansûbı İbrahim ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u 

beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi’ min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Melez keyl 15   Şair keyl 10   Merkeb aded 2 

210 guruş   80 guruş   250 guruş 

 

Çuval aded 9   Müsta’mel çul aded 1  Kabak anbar aded 1 

130 guruş   30 guruş   200 guruş 

 

Mülk-i menzil aded 1  Davar aded 25   Köhne araba 

800 guruş   500 guruş   125 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye 14 Saban timurı    İbrik  

280 guruş   20 guruş   10 guruş 

 

Balta     Hırdavât-ı menzil 

10 guruş   20 guruş 

 

Cem’ni’t-tereke 

2675 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye ve kağıd bahâsı ve  

51 guruş   65 guruş   masârif-i müteferrika 

        25 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

121 guruş 
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Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mezbûre Ayşe Hâtûn  Gülsüm   Hadice 

319 guruş 12 para  851 guruş 53 para  851 guruş 53 para 

 

No:154 

İstanos nahiyesinde Andiye karyesinde fevt olan Rahime Hâtûn’ın verâseti zevci 

Hüseyin ile sadriye-i sagire kızı Şerife ve Atike’nin ve Fatma ve sagîr oğulları Mehmed ve 

Abdullah ve kebîre kızları Havva ve Ayşe’ye inhisâri lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra işbu vasi-i mansûbları pederlerim Hüseyin ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr 

ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır 

ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’r-râbi’ min şehr-i şa’bânü’l-muazzam 

sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil   Bağ dönüm 12   Evânî-i nuhâs kıyye 3 

300 guruş   60 guruş   60 guruş 

 

Köhne çuval aded 3  Köhne tabak    Balta ve tahra 

25 guruş   50 guruş   15 guruş 

 

Mehr-i zevce   Hırdavât-ı menzil 

51 guruş   30 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

1131 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye ve masârif-i   

28 guruş   müteferrika ve kağıd bahâsı 

    13 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

41 guruş 
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Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Mezbûr Hüseyin  Mehmed   Abdullah 

272 guruş 25 para  202 guruş 18 para  202 guruş 18 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîre Hissetü’l-binti’s-sagîr  Hissetü’l-binti’l-kebîr 

Atike    Fatma    Havva  

101 guruş 9 para  101 guruş 9 para  101 guruş 9 para 

 

Hissetü’l-binti’l-kebîr 

Ayşe 

101 guruş 9 para 

 

XII/39a 

No:155 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Fî’l-asl medîne-i Antalya’ya tâbi Eski Yürek aşiretinden ve el-haletü hazihi medîne-i 

mezbûreye tâbi’ ve muzâf Gebiz sâkinlerinden iken bundan akdem ağaçtan sukutından 

müteessiren şehr-i halin onbeşinci günü vefât eylediği mahallinden ba’de’l-keşf ve’l-muâyene 

tahkîk iden Ali bin Veli nâm şahs-ı âkıl ve bâliğanın verâseti yalnız babası merkûm Veli ibn-i 

el-Hâcc Ahmed nâm kimesneye münhasire oldığı bi’l-ihbâr ba’de’t-tahkîk eb-i merkûm Veli 

medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-î şerîf-i enverde husûs-ı mezbûrı li-ecli’d-

da’vâ ihzâr ittiğü sâlifü’z-zikr Gebiz sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm Mustafa bin el-Abaz nâm 

kimesne muvâcehesinde mübâşirleri Zabtiyye Moravi Mustafa Ağâ hâzır oldığı halde 

merkûm Mustafa üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm ve hâzır-i bi’l-meclis işbu Mustafa hasren 

vârisi oldığım müteveffâ oğlum Ali’yi kendi mülkümde olan kebîr ve tavîl ağacı kat’ içün on 

altı guruş ücret-i medfû’a ve makbûza ile isticâr ve oğlum merkûm dahi zikr olınan ağaca 

suûd ve kat’ına mübâşeret ve ibtidâr eyledikde esnâ-ı kat’ında dal üzerine düşerek müdâfaaya 

kâdir olamadığından mezkûr dal oğlum merkûmın başını sakatlayub mecrûh eylediği halde 

yere sukut ve bir hafta müteahhiren müteessiren vefât ve verâseti dahi bana inhisâr ve hâzır-ı 

merkûm fevtine tesbit itmiş olmağla mûceb-i şer’isini hâzır-ı merkûm Mustafa’dan bi’l-verâse 

taleb iderim deyü tasvîr-i merâm ittikde müddeî-i merkûmın takrîr-i meşrûh üzere ücret ile 

amel-i mezkûrı işleyen müteveffâ-yı merkûmın zikr olınan ağaçdan sukut ve vefâtında 

müddeî-i aliyye-i mezbûrın sun’ ve müdhâl ve sebeb-i mübâşir dahi olmadığı bedîdâr olmağla 

merkûmdan şer’ân nesne lâzım gelmediği ve da’vâ-yı mezkûresi iltifât ve istimâa’ şayan 
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olmadığı müddeî-i merkûma tefhîm ve husûs-ı mezkûr da’vâsıyla merkûm Mustafa’ta bi-

vech-i şer’î muârazadan men’ olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrire leyletü’l-

isneyn-i tis’a aşer min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa’ ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:156 

İstanos nahiyesinde Sagir Ali Fahreddin karyesinde müteveffâ Ahmed bin Harid nâm 

kimesnenin verâseti zevcesi Hadice Hâtûn  ile sulbî kebîr oğlı silk-i askeride Bekir ve Osman 

ve sagîr oğulları Hasan ve Ahmed ve kebîre kızı Kezban ve sagîr kızı Hülya’ya inhisâri 

lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu vasî-i mansûb validesi Hadice ve 

nâzırı  Hasan ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin aşer min şehr-i şa’banü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn 

ve elf 

 

Yorgan aded 2   Döşek aded 1   Yasdık aded 1 

50 guruş   30 guruş   15 guruş 

 

Def’a döşek aded 1  Def’a yasdık aded 1  Cedîd sini aded 1 

30 guruş   10 guruş   110 guruş 

 

Kızıl çuval aded 4  Müsta’mel kilim aded 5 Harar aded 4 

80 guruş   110 guruş   90 guruş 

 

Çadır maa satıl aded 1 Çuval aded 15   Köhne harar aded 5 

100 guruş    28 guruş   50 guruş 

 

İp kıyye 16   Evânî-i nuhâs kıyye 8  Çul aded 1 

115 guruş   180 guruş   60 guruş 

 

Kahve takımı aded 1  Tahra aded 1 nacak aded 1 Köze çay aded 8ve sarı çay aded  

80 guruş   20 guruş   aded 6 

        120 guruş 

Balta aded 1   Saç aded 1   Davar aded 11 

1 guruş   20 guruş   10 guruş 
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Cedîd çadır aded 1  Tüfek aded 1 bıçak aded 1 Erkek deve aded 1 

440 guruş   tabanca aded    800 guruş 

    315 guruş 

 

Kara boğurcı aded 1  Köşekli deve aded 1  Kara deve aded 1 

600 guruş   800 guruş   75 guruş 

 

Kırmızı kayalık aded 1 Kara kayalık aded 1  Def’a kayalık  

910 guruş   1180 guruş   910 guruş  

 

Karaca kayalık aded 1 Öküz aded 2   Merkeb aded 1 

950 guruş   1000 guruş   310 guruş 

 

Dişi merkeb aded 6  Mülk-i menzil   Anbar  

100    1500 guruş   1000 guruş 

 

Hınta keyl 120  Davar aded 180   İbrahim Çavuş’da 

2400 guruş   3600 guruş   31 guruş 

 

Habib oğlu Hasan’da  Sulı Ali’de    Tohum içün virilen hınta  

30 guruş   600 guruş   keyl 15 

        300 guruş 

Hırdavât-ı menzil 

64 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke  

22300 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Mehr-i zevce   Hâric-i kassâm sonradan  Masârif-i müteferrika ve kağıd  

500 guruş   zuhûr iden resm-i âdîsi bahâsı 

    290 guruş   155 guruş 

 

Kaydiyye   Kasaâm-ı atîk derûnında   
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20 guruş   olan eşyanın kıymeti 

    10200 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

11165 guruş  

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

11135 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Mezbûre Hadice  silk-i askeride Bekir  Osman 

1281 guruş 25 para  1998 guruş   1998 guruş 22 para 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîr   Hissetü’l-ibni’s-sagîr   Hissetü’l-binti’l-mezbûre  

Ahmed    Hasan    Kezban  

1998 guruş 22 para  1998 guruş 22 para  999 guruş 14 para 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Hülya 

999 guruş 14 para 

 

No:157 

İstanos nahiyesi Fığla karyesinde müteveffâ Osman bin Ahmed nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Fatma ve anası Hadice ile sulbî sagîr oğlları Ahmed ve Mehmed ve sulbiye-i 

sagîre kızı Şerife’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu vasî-i 

mansûbe valideleri Fatma Hâtûn taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-âşir min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil   Öküz aded 1   Merkeb aded 1 

1000 guruş   500 guruş   100 guruş 

 

Evânî-i nuhâs 22 kıyye Çuval çift 1   Yatak  

60 guruş   30 guruş   60 guruş 

 

Hınta keyl 52   Şair keyl 52   Çul aded 1 
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110 guruş   55 guruş   50 guruş 

 

Çift takımı    Hırdavât-ı menzil   

50 guruş   50 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2055 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet-i âdî  Mehr-i zevce   Kaydiyye ve masârif-i müteferrika 

50 guruş   51 guruş   ve kağıd bahâsı 

        25 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

126 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1929 guruş 

Hissetü’z-zevci’l-mezbûre Hissetü’l-Ümmi Hadice Hissetü’l-ibni’l-mezbûr  

Fatma     321 guruş 20 para  Ahmed 

241 guruş 5 para      546 guruş 92 para 

 

Hissetü’l-ibni’l- mezbûr Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mehmed   Şerife 

546 guruş 92 para  273 guruş 43 para 

 

XII/39b 

No:158 

İstanos nahiyesinde Balık karyesinde Mustafa bin Mehmed nâm kimesnenin verâseti 

zevcesi Emine ile sulbî kebîr oğlu silk-i askeride Mehmed ve Osman ve Mustafa ve kebîre 

kızı Hadice’ye inhisârı ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu vereseler 

ma’rifetleri ve ma’rifet-i şerle tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 

olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’r-râbi aşer 

min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil   Bağ dönüm 12   Evânî-i nuhâs kıyye 3 
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300 guruş   660 guruş   60 guruş 

 

Çuval aded 2   Köhne yatak    Balta ve tahra  

25 guruş   50 guruş   15 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

30 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

1080 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye 

101 guruş   25 guruş   2 guruş 

 

Masârif-i müteferrika ve  

Kağıd bahâsı 

11 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât  

139 guruş 

 

Sahhu’l-bakî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-mezbûr  

117 guruş 25 para  Mehmed   Osman 

    234 guruş 106 para  234 guruş  106 para 

 

Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mustafa   Şerife 

234 guruş 106 para  117 guruş 53 para  

 

No:159 

İstanos nahiyesinde Karkın karyesinde müteveffâ Abdülmümin bin İsmail nâm 

kimesnenin verâseti zevcesi Rabia Hâtûn ile sulbî sagîr oğlu İsmail’e inhisâri lede’ş-şer’i’l-

enver zâhir ve nümâyan oldukdan sonra işbu sagîr-i mezbûrın vasi-i mansûbı olan İsa Ahmed 
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ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 

olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-

aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Anbar aded 1   Evânî-i nuhâs kıyye 2  Tabak aded 1 

200 guruş   40 guruş   15 guruş 

 

Tağan (?) aded 1  Tencere aded 1  Yorgan aded 1 yasdık aded 1 

15 guruş   10 guruş   döşek aded 1 

        150 guruş 

Çuval aded 2   Bulgur keyl 1   Hınta keyl 1 

30 guruş   25 guruş   30 guruş 

 

Darı keyl 7   Bıçak aded 1   Hırdavât-ı menzil 

30 guruş   4 guruş   50 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke  

640 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât  

Deyn-i müsbit Kara   Çay kenarında   Kurî Hasan’a deyni 

Salih’e    Abdurrahman’a deyni  15 guruş 

60 guruş   40 guruş 

 

Zevcesine mehri  Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye 

101 guruş   10 guruş   1 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

12 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

240 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 
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Mezbûre Rabia  350 guruş 

50 guruş 

 

No:160 

İstanos nahiyesinde Orkutlu karyesinde müteveffâ Bekir bin Hüseyin nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Hadice ve anası Safiye ile sulbî sagîr oğlu Ahmed ve Hüseyin’e inhisârı 

lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu vasi-i mansûbesi valide Hadice 

Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve 

taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-

hâdi aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Erkek camus aded 1  Öküz çift 1   Mülk-i menzil aded 1 

120 guruş   800 guruş   350 guruş 

 

Dönüm yarım    Evânî-i nuhâs kıyye 1,5 Hınta yük 15 

50 guruş   30 guruş   1350 guruş 

 

Şair yük 5   Balta aded 1   Saban timuri aded 1 

200 guruş   15 guruş   20 guruş 

 

Çuval aded 1   Köhne heğbe aded 1  Hırdavât-ı menzil 

20 guruş   5 guruş   30 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

4070 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevcesi  Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye masârif-i müteferrika ve  

101 guruş   99 guruş   kağıd bahâsı 

        40 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

240 guruş 

 

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

3803 guruş 
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Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

Mezbûre Hadice  Safiye    Hüseyin 

475 guruş 15 para  633 guruş 33 para  135 guruş 26 para  

Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

135 guruş 26 para 

 

XII/40a 

No:161 

İstanos nahiyesinde Karkalık karyesinde müteveffâ Ahmed bin İsmail nâm kimesnenin 

zevcesi Ayşe Hâtûn ile sulbî oğulları Dur Ali ve Ahmed Ali ve sulbîye-i sagîre kızı Şerife ve 

anası Havva’ya inhisâr oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu 

sagîr-i mezbûrın vasî-i mansûbeleri validesi Ayşe Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki 

ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min şehr-i şa’bânü’l-muazzam 

sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil   Bağ evlek aded 3  Öküz çift 1 

400 guruş   150 guruş   500 guruş 

 

Dişi merkeb aded 1  Davar aded 5   Hınta keyl 4 

150 guruş   100 guruş   72 guruş 

 

Tüfenk aded 1   Çul aded 4   Harar aded 1 

100 guruş   40 guruş   15 guruş 

 

Cezve aded 1   Çift takımı    Evânî-i nuhâs kıyye 83 aded 15 

15 guruş   50 guruş   67,5 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

50 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

1704,5 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 
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851,5 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 853,5 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

mezbûre Ayşe   Havva    Dur Ali 

106 guruş 35 para  142 guruş   205 guruş 5 para 

 

Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

Ahmed Ali 

305 guruş 5 para 

 

No:162 

İstanos nahiyesinde Fığla karyesinde müteveffâ Osman bin Osman nâm kimesnenin 

verâseti Ayşe Hâtûn ile sulbî sagîr oğlu Hüseyin ve sulbî sagîre kızı Züleyha’ya münhasire 

oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu vasî-i mezbûre valideleri 

Ayşe Hâtûn’un ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-

yevmi’l-âşir ve’l-ışrîn min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil   Öküz çift aded 1  Dişi merkeb    

1500 guruş   550 guruş   120 guruş 

 

Köhne anbar aded 1  Çuval aded 4   Çul aded 1  

150 guruş   40 guruş   40 guruş 

 

Nuhâs aded 1   Yorgan aded 1 döşek aded Evânî-i nuhâs kıyye 5 

20 guruş   1 yasdık aded 1   150 guruş 

    100 guruş 

 

Hınta keyl 7   Şair keyl 7   Çift takımı 

400 guruş   30 guruş   60 guruş 

 

Balta aded 1   Hırdavât-ı menzil   

15 guruş   100 guruş 
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Cem’an yekûni’l-tereke 

3425 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce    Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye ve masârif-i müteferrika  

91 guruş   89,5 guruş    ve kağıd bahâsı 

        35 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

175 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2150 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mezbûre Ayşe   Hüseyin   Züleyha 

406 guruş 10 para  1890 guruş 6 para  948 guruş (silik) 

 

No:163 

Ali Fahreddin Kebir karyesinde müteveffâ Abdullah ibn-i İsmail nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Zeyneb ile sulbî sagîr oğlu Mustafa ve sagîre kızı Durkadın’a inhisâri lede’ş-

şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu vasî-i mansûbe validesi Zeyneb Hâtûn 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 

olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin 

aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil   Merkeb aded 1  Evânî-i nuhâs kıyye 4 

500 guruş   100 guruş   80 guruş 

 

Hınta keyl 12   Şair keyl 15   Köhne çul aded 2 

250 guruş   150 guruş   30 guruş 

 

 

Çift takımı   Hırdavât-ı menzil 

50 guruş   40 guruş 
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Cem’an yekûni’t-tereke 

1220 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye ve masârif-i müteferrika 

51 guruş   29 guruş   ve kağıd bahâ 

        15 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

95 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1125 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

mezbûre Zeyneb  Mustafa   Durkadın 

140 guruş 27 para  659 guruş 34 para  329 guruş 30 para 

 

XII/40b 

No:164 

Söğüdli karyesinde fevt olan Fatma Hâtûn verâseti zevc-i târiki Mustafa ve sagîre kızı 

Ayşe ve li-ebeveyn er-karındaşı Ali ve Mustafa’ya inhisâri lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra işbu vasî-i mansûbeleri pederi Mustafa ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i 

kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-tâsi aşer min şehr-i şa’bânü’l-

muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Öküz aded 1   İnek aded 1   Davar aded 10 

400 guruş   200 guruş   200 guruş 

 

Sivayy entari aded 1  Trablus kuşak aded 1  Yatak  

500 guruş   100 guruş   150 guruş 

 

 

Çul aded 1   Evânî-i nuhâs kıyye 4  İbrik aded 1 

40 guruş    80 guruş   20 guruş 
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Çitari entari aded 1  Altun aded 29   Hırdavât-ı menzil 

50 guruş   301 guruş   45 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2346 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet-i âdî  Sülüs mal olarak sübüt  Kaydiyye ve masârif-i müteferrika 

19,5 guruş   oldığı    va kağıd bahâsı 

    782 guruş   15 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

816 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1530 guruş 

Hissetü’z-zevci’l-mezbûr Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-ahi’l-ebeveyn Ali 

Mustafa   Ayşe    191 guruş 32 para 

382 guruş 25 para  765 guruş 50 para 

 

Hissetü’l-ahi’l-ebeveyn 

Mustafa 

191 guruş 32 para 

 

No:165 

Sarı Keçli aşiretinden Bayrakdar Ömer nâm kimesnenin verâseti zevcesi Emine Hâtûn 

ile sagîr oğlu Osman ile sagîre kızı Fatma ve anası Fatma’ya inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir 

ve nümâyân oldukdan sonra işbu vasî-i mansûbı ammileri ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr 

ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır 

ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene 

tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Davar aded 143  Merkeb aded 1  Kilim aded 1 

2860 guruş   200 guruş   150 guruş 

 

Çuval aded 8   Seccade aded 1  Çul aded 4 
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100 guruş   40 guruş   100 guruş 

 

Tüfenk aded 1 bıçak   Keçe aded 1   Evânî-i nuhâs kıyye 8 

aded 1    30 guruş   160 guruş 

100 guruş 

 

Çadır aded 1   Yağ kıyye 3   Penair kıyye 22 

300 guruş    30 guruş   50 guruş 

 

İbrik aded 1   Yasdık aded 1   Hınta keyl 6 

30 guruş   10 guruş   100 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

50 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

4310 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce    Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye 

51 guruş   106 guruş   7 guruş 

 

Masârif-i müteferrika  

Ve kağıd bahâsı 

35 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

148 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

4162 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ummi’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

Mezbûre Emine  Fatma    Osman  

520 guruş 10 para  693 guruş 26 para  1968 guruş 136 para 
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Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Fatma 

984 guruş 68 para 

 

No:166 

İstanos karyesinden Andiye karyesi ahâlisinden müteveffâ Abdurrahman bin Ahmed 

nâm kimesnenin verâseti zevcesi Emine ve validesi Kadınkız ile sagîr oğlu Ahmed ve sulbîye-

i sagîre kızı Ayşe’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu 

validesi vasî-i mansûbe Emine ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr 

olınur hurrire fî’l-yevmi’l-sâbi aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil   Öküz çift 1   Dişi merkeb maa sıpa aded 1 

800 guruş   900 guruş   250 guruş 

 

Kabak anbar aded 1  Kazgan aded 1 kıyye 6 Süd leğeni aded 3 

150 guruş   120 guruş   60 guruş 

 

Çuval aded 3   Evânî-i nuhâs kıyye 4  Köhne çul 

30 guruş   80 guruş   10 guruş 

 

Köhne heğbe    Darı keyl 5   Tüfenk aded 1 

10 guruş   50 guruş   150 guruş 

 

Tabanca aded 1  Balta     Tahra aded 1 

80 guruş   15 guruş   5 guruş 

 

Hınta keyl 5   Şair keyl 3   Çift takımı  

100 guruş   20 guruş   40 guruş 

 

Bağ dönüm    Hırdavât-ı menzil 

400 guruş   20 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 
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3310 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye 

101 guruş   80 guruş   5 guruş 

 

Masarif-i müteferrika  

Ve kağıd bahâsı 

30 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

216 guruş 10 para  

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

3094 guruş 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

Mezbûre Emine   Kadınkız nâm Hâtûn  Ahmed 

386 guruş 31 para  515 guruş 26 para  1642 guruş 294 para 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Ayşe 

731 guruş 117 para 

 

XII/41a 

No:167 

İstanos nahiyesinde Çaykenarı karyesinde müteveffâ Yusuf bin Ali nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Şerife Hâtûn ile sulbî sagîre kızı Hadice ve sulbî sagîr oğlu Ali ve anası 

Ayşe’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu vasî-i mansûbı 

cedd-i fâsidi el-Hâcc Osman ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr 

olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn 

ve elf 

 

Mülk-i menzil   Harîm dönüm    Bağ dönüm aded 1 

2500 guruş   300 guruş   300 guruş 
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Anbar göz aded 2  Öküz aded 7   Koyun aded 6 

1000 guruş   2500 guruş   200 guruş 

 

Davar aded 100  Çift takımı   Hınta keyl 750 

2200 guruş   60 guruş   12000 guruş 

 

Şair keyl 110   Tüfenk aded 1   Melez keyl 80 

1100 guruş   5 guruş   960 guruş 

 

Tohum içün virilen  Tohum içün virilen şair Müsta’mel çuval aded 6 

Hınta keyl 70   keyl 10   40 guruş 

1120 guruş   120 guruş 

 

Çul aded 4   Evânî-i nuhâs kıyye 10 Sıpalı merkeb aded 1 

50 guruş   220 guruş   150 guruş 

 

Yorgan aded 1minder  Müsta’mel çul aded 1  Koca Bekir’de zimâm  

Aded 1 yasdık aded 1  15 guruş   200 guruş 

150 guruş 

 

Köçek Mehmed’de zimâm Hamidli Osman’da zimâm Anbar tahtası aded 12 

200 guruş   200 guruş   30 guruş 

 

Hatab yük 20   Elbise kat aded 2  Sütlük 

40 guruş   100 guruş   40 guruş 

 

Araba aded 1   Def’a hınta keyl 50  Diğer mülk-i menzil müşrifü’l- 

200 guruş   800 guruş   -hallü’l-harâb 

        500 guruş 

Antalya mahbushânesinde  Hırdavât-ı menzil 

Olan gıllâ   200 guruş 

800 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 
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2869 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye 

251 guruş   717 guruş   44 guruş 

 

Masârif-i müteferrika  

Ve kağıd bahâsı 

200 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

1212 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

27483 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûr Hissetü’l-binti’s-sagîre 

Mezbûre Şerife Hâtûn Ayşe    Hadice 

3435 guruş 17 para  4580 guruş 13 para  6489 guruş 89 para 

 

Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

Ali 

12978 guruş 116 para 

 

No:168  

İstanos nahiyesinde Çaykenarı karyesinde müteveffâ Ömer bin Musa nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Ayşe Hâtûn ile sagîr Musa’ya inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra işbu vasî-i mansûbe validesi Ayşe Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki 

ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve 

sebîn ve mieteyn ve elf 

Mülk-i menzil   Kara davar aded 10  İnek aded 2 

600 guruş   250 guruş   500 guruş 

 

Öküz çift aded 1  Mülk-i harîm dönüm 2 Hınta keyl 16 

800 guruş   700 guruş   256 guruş 
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Def’a hınta tohumı içün Melez keyl (silik)  Tohum içün virilen şair  

Virilen keyl 15  99 guruş   keyl 10 

240 guruş       100 guruş 

Kendir bağ aded 60  Çuval aded 1   Çul aded 1 

50 guruş   30 guruş   30 guruş 

 

    Yorgan aded 1 yasdık  İbrik aded 1 

25 guruş   aded 1 döşek aded 1  20 guruş 

    100 guruş 

 

Evânî-i nuhâs 31 kıyye Saban timuri aded 1  Çift takımı 

697 guruş   20 guruş   40 guruş 

 

Çadırdan sülüs hisse  Arabadan sülüs hisse  Anbardan sülüs hisse 

60 guruş   50 guruş   250 guruş 

 

Bir yaşında dana aded 1 Hırdavât-ı menzil 

100 guruş   50 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

4655 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Merhûm Hesâbcı   Yörükzâde Mustafa Ağa’ya Habib oğlu Hasan’dan  

Mehmed’e deyn-i müsbit deyn-i müsbit   deyn-i müsbit 

260 guruş   18 guruş   18 guruş 

 

Zevcesine mehri  Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye 

231 guruş   103 guruş   7 guruş 

Masârif-i müteferrika 

60 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

697 guruş 
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Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

3958 guruş 

 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  

Mezbûre Ayşe Hâtûn  Musa 

494 guruş 3,5 para  2464 guruş 128 para 

 

No:169 

İstanos nahiyesinden Yelten karyesinde fevt olan Ümmühan Hâtûn’ın verâseti zevc-i 

târiki Bekir ile kebîr oğlu Ahmed ve silk-i askeride Mehmed ve kebîr kızları Fatma ve Ayşe 

ve Hülya ve Emine ve Hadice’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra vereseler ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-

yevmi’s-hâmis aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf  

 

Mülk-i menzil   Cedîd çul aded 2  Çuval aded 4 

1000 guruş   100 guruş   60 guruş 

 

Keçe aded 2   İnek maa dana aded 1  Kaşlı oğlında inek maa dana 1 

50 guruş   250 guruş   250 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye (silik) Kazgan aded 1  Kilim aded 1 

80 guruş   80 guruş   40 guruş 

 

Anbar göz aded 2  Mutaf takımı   Yatak 

150 guruş   20 guruş    50 guruş 

 

Bez tob aded 2  Köhne kutnî entari aded 1 Boncuk aded 2 

50 guruş   50 guruş   100 guruş 

 

Mehr-i hakk-ı zevci    

Zimmetinde 

51 guruş 
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Cem’an yekûni’t-tereke 

2381 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye   Masârif-i müteferrika ve kağıd  

59 guruş   4 guruş   bahâsı 

        21 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

85 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’l-zevci’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-kebîr  Hissetü’l-ibni’l-kebîr  

Bekir    Ahmed    Mehmed 

599 guruş   398 guruş 52 para  398 guruş 52 para 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûre  

Fatma    Ayşe     Hülya 

199 guruş 26 para  199 guruş 26 para  199 guruş 26 para 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûre  

Emine    Hadice 

199 guruş 26 para  199 guruş 26 para 

 

XII/41b 

No:170 

İstanos nahiyesinde Çay kenarı karyesinde müteveffâ Ahmed bin Musa nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Ayşe Hâtûn ile sulbîye-i sagîre kızlar Dudu ve Ayşe’ye ve Hafsa ve Kamile 

ve li-ebeveyn karındaşları Hadice ve Fatma’ya inhisârları lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra kıbel-i şer’-i şerîfden mezbûrûnın emvâlini hıfza vasî nasb ve ta’yîn 

olınan Ali Ağâ ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-

yevmi’s-sâni min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil   Sırma dönüm 2  Davar aded 30  

800 guruş   300 guruş   850 guruş 
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İnek aded 2   Bir yaşında dana aded 1 Hınta keyl 20 

500 guruş   100 guruş   320 guruş 

 

Şair keyl 11   Kendir bağı aded 40  Evânî-i nuhâs kıyye 37 

110 guruş   30 guruş   714 guruş 

 

Öküz çift 1   Anbar göz 1   Köhne çuval aded 3 

700 guruş   250 guruş   20 guruş 

 

Sandık-ı müsta’mel  İb kıyye 5   Yorgan aded 1 yasdık aded 1 

30 guruş   30 guruş   köhne aded 1 

        100 guruş 

Çift takımı    Arabadan sülüs hisse  Çadırdan sülüs hissesi 

50 guruş   60 guruş   50 guruş 

 

Merkebden sülüs hisse Müsta’mel abâni sarık Müsta’mek kuşak  

20 guruş   60 guruş   60 guruş 

 

Müsta’mel çitari entari Mücedded fes   Zevce-i ulâdan isâbet iden hisse-i 

40 guruş   15 guruş   irsîyesi 

        300 guruş 

Nefvi oğlu Hüseyin zimem Karamanlı oğlu   Karamanlı oğlu İbrahim’de 

100 guruş   Mehmed’de   45 guruş 

    150 guruş 

 

Def’a Karamanlıoğlu   Arab Ali’de    Çoban oğlı Mustafa 

İbrahim   70 guruş   20 guruş 

45 guruş 

 

Kaba oğlu Yusuf’da  Hartabib efendide  Def’a Nevfi oğlu Said’de 

50 guruş   60 guruş   40 guruş 

 

Köseler karyesinde  Muhzır oğlu Mehmed’de Büyük Ali Fahreddinli Şeyh Ali 

Batalcı Abdullah’da  30 guruş   Ağâ’nın oğlu Mehmed’de 
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320 guruş       25 guruş 

 

Köseler karyesinde Deli Hıdavât-ı beyt 

Hasan’da   50 guruş 

25 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

6539 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye 

251 guruş   152 guruş   10 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

Ve kağıd bahâsı 

50 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

464 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-binti’l-sagîreti’l Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l- 

 Mezbûre Ayşe  mezbûre Dudu  mezbûre Ayşe 

759 guruş 15  para  1012 guruş 20 para  1012 guruş 20 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l Hissetü’l-uht li-ebevyn 

Mezbûre Hafsa  mezbûre Kamile  Hadice 

1012 guruş 20 para  1012 guruş 20 para  633 guruş 12 para 

 

Hissetü’l-uht li-ebeveyn 

Fatma 

633 guruş 12 para 

 

XII/42a 

No:171 
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İstanos nahiyesinde Yazır karyesinde müteveffâ Ahmed bin Veli nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Rabia Hatûn ile sulbî sagîr oğlu Veli’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın malını hıfza kıbel-i şer’de vasi nasb olınan validesi 

Rabia Hatûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Közlede vâkı’ dam   Bostan yeri    Nısf-ı bağ 

200 guruş   200 guruş   150 guruş 

 

Anbar     Evâni-i nuhâs kıyye 14 Eve damı  

400 guruş   280 guruş   350 guruş 

 

Üç yaşında deve   Merkeb    Müsta’mel çul aded 1 

500 guruş   250 guruş   10 guruş 

 

Çul aded 1   Kilim aded 1   Kıl çuval  

15 guruş   80 guruş   21 guruş 

 

Müsta’mel kıl heğbe  Balta aded 1   Çift takımı  

5 guruş   11 guruş   50 guruş 

 

Öküz aded 1   Kantar    Kışla damında nısf 

400 guruş   15 guruş   100 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

 

Yekûni’t-tereke 

3087 guruş 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Ahi li-ebeveyn er-  Resm-i kısmet 

200 guruş   karındaşının mal-ı  33 guruş 

    Müşterekinden hissesi 

    1543 guruş 
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Kaydiyye   Masârif-i müteferrika ve 

2 guruş   kağıd bahâsı 

    15 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

1795 guruş 

 

Sahhu’l-bakî’t-taksîm beyne’l-verese 

1292 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  

Mezbûre Rabia  Veli 

161 guruş 17 para 1 akçe 1131 guruş 123 para 11 akçe 

 

No:172 

Medîne-i Antalya mahallâtından Meydan mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden İsmail bin Nasuh’ın verâseti sulbî kebîr oğlu Hüseyin ve Osman’a münhasire oldığı 

ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra vârisân-ı mezbûrânın taleb ve 

ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 

olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî- 

gurre-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezkûrede vâkı’ Sagirlide bulunan menzilin Erkek deve aded 1 

Hâne arsası aded 1  enbiye-i bahâsı  800 guruş 

200 guruş   150 guruş 

 

Dişi deve aded 1  Bârgir re’s aded 1  Öküz çift 1 

1000 guruş   500 guruş   75 guruş 

 

Tosun aded 1   Sikar inek aded 1  Sarı inek aded 1 

450 guruş   200 guruş   250 guruş 

 

Kunur devesi aded 1  Sikar devesi aded 1  Ak devesi aded 1 

200 guruş   200 guruş   200 guruş 

 

Bir yaşında dana aded 2 Mısır darısı keyl 33  Cedîd kilim aded 1 

50 guruş    297 guruş   140 guruş 
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Abdestlik aded 1  Salta aded 1   Çurba tası aded 1 

120 guruş   30 guruş   15 guruş 

 

Entari aded 1   Çurba çanağı aded 1  Su tası aded 1 

30 guruş   130 guruş   5 guruş 

 

Çömlek aded 1  Evânî-i nuhâs kıyye 252 Keçe aded 1 

15 guruş   510 guruş   20 guruş 

Çuval aded 9   Tüfenk aded 1   Tabanca çift 

130 guruş   100 guruş   100 guruş 

 

Bıçak aded 1   Kahve takımı aded 1  Çul aded 1 

50 guruş   25 guruş   10 guruş  

 

Timur aded 2   Köhne yorgan aded 2  Yasdık aded 1 

20 guruş   60 guruş   5 guruş 

 

Arı maa koğan aded 1  Köhne kilim aded 1  Mollâ Mustafa’dan tahsîl Hâcı  

25 guruş   5 guruş   Efendinin oğluna tahsîl hınta 

        Keyl 5  

        100 guruş 

Yekûni’t-tereke 

6802 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mollâ İbrahim’e deyni Molla Mustafa’ya deyni Ali Efeni’ye deyni 

1200 guruş   550 guruş   230 guruş 

 

Mehmed Hoca’ya deyni Hâcı Ali Hafız deyni  Hâcı Hasan oğlu Hasan Ali’ye 

100 guruş   20 guruş   deyni 

        40 guruş 

A’zâdan fütüvvetlü Ömer Hüseyin kethüdanın oğlu Kuklankız zimmîye deyni 

Ağâ’ya deyni   Halil’e deyni   10 guruş 

76 guruş   100 guruş 
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Yoran zimmîye deyni  Anasdis Zakra’ya deyni Save zimmîye deyni 

10 guruş   500 guruş   1400 guruş 

 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye   Varaka bahâ  

Ba’de’l-ihrâcü’d-deyn 10 guruş   4 guruş 

64 guruş   

 

Masârif-i müteferrika 

22 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

4346 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2456 guruş 

Hissetü’l-ibni’l-kebîr   Hissetü’l-ibni’l-kebîr 

Hüseyin   Osman 

1228 guruş   1228 guruş 

Kable’t-taksîm mezbûr Osman fevt olub verâseti li-ebevyn er-karındaşı Hüseyin ve kız 

karındaşı Ayşe’ye münhasire oldığı ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

vârisân-ı mezbûrânın taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr u 

beyân olınur hurrire fî gurre-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

1228 guruş  Pederinden isâbet iden bâ-kassâm-ı şer’î hisse-i irsîyesi 

   43 guruş Resm-i kısmet  Kaydiyye Masârif-i müteferrika 

  30 guruş 30 para 2 guruş 10 guruş 10 para 

1185 guruş 

1185 guruş  

  790 guruş Hissetü’l-ahi’l-ebeveyn Hüseyin  

390 guruş Hissetü’l-uhti’l-ebeveyn Ayşe 

Kable’l-kısme merkûm Hüseyin dahi fevt olub verâseti zevce-i metrûkesi Ayşe bint-i 

İbrahim ile sulbî sagîr oğlu İsmail’e münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb 
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olınan ceddi İbrahim’in taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-

i âtî zikr olınur hurrire fî gurre-i şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

1228 guruş Pederinden isâbet iden bâ-kassâm-ı şer’î hisse 

790 guruş Ahi’l-ebeveyn er-karındaşı Osman’dan isâbet iden bâ-kassâm-ı şer’î hisse-i 

irsîyesi 

2018 guruş   

   30 guruş Osman’ın kabri içün virilen 

1988 guruş  

  300 guruş Mehr-i müsbit li’z-zevceti’l-mezbûre 

 1688 guruş  

   85 guruş Resm-i kısmet  Kaydiyye  Masârif-i müteferrika 

  42 guruş  3 guruş 40 guruş 

1603 guruş  Sahhu’l-bâkî 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr İsmail 

Mezbûre Ayşe   1402 guruş 25 para 

200 guruş 

 

XII/42b 

No:173 

Medîne-i Antalya kurrâsından Sığırlı karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Halil bin Hüseyin’in verâseti zevce-i metrûkesi Emine bint-i Biram ile sulbî sagîr oğulları 

Hüseyin ve Nasuh ve sulbîye-i sagîre kızları Zeyneb ve Fatma’ya münhasire oldığı ınde’ş-

şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer’den vasî nasb olınan anaları mezbûre Emine’nin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

mütevaffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâni min şehr-i 

ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Dişi deve aded 1  Torum (?) aded 1  Danalı inek aded 8 

800 guruş   40 guruş   200 guruş 

 

Tosun aded 1   Düge aded 1   Merkeb aded 1 

120 guruş   100 guruş   100 guruş 
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Koyun aded 1   Davar aded 5   Çuval yük aded 2 

100 guruş   100 guruş   30 guruş 

 

Kilim aded 1   Heğbe aded 1   Çanak aded 3 

100 guruş   5 guruş   30 guruş 

 

 aded 1    Digan aded 1   Tencere aded 1 

30 guruş   10 guruş   30 guruş 

 

Kazgan aded 1  Çurba aded 1   Keçe aded 1 

135 guruş   30 guruş    30 guruş 

 

Balta aded 1 Tahra aded 1 Hırdavât-ı menzil 

Nacak aded 1   60 guruş 

30 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

2940 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i müsbit li’z-  Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye 

zevceti’l-mezbûre  73 guruş   4 guruş 

301 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

1 guruş   30 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

410 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Mezbûre Emine  Hüseyin    Nasuh 

316 guruş 30 para  737 guruş 30 para  737 guruş 30 para 
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Hissetü’l-binti’s-sagîre Hissetü’l-binti’s-sagîre 

Zeyneb   Fatma 

368 guruş 30 para  368 guruş 30 para 

 

No:174 

Medîne-i Antalya kurrâsından Çerkin Oba karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Ahmed bin Osman’ın verâseti sulbî kebîr oğulları Osman ve Ali ve Ömer ve sagîr oğlu 

Mustafa ve Ebubekir ve Süleyman ve Receb ve sulbiye-i kebîre kızı Ayşe’ye münhasire oldığı 

bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sigâr-ı mezbûrûnın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb olınan er-karındaşları mezbûr Osman’ın taleb ve ma’rifeti 

ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâni 

min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Köşekli deve aded 1  Kısrak aded 2   Bir yaşında tay aded 2 

1100 guruş   700 guruş   200 guruş 

 

İnek aded 2   Camus aded 1   Evânî-i nuhâs kıyye 10 

500 guruş   300 guruş   250 guruş 

 

Çuval aded 3   Çul aded 1   Köhne kilim aded 2 

45 guruş   25 guruş   60  

 

Tüfenk aded 1   Bıçak aded 1   Balta aded 1 tahra aded 1 

50 guruş   30 guruş   nacak aded 1 

        25 guruş 

 

Elbise aded 1   Hırdavât-ı menzil 

30 guruş   75 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

3400 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye   Varaka bahâsı 
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85 guruş   5 guruş   2 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

40 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

132 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

3268 guruş 

Hissetü’l-ibni’l-kebîr   Hissetü’l-ibni’l-kebîr  Hissetü’l-ibni’l-kebîr   

Osman    Ali    Ömer 

435 guruş 13 para  435 guruş 13 para  435 guruş 13 para  

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Mustafa   Bekir     Süleyman 

435 guruş 13 para  435 guruş 13 para  435 guruş 13 para 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-binti’l-kebîr 

Receb    Ayşe 

435 guruş 13 para  217 guruş 39,5 para 

 

XII/43a 

No:175 

Medîne-i Antalya mahallâtından Çullah karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Emine bint-i Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûkı el-Hâcc Ali Ağâ bin Ahmed ile sulbî 

sagîr oğulları Ahmed ve İsmail ve sadrîye-i sagîre kızı Vesile’ye münhasire oldığı lede’ş-

şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sigâr-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan babası merkûm Hâcı Ali Ağâ’nın taleb ve ma’rifeti 

ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan 

tereke-i müteveffât-ı mezbûre defteridir ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin 

aşer min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Zevci zimmetinde mehr-i Selimiye entari aded 1 Alaca entari aded 1 

Müeccel hakkı  100 guruş   30 guruş 

250 guruş 
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Altı parmak entari aded 1 Trablus aded 1  Köhne ferace aded 1 

120 guruş   60 guruş   60 guruş 

 

Şalvar aded 1   Canfes şalvar aded 1  Mahreme maa peştamal aded 1 

10 guruş   40 guruş   30 guruş 

 

Sandık aded 1   Fes debeliği aded 1  İslambul altuni aded 1 

20 guruş   50 guruş   28 guruş 

 

İncülü (?) aded 1  Yorgan aded 1 yasdık  Rub’iyye altunı aded 25 

22 guruş   aded 1 döşek aded 1  225 guruş 

    80 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

1125 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Müteveffât-ı mezbûrenin Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye 

Kendi ikrârıyla sâbit olan  28 guruş   2 guruş 

Vasiyeti 

225 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

1 guruş   9 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

265 guru 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’z-zevci’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Hâcı Ali Ağâ   Ahmed    İsmail 

215 guruş   258 guruş   258 guruş 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîr 

Vesile 

129 guruş 
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No:176 

İstanos nahiyesinde Ali Fahreddin Sagir karyesinde müteveffâ Hüseyin ibn-i Burhan 

nâm kimesnenin verâseti zevcesi Havva ile sulbî sagîr oğlu Habib ve sulbîye-i sagîre kızı 

Şerife ve diğer sagîre kızı Kezban’a inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra sagîr-i mezbûrûnın emvâlini hıfza kıbel-i şer’î şerîfden vasi nasb olınan valideleri 

Havva Hatûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-

yevmi’s-sâmin aşer min şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil   Dişi deve aded 1  Erkek deve dorum(?) bir yaşında 

1000 guruş   700 guruş   300 guruş 

 

Davar aded 15   Erkek merkeb aded 1  Öküz aded 1 

300 guruş   200 guruş   250 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye 10 Çuval aded 4   Çul aded 1 

200 guruş   40 guruş   30 guruş 

 

Müsta’mel kilim aded 1 Çifte takımı   Hınta keyl 15 

30 guruş   50 guruş   300 guruş 

 

Şair keyl 10   Hırdavât-ı menzil 

100 guruş   60 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

3620 guruş 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Resm-i kısmet-i âdî  Masârif-i müteferrika ve kaydiyye 

51 guruş   89 guruş   30 guruş 

 

Kağıd bahâsı 

30 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

170 guruş 
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Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mezbûre Havva   Habib     Şerife 

431 guruş 10 para  1509 guruş 20 para  754 guruş 30 para 

 

Hissetü’l-binti’l- 

Mezbûre Kezban 

754 guruş 30 para 

 

XII/43b 

No:177 

İstanos nahiyesinde Zivind karyesinde fevt olan Şerife bint-i el-Hâcc Hasan nâm 

Hâtûn’ın verâseti zevci Hasan ve anası Gülsüm ile sulbîye-i sagîre kızı Elif ve li-ebeveyn er-

karındaşı Hüseyin ve li-ebeveyn kız karındaşı Ayşe’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra sagîre-i mezbûrenin emvâlini hıfza kıbel-i şer’î şerîfden vasi nasb ve 

ta’yîn olınan babası Hasan ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-

şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

olınur hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi min şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Hınta keyl 65   Şair keyl 50   Merkeb maa sıpa aded 1 

1300 guruş   400 guruş   120 guruş 

 

Sığır aded 1   Çul aded 1   Kilim aded 1 

135 guruş   50 guruş   50 guruş 

 

 

Çuval aded 2   Evânî-i nuhâs kıyye 2  Nukûd-ı mevcûdı 

30 guruş   40 guruş   185 guruş 

 

Davar aded 8   Koyun aded 1   Mehr-i müeccel 

160 guruş   30 guruş   101 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2601 guruş 
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Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet-i âdî  Masârifât-ı müteferrika ve  

65 guruş   kağıd bahâsı ve kaydiyye 

    25 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

90 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2511 guruş 

 

Hissetü’l-zevci’l-mezbûr Hissetü’l-ümmi’l-mezbûr Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Hasan    Gülsüm   Elif 

267 guruş 30 para  418 guruş 20 para  1255 guruş 20 para 

 

Hissetü’l-ahi’l-eb ve umm Hissetü’l-uhti’l-eb ve umm 

Hüseyin   Ayşe  

140 guruş 26 para  70 guruş 13 para 

 

No:178 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya ahâlisinden ve tüccârân-ı mu’teberândan Hoca Yusuf bin Ayvaz ve 

Süleyman bin Mehmed ve Salamon oğlu kebîr Yaku nâm kimesneler meclis-i livâya mahsus 

odada huzûr-ı sâmî-i kaymakâmîlerinde akd olınan meclis-i şer’-i şerîf-i mâlîredîfde bi’l-

cümle a’zâ-yı meclis-i livâ hâzır oldıkları halde yine medîne-i mezbûre ahâlisinden ve 

mu’teberân-ı tüccârândan ve devlet-i aliyye tebaasından bâ’isü’l-i’lâm Tuzcu oğlu İstiradi 

nâm kimesne muvâcehesinde yine medîne-i mezkûre sâkinlerinden Hüseyin ibn-i Mumcu el-

Hâcc Mehmed dahi hâzır oldukları halde merkûm İstiradi üzerine her biri da’vâ ve hâzır-ı 

bi’l-meclis işbu İstiradi’nin yine hâzır-ı bi’l-meclis Hüseyin zimmetinde eşya-ı mübî’a 

esmânından beş bin yedi yüz seksen altı buçuk guruş alacak hakkı ve bizim üçümüzün dahi 

kezalik eşya-ı mübayaa semeninden merkûm zimmetinde min haysü’l-mecmû’ yirmi iki bin 

üç yüz on dört bin guruş alacağı hakkımız ve medyûn-ı hâzır-ı merkûm dahi yalnız on bir bin 

nakd-i mevcûdı olub meblağ-ı mezbûrın cümlesi dördümüzün miyânesinde garâmet vechle 

taksîm olınmak lazımeden iken dâyın-ı hâzır-ı merkûm İstiradi târihinden iki gün akdem 

hükümette meblağ-ı mezbûr-ı merkûm-ı medyûdan bi’d-da’vâ rızasıyla alacağı olan meblağ-ı 

mezkûrı tamamen merkûmdan ahz ve istîfâ itmiş olmağla bi’s-suâl meblağ-ı mezbûr kâbız-ı 
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mezbûrdan istirdâd ve cümlemiz miyânesinde alacağımızın hissesi mikdârıyla tevzî’ ve 

taksîm olınmak murâdımdır deyü medyûn-ı merkûm Hüseyin tasdîkına mukârın takrîr-i kelâm 

ittiklerinde tagrîr-i meşrûhları üzere tasaddî eylediklerinde da’vâ-yı mezkûreleri şer’an 

şâyânü’l-iltifât ve medyûn içün ba’zı dâyınini aher dâyini üzerine tercih ve îşâr ve takdîm 

itmek şerân mesûğ oldığına binâen hakk-ı istirdâdları olmayub binâbirîn da’vâ-yı mezkûreleri 

müstehak-ı istimâ’ oldığı kendülerine bi’t-tefhîm husûs-ı mezbûr içün merkûm İstiradi’ye bi-

vech muârazadan men’ olındıkları (silik) huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrire leyletü’r-

râbi’ ve’l-ışrîn min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/44a  

No: 179 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Leylek karyesi sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm Mustafa ibn-i 

mûy-tâb Mehmed bin İsmail nâm kimesne meclis-i livâya mahsûs odada huzûr-ı âlî-i 

kaymakâmîlerinde makûd-i meclis-i şer’-i maâlîukûdda bi’l-cümle a’zâ-yı meclis-i livâ 

hâzırlar oldıkları halde yine karye-i mezkûre sâkinlerinden olub zikr-i âtî dört dönüm mikdârı 

bir kıt’a bağın cümlesine vaz’-ı yedi beyyine-i şer’iyye ile mütehakkık olan el-Hâcc Ali 

Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb çend 

mâh akdem vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi olmayarak fevt ve terekesi cânib-i beytü’l-mala âid ve 

râci olan Rabia bint-i Akça İsmail bin Abdullah’ın emvâl ve emlâk-ı metrûkesi ma’rifet-i şer’-

i şerîf ve beytü’l-mal müdiri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi ma’rifeti ile tahrîr ve bi’l-bey’ 

semeni beytü’l-mal sandığına vaz’ olınmak üzere efendi-i mûmâ-ileyhe i’tâ ve teslim olındığı 

sırada karyemiz olan Leylek karyesi civarında vâkı’ dört dönüm mikdârı bir kıt’a mülk-i 

bağın dahi cümlesi müteveffât-ı merkûmenın mülki olmak zu’mıyla sekiz yüz guruş semen 

mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ali Efendi bey’ ve teslîm olınmış ise de mezkûr bağın 

rub’-ı muttasılı olub bir tarafı Abdullah Kahya bağı olub bir tarafı müteveffîye-i mezbûre 

Rabia’nın mezkûr bağı ve bir tarafı cebel ve taraf-ı râbı’ tarîk-i hark ile mahdûd tahminen bir 

mikdâr-ı mahal babam müteveffâ Mehmed’in hayatında târihinden on altı sene akdem 

mezbûre Rabia’nın validesi ve babam merkûmın kayın validesi Kezban nâm Hâtûn’dan iki 

yüz guruş semen medfû’ ve makbûz mukâbilinde bana ve müşterî-i mülki ve hakk-ı sarihi 

oldığı ve bundan bir buçuk sene akdem vefât idinceye değin mutasarrıf bulındığı halde 

vefatıyla irsen bana müntakil ve mezbûrenin vefâtına kadar dahi yed ve tasarrufımda olmağla 

bağ-ı mezkûrın fuzûlen vaz’-ı yed itmiş oldığı rub’-ı mezbûrdan kifâyed ve bana terk ve 

teslîmi ile müşterî-i hâzır-ı merkûma tenbiye olınmak murâdımdır didikde lede’s-suâl ol dahi 

cevâbında bağ-ı mezkûrı cümleten beytü’l-mal memûrı olan efendi-i mûmâ-ileyhden semen-i 

mezbûr mukâbilinde iştirâ ve vaz’-ı yed eylediğini ikrâr ancak müddeî-i merkûmın müddeâ-ı 
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mezkûrını ma’lûmum değildir deyü inkâr itmekle müddeî-i merkûm Mustafa’dan müddeâsına 

mutâbık beyyine taleb olındıkda ol dahi karye-i mezbûre ahâlisinden olub li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’e hâzırûn ve her birinin lede’t-tezkiye hâl-i adâlete makrûn olan Mustafa bin 

Hüseyin ve Süleyman bin Mehmed ve Hâcı İbrahim bin Mehmed ve Mehmed bin Süleyman 

nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i eyledikleri şehâdetleriyle müddeâ-ı 

mezkûrını isbât itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm bağ-ı mezkûrın rub’-ı mezbûrından kifâyed 

ve müddeî-i merkûma terk ve semen-i mezkûrın rub’ı olan iki yüz guruş içün beytü’l-mala 

rücû’ ile merkûm el-Hâcc Ali Efendi’ye tenbiye olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı 

hurrire leyletü’l-hâmisi’s-sânî ve’l-aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i Antalya mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi 

Müftizâde fekâhetlü Hüseyin Efendi 

Hacegândan fütüvvetlü Süleyman Efendi 

A’zâdan Hâcı Ömer Ağa 

A’zâdan rıfatlü Ali Efendi 

A’zâdan Ahmed Efendi 

A’zâdan Hurşid Efendi 

A’zâdan diğer Ahmed Efendi 

Ve gayrihum 

 

No:180 

Medîne-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman mahallesi ahâlisinden ve evlâd-ı 

arabdan bâ’isü’l-kitâb Hafız İbrahim ibnü’l-müteveffâ Kasab el-Hâcc Abdullah nâm kimesne 

medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’i münir vâcibü’t-tevkîrde medîne-i mezbûre 

mahallâtından Makbule mahallesi ahâlisinden ve evlâd-ı arabdan Abdurrahman ibn-i 

müteveffâ Bağcı el-Hâcc Yusuf mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb sâlifü’z-zikr 

Makbule mahallesinde vâkı’ bir tarafdan Abdulhamid Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim Efendi 

menzili ve bir tarafdan Çilingirci Ali menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî üç 

oda bir matbah ve bir suffa ve bir memşâ tahtânî bir oda ve bir mikdâr havlıyı ve eşcar-ı 

müsmir ve gayri müsmireli bağçe ve zukak kapusını ve müştemilât-ı sâire-i ma’lûmeyi hâvî 

bir bâb mülk-i menzil hâzır-ı bi’l-meclis işbu Abdurrahman’ın yedinde müstakilen mülk-i 

sarîhi oldığı halde târih-i hüccetden on ay mukaddem menzil-i mahdûd-ı mezkûrı cemi’-ı 

müştemilât-ı mezkûresiyle tarafından bi’l-icâb ve’l-kabûl bât-ı sahîh otuz altı bin guruş semen 

mukâbilinde bana bey’ ve temlîk ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temlîk ve kabûl itmiş 
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iken mülk-i müşterâm olan menzil-i mahdûd-ı mezkûrı hâzır-ı merkûm ile’l-ân bana teslîm 

itmeyüb imsâk ider olmağla bi’s-suâl menzil-i mahdûd-ı mezkûrı bana teslîm ile hâzır-ı 

merkûma tenbiye olınmak muradımdır didikde gıbbe’s-suâl ol dahi cevâbında kaziye-i 

minvâl-i meşrûh üzere oldığını ikrâr ancak ben menzil-i mahdûd-ı mezkûrı işbu müddeî Hafız 

İbrahim’e hakikat-ı bey’ ve semen-i mezkûrden nesne dahi arz itmeyüb ancak târih-i 

mezkûrda karındaşlarım Yusuf ve Züleyha nâm sagîrânın vasîleri olan Antalya hânedanından 

ve hacegândan fütüvvetlü Süleyman Efendi sagîrân-ı mezbûrâna medyûnsın deyü benden 

menzil-i mezkûrı zabt itmek sadedinde oldığını kayınpederim el-Hâcc Atiye haber verdiğine 

mebnî müddeî-i mezbûr Hafız İbrahim ile otuz altı bin guruş semen mukâbilinde suret-i 

muvâzaada menzil-i mezkûr mübayaasını miyânemizde ba’de’l-müzâkere bi-hasbi zâhir 

merkûma bey’ itmişdim deyü ber-minvâl-i meşrûh muvâzaa-ı mezkûreyi tefsîr iderek eylediği 

def’-i mezkûrını müddeî-i mezbûr Hafız İbrahim inkâr ve dâfi’-i merkûm Abdurrahman def’-ı 

meşrûhına mutâbık taleb olınan beyyineyi ityândan aczle tahlîfi dahi taleb olmadığını izhâr 

idecek mûcebince menzil-i mahdûd-ı mezkûrı müddeî-i mezbûr Hafız İbrahim’e teslîm ile 

merkûm Abdurrahman’a tenbiye olınub mâ vakaa bi’t-taleb terkîm ve imlâ olındı fî’l-yevmi’l-

hâmisaşer min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Ulemâdan el-Hâcc eş-Şeyh Muhyiddin Efendi 

Ve A’zâdan hamiyetlü el-Hâcc Ömer Ağâ ibn-i el-Hâcc Ahmed 

Ve biraderi Hacegândan fütüvvetlü Süleyman Efendi 

Ve A’zâdan Moravî Ahmed Pertev Efendi 

Ve tüccardan el-Hâcc Atiye Efendi ibn-i Süleyman 

Ve Kasab el-Hâcc Ahmed Ağâ ibn-i Yunus 

İtmekçibâşı el-Hâcc Ahmed Ağâ  

Ve bağcı Ali Ağâ 

 

XII/44b 

No:181 

Medîne-i Antalya kurrâsından Bahtılı karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Fatma bint-i Mehmed’in verâseti zevc-i metrûkı gâib Veli bin Abdullah ile li-ebeveyn er-

karındaşı Mustafa’ya münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra gâib-i merkûmın zuhûrına kadar malını hıfza kıyme-ı nasb olınan mezbûr 

Veli’nin li-ebeveyn er-karındaşı Mehmed’in taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

terkîm ve ba’de’t-taksîm hisse-i gâib-i mezbûr kıyme-i merkûma teslîm olınan tereke-i 
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müteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâdi 

aşer min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezkûrede vâkı’ Zevci zimmetinde mehr-i Çanak aded 2 digan aded 2 

Yarım dönüm mikdâr-ı müeccel hakkı   45 guruş 

Bağçe aded 1   50 guruş 

200 guruş 

 

İbrik aded 1   Yorgan aded 1 döşek aded  Köhne sandık aded 1 

40 guruş   1 yasdık aded 1  5 guruş 

    50 guruş 

Yekûni’t-tereke 

390 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye   Varaka bahâ 

10 guruş   1 guruş   20 para  

 

Masârif-i müteferrika 

4 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

16 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’l-zevci’l-mezbûr Hissetü’l-ahi’l-ebeveyni’l  

Gâib Veli   mezbûr Mustafa 

187 guruş   187 guruş 

 

 

Muahharen mezbûr Ahmed fevt olub verâseti anası Hafize ve li-ebeveyn er-karındaşı 

sagîr-i mezbûr Emin’e münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den mukaddem vasi nasb olınan 

ceddi merkûm el-Hâcc Hasan’ın taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-
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vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâdi aşer min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve 

sebîn ve mieteyn ve elf 

 

890 guruş 12,5 para Pederinden isâbet iden bâ-kassâm-ı şer’î hisse-i irsîyesi  

   30 guruş   Resm-i kısmet-i âdî Kaydiyye  Masârif-i müteferrika 

   22,5 guruş  1,5 guruş 6 guruş 

860 guruş 12,5 para  Sahhu’l-bâkî 

 

Hissetü’l-ümmi’l-  Hissetü’l-ahi’l-ebeveyn  

Mezbûre Hafize   Emin 

143 guruş 15 para  716 guruş 37,5 para 

 

Muahharen mezbûr Ali fevt olub verâseti zevce-i metrûkesi Ümmü Gülsüm bint-i 

Abdullah ile li-eb kız karındaşı mezbûre Hanife’ye münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-

enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîre-i mezbûrenin tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den 

vasî-i mansûb anası Havva Hâtûn’ın taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-

verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir 

ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâdi aşer min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene 

tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

838 guruş 10 para  Pederinden isâbet iden bâ-kassâm-ı şer’î hisse-i irsîyesi 

  25 guruş    Mehr-i müsbit li’z-zevceti’l-mezbûre 

813 guruş 10 para  

  30 guruş  Resm-i kısmet-i âdî Kaydiyye Masârif-i müteferrika 

   21 guruş  1 guruş 12 guruş 

778 guruş 10 para  

259 guruş 17 para Hüseyin bin Halil ve Ali bin Halil şehâdetleriyle müteveffâ-yı   

   Mezbûrın sübüt bulan vasiyeti 

618 guruş 33 para  Sahhu’l-bâkî 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-uhti’l-eb Hanife 

Mezbûre Ümmü Gülsüm 474 guruş 5 para 

154 guruş 28 para 
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XII/45a 

No:182 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Murtana aşireti mahallâtından Abdurrahmanlar mahallesinde 

sâkin iken bundan akdem vefât iden Koca Ahmed ibn-i Hüseyin ibn-i Abdullah’ın verâseti 

ancak sulbî sagîr oğlu Hüseyin’e münhasire oldığı ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân  

oldıkdan sonra sagîr-i mezbûrın malını hıfza ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî-i 

mansûbesi umtesi Fatma bint-i Hüseyin nâm Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

sagîr-i mezbûre müstakilen mevrûs olan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr 

olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 

 

Dişi deve aded 1  Öküz aded 1   Sığır aded 2 buzağı aded 1 

800 guruş   400 guruş   400 guruş 

 

Çameşuy kıyye 3 aded 1 Tencere aded 1 sahan aded Köhne çuval aded 2 çul aded 1 

60 guruş   2 yağ tâbesi aded 1  keçe aded 1 

    40 guruş   40 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

1740 guruş 

   43,5 guruş Resm-i kısmet-i âdî 

1696,5 guruş 

      3 guruş  Kaydiyye 

1693,5 guruş 

    15,5 guruş Varaka bahâ ve masârif-i müteferrika 

1678 guruş  Sahhu’l-bâkî Müstakilen sagîr-i mezbûr Hüseyine âid ve râci’ oldığı  

 

İşbu sagîr-i mezbûrın ber-vech-i bâlâ mal-ı mevrûsı olan bin altı yüz yetmiş sekiz guruş 

li-ecli’l-istirbâh vasî-i mezbûre Fatma Hâtûn’a teslîm olınub nemâsından sagîr-i mezbûr infâk 

ve iksâya vasî-i mezbûre Fatma Hâtûn’a izin virildiği işbu mahalle şerh virildi 

 

No:183 

Medîne-i Antalya mahallâtından Sagir Bey Mahallesi sâkinlerinden zâtı ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife Hadice bint-i Halil nâm Hâtûn tarafından zikr-i âtî bey’ huzûr-ı şer’de takrîr ve i’tâ-yı 

hüccet vekîl-i musaddak-ı şer’î medîne-i mezbûre ahâlisinden Hafız Ali Efendi ibn-i Murad 
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nâm kimesnenin medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’i münir vâcibü’t-tevkîrde yine 

mahalle-i mezbûre sâkinlerinden merkûmenin sadrî kebîr oğlu bâ’isü’l-vesîka Süleyman ibn-i 

Ahmed nâm şahs-ı âkıl muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilem Hadice bint-i Halil akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin yedimde şirâen müstakilen 

malım ve mülküm olub Sagir Bey mahallesinde vâkı’ etraf-ı erbaası Ali bin Sucı Bey 

Mehmed Razım ve Ahmed Çavuş menzilleri ve tarîk-i âmm ile mahdûd ve tahtânî bir göz oda 

ile bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb mülk-i menzilimi bi’l-cümle mâ yeştemile ve yahviye 

tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’i ile 

işbu oğlum Süleyman bin Ahmed’e üç bin yüz guruş semen mukâbilinde bey’ ve temlîk ve 

teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr üç bin yüz guruşı oğlum mezbûrdan 

bi’t-tamam ahz ve kabz idüb bey’-i mezbûrde tagrîr ve gabn vukûına müteallik deâviden 

tarafından her birimiz aherin zimmetini ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’i ile kabûli hâvî ibrâ ve ıskat 

dahi eyledik fî mâ ba’d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim 

kalmayub müşterî-i mezbûr oğlum Süleyman’ın müşterâsı ve sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve 

yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb tahrîr ve 

imlâ olındı fî leyletü’l-isneyn leyletü’l-kadrü’l-leti hiye leyletü’l-sabıka ve’l-ışrîn min şehr-i 

ramazanü’l- mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Dellal Mehmed Ali 

Hurşid Efendi 

Cezayirli Mustafa Dayı 

Yüzbâşı Ahmed Ağâ 

Kürü Osman Efendi 

Feyzullah Hafız 

Kiraz oğlu Ali Çavuş 

Ve gayrihum 

 

XII/45b 

No:184 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami’-i Cedîd mahallesi mütemekkinlerinden iken 

bundan akdem vefât iden Pandli veled-i Çavuş Adnaş nâm hiristiyanın sulbîye-i sagîre kızı 

Atna’nın min kabli’l-emcedesi olub tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî-i mansûbesi şahs-ı 

ma’rife Anna bint-i Simon meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûre 

mütemekkinlerinden şahsı ta’rif-i şer’î ile ma’rife olan bâ’isetü’r-rakîm Garfaliye bint-i 
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Dimitri mahzarında bi’l-vesâye ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb medîne-i Antalya 

mahallâtından Cami’-i Cedîd mahallesinde vâkı’ Eğri İstifan veled-i Fudi menzili ve bir 

tarafdan Bacaksız Nikola menzili ve bir tarafdan Çakal Dimitri menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i 

hâs ile mahdûd ma’lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzilin tûlen altmış karış ve arzen on 

beşer karış hisse-i müfrezesi vasîsi oldığım Atna’nın babası müteveffâ Pandli’den müntakil ve 

mevrûs mülk-i sarîhi olub kalan hisse-i mezkûrenin tehir ve ibkâsında mürûr-ı eyyâm ve 

kürûr-ı a’vâm ile günbegün harab olacağı cihetle sagîre-i mersûmeye hasar olmak mukarrer 

oldığından mâ ‘adâ sagîre-i mersûme nafaka ve kisveye muhtâce oldığına mebnî menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrde olan hisse-i müfreze-i muharreresi semen-i misliyle ahere bey’ ve semeni 

istirbâh ve nemâsıyla sagîre-i mezbûre infâk ve iksâ olınmak hakkında enfâ’ ve evlâ oldığı 

bundan akdem hâkim-i mevki’ sadr-i kitâb tûbâ-lehu hüsn-i meâb fazîletlü mollâ efendi 

hazretlerine cemm-i gafîr ihbâr ve istirhâs olındıkda vech-i meşrûh üzere bey’ine kıbel-i 

şer’den murahhasa ve mezûne oldığım hasebiyle hisse-i mezkûre bâ-lisân-ı münâdî müddet-i 

medîde sûk-ı sultânî ve mecmû’-ı nâs olan mahallerde nidâ ve bey’i arz olındıkda rağbât-ı 

müessir-i inkıtaında hisse-i mezkûre hâzıre-i bi’l-meclis işbu Garfalye üzerinde iki bin dört 

yüz guruşda karar idüb ziyâdeyle şirâyı tâlib-i aheri zuhûr itmediğine ve meblağ-ı mezbûr 

hisse-i mezkûrenin el-yevm semen-i misli ve kıymet-i adli idüğü zeyl-i hüccetde muharrerü’l-

esâmî-i müslimîn ihbârlarıyla mütehakkik oldığına binâen hisse-i mezkûreyi tarafından îcâb 

ve kabûli hâvî şürût-ı müfsideden ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile meblağ-ı mezbûr iki bin dört 

yüz guruşa mersûme Garfalye’ya bi’l-vesâye bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi 

ber-vech-i muharrer  iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr iki bin dört yüz guruş müştrîye-i mersûme Garfalye’den bi’l-vesâye 

tamamen ve kamilen ahz ve kabz eyledim fî mâ ba’d menzil-i mahdûd-ı mezkûrın tûlen altmış 

karış arzen on beşer karışer hisse-i müfreze müşterî-ye-i mezbûre Garfalye’nin mülk-i 

müşterâsı olub sagîre-i mersûme Garfalye’nin asla ve kat’an alaka ve medhali kalmamışdır 

keyfe mâ teşâ ve tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa 

bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min şa’banü’l-muazzam sene tisa ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Semerci oğlu Çerçi Vasili 

Ve kethüda Dimitri 

Ve Saatci oğlu Hâcı Arin 

Ve Kahya oğlu Hâcı Mihail 

Ve Çilingir Mihail 
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No:185 

Medîne-i Antalya mahallatından Arab Mescidi mahallesi ahâlisinden olub bundan 

akdem vefât iden Receb bin Hasan bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i 

İbrahim ile sulbî sagîr oğlu Hasan ve sulbîye-i sagîre kızı Şerife’ye münhasire oldığı bi’l-

ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-i 

umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb olınan anası mezbûre Fatma’nın ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve beyne’l-verese ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede bey’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l hâmis min 

şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezkûrede kâin  Evsât tencere aded 2  El bakracı aded 1 

Bir bâb mülk-i menzil 55 guruş   20 guruş 

2000 guruş 

 

Kapaklı sahan aded 3  Köhne digan aded 2  Yorgan aded 1 

35 guruş   15 guruş   40 guruş 

 

Yasdık aded 1   Hind ipliği kıyye 1  Güğüm ibrişim namazlığı 

5 guruş   40 guruş   dirhem 200 

        50 guruş 

Kilim aded 1   Bulgur keyl 1   Hınta keyl 2 

20 guruş   25 guruş   46 guruş 

 

Melez keyl 2   Hırdavat-ı menzil   

30 guruş   35 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke  

2426 guruş 

Dellal dükkanında fürüht olınan eşya 

Bıçak aded 1    Şilte aded 2 yasdık aded 2 Nargile aded 1 

13 guruş 5 para  43 guruş 5 para  42 guruş 

 

Şal aded 1   Tuzluk maa bağ aded 1 Basma yelek aded 1 çuka yelek  

30 guruş   25 guruş   aded 1 

        25 guruş 
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Çizme çift 1   Tabanca aded 1  Def’a tabanca aded 1 

15 guruş   16 guruş   12 guruş 

 

Güğüm aded 1   Şamdan aded 1  Mertebânî aded 2 

65 guruş   9 guruş   30 guruş 

Sini aded 1   Bakraç aded 1   Sahan aded 3 

80 guruş   29 guruş   26 guruş 10 para 

 

Tencere aded 1  Leğen aded 1 tebsi aded 1 Tencere aded 1 

70 guruş   37 guruş   25 guruş 10 para 

 

Çorba tası aded 1  Köhne su tası aded 1  Köhne çuval aded 1 

12 guruş   2 para    3 guruş 10 para 

 

Tesbih aded 1   Sandık aded 3   Cedîd gömlek aded 2 

16 guruş   46 guruş   72 guruş 

 

Yekûn-i semen-i eşya 

752 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

3183 guruş 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Veli bin Mehmed İsmail  Mehr-i müsbit li’z-zevceti’l- 

60 guruş   ibn-i Hacı Hasan   mezbûre Fatma  

    Şehâdetleriyle sübût bulan 101 guruş 

    240 guruş 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye   Masârif-i müteferrika 

75 guruş 20 para  5 guruş   40 guruş 

 

Dellaliyye-i eşya 

15 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

541 guruş 
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Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-berese 

2642 guruş 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-sagîre 

Mezbûre Fatma  Hasan     Şerife 

330 guruş 10 para  1541 guruş 6 para  770 guruş 23 para 

Kesr para 1 

 

XII/46a 

No:186 

Harput eyaletinde vâkı’ Şiru kazası ahâlisinden ve minâreci esnafından olub minâret 

tamiri zımnında medîne-i Antalya’da sâkin Ahmed bin Hasan nâm kimesne medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-î şerîf-i enverde san’at-ı mezkûre ve amel-i mezbûrda refîki olub 

dersaadet ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm Hasan bin Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde takrîr-i 

kelâm ve ta’bîr-i ani’l-merâm idüb minâre tamirinde refîkim olan hâzır-ı bi’l-meclis işbu 

Hasan Ağâ ile akdem Elmalu kasabasında bi’l-maiyye minâre tamiri ile iştigâl eylediğimizde 

beher gündeliğim yirmişer guruşdan otuz gündelik olan cem’an altı yüz guruş ile eski câmi’ 

minâresi tamîrinden üç yüz işbu Antalya’da vâkı’ Müslim câmi’ minâresi tamirinden dahi yüz 

elli guruş ve bunlarda mâ ‘adâ üç aded atîk yirmilik ve iki aded mahmudiye nısfı ve bir  aded 

bütün mahmudiye ve yüz guruş koton semeni ve iki aded beyaz mecidiye nukûdüm hâzır-ı 

bi’l-meclis zimmetinde kalmışdır deyü akdemce mebâliğ-i mezbûreyi merkûmdan huzûr-ı 

şer’de lede’d-da’vâ ve’l-efkâr benden eser-i talebü’l-beyyine ben ityândan aczimi bi’l-beyân 

talebimle merkûm tahlîf olınmak sadedinde miyânemize muslihûn tavassutıyla da’vâ-yı 

mezkûremden beni merkûm an inkâr üç yüz guruş üzerine sulh eylediklerinde merkûm dahi 

benim gibi sulh-ı mezkûrı kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûrı tamamen bana edâ ve 

îfâ ben dahi yedinden ahz ve istîfâ idüb husûs-ı mezbûra müteallik da’vâdan ben merkûmın 

zimmetini ve meblağ-ı mezbûr istirdâdına müteallik da’vâdan merkûm Hasan Ağâ dahi benim 

zimmetimi ibrâ-ı âmm ile ibrâ ve her birimiz aherin ber-minvâl-i meşrûh ibrâsını kabûl 

eyledik didikde mezbûr Hasan Ağâ dahi mukırr-i merkûm Ahmed’i kelimât-ı meşrûhasında 

vicâhen tasdîk ve şifâhen tahkîk eyledik huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrire leyletü’l-

ahedü’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:187 

Medîne-i Antalya ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Gökçe Hâcı oğlu Hâcı 

İsmail bin Mehmed nâm kimesnenin verâseti sulbî kebîr oğulları Hâfız Ahmed ve Hafız 
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Mehmed ve el-Hâcc Hâfız Mustafa ve sulbîye-i kebîre kızı Hadice nâm Hâtûn’a münhasire ve 

tashîh-i mesele-i mirâsları yedi sehmden olub sehâm-ı mezkûreden ikişer sehm cem’an altı 

sehm merkûmûndan Ahmed ve Mehmed ve Mustafa’ya ve bir sehm dahi mezbûre Hadice’ye 

isâbeti tahkikından sonra evlâd-ı merkûmûn Ahmed ve Mehmed ve Mustafa ve zât-ı ta’rif-i 

şer’î ile ma’rife merkûme Hadice medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-î şerîf-i 

enverde işbu râfi’ü’l-kitâb Kasab el-Hâcc Ahmed ibn-i el-Hâcc İbrahim nâm kimesne 

mahzarında her biri bi’t-tav’ı’s-sâf ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’l-beyânın 

sudûrına değin bi’l-irsü’ş-şer’î iştirâk yedimizde mülk-i mevrûsımız olub Antalya çarşusında 

pazarganlar derûnında vâkı’ etraf-ı erbaadan bir tarafı Eyyüb oğlu Hasan dükkanı ve bir tarafı 

Esber oğlu Güresber dükkanı ve arkası terzi dükkanı ve pîşgâhı tarîk-i âmm ile mahdûd bir 

bâb mülk-i dükkanında olan hisse-i ma’lûmemizi bi-cümleti’t-tevâbi’ ve’l-levâhık ve 

kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile iki bin yirmi beşer guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis 

işbu el-Hâcc Ahmed Ağâ’ya bey’ ve temlîk ve vech-i layık üzere teslîm eylediğimizde ol dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbûr iki bin yirmi beş guruş müşterî-i merkûm yedinden bi’l-iltimâs ve’l-

kemâl ahz ve kabz ve ba’de’l-husûs beynimizde iktsâm eyledik fî mâ bad dükkan-ı mahdûd-ı 

mezkûr müşterî-i hâzır-ı merkûm el-Hâcc Ahmed Ağâ’nın mülk-i müşterâ-yı sahîh ve hakk-ı 

sarf ve sarîhi olub bizim vecihân vechen mine’l-vücûh alaka ve medhalimiz kalmadı keyfe mâ 

yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-

taleb ketb ve imlâ olındı fî’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i şevvâlü’l-mükerrem sene tisa ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Hacegândan fütüvvetlü Süleyman Efendi 

Torunzâde İsmail Efendi 

Paşa Hafız Bekir Efendi 

Dellal Mehmed Ali 

Duhancı Hâcı Hüseyin 

Ve gayrihum 

 

XII/46b 

No:188 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi mütemekkinlerinden şahsı ta’rif-i 

şer’î ile ma’rife Marya bint-i Gabi meclis-i şer’-î hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde medîne-i 

mezbûrede mütemekkin iken bundan akdem vefât iden Pandli veled-i Çavuş Adnaş nâm 
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kimesnenin sulbîye-i sagîre kızı Atna’nın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî-i mansûbesi 

min kabli’l-emcedesi şahsı ma’rûf olan bâisetü’r-rakîm Anna bint-i Simon mahzarlarında bi’t-

tav’ı’s-sâf ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb medîne-i mezbûre mahallâtından Makbule 

mahallesinde vâkı’ bir tarafdan acemhane ve bir tarafdan Durna oğlu Loka menzili ve bir 

tarafdan Hacı Ekne menzili ve bir tarafdan tarîk-i hâss ile mahdûd bir mikdar menzil arsasının 

nısf-ı hisse-i şâyıâsı akd-i âtiü’z-zikrin sudûrına değin yedimde mülk-i sarîhim olmağla 

sâlifü’z-zikr nısfı mülk-i arsamı tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muvâzaadan 

ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile el-yevm semen-i misli idüğü bi’l-ihbâr tebeyyün iden beş yüz 

guruşa sagîre-i mezbûre Atna içün vasî-i mezbûre Anna’ya bey’ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde ol dahi sagîre-i mersûme suknaya muhtâc olub semen-i misliyle menzil iştirâsına 

kıbel-i şer’den mezûn oldığına binâen nısf-ı arsa-i mezkûrı sagîre-i mezbûre Atna içün bi’l-

vesâye iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb semeni olan meblağ-ı mezbûr beş 

yüz guruşı sagîre-i mezbûrenin malından bi’l-vesâye bana tamamen def’ ve teslîm eylediğinde 

ben dahi yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz eylediğimden sonra meblağ-ı mezbûr 

beş yüz guruşı sagîre-i mezbûre Atna içün vasî-i mersûme Anna’ya hibe-i sahîha-ı şer’iyye ile 

hibe ve teslîm ol dahi meclis-i hibede vesayet hasebiyle sagîre-i mezbûre içün ithâb ile kabz 

ve kabûl itmekle ba’de’l-yevm nısf-ı arsa-i mezkûrde benim asla ve kat’an alaka ve medhalim 

kalmayub sagîre-i mezbûre Atna’nın mülk-i müşterâsı ve hakk- sarfı olmuşdır keyfe mâ teşâ 

ve tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdiki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb 

olındı hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

Şühûdü’l-hâl 

Semerci oğlu Çerçi Vasil 

Kahya Dimitri 

Saatci oğlu Hacı Arin 

Ve Kahya oğlu Mihail 

Ve gayrihum 

 

No:189 

Medîne-i Antalya sâkinlerinden olub zâtı ta’rif-i şer’le ma’rife Kamile bint-i Dürzi 

Osman nâm Hâtûn meclis-i şer’-î şerîf-i enverde medîne-i mezbûre mahallatından Sofular 

mahallesinde sâkin bâ’sü’l-kitâb Zenci Reyhan bin Abdullah nâm kimesne mahzarında takrîr-

i kelâm ve tabîr-i ani’l-merâm idüb işbu yedimde olan zevcim müteveffâ Ahmed’in firâşından 

hâsıl ve benden mütevellid tahminen üç yaşında sulbî oğlu olub validesi oldığım Osman nâm 

sagîrin eb ve cedden beri benden gayri veli-i akrebi olmayub sagîr-i mezbûrın kat’an malı 
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benim dahi infâk ve iksâya kudretim olmadığına binâen sagîr-i mezbûr Osman hidmet itmek 

üzere işbu târih-i kitâbdan ücret-i misli idüğü zeyl-i kitâbda müslimin ihbârlarıyla mütehakkık 

olan beher şehr beş yüz guruş ücret tesmiyesiyle hâzır-ı bi’l-meclis işbu Reyhan’a bi’l-vesâye 

îcâr ve teslîm ve ecr-i müsemması olan meblağ-ı merkûm beş guruş sagîr-i mezbûr Osman’ın 

nafaka ve kisve vesâir levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarfa hâzır-ı merkûm Reyhan’a emr ve 

tarafından tevkîl itmemle ol dahi ber-vech-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabûl ve ücret-i 

meblağ-ı merkûm beş yüz guruşı sagîr-i mezbûrın nafak ve kisve vesâir levâzım-ı 

zarûriyesine emr ve tevkîlimle harc ve sarfa taahhüd eyledi didikde gıbbe’t-tasdiki’ş-şer’î mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min cumâde’l-ahire sene tisa 

ve sebîn ve mieten ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Çirkin Obalı Hasan bin Osman 

Ve Mehmed Ali bin Hasan 

Ve Kadayifcı Mehmed Ali 

Ve Muhzırbâşı  

Ve gayrihum 

 

No:190 

Medîne-i Antalya mahallâtından Tahıl Pazarı mahallesinde sâkine ma’rifetü’z-zât Sarı 

Ömer havvâsı ünvanıyla ma’rûfe Hâcce Havva bint-i Hüseyin nâm Hâtûn tarafından âtîü’z-ikr 

bey’i huzûr-ı şer’de takrîr ve i’tâ-yı hüccet istidâsına vekîl-i musaddak-ı şer’î medîne-i 

mezbûre ulemâsından Torunzâde İsmail Efendi ibn-i el-Hâcc Ali medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine medîne-i mezbûre ahâlisinden olub 

müvekkile-i merkûmenin halen zevc-i dâhili bâ’isü’l-kitâb el-Hâcc Hüseyin Efendi ibn-i 

Mehmed nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelam idüb hâzır-ı bi’l-

meclis işbu el-Hâcc Hüseyin Efendi’nin halen zevce-i medhûl bihâsı gâib-i ani’l-meclis Hâcce 

Havva bint-i Hüseyin nâm Hâtûn mine’l-kadîm yedimde müstakilen mülk-i sarîh ve sahîhim 

olub medîne-i Antalya mahallâtından Tahıl Pazarı mahallesinde vâkı’ etraf-ı erbaası diğer 

menzilim Murad Paşa Cami’nin vakf-ı menzili tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî bir hücre ve 

tahtânî dahi bir hücre ve bir mikdâr havliyi müştemil bir bab mülk-i menzilimi bi-cümleti’t-

tevâbi’ ve’l-levâhik ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık tarafından îcâb ve kabûli hâvi şürût-ı 

müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile üç bin guruş semen mukâbilinde halen 

zevc-i dâhilim Hâcı Hüseyin Efendi’ye bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-

minvâl-i muharrer iştirâ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl ve kezalik akd-ı âtîü’z-zikrin 

sudûrına değin mine’l-kadim yed-i tasarrufımda silk-i mülk-i sahîhamda müstakilen münselik 
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olub Kışla karyesi civarında vâkı’ dere içerüsünde kâin ma’lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir 

bâb mülk-i değirmenin nısf-ı hisse-i şâyıâsını bi-cümle mâ yeştemile ve yahviye tarafından 

îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muârazadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile dört bin 

guruş semn mukâbilinde zevcim merkûm Hâcı Hüseyin Efendi’ye bey’ ve temlîk ve vech-i 

layıkıyla teslîm eylediğimde zevcim merkûm dahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve temlîk ve 

teslîm ve kabûl eyledikden sonra mübi’eyn-i mezkûreyn semenleri olan cem’an yedi bin 

guruş müşterî-i zevcim mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi benden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz 

idüb bey’-i mezkûrlarda ta’zîr ve gabn vukûına müteallik âmme-i deâvîyeden tarafından her 

birimiz aherin zimmetini ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’i ile kabûli hâvî ibrâ ve ıskât dahi eyledik fî 

mâ bad menzil-i mahdûd-ı mezkûr ile değirmen-i mezkûrın nısf-ı hisse-i şâyıâsında benim 

asla ve kat’an alaka ve medhalim kalmayub zevcim müşterî-i mûmâ-ileyh Hâcı Hüseyin 

Efendi’nin mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarfları olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun didi deyü eylediği takrir-i meşrûhını mûmâ-ileyh el-Hâcc Hüseyin Efendi 

dahi vicâhen ve şifâhen tasdîk eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb terkîm ve imlâ olındı fî’l-

yevmi’l-hâmis min şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühdû’l-hâl 

Murad Paşa medresesi müdîri Mustafa Efendi 

Gök Mehmedzâde el-Hâcc İsmail Efendi damadı el-Hâcc Salih Efendi 

Kuru Osman Efendi 

Ve gayrihum 

 

XII/47a 

No:191 

Medine-i Antalya mahallâtından Tahıl Pazarı Mahallesi sâkinlerinden ma’rifeti’z-zât 

Sarı Ömer havâsı dimekle şöhretşiâr Hâcce Havva bint-i Hüseyin nâm Hâtûn tarafından 

âtîü’l-beyân hibeyi huzûr-ı şer’-i şerîfde vekîl-i musaddak-ı şer’i medîne-i mezbûre ulemâ-yı 

kirâmından Torunzâde Mevlana İsmail Efendi ibn-i el-Hâcc Ali medîne-i mezkûre mahkeme-i 

gayr-i mahkemesinde meclis-i şer’-î hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde merkûmenin zevc-i dâhili olan 

bâ’isü’l-kitâb el-Hâcc Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde bi’l-vekâle 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu el-Hâcc Hüseyin Efendi’nin halen 

zevce-i medhûl bihâsı müvekkilem gâib-i ani’l-meclis Hâcce Havva ibnetü Hüseyin nâm 

Hâtûn hibe-i âtîü’l-beyânın sudûrına değin silk-i mükümde münsemit emvâl ve nükûdımda üç 

bin beş yüz guruş nakd ile beş yüz guruş kıymetli bir aded koyun saâti ifrâz halen zevc-i 

dâhilim el-Hâcc Hüseyin Efendi’ye hibe-i sahîh-i şer’iyye ile hibe ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde zevcim mûmâ-ileyh dahi meclis-i hibede bilâ mâni’ ithâb temellük ve tesellüm 
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ve kabz ve kabûl idüb fî mâ bad nükûd  ve saât-i mevhûbe-i mezkûrede vicahen mine’l-vücûh 

alaka ve medhalim kalmayub zevcim mûmâ-ileyh Hâcı Hüseyin Efendi’nin mal-ı mevhûbları 

olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr istimâl ve sarf eylesün didikde gıbbe’t-tasîki’ş-şer’î mâ 

vakaa bi’l-ibtigâ tahrîr ve imlâ olındı fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene 

tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Murad Paşa Medresi müdîri Mustafa Efendi 

Gök Mehmedzâde el-Hâcc Ali İsmail Efendi 

Ve Damadı el-Hâcc Salih Efendi 

Ve Kuru Osman Efendi 

Mollâ Süleyman ve gayrihum 

 

No:192 

Medîne-i Antalya kurrâsından Uncalı karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Dur Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Havva bint-i Ali ile sulbî sagîr oğlu 

Mustafa ve sulbîye-i sagîre kızları Ümmüşân ve Ayşe’ye münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-

şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra sigâr-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer’den vasî-i mansûbeleri anaları mezbûre Havva’nın taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-

ışrîn min şehr-i rebi’ü’l-ahir sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Öküz çift aded 1  İnek aded 3   Düge aded 1 

800 guruş   600 guruş   120 guruş 

 

Kısrak aded 1   Erkek merkeb aded 1  Dişi merkeb aded 1 

400 guruş   230 guruş   200 guruş 

 

Kilim aded 1   Çuval aded 4   Köhne harar aded 2 

50 guruş   30 guruş   10 guruş 

 

Tencere aded 2  Tağan (?) aded 1  Leğen aded 1 

40 guruş   10 guruş    30 guruş 

 

Çanak aded 4   Çul aded 1   Mısır darısı keyl 30 
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25 guruş   20 guruş   300 guruş 

 

Sisam keyl 5   Penbe kıyye 50  Çeltik yük 1 

190 guruş   200 guruş   80 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

25 guruş 

 

Cem’a yekûni’t-tereke 

3360 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  Mehr-i müeccel-i müsbit Karaman karyesinde sâkin Mollâ 

50 guruş   li’z-zevceti’l-mezbûre Mehmed’e deyni 

    250 guruş   44 guruş 

 

Antalya tüccarı Kara   Resm-i kısmet   Kaydiyye  

Yorgi’ye deyni  84  guruş   5 guruş 

900 guruş 

 

Kağıd bahâ   Masârif-i müteferrika   

2 guruş   25 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

1360 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2000 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr  Hissetü’l-binti’s-sagîr 

Mezbûre Havva  Mustafa    Ümmüşan 

250 guruş   875 guruş   436 guruş 20 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîre 

Ayşe 
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437 guruş 20 para 

 

No:193 

Medîne-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

vefât iden İstiradi veled-i Karagöz bin Keropek verâseti zevce-i metrûkrûsi Marya bint-i Abî 

ile sulbî Penayir’e münhasire oldığı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sagîr-i 

mezbûr Penayir’in tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî-i mansûbı anası mersûme Marya’nın 

taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyinlerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve 

taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mersûm defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Sini aded 1   Köhne tencere aded 1  Timur tağan (?) aded 1 

50 guruş   20 guruş   5 guruş 

 

Kahve cezvesi aded 1  Un sandığı aded 1  Sanduk aded 1 

5 guruş   30 guruş   15 guruş 

 

Çuval aded 2   Kahve tavası aded 1  Filcan tebsisi aded 1   

15 guruş   3 guruş   12 guruş 

 

Yorgan aded 1   Bârgîr re’s aded 1  Tosun aded 1 

50 guruş   300 guruş   400 guruş 

 

Köhne kilim aded 1  Desti aded 1   Hasır aded 1 

8 guruş   2 guruş   5 guruş 

 

Salta aded 1   Köhne çuka şalvar aded 1 Cübbe aded 1 bîl aded 1 

30 guruş   40 guruş   15 guruş  

 

 

Derûnında sâkin oldığı  

bağçede kasım hakkı 

1000 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 
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2005 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye   Varaka bahâ 

50 guruş   3 guruş   20 para 

Masârif-i müteferrika 

21 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

75 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1930 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Mezbûre Marya  Penayir 

241 guruş 10 para  1688 guruş 30 para 

 

XII47/b 

No:194 

Medîne-i Antalya’da Câmi’-i Cedîd mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Bıçakcı Hâfız Osman verâseti sulbîye-i kebîre kızları Fatma ve Ayşe Ana ve Hanife’ye 

münhasire oldığı bi’l-ihbâr ba’de’t-tahkîk zâtları ta’rif-i şer’i ile ma’rife vârisât-ı mezbûrât 

taraflarından bey’-i âtîü’z-zikrin huzûr-ı şer’de takrîr ve i’tâ-yı hüccet taleb ve istidâsına vekîl 

oldığı zevat-ı merkûmâtı bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârîfan medîne-i mezbûre sükkânından ve 

Kızılsaray mahallesinden Halil İbrahim bin İsmail ve Timurcı Kara mahallesinden hazinedâr 

Hâcı Bekir oğlu Hafız Hasan nam kimesnelerin vech-i şer’î üzere şehâdetleriyle sâbit ve sübût 

vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan Pazar Ağası Hüseyin Bey nâm kimesne medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-î şerîf-i enverde medîne-i mezbûre eşrâf-ı hanedanından 

hacegân-ı divan-ı hümâyûn bâ’isü’l-kitab fütüvvetlü Süleyman Efendi ibn-i el-Hâcc Ahmed 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrir-i kelâm idüb müvekkilem gâibât-ı ani’l-meclis 

Fatma ve Ayşe Ana ve Hanife benât-ı Hâfız Osman nâm Hâtûnlar babamız müteveffa Hafız 

Osman’dan irsen müntekil ve akd-i âtiü’z-zikrin sudûrına değin eslâsen silk-i mülk-i 

sahîhamızda müştereken münselik medîne-i Antalya’da Yukarı Pazar’da vâkı’ etraf-ı 

erbasından bir tarafı pınar ve bir tarafı çınar ve iki tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd ve mümtâz 

bir bâb mülk-i selhaneyi bi-cümleten mâ yeştemile ve yahviye tarafından îcâb ve kabûli hâvî 
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şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’i ile bin beş yüz guruş semen 

mukâbilinde hacegândan fütüvvetlü Süleyman Efendi ibn-i el-Hâcc Ahmed’e bey’ ve temlîk 

ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin beş yüz guruş yedinden bi’t-tamam ve’l-

kemâl ahz ve kabz ve bi-kadrü’l-hass eslâsen beynimizde iktisam idüb bey’-i mezkûrda ta’zîr 

ve gabn vukûına müteallik âmme-i deâviden tarafından her birimiz aherine zimmetini ibrâ-ı 

âmm-ı sahîh-i şer’î ile kabûli hâvî ibrâ ve ıskât dahi eyledik fî mâ ba’d selhâne-i mezkûrde 

bizim asla ve kat’an alaka ve medhalimiz kalmayub müşterî-i mûmâ-ileyh Süleyman 

Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr makrûnen bi’l-

meymene mâlik ve muatasarrıf oldun didikdlerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’i mâ vakaa bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olındı fî’l-yevmi’t-tâsi min şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

No:195 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nahiyesi kurasından Yuva karyesi sâkinlerinden 

Fatma bint-i Mavi oğlu Ali nâm bikr-i bâliğa ve âkile ile tarafından zikr-i âtî nikâha vekîl 

oldığı zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân karye-i mezbûre ahâlisinden Şallı oğlu 

Mollâ Süleyman bin İbrahim ve Teke oğlu İbrahim bin Ahmed nâm kimesneler şehâdetleriyle 

ber-vech-i şer’î sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lahık olan yine karye-i mezbûre 

ahâlisinden el-Hâcc Osman Efendi ibn-i Bekir nâm kimesne meclis-i şer’-i kavîm-i lâzımü’t-

ta’zîmde yine karye-i mezbûre ahâlisinden sahibü’l-kitâb Ömer ibn-i Çakır Süleyman 

tarafından dahi tezevvüc ve kabûle vekîl oldığı yine şâhideyn-i merkûmeyn şehâdetleriyle 

sâbit olan merkûmın babası mezbûr Çakır Süleyman bin Mehmed nâm kimesne mahzarında 

bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem Fatma bint-i Ali’yi beynimizde 

müteârif mehr-i müeccel tesmiyeleriyle lede’ş-şuhûd müvekkile-i merkûm Ömer’e izâfetle 

vekîl-i mezbûr babası Süleyman bi’l-vekâle akd ve tezevvüc eyledim didikde oldahi ber vech-

i muharrer müvekkile oğlu merkûm Ömer içün bi’l-vekâle tezevvüc ve kabûl itmeğin mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene tisa 

ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Karye-i mezbûreden Şallı oğlu Süleyman bin İbrahim 

Ve Teke oğlu İbrahim bin Ahmed 

Ve Mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

Ve Muhzır Ali 

Ve Muhzır İsmail 
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Ve gayrihum 

 

XII/48a 

No:196 

Medîne-i Antalya mahallâtından Sagir Bey Mahallesi ahâlisinden Hasan bin İsmail ve 

Mustafa bin Süleyman nâm kimesneler meclis-i şer’-î şerîfü’n-nûr ve mahfîl-i din-i münif-i 

ezherde medîne-i mezbûre hânedanından bâ’isü’l-kitâb Hâcı Kabadayızâde nüfûs nâzırı 

fütüvvetlü Hüseyin Hüsnü Efendi ibn-i el-Hâcc Ali Ağâ mahzarında herbiri bi’t-tav’ ve’r-rızâ 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelam idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin bi-tarîki’l-münâsafa 

ale’l-iştirâk yedimizde arsa-i mülk-i hakkımız olub medîne-i Antalya mahallâtından Sagir Bey 

mahallesinde vâkı’ bir tarafı Sarban el-Hâcc Hâfızzâde Hâfız Ömer menzili tarafeyni 

Cezayirli Kavvaf Mustafa Dayı menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî iki oda 

ve bir suffa ve bir memşâ ve tahtânî iki mağaza ve eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmire havliyi 

müştemil bir bâb mülk-i menzilimizi cem’-i tevâbi’ ve’l-levâhık kâffe-i hukuk ve’l-

murâfıkıyla tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-i müfside ve tagrîr ve gabn muvâzaadan ârî 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile altı bin iki yüz elli guruş semen mukâbili mûmâ-ileyh Hüseyin 

Hüsni Efendi’ye temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük 

ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr altı bin iki yüz 

elli guruşı tamamen bizlere edâ ve îfâ ve bizler dahi kâmilen ahz ve kabz idüb bi-kadrü’l-hass 

beynimizde iktisâm eylediğimizde fî mâ ba’d menzil-i mahdûd-ı mezkûrde bizim asla ve 

kat’an alaka ve medhalimiz kalmayub müşterî-i mûmâ-ileyh Hüseyin Hüsni Efendi’nin mülk-

i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf 

olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis 

aşer min şehr-i şevvâli’l-mükerrem sen tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme kâtibi İsmail Efendi 

Ve Dellal Mehmed Ali 

Ve Muhzırbâşı Mehmed  

Ve Muhzır Ali 

Ve Muhzır İsmail 

Ve gayrihum 

 

No:197 

Fî’l-asl Alaiyyeli olub medîne-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi mahallesinde 

sâkin olub zâtı zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ta’rifleriyle ma’rife olan 
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bâ’isetü’l-kitâb Fatma bint-i Mustafa nâm Hâtûn meclis-i şer’imiz vâcibü’t-tevkîrde zevc-i 

sâbıkı Alaiyeli Berber oğlu Hasan ibn-i Abdullah nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve 

ta’bir-i ani’l-merâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hasan ile hal-i zevciyet beynimizde kâime 

iken firâşından hasıllar ve benden mütevellidler hâlen bi-hakku’l-hidâne hucr ve terbiyemde 

olan işbu hâzır-ı bi’l-meclis sulbî sagîr oğlu Mustafa ve sulbîye-i sagîre kızı Hediye’nin 

nafaka ve kisve bahâ vesâir levâzım-ı zarûriyeleri içün babaları mezbûr Hasan üzerine kıbel-i 

şer’den mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olınmak matlûbımdır didikde gıbbe’t-tasdîk 

hâkim-i mevki’ a’le’l-kitâb refea’ kadrihu müvellâtü’l-vehhâb fazîletlü mollâ efendi hazretleri 

dahi sagîrûn-ı mezbûrûn içün babaları mezbûr Hasan üzerine bi’t-terâzi her birine târih-i 

kitabdan şehriye on yedişer guruşdan cem’an otuz beş guruş takdîr buyurub mübelliğeyni 

mefrûzeyn-i mezkûreyn sagîrân-ı mezbûrâna harc ve sarfa vele’l-iktizâ istidâneye ınde’z-zafer 

mezbûr Hasan üzerine rücûa’merkûme Fatma Hâtûn izin virmeğin  mâ vakaa bi’t-taleb ketb 

olındı hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i şevvâlü’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Kayıkcı Deli Balta Ahmed Reis  

Ve Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

Ve Muhzır Ali 

Ve Muhzır İsmail 

Ve gayrihum 

 

No:198  

Fî’l-asl Alaiyeli olub medîne-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi mahallesinde 

sâkin ve zâtı zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ta’rifleriyle ma’rife Fatma bint-i 

Mustafa nâm Hâtûn medîne-i Antalya mahakemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde zevc-i 

mutlakı bâ’isü’l-kitâb Alaiyeli Berber oğlu Hasan bin Abdullah nam kimesne mahzarında 

bi’t-tav’iha ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb işbu Hasan zevc-i dâhilim olub işbu meclis-i 

şer’de beni bâyinen tatlîk itmekle zimmetimde mütekarrer ve ma’kûd-ı aliyye olan yüz yirmi 

beş guruş mehr-i müeccel hakkım ile nafaka-i iddet-i ma’lûmem me’net süknâm içün dahi 

bi’t-terâzi tayîn olınan yüz guruşla cem’an iki yüz yirmi guruş mezbûr Hasan yedinden 

tamamen ahz ve kabz idüb hukuk-i zevciyete müteallik âmme-i da’vâdan her birimiz aherin 

zimmetini ibrâ ve ıskât ve yine her birimiz aherin ibrâsını ber-minvâl-i muharrer kabûl 

eyledik didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer’î mâ hüve’l-vâkı’ bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-

yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i şevvâlü’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 
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Mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

Ve Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

Ve Kayıkcı Deli Balta Ahmed Reis 

Ve Muhzır Ali 

Ve Muhzır İsmail  

Ve gayrihum 

 

XII/48b 

No:199 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Murtana aşiretinden Abdurrahmanlar mahallesi ahâlisinden 

müteveffâ Mustafa bin Abdal nâm kimesnenin verâseti zevcesi Zeyneb ve anası Şerife ile 

sulbî sagîr oğlu Abdal ve sulbîye-i sagîre kızı Zeyneb’e münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver 

zâhir ve nümâyân oldıkdan sonra kıbel-i şer’-î şerîfdan vasî nasb ve tayîn olınan valideleri 

Zeyneb ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm ve 

teshîm kılınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-

sâlis aşer min şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Topal dişi deve aded 1 Erkek torum (?) aded 2 Buzağılı sığır aded 1 

350 guruş   200 guruş   170 guruş 

 

Kara sığır aded 2  Dana aded 1 sığır aded 1 Öküz aded 1 

350 guruş   200 guruş   600 guruş 

 

Erkek merkeb aded 1  Çuval aded 3   Harar aded 1 

100 guruş   30 guruş   10 guruş 

 

Alacak keçesi aded 2  Evânî-i nuhâs kıyye 8  Hırdavât-ı menzil 

160 guruş   160 guruş   35 guruş 

Yekûni’t-tereke 

3325 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Resm-i kısmet   Masârif-i müteferrika ve kaydiyye 

51 guruş   82 guruş   ve kağıd bahâsı 

        30 guruş 
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Yekûni’l-ihrâcât 

163 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

3162 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

Mezbûre Zeyneb  Şerife    Abdal  

390 guruş 10 para  527 guruş 13 para  1494 guruş 10 para 

 

Hissetü’l-binti’l- 

Mezbûre Zeyneb 

747 guruş 5 para 

 

No:200 

Medîne-i Antalya mahallâtından Mecdeddin Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden sâbık el-Hâcc Mehmed Ağâ ibn-i Hüseyin ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i 

menkûha-ı metrûkesi Zeyneb bint-i İlyas nâm Hâtûn ile sulbî kebîr oğulları Ömer ve İsmail 

mahzarında ve tashîh-i mesele-i mirâsları on altı sehmden olub sihâm-i mezbûreden iki sehm 

zevce-i mezbûre Zeyneb ve yedişer sehmden cem’an on dört sehm ebnân-ı merkûmân Ömer 

ve İsmail’e isâbeti tahkikından sonra zât-ı zeyl-i hüccettde muharrerü’l-esâmî-i müslimin 

ta’rifleriyle ma’rife mezbûre Zeyneb Hâtûn meclis-i şer’-i şerîf-i enverde bâ’isü’l-kitâb 

merkûmân Ömer ve İsmail mahzarlarında bi’t-tav’ıha ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

mûrisim zevcim müteveffâ sâbık el-Hâcc Mehmed Ağâ ibn-i Hüseyin’in terekesi arûz ve akâr 

olub düyûni dahi olmamağla tashîh-i mezkûr üzere mecmû tereke-i mevcûdesinden hisse-

irsîye-i ma’lûmem mukâbilinde şerâit-i sıhhat-i sulhı hâvî alâ tarîkü’t-tehârücü’ş-şer’î 

hâzırân-ı bi’l-meclis işbu Ömer ve İsmail terekeden semen-i hisse-i irsîyem ez-yed bana ani-

nakd on iki bin yüz doksan dokuz guruşı işbu meclis-i şer’de  tamamen bana edâ ve îfâ ve ben 

dahi yedlerinden kâmilen ahz ve istîfâ idüb nakir u kıtmir ve celîl ve hakîr mâ ‘adâ terekeden 

hisse-i irsîyeme müteallik âmme-i da’vâdan merkûmân Ömer ve İsmail’den her birinin 

zimmetlerini ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ve ıskât-ı tâmm-ı sarîh-i mer’î ile ibrâ ve ıskât eyledim 

didikde mukirre-i mezbûre Zeyneb Hâtûn’ın cem’-i takrîr-i meşrûhını mukırrâhımâ 

merkûmân Ömer ve İsmail’den her biri  dahi vicâhen ve şifâhen bi’t-tasdîk ve her biri ibrâ-ı 

mezkûrı kabûl ile tevsîk ve tahkîk itmeğin mâ hüve’l-vâkı’ bi’t-taleb ketb ve imlâ olındı fî’l-

yevmi’s-sâbi’ aşer min şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 
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Şühûdü’l-hâl 

Müfti el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 

Eş-şeyh El-Hâcc Muhyiddin Efendi 

Torunzâde İsmail Efendi 

Mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

Hacegândan fütüvvetlü Süleyman Efendi 

Kandilzâde Hâfız Yusuf ibn-i Mehmed 

Muhzır Mehmed Ağâ 

Muhzır Ali Ağâ 

Ve gayrihum 

 

No: 201 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Murtana aşiretinden Küreli mahallesi ahâlisinden müteveffâ 

Mehmed bin Süleyman nâm kimesnenin verâseti zevcesi Kezban ile sulbî sagîr oğulları Bekri 

ve Süleyman ve sulbîye-i sagîre kızı Ünzile inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyan 

oldukdan sonra sagîrûn-ı mezbûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve tayîn olınan valideleri 

Kezban Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur 

hurrire fî’l-yevmi’r-râbı’aşer min şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

 

Öküz çift 1   Buzağılı sığır aded 2  Evânî-i nuhâs kıyye 5 

800 guruş   400 guruş   75 guruş 

 

Müsta’mel çul aded 5  Müsta’mel kilim aded 1 Darı keyl 70  

50 guruş   30 guruş   75 guruş 

 

İp kıyye (?)   Davar aded 4   Hırdavât-ı menzil 

26 guruş   80 guruş   50 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

1736 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Resm-i kısmet   Masârifât-ı müteferrika ve  
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101 guruş   41 guruş   kaydiyye ve kağıd bahâsı 

        21 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

163 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1573 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

Mezbûre Kezban   Bekir    Süleyman 

196 guruş 25 para  552 guruş 22 para  552 guruş 22 para 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre  

Ünzile 

276 guruş 11 para 

 

XII/49a 

No:202 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Murtana aşiretinden Macun mahallesi ahâlisinden müteveffâ 

Ali bin Mustafa nâm kimesnenin verâseti zevcesi Gülsüm ile sulbî sagîr oğlu Mustafa ve 

sulbîye-i sagîre kızı Şerife’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

kıbel-i şer’-i şerîfden vasî nasb ve tayîn olınan ammisi İsmail ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i 

kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’r-rabi’ aşer min şehr-i şevvâli’l-

mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Öküz aded 1   İki yaşında dana aded 1 Evânî-i nuhâs kıyye 4 

500 guruş   150 guruş   100 guruş 

 

Tahra aded 1   Keçe aded 1   Hırdavât-ı menzil 

5 guruş   25 guruş   20 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

800 guruş  

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Resm-i kısmet   Kaydiyye ve masârifât-ı 
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101 guruş   17,5 guruş   müteferrika ve kağıd bahâsı 

        10 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

128,5 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

672 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mezbûre Gülsüm  Mustafa   Şerife 

84 guruş   393 guruş   196 guruş 

 

No:203 

Medîne-i Antalya’da sâkin iken bundan akdem vefât idüb verâseti sulbî kebîr oğulları 

Hâfız Ahmed ve Hâfız Mehmed ve el-Hâcc Hâfız Mustafa ve sadrîye-i kebîre kızı Hadice 

evlad el-Hâcc İsmail nâm kimesnelere münhasire olan Havva bint-i Ali nâm Hâtûn’în evlâd-ı 

merkûmûndan mezbûrûn Hâfız Ahmed ve Hâfız Mehmed ve Hadice nâm kimesneler medîne-

i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde li-ebeveyn er-karındaşları ve 

âtîü’z-zikr menzil ile ittisâlinde bulunan tarlaya vaz’-ı yedi beyyine-i şer’iyye ile mütehakkık 

olub medîne-i mezbûre mahallâtından Baba Doğan mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-vesîka 

merkûm el-Hâcc Mustafa nâm kimesne mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

bundan akdem vefât iden ve verâseti bizim ile hâzır-ı bi’l-meclis li-ebeveyn er-karındaşımız 

işbu Hâcı Mustafa’ya inhisâr iden validemiz Havva bint-i Ali’nin hayatında ile’l-vefat silk-i 

mülk-i sahîmde müstakilen münselik olub İstanos nahiyesinde çarşu civarında vâkı’ etraf-ı 

erbaası Boyacı İbrahim ve Katır Kazık oğlu el-Hâcc Hâfız Ali ve Eskici Veli ve Hâcı Atiye 

Menzilleri ile mahdûd bir göz odayı müştemil bir bâb mülk-i menzilin yedi sehm itibâriyle iki 

sehmi karındaşımız hâzır-ı merkûma ve bâkî beş sehmi dahi bize irsen menzil-i mahdûd-ı 

mezkûr ittisâlinde bulunan altı dönüm mikdâr tarla dahi seviyen âdiyen cümlemize intikâl 

itmekle miyânemizde mukâseme olınmak lâzımeden iken karındaşımız hâzır-ı merkûm hisse-i 

irsîye ve âdiye-i mezkûresine adem-i kanâat birle menzil-i mahdûd ve tarla-yı mezkûrları 

külliyen fuzûlen zabt ve tasarruf ve vaz’-ı yed ider olmağla bi’s-suâl menzil ve tarla-yı 

mezkûrlerde hisse-i irsîye ve âdiye-i mezkûrelerden mâ ‘adâsından kifâyed ve bizlere terk ve 

teslîm ile kendüye tenbiye olınmak bi’l-verâse murâdımızdır didiklerinde gıbbe’s-suâl hâzır-ı 

merkûm el-Hâcc Mustafa dahi cevabında sâlifü’z-zikr menzil ve tarlanın cümlesine vaz’-ı yed 

ve tasarruf eylediğini ikrâr ancak validemiz müteveffât-ı mezbûre Havva hâl-i hayat ve 

kemâl-i akıl ve sıhhatinde güzerân iden altmış sekiz târihinde menzil-i mahdûd-ı mezkûr ile 

ittisâlinde bulunan mezkûrü’l-mikdâr tarlasını bin guruş semen mukâbilinde maan safka-i 
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vâhide ile bâ-izn-i sahib-i arz mahzar-ı şühûdde bana bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ ve 

temlîk ve teslîm ve ferağ ve tefvîz ben dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve kabûl ve teferrüğ ve tefevvüz ve semen-i mezkûrden yüz guruş dahi validem 

mezbûreye meclis-i bey’ ve ferâğ-ı mezkûrde i’tâ ve teslîm oldığı kabz ve tesellüm ve istîfâ 

idüb bâkî dokuz yüz guruş zimmetimde ile’l-an deynen kalmış olmağla ber-minvâl-i meşrûh 

mülk-i müşterâm olarak bi-hakkın vaz’-ı yed ve tasarruf iderim deyü def’le mukâbele ve 

müddeûn-ı merkûmûn dahi def’-i mezkûrını inkar idecek dâfi’-i merkûmdan def’-i meşrûhına 

mutâbık beyyine taleb olındıkda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müsliminden ve medîne-i mezbûre 

mahallâtından Kızılsaray mahallesi sâkinlerinden el-Hâcc Hâfız Ali ve Karakaş mahallesi 

sakinlerinden el-Hâcc Hâfız Ali ibn-i el-Hâcc Memiş nâm kimesneler meclis-i şer’de hâzırân 

olub istişhâd olındıklarında fî’l-hakîka işbu hâzır-ı bi’l-meclis Mustafa ile karındaşları işbu 

müddeûn-ı hâzırûn valideleri müteveffât Havva bint-i Ali nâm Hâtûn hâl-i hayat ve kemâl-i 

akl ve sıhhatinde güzerân iden altmış sekiz târihinde silk-i mülk-i sahîhinde müstakilen 

münselik olub İstanos nahiyesinde çarşu civarında vâkı’ etraf-ı erbaası Boyacı İbrahim ve 

Katır Kazık oğlu el-Hâcc Hâfız Ali ve Eskici Veli ve Hâcı Atiye menzilleri ile mahdûd bir 

göz odayı müştemil bir bâb mülk-i menzil ile ittisâlinde bulunan altı dönüm tarlasını maan 

safka-i vâhide ile bâ-izn-i sâhib-i arz bin guruş semen mukâbilinde bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ve 

ferağ-ı muteber-i kat’i ile oğlu sagîr-i merkûm el-Hâcc Mustafa’ya bizim huzûrımızda bey’ ve 

temlîk ve teslîm ve ferağ ve tefvîz itmiş olmağla işbu husûs bizim re’y-el-ayn bi’l-müşâhade 

ma’lûmımız oldığından husûs-ı mezkûra bu vech üzere şahidleriz şehâdet dahi ideriz deyü 

müttefikü’l-lafz ve’l-ma’nâ muvâffikan li’d-def’i’l-mezkûr bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î 

edâ-yı şehâdet-i şer’iyye eylediklerinde ba’de’t-ta’dîl ve’t-tezkîye şehâdetleri hayyiz-i 

kabulde bulunmağın mûcebince ba’de’l-hükm ba’dezîn menzil-i mahdûd-ı mezkûr ve tarla-yı 

mezkûrden hisse-i irsîye mutalebesiyle merkûm el-Hâcc Mustafa ber-mûceb muârazadan 

müddeûn-ı merkûmûn Hâfız Ahmed ve Hâfız Mehmed ve Hadice Hâtûn men’ ve semen-i 

mezkûrden bâkî zimmetinde kalmış oldığını ikrâr eylediği sâlifü’z-zikr dokuz yüz guruşdan 

hisse-i irsîye-i muhâsebesi olan iki yüz elli yedi guruşdan mâ ‘adâ altı yüz kırk üç guruş 

miyânelerinde li-ecli’l-mukâseme müddeûn-ı merkûmûna edâ ve teslîm ile mezbûr Hâcı 

Mustafa’ya dahi tenbiye olınub mâ vakaa bi’t-taleb tahrîr ve imlâ olındı fî’l-yevmi’l-âşir min 

şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

Ve El-Hâcc Atiye Efendi 

Ve Hacegân-ı divân-ı hümâyûndan fütüvvetlü Süleyman Efendi 

Ve Bahtılı a’yânı Hâcı Hasan Ağâ 
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Ve Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

Ve gayrihum 

 

XII/49b 

No:204 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Serik nahiyesinde vâkı’ Boğazak karyesi sâkinlerinden 

bâ’isü’l-i’lâm Süleyman bin Ahmed nâm kimesne medîne-i mezbûrede meclis-i livaya 

mahsûs odada huzûr-i âlî-i kaymakamilerinde makûd-ı meclis-i şer’-î nebevîde bi’l-cümle 

a’zâ-yı meclis-i livâ hâzırlar oldıkları halde yine karye-i mezbûre sâkinlerinden Raz bint- 

Ömer nâm Hâtûn muvâcehesinde üzerine da’vâ ve hâzır-ı bi’l-meclis işbu Raz Hâtûn 

târihinden altı mâh akdem şehr-i rebi’ü’l-evvelde mâni’-i şer’îsi olmadığı halde savb-ı şer’î 

enverden yedime i’zinnâme mûcebince nefsini bana tezevvîc ve tenkîh içün şâhideyn 

mahzarlarında tevkîl eylediği hâzır-ı bi’l-meclis işbu Çullah Hüseyin bin İbrahim vekâletiyle 

nefsim içün yüz elli guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle akd-ı nikâh olınmuş zevce-i 

menkûham iken târih-i mezkûrdan ile’l-ân nefsini bana temkîn ve teslîm itmemekle bi’s-suâl 

bana mutâva’at ve zifâf ile mezbûreye tenbiye olınmak matlûbımdır deyü hâzır-ı mezbûr 

Hüseyin’in tasdîkına mukârin tahrîr-i kelâm ittikde gıbbe’s-suâl hâzıre-i mezbûre Raz 

müddeî-i merkûma olan akd-ı mezkûrı inkâr idecek merkûmdan müddeâsına muvâfık beyyine 

taleb olındıkda ol dahi lede’t-tezkiye adâletleri ihbar olınan ve nahiye-i mezbûrede vâkı’ 

Kuşlar karyesi ahâlisinden Küçük Ali oğlu Ali Kahya ve Ali’nin oğlu İsmail nâm 

kimesnelerin meclis-i mezkûrda bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle 

müddeâ-yı mezkûrını isbât itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm nefsini merkûm Süleyman’a 

teslîm ve mutâva’at ile merkûme Raz Hâtûn’a tenbiye olınıdığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm 

olındı fî’l-yevmi’s-samin aşer min şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn mieteyn ve elf 

 

No:205 

Medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i aliyye 

tebaasından bâ’isü’l-i’lâm Yani veled-i Salamon nâm kimesne medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûreye tâbi’ Zeytun karyesi 

ahâlisinden Hüseyin ibn-i müteveffâ Gökçe oğlu Abdullah nâm kimesne muvâcehesinden 

Belen karyesinden Mustafa bin Mehmed dahi hâzır oldığı halde merkûm Hüseyin üzerine 

da’vâ ve hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hüseyin’in babası müteveffâ Abdullah hal-i hayatından 

târihinden dokuz sene akdem kendi malımdan olub bana îsâl itmek üzere yine hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Mustafa biri sarı birisi sakar ve birisi dahi konur kara üç re’s sığırı teslîm merkûm 

dahi ba’de’l-kabz bana i’tâ itmeyerek hayli müddet imsâk ve istimâl ve istihlâk ve ba’de vefat 
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terekesine oğlu hâzır-ı merkûm Hüseyin vaz’-ı yed itmiş olmağla müteveffâ-yı merkûm 

terekesinden kıymetlerini bana zamân ile merkûma tenbiye olınmak matlûbımdır deyü diğer 

hâzır-ı mezbûr Mustafa’nın tasdîkına mukârın takrîr-i kelâm ittikde gıbbe’s-suâl müddeî-i 

aliyye-i merkûm Hüseyin babası müteveffâ-yı merkûmın terekesine vaz’-ı yed eylediğini ikrâr 

ancak müddeî-i merkûmın müddeâ-ı mezkûrını lede’l-inkâr müddeî-i merkûm Yani’den 

müddeâsına muvâfık beyyine taleb olındıkda ol dahi lede’t-tezkiye adâletleri ihbâr olınan 

sâlifü’z-zikr Belen karyeli Mustafa bin Ali ve Mehmed bin İbrahim nâm kimesnelerin bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle müddeâ-yı meşrûhını isbât itmeğin 

mûcebince ba’de’l-hükm ve mezkûr üç re’s sığırların kıymetlerini tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrın müddeî-i merkûma edâ ile gıbbe’t-tenbiye miyânelerine muslihûn tavassutıyla 

kıymet-i mezkûreler içün bi’t-terâzi tarafeyn beş yüz guruş üzerine musalaha olınub her biri 

husûs-ı mezkûre ve medfû’ ve makbûz olan bedel-i sulh-ı mezkûrı istirdâdına müteallik 

da’vâdan aherin zimmetini kabûli havî ibrâ-yı âmm ile ibrâ eyledikleri huzûr-ı saâdetlerine 

i’lâm olındı hurrire fî’l-yevmi’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

 

No:206 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Döşeme Altı nâm mahalde vakı’ Aşağı Oba sâkinlerinden 

Süleyman bin Hasan nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde mübâşirleri Zabtiyye Ahmed hâzır oldığı halde fî’l-asl zikr olınan oba el-hâletü 

hazihi Büyük Ali Fahreddin karyesi sâkinlerinden bâ’isetü’l-i’lâm ma’rifeti’z-zât Gülsüm 

bint-i Musa nâm Hâtûn mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzıre-i bi’l-meclis 

işbu Gülsüm zevce-i medhûl biham oldığı halde târihinden yedi sene akdem ben silk-i asâkir-i 

nizâmiyeye dehâlet ve mezbûreyi taht-ı nikâhımda terk ve ibkâ ile dersaadete azîmet ve 

tekmîl-i müddet-i askeriye iderek el-hâletü hazihi avdet idüb merkûme hâli gaybetimde 

nefsini Büyük Ali Fahreddin karyesinde İsmail bin Hasan’a bi’t-tezevvîc hâlen merkûm ile 

muâşeret itmekde ve nikâh-ı mezbûr fâsid oldığına binâen miyâneleri bi’t-tefrîk mezbûre 

Gülsüm nefsini bana teslîm ve temkîn itmekle tenbiye olınmak murâdımdır didikde gıbbe’s-

suâl mezbûre dahi cevabında akdem müddeî-i merkûmın el-hâletü hazihi merkûm İsmail’in 

zevce-i medhûl bihâsı oldığını ikrâr ancak müddeî-i merkûm târih-i mezbûrda silk-i asâkir-i 

nizâmiyeye bi’l-insilâk dersaadete azîmetinden iki sene târih-i i’lâmdam dokuz sene akdem 

şâhideyn mahzarlarında beni bâyînen tatlîk eylediğine mebnî müteahhiren merkûmın hâl-i 

gaybûbetinde nefsimi merkûm İsmail ile tezevvîc itmişimdir deyü müdâfaa ve müddeî-i 

merkûm dahi def’-i meşrûhı inkâr idecek dâfia’-i merkûme Gülsüm’den def’-i mezkûrına 

mutâbık beyyine taleb olındıkda ol dahi ahrâr-ı ricâl-i müslimînden ve Küçük Ali Fahreddin 
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karyesi  ahâlisinden olub târih-i mezbûrda hayvan iştiâsı içün mezbûr obada bulunan Ali bin 

Mehmed nâm kimesneler bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ eyledikleri şehâdetleriyle def’-i 

mezkûr talak-ı bâyîn-i mezbûrı isbât idüb lede’t-ta’dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde bulunmağın mûcebince talak-ı mezkûr vukûyla ba’de’l-hükm fî mâ bad zevciyet 

da’vâsıyla mezbûre Gülsüm’e müdâhale ve ta’arruzdan merkûm Süleyman men’ olındığı 

huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-ışrîn min şevvâli’l-mükerrem sene tisa 

ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Hacegândan fütüvvetlü Süleyman Efendi 

Kavâs Hâcı Ahmed oğlu İbrahim 

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

Ve gayrihum 

 

XII/50a 

No:207 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Baba Doğan Mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye 

tebaasından bâ’isü’l-i’lam Yani veled-i Salamon nâm kimesne medîne-i mezkûre 

mahkemesinde yine medîne-i mezbûreye tâbi’ Andiye karyesi sakinlerinden Mehmed ibn-i el-

Hâcc Salih nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Mehmed târih-i i’lamdan yedi sene akdem malımdan ve yedimden iştirâ ve kabz 

eylediği eşya semeninden gayrâz teslîm bâkî zimmetinde kalan iki yüz yirmi bir guruş alacak 

hakkımı edâda mu’âtala ve ta’tîl ider olmağla bi’s-suâl merkûm dahi cevabında cihet-i 

mezkûreden meblağ-ı bâkî mezbûr zimmetinde müddeî-i merkûma deyni oldığını tâbian ikrâr 

ancak meblağ-ı mezbûr mukâbilinde Ali Fahreddin karyeli gâib-i ani’l-meclis Kör Yusuf 

yediyle müddeî-i hazır-ı merkûm kendi mâlımdan bir re’s öküz irsâl itmiş olmamla meblağ-ı 

bâkî-i mezkûr mutalebesinden zimmetim berîye olmışdır deyü ba’de’d-def’ ve’l-inkâr dâfi’-i 

merkûmdan def’-i meşrûhına mutâbık beyyine taleb ve bi’l-istimhâl ihmâl dahi olındıkda 

ityândan aciz ve tahlîfi taleb olınmağla müddeî-i merkûm Yani zikr olınan öküzü gâib-i 

merkûmdan adem-i kabz ve irsâl ile adem-i emr üzerine hulf-i billâhi’l-lezi enzele’l-incîl alâ 

İsa aleyhi’s-selâm itmeğin mûcebince meblağ-ı mezbûr iki yüz yirmi bir guruş müddeî-i 

merkûma edâ ile merkûm Mehmed tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı 

hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mietyen ve 

elf 
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No:208 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nahiyesinde sakin iken bundan akdem vefât iden 

Ahmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Zeyneb bint-i Abdullah ile sulbî kebîr 

oğulları Mehmed Ali ve İbrahim ve sagîr oğlu Halil ve sulbîye-i kebîre kızları Nimet ve Hafsa 

ve Ayşe’ye münhasire oldığı bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sagîr-i mezbûr 

Halil’in hisse-i irsiyesini hıfza ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den mansûb ve vasî validesi 

mezbûre Zeyneb verese-i kibâr-ı merkûmın her birerlerinin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve terkîm ve miyânelerinde bi’l-müzâyede alâ mâ farz tevzî’ ve taksîm olınan 

tereke-i müteveffâ-yı merkûm defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî’l-

yevmi’s-sanî ve’l-ışrîn min şehr-i şevvâli’l-mükerrem sen tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Antalya’da vâkı’ maa havli İstanos’da vâkı’ kezâlik Mihaffe kilimi aded 1 

Bir bâb mülk-i menzil maa havli bir bab mülk-i 70 guruş 

4000 guruş   menzil 

    2000 guruş 

 

Müsta’mel kilim aded 1 Şerik çul aded 1  Cameşuy leğeni aded 1 

40 guruş   50 guruş   80 guruş 

 

Köhne yorgan aded 1  Def’a yorgan aded 1  Kebîr döşek maa yadık aded 1 

10 guruş   40 guruş   25 guruş 

 

Def’a yasdık aded 3  Köhne minder aded 1  Kazgan aded 1 

15 guruş   10 guruş   12  guruş 

 

 

Kebîr güğüm aded 1  Mihaffe çift 1   Sandık aded 1 

40 guruş   40 guruş   15 guruş 

 

Su tası aded 1   Kahve güğümü aded 1 Kahve takımı  

15 guruş   15 guruş   30 guruş 

 

Kebîr balta ve tahra   Hamır leğeni aded 1  Sac maa sahan aded 1 

Aded 3    25 guruş   15 guruş 

15 guruş 
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Tencere maa kapak   Def’a tencere maa kapak Çoraba tası aded 1 

30 guruş   30 guruş   15 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye 3  Merkeb aded 1  Sipahilik maaşından makbûz 

60 guruş   100 guruş   900 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

7840 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Bâ-vasiyet-i müsbit techîz Mehr-i zevceti’l-mezbûre Hâkim-i sâbık tarafından 

Tekfîn içün   200 guruş   mukaddemân tahrîr olındıkda 

400 guruş       alınan resm-i kısmet masârifi 

        130 guruş 

 

Muahhâren bi’t-taleb   Dellaliyye-i eşya  Kaydiyye 

verese miyânelerinde   80 guruş   12 guruş 

müzâyede olındıkda  bir 

misli vukûbulan ziyâde 

içün birer paradan resm-i 

kısmet 

100 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

4 guruş   54 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

980 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

6860 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l-merkûm 

Mezbûre Zeyneb   merkûm Mehmed Ali  İbrahim  

157 guruş   1334 guruş   1334 guruş 
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Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l 

Merkûm Halil   mezbûre Hafsa   mezbûre Nimet 

1334 guruş   667 guruş   667 guruş 

Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l 

mezbûre Ayşe 

667 guruş 

XII/50b 

No:209 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesi mütemekkinlerinden ve 

devlet-i aliyye tebaasından olub bundan akdem fevt olan Bülbül dimekle ma’rûf Hacı Dimitri 

veled-i Hiristo’nın verâseti zevce-i metrûkesi Marya bint-i Yani ile li-ebeveyn er-karındaşı 

Hâcı Mihail Markandi’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümayân oldukdan 

sonra medîne-i mezbûre mahallâtından Baba Doğan mahallesinde vâkı’ Aya Londi kenisası 

mütevellisi bâ’isü’r-rakîm Zanâiroğlu Hâcı Mihail veled-i Dimitri meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde müteveffâ-yı merkûmın terekesine bi’l-vârise vaz’-ı yedleri mütehakkık olan şahs-ı 

ma’rûf zevce-i mersûme Marya ve ah-i mersûm Hâcı Mihail Markandi mahzarlarında 

üzerlerine da’vâ ve takrîr-i kelam idüb medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd 

mahallesinde vâkı’ bir tarafdan Çilingir Hâcı Mihail menzili ve bir tarafdan Ayvaz menzili ve 

bir tarafdan Hâcı Horsa menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî bir göz odayı 

hâvî bir bâb mülk-i menzil hâzıran-ı bi’l-meclis işbu Marya ve Hâcı Mihail Markandi’nin 

mûrisleri müteveffâ Bülbül Hâcı Dimitri’nin yedinde mülk-i hakkı oldığı halde sağlığında 

fevtinden on dört ay mukaddem zikr olınan menzil derûnında mahzar-ı şühûdda menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrın Çilingir Hâcı Mihail tarafından arzan beş buçuk karış ve tûlen ma’lûm ve 

mütearif olan sülüsünü tayin ve mütevellisi oldığım Aya Londi Kenisesinde vakf olmak üzere 

fâriğân ani’ş-şevâgil bana teslîm ve musirren ale’l-yesâ merkûm Bülbül Hâcı Dimitri vefat 

itmiş iken vârisleri hâzırân-ı merkûmân menzil-i mahdûd-ı mezkûrı müstakilen zabt itmek 

muradımdır ider olmalarıyla suâl olınub menzil-i mezkûrın sülüs-i hisse-i mezkûresinden 

kifayed ve vakf-ı mezbûr içün bana teslîm ile merkûmâna tenbiye olınmak bi’t-tevliye 

muradımdır didikde gıbbe’s-suâl anlar dahi cevablarında mûrisleri müteveffâ-yı merkûmın 

terekesiyle menzil-i mezkûrın küllisine bi’l-verâse vaz’-ı yedlerini ikrâr lakin müddeî-i 

mütevellî-i merkûmın müddeâ-yı mezkûrını inkâr itmeleriyle müddeî-i mütevelli-i merkûm 

Hâcı Mihail’den müddeâsına mutâbık beyyine taleb olındıkda ahrâr-ı ricâl-i nâsârândan ve 

tebaa-i devlet-i aliyyeden Zanair oğulları Hâcı İstiradi veled-i Kiryakov Hâcı Oran veled-i 

Dimitri nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’de hâzırân olub istişhâd olındıklarında 

fî’l-hakîka medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesinde vâkı’ bir tarafdan 



 362 

Çilingir Hâcı Mihail menzili ve bir tarafdan Ayvaz menzili ve bir tarafdan Hâcı Horsa menzili 

ve taraf-ı râbı’ tarîk-i hâs ile mahdûd fevkânî bir göz odayı hâvî bir bâb mülk-i menzil 

müteveffâ-yı Bülbül Hâcı Dimitri veled-i Hiristo yedinde mülk ve hakkı oldığı halde 

sağlığında fevtinden on dört ay mukaddem bizim huzûrımızda menzil-i mahdûd-ı mezkûrının 

Çilingir Hâcı Mihail menzili tarafından arzan beş buçuk karış ve tûlen ma’lûm ve mütearif 

olan sülüsünü tayin işbu Hâcı Mihail’in mütevellisi oldığı medîne-i mezbûrede Aya Londi 

kenisasına vakf olmak üzere fâriğân ani’ş-şevâgil mütevelli-i merkûma teslîm ve musirren 

ale’l-yesâ vefât eylediği ma’lûmımız olmağla biz bu husûsa bu vech şâhitleriz şehâdet dahi 

ideriz deyü her biri bi’l-muvâcehe müttefikü’l-lafz olmağın muvâfıkân li’l-müddeî edâ-ı 

şehâdet-i şer’iyye ittiklerinde ba’de’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince 

ba’de’l-hükm ve’t-tenbiye mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min 

şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:210 

Medîne-i Antalya ahâlisinden Teke sancağı nüfûs nazırı Hâcı Kabadayızâde Hüseyin 

Hüsni Efendi ibn-i el-Hâcc Ali medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde bâ’isü’l-kitâb Berber Moravi Abdus bin Mehmed mahzarında bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-

ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin silk-i mülk-i sahîhimde 

münselik ve taht-ı tasarrufımda olub medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nahiyesi çarşusında 

vâkı’ bir tarafı mütevaffâ a’yân el-Hâcc Mehmed Ağâ’nın veresesi dükkanı ve bir tarafdan 

tüccar Hâcı Baris dükkanı ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk ve dükkanımı 

tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve tagrîr ve gabndan ve muvâzaadan ârî bey’-i 

bât-i sahîh-i şer’î ile bin beş yüz guruş işbu hâzır-ı bi’l-meclis Moravi Berber Abdus bey’ ve 

temlîk ve mahallinde kabza taslît eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük 

ve tasallut ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin beş yüz guruş müşterî-

i merkûm Abdus yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî mâ bad dükkan-ı 

mahdûd-ı mezkûrda benim asla ve kat’an alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i merkûm 

Abdus’un mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr mâlik 

ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Helvacı el-Hâcc Mehmed Ağâ 

Ve Berber Cezayirli Hâcı Osman 

Ve Moravi Kavâf İsmail 

Ve Mahkeme Kâtibi İsmail Efendi 
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Ve Barutcı oğlu Abdi Efendi  

Ve gayrihum 

 

No:211 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Serik nahiyesi kurâsında Boğazak karyesi ahalisinden iken 

bundan akdem fevt olan Hüseyin oğlu Osman Ağâ bin Ahmed Ağâ ibn-i Abdullah’ın verâseti 

zevce-i  menkûha-i metrûkesi Raziye bint-i Ömer nâm Hâtûn ile sulbî sagîr oğulları Durmuş 

Ali ve Mustafa ve Mehmed ve sulbîye-i sagîre kızı Teslime’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-

enver ba’de’t-tahkîk sagîrûn-ı mezbûrûnın emvâl-i mevrûslarını hıfza ve tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer’dem vasî-i mansûbları li-ebeveyn ammîleri Mollâ Süleyman ibnü’l-merkûm 

Ahmed Ağâ taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-

i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 

 

Öküz re’s aded 11  Tosun re’s aded 5  Kısrak re’s aded 1 

3300 guruş   1500 guruş   400 guruş 

 

İğdiş maa eğer   Buzağılı sığır aded 2   Dana aded 2 

480 guruş   kısır sığır aded 3  100 guruş 

    700 guruş 

 

Düge aded 2   Ormanda emlem tabir  Kara Selimlerinde bir aded  

100 guruş   olınur vahşi sığır aded 12 öküz semeni 

    600 guruş   450 guruş 

 

Arı koğanı aded 2  Merkeb aded 2  Gümüşli tüfenk aded 1 

50 guruş   400 guruş   500 guruş 

 

Kara takımı tüfenk aded 1 Tabanca tek aded 1  Bıçak aded 1 

53,5 guruş   100 guruş   30 guruş 

 

Tahta anbar aded 1  Evânî-i nuhâs kıyye 16 Müsta’mel kilim aded 1 

200 guruş   320 guruş   55 guruş 
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Hırdavât-ı menzil  Keçe aded 3   Antalya’da bir kıt’a mülk-i 

100 guruş   60 guruş   menzil arsası 

        2550 guruş 

 

Hınta keyl 90   Şair keyl 50   Darı keyl 60 

720 guruş   250 guruş   30 guruş 

 

Penbe kıyye 20  Sisam keyl    Vasî-i merkûm Süleyman  

40 guruş   20 guruş   zimmetinde Sisam akçesi 

        1350 guruş 

 

Def’a merkûm Mollâ  Merkûmda iki emlem  Def’a merkûmın odunculardan 

Süleyman zimmetinde sığır akçesi   makbûz-ı iskele ücreti 

Tohumlık Sisam semeni 120 guruş   250 guruş 

200 guruş       200 guruş Def’a 

        450 guruş 

 

Vasî-i merkûm Kökçi  Kezâlik Serik müdiri  Hâcı oğlu İsmail’den aldığı 

Mustafa’dan makbûzı  Hasan Ağâ’dan makbûzı 76 guruş 

Olan     338 guruş 

608 guruş 

 

Ortağı Kara Süleyman’ın Kezalik diğer ortağı   Hizmetkârı Deli Hasan’ın  

Vasi-i merkûm Mollâ  Horzim oğlu Abdullah’ın istikrâz eylediği meblağ 

Süleyman’dan   istikrâz eylediği meblağ 105 guruş 

müteveffâ-ı merkûm  230 guruş 

malından istikrâz  

itmiş oldığı  

670 guruş  

 

Çakallık çiftliğinin yetmiş Kezâlik Bucak karyesi Ortaklarından hâsıl olan kırk iki 

Dokuz senesi îcâr olınan  ahâlisinden cem’ ve tahsil keyl sisamdan hissesi keyl 21 

Arazisinden hâsıl  olınan tarla ücretinden  fi 35 

ücretinden nısf-ı hissesi nısf hissesi   735 guruş 

425 guruş   267 guruş   517,5 guruş  penbe hissesi kıyye  
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           207 fi 2,5 

        1252,5 guruş 

 

Selim oğlu Kara   Serikli kethüdada emanet  

Süleyman zimmeti  gelen kadim aded 1 

450 guruş   350 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

21080 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  Mehr-i müeccel li’z-  Cânib-i mîrîden vasî-i merkûmın  

300 guruş   zevceti’l-mezbûre  virmiş oldığı  

    Raziye Hâtûn   120 guruş kâime bedeli 

    151 guruş   130 guruş Salyâne  

        113 guruş  

        150 guruş Def’a salyâne 

        523 guruş 

 

Serik kazası nâibi ve   Deyn-i müsbit   Deyn-i müsbit Kürkçü oğlu 

müdirine vasî-i merkûmın Bolkur oğlu Pandli’ye Hâfız Osman’a 

virmiş oldığı    140 guruş   80 guruş 

267 guruş nâib efendiye 

  Resm  

260 guruş def’a resm 

627 guruş 

 

Vasî-i merkûm ma’rifetiyle virilmiş olan Derûn-ı defterde hâsılât içün vasî-i merkûmın  

 kurban akçesi deyni    iştirâ itmiş oldığı hınta tohumu 

60 guruş     800 guruş kıyye 200 

40 guruş  Saban timuri aded 4  100 guruş Penbe tohumu kıyye 200 

48 guruş   Saban aded 4   900 guruş 

148 guruş 

 

Vasî-i merkûmın verese-i mezbûrûna Bu def’a vukûbulan da’vâlarında cânib-i  
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Bi’l-iznü’ş-şer’î mısır deyni   kaymakamiye virilmiş olan resm 

75 guruş Basma dürrâ’ aded 25  70 guruş 

30 guruş Fes aded 3 

36 guruş Dimetoka dürrâa 

60 guruş Amelikan tob aded 1 

90 guruş Namussiye aded 1 

16 guruş Papuş çift 1 

24 guruş Çizme çift 2 

331 guruş 

 

Resm-i kısmet     Kaydiyye 

348 guruş     34 guruş 

 

Vasî-i merkûmın ma’rifetiyle   Varaka bahâ 

Vukubûlan masârif-i müteferrika  7,5 guruş 

122 guruş 

 

Derûn-i defterde muharrer terekeden bi’l-cümle verese miyânelerinde zevc-i mezbûre 

Raziye Hâtûn ma’rifetiyle sarf ve istihlâk olınan 

 

Penbe kıyye 132    Def’a penbe kıyye 20 

330 guruş     40 guruş 

 

Hınta keyl 90     Şair keyl 50 

720 guruş     250 guruş 

 

Darı keyl 60   Sisam keyl 20 

300 guruş   735 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

6226 guruş 

 

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

14554 guruş 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr 
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Mezbûre Raziye   mezbûr Durmuş Ali  Mustafa 

1856 guruş 32 para  3713 guruş 25 para  3713 guruş 25 para  

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- Hissetü’l-ibni’s-sagîreti’l 

Mezbûr Mehmed  mezbûre Teslime 

3713 guruş 25 para  1856 guruş 32 para 

Sagîrûn-ı mezbûrûn Durmuş Ali ve Mustafa ve Mehmed ve Teslime’nin ber-vech-i 

muharrer hisse-i irsîyeleri cem’an vasî-i merkûm Mollâ Süleyman yedine teslîm li-ecli’l-

istirbâh tenbiye ve tefhîm olındıkdan sonra vasî-i merkûm talebiyle sagîr-i mezbûrûnın ücret-i 

arazileri ve mahsûl vesâir malları nemâsından her birine işbu târihinden yevmî kırkar paradan 

cem’an dört guruş sagîrûn-ı mezbûrûna nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr olınmağla meblağ-

ı mecmû’ mefrûz-ı mezkûr yirmi guruş beher şehr-i mezbûrûnın nafaka ve kisvelerine harc ve 

sarf içün vasî-i merkûm Mollâ Süleyman’a izin virildiği ve sagîrûn-ı merkûmûnın valide ve 

hidâneleri mezbûre Raziye Hâtûn vasî-i merkûm Molla Süleyman üzerine ber-veh-i hasbî 

kıbel-i şer’den nâzır nasb ve ta’yîn olınub vasî-i merkûm nâzire-i ma’rifeti olmaksızın umûr-ı 

vesâyetinden bir emre mübâşeret itmemek ve beher sene sagîr-i mezbûrûnın mallarından bi’l-

vesâye makbûz ve masrafının muhâsebesini ma’rifet-i şer’le rü’yet itmek üzere vasî-i mezbûr 

Mollâ Süleyman’a tenbiye dahi olındığı işbu mahalle şerh virildi fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn 

min şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/51b 

No:212 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Bucak kazasında vâkı’ Susızlı karyesi ahâlisi taraflarından 

bi’l-vekâleti’l-mutlakati’l-musaddaka gelmiş olan karye-i mezbûreden el-Hâcc Hasan ve 

Kahveci Hâcı İmamoğlu el-Hâcc Ahmed ve Haşri oğlu Mahmud ve Naz oğlu nâm kimesneler 

meclis-i livâ-ı mahsûs odada huzûr-ı âlî-i kaymakamilerinde makûd-ı meclis-i şer’ hatîr-ı 

vâcibü’t-tevkîrde bi’l-cümle a’zâ-yı meclis-i livâ hâzırlar oldıkları halde sâlifü’z-zikrin Bucak 

karyesinden olub ahalisi taraflarından kezâlik bi’l-vekaleti’l-musaddaka gelüb meclis-i 

mezkûrde hâzırân olan bâ’isü’l-vesîka el-Hâcc Ali ibn-i el-Hâcc Mehmed ve Tumbakoğlu 

Hüseyin bin Mustafa nâm kimesneler mahzarlarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelam idüb karyemiz olan Susızlı karyesi civarında vâkı’ etraf-ı erbaası 

Közlük Taşı ve Bel Sahric ve Çat Alan nâm mahaller ve hudûd ile mahdûd ve karyemiz 

ahâlisinden olan müvekkilerimiz içün bâ-ma’rifet-i sahib-i arz akdemce mahlûlden dört bin 

ikiyüz elli guruş bedel-i medfû’ mukâbilinde bi’l-asâle ve bi’l-vekâle tefevvüz ve teferrüğ ile 

uhdemizde bulunan kırk altı dönüm mikdârı arazi-i hâliyede ve yaylakiye ve ormanlığın 
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cümlesini asâlet-i ve vekâlet-i mutlaka-ı musaddakamız hasebiyle Bucak karyesinden hâzırân-

ı bi’l-meclis işbu Hâcı Ali ve Tombak oğlu Hüseyin ile karyeler ahâlisinden sâir ma’lûmü’l-

esâmi müvekkilleri kesâna kezâlik bedel-i mezkûr dört bin iki yüz elli guruş mukâbilinde işbu 

meclisde bi’t-tav’ ve’r-rızâ bizler asâleten ve vekâleten ferâğ-ı muteber-i kat’i ile ferâğ ve 

tefvîz ve bedel-i mezbûr dört bin iki yüz elli guruş işbu meclisde yedlerinden tamamen ahz ve 

kabz idüb fî mâ bad hudûd-ı mezkûre ile hudûd-ı arazi ve yaylakiye ve ormanlıkda bizim ile 

müvekkillerimiz olan sâir karyemiz ahâlisinin arazileri olmağla arazi-i mezkûre ve tamamen 

makbûzımız olan bedel-i mezbûre müteallik âmme-i da’vâdan asâle müvekkillerine izâfeten 

merkûmanın zimmetlerini ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ile kabûllerini hâvî ibrâ ve ıskât 

eylemişdir deyü eyledikleri takrîr-i meşrûhlarını merkûmân dahi vicâhen ve şifâhen tasdîk ve 

tahkîk eyledikleri bi’l-iltimâs bade’t-tescîl huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’r-râbi 

ve’l-ışrîn min şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:213 

Medine-i Antalya mahallâtından Meydan mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Toka Mustafa bin İlyas Mehmed bin Abdullah nâm kimesnenin verâseti zevce-i 

metrûkesi Kamile bint-i Hamza nâm Hâtûn ile sulbî kebîre kızı Şerife’ye münhasire oldığı 

bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l-âlî ba’de’t-tahkîk vârisetân-ı mezbûretândan ma’rifeti’z-zât merkûme 

bint-i kebîre kızı Şerife tarafından âtîü’l-beyân bağçede olan rub’ı hisse-i irsîyesini huzûr-ı 

şer'de bey’ ve müşteri-i âtîü’l-ism içün i’tâ-yı hüccet istidâsına vekîl oldığı zât-ı mezbûreyn 

bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Mustafa ibn-i Ali ve Mehmed 

bin Hasan nâm kimesnelerin vech-i şer’î üzere şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i 

şer’î lâhık ve kezalik âtîü’z-zikr ve sâbıkü’z-zikr bağçede irsen ve şirâen hissesi olan rub’-ı 

bâkîyi dahi müşterî-i âtîü’l-isme bey’e tâlibe olan ma’rifetü’z-zât zevce-i mezbûre Kamile 

Hâtûn medîne-i mezbûre mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi sakinlerinden bâ’isü’l-vesîka 

Dalkara Mehmed bin Hüseyin muvâcehesinde bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm idüb mûrisimiz müteveffâ Mustafa bin İlyas Mehmed’den müntakil akd-i âtîü’z-zikrin 

sudûrına değin irsen ve şirâen rub’i benim vâris selâse-i erbâa-ı bâkîyesi dahi müvekkilem 

gâib-i ani’l-meclis sadrîye-i kebîre kızım Şerife bintü’l-merkûm Mustafa’nın silk-i mülk-i 

sahîhamızda münselik olub medîne-i Antalya’da Meydan mahallesinde vâkı’ etraf-ı 

erbaasından bir tarafı kâh hark ve bir tarafı Kerim Ağâ bağçesi ve bir tarafı Girik Oğa Ahmed 

bağçesi ve taraf-ı râbı’ Hop Hüseyin menziliyle mahdûd ve mümtâz iki göz kamışdan 

ma’lûmü’l-odayı hâvî bir kıt’a mülk-i bağçeyi bi-cümleten mâ yeştemile ve yahviye 

tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî gabn ve ta’zîr ve telceiden 

berî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’i ile ikibin beş yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis 
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işbu Mehmed bin Hasan’a bi’l-asâle ve bi’l-vekâle bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol 

dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl idüb semeni olan meblağ-ı 

mezbûr iki bin beş yüz guruş müvekkilem kızım mezbûre Şerife ile miyânemizde bi-kadrü’l-

hass iktisam içün müşterî-i merkûm Mehmed yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz idüb 

bey’-i mezkûrde ta’zîr ve gabn vukûına müteallik âmme-i deâviden her birimiz aherin 

zimmetini ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ve ıskât-ı tâmm-ı sarîh-i merî ile kabûli hâvî ibrâ ve ıskât 

dahi eyledik fi mâ bad bağçe-i mahdûd-ı mezkûreden benim ile müvekkilem kızım 

mezbûrenin asla ve kat’ân alaka ve medhalimiz kalmayub müşterî-i mezbûr Mehmed’in 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarf ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î’l-muteber mâ vakaa bi’t-taleb tahrîr ve imlâ 

olındı fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-ışrîn min şehr-i şevvâlü’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn 

ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Bezci İbrahim Efendi 

Kadı oğlu Memiş  

Havıcıoğlu Molla İbrahim 

Hâcı Yüzbaşının biraderi Mehmed 

Külli Mehmed 

Ve gayrihum 

 

XII/52a 

No:214 

Fî’l-asl Mora muhacirlerinden olub medîne-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman 

Mahallesinde sâkin ve zâtı zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ta’rifeleriyle ma’rife 

Fatma bint-i İsmail nâm Hâtûn tarafından zikr-i bey’î takrîre vekîl oldığı dellal Mehmed Ali 

ibn-i el-Hâcc Mehmed ve Moravi Usta Ramazan ibn-i İbrahim nam kimesneler şehâdetleriyle 

ber-nehc-i şer’î sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan Moravi Keresteci Yusuf Ağâ 

ibn-i Mehmed nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde 

bâisü’l-kitâb evlâd-ı arabdan hane odabaşısı Ahmed bin Haccac nâm kimesne mahzarında 

bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem Fatma akd-ı âtîü’z-zikrin sudûrına 

değin bi-tarîki’ş-şirâ yedimde mülk ve hakkım olub medîne-i Antalya mahallâtından Timurcu 

Süleyman mahallesinde vâkı’ bir tarafdan Eğri Boyun Hâfız Mehmed ibn-i Şeyh Ramazan 

menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî iki odayı hâvî nısf-ı hisse-i muayenesini 

tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve ta’rîz ve gabn ve 

muârazadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile dört bin beş yüz guruş işbu Ahmed’e bey’ ve 
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temlîk ve teslîm eyledikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dört bin beş yüz guruş müşterî-i 

merkûm Ahmed yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî mâ bad menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrın nısf-ı hisse-i muâyenesinde benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim 

kalmayub müşterî-i merkûm Ahmed’in mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdır keyfe mâ 

yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb 

ketb olındı hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i şevvâlü’l-mükerrem sene tisa ve 

sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Yorgancı Ömer bin Hamza  

Ve Dellal Mehmed Ali ibn-i el-Hâcc Mehmed 

Ve Moravi Usta Ramazan ibn-i İbrahim 

Ve Eğriboyun Hafız Mehmed bin Şeyh Ramazan  

Ve gayrihum 

 

No:215 

Medîne-i Antalya mahallâtından Divan Yeri Mahallesi ahâlisinden Katırcı Deli Mehmed 

bin Mehmed Ali nâm kimesne tarafından zikr-i âtî bey’i huzûr-ı şer’de takrîre vekîl oldığı işçi 

el-Hâcc Mehmed bin İbrahim ve Dönme oğlu Mehmed Ali ibn-i el-Hâcc Halil nâm 

kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i şer’î sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan Ali 

Çavuş ibn-i Hamamı Hasan Ağâ nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde müvekkil-i 

merkûmın zevcesi olub zâtı ta’rif-i şer’î ile ma’rife bâ’isetü’l-kitâb Hadice bint-i Hasan nâm 

Hâtûn mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem Katırcı Deli 

Mehmed Ali akd-i âtîü’l-beyânın sudûrına değin müstakilen yedimde mülk-i sahîh ve hakk-ı 

sarihîm olub medîne-i Antalya mahallâtından Divan Yeri mahallesinde vâkı’ bir tarafı Köse 

el-Hâcc Süleyman menzili ve bir tarafı Borkçı oğlu Osman menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i 

âmm ile mahdûd tahtânî bir oda ve bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb mülk-i menzilimi bi-

cümleti’t-tevâbı’ ve’l-levâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murafık tarafından îcâb ve kabûli hâvî 

şürût-i müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-i sahîh-i şer’î ile iki bin guruşa zevcem Hadice 

bint-i Hasan nâm Hâtûn’a bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbûr iki bin guruşı müşterî-i mezbûre zevcem Hadice Hâtûn yedinden bi’t-tamam ve’l-

kemâl ahz ve kabz itmemle fî mâ bad menzil-i mahdûd-ı mezkûrde benim asla ve kat’ân alaka 

ve medhalim kalmayub zevcem mezbûre Hadice Hâtûn’ın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı 

olmışdır keyfe mâ teşâ ve tehtâr malike ve mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdiki’ş-şer’î 
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mâ vakaa bi’t-taleb tahrîr olındı fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn min şevvâlü’l-mükerrem sene tisa 

ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Balıklı Osman Ağâ 

Yörükcü Hâcı Ahmed oğlu Osman  

Evlad-ı arabdan Ame oğlu Muterid  

Eskici el-Hâcc Mehmed  

Dönme oğlu Mehmed Ali 

Ve gayrihum 

 

XII/52b 

No:216 

Medîne-i Antalya mahallâtından dâhil-i sûrda Câmi’-i Cedîd mahallesi 

mütemekkinlerinden ve devlet-i aliyye tebaasından olub bundan akdem vefât iden Bülbül 

dimekle ma’rûf Hâcı Dimitri veled-i Hiristo’nun verâseti zevce-i metrûkesi Marya bint-i Yani 

ile li-ebeveyn er-karındaşı Hâcı Mihail Markandi’ye münhasire oldığı bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l-

enver zâhir ve âşikâr oldıkdan sonra ah-i merkûm Hâcı Mihail Markandi medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde zikr-i ati sülüs-i menzili muayene vaz’-ı yedi 

beyyine-i âdile ile mütehakkık olub şahs-ı ta’rif-i şer’î ile ma’rûf olan bâ’isetü’r-rakîm zevce-i 

mersûme Marya mahzarında bi’l-verâse üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb mûrisim ve 

karındaşım müteveffâ Bülbül Hâcı Dimitri veled-i Hiristo’nun hayatında ile’l-vefât yedinde 

mülk ve hakkı olub ba’de vefât zevcesi hâzire-i bi’l-meclis işbu Marya ile bana irsen intikâl 

iden medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesinde vâkı’ bir tarafdan Çilingir 

Hâcı Hiristo menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî bir göz odayı hâvî ve bir 

bâb mülk-i menzilin dört sehm i’tibariyle bir sehm zevce-i mersûme Marya’ya ve bâkî üç 

sehm dahi irsen bana isâbet itmiş iken hâzıre-i mersûme Marya menzil-i mahdûd-ı mezkûrde 

olan rub’-ı hisse-i irsîyesine kanâat itmeyerek menzil-i mezkûrı müstakilen zabt ider olmağla 

suâl olınub menzil-i mezkûrın rub’ı hissesinde mâ ‘adâdan kifâyed ve bana teslîm ile tenbiye 

olınmak matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl mersûme Marya dahi cevabında zikr olınan hisse-i 

zâideye vaz’-ı yed eylediğini ikrâr ancak müteveffâ zevcim Bülbül Hâcı Dimitri hal-i kemâl-i 

akl ve sıhhatinde târihinden on dört ay mukaddem menzil-i mahdûd-ı mezkûr yedinde mülk 

ve hakkı oldığı halde menzil-i mezkûrden Antalya’da vâkı’ Aya Londi kenisasi içün vasiyet 

itmiş oldığı sülüs-i menzil tarafından arzan beş buçuk ve tûlen ma’lûm olan sülüsünü mahzar-

ı şühûdda tayîn ve beyyine-i sahîha-i şer’iyye ile bana hibe ve temlîk ve teslîm ben dahi 

meclis-i hibede ithâb ve kabûl ve temellük ve tesellüm eyleyüb ol vecihle mülk-i mevhûbım 
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olmağla bi-hakkın menzil-i mezkûrın sülüs-i hisse-i mezkûresine vaz’-ı yed iderim deyü 

def’le mukâbele ve müddeî-i merkûm dahi def’-i mezkûrı inkâr idecek dâfia’-ı mezbûreden 

eser-i talebü’l-beyyine ahrâr-ı ricâl-i nasârândan ve tebaa-ı devlet-i aliyyeden Papas ve Papa 

Dimitri (boşluk) veled-i Zanair oğlu Hâcı Mihail veled-i Dimitri nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer’e hâzırân olub istişhâd olındıklarında fî’l-hakîka medîne-i Antalya 

mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesinde mütemekkin iken bundan akdem vefât iden Bülbül 

Dimitri veled-i Hiristo hal-i hayat ve kemal-i akl ve sıhhatinde târihinden on dört ay 

mukaddem yedinde mülk ve hakkı olub mahalle-i mezbûrede vakı’ bir taradan Hâcı Mihail 

menzili ve bir tarafdan Ayvaz menzili ve bir tarafdan Hacı Horsa menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-

i has ile mahdûd fevkânî bir göz odayı hâvî bir bâb mülk-i menzilin müteveffâ-yı merkûm 

Antalya’da vâkı’ Aya Londi kenisasi içün işbu hâzire-i bi’l-meclis Marya’ya hibe-i sahîha-i 

şer’iyye ile hibe ve temlîk ve teslîm ol dahi meclis-i hibede ithâb ve tesellüm ve kabûl itmekle 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrın sülüs hisse-i mezkûresi mersûme Marya’nın mülk-i mevhûbı 

oldığı bizim ma’lûmımız olmağla bizler bu husûsa bu vech üzere şahitleriz şehâdet dahi ideriz 

deyü her biri bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î müttefikü’l-lafz ve’l-ma’nâ muvaffikân li’d-def’ 

edâ-yı şehâdet-i şer’iyye ittiklerinde lede’t-tezkiye şehâdetleri kabûl ve makbûle olmağın 

mûcebince ba’de’l-hükm ve’t-tenbiye mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-yevmi’l-

hâmis aşer min şehr-i şevvâlü’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:217 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nahiyesinde vâkı’ Yaka karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Emine bint-i Hasan bin Süleyman nâm Hâtûn’ın verâseti zevc-i 

metrûkı Osman bin Veli bin İsmail ile validesi Atike bint-i Abdal ve er-karındaşı Mollâ 

Süleyman ibnü’l-merkûm Hasan bin Süleyman nâm kimesnelere münhasire oldığı lede’ş-

şer’i’l-âlî ba’de’t-tahkîk merkûmûndan zevc-i mezbûr Osman medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’imiz vâcibü’t-tevkîrde kendi nefsinden asîl ve zâtı ta’rif-i şer’le 

ma’rife ümm-i mezbûre Atike tarafından ibrâ-ı âtî ile kabûl ve ibrâya dahi vekîl-i musaddak 

olan merkûm Molla Süleyman mahzarında bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

idüb mevrûsemiz zevcem müteveffât Emine bint-i Hasan’ın bundan akdem kâffe-i terekesi 

bâ-ma’rifet-i şer’î şerîf talebimizle terkîm ve miyanemizde taksîm olındıkda zuhûr iden iki 

bin altı yüz elli guruş terekesinden nısf-ı hisse-i irsîyem içün bana isâbet iden bin üç yüz yirmi 

beş guruş mezbûrenin er-karındaşı hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mollâ Süleyman ile müvekkilesi ve 

mezbûre Emine’nin validesi gâib-i ani’l-meclis Atike Hâtûn yedlerinden nakd ve eşya olarak 

tamamen ve kamilen ahz ve kabz idüb bir akçe alacak hakkım kalmamağla ba’dezîn mevrûse-

i mezbûrenin kalîl ve kesîr celîl ve hakîr ma’lûm ve mechûl ism-i mal ıtlâk olınur kâffe-i 
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terekesinden hukuk-ı irsîyeye müteallik âmme-i deâvi ve mutâlebât ve kâffe-i iman ve 

muhasemâtdan hâzır-ı bi’l-meclis işbu asîl ve vekîl Mollâ Süleyman’ın zimmetini asâlet ve 

müvekkilesi mezbûre Atike’ye izâfet-i ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ile ibrâ ve ıskât eyledim 

didikde merkûm Mollâ Hüseyin dahi mukırr-i mezbûr Osman’ı bi’l-cümle sâdır olan kelimât-ı 

meşrûhasında vicâhen ve şifâhen tasdîk ve ibrâ-ı mezkûrı kabûl ile tahkîk ve tevsîk eylemeğin 

mâ vakaa bi’l-ibtiğâ ketb ve imlâ olındı fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn min şehr-i şevvâli’l-

mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:218 

Medîne-i Antalya mahallâtından Keçi Bali mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Gedik oğlu Ahmed sipahi ibn-i Halil Sipahi nâm kimesnenin verâseti zevce-i metrûkesi 

Zeyneb bint-i el-Hâcc Hasan ile sulbî kebîr oğulları silk-i askeride olarak beldeden gaib ve 

Kıbrıs ceziresinde mukîm Mehmed Ali ve hâzır-ı fi’l-beled İbrahim ve sagîr oğlu Halil ve 

sulbîye-i kebîre kızları Nimet ve Hafsa ve Ayşe nâm kimesnelere inhisâr eylediği bi’l-ihbâr 

lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk verese-i merkûmûnda mezbûr İbrahim nâm şahs-ı âkıl ve 

bâliğ medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde gaib-i merkûm Mehmed 

Ali’den mâ ‘adâ verese-i hâzırûndan sagir-i mezbûr Halil’in hisse-i irsîyesini hıfza ve tesviye-

i umûrına kıbel-i şer’den mansûbe vasî valide ve hidânesi mezbûre Zeyneb bent-ı kibâr-ı 

mezbûrât Nimet Hafsa ve Ayşe’den her birerleri hâzireler oldıkları halde yine medîne-i 

mezkûre mahallâtından Sagir Bey mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-vesîka Mustafa bin 

Süleyman nâm kimesne muvâcehesinde hâzırât-ı mezbûrâtdan her birerlerinin tasdîklerine 

mukârin bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb mûrisimiz babam müteveffâ 

Ahmed sipahinin haytında benim ile hâzire-i bi’l-meclis validemiz işbu Zeyneb gâib-i ani’l-

beled karındaşım Mehmed Ali ve hâzır-i bi’l-meclis sagîr karındaşım işbu Halil yine hâzırât-ı 

bi’l-meclis kebîre kız karındaşlarım işbu Nimet ve Hafsa ve Ayşe’ye irsen intikâl iden 

medîne-i Antalya’da Keçi Bali mahallesinde vâkı’ etraf-ı erbaasından bir tarafı Salih 

Efendi’nin bikr bağçesi bir tarafı Deveci Derder Veli bağçesi ve bir tarafı Çandırlı Ömer 

Efendi menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî iki ve tahtânî bir oda ki cem’an 

üç aded oda ile bir mikdâr havliyi müştemil ve bundan akdem talebimizle mûrisimiz 

merkûmın terekesi bâ-ma’rifet-i şer’i-şerîf tahrîr olındığı sırada miyânemizde lede’l-

müzâyede dört bin guruş kıymet ile bi’l-iştirâk uhdemizde ibkâ olınan bir bâb mülk-i menzilin 

merkûm Derder Veli hânesine muttasıl ve ifrâz ve tayin ve alâmet-i fâsıla vaz’ ve nasbıyle 

bi’t-tebeyyîn ber-vech-i defter-i kassâm kâffe-i terekesinden bana isâbet iden bin üç yüz otuz 

dört guruş hisse-i irsîyem içün miyânemizde bi’t-terâzi bana i’tâ idüb ben dahi kabûl ve kabz 

ittiğim mezkûr tahtânî bir odası ile bir mikdâr havliyi bi-cümleten mâ yeştemile ve yahviye 
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tarafından îcâb ve kabûli hâvi şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’i ile 

bin üç yüz elli guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mustafa bin Süleyman’a bey’ 

ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm 

ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin üç yüz elli guruş 

müşterî-i merkûm Mustafa benden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz idüb bey’-i mezkûrde 

ta’rîz ve gabn vukûına müteallik âmme-i deâviden her birimiz  aherin zimmetini kabûli hâvî 

ibrâ ve ıskât dahi eyledik fi mâ bad menzil-i mahdûd-ı mezkûr-i müfrezde benim asla ve 

kat’an alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i hâzır-ı merkûm Mustafa’nın mülk-i müşterâsı 

ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’l-ibtiğâ ketb ve imlâ olındı fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min 

şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Ulemâdan eş-Şeyh el-Hâcc Muhyiddin Efendi 

Hâcı Kıra Hüseyin Efendi  

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

Muhzır Ali 

Dellal Mehmed Ali 

Matrak Bekir 

Karalı oğlunun Bekir 

Ve gayrihum 

 

XII/53a 

No:219 

Medîne-i Antalya mahallâtından Değirmenönü Mahallesi sâkinlerinden Mustafa bin 

Süleyman nâm kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’-î hatîr-ı vâcibü’t-

tevkîrde yine medîne-i mezbûre mahallâtından Makbule mahallesi ahâlisinden ahâlisinden ve 

devlet-i aliyye tebaasından bâ’isü’r-rakîm Tuma veled-i Nikola nâm mahzarında bi’t-tav’ 

ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin beş seneden 

berü şirâ-ı bâ-hüccet-i şer’iyye silk-i mülk-i sahîhamda münselik olub medîne-i Antalya 

mahallâtından Değirmenönü mahallesinden vâkı’ etraf-ı erbaasından bir tarafı Yamak oğlu 

İbrahim menzili ve bir tarafı Yeni Köylü Mehmed Ali menzili ve iki tarafı çay ve tarîk-i âmm 

ile mahdûd ve saz ile muttasıf nısf dönüm mikdâr-ı havli ile bir göz odayı müştemil bir bâb 

mülk-i menzilimi bi-cümleti’t-tevâbi’ ve’l-levâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık tarafından 

îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-i sahîh-i şer’î ile iki bin beş 

yüz guruş semen mukâbilide hâzır-ı bi’l-meclis işbu Tuma’ya bey’ ve temlîk ve teslîm 
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eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştrâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr iki bin beş yüz guruşı müşterî-i hâzır-ı 

merkûm Tuma yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve istîfâ idüb bey’-i mezkûrde ta’zîr ve 

gabn ve vukûına müteallik deâviden tarafından her birimiz asla ve kat’a alaka ve medhalimiz 

kalmayub müşterî-i hâzır-ı merkûm Tuma’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe 

mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrif olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-

taleb ketb ve imlâ olındı fî’l-yevmi’s-selâsin min şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Kardoli oğlu Hâfız Süleyman ibn-i el-Hâcc brahim  

Arab Hasan oğlu Mustafa  

Koca Bey oğlu Mahmud 

Müezzin oğlu Mehmed  

Ve gayrihum 

 

No:220 

Medîne-i Antalya mahallâtından Câmı’-ı Cedîd mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i 

aliyye tebaasından bâ’isü’l-i’lâm Sava veled-i Kostanti nâm kimesne medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine mahalle-i merkûme ahâlisinden ve tebaa-ı 

devlet-i aliyyeden Mihail veled-i Nikola nâm kimesne mahzarında mübâşirler Zabtiyye İsmail 

hâzır oldığı halde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ karındaşım Dimitri veled-i 

Kostanti hal-i hayatında malından ve yedinden hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mihail’e talebiyle 

karzân i’tâ merkûm dahi istikrâz ve kabz umûrına sarfla istihlâk eylediği dört bin üç yüz 

altmış yedi guruşı kable’l- ahz ve’l-istîfâ karındaşım merkûm vefât ve meblağ-ı mezbûr irsen 

bana intikâl itmekle hâzır-ı merkûmdan bi’s-suâl meblağ-ı mezkûrı bana edâ ve teslîm ile 

kendüye tenbiye olınmak bi’l-verâse matlûbımdır didikde lede’s-suâl müddeî-i aliyye-i 

merkûm Mihail dahi cevabında hazır-ı müddeî-i merkûmın biraderi müteveffâ-yı merkûm 

Dimitri’den hal-i hayatında malından ve yedinden meblağ-ı mezbûr dört bin üç yüz altmış 

yedi guruşı ahz ve istikrâz ve umûrına sarf ile istihlâk vekîlen ev bazân kable’l-istîfâ vefâtı 

vukûıyla meblağ-ı mezbûr irsen müddeî-i merkûma intikâl eylediğini ve hâlen meblağ-ı 

mezbûr zimmetimde müddeî-i merkûma deyni oldığını tâyıân ve kat’iyyen ikrâr ve i’tirâf 

itmeğin alâ mûceb-i ikrârü’l-mezkûr meblağ-ı merkûm dört bin üç yüz altmış yedi guruş 

guruş müddeî-i merkûm Sava’ya edâ ve teslîm ile merkûm Mihail tenbiye ve ilzâm olındığı 

huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâdis min şevvâli’l-mükerrem sene tisâ ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 
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XII/53b 

No:221 

Ali Bey Ömer  Yetim ve Yetimeleri İbrahim ve Kamile’nin Vasîleri Derviş İbrahim 

ma’rifetiyle Edâne Olınan Akçelerinin Mikdârını Mübeyyen Sûret-i Muhâsebesidir 

İşbu derûn-ı defter-i kasâmda isimleri mezkûr sagîr İbrahim ve sagîre Kamile’nin 

babaları müteveffâ-yı merkûmdan münntâkil ber-mûceb-i bâlâ mallarını hıfza ve tesviye-i 

unûrlarına kıbel-i şer’-î enverden bâ-hüccet-i şer’iyye vasî-i mansûbları yine derûn-ı defterde 

mezkûrü’l-isim Gök Ali oğlu Derviş İbrahim bin Memiş iltimâsıyla bin iki yüz yetmiş bir 

senesi şa’bânü’l-muazzamının on beşinci gününden bin iki yüz yetmiş dokuz senesi şevvâlü’l-

mükerreminin on beşici gününe değin doksan sekiz ayda sagîrân-ı mezbûrânın mallarından 

bi’l-vesâye makbûz ve masrûfının ma’rifet-i şer’le rü’yet olınan hesâb-ı defteridir kş ber-

vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i şevvâlü’l-mükerrem sene tisa 

ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Sagîrân-ı mezbûrân İbrahim ve Kamile’nin ber-vech-bâlâ re’s malları 

 

5208 guruş 20 para  

3236 guruş         Yetmiş bir senesi şa’bânü’l-muazzamın on beşinci gününden yetmiş altı  

   senesi rebi’ü’l-ahiri onbeşinci gününe kadar elli altı ayda hâsıl olan  

         mürâceleri 

8444 guruş 20 para  

2367 guruş 20 para  Zikr olınan elli altı ayda sagîrân-ı mezbûrâna bâ-hüccet-i şer’iyye takdîr  

          Olınmış olan nafaka ve kisvelerine sarf olınan 

6077 guruş 00  

 

6077 guruş 

232 guruş   Vasî-i merkûm içün bâ-hüccet-i senevî ellişer guruşdan takdîr olınan  

   Ücretden elli altı aylık ücreti 

5845 guruş 

3100 guruş   Meblağ-ı mezbûrdan sagîrân-ı mezbûrânın valideleri Hafize Hâtûn’ın  

   Bâ-tahvîl zimmeti 

2745 guruş  

  586 guruş  İşbu bâkî meblağ-ı mezbûrın kırk iki ayda hâsıl olan mürâcesi 

  312 guruş  Müddet-i münkaziye olmayub sene-i âtîye değin işlemekde olan  

   Mürâce 
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3643 guruş 

   36,5 guruş   Ber-mutâd kisede beşer hesâbiyla taraf-ı şer’e âid olan muhâsebesi 

3606,5 guruş 

   34,5 guruş   Vasî-i merkûm yediyle vukûbulan masârif-i müteferrika 

3572 guruş  

 

İşbu meblağ-ı mütebâkî-i merkûmdan zimmetleri olan kesânın esâmileri 

 

1610 guruş  Antalya’da Çandır Hâtibzâde el-Hâcc Hafız Ahmed Efendi’de bâ-tahvîl 

  661 guruş  Kundu karyesinde Koca iri oğlu Ahmed’e bâ-tahvîl 

690 guruş  Antalya’da bağçevân a’yân Mustafa’da bâ-tahvîl 

379 guruş  Kadı köylüsü Derviş Mehmed’e bâ-tahvîl 

3358 guruş  

 214 guruş   Vasî-i merkûm Derviş İbrahim yedine 

3572 guruş   Li-ecli’l-istirbâh nakden teslîm 

 

İşbu meblağ-ı mezbûr üç bin beş yüz yetmiş iki guruş li-ecli’l-istirbâh vasî-i merkûm 

Derviş İbrahim’e teslîm oldığı bâlâda muharrerü’l-esâmî kimesnelere vech-i şer’ üzere edâne 

ve ba’dezîn sâl be sâl muhâsebesini ma’rifet-i şer’le rü’yet eylemek üzere merkûme tenbiye 

olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

No:222 

Medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesi ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât iden Bülbül Hâcı Dimitri veled-i Hiristo’nun verâseti zevce-i metrûkesi Marya 

bint-i Yani ile li-ebeveyn er-karındaşı Hâcı Mihail Markandi’ye münhasire lakin müteveffâ-yı 

merkûmın bi’l-cümle terekesi düyûnına ancak vefâ itmekle vârisân-ı mezbûrân terekesinden 

kifâyed eyledilerine mebnî müteveffâ-yı merkûmın terekesini kabz ve düyûn-ı müsbitesi 

edâya kıbel-i şer’den vasî nasb olınan karındaşı merkûm Hâcı Mihail Markandi meclis-i şer’-i 

şerîf-i enverde müteveffâ-yı mezbûrın zevcesi şahsı ta’rif-i şer’î ile ma’rûf bâ’isetü’r-rakîm 

merkûme Marya mahzarında bi’l-vesâye ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb mûrisim 

karındaşım müteveffâ Bülbül Hâcı Dimitri’nin düyûn-ı kesîresi ve menkûl-i terekesi düyûnını 

gayri dâfi’ olmağla akârı dahi bi’l-bey’ edâ-yı deyn olınmağa lâzım oldığı ecilden medîne-i 

Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesinde vâkı’ bir tarafdan Çilingir Hâcı Mihail 

menzili ve bir tarafdan Ayvaz menzili ve bir tafadan Hâcı Hiristo menzili ve bir tarafdan 

tarîk-i has ile mahdûd fevkânî bir odayı hâvî bir bâb mülk-i menzilin merkûm Ayvaz menzili 
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tarafından arzân beş buçuk karış ve tûlen mütearif olan sülüs-i hisse-i muâyenesi müteveffâ-yı 

merkûmın ile’l-vefât yed-i tasarrufında mülk-i sarîh ve sahîhi olmağla sülüs-i hisse-i mezkûrı 

müteveffâ-yı merkûmın dâyinleri olan ma’lûmü’l-esâmi kesân ma’rifetleri ve izn-i hükm-i 

şer’î ile sûk-ı sultânî ve mecmû’-ı nâs mahallerde bâ-lisân-ı münâdi nidâ ve bey’-i arz 

olındıkda rağbat-ı nâs inkıtâında hâzire-i bi’l-meclis işbu Marya üzerinde üç bin üç yüz otuz 

üç guruşda karar idüb ziyâdeyle şirâ-ı tâlib-i aher zuhûr itmediğine ve meblağ-ı mezbûr sülüs-

i menzil-i mezkûrın el-yevm semen ve kıymeti adlî idüğü zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i 

kesân ihbârlarıyla mütehakkık idüğüne binâen sülüs-i menzil-i mezkûrı tarafından îcâb ve 

kabûli hâvî şürût-ı müfsideden bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile meblağ-ı mezbûr üç bin üç yüz 

otuz üç guruşa hâzıre-i merkûme Marya’ya bi’l-vesâye bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde 

ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr üç bin üç yüz otuz üç guruş müşterîye-i mersûme bi’l-

vesâye tamamen ve kâmilen ahz ve kabz ve ashâb-ı hukuka ale’l-kardri’l matlûb edâ ve teslîm 

itmemle ba’de’l-yevm sülüs-i hisse-i menzil-i mezkûrde benim vesâirin asla ve kat’ân alaka 

ve medhalimiz kalmayub mersûme Marya’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe 

ma teşâ ve tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-

taleb ketb olındı fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

XII/54a 

No:223 

Medîne-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi ahâlisinden ve evlâd-i arabdan Dikici 

El-Hâcc Mustafa bin Hasan medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde 

yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden ve evlâd-ı arabdan bâ’isü’l-kitâb el-Hâcc Hasan bin 

Hasan mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelam idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin 

yedimde mülk-i hakkım olub medîne-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi mahallesinde 

vâkı’ bir tarafı Debbağ Ali onbaşı menzili ve etraf-ı selâsesi tarîk-i âmm ile mahdûd ve bir 

mikdâr mülk-i menzil arsamı işbu târih-i hüccetden yirmi beş sene mukaddem tarafından bi’l-

îcâb ve’l-kabûl bey’ bât-ı sahîh-i şer’î ile mezbûr el-Hâcc Hasan’a dört yüz guruşa bey’ ve 

temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i mıharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz ve kabûl eyledikden sonra semen-i olan meblağ-ı mezbûr dört yüz guruşı tamamen 

yedinden ahz ve kabz itmemle arsa-ı mahdûd-ı mezkûre târih-i merkûmda merkûm el-Hâcc 

Hasan’ın mülk-i müşterâsı olmuşdır didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer’î merkûm el-Hâcc Hasan 

dahi yine meclis-i şer’de zevcesi zâtı ta’rif-i şer’î ile ma’rife el-Hâcce Batrane bint-i Mustafa 

nam Hâtûn mahzarında bi’t-tav’ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb işbu derûn-i hüccet-i 
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şer’iyyede bi-tariki’ş-şira yedimde mülk-i sarihim olan arsa-i mahdûde-i mezkûre üzerine 

muahharen kendi malım ile fevkânî iki oda binâ ve inşâ eylediğimdem sonra fevkânî iki odayı 

hâvî ve derûn-ı hüccetde mezkûrü’l-hudûd bir bâb mülk-i menzilim nısf-ı hisse-i şâyıâsını 

tarafından îcâb-ı kabûli havî şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile iki 

bin guruşa işbu zevcem mezbûre el-Hâcce Batrana Hâtûn’a bey’ ve temlîk ve şâyıân teslîm 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr iki bin guruş zevcem mezbûre el-Hâcce Batrane Hâtûn’ın 

zimmetinde cihet-i karzdan alacağı olan iki bin guruş hissemi takâs ve mahsûb eylediğimde ol 

dahi mukâsa ve kabûl idüb ol vechle ben nısf-ı menzil-i mahdûd-ı mezkûrın semenini 

mezbûreden ol dahi deyn-i merkûm benden her birimiz istîfâ eyledik ba’de’l-yevm menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrın nısf-ı hisse-i şâyıâsında benim alaka ve medhalim kalmayub zevcem 

mezbûre el-Hâcce Batrane Hâtûn’ın mülk-i müşterâsı olmuşdır keyfe mâ teşâ ve tehtâr mâlike 

ve mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-

yevmi’l-hâmis min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mahalle-i mezbûre İmamı Ekmeci Ali Hoca  

Ve Mahkeme Kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

Ve Evlâd-ı arabdan Hasan Hanzavi bin Hasan  

Ve Evlâd-ı arabdan el-Hâcc İsâvî bin Ali  

Ve gayrihum 

 

No:224 

Medîne-i Antalya mahallâtından Hasbalaban mahallesinde sâkin Hâcı Kabadayızâde 

Hâfız Osman Efendi ibn-i müteveffâ el-Hâcc Ali Ağâ nâm kimesne medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde li-ebeveyn kebîr er-karındaşı hâl-i sigarinde 

vasî-i mansûbı olan bâ’isü’l-kitâb Teke sancağı nufüs nâzırı Hüseyin Hüsni Efendi ibn-i 

merkûm el-Hâcc Ali Ağâ muvâcehesinde bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

idüb mûrislerimizden babamız müteveffâ el-Hâcc Ali Ağâ ve li-eb biraderimiz müteveffâ 

Mehmed Ağâ ve li-ebeveyn kız karındaşımız müteveffât Rabia ve validemiz müteveffât 

Hadice Hanımın bi’l-cümle menkûlât ve menzil vesâir tereke-i ma’lûmelerine bi’l-vesâye 

vâzı’ü’l-yed olan kebir karındaşım Hüseyin Hüsni Efendi mecmû’ından hisse-i irsîyelerimi 

tamamen bana edâ ve îfâ ben dahi yedinden kâmilen ahz ve istîfâ idüb nakîr ü kıtmîr celîl ve 

hakîr mâ ‘adâ terekeden vasi karındaşım mûmâ-ileyh Hüseyin Hüsni Efendi yed ve 

zimmetinde bir akçe bâkî kalmayub hal-i sigarımda mal-ı mevrûsımdan makbûz ve masrûfına 

ve târih-i hüccete gelince beynimizde cereyân iden ahz ve i’tâ ve muâlemât-ı sâire şetâ ve 



 380 

hukuk-ı ma’lûme ve mechûleye müteallika-ı âmme-i da’vâdan karındaşım mûmâ-ileyh 

Hüseyin Hüsni Efendi’nin zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer’î ve ıskât-ı tâmm sarîh-i mer’î 

ile ibrâ ve ıskât eyledim didikde mukırr-i mûmâ-ileyh Hafız Osman Efendi’nin cem’-i takrîr-i 

meşrûhını mukırr-ı mûmâ-ileyh Hüseyin Hüsni Efendi dahi vicahen ve şifâhen tasdîk ve ibrâ-ı 

mezkûrı kabûl ile tevsîk ve tahkîk itmeğin mâ hüve’l-vâkı’ bi’t-taleb ketb ve imlâ olındı 

hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Antalya mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

Ve Arazi kâtibi Rıfkı Mehmed Emin Efendi 

Ve Barutcı Hâfız oğlu Abdî Efendi 

Ve Hamamî Bekir Ağâ 

Ve gayrihum 

 

XII/54b 

No:225 

Medîne-i Antalya mahallatından Divane Biri mahallesinde sâkin olub zâtı zeyl-i 

hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ta’rifleriyle ma’rife olan işbu bâ’isetü’l-kitâb Zeyneb 

bint-i Mehmed nâm Hâtûn meclis-i şer’imiz vâcibü’t-tevkîrde zevc-i sâbıkı Osman bin Halil 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ta’bîr-i ani’l-merâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Osman ile 

bundan akdem hal-i zevciyet beynimizde kâim iken firaşından hâsıl ve benden mütevellid 

halen bi-hakkü’l-hidâne hucr ve terbiyemde olan işbu sulbîye-i sagîre kızı Fatma ananın 

nafaka ve kisve bahâ vesâir havâyic-i zarûriyesi içün babası mezbûr Osman üzerine kıbel-i 

şer’den mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olınmak matlûbımdır didikde gıbbe’t-tasdîk 

hâkim-i mevki’ a’lâ’l-kitâb refea’ kadrihu müvellâtü’l-vehhâb fazîletlü mollâ efendi hazretleri 

dahi sagîre-i mezbûre içün babası merkûm Osman üzerine bi’t-terâzi işbu târih-i kitabdan 

beher yevm kırk para farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i mezbûrenin 

nafaka ve kisve vesâir zarûriyesine harc ve sarfa ve lede’l-iktizâ istidâneye ve ınde’z-zafer 

mezbûr Osman üzerine rücûa’ mezbûre Zeyneb Hatûn’a izin virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb 

ketb olındı hurrire fi gurre-i zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:226 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Döşeme Altı nâm mahalde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Ayşe bint-i Mustafa nâm Hâtûn’ın verâseti validesi Zeyneb bint-i Mehmed ile li-ebeveyn 

kız karındaşı Durkadın ve li-eb er-karındaşı Mehmed ve li-eb kız karındaşı Fatma nâm 

kimesnelere inhisâr kable’l-taksîm ümm-i mezbûre Zeyneb dahi vefât ve verâseti sadrîye-i 
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kebîre kızı mezbûre Durkadın’a inhisâr eylediğini bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-

tahkîk verese-i kibâr-ı merkûmûndan her birinin taleb ve ma’rifetiyle ve ma’rifet-i şer’le 

tahrîr ve terkîm ve miyânelerinde bi’l-müzayede ale’l-mâ farz beyinlerinde tevzî’ ve taksîm 

olınan müteveffât-ı evveli terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî’l-

yevmi’l-hâdî aşer min zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene 1279 

 

Bârgîr re’s aded 1  Kıyıcı kırk tay aded 1  İki yaşar dana erkek dana aded 1 

500 guruş   150 guruş   40 guruş  

        60 guruş Sonradan zamm 

        100 guruş 

 

Bârgîr aded 1   Kısrak aded 2   İki yaşar dişi tay aded 1 

625 guruş   760 guruş   240 guruş 

 

Def’a tay aded 1  Def’a kısrak aded 1  Öküz aded 1 

250 guruş   390 guruş    200 guruş 

 

Def’a tosun aded 1  Memiş oğlu Hüseyin’e Def’a tosun üç yaşar aded 1 

200 guruş   fürûht olınan öküz semeni 250 guruş 

    250 guruş 

 

Def’a kısrak aded 1  Buzağılı sığır aded 4  Def’a bir yaşar dana aded 1 

150 guruş   1200 guruş   60 guruş sonradan zuhûr iden  

 

 

Badem ağacında vâkı’ bağ evlek aded 6 Kısmetten hâric bırakılup ahere bey olındıkda  

500 guruş      semeni miyanelerinde taksîm olınan 

 

Yekûni’l-mal 

5845 guruş 

  120 guruş  Sonradan vukûbulan zam ile zuhûr-ı mezkûr 

5965 guruş  

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 



 382 

Meydan Câmi’-i şerifine Resm-i kısmet-i âdî  Husûs-ı mezbûr kapuya bâ-arzuhâl 

Kandil akçesi bâ-icâzet-i 145 guruş    iddiâ olınmağla kapıya virilen 

Verese-i merkûmeyn      birer paradan resm 

50 guruş       145 guruş 

 

Kaydiyye    Dellâliyye   Varaka bahâ 

9 guruş   44 guruş   3 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

45 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

445 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

5400 guruş 

Hissetü’l-ümmi’l-  Hissetü’l-uhti’l-ebeveyni’l  

Mezbûre Zeyneb  merkûme Durkadın 

900 guruş   2700 guruş  

900 guruş   900 guruş 

000    3600 guruş Zam ve zuhûr-ı mezkûrden vâlidesi müteveffât-ı  

       80 guruş mezbûre ile kendü hissesi cem’an 

    3680 guruş 

 

 

Hissetü’l-ahi’l-ebi’l-merkûm Mehmed Hissetü’l-uhti’l-mezbûre Fatma 

1200 guruş     600 guruş 

    26 guruş      13 guruş   Zam ve zuhûr-ı mezkûrden hissesi 

1226 guruş 

 

XII/55a 

No:227 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Yeni Osmanlı aşiretinde sâkin Ekşili Mehmed ibn-i el-Hacc 

Hasan Antalya mahkemesinde meclis-i şer’de yine medîne-i mezbûre kurrâsından Kandire 

karyesi ahâlisinden Molla İbrahim bin Mehmed nâm sagîrin ammî oğlu olub tesviye-i 
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umûrına vasî-i mansûbı olan Süleyman bin Ahmed ile terâfü’lerinde hâzır-ı bi’l-meclis 

Süleyman’ın yedinde olub muâyene olınan alnı sigâr iki yaşında işbu kır tay benim 

kısrağımdan doğmuş mülküm olub târihinden sekiz gün mukaddem mülkümden zâyi’ olmağla 

bi’l-istihkâk taleb iderim deyü da’vâ ol dahi cevâbında mezkûr alnı sigâr iki yaşında kır tay 

vasisi oldığım sagîr-i mezbûr Mollâ İbrahim yedimde helâk olan alnı sigâr el kısrağından 

doğmuş mülkümdür deyü def’le mukâbele idecek husûs-ı mezbûrda zü’l-yed beyyinesi ercâh 

ve evlâ olmağla vasî-i merkûm Süleyman’dan lede’t-talebü’l-beyyine ol dahi def’-i mezkûrını 

karye-i merkûme ahâlisinden lede’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olan Ahmed bin Süleyman 

ve Hasan bin Hasan şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î isbât itmeğin mûcebince 

müddeî-i mezbûr Mehmed ve vasî-i merkûm Süleyman’a bi-vech-i şer’î muârazadan men’ 

olındığı bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâbi’ min şehr-i zi’l-

ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:228 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i aliyye 

tebaasından Dimitri veled-i Hâcı Esber nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer’-î şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûreye tâbi’ Zeytun karyesi ahâlisinden 

bâ’isü’l-i’lâm Abdal taifesi kahyası İsmail bin Mustafa nâm kimesne muvâcehesinde üzerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu sâl-i hâlde güzerân iden şehr-i ramazan-i 

şerîf hilâlinde bana yediyüz kırk yedi guruş deynim deyü ikrâr ve işbu bir kıt’a senedi i’tâ 

dahi itmekle ikrârına binâen melağ-ı mezbûrı merkûmdan taleb iderim bi’s-suâl alıvirilmesi 

murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm dahi cevâbında müddeî-i merkûm 

meblağ-ı mezkûrı karzân i’tâ itmediğinden meblağ-ı mezbûr deynim değildir deyü külliyen 

inkârında müddeî-i merkûm bi’t-taleb ityân eylediği beyyine da’vâsı gibi ikrâr-ı mücerrede 

şehâdet eylediklerine ve sebeb-i da’vâ ve şehâdet-i mezkûre şâyân-ı istimâ’ ve iltifât 

olmadığından maa kat’u’n-nazar-ı merkûmân miyânelerinde bir vechle muâmele cereyân ve 

sebkât itmeyerek cihet-i karz ve şirâ ve cihet-i uhrâdan meblağ-ı mezbûr merkûm Dimitri’ye 

zimmetinde deyni olmadığına talebiyle hulf bâ-seri’l ale’l-a’lâ itmeğin mûcebince sened-i 

gayri muteber-i mezkûr-ı merkûm merkûm İsmail’e redd ve husûs-ı mezkûr içün ba’dezîn 

merkûme bi-vech-i adem-i müdâhale ve merkûm İsmail kahyadan beheri altmışar guruş 

semen ile iştirâ eylediği dört re’s koyun semeni olan iki yüz guruş ile beheri otuz beş guruş 

semen ile yine merkûmdan iştirâ eylediği üç aded sagir kuni semeni olan yüz beş guruş ki 

ciheteyn-i mezkûreteynden cem’an merkûma deyni oldığını kat’iyyen ve tav’an ikrâr eylediği 

üç yüz beş guruş merkûm İsmail Kahya'ya edâ ve teslîm ile merkûmın talebiyle                                                                                                                                                        
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müddeî-i mezbûr Dimitri tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ısaâdetlerine i’lâm olındı fî’l-

yevmi’s-sâni aşer min zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:229 

Fî’l-asl İçelli kazasına Kelendire karyesinden olub altıncı alayın birinci taburının üçüncü 

bölüğünün ikinci onbaşısının ikinci neferi ve Antalya kal’ası muhâfazasında bulunan 

Tobciyan silkinde iken bundan akdem vefât iden Yusuf bin Mustafa bin Mustafa’nın zâhirde 

vâris-i ma’rûf ve ma’rûfesi olmayub veresi zuhûrına değin terekesi debvâ sandığında mahfûz 

ve kabzına dahi binbaşı rıfatlü İbrahim Ağa memûr olmağla ma’rifet-i şer’-i şerîf ve ma’rifet-i 

mûmâ-ileyh ile tahrîr ve li-ecli’l-hıfz ağa-yı mûmâ-ileyhe teslîm olınan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i zi’l-

ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Nakd-i mevcûdı 

143 guruş 15 para 

 

Yekûni’t-tereke 

143 guruş 15 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

3 guruş   20 para   20 para 

 

Masârif-i müteferrika 

5 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

10 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî 

133 guruş 15 para 

 

XII/55b 

No:230 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Murtana aşireti mahallâtından Koca Yatak Mahallesi 

ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm Ahmed Hebe oğlu Hüseyin ibn-i Hüseyin nâm kimesne medîne-i 
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mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine medîne-i mezbûre mülhâkâtından 

Serik kazası kurrâsından Çakallık karyesi ahâlisinden Adı Güzel dimekle ma’rûf Yusuf bin 

Abdullah nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb kendi 

kısrağımdan doğmuş bir re’s kır kısrağı fürû’ olan iki re’s taylarıyla maan dâyi’ oldığı halde 

târihinden bir sene akdem hâzır-ı bi’l-meclis işbu Adı Güzel Yusuf’ın râ’îsi gâib-i ani’l-

meclis İsturoz karyeli Çelebder Osman nâm kimesne yedinde bulduğumda mezkûr kısrak ile 

iki re’s fürû’ nitâcen mülküm oldığı Antalya mahkemesinde huzûr-ı hâkimde zü’l-yed 

Çelebder Osman muvâcehesinde ba’de’l-isbât ve’l-hulf bana şer’ân teslîm olınmuş iken 

merkûm Adı Güzel Yusuf zikr olınan kısrağı iki re’s fürû’ıylarıyla yedimden fuzûli ve bi-

gayri hakkın gasb ve mezkûr kısrağı ta’diyesiyle yedinde ihlâk ve iki re’s taylarını bana teslîm 

ile hâzır-ı merkûma tenbiye olınmak murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm Adı Güzel 

Yusuf dahi cevâbında fî’l-hakîka mezkûr kısrak yedinde ta’diyesiyle helâk oldığı ba’de’l-ikrâr 

müddeî-i merkûm Hüseyin târihinden bir sene akdem sâlifü’z-zikr bir re’s kısrak ile fürû’ olan 

iki re’s tayı râ’î-i gâib-i merkûm Çelebder Osman yedinde bularak nitâcen mülkü oldığını 

Antalya mahkemesinde huzûr-ı hâkimde râ’î-i merkûm Çelebder Osman muvâcehesinde isbât 

ve ba’de’l-hulf ve’l-hükm merkûma şer’le teslîm olınmış ise de şâhidleri benim 

muvâcehemde istimâ’ olınmadığından zabt itmişdim deyü îrâd eylediği def’i şâyân olmadığı 

kendüsine ba’de’t-tefhîm yedinde bi’t-ta’dî müstehlik olan mezkûr bir re’s kırağın bî-garez 

erbâb-ı vukûfdan tahminleriyle kıymet-i misli idüğü tebeyyün iden dört yüz guruş ile fürû’ 

olub yedinde mevcûd olan iki re’s tayları müddeî-i merkûm Hüseyin’e aynen teslîm ile 

müddeî-i aliyye-i merkûm Adı Güzel Yusuf tenbiye olındığı bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine 

i’lâm olındı hurrire fî gurre-i zî’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:231 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Karkın çiftliğinde sâkin ve marîz oldığından husûmet-i âtîyesi 

içün meclis-i şer’-i huzûrdan âciz oldığı ihbâr olınan Şeyh Ali bin Abdullah nâm kimesne 

tarafından âtîü’z-i zkrin da’vâya vekîl ve vekâleti dahi hasm-ı câyı’z-zikr tarafından 

musaddak olan Ahmed ibn-i el-Hâcc İbrahim nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i Burdur ahâlisinden zikr-i cay bir re’s deveye vâzı’ü’l-

yed olan Mustafa bin Musa nâm kimesne muvâcehesinde yine medîne-i Antalya’ya tâbi’ 

Döşeme Altı nâm mahalle sâkinlerinden Osman bin Veli ile mübâşir Mustafa kavvas dahi 

hâzırlar oldukları halde merkûm Mustafa üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem 

gâib-i ani’l-meclis Şeyh Ali’nin nitâcen mülkü olub târihinden on yedi mâh mukaddem bi’s-

serika zâyı’ ve’l-hâletü hazihi dokuz yaşına dâhil olan bir re’s deve hâzır-ı bi’l-meclis işbu 
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Mustafa’nın yedinde bulunmuş olmağla bi’s-suâl mezkûr deveyi müvekkilem içün bana 

teslîm ile hâzır-ı merkûma tenbiye olınmak bi’l-vekâle murâdımdır dididkde gıbbe’s-suâl 

müddeî-i aliyye-i merkûm dahi cevâbında mezkûr bir re’s deveye üç yaşından berü vaz’-ı yed 

ittiğini ikrâr ancak mezkûrde nitâcen mülkü olan hâzır-ı bi’l-meclis işbu Osman’dan yedi yüz 

guruş semen mukâbilinde târihinden üç buçuk sene akdem şirâ-i mâlik olan Burdur 

ahâlisinden gâib-i ani’l-meclis Şahin Ağadan târihinden üç sene akdem semen-i mezkûr 

mukâbilinde benim dahi şirâ-ı mülküm olmağla bi-hakkın vaz’-ı yed iderim deyü hâzır-ı 

mezbûr Osman’ın tasdîkına mukârın def’ ile mukâbele ve müddeî-i vekîl-i merkûm  dahi 

mezkûrı inkâr idecek tarafeyn nitâc-ı iddiâ ve bâ-husûs zü’l-yed-i mülkünün târih-i esbâkını 

beyân eyledikde zü’l-yed-i beyyinesi evlâ ve ercâh oldığına mebnî dâfı’-i mezkûrden def’-i 

meşrûhına mutâbık beyyine taleb olındıkda ol dahi sâlifü’z-zikr Döşeme Altı ahâlisinden olub 

lede’t-tezkiye adl’ ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan Molla Mustafa ibn-i Molla Musa 

ve Ali bin Ahmed nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î mutâbıkân li’d-def’i’l-

mezkûr eyledikleri şehâdetleriyle def’-i meşrûhını isbât itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm 

ba’dezîn da’vâ-yı mezkûresiyle müddeî-i aliyye-i merkûm Mustafa bi-vech-i şer’î 

muârazadan müvekkil-i merkûm Şeyh Ali’ye izâfet vekîl-i merkûm Ahmed men’ olındığı 

huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerîfe 

sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:232 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Zeytun karyesinde Fetahli aşiretinden hayme-nişîn iken 

bundan akdem vefât iden Hüseyin ibn-i Mehmed bin Mehmed’in verâseti zevce-i metrûkesi 

İsmihan bint-i Osman ile sulbî kebîr oğlu Mehmed ve sulbî sagîr oğlu Ahmed ve sulbîye-i 

sagîre kızları Huri ve Ayşe ve babası merkûm Mehmed nâm kimesnelere inhisâr ittiği ınde’ş-

şer’ ba’de’t-tahkîk sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve 

ta’yîn olınan valideleri İsmihan taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve miyânelerinde 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı merkûm defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerîfe 

sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Çadır-ı müsta’mel aded 1 Kısrak re’s aded 3  Tay re’s aded 2 

50 guruş   1000 guruş   300 guruş 

 

Kara sığır ineği aded 2 Evânî-i nuhâs kıyye 2  Çuval çift 1 

400 guruş   50 guruş   40 guruş 
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Bârgîr re’s aded 1  Seccade aded 1  Kara sığır tosunı re’s aded 1 

500 guruş   10 guruş   160 guruş 

Merkeb re’s aded 1  Hırdavât-ı menzil 

120 guruş   15 guruş 

 

Yekûni’l-eşya 

2600 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müsbit li’z-  Resm-i kısmet  

100 guruş   zevceti’l mezbûre İsmihan 60 guruş 

    290 guruş 

Kaydiyye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

3 guruş   20 para   15 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

280 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2320 guruş 

Hissetü’l-ebi’l-merkûm Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l 

Mehmed   mezbûre İsmihan   merkûm Mehmed 

383 guruş   290 guruş   549 guruş 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l- 

Merkûm Ahmed   mezbûre Huri   mezbûre Ayşe 

549 guruş   274 guruş 20 para  274 guruş 20 para 

 

Verese-i kibârın merkûmdan ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyelerini ahz ve kabz 

eylediklerinden sonra sagîrân-ı mezbûrânın hisse-i irsîye-i merkûmeleri li-ecli’l-hıfz vasî-i 

mezbûreye teslîm olındığı işbu mahalle şerh virilüb temhîr olındı 

 

XII/56a 

No:233 
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Fetahli aşiretinden olub medîne-i Antalya’ya tâbi’ Zeytun karyesinde haymenişîn iken 

bundan akdem vefât iden Hüseyin ibn-i Mehmed bin Mehmed’in verâseti sulbî sagîr oğlu 

Ahmed ve sulbîye-i sagîre kızları Huri ve Ayşe nâm kimesneler ba’de’l-inhisâr sagîrân-ı 

mezbûrânın babaları müteveffâ-yı mezbûra müntâkil emvâl-i mevrûselerini hıfz ve tesviye-i 

umûrına kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tayîn olınmak ehemm ve ilzâm oldığı ecilden 

mezbûrânın valideleri olub umûr-ı vesâyeti idâreye kâdire idüğü zeyl-i hüccette muharrerü’l-

esâmî-i müslimîn ta’rifleriyle ma’rife olan işbu bâ’isetü’l-kitâb İsmihan bint-i Osman nâm 

kimesneyi hâkim-i mevkı’ sadr-ı kitâb tûbâ-lehu ve hüsnü meâb fazîletlü mollâ efendi 

hazretleri vakt-i rüşd ve sedâlarına değin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan irsen müntâkil 

emvâl ve eşyalarını hıfz ve tesviye-i umûrlarına vasî nasb ve tayîn buyurdukda ol dahi ber-

vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hidemât-ı lâzımesini kemâ yenbâgi edâyı 

taahhüd itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i zi’l-

ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Aşiret-i mezkûreden Ahmed bin Mustafa ve  

Ali bin Mehmed 

Ve gayrihum 

 

No:234 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ekdir Hasan mahallesinde sâkin ve zâtı ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife Hadice bint-i İsmail kethüda nâm Hâtûn meclis-i şer’-i hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde zevc-i 

mutlakı işbu râfi’ü’l-kitâb Hâcı Abdal ibn-i el-Hâcc Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm idüb zevc-i dâhilim olub miyânemizde hüsn-i zindegâni olmadığına mebnî işbu 

meclis-i şer’de beni bâyînen tatlîk iden hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hâcı Abdal zimmetinde 

mütekarrer ve makûd-ı aliyye yüz bir guruş mehr-i müeccel hakkım ile nafaka-i iddet-i 

ma’lûmem ve me’net süknâm içün dahi bi’t-terâzi tayîn olınan kırk dokuz guruş cem’an yüz 

elli guruşı mezbûr Hâcı Abdal yedinden tamamen ahz ve kabz idüb hukuk-i zevciyete 

vesâireye müteallik âmme-i da’vâda her birimiz aherin zimmetini kabûli hâvî ibrâ ve ıskât 

eyledik deyü takrîr-i meşrûhını merkûm Hâcı Abdal şifâhen ve vicâhen gıbbe’t-tasdîk mâ 

vaka bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-yevmi’l-ışrîn min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve 

sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Bali Bey imamı Hâcı Mehmed Efendi 

Ve Dellal Mehmed Ali 

Ve gayrihum 
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XII/56b 

No:235 

Medîne-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman mahallesinde sâkin ve zâtı zeyl-i 

hüccette muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ta’rifleriyle ma’rife Şerife binti el-Hâcc Şahin nâm 

Hâtûn meclis-i şer’-i hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde zevc-i muhâlaaı’ İbrahim bin Mustafa 

mahzarında bi’t-tav’ıha ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu İbrahim 

zevc-i dâhilim olub lakin beynimizde adem-i hüsn-i muâşetden nâşi zimmetinde mütekarre-i 

makûd-ı aliyye olan yüz bir guruş mehr-i müeccelimden fâriğa olub nafaka-i iddet-i 

ma’lûmem ve me’net süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim merkûm İbrahim ile 

muhâlaa-ı sahîha-i şer’iyye ile hal’ oldığımda ol dahi hal’-ı mezbûrı ba’de’l-kabûl hukuk-ı 

zevciyete müteallik âmme-i da’vâda her birimiz aherin zimmetini ibrâ ve ıskât ve yine her 

birimiz aherin ibrâsını ber-minvâl-i muharrer kabûl eyledik didikde merkûm İbrahim dahi 

mukirre-i mezbûreyi kelimât-ı meşrûhasında gıbbe’t-tasdîk mâ hüve’l-vâkı’ bi’t-taleb ketb 

olındı hurrire fî’l-yevmi’l-ışrîn min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve 

elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

Ve Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

Ve Muhzır İsmail 

 

No:236 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Koçarlarlı karyesi ahâlisinden Molla Halil ibn-i el-Hâcc Şeyh 

Ali asâleten yine medîne-i mezbûre mahallatından Şeyh Doğan mahallesinde sâkin kız 

karındaşı ma’rifeti’z-zât Fatma Hâtûn tarafından bey’-i âtîü’z-zikri takrîr ve i’tâ-yı hüccet 

istidâsına vekâlete zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân Gökçe oğlu Osman Hâfız 

ibn-i Mustafa ve muhzır İsmail bin Mehmed nâm kimesnelerin ber-nehc-i şehâdetleriyle sâbit 

ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan Halil bin Osman nâm kimesneler medîne-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i enverde işbu bâ’isü’l-kitâb medîne-i mezbûre 

mahallâtından Kızılsaray mahallesinden el-Hâcc Ahmed bin İbrahim mahzarında asâleten ve 

vekâleten ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin irsen eslâsen 

silk-i mülk-i sahîhamızda münsellik olun İstanos nahiyesinde vâkı’ etraf-ı erbaasından bir 

tarafı Hesâbcı Hâcı Mehmed dükkanı ve bir tarafı Ekmekçi Mahmud dükkanı ve bir tarafı 

vakf-ı dükkan ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve mümtâz bir bâb mülk dükkanı bi-

cümleten mâ yeştemile ve yahviye tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve 
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muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’i ile bin dört yüz elli guruş semen mukâbilinde hâzır-ı 

bi’l-meclis işbu el-Hâcc Mehmed Ağa’ya bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr bin dört yüz elli guruş müşterî-i mezbûr Hâcı Ahmed Ağâ yedinden asâleten 

ve vekâleten tamamen ve kâmilen ahz ve kabz ve eslâsen iktisâm itmemizle fî mâ ba’d 

dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrde bizim asla ve kat’â alaka ve medhalimiz kalmayub müşterî-i 

mezbûr el-Hâcc Ahmed Ağa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve 

hasbe mâ yehtâr mutasarrıf olsundidikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı 

fî’l-yevmi’l-ışrîn min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Muhzır İsmail  

ve Yesnecizâde Osman Efendi 

ve Torunzâde İsmail Efendi 

ve Gökçeb oğlu Osman Hâfız 

 

No:237 

Teke sancağı dâhilinde vâkı’ Finike kazasına tâbi’ Has karyesi sâkinlerinden ma’rifeti’z-

zât li-ecli’d-da’vâ medîne-i Antalya’ya gelerek orada misafireten sâkine Zeyneb bint-i el-

Hâcc Salih nâm Hâtûn tarafından âtîü’l-beyân hal’ da’vâsına vekâleten zât-ı mezbûreyi bi’l-

ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân medîne-i mezbûre muteberânından Mustafa bey ibn-i Osman Ağa 

ve karye-i mezbûreden Abdurrahman bin Mehmed nâm kimesnelerin mahzar-ı hasm-ı câhid-i 

câîde ber-nehc-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan medîne-i 

mezbûre ahâlisinden Ali bin el-Hâcc nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer’-i şerîf-i enverde zabtiyye neferâtından Zeybek Mehmed bin Mehmed nâm kimesne 

muvâcehesinde bi’l-vekâle üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem gâib-i ani’l-

meclis Zeyneb bint-i el-Hâcc Salih nâm Hâtûn hâzır-ı bi’l-meclis işbu Zeybek Mehmed 

Ağa’nın zevce-i medhûl bihası oldığı halde sâkin oldıklaarı Has karyesinde târihinden bir 

buçuk sene akdem yedimde olub ibrâz eylediğim işbu bir kıt’a hüccet ve mazbata nâtık 

oldıkları üzere üç bin guruş bedel-i medfû’ ve makbûz mukâbilinde zevce-i mezbûre Zeyneb 

hâzır-ı merkûm Mehmed hul’ oldığı hal’-ı mezkûrı ale’l-vechi’l-mezkûr kabûl itmişken el-

hâletü hazihi zevciyet üzere kendüye mutâvaat ve temkîn-i nefs itmek dâiyeleriyle hâzır-ı 

merkûm müvekkilem mezbûreye bi-vech-i ta’rîz ider olmağla bi’s-suâl ta’rîz-i mezkûrden 

imtinâ’ ile kendüye tenbiye olınmak bi’l-vekâle matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl hâzır-ı 

merkûm Mehmed dahi cevabında târih-i mezbûre mahal-i merkûmda zevcesi müvekkile gâib-

i mezbûre Zeyneb’den meblağ-ı mezbûr üç bin guruş tamamen ahz ve kabz eylediğini ikrâr 
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ancak hal’-ı mezkûrı inkâr idecek vekîl-i merkûm-ı aliyyeden müddeâ-yı meşrûhına mutâbık 

beyyine taleb olındıkda ol dahi lede’t-tezkiye adl’ ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan 

sâlifü’z-zikr hâzır-ı karye sâkinlerinden Abdurrahman bin Mehmed nefs-i Antalya ahâlisinden 

Hüseyin bin Mustafa Bey nâm kimesnelerden evvelki merkûm Abdurrahman asl-ı hal’ı 

mezbûrın târih-i merkûmda karye-i mezkûrde vukûına ve sânî-i merkûm Hasan’ın dahi bir 

buçuk mâh akdem merkûm Zeybek Mehmed’in Antalya’da Sarı Ömer’in kahvesi hul’-ı 

mezkûrı ale’l vechi’l- meşrûh vukûını ikrârına bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î eyledikleri 

şehâdetleriyle müddeâ-yı mezkûrını isbât itmeğin târih-i mezkûre müstenid ıtlâk-ı bâyîn 

vukûıyla ba’de’l-hükm husûs-ı mezkûr içün ba’dezîn mezbûre Zeyneb Hâtûn bi-vech-i ta’rîz 

ve müdâhâleden merkûm Zeybek Mehmed men’ve tenbiye olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm 

olındı fî’l-yevmi’t-tâsi min zi’l-hiccceti’l-harâm sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/57a 

No:238 

Medîne-i Antalya mahallâtından Has Balaban ahâlisinden olub nefsinden asıl ve zevce-i 

medhûl bihası Ayşe bint-i el-Hâcc Elmalı Mustafa nâm Hâtûn tarafından dahi zikr-i âtî bey’i 

takrîr-i i’tâ-ı hüccet istidâsına vekîl oldığı zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şerîfe ârifân 

medîne-i mezbûre ahâlisinden el-Hâcc Sarı Kule Ahmed bin Ali ve Mustafa ibn-i el-Hâcc 

Hüseyin nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’i lâhık olan Şeyh 

Cansız oğlu Süleyman Ağa ibn-i el-Hâcc İsmail nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde 

medîne-i mezbûre mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesinde vâkı’ Rum milleti beyinlerinde 

Aya Dimitri kenisasi dimekle ma’rûf kenisanın mütevellisi nükûd-i mevkûfesinden akâr 

iştirâsına ber-mûceb ve vakfiye-i ma’mûl bihâ mezûn olan sâlifü’z-zikr Câmi’-i Cedîd 

mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye tebaasının Rum milletinden bâ’isü’r-rakîm Yayla 

oğlu Hâcı Dimitri veled-i Vasili nâm kimesne mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm idüb medîne-i Antalya çarşusında loca karşusında vâkı’ bir tarafdan 

Hâcı Hase dükkanı ve bir tarafdan Has Balaban mahallesinin vakf-ı avârız dükkanı bir tarafı 

ve bir tarafdan kal’a hendeki ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk-i dükkanın 

sülüs hisse-i şâyıası benim ve bâkî sâlisân hisse-i şâyıâsı müvekkilem zevcem Ayşe bint-i el-

Hâcc Mustafa nâm Hâtûn’ın akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin iştirâken yedimizde mülk ve 

hakkımız olmağla dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrı tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside 

ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile taraf-ı vakf-ı mezbûr içün mütevelli-i merkûm 

Hâcı Dimitri’ye el-yevm semen-i misli idüğü bi’l-ihbâr zâhir dokuz bin beş yüz guruşa bi’l-

asâle ve bi’l-vekâle bey’ ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer bi’t-tevliye iştirâ 

ve tesellüm ve kabûl idüb semeni olan meblağ-ı mezbûr dokuz bin beş yüz guruşı mal-ı vakf-ı 
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merkûmdan olmak üzere mütevelli-i merkûm Hâcı Dimitri’ye yedinden tamamen ve kâmilen 

ahz ve kabz itmemle fî mâ bad dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrde benim ve müvekkilem zevcem 

mezbûre Ayşe’nin asla ve kat’an alaka ve medhalimiz kalmayub vakf-ı mezkûrın 

musakkafâtından olmuşdır didikde mütevelli-i merkûm Yayla oğlu Hâcı Dimitri dahi mukırr-i 

merkûm Süleyman Ağa’yı kelimât-ı meşrûhasında gıbbe’t-tasdîk mâ hüve’l-vâkı’ bi’t-taleb 

ketb olındı hurrire fî’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

A’zâdan rıfatlu el-Hâcc Ömer Ağa 

Ve Biraderi Hâcegândan fütüvvetlü Süleyman Efendi 

Ve Dürdürzâde Hasan Bey Efendi 

Ve Elmaluzâde el-Hâcc Hüseyin  

Ve Tüccârdan Abdülhamit Efendi 

Ve El-Hâcc mütevelli Efendi 

Ve El-Hâcc Sarı Kule Efendi 

Ve Elmaluzâde Mustafa Ağa ve  

Gayrihum 

 

No:239 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami’i Cedîd Mahallesi ahâlisinden ve reâyâ-ı devlet-i 

aliyyeden olub bundan akdem fevt olan Malli Aleksi oğlu Hâcı Yorgi veled-i İstiradi’nin 

verâseti zevce-i metrûkesi Eleni bint-i Dimitri ve validesi Duhurun bint-i Yani ile sulbî kebîr 

oğlu İstiradi ve sulbîye-i kebîre kızları Katerina ve Marya’ya ba’de’l-inhisâr bi’l-cümle 

verese-i merkûmûn taraflarından keyfiyeti bey’i ber-vech-i âtî takrîr ve i’tâ-yı hüccet 

istidâsına vekîl oldığı Girmil oğlu Hâcı Nasroz veled-i Dimitri ve Arab oğlu Vasili veled-i 

Hâcı Yani nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’i lâhık olan 

müteveffâ-yı merkûmın karındaşı Hâcı Burdan veledü’l-mersûm İstiradi nâm kimesne 

medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde muteberân-ı tüccarândan 

bâ’isü’l-vesîka Vasilaki Benu veled-i Mihail nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm idüb medîne-i Antalya iskelesinde vâkı’ bir tarafdan müteveffâ el-

Hâcc Nakib Ağa hânı ve bir tarafdan hâzır-ı bi’l-meclis işbu Vasilakı Benu dükkanı ve bir 

tarafdan Hâcı Andreya oğlu Bavloz dükkanı ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb 

mülk-i dükkanın bâkî nısf-i hissesi müvekkillerim merkûmûnın mûrisleri müteveffâ-yı 

merkûm Hâcı Yorgi dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrde olan nısf-ı hisse-i şâyıâsını fevtinden üç 

buçuk ay mukaddem tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfsideden ârî bey’-i bât-ı sahîh-i 
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şer’î ile altı bin üç yüz guruş hâzır-ı merkûm işbu Vasilaki Benu’ye bey’ ve temlîk ve şâyıân 

teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr altı bin üç yüz guruşı müşterî-i merkûm 

Vasilaki Benu mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Hâcı Yorgi’ye edâ ve îfâ ol dahi tamamen ve 

kâmilen ahz ve kabz eylediği her birimiz ma’lûmımız olmağla nısf-ı dükkan-ı mezkûr târih-i 

merkûmdan berü müşterî-i merkûm Vasilaki Benu bazargânının mülk-i müşterâsı olub 

mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Hâcı Yorgi’nin asla alaka ve medhali kalmadığı misüllü 

bizim dahi mukırr-i vekîl-i merkûm Hâcı Burdan’ı kelimât-ı meşrûhasında gıbbe’t-tasdîk mâ 

hüve’l-vâkı’ bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-

şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/57b 

No:240 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İsatnos nahiyesi kurrâsından Çaykenarı karyesi 

sâkinlerinden olub zâtı ta’rîf-i şer’î ile ma’rife mâhiyetü’l-vesîka Emine bint-i Mehmed nâm 

Hâtûn kürsi-i livâ meclisine mahsûs odada akd olınan meclis-i şer’-i şerîf-i enverde bi-

cümleten a’zâ-yı meclis-i livâ hâzır oldıkları halde zevc-i dâhili olub cence-i ma’lûmeden 

dolayı cânib-i hükümetten ihzâr olınub bir buçuk mâhdan berü ve Antalya mahbeshâdesinde 

mahbûs olan eşkıya güruhundan millice oğlu Veli nâm mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb ben hâzır-ı bi’l-meclis işbu Veli’nin zevce-i medhûl bihâsı ve işbu hucr ve 

terbiyemde olan Durkadın nâm sagîre dahi mezbûr Veli’nin firâşından hâsıla ve benden 

mütevellide kızı olub zevcim hâzır-ı merkûm Veli beni sagîre-i mezbûreyi bilâ nafaka velâ 

münfak kendi hevâ-yı nefsine tâbi’ olarak dâimen karyemiz ahâlisinin vesâir ebnâ-ı sebîlin 

mal ve ırzlarına sû-i kasd idüb ibâdullaha îsâl mazarrat-ı âdet-i müsemmeresi oldığı ecilden 

ekser evkâtını habs ve mücâzât ile göçmekde oldığından ben ve sagîre-i mezbûre nafakaya 

muhtâclar olmamız ile merkûm beni tatlîk itsun veyahud kıbel-i şer’den kadar-ı kifâye 

meblağ-ı farz ve takdîr olınsın didikde gıbbe’s-suâl merkûm Veli dahi cevâbında mezbûreyi 

tatlîk itmeyüb üzerine nafaka takdîrine reviyy-i rızâ irâe itmiş olmağla hâkim-i mevki’ sadr-ı 

itâb tûbâ-lehu ve ve hüsn-i meâb fazîletlü mollâ efendi hazretleri dahi mezbûre Emine Hâtûn 

ile sagîre-i mezbûrenin nafakaları içün merkûm Veli üzerine işbu târih-i hüccetden beher şehr 

ellişer guruş farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı kendi sagîre-i mezbûrenin 

nafakalarına harc ve sarfa ve lede’l-iktizâ istidâneye ve ınde’z-zafer zevc-i merkûm üzerine 

rücûa mezbûre Emine Hâtûn’a izin virmeğin mâ hüve’l-vâkı’ bi’t-taleb ketb olındı hurrire fî’l-

yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 
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A’zâdan fütüvvetlü el-Hâcc Ömer Ağa 

Timurcı Hamidli Osman Ağa 

Ve Mahkeme kâtibi İsmail Efendi 

Ve Muhzırbâşı Mehmed Ağa 

Ve Muhzır İsmail 

Ve gayrihum 

 

No:241 

Medîne-i Antalya kurrâsından Çakırlar karyesi ahâlisinden Mehmed bin Gök Halil nâm 

kimesne medîne-i mezbûrede kürsi-i livâ-ı meclisine mahsûs odada akd olınan meclis-i şer’-i 

şerîf-i Ahmedî ve mahfil-i dîn-i münîf-i Muhammedîde bi’l-cümle a’zâ-yı livâ hâzır oldıkları 

halde yine karye-i mezbûre sâkinlerinden Fatma bint-i Abdullah nâm Hâtûn muvâcehesinde 

üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzire-i bi’l-meclis işbu Fatma Hâtûn târih-i i’lâmdan beş 

gün mukaddem karyemiz olan Çakırlar karyesinde tarîk-i âmmdan çam odunu ta’bîr olınur 

hatab-ı kebîr ile ön dişlerim üzerine bi-gayr-i hakkın darb ve işbu muâyene olınan iki beyaz 

dişimi kal’ ve ihrâc itmekle mezbûre Fatma’ya suâl ile mûceb-i şer’isinin icrâsı matlûbımdır 

didikde gıbbe’s-suâl akıbe’l-inkâr müddeî-i merkûmdan da’vâ-yı meşrûhasına mutâbık 

beyyine taleb olındıkda karye-i mezbûre ahâlisinden olub zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-

şer’iyye ârifân Demirci el-Hâcc İbrahim ibn-i el-Hâcc İbrahim ibni el-Hâcc Osman ve Mollâ 

Mustafa bin Halil nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’e hâzırân olub eserü’l-istişhâd 

fî’l-hakîka hâzıre-i bi’l-meclis işbu Fatma Hâtûn târih-i i’lâmdan beş gün mukaddem Çakırlar 

karyesinde tarîk-i âmmde çam odunı tabir olınur hatab-i kebîr ile işbu müddeî Mehmed’in ön 

dişleri üzerine bizim huzûrımızda amden darb ve iki beyaz dişini kal’ ve ihrâc eylediği re’y-

el-ayn bi’l-müşâhade ma’lûmımız olmağla bizler bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet 

dahi ideriz deyü her bir müttefikü’l-lafz olmağın bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î edâ-yı 

şehâdet-i şer’iyye ittikde ba’de’t-ta’dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince 

müddeî-i merkûmın kaza-ı hâliseden zikr olınan iki dişinin diyeti olan bin dirhem mezbûre 

Fatma‘ın def’âten edâ-yı iktidârı oldığı bî-garaz sikat-ı sahîhatü’l-kelimâtın ihbârlarıyla 

mütehakkık olan mukassatân edâsından dahi imtinâ’ ve kısâs-ı bi’l-misle reviyy-i rızâ irâe 

itmiş olmağla müddeî-i merkûm Mehmed’in kal’ olınan iki aded ön dişlerinin mukâbilinde 

mezbûre Fatma’nın ağzında kâim olan iki aded ön dişinin kal’îyla hükm olındığı bi’l-iltimâs 

huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı 

       Fî 23 Zi’l-ka’de sene 79 

XII/58a 

No:242 
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Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Doyran karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Hasan bin Hüseyin’in verâseti li-eb kebîr er- karındaşı Mehmed ve li-eb sagîr er-karındaşı Ali 

ve li-eb kebîre kız karındaşı Şerife ve sagîre Ayşe nâm kimesnelere inhisâr ittiği ınde’ş-

şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sagirân-ı mezbûrânın tesviye-i umûr-ı lâzımelerine kıbel-i şer’den 

vasî nasb ve tayîn olınan valideleri mezbûre Emine Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr 

ve terkîm ve miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-

yı merkûm defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur 

 

Babasından müntakil   Öküz çift aded 1  Evânî-i nuhâs kıyye 3 

hisse-i irsîyesi   700 guruş   75 guruş 

463 guruş 

 

Kara sığır ineği re’s   Tahta anbar aded 1  Bağçede hisse-i irsîyesi 

aded 1    650 guruş   50 guruş 

200 guruş 

 

Hınta keyl 5    Şair keyl 5   Darı keyl 5 

75 guruş   50 guruş   50 guruş 

 

Debbağ İbrahim’in   Hırdavât-ı menzil 

zevcesi zimmetinde  40 guruş 

olub tahsîl olınan  

200 guruş 

 

Yekûni’l-eşya 

2553 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  Resm-i kısmet   Kaydiyye 

20 guruş   63 guruş 10 para  3 guruş 30 para 

 

Varaka bahâ   Masârif-i mütefferrika 

1 guruş   25  guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 
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113 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2440 guruş 

 

Hisse-i eb-i kebîr er-  Hisse-i eb-i sagîr er-  Hisse-i eb-i kebîr kız karındaşı 

Karındaşı Mehmed  karındaşı Ali   Şerife 

813 guruş 12 para  813 guruş 12 para  406 guruş 26 guruş 

 

Hisse-i eb-i kebîr kız 

Karındaşı Ayşe  

406 guruş 26 para 

 

Verese-i kibâr-ı merkûmdan ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyelerini ahz ve kabz eyledikden 

sonra sagîrân-ı mezbûrânın hisse-i irsîye-i merkûmeleri dahi li-ecli’l-hıfz vasî-i mezbûrey 

teslîm olındığı işbu mahalle şerh virilüb temhîr olındı 

 

No:243 

Medine-i Antalya’ya tâbi’ Bahtılı karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Hasan 

bin İbrahim bin Ali’nin verâseti validesi Hafize bint-i Bekir ile li-ümm sagîr er-karındaşı 

Mustafa bin Ali ve li-ebevayn ammi Osman bin Ali nâm kimesnelere inhisârları ınde’ş-şer’i’l-

enver ba’de’t-tahkîk sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve tayîn 

olınan validesi mezbûre Hafize Hâtûn taleb ve marifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve 

miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı merkûm 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i zi’l-

ka’de sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Bağçe evlek aded 3  Mülk-i menzil tahtânî bâb  

1000 guruş   aded 2  

    700 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

1700 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 
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Techîz ve tekfîn   Resm-i kısmet   Kaydiyye 

20 guruş   42 guruş   2 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

1 guruş   22 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât 

88 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1612 guruş 

 

Hissetü’l-ümmi’l-  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûr Hisse-i li-ebeveyn ammi mezbûr  

Mezbûre Hafize   er-karındaşı Mustafa  Osman 

537 guruş 13 para  268 guruş 26 para  806 guruş 

 

Kesr para 1  

 

Verese-i kibâr-ı merkûmın ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyelerini ahz ve akbz eyledikden sonra 

sagîr-i mezbûrın hisse-i irsîye-i merkûmeleri dahi li-ecli’l-hıfz vasî-i mezbûreye teslîm 

olındığı işbu mahalle şerh virilüb temhîr olındı 

 

XII/58b 

No:244 

Medîne-i Antalya sâkinlerinden ve devlet-i aliyye tebaasının Rum milleti 

muteberânından livâ-ı Teke sandık emini Vasiliki ibn-i Zanail nâm kimesne medîne-i 

mezbûrede meclis-i livâya mahsûs odada huzûr-ı âlî-i kaymakamilerinde makûd-ı meclis-i 

şer’-i şerîf-i nebevî ve mahfil-i dîn-i münîf-i Mustafavîde bi’l-cümle a’zâ-yı meclis-i livâ 

hâzırlar oldıkları halde Nufidos veled-i Anastas Kormazobloz nâm kimesne muvâcehesinde 

üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis Nufidos İğdir kazasında olub şehr-i 

sâbık-i şevvâl on yedinci Pazar gecesi dördünde beş nefer kesân ve kâffe-i firâvân ile 

muhterik çifliğim kahyası olub akdem kendüsinden ihsâs ve tereffüs eylediğim sû-i etvâr ve 

hıyânete binâen merkûmı hidmet-i mezkûresinden ihrâc itmiş olmam ile mezbûr çiftliğin 

hâsılât ve masârif muhâsebesinin rü’yetini ve defâat ile kendüden taleb eylediğimde rü’yet-i 

muhâsebeden ibâ ve imtinâ ider olmağla bi’s-suâl benim ile muhâsebe-i mezkûreyi rü’yet 
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itmek ile hâzır-ı merkûma tenbiye (boşluk) ve bir beyân sâbık hidmet-i mezkûreden ihrâc 

eylediğimden nâşî bana gayr ez ve adâvet rabt iderek şehr-i mezbûrın onuncu gün Antalya’da 

balık pazarında vâkı’ gazinoda (boşluk) Vasilakı çiftliğinden gelsunde bir çift tabanca harcları 

varur birini kendüsine ve birisi dahi kayın babası Bülbül oğlu Hâcı Dimitri’ye sikar öldürem 

ve işlerimi bitürdim deyü hakkımızda sû-i kasda dâir eylediği tefevvüh kendüden 

emniyetimin insilâbını mûceb olmağla husûs-ı mezbûr dahi bi’s-suâl husûl-i emniyetim içün 

kefîl-i kuva irâe ve i’tâsıyla dahi yine merkûma tenbiye olınmak matlûbımdır didikde gıbbe’s-

suâl hâzır-ı merkûm Nufidos dahi cevâbında müddeî-i merkûm Vasilaki’nin sâlifü’z-zikr 

muhterik olan çiftliğinde kable’l-ihtirâk kahyası oldığını ikrâr ancak muhâsebe-i matlûbeyi 

rü’yet itmişimdir deyü beyân-ı cihet ve keyfiyet itmeyerek zu’m-ı mücerredine istinâden 

rü’yet itmeyeceğini beyânda ısrar ve târih-i mezkûrde mahal-i mezbûrda tefevvüh-ı mezkûrı 

eylediğini inkâr itmekle müddeî-i mezbûrdan eser-i talebü’l-beyyine ol dahi lede’t-tezkiye her 

biri beyne’l-mille müstakim ve makbûli’ş-şehâde idüğü ihbâr olınan Kostanti veled-i Esber ve 

İstilyanoz veled-i Yorgi veled-i Sava nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î 

eyledikleri şehâdetleriyle müddeâ-ı meşrûhını isbât itmeğin mûcebince taannüd ve temerrüd-i 

mezkûrı zâil ve muhâsebe-i mezkûreyi rü’yete râzı ve kâil ve kefîl kuvâ irâe ve i’tâsıyla 

merkûmın emniyet-i münselibesi âid ve hâsıl olıncaya değin tenbiye-i şer’iyye dahi gayri 

mutavvi’ olan mütemerrid-i merkûm Nufidos habs olınmak iktizâ eylediği huzûr-ı 

saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min şehr-i zî’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tisa 

ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:245 

Fî’l-asl Mora muhâcirlerinden olub medîne-i Antalya mahallâtından Takyeci 

mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Musa kavvas ibn-i Mehmed ibn-i 

İbrahim’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Havva bint-i Ahmed ile sulbî sagîr oğulları 

Ahmed ve Ali ve sulbîye-i sagîre kızları Gani’ye ve Kamile’ye münhasire oldığı lede’ş-

şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrûn-ı mezbûrûnın li-ebeveyn ammileri ve 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî mansûbları Yusuf Ağa ibn-i merkûm Mehmed 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm 

olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur tahriren fî gurre-i recebü’l-

ferd sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Kahve kıyye 10 fi 12   Şeker kıyye 16 fi 6   Def’a şeker kıyye 6 

127 guruş 20 para  102 guruş 15 para  fi 6  

        38 guruş 15 para 
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Pirinç kıyye 15  Karabiber kıyye 20   Saçma fi 4  

Dirhem 100 fi105  dirhem 100 fi 7   60 guruş 15 para 

40 guruş   101 guruş 35 para 

 

Toprak lüle kıyye 69  Hınta kıyye 73   Sofra kağıdı deste 28 

22 guruş 17 para  87 guruş 13 para  21 guruş 

 

İspirto kibrit kutı 4  İdare fitili kutu 7  Soğan kıyye 15 Kesl 

13 guruş   3 guruş   8 guruş 42 guruş 25 para 

 

Kırık desti büyük ve  Köhne çuvallar vesâir  Bakır terazü maa dirhem 

küçük aded 10   hırdavât   30 guruş 10 para 

6 guruş   15 guruş 

 

Sagîr sarı terazü maa  Bir mikdâr anason  Topraklı pirinç kıyye 9 

Dirhem    3 guruş   21 guruş 15 para 

23 guruş 5 para 

 

Tahta ufak mücerred  Bıçak aded 1   Derûnında bir mikdâr gül 

Camılı sandık    3 guruş   suyu binlik şişe aded 1 

16 guruş       7 guruş 

 

Tahta pirinç sandık  Bir mikdâr karanfil ve Tuz kıyye 165 

 aded 1    sagîr desti aded 2  148,5 guruş 36 para 

25  guruş   7 guruş    

 

Lengerekli kadayif tebsisi Kapaklı tencere aded 2 Çorba tası aded 1 

90 guruş   57 guruş   30 guruş 

 

Tâbe aded 1mankal   Müsta’mel heğbe aded 1  Köhne yağmurlık aded 1 

aded 1    16 guruş   50 guruş 

55 guruş 

 

Köhne siyah çuka şalvar Alaca kısa entari aded 1 Kürk kaplı çuka 
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Aded 1    10 guruş   nim-ten aded 1 

64 guruş       70 guruş 

 

Beyaz dizlik aded 1  Şal aded 1   Basma kısa entari aded 1 

18 guruş   30 guruş   15 guruş 

 

Kemer ve silahlık  Müsta’mel fes aded 1  Şişe nargile maa mihaliç 

15 guruş   17 guruş   16 guruş 

 

Zenbil aded 1   Kalçin aded 1   Tesbih aded 1 

1 guruş   1,5 guruş   35 guruş 

 

Tuzluk çift 1   Def’a fes aded 1  Leğen ibrik     

30 guruş   20 guruş   30 guruş 

 

Zarf aded 9   Sini aded 1 sahan aded 2 Kazgan kıyye 5 

Kahve ibriği aded 1  141 guruş   fi 20 

10 guruş       150 guruş 

 

Yağ tâbesi    Kilim aded 1   Sanduk aded 1 

17 guruş   57 guruş   15 guruş 

 

Kadaif tebsisi aded 1  Nuhâs tabak aded 2  Havan aded 1 

28 guruş   sahan aded 1   30 guruş 

    40 guruş 

 

Çuval    İtmekçi el-Hâcc Mehmed’ Moravi kır Şahin Yeni Osman  

20 guruş   den tahsîl olınan   zimmetinde olub tahsil olınan 

    16 guruş   24 guruş 

 

Dükkan gediği bedeli  Mahalle-i merkûmede vâkı’  

Olub tahsîl olınan  bir bâb harabe-i mülk-i 

25 guruş   menzil aynen ibkâ 

    1300 guruş 

Yekûni’t-tereke 
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3572 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  Vasî-i merkûm Yusuf  Deyn-i müsbit Bakkal el-Hâcc 

74 guruş   Ağa’nın bi’l-izni’ş-şer’î Hüseyin ba’de’l-isbât ve’t-tahlîf 

    Bi’l-cümle vereseye  virilen 

    Masrûfi   80 guruş 

    63 guruş  

 

Tüccârdan Vicine’ye   Dellaliyye-ieşya  Varaka bahâ 

dokuzyüz guruş müsbit 59 guruş   2 guruş  

olan deyni içün fedâen li’l- 

Yemin bi’t-terâzi tenzil  

İle virilen 

300 guruş 

 

Resm-i kısmet   Mehr-i müeccel li’z-  Yine zevce-i mezbûrenin sâbit olan 

76,5 guruş   zevceti’l-mezbûre Havva  beş yüz guruş alacağından fedâen  

    Hâtûn    li’l-yemin tenziller ile virilen 

    271 guruş   400 guruş 

 

Kaydiyye   Masârif-i müteferrika 

2 guruş   31 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

1402,5 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2170 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûri’s- Hissetü’l-ibni’s-sagîr Ali 

Mezbûre Havva Hâtûn sagîr Ahmed   633 guruş 

271 guruş   633 guruş 

 

Hissetü’l-binti’s-  Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l 
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sagîreti’l-mezbûre Ganiye mezbûre Kamile 

316,5guruş   316,5 guruş 

 

XII/59a 

No:246 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami’-i Atik mahallesi ahâlisinden ve evlâd-ı arabdan 

el-Hâcc İsa bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde bâ’isetü’l-kitâb Senbiti 

bint-i el-Hâcc Mehmed ibâd nâm Hâtûn tarafından âtîü’z-zikr-i şirâyı tasdîka vekîl oldığı zât-ı 

mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân el-Hâcc Mehmed Kandil bin Mehmed ve eş-şeyh 

İbrahim bin Ammar ve Moravi Salih onbaşı ibn-i İbrahim nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit 

olan mezbûrenin oğlu Bakkal Halil ibn-i es-Seyyid Ahmed nâm kimesne muvâcehesinde bi’t-

tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin şirâ ve 

müstakilen yedimde mülk ve hakkım olub medîne-i Antalya mahallâtından Cami’-i Atîk 

mahallesinde vâkı’ bir tarafı müvekkil-i merkûm Bakkal Halil menzili ve bir tarafı Mehmed 

ibn-i müteveffâ eş-şeyh Ribda menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî iki oda ve 

bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb mülk-i menzilimi bi-cümleten mâ yeştemile ve yahviye 

tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübteleden ve tagrîr ve gabn ve 

muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’i ile beş bin üç yüz guruşa müvekkile-i mezbûre 

Senbiti Hâtûn’a bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eylediğimden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr beş 

bin beş yüz guruşı müvekkile-i mezbûre Senbiti Hâtûn tamamen bana edâ ve îfâ ben dahi 

kâmilen benden ahz ve kabz itmemle fî mâ bad menzil-i mahdûd-ı mekûrde benim asla ve 

kat’ân alaka ve medhalim kalmayub müşterîye-i müvekkile-i mezbûre Senbiti Hâtûn’ın mülk-

i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdır keyfe mâ teşâ ve tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun 

didikde vekîl-i merkûm Bakkal Halil mukırr-i bâyı’-ı merkûm el-Hâcc İba’yı kelimât-ı 

meşrûhasında gıbbe’t-tasdîk mâ hüve’l-vâkı’ bi’t-taleb ketb ve imlâ olındı hurrire fî gurre-i 

zi’l-hicceti’l-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Muhtar-ı mahalle-i merkûme Can el-Hâcc Mehmed 

Diğer muhtar debbağ el-Hâcc Mustafa 

Ve Ellibeşer oğlu Hasan bin Süleyman  

Ve Verdanî oğlu Halil bin el-Hâcc Ramazan 

Ve El-Hâcc Mehmed Kandil bin Mehmed 

Ve Eş-Şeyh İbrahim bin Ammar 

Ve Moravi Salih onbaşı ibn-i İbrahim 
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XII/59b 

No:247 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Kurma karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Ayşe 

bint-i Hasan bin Hasan’ın verâseti zevc-i metrûkı Yusuf bin Hasan ile sadrî kebîr oğlu Yusuf 

ve sadrî sagîr oğlu Mehmed nâm kimesnelere inhisâr ittiği ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk 

sagîr-i mezbûrûnın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve tayîn olınan er-karındaşı 

merkûm Yusuf taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve miyânelerinde bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-vech-

i âtî zikr olınur fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 

 

Kendüden evvel fevt olan  Ve yine kendüden evvel  Kara sığır ineği re’s aded 1 

Zevcinden müntakil  fevt olan oğlu Hasan’dan  180 guruş 

Hisse-i irsîyesi  müntakil hisse-i irsîyesi 

476 guruş   100 guruş 

 

Kara sığır tosunu   Evânî-i nuhâs kıyye 5  Çuval aded 1 

Re’s aded 1   125 guruş   20 guruş 

350 guruş 

 

Kısrak re’s aded 1  Kara sığır öküzü re’s  Gümüş kuşak aded 1 

400 guruş   aded 1    400 guruş 

    450 guruş 

 

Kutni entari aded 1  Selimiyye entari aded 1 Müsta’mel çuka nim-ten aded 2 

100 guruş   30 guruş   160 guruş 

 

Şalvar aded 1   Baş takımı   Rub’iyye altunı aded 9 

10 guruş   30 guruş   90 guruş 

 

Yirmilik altun aded 3  Nakd-ı mevcûdı  Hırdavât-ı menzil 

60 guruş   71 guruş   100 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 
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3152 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

78 guruş 30 para  4 guruş 30 para  2 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

25 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

111 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

3041 guruş 

 

Hissetü’z-zevci’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- 

Yusuf    mezbûr Yusuf   mezbûr Mehmed 

760 guruş   1140 guruş 20 para  1140 guruş 20 para 

 

Verese-i kibâr-ı merkûmdan ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyelerini ahz ve kabz 

eylediklerinden sonra sagîr-i mezbûrın hisse-i irsîye-i merkûmları dahi li-ecli’l-hıfz vasî-i 

mezbûreye teslîm olındığı işbu mahalle şerh virilüb temhîr olındı 

 

No:248 

Fî’l-asl Alaiye sancağından olub timurcilik san’atıyla medîne-i Antalya’da sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Hâcı Vasili veled-i Petro’nun verâseti li-ebeveyn er-karındaşı 

Kostanti ile gâib-i ani’l-beled ve İskenderiye’de sâkin li-ebeveyn er-karındaşı Erkulu ve 

gâibetân-ı ani’l-beled ve mezkûr Aliye’de sâkinler li-ebeveyn kız karındaşları Marya’ya ve 

Kadisiye’ye inhisârı bi’l-ihbâr ınde’ş-şer’ zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra gâibûn-ı 

merkûmûn içün kıbel-i şer’-i şerîf-i enverde kayyım nasb ve ta’yîn olınan er-karındaşları 

merkûm Kostanti ve cânib-i beytü’l-maldan memur ve tayîn kılınan Hafız Osman Efendi ibn-i 

Ali ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve bi’l-müzâyede ba’de’l-bey’ esmân-ı 

hâsılâsından ba’de ihrâcü’d-düyûn ve’l-masârif vâris-i hâzır-ı merkûm Kostanti’nin hissesü 

kendüye ve gâibûn-ı mezbûrûnın hisse-i irsîyeleri olarak dahi cem’an beytü’l-mâl sandığına 

teslîm mikdâr ile düyûn-ı müsbite ve tereke-i müteveffâ-yı mezbûr-ı mübîn defteridir ki ber-
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vech-i âtî zikr u beyân olınur fî’l-yevmi’l-ışrîn min şehr-i zi’l-ka’de sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

İngiliz timurı kıyye 144  Moskov timurı kıyye 28 Kantar aded 1 

Pare 64    pare 100   62 guruş 20 para 

230 guruş 16 para  70 guruş 

 

Örs ve kürük vesâir   Hurda Timur kıyye 182  Mıh kıyye 9 

Edevât ve alât cem’an  pare 21   54 guruş 

620 guruş   95 guruş 22 para 

 

Kömür    Ocak toprağı    Katır nalı kim aded 60 pare 125 

31 guruş   6 guruş     187 guruş 20 para 

 

Merkeb nalı kim   Hurda nal kıyye 4 pare 41 Hurda timur  

aded 59 pare 100  4 guruş 4 para   7 guruş 10 para 

147 guruş 20 para 

 

Hurda evânî-i nuhâs  Müsta’mel dizlik aded 2 Minder aded 1 

Parça 4   3 guruş 20 para  40 guruş 

30 guruş 

 

Müsta’mel kilim aded 1 Müsta’mel çuka nim-ten Müsta’mel çuka şalvar ve nim-ten 

22 guruş   ve yelek aded 2  aded 2 

    19 guruş   66 guruş 

 

Müsta’mel kısa entari  Müsta’mel şal aded 1  Üç tahta ve bir hasır  

Ve bir çift çorab aded 2 28 guruş   10 guruş 30 para 

9 guruş 

 

Müsta’mel trablus aded 1 Müsta’mel sofra peşkiri Def’a müsta’mel Trablus aded 1 

130 guruş   aded 1    27 guruş 

    12 guruş 

 

Müsta’mel kısa entari  Cedîd fes aded 1  Değirmen aded 1 
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Ve gömlek ve çevre  38 guruş   13 guruş 

18 guruş 

 

Müsta’mel iki gömlek  Def’a hırdavât   Cedîd çuka şalvar ve nim-ten 

Ve bir çuka yelek ve   2 guruş 30 para  ve yelek aded 3  

Bir kısa entari       280 guruş 

46 guruş 30 para 

 

Beyaz hakir parça aded 1 Müsta’mel fildişi tarak  Sandık aded 1 

91 guruş   aded 1    40 guruş 

    4 guruş 

 

Müteveffâ-yı merkâmın  

Nalbant Hasan usta  

Zimmetinde bi’l-ikrâr 

Zuhûr idüb tahsîl olınan 

Alacağı 

900 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

3350 guruş 2 para  

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Masârif-i hafriyesi içün vasiyet-i   Tuzcıoğlu Hoca İstiradiye bi-şehâdeti Aslan oğlu 

Müsbitesi bi-şehâdet-i Baris veled-i   Pandli ve Kostanti veled-i Tumaz deyn-i müsbit 

Pavli ve Nikola veled-i Yani   670 guruş 

620 guruş      70 guruş  fedâen li’l-yemin tenzil şüd 

      600 guruş 

 

Nikolaki Duka’ya bi-şehâdeti Timurcu Zanayir oğlu Yani’ye bi-şehâdeti timurcı Ali bin 

Osman bin Bekir ve Hâcı Ahmed ibn Mustafa ve nalband Serkez veled-i Ohannes  

Ahmed deyn-i müsbiti   deyn-i müsbit 

67 guruş      225 guruş 

 7 guruş  Fedâen li’l-yemin tenzil şüd     25 guruş Fedâen li’l-yemin tenzil şüd 
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60 guruş     200 guruş 

 

Muhzır İsmail bi-şehâdeti Vasili veled-i Bakkal Halil ibn-i es-Seyyid Ahmed’e bi- 

İstufi ve Timurcı Girye veled-i Yani  şehâdeti Timurcı Girye veled-i Yani ve Karagöz  

Ve bâ-tahlîf deyn-i müsbit   oğlu Yani deyn-i müsbit 

105 guruş     50 guruş 

 

Nikol veled-i Yani’ye bi-şehâdeti  Mahkemeye âid dellaliyye 

Nikola veled-i Mısırlı Hâcı Vasil  8 guruş 20 para 

Ve mavi veled-i İstiradi deyn-i müsbit 

93 guruş Karzân 

59 guruş Hamr semeni  

152 guruş 

  22 guruş   Fedâen li’l-yemin tenzil şüd  

130 guruş  

 

Delaliyye-i eşya    Varaka bahâ 

16 guruş     2 guruş 

 

Mahkemeye âid kaydiyye   Hazineye âid kaydiyye 

1 guruş 10 para    1 guruş 10 para 

 

Hammaliye   Masârif-i müteferrika   

3 guruş   50 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

1911 guruş 5 para 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1438 guruş 37 para 

 

Hissetü’l-merkûm   Hissetü’l-ahi’l-gâibi’l  Hissetü’l-uhti’l-gâibeti’l- 

Kostanti   merkûm Erkulu  mezbûre Marya 

479 guruş 25 para  479 guruş 25 para  239 guruş 32 para 

190 guruş        170 guruş       95 guruş Deyn-i mezkûreden  
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 289 guruş 25 para   289 guruş 25 para  144 guruş              hissesi 

 

Hissetü’l-uhti’l-gâibeti’l 

Merkûme Kadsiye 

239 guruş 32 para 

95 guruş  Deyn-i mezkûrden hissesi 

144 guruş         

 

Tüccâr ve Yunan tâifesinden Dihape nâm bazârgânın dahi muahharen taleb ve da’vâ ve 

Tuzcıoğlu Hoca İstiradi ve evlâd-ı arabdan Ahmed bin Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle ber-

nehc-i şer’-i altı yüz yirmi altı buçuk alacağı oldığını isbât eylediğine binâen meblağ-ı 

mezbûreden fedâen li’l-yemin elli altı buçuk guruş tenzil ve bâkî beş yüz yetmiş guruş 

kâmilen tâcir-i merkûma i’tâ olındığı işbu mahalle şerh olındı 

  

       Fî 7 Zi’l-hicce sene 79 

XII/60a       

No:249 

Fî’l-asl Alaiye sancağında vâkı’ Donna kazasından olub sinîn-i vefîreden berü medîne-i 

Antalya mahallâtından Timurcı Kara mahallesinde müteehhilen sâkin iken sâl-i hâl-ı şa’bân  

iştimâlinin yirmi beşinci gün vefât iden Nasuh bin Mehmed ibn-i Mustafa’nın verâseti zevce-i 

muhallefesi Şerife bint-i Mehmed ile kaza-ı mezbûr sâkinlerinden olub müteveffâ-yı 

merkûmın li-ebeveyn ammizâdesi ve asabî olmak ve terekesinin selâse-i erbaa-ı bâkiyesine 

vâris bulunmak iddiâsıyla bâ-hüccet ve mazbata gelmiş olan Mehmed bin Nasuh bin Mustafa 

ibnü’l-merkûm Mustafa nâm kimesnenin medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i 

şerîf-i enverde livâ-ı Teke emvâl ve beytü’l-mâl müdiri olub kable’l-vürûdi’l-merkûm tereke-i 

mezkûreye vâz’-ı yed ve kâbız olan fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi tarafından husûmet-i âtiye 

içün bi’t-tevkîl gönderilen ve sabv-ı şer’den dahi mezûn bulunan maliye ketebesinden Hafız 

Osman Efendi ibn-i el-Hâcc Ali nâm hasm-ı câhid-i şer’î mahzarında Seker maa Donnalı 

Mehmed Hayati Efendi ibn-i Mehmed ve mezkûr Sekerden Ali bin Mustafa nâm şâhideyn-i 

muâdileyn neseb-i mezkûrı beyân iderek bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î eyledikleri 

şehâdetleriyle verâseti sâbit merkûma verâsetinin bütününe hükm-i şer’î lâhık olan merkûm 

Mehmed’e inhisâr ittiği lede’ş-şer’ zâhir ve bedîdâr ve bâ-ma’rifet-i müdir-i mûmâ-ileyh ve 

bi-hakkın ma’rifet merkûmeyn kalem-i istikâmet rakkm-i şer’i müstahkem ile rehin izbâr ve 

sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede lede’l-bey’ esmân-ı hâsılasından ba’de’l-ihrâcü’d-düyûn ve’l-

masârif sahhu’l-bâkîsinin vârisân-ı merkûmân miyânelerinde taksîmini nasibdâr olan tereke-i 
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müteveffâ-yı merkûmın defter-i kassâm-ı sıdk-ı asârıdır hurrire fî’l-yevmi’r-râbi’min zi’l-

hicceti’l-harâm sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Terâzi maa dirhem  Çekmece aded 3  Çıra yük aded 3 

21 guruş   10 guruş   36 guruş 

 

Küfe aded 2   Tahta aded 6   Hırdavât 

6 guruş   13 guruş   23 guruş 

 

Balta    Şişe     Hırdavât  

13 guruş   4 guruş   6 guruş 

 

Eğer maa keçe   Yağmurlık    Müsta’mel cübbe 

70 guruş   120 guruş   1 guruş 

 

Kuşak    Kilim    Müsta’mel sarık  

52 guruş   38 guruş   32 guruş 

 

Gömlek ve entari   Çul    Yorgan 

9 guruş   40 guruş   25 guruş 

 

Minder ve yasdık   Def’a cübbe   Çubuk takımı 

32 guruş   20 guruş   7 guruş 

 

Hayvan gemi    Nacak    Tüfenk  

15 guruş   20 guruş   150 guruş 

 

Silahlık   Tencere aded 3  Değirmen  

2 guruş   28 guruş   20 guruş 

 

Cezve     Müsta’mel leğen   Bekmez  

2 guruş   50 guruş   7 guruş  

 

Bulkur keyl 6 kıyye 22 Darı keyl 12 kıyye 9  Melez keyl 12 kıyye 14 

132 guruş   108 guruş   28 guruş 
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Çuval aded 2   Harar aded 2   Don  

50 guruş   52 guruş   7 guruş 

Sigara kağıdı    Çanak ve mertebâni  Şair keyl 31 kıyye 10 

7 guruş   42 guruş   300 guruş 

 

Merkeb aded 1  Cedîd entari    Şemsiye  

320 guruş   36 guruş   6 guruş 

 

Müsta’mel tahra ve balta Tabanca   Timurcı Kara mahallesinde olub  

5 guruş   20 guruş   bey’olınan bir bâb müsta’mel 

        Mülk-i menzil 

        4000 guruş 

 

Tay aded 1   Def’a tüfenk    Kızılkaya’da Köz karyesinde olub  

271 guruş   80 guruş   bey’ olınan yük 12 9 kise hınta  

        Semeni 100 guruş 

        1290 guruş 

Antalya’da halı kuşu   Müsta’mel sini  Havan 

Mustafa zimmetinde   15 guruş   20 guruş 

Olub tahsîl olınan alacağı  

575  guruş 

 

Def’a bekmez kıyye 25  

Kıyye 25 

125 guruş 

 

Yekûni’l-mal 

7296 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Berây-ı techiz ve tekfîn vasiyet-i müsbite  Tenfizine zevcesi mezbûreyi vasî ihtiyâr  

bi-şehâdeti Kara Mehmed oğlu İsmail ve  eylediği ile mezbûre içün ücret-i vesâyet bi- 

Hastazâde Hafız Ahmed   şehâdet-i medîn 

600 guruş     40 guruş 
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Mehr-i zevce-i merkûme   Mezbûre üzerine yeğeni Mola Hüseyin’i nâzır 

51 guruş     tayîn eylediği ile merkûm içün ücret-i nezâret  

      Bi-şehâdet-i şâhideyn-i merkûmeyn 

      20 guruş 

Fâizi mahalle-i mezbûre avârızına   Müteveffâ manav yetimlerine bişehâde medîn(?)i  

Virilmek üzere bi-şehâdet-i    deyn-i müsbit 

Merkûyen diğer vasiyet   1150 guruş 

300 guruş 

 

Kel Ahmed’e bi-şehâdeyn-i merkûmeyn Kara Huriye nâm Hâtûn’a bi-şehâdeti’l- 

Ve bâ-tahlîf deyn-i müsbit   mezbûreyn ve bâ-tahlîf deyn-i müsbit 

230 guruş     345 guruş 

 

Gökmen havasına bi-şehâdeti’l-  Hoca Emmoğlu kerimesi Şerife Hâtûn’a bi- 

Mezbûreyn ve bâ-tahlîf deyn-i müsbit şehâdet-i merkûmeyn ve bâ-tahlîf deyn-i müsbit  

230 guruş     172,5 guruş 

 

Melecenk Kara Ali’ye bi-şehâde medi- Tütüncü Ayşe Hâtûn’a bi-şehâdeti’l-mezbûreyn  

nü’l-şâhideyn ve bâ-tahlîf deyn-i müsbit bâ-tahlîf  

115 guruş     230 guruş 

 

İliyan oğlu Kostanti’ye bi-şehâdeti’l- Melecenk yetimlerine bi-şehâdeti’l-merkûmeyn  

Mezbûreyn deyn-i müsbit   deyn-i müsbit 

576 guruş      230 guruş 

  26 guruş fedâen li’l-yemin tenzil şüd 

550 guruş 

 

Hâcı yüzbâşıya bi-şehâdetihıma ve bâ- Def’a merkûm içün bir senelik dükkan icâresi  

Tahlif deyn-i müsbit    bi-şehâdeti’l-şâhideyni’l-merkûmeyn deyn-i  

25 guruş     müsbit 

      80 guruş 

      10 guruş  fedâen li’l-yemin tenzil şüd 

      70 guruş 
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Kolsuz Hocanın yetimlerine bi-  Ak Hüseyin’e bi-şehâdeti’l-merkûmeyn ve bâ- 

Şehâdetihima deyn-i müsbit   tahlîf deyn-i müsbit 

250 guruş     450 guruş 

Terzi Hâcı Filibo’nın hemşehrisi   Sahhu’l-bâkîden cânib-i şer’e âid birer paradan  

Esdiye’ye bi-şehâdeti’l-mezbûreyen   resm-i kısmet 

deyn-i müsbit     48,5 guruş 

920 guruş 

70 guruş kezalik fedâen li’l-yemin   

850 guruş   tenzil şüd 

 

Cânib-i hazineye âid resm   Mahkemeye âid nısf-ı kaydiyye  

48,5 guruş     1,5 guruş 

 

Hazineye âid nısf-ı kaydiyye   Hazineye âid nısf-ı dellaliye 

1,5 guruş     83 guruş 

 

Mahkemeye âid nısf-ı kaydiyye  Hazineye âid nısf-ı kaydiyye 

1,5 guruş      1,5 guruş 

 

Hazineye âid nısf-ı dellaliyye   Mahkemeye âid nısf-ı dellaliye 

83 guruş     27,5 guruş 

Nefs-i dellala virilen sülüsen nısf-ı   Varaka bahâ 

Dellaliye-i eşya     5 guruş 

55,5 guruş  

 

Masârif-i sâire-i müteferrika 

61 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

6676 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1620 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Şerife   Hisse-i ibni’l-ammi’l-merkûm Mehmed 

405 guruş     1215 guruş 
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XII/61a 

No:250 

Medîne-i Antalya kurrâsından Varsak karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Çoban oğlu Mehmed Ali bin Hüseyin’in verâseti zevce-i metrûkesi Ayşe bint-i Hasan ile 

sulbî sagîr oğulları Abdurrahman ve Ahmed ve Hasan ve sulbîye-i kebîre kızları Havva ve 

Emine’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrûn-ı 

mezbûrûnın valideleri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bâ-hüccet-i şer’iyye vasî-i 

mansûbeleri mezbûre Ayşe Hâtûn taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve 

beyinlerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur fî gurre-i zî’l-hicceti’l-harâm sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Altı yaşında erkek bozkırıncı deve re’s  Üç yaşında kırmızı deve re’s 1 

aded 1      700 guruş 

1000 guruş 

 

Def’a üç yaşında boz dorum deve re’s  Köşekli kör dişi kara deve re’s aded 1 

Aded 1      800 guruş 

650 guruş     

 

Def’a köşekli deve re’s aded 1  Def’a köşekli deve aded 1 

850 guruş     700 guruş 

 

İki yaşında dişi ak dorum re’s aded 1 Altı yaşında kara kayalık deve re’s aded 1 

550 guruş     1000 guruş 

 

Öküz çift 1     Buzağılı sığır aded 1 

1000 guruş     250 guruş 

 

Kara sığır aded 1    Üç yaşında buyrı ala dana aded 1 

150 guruş     150 guruş 

 

Def’a üç yaşında kör düge aded 1  Kulağı kesik hure düge aded 1 

150 guruş     150 guruş 
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İkişer yaşında dana aded 3   Bir yaşında kör dana aded 1 

300 guruş     80 guruş 

Koca kısrak aded 1    Merkeb aded 2 

350 guruş     500 guruş 

 

Uğla kılı keçe aded 6 çebeş aded 2 boz Def’a davar aded 2  

davar aded 2     40 guruş 

250 guruş 

 

Hınta keyl 10     Şair keyl 10 

200 guruş     100 guruş 

 

Nakd-i mevcûd     Butlacı kırmızı deve aded 1 

646 guruş     850 guruş 

 

İki yaşında topal dişi dorum(?) aded 1 Def’a bir yaşında dişi dorum (?) aded 1 

150 guruş     300 guruş 

 

Tencere aded 2  Yağ tâbesi aded 2  Sagîr çukur sahan aded 2 

60 guruş    35 guruş   30 guruş 

 

Tabak nuhâs aded 2  Nuhâs süd çömleği aded 1 Kazgan aded 1 kıyye 5 

25 guruş   25 guruş   100 guruş 

 

Bakraç aded 1   Çuval aded 10   Garâr aded 2 

30 guruş   250 guruş   30 guruş  

 

Müsta’mel kilim aded 3 Ekmek takımı   Nacak balta tahra 

100 guruş   20 guruş   20 guruş 

 

Köhne alacak keçesi   Hırdavât-ı menzil  Zemmât 

Aded 1    50 guruş 

30 guruş 
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Ali Fahreddin karyeli  Sulaklarlı Ermacid’de  Dereköylü Kadir’de hayvan  

(boşluk)zimmeti olub  hayvan semeni olub tahsîl  semeni olub tahsil olınan 

Tahsîl olınan deve semeni olınan     520 guruş 

500 guruş   500 guruş 

 

Sulaklarlı Hamidli Bekir Dereköylü Abdullah  Varsaklı a’yân Mollâ İsmail 

Zimmetinde olub tahsîl  zimmetinde olub   zimmetinde olub tahsîl  

Olınan    tahsîl olınan    olınan 

250 guruş       30 guruş 

 

Yekûni’l-mal 

14671 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Berây-ı techîz ve tekfîn  Mehr-i müeccel li’z-  Resm-i kısmet 

Vasiyet-i müsbit  zevceti’l-mezbûre Ayşe 353 guruş 

500 guruş   101 guruş 

 

 

Kaydiyye    Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

22 guruş   7 guruş   102 guruş 

 

Li-ebeveyn kız karındaşı Fatma validesi müteveffât Ümmühan’ın müteveffâ-yı merkûm 

Mehmed Ali zimmetinde olan terekesinde hisse-i irsîyesinden meccânen fâriğa olub diğer kız 

karındaşı Ayşe dahi validesi müteveffât-ı mezbûre terekesinden hisse-i irsîyesi mukâbilinde 

tehârüc tarîkiyle iki yüz elli guruş üzerine sul olub mukâbilinde kabz itmiş oldığı bâlâda 

muharrer büyük ve küçük on altı aded davar 250 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

13335 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- 

mezbûre Ayşe   mezbûr Abdurrahman  mezbûr Ahmed 

1666 guruş 35 para  2917 guruş   2917 guruş 

  

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l 
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Mezbûr Hasan   mezbûre Havva   mezbûre Emine 

2917 guruş   1458 guruş   1458 guruş 

 

No:251 

Medîne-i Antalya’da İğdir Hasan mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Hâcı Abdal bin Mustafa’nınverâseti zevce-i metrûkeleri Hadice bint-i İsmail ve Zeyneb binti 

Mollâ Ali ile sulbî sagîr oğlu İsmail ve sulbîye-i kebîre kızları Ayşe ve Elif’e ve sagîr 

Ümmü’ye inhisârı ba’de’t-tahkîki’ş-şer’i sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer’den mansûbe vasîleri mezbûre Hadice Hâtûn’ın taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le 

tahrîr ve terkîm ve beyinlerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’r-râbi’ 

aşer min şehr-i zi’l-hicce sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/61b 

No.252 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Teke sancağı dâhilinde vâkı’ Elmalu kazasına tâbi’ Karaköy ahâlisinden Mehmed ibn-i 

Kara Ahmed nâm kimesne medîne-i Antalya’da kâin meclis-i livâya mahsûs odada huzûr-ı 

âlî-i kaymakamlarından akd olınan meclis-i şer’-i hatîr-ı lazımü’t-tevkîrde heyet-i meclis-i 

livâ hâzır oldığı halde zikr olınan Elmalu kasabası sâkinlerinden ve zümre-i ulemâ ve 

meşâyihden Ahi Sinan kuds-i sırrü’l-mennân zaviyesi post-nişîn bâ’isü’l-i’lâm zehâdetlü es-

Seyyidü’ş-şeyhi el-Hâcc İsmail Zehrî Efendi üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Şeyh İsmail Efendi nefs-i Antalya sâkinlerinden ve devlet-i aliyye tebaasının Rum 

milletinden gâib-i ani’l-meclis Öksüz Kostanti nâm kimesneden beş mâh akdem sekiz bin 

yetmiş guruş bedel mukâbilinde bâ-ma’rifet-i sâhib-i arz teferrug idüb karyemiz olan Karaköy 

civarında vâkı’ ma’lûmü’l-hudûd ve’l-etraf cem’an yüz on dönümden ibâret on beş kıt’a tarla 

hâl-i hîynde teferrug ve tefevvüzünde karyemiz ahâlisinden araziye ihtiyacı olanlara teklîf 

olındıkda almakdan imtinâ ve istinkâf itmişler ise de ben dahi karye-i mezkûreden araziye 

muhtâc bulındığım halde husûs-ı mezkûr bana teklîf olınmamağla şeyh hâzır-ı mûmâ-ileyh 

bi’s-suâl tarlaha-yı mezkûreden kifâyed ile tenbiye ve bana tefvîz olınmak matlûbımdır 

didikde gıbbe’s-suâl şeyh-i mûmâ-ileyh dahi cevabında târih-i merkûmda tarlaha-yı 

mezkûreyi bedel-i merkûm ile bâ-izn-i sâhib-i arz tefevvüz eylediğini ba’de’l-ikrâr müddeî-i 

merkûm Mehmed dahi sâir ahâli karyesinin hîyn-i teklîfde teferrugdan imtinâ eyledikleri 

misullü imtinâ idüb hatta benim tefevvüzümü müteâkıb hücreme geldiklerinde yedimde olub 

ibrâz eylediğim işbu i’lâm-ı şer’î ve mazbata nâtık oldıkları üzere Helvacı İzzet bin Halil ve 
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Murmırlı Kara Muratzâde İsmail Ağa ibn-i Halil ve Bucak Ahmed oğlu Mehmed nâm 

kimesneler mahzarında tefevvüz-ı mezkûrımı izin ve icâzet ve imtinâ ile ıskât-ı hak eylemek 

manasına efendi mübârek olsun memnûn ve mesrûr oldum pek a’lâ oldı ben şirket ile 

hristiyana hizmet ideceğime sana hizmet iderim kelâmlarıyla kavlen (boşluk) ve benim ile 

ber-vech-i şirket zirâat itmek içün bâ-keyl İslambul altı keyl hınta tohum taleb ve ahzıyla 

fi’len dahi icâzet ve hatta dünki Salı gün dahi merkûm Antalya sûrı dahilinde ben şeyh 

efendiden tarlalar içün mukaddemân da’vâcı olmadığım gibi şimdi dahi da’vâcı olmayub 

bunlar içün merkûmdan hiçbir vecihle da’vâm dahi yokdur ancak sonradan ruhım 

sıkıldığından böyle arzuhal takdimiyle merkûmdan da’vâ itmişimdir deyü mahzar-ı şühûdda 

ikrâr ve evvelki icâzet-i mezkûrelerini bu vechle beyân ve tekrar itmişdir deyü müddeî-i 

merkûm Mehmed’in inkârına mukârın eylediği def’ini ve mazmûn i’lâm ve mazbata-ı 

mezkûreyi her biri bi’l-muvâcehe lede’t-tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde idüğü ihbâr olınan 

Antalya sâkinlerinden Hafız Salih bin Abdullah ve Elmalu kurrâsından Dere karyesinden 

Molla Hüseyin bin Ömer nâm kimesnelerin müttefikü’l-lafz ve’l-ma’nâ muvâfıkân li’d-def’ 

bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle arazi kâtibi Süleyman Bey ibn-i 

Ömer Bey dahi hâzır bulındığı halde isbât itmeğin es-sâkıt lâ yeûd mûcebince ber-minvâl-i 

meşrûh ıskât eylediği hakk-ı taleb temessük ve istinâd-ı salâhiyeti kalmadığı müddeî-i 

merkûm Mehmed’e tefhîm ve ba’dezîn tarlaha-yı mezkûre istirdâdıyla bi-vech şeyh-i mûmâ-

ileyh İsmail Efendi’ye taarruz ve müdâhaleden men’ ve tenbiye dahi olındığı huzûr-ı 

saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’t-tâsi’ min zi’l-hicceti’l-harâm sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 
♦ 

Kara davar aded 40  Müsta’mel yorgan ve  Müsta’mel kilim aded 2 

1200 guruş   yasdık  ve döşek ve minder  70 guruş 

    Aded 5 

    58 guruş 

 

Seccade aded 2  Çuval aded 5   Harar aded 1 

6 guruş   52 guruş   11 guruş 

 

Müsta’mel cübbe aded  1 Bakraç aded 1   Tencere aded 2 

3 guruş   15 guruş   60 guruş 

 

Hamur leğeni aded 1  Digan (?) aded 1  İbrik aded 1 
                                                
♦ 251 No’lu belgenin devamı  252 No’lu belgeden sonra verilmişdir 
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21 guruş   18 guruş   3 guruş 

 

Çanak aded 1   Kahve takımı   Meşe ve sac ayağı 

8 guruş   50 guruş   10 guruş 

 

Çekmece    Zenbil     Sim tabanca aded 1 

3 guruş   5 guruş   150 guruş 

 

Kantar aded 1   İhram aded 1   Müsta’mel entari ve gömlek ve 

10 guruş   6 guruş   don ve sarık ve şal aded 5 

        30 guruş 

 

Def’a kilim aded 1  Yorgan çar-şeb aded 1 Hamâyil-i şerîf 

35 guruş   20 guruş   10 guruş 

 

Ocak timurı aded 1  Tesbih aded 2   Üzengi çift 1 

1 guruş   10 guruş   2 guruş 

 

Tezgah takımı   Hırdavât-ı menzil   

25 guruş   10 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

1930 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Dellaliyye   Zeyneb Hâtûn’ın mehri Hadice Hâtûn’ın mehri 

10 guruş   25 guruş   101 guruş 

 

Techîz ve tekfîn  Vakıf dükkanı kirası  Hammaliyye 

120 guruş   25 guruş   3 guruş 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

41 guruş   2 guruş   1 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

30 guruş 
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Yekûni’l-ihrâcât 

359 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1571 guruş 

 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Mezbûre Hadice  mezbûre Zeyneb  İsmail 

98 guruş   98 guruş   550 guruş 

 

Hissetü’l-binti’l-  Hissetü’l-binti’l-kebîre Hissetü’l-binti’s-sagîre 

mezbûre kebîre Ayşe  Elif    Ümmü 

275 guruş   275 guruş   275 guruş 

 

XII/62a 

No:253 

Medîne-i Antalya mahallâtından Aşık Doğan mahallesi sâkinlerinden Muhzır Ali Ağa 

ibn-i el-Hâcc Hüseyin nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imiz 

vâcibü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûre ahâlisinden bâ’isü’l-kitâb Ahmed bin Ali nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb silk-i mülk-i sahîhamda müstakilen münselik 

Aşık Doğan  mahallesinde vâkı’ etraf-ı erbaasından bir tarafı Kör Osman ve bir tarafı 

Kepezen oğlu Ahmed ve bir tarafı Kulak Osman menzilleri ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile 

mahdûd bir evlek mikdârı mülk-i arsamız bi-cümleten mâ yeştemile ve yahviye tarafından 

îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî ve tagrîr ve gabndan berî bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’i ile beş yüz elli guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ahmed’e bey’ 

ve temlîk ve teslîm ve semen-i mezkûrden üç yüz guruş ahz ve kabz ve bâkî iki yüz elli 

guruşını târihinden bir sene gâyetine değin ihmâl ve te’cil eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

meşrûh iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyleyüb fî mâ ba’d arsa-i mahdûde-i 

mezkûrede benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i hâzır-ı merkûm 

Ahmed’in müstakilen mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ 

yehtar mâlik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı 

fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i zi’l-hisseti’l-harâm sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Hamidli Mehmed mülazım 

Kör Hasan oğlu Hüseyin çavuş 
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Paşa Hafız Bekir Efendi 

Kâtib Hafız Osman Efendi 

Ve gayrihum 

No:254 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ahi Kızı mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Kamile Hâtûn ibnetü Veli bin Abdullah’ın verâseti validesi Ümmü Gülsüm bint-i Derviş 

Ömer nâm Hâtûn ile sadrî sagîr oğulları Veli ve Ömer’e münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûr Veli’nin min kabli’l-ümm ceddesi ve 

tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den mansûbe vasisi mezbûre Ümmü Gülsüm Hâtûn ve diğer 

sagîr-i mezbûr Ömer’in dahi cedd-i sahîh ve vasî-i mansûbı olan Eğerci Ali bin Mustafa nâm 

kimesne ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede bey’ ve esmân-ı 

hâsılasından vasiyet-i müsbitesi vesâir masârifât-ı vâkıası ba’de’l-ihrâc sahhu’l-bâkî beyne’l-

verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûre defteridir 

ki ber-vech-i âtî zikr olınur tahriren fî’l-yevmi’s-sâbi’ min şher-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tisa 

ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Cedîdce kilim aded 2  Cedîd çul aded 1  Yorgan aded 2 Döşek aded 1 

211 guruş   50 guruş   yasdık aded 3 

        200 guruş 

 

Müsta’mel seviyy entari Müsta’mel sermeli   Çevre aded 1 

Aded 1 şalvar aded 1  salta aded 1   Uçkur aded 1 

250 guruş   200 guruş   25 guruş 

 

Köhne çitari entari   Def’a müsta’mel çitari Basma entari aded 1 

Aded 1    aded 1    20 guruş 

36 guruş   71 guruş 

 

Müsta’mel çuka nim-ten Müsta’mel canfes ferace Fes maa serme tepelik 

Aded 1    aded 1    30 guruş 

36 guruş   140 guruş 

 

Canfes şalvar aded 1  Şal aded 1   Yazma aded 2 

40 guruş   19 guruş   10 guruş 
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Çevre aded 1 uçkur  Döşek çar-şeb aded 1  Makrame aded 1 

aded 1 çukalı havlı  30 guruş   10 guruş 

aded 1 peşkir aded 1 

20 guruş 

 

Havlı aded 1   Bir mikdâr iblik   Bir mikdâr ibrişim  

23 guruş   20 guruş   30 guruş 

 

Don aded 2   Gömlek aded 5  Gömlek yeni aded 1 

30 guruş   85 guruş   31 guruş 

 

Kulan aded 1 peşkir   Boğça aded 5   Kapaklı tencere aded 2 

Aded 1    8 guruş   55 guruş 

14 guruş 

 

Çukur sahan aded 5  Tas aded 2   Nuhâs tabak aded 1 

50 guruş   15 guruş   8 guruş 

 

Minder aded 1   Sanduk aded 1   Fıta aded 2 döşek çar-şeb aded 1 

6 guruş   24 guruş   havlı aded 1 peçe aded 1 

        60 guruş 

 

İstanoz’da döşek aded 1 Leğen aded 1   Sanduk aded 1 

Yorgan aded 1 yasdık  30 guruş   10 guruş 

Aded 1  

130 guruş 

 

Köhne harar aded 1  Hırdavât-ı menzil  Bey’ olınan bir mikdâr incü ve 

6 guruş   30 guruş   iki gümüş yüzük 

        100 guruş 

 

Yaldız altunı aded 1  Kurucı Hüseyin Bey’in  Zuhûr  iden nakd-ı mevcûdesi  

60 guruş   kızında emânet rub’iyye 145 guruş 

    Altunı aded 5    

    50 guruş 
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Kışalalı Halil Usta oğlu İsa oğlu Mustafa oğlu  Gömlek aded 1 

Zimmetinde olan bâ-   zimmetinde menzil  25 guruş 

Tahsîl alacağı olan  İcâresi 

500 guruş   100 guruş 

 

Mahbube’de gömlek  Botan Fatmasında   Topal Kezban’da aded 1 

Aded 1    aded 1    25 guruş 

25 guruş   25 guruş 

 

Mezkûr Ahi Kızı mahallesinde kâin  

Debbağ Kara Osman’ın Halil menzili  

kurbunda vâkı’ hudûd-ı müştemilâtı  

Ma’lum bir bâb mülk-i menzil  

3500 guruş 

 

Yekûni’t-tereke  

6636 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn ve kefâret-i yemin ve Resm-i kısmet 

savm ve salât ve hayrât sâiresi içün  141 guruş 

bi-şehâdet-i Abdullah Hâfızzâde Mehmed  

Efendi ve Nebi bin Mustafa vasiyet-i 

Müsbit 

1000 guruş 

 

Kaydiyye     Masârif-i müteferrika 

10 guruş     33 guruş 

 

Varaka bahâ     Hammaliyye 

4 guruş     3 guruş 

 

Dellalliyye 

38 guruş 
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Yekûni’l-ihrâcât 

1229 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

5406 guruş 

 

Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre     

Ümmü Gülsüm     

901 guruş       

901 guruş Eşya semeninden tamamen kabz itmişdir  

000      

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr  Veli 

2252 guruş 30 para 

1750 guruş  Bâlâda aynen menzilden nısf-ı bâkî nakden vasî yedine teslîm ve diğer defter-i  

502 guruş 30 para kassâma nakl edilmişdir 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr Ömer 

2252 guruş 30 para  

1750        Kezalik menzilden aynen nısf-ı bâkî vasî yedinden teslîm  

502 guruş 30 para 

 

Bâlâda zikr olınan menzil aynen ibkâ ve ecr-i misliyle tâlibine îcâr ve hâsıl olan 

ücretinden sagîr-i mezbûr Ömer’in hissesi olan nısf-ı menzil icâresiyle ber-vech-i bâlâ nükûd-

ı mevrûsesi olan beş üz iki guruş otuz parasının nemâsından olmak üzere sagîr-i mezbûr 

Ömer’in nafaka ve kisve bahâsı içün târihinden itibaren yevmiye yirmişer para farz ve takdîr 

olınub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîr-i mezbûr Ömer’e harc ve sarfa vasî-i ceddi merkûm 

Ali Ağaya izin virildi fi’l-yevmi’t-tasi min zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn 

ve elf 

 

XII/62b 

No:255 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ahi Kızı mahallesi ahâlisinden olub bundan on iki sene 

akdem fevt olan Taşcıoğlu Abdurrahman bin Mustafa’nın verâseti zevce-i menkûha-ı 

metrûkesi Kamile bint-i Veli nâm Hâtûn ile sulbî sagîr oğulları Mustafa ve Veli’ye münhasire 
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ba’dehu ibn-i sagîr Mustafa fevt ve verâseti validesi mezbûre Kamile ile li-ebeveyn er-

karındaşı sagîr-i mezbûr Veli’ye münhasire oldığı ba’de’t-tahkîki’ş-şer’î sagîr-i mezbûr 

Veli’nin mal-i mevrûsını hıfza ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den mansûbe-i vasîye olub bu 

def’a fevt olan validesi mezbûre Kamile Hâtûn hâl-i hayat ve kemâl-i akıl ve sıhhatınde ben 

zevcim müteveffâ Abdurrahman terekesinden semen-i hisse-i irsîyem ile mehr-i müeccel 

hakkım ve sâniyen fevt olan oğlum Mustafa hissesinden dahi sülüs hisse-i irsîyem tamamen 

kabz ve umûrına sarfla istihlâk itmemle mâ ‘adâ zevcim müteveffâ-yı merkûm 

Abdurrahman’ın terekesinden olub âtîü’z-zikr Antalya’da Ahi Kızı mahallesinde ve İstanos 

nahiyesinde vâkı’ hudûd ve müştemilâtı ma’lûm iki bâb mülk-i menziller ile sâir eşyasını 

sebt-i defter ve ba’dehu mahzar-ı şühûdda zikr ve tayîn iderek işbu menziller ile eşyada benim 

asla alaka ve medhalim olmayub cümlesi müstakilen oğlum sagîr-i mezbûr Veli’nin babası 

müteveffâ-yı merkûm Abdurrahman ve li-ebeveyn er-karındaşı müteveffâ Mustafa’dan 

müntakil mevrûs-ı mülkidir deyü ikrârını da’vâ iden sagîr-i mezbûr Veli’nin vasî-i lâhıkası 

min kabli’l-ceddesi Gülsüm ibnetü Ömer nâm Hâtûn’dan beyyine taleb olındıkda ol dahi 

udûlden Abdullah Hâfızzâde Hâfız Mehmed Efendi ve hamamî Nebi ibn-i el-Hâcc Halil nâm 

kimesnelerin müteveffât-ı mezbûre Kamile’nin zevc-i sâniyesi ve mutlakı Hâfız Mustafa ibn-i 

Eğerci Ali nâm kimesnenin firâşından hâsıl mezbûreden mütevellid sadrî sagîr oğlu Ömer’in 

cedd-i sahîh ve vasî olan merkûm Eğerci Ali bin Mustafa nâm kimesne muvâcehesinde ve 

vech-i şer’i üzere eyledikleri şehâdetleriyle ba’de’l-isbât ve’l-hükm vasî-i mezbûre Gülsüm 

Hâtûn taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve müstakilen sagîr-i mezbûr Veli içün vasî-

i mezbûreye teslîm olınan menzil ve eşyanın mümzâ defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur 

fi’l-yevmi’s-sâbi’ min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i merkûmede vâkı’ İstanos nâhiyesinde vâkı’ Kazgan kıyye 7 

Fevkânî iki göz odalı   hudûd ve müştemilâtı  200 guruş 

Müştemilâtı sâire-i   ma’lûm bir bâb mülk-i 

ma’lûmeyi bir bâb   menzil 

mülk-i menzil   4000 guruş 

12000 guruş    

 

Tahminen kebîr kapaklı Köhne el leğeni aded 1 Kapaklı sahan aded 5 

Tencere aded 2  ibrik aded 1   140 guruş 

120 guruş   40 guruş 

 

Hamîr leğeni aded 1  Kadayıf tebsisi aded 1 Şurba tası aded 1 
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40 guruş    25 guruş   20 guruş 

 

Yağ tâbesi aded 3  Küçük karâvâne aded 1 Bakraç aded 1 

24 guruş    16 guruş   30 guruş 

 

Güğüm aded 1   Kahve takımı değirmen Sac aded 1 sac ayağı aded 1 

40 guruş    aded 1 cezve aded 1  maşa aded 1ıskarân aded 1 

    Tâbe aded 1teneke   şişe aded 1 

    Tebsi aded 1   30 guruş 

    30 guruş 

 

Kamış memlû mak’ad  Köhne yorgan aded 1  Sanduk aded 2 

Aded 1yasdık aded 2  döşek aded 1 yasdık   60 guruş 

100 guruş    aded 2 

    60 guruş 

 

Kebîr ayîne aded 1  Müsta’mel mihaffe kilimi Köhne seccade aded 1 

100 guruş    aded 1    10 guruş 

    150 guruş 

 

Köhne çuval aded 3  Tunç havan aded 1  Şam’dan aded 1 

40 guruş    35 guruş    15 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

18325 guruş  

    569 guruş   Resm-i kısmet  Kaydiyye  Varaka  Masârif-i müteferrika 

  433 guruş  26 guruş 10 guruş 100 guruş 

16756 guruş  

 1750 guruş   Diğer defter-i kasâmda muharrer bu def’a fevt olan validesi Kamile’den 

müntakil nısf-ı menzil 

  502 guruş 30 para Yine validesi müteveffât-ı mezbûreden ber-mûceb-i diğer defter-i 

kassâm eşya-ı mübi’semeninden 

 

18008 guruş 30 para 
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Sagîr-i mezbûr Veli’nin babası müteveffâ-yı merkûm Abdurrahman’dan müntakil 

bâlâda zikr olınan iki bâb mülk-i menzil ve validesi müteveffât Kamile’den müntakil nısf-ı 

mülk-i mezilleri aynen ibkâ ve îcâr olınub üceretiyle sagîr-i mezbûr infâk ve iksâ olınması 

sagîr-i mezbûr hakkında enfâ’oldığı ihbâr olınmağla menzil-i mezkûrları ecr-i misliyle 

tâlibine îcâr ve hâsıl olan ücretinden sagîr-i mezbûr infâk ve iksâya vasî-i mezbûreye kıbel-i 

şer’den izin virildikden sonra vasî-i mezbûrenin sagîr-i merkûma kadr-i ma’rûf nafaka ve isve 

bahâ farz ve takdîr olınmağla taleb ve iltimâsına mebnî hâkim-i mevki’ zeyl-i kitâb fazîletlü 

mollâ efendi hazretleri dahi menzil-i mezkûrların ücretinden olmak üzere sagîr-i mezbûrın 

nafaka ve kisve bahâsı içün târih-i vesîka-i âtîden itibâren şehriye kırk beşer guruş farz ve 

takdîr idüb meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı beher şehr sagîr-i mezbûre Gülsüm Hâtûn’a izin 

virildiği işbu mahalle şerh virildi hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi’ min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene 

tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/63a 

No:256 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan mahallesi sâkinlerinden Saliha bint-i Ali 

nâm Hâtûn tarafından zikr-i âtî bey’i takrîr ve i’tâ-yı hüccet istidâsına vekîl oldığı zât-ı 

mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân Elmaluzâde el-Hâcc ibn-i Hüseyin ibn-i el-Hâcc 

Mustafa ve Karyağdızâde Hüseyin çavuş ibn-i Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle 

mahzar-ı hasm-ı câhide ber-nehc-i şer’i sâbit olan medîne-i mezbûre muteberânından 

Dizdârzâde Hasan Bey ibn-i Mehmed Ali nâm kimesne Antalya mahkemsinde meclis-i şer’-i 

şerîf-i enverde müvekkilesi mezbûrenin zevci bâ’isü’l-kitâb Musa bin İsmail nâm kimesne 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Saliha 

Hâtûn akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin yedimde mülk-i hakkım olub medîne-i Antalya 

mahallâtından Şeyh Sinan mahallesinde vâkı’ bir tarafdan vakıf arsa ve bir tarafdan vakıf 

dükkan ve tarîk-i âmm ve bir tarafdan tarîk-i hâss ile mahdûd ve fevkânî iki oda ve Külli oğlu 

zevcesi Fatma Hâtûn menzili tarafında olan tahtânî bir oda ve eşcâr-ı müsmir ve gayr-i 

müsmireli bağçe ve bir mikdâr havliyi zükak kapusının sol kanadı ile ifrâz ve ta’yîn birle 

tarafından îcâb ve kabuli hâvî şürût-ı müfsideden ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’i ile iki bin yedi 

yüz guruşa zevcem mezbûre Saliha Hâtûn’a bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr iki bin yedi yüz guruş zevcem müşterîye-i mezbûre yedinde tamamen ahz ve 

kabz eyledim fîmâ bad zikr olınan menzil-i müfrezde benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim 

kalmayub zevcem mezbûre Saliha Hâtûn’ın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdır keyfe 

mâ teşâ ve tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-
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taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

XII/63b 

No:257 

Medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan mahallesi ahâlisinden Gökçe Hâcı oğlu el-

Hâcc Hâfız Mustafa ibn-i el-Hâcc İsmail nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i 

mezbûre mütemekkinlerinden ve devlet-i aliyye tebaasının Rum milletinden Topuz dimekle 

ma’rûf bâ’isü’r-rakîm Hâcı Yorgi veled-i Kostanti nâm kimesne mahzarında bi’t-tav’ ve’r-

rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin silk-i mülk-i 

sahîhamda müstakilen münselik olub medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan 

mahallesinde etrafı hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hâcı Topuz Yorgi ve Kuyumcu Hâcı Anaşataş ve 

Mazici oğlu oğlu İstiradi ve tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî bir oda ve tahtında bir mağaza ve 

eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireli bir mikdâr havlıyı müştemil bir bâb mülk-i menzilimi 

cem’-i tevâbi’ ve’l-levâhık ve kâffe-i hukuk ve’l-mıurâfıkle tarafından îcâb ve kabûli hâvî 

şürüt-i müfside ve uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve gabn ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i 

şer’i ile on iki bin beş yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı merkûm Topuz Hâcı Yorgi bey’ 

ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm 

ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr on iki bin beş yüz guruş 

müşterî-i merkûm yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz itmemle fi mâ bad menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrde benim asla ve ka’tân alaka ve medhalim kalmayub mersûm Hâcı Topuz 

Yorgi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr mâlik 

ve mutasarrıf olsun didikde bâyı’-i mukırr-i merkûm el-Hâcc Hâfız Mustafa’nın takrîr-i 

meşrûhını mersûm Topuz Hâcı Yorgi dahi tasdîk ve tahkîk itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb 

olındı fi’l-yevmi’t-tâsi aşer min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Yörükzâde Mustafa Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed 

Ve Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc Yörük el-Hâcc İbrahim 

Ve Gök Mehmed oğlu el-Hâcc Yörük el-Hâcc Ali Ağa  

Ve Çerçi Mercan Ağa  

Ve Sarı Kulenin yeğeni Ömer ve gayrihum 

 

No:258 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 
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Arzuhâl takdîm iden Moravi Halil Ağa medîne-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer’-i 

şerîf-i enverde Abdal taifesinden derûn-ı arzuhâlde isimleri mezkûr yirmi üç nefer 

kimesnelerin işbu bin iki yüz yetmiş dokuz senesi şevvâlinin on sekizinci günü tarihiyle 

müverrâh ve cümlesinin imzâsıyla mümzâ ve mahtûm ve muanven ve mersûm yekdiğerinin 

zimmetlerine talluk iden meblağa kefîl ve zamîn oldığı derûnında merkûm olarak yede virmiş 

oldıkları işbu bir kıt’a senedleri mantukınca târih-i mezkûrda yedimden ve malımdan on beş 

bin guruş istikrâz ve ahz ve kabz ve umûrlarına sarf ile istihlâk idüb meblağ-ı mezbûr halen 

zimmetlerinde alacak hakkım olmağla bi’s-suâl kendülerinden istihsâl olınmasını taleb iderim 

deyü ba’de’d-da’vâ ve gıbbe’s-suâl taife-i merkûmın dahi cevablarında meblağ-ı mezbûr on 

beş bin guruşı deynimiz ve hebirimiz ahere kefîllerdir deyü ikrâr iderek temessük-i mezkûrı 

merkûma virdik her biri başka başka tâyıân ve kat’iyyen ikrâr idüb lakin meblağ-ı mezbûr 

müddeî-i merkûma deynimiz değildir deyü inkârları şer’ân mesmû’ ve muteber olmadığından 

ikrâr-ı mezkûrlarına binâen meblağ-ı mezbûr on beş bin guruşın edâsıyla taife-i merkûmuna 

tenbiye esnasında bâ-tavassut-ı muslihîn meblağ-ı merkûmdan bin guruş bi’t-tenzil bâkî on 

dört bin guruş virmek üzere tarafeyn bi’t-terâzi sulh olmalarıyla meblağ-ı mezbûr on dört bin 

guruşın taife-i merkûmından tahsîl ve müddeî-i merkûm Hüseyin Ağa’ya edâ ve teslîmleri 

lâzım geldiği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı  

        Fi 23 Zi’l-hicce Sene 79 

No:259 

Nefs-i Antalya’da Meydan mahallesinde vefât iden emir nâm Hâcı Süleyman oğlu Arab 

Zeybek Mehmed bin Süleyman’ın zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rûfesi olmadığından terekesi 

beytü’l-mala âid ve râci’ ve bu misillü terekeyi kabza bâ-irade-i seniyye Teke sancağı mal 

müdiri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi memûr ve müverrid olmağla tereke-i mezkûre bâ-

ma’rifet-i şer’-i şerîf ve mûmâ-ileyh tahrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede be’de’l-bey’ 

semeninden ba’de ihrâcü’d-deyn ve’l-masraf bâkisi beytü’l-mâl sandığınan teslîm olınan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’r-râbi’ 

min zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Yorgan aded 1 ve yasdık  Def’a yorgan    Mintân ve gömlek ve entari ve  

Ve hırdavât    25 guruş   hırdavât 

9 guruş 5 para       27 guruş 5 para 

 

Def’a cedîd entari   Yağmurlık   Seccade 

18 guruş   10 guruş   5 guruş 
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Hırdavât   Hınta kile 1maa çuval  Hırdavât 

5 guruş   27 guruş   3 guruş 30 para 

 

Def’a hırdavât   Hırdavât   Nakd-i mevcûd 

1 guruş   9 guruş   1 guruş 25 para 

 

Şal maa hırdavât  Dizlik     Tahra ve maşa  

11 guruş   1 guruş   9 guruş 

 

Bel timurı    Küfün (?) bahâsı  Bakır kıyye aded 7 

5 guruş   5 guruş   70 guruş 

 

Mıh     Tencere maa kapak   Tabak  

20 guruş   57 guruş 5 para  1 guruş 

 

Cevze aded 1   Çuval     Hırdavât 

1 guruş    10 guruş   7 guruş 

 

Kebe     Dükkanda olan eşyası  Merkeb bahâsı 

2 guruş   kıymeti   74 guruş 

    119 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

518 guruş 35 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve  tekfîn  Zincirci Şahin’e   Pazar bacı 

70 guruş   merkeb masârifi  3 guruş 

    10 guruş 

 

Hammaliyye   Dellaliyye   Hazineye âid dellaliye  

30 guruş   3 guruş   5 guruş 

 

Zenci Rîân bin Abdullah Resm-i kısmet   Kaydiyye 

Ve Dur Ali bin Musa   3 guruş 10 para  10 para 

Şehâdetleriyle virmiş olan  
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Arab Vahide 

179 guruş 

 

Varaka bahâ 

1 guruş 

Zeybek İbrahim’e bârgîr semeninden bâkî bi- şehâdeti Zabtiyye İbrahim bin Yusuf ve 

Süleyman bin Mustafa bâ-tahlîf deyn-i müsbit  100  guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

410 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beytü’l-mal 

108 guruş 15 para 

   5 guruş   Dellaliyye  

              5 para Kaydiyye 

113 guruş 10 para  

 

XII/64a 

No:260 

Finike iskelesinde müteveffât karantina müdüri vekîl Mustafa bin Abdullah’ın vâris-i 

ma’rûfı ve ma’rûfesi olmadığı içün terekesi beytü’l-mala âid ve râci’ ve bumisüllü terekeyi 

kabza bâ-irade-i seniyye Teke sancağı mal müdiri fütvvetlü Ahmed Rıfat Efendi memûr ve 

müverrid olmağla terek-i mezkûre bâ-ma’rifet-i şer’-i şerîf ve mûmâ-ileyh tahrîr ve sûk-ı 

sultânîde bi’l-müzâyede ba’de’l-bey’ semeninden ba’de ihrâcü’d-deyn ve’l-masraf bâkîsi 

beytü’l- mal sandığına teslîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr u beyân olınur hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi aşer min zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene 1279 

 

Gömlek ve entari  İç donı    Başlık  

 5 guruş   6 guruş   2 guruş 30 para 

 

Sarık     Çanta aded 1   Def’a gömlek ve entari 

5 guruş 25 para  4 guruş   5 guruş 

 

Hırdavât    Mürekkeb şişesi  Hırdavât  

12 guruş   4 guruş 10 para  1 guruş 
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Nargile   Gözlük    Divit 

5 guruş   1 guruş 15 para  8 guruş 

 

Basma memla kadim  Ağaç nargile   Kitâb  

30 guruş   3 guruş   15 guruş 

Def’a kitab   İyne    Hırdavât 

6,5 guruş   2 guruş   2 guruş 

 

Tahta sandık   Tava    Çul 

6 guruş   2 guruş   1 guruş 20 para 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

201 guruş 5 para 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ  

5 guruş   1 guruş Nısfı hazine-i  0,5 guruş 

    Celîleye âid 

 

Masârif-i müteferrika  Dellaliyye   Hammaliyye 

8 guruş   4 guruş Nısfı hazineye âid  2  guruş  

    Oldığı 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

20 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-teslîm beytü’l-mal 

181 guruş 5 para  

   2 guruş   Delaliyye 

                10 para Kaydiyye 

183 guruş 15 para 

 

XII/64b 

No:261 

İstanos nahiyesinde Andiye karyesinde müteveffâ Mehmed bin Mehmed nâm 

kimesnenin verâseti zevcesi Ayşe ile sulbî kebîr oğlu İbrahim ve sagîr oğlu Mustafa ve 
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sulbîye-i kebîre kızları Ayşe ve Fatma ve Ümmü ve Zeyneb ve Şerife’ye inhisârı lede’ş-

şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın emvâlini hıfza ve tesviye-i 

umûrına kıbel-i şer’-i şerîfden vasî nasb ve ta’yîn olınan validesi mezbûre Ayşe Hâtûn 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 

olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî 18 zi’l-

ka’de sene 79 

 

Mülk-i menzil   Bağ dönüm aded 1  Öküz çift aded 1 

Göz aded 2   400 guruş   700 guruş 

500 guruş 

 

Bel aded 1   Balta aded 1   Tahra aded 1 

10 guruş   10 guruş   5 guruş 

 

Çift takımı aded 1  Evânî-i nuhâs kıyye 5  Müsta’mel çuval aded 3 

25 guruş   100 guruş   25 guruş 

 

Melez kile aded 21  Namazlık aded 1  Hırdavât-ı menzil 

30 guruş   15 guruş   30 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

1850 guruş 

 

Vasiyet-i müsbit  Mehr-i zevce   Resm-i kısmet 

150 guruş   101 guruş   40 guruş 

 

Kaydiyye ve masârif-i  

Müteferrika 

25 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

316 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1536 guruş 
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Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mezbûre Ayşe   Fatma    Ümmü 

191 guruş 10 para 2 akçe 149 guruş 7 para 2 akçe 149 guruş 7 para 2 akçe 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Zeyneb   Şerife 

149 guruş 7 para 2 akçe 149 guruş 7 para 2 akçe 

 

No:262 

Medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan mahallesinde sâkine Marya bint-i 

Kiryakov nâm nasrâniye medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûrda Hâcı İstifron bağçesinde sâkin bâ’isü’l-vesika Sava veled-i Kiryakov nâm 

hiristiyan muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Sava 

zimmetinde cihet-i karz-ı şer’iden bâ-sened iki yüz elli guruş alacak hakkım olub lakin hâzır-ı 

mezbûr meblağ-ı mezbûrı def’aten bana edâya iktidârı olmayub te’cile tâlib olmağın ben dahi 

işbu târih-i rakîmdan on ay te’cil idüb ol dahi te’cil-i mezkûrı kabûl ve hitâmında edâyı eyledi 

didikde merkûmın takrîr-i meşrûhını hâzır-ı merkûm Sava dahi vicahen mâ vakaa bi’t-taleb 

imlâ olındı fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Paşa Hâfız Bey Efendi 

Muhzırbâşı 

Ve gayrihum 

 

XII/65a 

No:263 

İran devleti tebaasından olub bundan akdem Burdur cânibinde vefât iden Talib ibn-i el-

Hâcc Ali’nin medîne-i Antalya’da iki kapulı eski handa vâkı’ oda derûnında bulunub tebaa-i 

merkûmedem olub medînemizde  misâfireten ikâmet ve bu esnada Antalya’ya vürûd iden 

dost-ı müşârü ileyhânın elçi-i vekîli Mehmed Ağa ibn-i Ramazan’ın taleb ve ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede Duhhanî el-Hâcc Hasan Ağa nâm 

kimesneye bey’ olınan çürük mısır tambâküsünün mikdârıyla semenini mübeyyen defteridir 

ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fî 20 zi’l-hicce sene 79 

 

Çürük mısır tambâkü torba aded 6 kıyye aded fi 5 200 80 guruş 
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1000 guruş 

120 guruş  Antalya’da hancı Hüsyin Ağa’ya dört aylık bir oda kirası deyn-i müsbit 

880 guruş  

20 guruş  Mezkûr tambakünün dellaliyesi 

860 guruş  

5 guruş  Hamaliye 

855 guruş  

15 guruş  Masârif-i müteferrika 

840 guruş  

21 guruş Taraf-ı şer’e âid resm 

819 guruş 

1 guruş Kaydiyye-i defter 

818 guruş  

İşbu meblağ-ı bâkî sekiz yüz on yedi buçuk guruş müteveffâ-yı merkûmın verese-i 

cânibine îsâl ve teslîm itmek üzere elçi-i vekîl-i mûmâ-ileyh Mehmed Ağa’ya teslîm olındığı 

işbu mahalle şerh virildi 

 

No:264 

İstanos nahiyesinde İnhiban karyesinde müteveffâ Halil bin Yusuf nâm kimesne verâseti 

zevcesi Zahide ile sulbî sagîr oğulları Mehmed ve Ali ve Yusuf ve Süleyman’a inhisârı 

ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrân mezbûrûnın emvâlini hıfza ve 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan valideleri mezbûre Zahide Hâtûn ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-

i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi 18 zi’l-ka’de sene 79 

 

Dişi camus re’s aded 1 Erkek merkeb aded 1  İnek aded 1 

700 guruş   250 guruş   150 guruş 

 

Davar aded 10   Anbar göz aded 4  Hınta keyl aded 15 

250 guruş   900 guruş   300 guruş 

 

Şair keyl aded 5  Çul aded 1   Çuval aded 4 

550 guruş   50 guruş   30 guruş 

 

Yorgan ve yasdık ve   Hırdavât-ı menzil 
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minder    50 guruş 

100 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2830 guruş 

 

Vasiyet-i müsbit   Mehr-i zevce   Resm-i kısmet  

300 guruş   101 guruş   61 guruş 

 

Kaydiyye ve masârif-i   

Müteferrika 

45 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

508 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2322 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l  Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l Hissetü’l-ibni’l-mezbûri’s- 

Mezbûre Zahide  mezbûr Mehmed  sagîr Ali 

290 guruş   508 guruş   508 guruş 

 

Hissetü’l-ibni’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- 

mezbûri’s-sagîr Ali  mezbûr Yusuf   mezbûr Süleyman 

508 guruş   508 guruş   508 guruş 

 

XII/65b 

No:265 

İstanos nahiyesinde Sülekler karyesinde müteveffâ Kerim bin Mustafa nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Fatma ve anası Fatma ile sulbîye-i sagîe kızı Durkadın ve li-ebveyn karındaşı 

Halil ve kız karındaşı Kezban’a inhisârları lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra sagîr-i mezbûrın emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn 

olınan validesi mezbûre Fatma Hâtûn taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-

verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir 

ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire 15 zi’l-ka’de sene 79 
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Mülk-i menzil göz aded 1 Çuval aded 1çanak   Bağ dönüm yarım  

200 guruş   aded 1    200 guruş 

    20 guruş 

Öküz re’s aded 1  Davar aded    Hırdavât-ı menzil 

300 guruş   50 guruş   10 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

780 guruş 

 

Mehr-i zevce    Resm-i kısmet   Kaydiyye ve masârif-i müteferrika 

101 guruş   17 guruş   15 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

133 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

647 guruş 

 

Hissetü’l-mezbûre Fatma Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

80 guruş 10 para  Fatma     Durkadın 

    107 guruş 13 para  724 guruş  

 

Hissetü’l- ibniha Halil Hissetü’l-ibneti’l-mezbûre  

90 guruş 10 para 4 akçe Kezbân 

    45 guruş 5 para 2 akçe 

 

No:266 

İstanos nahiyesinde Andiye karyesinde müteveffâ Mehmed bin Yusuf nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Havva ile sulbî kebîr oğlu Süleyman ve Hüseyin ve Yusuf ve sagîr oğulları 

Mustafa ve Habib ve sulbîye-i sagîre kızı Şerife ve kebîre kızı Züleyha’ya münhasire oldığı 

lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrûn-ı mezbûrûnın emvâlini hıfza ve 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan valideleri mezbûre Havva 

Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve 

taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ubeyân olınur hurrire fî 17 

zi’l-ka’de sene 79  
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Mülk-i menzil göz aded 3 Bağ dönüm aded 1  Camus çift aded 1 

700 guruş   300 guruş   1000 guruş 

 

Dişi merkeb aded 1  Tay baş aded 1 aded 1 Melez kile aded 5 

150 guruş   200 guruş   69 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye   Çift takımı aded 1  Havan aded 3 

aded 8    30 guruş   30 guruş 

180 guruş 

 

Müsta’mel kilim aded 1 Müsta’mel çul aded 1  Bel ve balta ve tahra 

15 guruş   15 guruş   20 guruş 

 

Köhne minder ve yorgan  Hırdavât-ı menzil 

Ve yasdık    30 guruş 

700 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2743 guruş  

 

Vasiyet-i müsbit   Mehr-i zevce   Resm-i kısmet 

150 guruş   101 guruş   620 guruş 

 

Kaydiyye ve masârif-i  

Müteferrika 

35 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

349 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2394 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mezbûre Havva Hâtûn mezbûr Yusuf   Şerife 
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299 guruş 5 para 1 akçe 349 guruş 5 para 2 akçe  174,5 guruş 20 para 

 

Hissetü’l-ibni’l-mezbûri’s- Hissetü’l-binti’l-kebîre 

Sagîr Habib    Züleyha 

349 guruş 5 para 2 akçe 174,5 guruş 20 para 

 

XII/66a 

No:267 

İstanos nahiyesinde Beltan karyesinde müteveffâ Bekir bin Ömer nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Hadice ile sulbî kebîr oğulları silk-i askerîde Ömer ve kebîr oğlu Bayram ve 

sagîr oğlu Memiş ve sulbî kebîre kızları Teslime ve Ayşe ve Hazfa ve Selvar ve sagîre kızı 

Fatma’ya inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve numâyân oldukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın 

emvâlini hıfza ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan valideleri 

mezbûre Hadice Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve 

taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi 17 

zi’l-ka’de sene 79 

 

Mülk-i menzil ve havli Öküz aded 1   Davar aded 85 

Ve cem’-i müştemilât  250 guruş   1700 guruş 

1500 guruş 

 

Kabak anbar göz aded 4 Müsta’mel kilim aded 1 Köhne çul  

400 guruş   25 guruş   30 guruş 

 

Köhne çuval aded 7  Hınta kile aded 12  Şair kile aded 5 

20 guruş   240 guruş   50 guruş 

 

Çift takımı aded 1  Evânî-i nuhâs kıyye 10 Balta aded 1 

50 guruş   20 guruş   10 guruş 

 

Bel aded 1   Tahra aded 1   Nacak aded 1 

15 guruş   5 guruş   10 guruş 

 

Osmancıkda zimâm  Koca Veli’de inek param Def’a Koca Veli’de  

20 guruş   200 guruş   tohum akçesi  
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        125 guruş 

 

Def’a Koca Veli’de   Def’a mezbûr Koca  Def’a merkûmda şair kile3 

Tarla ücreti   Veli’de Melez kile 3  30 guruş 

85 guruş   60 guruş 

Abak’da   Mehmed kethüdada  Koca Ömer’de koyun akçesi 

200 guruş   400 guruş   60 guruş 

 

Hurdavât-ı beyt 

50 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

5735 guruş 

 

Vasiyet-i müsbit   Mehr-i zevce   Veli Ağa’nın ve Şeyh Ali gavvas- 

350 guruş   151 guruş   ın şehâdetleriyle sâbit olan deyni  

        Vasisi oldığı yetimlere 

        780 guruş 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Masârif-i müteferrika 

111,5 guruş   88 guruş   65 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

1422 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

4269 guruş 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

mezbûre Hadice   mezbûr Ömer   Bayram  

733 guruş 35 para  679 guruş 4 para  679 guruş 4 para 

 

Hissetü’l-ibni’l-  Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mezbûri’s-sagîr Memiş Teslime   Ayşe  

679 guruş 4 para  339 guruş 22 para  339 guruş 22 para 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûre 
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Selvar    Hafsa     Fatma  

339 guruş 22 para  339 guruş 22 para  339 guruş 22 para  

 

 

No:268 

İstanos nahiyesinde Dere karyesinde fevt olan Hadice bint-i Abdullah verâseti anası 

Fatma ve zevci Mehmed ile sulbîye-i sagîre kızı Fatma ve li-ebeveyn er-karındaşı Mehmed ve 

kız karındaşı Rabia’ya inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîre-i 

mezbûrenin malını hıfza kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan pederi Mehmed ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm ve tefhîm kılınan 

terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi 21 zi’l-ka’de sene 

79 

 

Erkek merkeb aded 1  Davar aded 2   Kuşak aded 1 

350 guruş   60 guruş   70 guruş 

 

Yatak aded 1   Zevci Mehmed üzerinde  Hırdavât-ı menzil 

70 guruş   mehri    30 guruş 

    101 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

681 guruş 

17 guruş  Resm-i kısmet 

664 guruş 

15 guruş  Kaydiyye ve masârif-i müteferrika 

649 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Hissetü’l-zevci’l-mezbûr Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Fatma     Mehmed   Fatma 

108 guruş 2 para  162 guruş 10 para  324 guruş 

 

Hissetü’l-ahiha Mehmed Hissetü’l-uhtiha Rabia 

34 guruş 2 para  18 guruş 1 para 

 

XII/66b 

No:269 
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İstanos nahiyesinde Andiye karyesinde müteveffâ Ömer bin Ali nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Zeyneb ile sulbî kebîr oğlu Bekir ve Halil ve sulbîye-i kebîre kızları Şerife ve 

Fatma ve sagîre kızı Ayşe’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

sagîre-i mezbûrenin emvâlini hıfza kıbel-i şer’den  vasî nasb ve ta’yîn olınan validesi mezbûre 

Zeyneb ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve 

taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur fi 17 zi’l-

ka’de sene 79 

 

Mülk-i menzil göz aded 2 Bağ dönüm aded 10  Dana iki yaşında 

500 guruş   450 guruş   100 guruş 

 

Davar aded 8   Çul aded 1   Kabak anbar aded 1 

160 guruş   15 guruş   200 guruş 

 

Hınta kile aded 8  Şair kile 30   Mısır darısı kile aded 2 

180 guruş   42 guruş   20 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye   Yorgan yasdık minder  Çift takımı 

aded 4    40 guruş   40 guruş 

80 guruş 

 

Nacak tahra   Hırdavât-ı menzil 

15 guruş   30 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2572 guruş 

140 guruş Vasiyeti müsbiti 

2432 guruş  

101 guruş  Zevcesi mehri 

2331 guruş  

58,5 guruş  Resm-i kısmet 

2272,5 guruş 

45,5 guruş Kaydiye 

2227,5 guruş Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 
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Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-mezbûr  

Mezbûre Zeyneb  Bekir    Halil 

278 guruş 22 para  557 guruş 4 para  557 guruş 4 para 

 

Hissetü’l-binti’l-  Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûreti’s- 

Mezbûre Şerife  Fatma    sagîre Ayşe 

278 guruş 22 para  278 guruş 22 para  278 guruş 22 para 

 

No:270 

İstanos nahiyesinde Taş Kesiği karyesinde müteveffâ Ömer bin Ahmed nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Fatma ile sulbî kebîr oğlu Ahmed ve sagîr oğlu Hasan ve sulbîye-i kebîre kızı 

Hadice’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın 

emvâlini hıfza ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer’i şerîfden vasî nasb ve ta’yîn olınan validesi 

mezbûre Fatma Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-

şer’iyye taksîm ve tefhîm kılınan terekenin defter-i  kassâmmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u 

beyân olınur hurrire fi 25 zi’l-ka’de sene 79 

 

Öküz aded 1   Dişi merkeb aded 1  Nukûd-ı mevcûdı 

150 guruş   200 guruş   200 guruş 

 

Tencere aded 1  Çanak aded 1   Yasdık aded 1 yorgan aded 1 

20 guruş   15 guruş   döşek aded 1 

        50 guruş 

 

Harar çift aded 1  Çuval çift aded 1  Çul aded 1 

20 guruş   20 guruş   25 guruş 

 

Müsta’mel kilim aded 1 Çift takımı aded 1  Melez kile aded 5 

12 guruş   50 guruş   75 guruş 

 

Hınta kile aded 6  Şair kile aded 4  Hırdavât-ı menzil 

120 guruş    40 guruş   30 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

1030 guruş 
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101 guruş  Resm-i kısmet 

929 guruş 

26 guruş Mehr-i zevce 

903 guruş 

20 guruş Kaydiyye ve masârif-i müteferrika 

883 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

Mezbûre Fatma  Halil    Hasan 

110 guruş 15 para  309 guruş 2 para  309 guruş 2 para 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûreti’l- 

Kebîre Hadice 

104 guruş 21 para 

 

No:271 

Antalya ahâlisinden İstanos nahiyesinde mutavattın iken müteveffâ Osman bin İbrahim 

nâm kimesnenin verâseti zevcesi Fatma ile sulbî kebîr oğlu İbrahim ve sulbî sagîr oğlu Sadık 

ve sulbîye-i sagîre kızları Kamile ve Şerife’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sagîrûn-ı mezbûrûnın emvâlini hıfza ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den 

vasî nasb ve ta’yîn olınan valideleri mezbûre Fatma ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki 

ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi 4 zi’l-ka’de sene 79 

 

Antalya’da vâkı’ fevkânî   İstanos’da vâkı’ mülk-i Düge aded 1 

Ve tahtânî bir göz mülk-i  menzil    80 guruş 

menzil    1000 guruş 

3500 guruş 

 

Tosun aded 2   Koca koyun   Merkeb aded 2 

600 guruş   100 guruş   200 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye 18 Kebîr güğüm aded 1  Sagîr güğüm aded 1 

Fi     50 guruş   25 guruş 

360 guruş 
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Cezve aded 1   Müsta’mel ibrik aded 1 Sagîr sini aded 1 

10 guruş   20 guruş   60 guruş 

 

Kazgan aded 1  kıyye 5 Müsta’mel kilim aded 1 Müsta’mel çul aded 2 

100 guruş   15 guruş   60 guruş 

 

Tahra aded 1   Nacak aded 1   Çuval cedîd aded 8 

5 guruş   10 guruş   30 guruş 

 

Köhne çuval aded 3  Köhne harar aded 1  Kahve güğümü  aded 1 

20 guruş   10 guruş   20 guruş 

 

Minder aded 1 yasdık  Köhne sandık aded 1  Def’a sandık aded 1 

aded 1 yorgan aded 1  10 guruş   10 guruş 

50 guruş 

 

Sagîr şam’dan aded 1  Su tası aded 1   El leğeni aded 1 

5 guruş   10 guruş   10 guruş 

 

Kahve değirmeni aded 1 Sim tabanca aded 1  Hınta kile aded 6 

10 guruş   200 guruş   100 guruş 

 

Şair kile aded 2  Hırdavât-ı beyt 

20 guruş   50 guruş 

 

Yekûni’t-tereke  

7170 guruş 

 

Vasiyet-i müsbit  Zevce-i evvelisi merhûme Antalya’da mahalle mescidi  

300 guruş   Fatma Hâtûn deyn-i müsbit mütevellisi Karz Hafız’a  

    80 guruş   330 guruş 

 

Antalya’da Müslim cami’ 

-i şerîfi mütevellisi  
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Efendi’ye 

115 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât   

Zevcesine    Mehr-i zevce   Resm-i kısmet-i âdî 

80 guruş   201 guruş   151 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

100 guruş 

 

7170 guruş   Yekûni’t-tereke  

1368 guruş 1 para  Yekûn-i ihrâcât tenzil 

1508 guruş 1 para Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr 

Mezbûre Fatma  İbrahim    Sadık 

725 guruş 5 para  1692 guruş 104 akçe  1692 guruş 104 akçe 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre  Hissetü’l-binti’s-sagîri’l- 

Kamile    mezbûre Şerife 

846 guruş 52 akçe  846 guruş 52 akçe 

 

XII/67a 

No:272 

İstanos nahiyesinde Andiye karyesinde müteveffâ Musa bin Musa nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Şerife ve anası Ayşe ile sulbî kebîr oğulları Hüseyin ve Ömer ve sagîr oğlu 

Ali ve sulbîye-i kebîre kızları Fatma ve Teslime’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukadan sonra sagîr-i mezbûrın umûrını tesviyeye kıbel-i şer’den vasî nasb ve 

ta’yîn olınan validesi mezbûre Şerife Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-

verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî 

zikr u beyân olınur fi 17 zi’l-ka’de sene 79 

 

Mülk-i menzil   Bağ dönüm aded 3  Öküz çift aded 1 

600 guruş   800 guruş   650 guruş 
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Bârgîr ihtiyar aded 1  Evânî-i nuhâs kıyye   Çul aded 2 

150 guruş   kıyye aded 3   20 guruş 

    60 guruş 

 

Çifte takımı aded 1  Balta aded 1 tahra aded 1 Hırdavât-ı beyt 

30 guruş   15 guruş   30 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2355 guruş 

 

Vasiyet-i müsbit  Mehr-i zevce   Resm-i kısmet 

150 guruş   51 guruş   54 guruş 

 

Kaydiyye ve varaka bahâ  

30 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

2355 guruş Yekûni’t-tereke 

285 guruş  Yekûn-i ihrâcâtı ihrâc 

2070 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- 

Mezbûre Şerife  mezbûre Ayşe   mezbûr Hüseyin 

258 guruş 15 para  245 guruş 20 para  366 guruş 32 para 

 

Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mezbûr Ömer   mezbûr Ali   Fatma  

366 guruş 20 para  366 guruş 20 para  183 guruş 10 para 

 

Hissetü’l-ibni’l-kebîreti’l 

Mezbûre Teslime 

183 guruş 10 para 

 

No:273 
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İstanos nahiyesinde İmecik karyesinde müteveffâ Nasuh bin Süleyman nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Şerife Hâtûn ile sulbî kebîr oğlu Süleyman vasî-i sagîr oğulları Halil ve 

Hüseyin ve sulbîye-i kızı Fatma’ya inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra sagîrân-ı mezbûrânın emvâlini hıfza ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve 

ta’yîn valideleri mezbûre Şerife Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm teshîm kılınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr u beyân olınur hurrire fi 25 zi’l-ka’de sene 79  

 

Öküz aded 1   Dişi merkeb aded 1  Davar aded 9 

150 guruş   80 guruş   135 guruş 

 

Çıbış aded 1   Çul aded 1   Çuval aded 2 

60 guruş   20 guruş   20 guruş 

 

Harar aded 2   Keçe aded 1   Arı aded 3 

30 guruş   25 guruş   60 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye  Nacak aded 1   Tahra aded 1 

Aded 3    8 guruş   5 guruş 

45 guruş 

 

Taban timuri aded 7  Yağ kıyye aded 1  Bulgur kile aded 1 

15 guruş   13 guruş   15 guruş 

 

Dakik kile aded 2  Müsta’mel kilim aded 1 Yaylada dam aded 2 

25 guruş   30 guruş   300 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

30 guruş  

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

866 guruş 

 

Mehr-i zevce   Resm-i kısmet   Kaydiyye 

101 guruş   19 guruş   1 guruş 
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Varaka bahâ ve    

masârif-i müteferrika 

1 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

866 guruş  Yekûni’t-tereke 

137 guruş  Yekûn-i ihrâcât 

729 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’zeveceti’l  Hissetü’l-ibni’l-  Hissetü’l-ibni’l- 

Mezbûre Şerife  mezbûr Süleyman  mezbûr Halil 

91 guruş 5 para  182 guruş 10 para  182 guruş 10 para 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l Hissetü’l-binti’s-sagîri’l 

Mezbûr Hasan   mezbûre Fatma  

182 guruş 10 para  91 guruş 5 para 

 

XII/67b 

No:274 

Medîne-i Antalya kurrâsından Kundı karyesinde Suvacık Su nâm mahalde sâkine olub 

zâtı zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ta’rifleriyle ma’rife olan bâ’isetü’l-kitâb 

Emine bint-i İsmail nâm Hâtûn meclis-i şer’imiz vâcibü’t-tevkîrde yine karye-i merkûmeden 

zevc-i sâbıkı Kablama oğlu İsmail bin Abdurrahman nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm 

ve ta’bîr-i ani’l-merâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu İsmail ile hâl-i zevciyet beynimizde 

kâime iken firâşından hâsıla ve benden mütevellide halen bi-hakku’l-hidâne hucr ve 

terbiyemde olan hâzıre-i bi’l-meclis sagîre kızı Ayşe’nin nafaka ve kisve bahâ vesâir  

levâzım-ı zarûriyesi içün babası hâzır-ı merkûm İsmail üzerine kıbel-i şer’den mikdâr-ı kifâye 

meblağ-ı farz ve takdîr olınmak matlûbımdır didikde gubbe’t-tasdîk hâkim-i mevkı’ a’lâ’l-

küttâb rafea’kadrihu müvellâtü’l-vehhâb fazîletlü mollâ efendi hazretleri dahi sagîre-i 

mezbûre içün babası mezbûr İsmail üzerine bi’t-terâzi işbu târih-i kitâbdan şehrîye yirmi beş 

guruş farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve 

bahâ vesâir levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarfa ve lede’l-iktizâ istidâneye ve ınde’z-zafer 

merkûm İsmail üzerine rücûa’ mezbûre Emine Hâtûn’a izin virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb 
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olındı fi’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-ışrîn min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerife sene tisa ve sebîn ve mieteyn 

ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme kâtibi İsmail Efendi 

Ve Muhzır Mehmed 

Ve Muhzır Ali 

Ve Zabtiyye Kurıbidin oğlu Musa 

Ve gayrihum 

 

No:275 

İstanos nahiyesinde Havaklar karyesinde müteveffâ İbrahim bin Mustafa nâm 

kimesnenin verâseti anası Fatma’ya ve li-ebeveyn er-karındaşı Kerim ve Ömer ve diğer sagîr 

Halil ve li-ebeveyn kız karındaşı Kezban’a inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra işbu vereseler ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le ve sagîr-i mezbûrın emvâlini 

hıfza kıbel-i şer’den vasî nasb olınan validesi Fatma Hâtûn ma’rifetiyle tahrîr ve beyne’l-

verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-

vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi 14 zi’l-ka’de sene 79 

 

Mülk-i menzilden sülüs  İbrik aded 1   Salta aded 1 

Hisse     20 guruş   20 guruş 

200 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye   Saban timurı aded 1  Öküz çift aded 1 

Aded 4    10 guruş   700 guruş 

100 guruş 

 

Bağ adım aded 22  Davar aded 1   Harar aded 1 

300 guruş   20 guruş   10 guruş 

 

Daneden nısf hisse  Hırdavât-ı beyt 

25 guruş   30 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye ve masârif-i 

36 guruş   müteferrika 
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    25  guruş 

 

Yekûn-i tereke nakl  1430 guruş 

Yekûn-i ihrâcât 61 guruş  

   1369 guruş  

Hissetü’l-ümmi’l-  Hissetü’l-ahi’l-eb ve üm Hissetü’l-ahihimâ el- 

Mezbûre Fatma   Kerim    mezbûr Ömer  

228 guruş   326 guruş   326 guruş 

 

Hissetü’l-ahihima el-  Hissetü’l-uhtihimâ 

Mezbûri’s-sagîr Halil  el-mezbûre Kezban 

326 guruş   163 guruş  

Bundan sonra Ömer fevt olub verâseti zevcesi Kamile ve anası Fatma ile sulbî sagîre 

kızları Hadice ve Şerife ve Gülsüm ve li-ebeveyn er-karındaşı Kerim ve Halil ve kız karındaşı 

Kezban’a münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyan oldıkdan sonra sagîrûn-ı 

mezbûrûnın emvâlini hıfza vasî nasb ve ta’yîn olınan valideleri mezbûre Kamile Hâtûn 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 

olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olınur hurrire fi 14 zi’l-

ka’de sene 79 

 

Mülk-i menzil göz aded 1 Öküz aded 1   Çanak aded 1 aded 1 

150 guruş   300 guruş   100 guruş 

 

Tabak aded 1   Bağ dönüm aded 1  Hırdavât-ı beyt 

20 guruş    200 guruş   30 guruş 

 

Hisse-i irsîyesi 

326 guruş 

 

Yekûn-i tereke 

1026 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Mehr-i zevce   Kaydiyye ve masârif-i müteferrika 

13 guruş   101 guruş   30 guruş 
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1026 guruş  Yekûni’l-nakl 

154 guruş Yekûn-i ihrâcât ihrâc 

872 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-  Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mezbûre Kamile  mezbûre Fatma  Hadice  

109 guruş   145 guruş   193 guruş 13 para 

 

Hissetü’l-binti’l-  Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-ahihıma Kerim 

Mezbûre Şerife  Gülsüm   15 guruş 8 para 

193 guruş 13 para  193 guruş 13 para 

 

Hissetü’l-ahihıma   Hissetü’ll-uhtihima 

El-mezbûr Halil   el-mezbûre Kezban 

15 guruş 8 para  8 guruş 24 para 

 

XII/68a 

No:276 

İstanos nahiyesinde Samandır karyesinde müteveffâ Mehmed bin Veli nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Fatma ile sulbî kebîr oğlu Veli ve sagîr oğulları Osman ve Hasan ve sulbîye-i 

kebîre kızları Ümmühan ve Hafize ve Şerife ve Ayşe’ye inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın emvâlini hıfza ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan valideleri mezbûre Fatma Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve beyne’l-verese tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-

vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi 10 zi’l-ka’de sene 79 

 

Öküz çift aded 1  Dişi merkeb maa sıba  Erkek deve aded 1  

600 guruş   aded 1    800 guruş 

    200 guruş 

 

Dişi deve aded 1  Torum (?) yaşar   Def’a torum (?) aded 1 

600 guruş   aded 1    200 guruş 

    300 guruş 
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Davar aded 30   Koyun aded 1   Hınta kile aded 10 

750 guruş   30 guruş   180 guruş 

 

Şair kile aded 8  Dam göz aded 3  Susızda dam göz aded 1 

80 guruş   250 guruş   150 guruş 

 

Alacak keçesi aded 5  Müsta’mel kilim aded 3 Müsta’mel çul aded 1 

100 guruş   60 guruş   300 guruş 

 

Müsta’mel çuval aded 9 Müsta’mel harar aded 10 Evânî-i nuhâs kıyye aded 8 

90 guruş   10 guruş   160 guruş 

Çift takımı aded 1  Hırdavât-ı beyt 

45 guruş   50 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

4735 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Resm-i kısmet   Kaydiyye ve masârif-i müteferrika 

151 guruş   116 guruş   65 guruş 

 

4735 guruş Yekûni’t-tereke nakl 

331 guruş Yekûn-i ihrâcât 

4404 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l Hissetü’l-ibni’l-mezbûri’s- 

Mezbûre Fatma  mezbûr Veli   sagîr Osman 

550 guruş 13 para  770 guruş 24 para  770 guruş 24 guruş 

 

Hissetü’l-ibni’l  Hissetü’l-binti’l-mezbûri’l Hissetü’l-binti’l-mezbûreti’l 

Mezbûri’s-sagîr Hasan kebîre Ümmühan  kebîre Fatma 

770 guruş 24 para  385 guruş 12 para  385 guruş 12 para 

 

XII/68b 

No:277 
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Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Tenkeşki aşireti ahâlisinden Külfet oğlu Kerim bin Mehmed 

nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i 

mezbûre kurrâsından Koyunlar karyesi ahâlisinden bâ’isü’l-kitâb Molla Hüseyin bin Köle 

oğlu Osman nâm sagîrin li-ebeveyn kebîr er-karındaşı olub tesviye-i umûrlarına vasî-i 

mansûbları olan Ömer Belvan ve Mehmed onbaşı nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzırân-ı bi’l-meclis işbu Ömer Belvân ve Mehmed onbaşı 

yedlerinde olub muâyene olınan kara kayalık ta’bir olınur üç yaşında dişi deve benim 

devemden doğmuş mülküm olub bundan akdem mülkümden zâyı’ olmağla bi’l-istihkâk taleb 

iderim deyü da’va ol dahi cevabında mezkûr kara kayalık tabir olınur üç yaşında dişi deve 

vasîsi oldığımız sagîr-i mezbûr Mollâ Hüseyin’in yedinde olan devesinden doğmuş 

mülkümdür deyü def’le mukâbele idecek husûs-ı mezbûrda zevi’l-yed beyyinesi erceh ve evlâ 

olmağla vasî-i merkûmân Ömer Belvan ve Mehmed onbaşıdan lede talebü’l-beyyine ol dahi 

def’-i mezkûresini karye-i merkûme ahâlisinden lede’t-tezkiye şehâdetleri makbule olan Kara 

Nasuh oğlu Osman bin Nasuh ve Deli Ali oğlu Feyzi bin Ali nâm kimesneler bi’l-muvâcehe 

ber-nehc-i şer’i ityân itmeleriyle mûcebince müddeî-i mezbûr Kerim vasî-i merkûmân Ömer 

Belvan ve Mehmed onbaşıya bi-vech-i şer’i muârazadan men’ olınmağın mâ vakaa bi’t-taleb 

ketb olındı fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-ışrîn min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Karye-i merkûmeden Kara Nasuh oğlu Osman 

Ve yine karye-i merkûmeden Veli oğlu Feyzi 

Ve Muhzır Ali  

Ve Tobcu Hasan Çavuş ibn-i Mustafa Bey 

Ve gayrihum 

 

No:278 

Alaiyeye tâbi’ Değirmenci karyesi sâkinlerinden olub medîne-i Antalya’da müteveffâ 

Bayram bin Abdullah nâm müteveffânın zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rûfesi olmadığından 

terekesi beytü’l-mala râci ve âid ve bu misüllü terekeyi kabza bâ-irâde-i seniyye Teke sancağı 

mal müdiri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi memûr ve müverrid olmağla bâ-ma’rifet-i şer’-i 

şerîf ve mûmâ-ileyh ma’rifetleriyle beytü’l-mal sandığına teslîm olınan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi 25 zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene 79 

 

Üzerinde buluna nakd-i mevcûdı  

831 guruş 
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Yekûni’n-nakd 

831 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Resm-i kısmet   Kaydiyye 

120 guruş   20 guruş 3 para  1 guruş 20 para 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

20 para   12 guruş 20 para 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

155 guruş 10 para 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm li’t-teslîm beytü’l-mal 

675 guruş 20 para 

      20 para Hazineye âid nısf-ı kaydiyye 

676 guruş 20 para 

 

XII/69a 

No:279 

Alaiyye Sancağına tâbı’ Torbannası nahiyesi sâkinlerinden olub Antalya’da Timurcı 

Kara mahallesi Manav oğlu Ali Ağa’nın beğçesinde müteveffâ Ali bin Mustafa nâm 

kimesnenin zâhirde vâris-i ma’rûfı ve ma’rifesi olmadığından terekesi beytü’l-mala âid ve 

râci’ ve bu misüllü terekeyi kabza bâ-irâde-i seniyye Teke sancağı mal müdiri fütüvvetlü 

Ahmed Rıfat Efendi memûr ve müverrid olmağla tereke-i mezbûre bâ-ma’rifet-i şer’-i şerîf ve 

mûmâ-ileyh tahrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede ba’de’l-bey’ semeninden ba’de ihrâcü’d-

deyn ve’l- masraf bâkîsi beytü’l-mal sandığına teslîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur fi 16 zi’l-hicce sene 79 

 

Duhân-ı sâfî kıyye 79  Ceviz kile 18 kıyye 3  Keçe aded 1 

592,5 guruş   38 guruş   25 guruş 

 

Yorgan aded 1   Def’a yorgan ve yasdık Tencere aded 4 ve kapak ve sahan  

27 guruş 5 para  aded 2    ve don aded 1 
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    36 guruş   85 guruş 

 

Mihalic kıyye 3   Hırdavât   Darı keyl 2 

dirhem 300   18 guruş   23 guruş 10 para 

41 guruş 10 para 

 

Sac ma a sac ayak   Sisam keyl 6,5 kıyye 3,5  Çuval aded 2 

6 guruş   251 guruş   28 guruş 

 

Harar aded 2   Kaynı Mehmed’e olan Ekserelinin oğlu Abdullah’dan  

11 guruş   matlûbı tahsîl olındığı  matlûbı olub tahsîl olındığı 

    132 guruş   70 guruş 

Yekûni’t-tereke 

1386 guruş 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Ayân Mustafa bin   Yine ayân Mustafa bin Kezâlik ayân Mustafa bin Mehmed 

Mehmed ve Mehmed  bin Mehmed ve Mehmed bin ve Mehmed bin Ahmed 

Ahmed şehâdetleriyle  Ahmed şehâdetleriyle  şehâdetleriyle sâbit olub Devacı  

Sâbit olan Manav oğlu  sâbit olub Hasan Çavuş  oğlu İbrahim’e virilen  

Ali Ağa’ya virilen  nâm kimesneye virilen 35 guruş 

600 guruş   120 guruş 

 

Mustafa bin Hasan ve  Hammaliyye   Dellaiyye 

Mehmed bin Ahmed  20 guruş   12 guruş 

Şehâdetleriyle sâbit  

Olub zevcesine mehr 

Olarak virilen  

251 guruş 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

9 guruş   30 para   20 para 

 

Masârif-i müteferrika 

20 guruş 5 para  
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Yekûni’l-ihrâcât 

1080 guruş 35 para 

 

Sahhu’l-bâkî’t-teslîm beytü’l-mal 

305 guruş 5 para  

12 guruş  Hazineye âid dellaliye 

    15 para Hazineye âid nısf-i kaydiyye 

317 guruş 

 

No:280 

İstanos nahiyesinde İmecik karyesinde müteveffâ Hâcı Veli bin Ali nâm kimesnenin 

verâseti zevcesi Huri ile sulbî kebîr oğlu Nebi ve sulbîye-i kebîre kızları Raziye ve Havva ve 

Ayşe inhisârı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın emvâlini 

hıfza ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve tayîn olınan validesi mezbûre Huri 

ma’rifeti ve nâzır-ı merkûm Mustafa ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm ve teshîm kılınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr u beyân olınur fi 5 zi’l-hicce sene 79 

 

İmecik karyesinde   Yine karye-i mezbûrede  Davar aded 100 

Kavvâsdan istirdâd   kavvâsdan istirdâd olınan 2500 guruş 

Olınan tüyli deve aded 1 boz kayalık deve aded 1 

1500 guruş   1000 guruş 

 

Koyun aded 2   Dişi merkeb maa sıpa  Öküz çift 1 

90 guruş   aded 1    800 guruş 

    150 guruş 

 

Alacak keçesi aded 4  Köhne çul aded 2  Evânî-i nuhâs kıyye 20 

70 guruş   400 guruş   600 guruş 

 

Karye-i mezbûrede   Susızda mülk-i menzil Kabak anbar aded 2 

mülk-i menzil aded 1  aded 1    400 guruş 

1000 guruş   1500 guruş 
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Kovanlık aded 2  Arı aded 1   Köhne tahta sandık 

50 guruş   20 guruş   10 guruş 

 

Hırdavât 

50 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

8785 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

219,5 guruş   12,5 guruş   1 guruş 

 

 

Masârif-i müteferrika 

60 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

293 guruş  

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

8492 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l- kebîri’l Hissetü’l-ibni’s-sagîr 

Mezbûre Huri   mezbûr Mustafa  Nebi 

1061 guruş 5 para  2122 guruş 10 para  2122 guruş 10 para 

 

Hissetü’l-binti’l-kebîre Hissetü’l-binti’l-kebîre Hissetü’l-binti’l-kebîre  

Raziye    Havva     Ayşe 

1061 guruş 5 para  1061 guruş 5 para  1061 guruş 5 para 

 

XII/69b 

No:281 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Orman Dam nâm mahalde hayme-nişîn Yeni Osmanlı 

aşiretinden bundan akdem vefât iden Mustafa bin Mollâ Mehmed bin Mehmed verâseti zevce-

i metrûkesi Elif bint-i Yusuf ile sulbî kebîr oğlu Yusuf ile sulbîye-i kebîre kızı Ayşe ve sagîre 

kızı Teslime’ye inhisâr ittiği ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sagîre-i mezbûrenin tesviye-i 
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umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan validesi mezbûre Elif Hâtûn taleb ve 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve 

taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur fi’l-

yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i zi’l-hicce sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Kısrak re’s aded 1  Merkeb re’s aded 1  Koca sığır ineği re’s aded 1 

400 guruş   200 guruş   250 guruş 

 

Müsta’mel çadır aded 1 Tava aded 1   Kazgan aded 1 

25 guruş   10 guruş   100 guruş 

 

Leğen aded 1   Tencere aded 1  Hırdavât 

10 guruş   25 guruş   30 guruş 

 

Yekûni’l-eşya 

1080 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i  Resm-i kısmet 

20 guruş   müsbit    24 guruş 

    101 guruş 

 

Kaydiyye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

1,5 guruş   20 para   15 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

162 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

918 guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hisse-i ibn-i mezbûr  Hisse-i bint-i mezbûre  

Elif    Yusuf    Ayşe 

114 guruş   402 guruş   201 guruş 

 

Hisse-i bint-i mezbûre 
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Teslime 

201 guruş 

Verese-i kibâr-ı merkûmûn ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyelerini ahz ve kabz eyledikden 

sonra sagîre-i mezbûrenin hisse-i irsîye-i murakkaması dahi li-ecli’l-hıfz vasî-i mezbûreye 

teslîm olındığı işbu mahalle şerh virilüb temhîr olındı 

 

No:282 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Sulak karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Mustafa bin Osman bin Osman’ın verâseti zevce-i metrûkesi Ümmü bint-i Ahmed ile sulbîye-

i sagîre kızları Rukiyye ve hamleye inhisâr ittiği ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sagîre-i 

mezbûrenin tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve tayîn olınan validesi Ümmü Hâtûn 

taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân 

olınur fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i zi’l-hicce sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Koca sığır tosunı re’s  Merkeb re’s aded 1  Hınta keyl aded 25 

aded 1    200 guruş   400 guruş 

300 guruş     

 

Şair keyl aded 5  Çuval çift aded 2  Bakraç aded 1 

50 guruş   40 guruş   30 guruş 

 

Tava aded 1   Kelenk(?) aded 5  Kazgan aded 1 

10 guruş   100 guruş   100 guruş 

 

Tabak aded 2   Tencere aded 2  Çanak aded 5 

20 guruş   4 guruş   60 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

30 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

1380 guruş  

 

Minhâ’l-ihrâcât 
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Techîz ve tekfîn  Mehr-i müeccel-i müsbit Resm-i kısmet  

20 guruş   101 guruş   31,5 guruş 

 

Kaydiyye    Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

2 guruş   20 para   15 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

170 guruş 

 

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

1210 guruş 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre  Hisse-i bint-i mezbûre Hisse-i hamle-i mezbûr 

Ümmü    Rukiye    703 guruş 

151 guruş   303 guruş 

Verese-i kibâr-ı merkûma ber-vech-i bâkî hisse-i irsîyesinin ahz ve kabz eyledikden 

sonra sagîre-i mezbûrenin hisse-i irsîye-i murakkaması dahi li-ecli’l-hıfz vasî-i mezbûreye 

teslîm olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/70a 

No:283 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Karaman karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

İbrahim bin Süleyman’ın verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i Salih ile sulbî kebîr oğulları 

Musa ve Ahmed ve sulbî sagîr oğulları Veli ve Mehmed ve Ali ve sulbîye-i kebîre kızları 

Selime ve Zeyneb ve sagîre kızları Ümmü ve Dudu’ya inhisâr ittiği ınde’ş-şer’i’l-enver 

ba’de’t-tahkîk sagîrûn-ı mezbûrının tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve tayîn 

olınan valideleri mezbûre Fatma Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’-i şerîf ile tahrîr ve terkîm 

ve miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur tahriren fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i zi’l-

hicce sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Deve aded 1   Kara sığır ineği aded 2 Merkeb aded 1 

800 guruş   400 guruş   250 guruş 

 

Kara davar aded 10  Evânî-i nuhâs kıyye 5  Çadır aded 1 
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300 guruş   120 guruş   40 guruş 

 

Şair keyl 10   Hınta keyl 3   Çuval çift aded 2 

120 guruş   60 guruş   40 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

100 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2530 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz tekfîn    Mehr-i müeccel-i müsbit Resm-i kısmet 

20 guruş   101 guruş   60 guruş 10 para 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

1 guruş   25 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

211 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2319 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-mezbûr  

Mezbûre Fatma  Musa    Ahmed 

289 guruş   290 guruş   290 guruş 

 

Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

Veli    Mehmed    Ali 

290 guruş   290 guruş   290 guruş 

 

Hissetü’l-binti’l   Hissetü’l-binti’l-  Hissetü’l-binti’l-mezbûre  

Mezbûre Selime   Mezbûre Zeyneb  Ümmü     

145 guruş   145 guruş   145 guruş 
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Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Dudu 

145 guruş 

Verese-i kibâr-ı merkûmın ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyelerini ahz ve kabz eyledikden 

sonra sagîrûn-ı mezbûrûnın hisse-i irsîye-i murakkamaları dahi li-ecli’l-hıfz vasî-i mezbûreye 

teslîm olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

No:284 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Sulak karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Emine 

bint-i Osman bin Osman’ın verâseti zevc-i metrûkı İbrahim bin Bekir ile sadrî sagîr oğulları 

İbrahim ve Osman ve İsmail ve sadrîye-i kebîre kızları Havva ve Fatma ve sagîre Dudu’ya 

inhisâr ittiği ba’de’t-tahkîk sagîrûn-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî 

nasb ve ta’yîn olınan babaları mezbûr İbrahim Ağa taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr 

ve terkîm ve miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-

yı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min 

şehr-i zi’l-hicce sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Rub’iyye altunı aded 40 Yorgan aded 1   Döşek aded 1 

400 guruş   20 guruş   30 guruş 

 

Yasdık aded 1   Müsta’mel kutnî entari Müsta’mel settari entari  

20 guruş   aded 1    aded 1 

    100 guruş   100 guruş 

 

Zevcinden mehr  Hırdavât-ı menzil 

101 guruş   100 guruş 

 

Yekûni’l-eşya 

871 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye    Varaka bahâ 

21 guruş 30 para  1 guruş 10 para  20 para 
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Masârif-i müteferrika 

15,5 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

39 guruş 

 

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

832 guruş 

 

Hisse-i zevc-i mezbûr  Hisse-i ibn-i mezbûr  Hisse-i ibn-i mezbûr   

İbrahim Ağa   İbrahim    Osman 

208 guruş   138 guruş 26 para  138 guruş 26 para 

 

Hisse-i ibn-i mezbûr  Hisse-i bint-i mezbûre Hisse-i bint-i mezbûre 

İsmail     Havva     Fatma 

138 guruş 26 para  69 guruş 13 para  69 guruş 13 para 

 

 

Hisse-i bint-i mezbûre Kesr para 

Dudu    3 

69 guruş 13 para 

Verese-i kibâr-i merkûmûn ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyelerini ahz ve kabz ittikden sonra 

sagîrûn-ı mezbûrûnın hisse-i irsîye-i murakkamaları dahi li-ecli’l-hıfz vasî-i mezbûreye teslîm 

olındığı işbu mahalle şerh virilub temhîr olındı 

 

XII/70b 

No:285 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Murtana aşiretinden olub bundan akdem vefât iden Musa bin 

Süleyman bin Süleyman’ın verâseti zevce-i metrûkesi Gülsüm bint-i Hasan ile sulbî sagîr 

oğulları Süleyman ve Mustafa ve sulbîye-i sagîre kızları Gülsüm ve Hadice’ye inhisâr ittiği 

lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sagîrûn-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den 

vasî nasb ve tayîn olınan valideleri mezbûre Gülsüm Hâtûn taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve terkîm ve miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis 

aşer min şehr-i zi’l-hicce sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 
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Kara sığır ineği re’s   Kara sığır dügesi re’s   Kara sığır tosunı re’s  

Aded 1    aded 1    aded 1 

250 guruş   100 guruş   200 guruş 

Kara sığır öküzü re’s   Merkeb re’s aded 1  Tencere aded 2 

aded 1    160 guruş   20 guruş 

270 guruş 

 

Leğen aded 1   Çanak aded 2   Çuval çift aded 2 

30 guruş   20 guruş   20 guruş 

 

Müsta’mel çul aded 1  Hırdavât-ı menzil 

40 guruş   100 guruş 

 

Yekûni’l-eşya  

1210 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i müsbit Resm-i kısmet 

20 guruş   101 guruş   27 guruş 10 para 

 

Kaydiyye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

1,5 guruş   20 para    20 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

171 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1039 guruş 

 

Hisse-i zevce-i   Hisse-i ibn-i mezbûr  Hisse-i ibn-i mezbûr 

Mezbûre Gülsüm  Süleyman   Mustafa 

129 guruş 5 para  303 guruş 11 para  303 guruş 11 para 

 

Hisse-i bint-i mezbûre Hisse-i bint-i mezbûre Kesr para  
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Gülsüm   Hadice    2 

151 guruş 25 para  151 guruş 25 para 

Verese-i kibâr-ı merkûma ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyesini ahz ve kabz eyledikden sonra 

sagîrûn-ı mezbûrûnın hisse-i irsîye-i murakkamaları dahi li-ecli’l-hıfz vasî-i mezbûreye teslîm 

olındığı işbu mahalle şerh virilüb temhîr olındı 

 

XII/71a 

No:286 

Yeni Osmanlı aşiretinden olub medîne-i Antalya’ya muzâf Orman Dam mahalde 

hayme-nişîn iken bundan akdem vefât iden Osman bin Kadir bin Kadir’in verâseti zevce-i 

metrûke Ayşe bint-i Mehmed ile silk-i asâkir-i şahânede sulbî kebîr oğulları Ali ve Mehmed 

ve hanesinde sâkin sulbî kebîr oğulları Yusuf ve Kadir ve Musa’ya inhisâr ittiği ınde’ş-şer’i’l-

enver ba’de’t-tahkîk gâibân-ı mezbûrânın hisse-i mevrûselerini hıfz içün kıbel-i şer’den 

kayyıme nasb ve tayîn olınan valideleri mezbûre Ayşe ile ebnâ-ı kibâr-ı merkûmdan her 

birinin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîme miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-

şer’iyye tevzî ve taksîm ve hisse-i merkûmeyn kayyime-i mezbûreye teslîm olındığını 

mübeyyin tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur fi’l-

yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i zi’l-hicce sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Kara davar re’s aded 240 Deve re’s aded 5  Merkeb re’s aded 1 

6750 guruş   3600 guruş   150 guruş 

 

Bârgîr re’s aded 1  Çadır aded 1   Kilim aded 1 

300 guruş   300 guruş    70 guruş 

 

Çuval çift aded 2  Bakraç aded 1   Müsta’mel keçe aded 1 

40 guruş   15 guruş   10 guruş 

 

Çanak aded 3   Tencere aded 1  Digan (?) aded 1 

25 guruş   10 guruş   5 guruş 

 

Çorba tası aded 1  Kazgan aded 1 kıyye 3 Hırdavât-ı menzil 

10 guruş   60 guruş   150 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 
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10495 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i müsbit Resm-i kısmet 

400 guruş   101 guruş   249 guruş 34 para 

 

Kaydiyye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

14 guruş 6 para  5 guruş   65 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

835 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

9660 guruş 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hisse-i ibn-i mezbûr  Hisse-i ibn-i mezbûr  

Ayşe     Ali    Mehmed 

1207 guruş   1690 guruş 24 para  1690 guruş 24 para 

 

Hisse-i ibn-i mezbûr  Hisse-i ibn-i mezbûr  Hisse-i ibn-i mezbûr  

Yusuf    Kadir    Musa 

1690 guruş 24 para  1690 guruş 24 para  1690 guruş 24 para 

Verese-i kibâr-ı merkûmûn ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyelerini tamamen ahz ve kabz 

eylediklerinden sonra gâibân-ı mezbûrânın bâlâda murakkam hisse-i irsîyeleri dahi kendüler 

gelinceye kadar li-ecli’l-hıfz mezbûreye teslîm olındığı işbu mahalle şerh virilüb temhîr olındı 

 

No:287 

Medîne-i Antalya’da muzâf Orman Tam nâm mahalde hayme-nişîn iken Yeni Osmanlı 

aşiretinden olub bundan akdem vefât iden Ahmed bin Abdullah bin Abdullah’ın verâseti 

zevce-i metrûkesi Meryem bint-i Abdullah ile sulbî kebîr oğlu Süleyman ve sulbîye-i kebîre 

kızları Hadice ve Fatma ve Teslime’ye ve sagîre kızı Gülsüm nâm kimesnelere inhisâr ittiği 

ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldıkdan sonra sagîre-i mezbûrenin tesviye-i umûrına 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan validesi mezbûre Meryem Hâtûn taleb ve ma’rifeti 

ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 
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olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi 

15 zi’l-hicce sene 79 

Deve re’s aded 2  Çadır aded 1   Kara tuz aded 1 

1500 guruş   20 guruş   90 guruş 

 

Çuval çift aded 2  Kazgan aded 1  Tabe aded 1 

40 guruş   60 guruş   10 guruş 

 

Çanak aded 1   Tencere aded 1  Hırdavât-ı menzil 

5 guruş    15 guruş   100 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

1840 guruş 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i müsbit Resm-i kısmet 

20 guruş   101 guruş   43 guruş 

 

Kaydiyye    Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

20 guruş   1 guruş   20 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

1840 guruş  Nakl-i yekûn-i tereke 

188 guruş  Yekûn-i ihrâcât 

1652 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mezbûre Meryem  Süleyman   Hadice 

206 guruş   482 guruş   241 guruş 

 

Hissetü’l-binti’l-  Hissetü’l-binti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’l-mezbûreti’s- 

Mezbûre Fatma  Teslime   sagîre Gülsüm 

241 guruş   241 guruş   241 guruş 

Verese-i kibâr-ı merkûmın ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyelerini ahz ve kabz eyledikden 

sonra sagîre-i mezbûrenin hisse-i irsîyesi dahi vasî-i mezbûreye li-ecli’l-hıfz teslîm olındığı 

işbu mahalle şerh virilüb temhîr olındı 

 



 468 

XII/71b 

No:288 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Orman Dam nâm mahalde hayme-nişîn iken Yeni Osmanlı 

aşiretinden bundan akdem vefât iden Emin bin Mollâ Hasan’ın verâseti zevce-i metrûkesi 

Havva bint-i Abdullah ile sulbî sagîr oğlu Hasan nâm kimesnelere inhisâr ittiğini ınde’ş-

şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına kıbel-i  şer’den vasî nasb ve 

ta’yîn olınan validesi Havva Hâtûn taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm 

miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i zi’l-hicce 

sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Deve re’s aded 1  Kara sığır ineği re’s aded 7 Merkeb re’s aded 1 

500 guruş   1400 guruş   300 guruş 

 

Çadır aded 1   Çul çift aded 2  Evânî-i nuhâs kıyye aded 4 

100 guruş    40 guruş   100 guruş 

 

Müsta’mel kilim   Hırdavât-ı menzil 

aded 1    60 guruş 

25 guruş 

 

Yekûni’t-tereke  

2525 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  Mehr-i müeccel-i müsbit Resm-i kısmet 

25 guruş   101 guruş   60 guruş 

 

Kaydiyye    Varaka bahâ    Masârif-i müteferrika 

3,5 guruş   1 guruş    25,5 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

216 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 
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2309 guruş 

 

Hisse-i zevce-i  Hisse-i ibn-i mezbûr  

mezbûre Havva   Hasan   

288 guruş 25 para  2020 guruş 15 para 

Verese-i kibâr-ı merkûme ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyesini ahz ve kabz eyledikden sonra 

sagîr-i mezbûrın hisse-i irsîye-i murakkaması dahi li-ecli’l-hıfz vasî-i mezbûreye teslîm 

olındığı işbu mahalle şerh virilüb temhîr olındı 

 

XII/72a 

No:289 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Karaman karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Fatma bint-i Abdıllah bin Abdullah’ın verâseti sadrîye-i kebîre kızı Zeyneb ve bintü’l-ibn-i 

sagîre Hadice ve li-ebeveyn er-karındaşı Ali’ye inhisâr ittiği lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-

tahkîk sagîre-i mezbûrenin tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan bint-i 

mezbûre Zeyneb Hâtûn taleb ve ma’rifeti ve ma’riet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve miyânelerinde 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr u beyân olınur fi 15 zi’l-hicce sene 79 

 

Kendüden evvel vefât  Ve yine kendüden evvel Ve yine kendüden evvel fevt 

İden zevc-i İbrahim’den fevt olan oğlu Mustafa’ olan kızı Nazlı’dan hisse-i 

Hisse-i irsîyesi  dan hisse-i irsîyesi  irsîyesi 

317 guruş   109 guruş   80 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

506 guruş 

 

Techîz ve tekfîn  Resm-i kısmet   Kaydiyye 

20 guruş   12 guruş   1 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

1 guruş   15 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

506 guruş Yekûn-i nakl 
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50 guruş Yekûn-i ihrâcât 

456 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’l-binti’l-  Hissetü’l-bintü’l-eb-i  Hissetü’l-ahihima Ali 

Mezbûre Zeyneb  mezbûre Hadice  152 guruş  

228 guruş   76 guruş 

Verese-i kibâr-ı merkûmın ber-vech-i bâlâ tamamen hisse-i irsîyelerni ahz ve kabz 

eyledikden sonra sagîre-i mezbûrenin hisse-i irsîye-i murakkaması dahi li-ecli’l-hıfz vasî-

mezbûra teslîm olındığı işbu mahalle şerh virilüb temhîr olındı 

 

No:290 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan mahallesi ahâlisinden Manav Hâcı Halil 

oğlu Mehmed bin Mustafa nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i 

şerîf-i enverde bâ’isü’l-kitâb Adiyeli Devle oğlu Mehmed bin İbrahim nâm kimesne 

mahzarında bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına 

değin bi’l-irsi’ş-şer’î müstakilen silk-i mülk-i sahîhamda ve taht-ı tasarrufımda olub medîne-i 

Antalya mahallâtından Şeyh Sinan mahallesinde vâkı’ bir tarafdan Kartob oğlu el-Hâcc 

İbrahim menzili ve bir tarafdan odabaşı oğlu Mehmed menzili ve bir tafadan Kavan oğlu 

Osman menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî iki oda ve bir mikdâr havliyi 

müştemil bir bâb mülk-i menzilimi cem’-i tevâbi’ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve murâfık ile 

tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve gabn ve 

muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’i ile beş bin guruş semen mukâbili merkûm Devle oğlu 

Mehmed’e bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr beş bin 

guruş müşterî-i merkûm Devele oğlu Mehmed yedinden tamamen ahz ve kabz itmemle fi mâ 

bad menzil-i mahdûd-ı mezkûrde benim asla alaka ve medhalim kalmayub merkûm Devle 

oğlu Mehmed’in mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve sarîhi olmuşdır keyfe  mâ yeşâ ve hasbe 

mâ tehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ hüve bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olındı hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrînn min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tisa e sebîn 

ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mükerrermetlü müfti el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 

Ve A’zâdan Moravî Ahmed Efendi 

Ve Dikici Ali onbaşı 

Ve Dikici Kerbedli oğlu Emin 
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Ve Ispartalı Müsenneci Şeyh Mehmed 

Ve Mahkeme kâtibi İsmail Efendi 

Ve Muhzırbâşı Mehmed 

Ve Muhzır Ali 

Ve gayrihum 

 

XII/72b 

No:291 

Medîne-i Antalya mahallâtından Has Balaban mahallesinde sâkine ve sinn ve cüssesinin 

bülûğa tahammülü olmağla rü’yet-i hayz ile bülûğını mu’terife olan râfi’atü’l-vesîka Ayşe 

bint-i Mehmed nâm şeyb zâtı ba’de’t-ta’rif-i şer’î meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

zevc-i dâhili  Mollâ Veli bin Ali mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb veliyy-i 

akrebin olan validem hâzire-i bi’l-meclis işbu Surur bint-i Hüseyin nâm Hâtûn târih-i 

hüccetden iki sene akdem hâl-i sigârımda beni yüz elli guruş mehr-i müeccel ile hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Mollâ Veli’ye bi’l-vesâye akd ve  tezevvîc ol dahi tezevvüc ve kabûl ve üzerime 

def’aten duhûl itmiş olub ancak ben târih-i hüccetden altı gün mukaddem rü’yet-i hayz ile 

bâliğa oldığım halde fesh-i nikâh ile nefsimi ihtiyâr ve işhâd itmiş olmamla husûs-ı mezbûr 

hâzır-ı merkûm Mollâ Veli’den suâl olınub beynimizde kâim olan nikâh fesh ve tefrîk 

olınmak matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm Mollâ Veli dahi cevâbında müddeîye-i 

mezbûre ber-vech-i muharrer mehr-i mezkûr ile zevce-i menkûha-i medhûl bihası oldığını 

ikrâr lakin vech-i meşrûh üzere hıyâr-ı bülûğa nefsini ihtibâr eylediğini ma’lûmım değildir 

deyü inkâr idecek müddeîye-i mezbûreden ber-vech-i mübeyyen müddeâsına  mutâbık 

beyyine taleb olındıkda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslîminden ve mahalle-i mezbûre ahâlisinden 

olub zâtı mezbûre bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân nüfûs nâzırı Hüseyin Efendi ibn-i el-Hâcc 

Ali ve muhzırbâşı Mehmed Ağa ibn-i el-Hâcc Halil nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’e hâzırân olub eser-i istişhâd fi’l-hakika işbu müddeîye-i hâzıre Ayşe târih-i hüccetden altı 

gün akdem haberi irsâliyle bizi davet ve’l-ân rü’yet-i hayz ile bâliğa oldım deyü emâre-i hayzı 

bi’l-irâe bizim huzûrımızda fesh-i nikâh ile nefsini ihtibâr ve bizi işhâd eylemekle bizler dahi 

bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyü her biri müttefikü’l-lafz ve’l 

ma’nâ muvâfıkan li’l-müddeî irâe-i şehâdet-i şer’iyye ittiğimde ba’de’t-ta’dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde olmağın müddeîye-i mebûre Ayşe hîyn-i bülûğında ihtibâr ve 

firkât idüb ba’dehu kavlen ve fi’len akd-i mezbûrı mucîze olmadığı içün ba’de’t-tahlîf-i şer’î 

mûcebince zevc-i merkûm Molla Veli ile beyinlerinde kâim olan nikâhın fesh ve tefrikiyle 

ba’de’l-hükm mâ vakaa bi’l-istîfâ ketb olındı hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn min zi’l-

hicceti’ş-şerife sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 
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No:292 

Medîne-i Antalya mahallâtından Sofılar mahallesi sâkinlerinden zâtı ta’rif-i şer’le 

ma’rife Ayşe bint-i Yusuf nâm Hâtûn tarafından zikr-i âtî bey’i takrîr ve i’tâ-yı hüccet 

istidâsına vekîl oldığı medîne-i mezkûre mahallâtından Cami’-i Atîk mahallesi sâkinlerinden 

Salih bin İbrahim ve Süleyman Çavuş ibn-i Mustafa şehâdetleriyle ber-nehc-i şer’î sâbit ve 

sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan yine mahalle-i mezkûre sâkinlerinden sadrî kebîr oğlu 

Süleyman ibn-i el-Hâcc İbrahim nâm kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’-

i şerîf lâzımü’t-tevkîrde zikr olınan Sofular mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-kitâb Hâfız Ali ve 

Yusuf ve Nureddin ebnâ-ı Mustafa nâm kimesneler muvâcehelerinde bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem validem Ayşe bint-i Yusuf akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına 

değin yedimde müstakilen mülk-i sarihim olub Sofular mahallesinde vâkı’ bir tarafdan 

İbrahim menzili ve bir tarafdan medrese ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd ve mümtâz 

fevkânî iki oda ve tahtında bir mağaza ve bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb mülk-i 

menzilimi bi-cümleti’t-tevvâbi’ ve levâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık tarafından îcâb ve 

kabûli hâvî şürût-i müfside ve uhûd-ı mübteleden ârî bey’-i bât-ı sahih-i şer’î ile hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Hâfız Ali ve Yusuf ve Nureddin nâm kimesnelere sekiz bin guruş semen 

mukâbelesinde eslâsen müştereken bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde anlar dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semen-i mezkûrı 

müşterûn-ı merkûmûn yedlerinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim ba’de’l-yevm 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrde benim kat’an alaka ve medhalim kalmayub müşterûn-ı 

mezbûrûn Hâfız Ali ve Yusuf ve Nureddin’in mülk-i müşterâları olmuşdır didi didikde 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb imlâ olındı fi’l-yevmi’s-sâmin aşer min zi’l-hicce 

sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Hâcı Nâkıb Ağazâde Hüseyin Efendi 

Karyağdı oğlu Hüseyin Ağa 

Ve Ali Paşazâde İbrahim Ağa 

Ve gayrihum 

 

XII/73a 

No:293 

Medîne-i Antalya mahallâtından Kara  Dali mahallesinde sakin iken bundan akdem 

vefât iden Veli bin Salih bin Salih’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ayşe bint-i Halil 

ile sulbîye-i kebîre kızları Zeyneb ve Fatma ve sulbîye-i sagîre kızı Züleyha’ya inhisâr ittiği 
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lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldıkdan sonra sagîre-i mezbûrenin tesviye-i umûrına 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve tayîn olınan mahalle-i mezbûreden Don Kılabilin oğlu Mehmed 

bin Ahmed taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve miyânelerinde bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî 

zikr u beyân olınur hurrire fi 27 zi’l-hicce sene 79 

 

Mahalle-i mezbûrede   Yaylada kâin nısf-ı  Kazgan aded 1 kıyye 

Kâin nısf-ı mülk-i   mülk-i menzil   5  

Menzil    750 guruş   125 guruş 

1250 guruş 

 

Müsta’mel kilim   Leğen aded 1   Müsta’mel çuval  

aded 2    kıyye aded 4   çift aded 1 

60 guruş   80 guruş   20 guruş 

 

Mihaffe çift aded 1  Dükkan takımı  Hırdavât-ı menzil 

60 guruş   80 guruş   50 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2495 guruş 

 

Vasiyet-i müsbit  Mehr-i müeccel-i müsbit Resm-i kısmet 

400 guruş   251 guruş   46 guruş 

 

Kaydiyye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

3 guruş 30 para  1 guruş   44 guruş 10 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

2495   Nakl-i yekûn 

1746   Yekûn-i ihrâcâtı 

1749   Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-binti’l  Hissetü’l-binti’l-mezbûre 

Mezbûre Ayşe   mezbûre Zeyneb  Fatma 

231 guruş 5 guruş  539 guruş 11 para  539 guruş 11 para 
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Hissetü’l-binti’l-  Kesr para 

Mezbûre Züleyha   2 

539 guruş 11 para 

Verese-i kibâr-ı merkûmûn ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyelerini ahz ve kabz eyledikden 

sonra sagîre-i mezbûrenin hisse-i irsîyesine murakkamasını dahi li-ecli’l-hıfz vasî-i mezbûre 

teslîm olındığı işbu mahalle şerh virilüb temhîr olındı 

 

No:294 

Medîne-i Antalya Timurci Süleyman mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Hasan Çavuş ibn-i Ali ibn-i avinenin sulbî-i sagîr oğlu Ali ve sulbîye-i sagîre kızları Fatma ve 

Şerife ve Saliha’nın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babaları müteveffâ-yı merkûmûn 

müntakil ber-mûceb-i defter-i kassâm hisse-i irsîyelerini hıfza ve umûr-ı lâzımeleri içün 

üzerlerine kıbel-i şer’den vasî nasb ve bunun üzerine dahi iki nâzırı nasb ve ta’yîn olınması 

mühim ve ilzâm oldığından emânet ve istikâmet ile ma’rûf ve sadâkat ve diyânet ile mevsûf 

oldığı hatme-i kitâbda keşîde münsemit sutûr olan müslimîn ihbârlarıyla mütehakkık ve 

mütebeyyin olan bâ’is-i ani’l-kitâb sigâr-ı merkûmûnın hâlı Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc 

İbrahim’i hâkim-i mevki’ sadr-ı kitâb fakıhullahu teâla ile’s-sebîli’s-savâb fazîletli müvellâ 

efendi hazretleri sigâr-ı mezbûrûnın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin emvâl-i mevûreselerini 

hıfz ve tesviye-i umûr-ı lâzımeleri içün ber-vech-i hasbî vasî nasb ve Helvacı oğlu Ahmed 

Efendi ile müteveffâ-yı merkûm Hasan Çavuş’ın biraderi ve sigâr-ı mezbûrûnın ammîleri 

Mehmed Efendi’yi dahi ber-vech-i hasbî üzerine nâzır nasb ve ta’yîn ve vasî-i mûmâ-leyh 

nâzırân-ı mûmâ-ileyhânın haber ve ma’rifetleri olmaksızın umûr-ı vesâyetinden bir emr-i 

mübâşeret ve’t-tasaddî itmemek üzere tenbiye buyurub vasî-i mûmâ-ileyhe dahi vesâyet-i 

mezkûre ber-minvâl-i meşrûh kabûl eylediği misüllü nâzırân-ı mûmâ-ileyhâdan her birerleri 

nezâret-i mahkemeyi kabûl ve her birerleri vesâyet-i nezârete müterettib olan hidmeti kemâ 

tenbâgi edâ ve ifâyı taahhüd ve iltizâm itmeğin mâ vakaa bi’l-istîfâ sebt ve imlâ olındı hurrire 

fi’l-yevmi’l-hâmis min şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Hâcegândan fütüvvetlü Süleyman Efendi 

A’zâ-yı meclisden biraderi mûmâ-ileyh el-Hâcc Ömer Ağa 

Ve Tüccardan Abdülhamid Efendi 

Ve gayrihum 

 

XII/73b 
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No: 295 

Medîne-i Antalya mahallâtından Timurcı Süleyman mahllesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Hasan Çavuş ibn-i Ali bin avinenin sulbî oğlu Ali ve sulbîye kızları Fatma 

ve Şerife ve Saliha nâm sagîr ve sagîrelerin halleri ve emvâl-i mevrûslerini hıfz ve umûr-ı 

lâzımelerini tesviye içün kıbel-i şer’-i şerîf-i enverden mansûb vasîleri olan bâ’isü’l-kitâb 

Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim nâm kimesne mahfil-i şer’-i nebevîde takrîr-i kelâm ve 

ifâde-i merâm idüb vasîleri oldığım Ali ve Fatma ve Şerife ve Saliha nâm sigârın nafaka ve 

kisveye şiddet-i ihtiyâcları bedîdâr bulundığından mal-i mevrûslarından mikdâr-i kifâye 

meblağ-ı merkûmûn içün farz ve takdîr olınmak bi’l-vesâye matlûbımdır didikde gıbbe’t-

tasdîk hâkim-i mevkı’ sadri’l-vesîka bir şahâmât aklâmü’l-enîka fazîletlü müvellâ efendi 

hazretleri dahi sagîrûn-ı mezbûrûn Ali ve Fatma ve Şerife ve Saliha’ dan her birerlerine 

babaları müteveffâ-yı merkûmdan müntakil mallarından işbu târih-i kitâbdan kadar-ı ma’rûf 

idüğü ihbâr olınan sagîr-i merkûm Ali içün şehrîye altmış ve sagîre-i mezbûre Fatma içün 

dahi şehrîye elli ve sagîre-i merkûme Şerife içün dahi şehrîye kırkbeş ve sagîre-i mezbûre 

Saliha içün dahi şehrîye otuz beş guruş ki cem’an şehrîye yüz doksan guruş nafaka ve kisve 

bahâ farz ve takdîr buyurub mebâliğ-i mefrûzına mezkûreyı sigâr-ı merkûmûnın nafaka ve 

kisve vesâir havâyic-i zarûriyelerine harc ve sarfa lede’l-iktizâ istidâneye ve ınde’z-zafer 

sigâr-ı merkûmûnın mal-ı mevrûslarına rücû’a vasî-i mûmâ-ileyh Mehmed Efendiye izin dahi 

virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb tahrîr ve imlâ olındı hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min 

şa’bânü’l-muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

A’zâ-yı meclis-i livâdan el-Hâcc Ömer Ağa 

Hâcegândan biraderi mûmâ-ileyh Süleyman Efendi 

Ve Tüccârdan Abdülhamid Efendi 

Ve gayrihum 

 

No:296 

Medîne-i Antalya mahallâtından Sagir Bey mahallesinde sâkin bâ’isü’l-i’lâm Yorgancı 

el-Hâcc Abdurrahman Ağa ibn-i Ömer nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer’imizde medîne-i mezbûre mahallâtından Timurcı Süleyman mahallesi 

sâkinlerinden Ömer Ali bin Hasan muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı 

bi’l-meclis işbu Ömer Ali’nin babası ve mûrisi olub bundan akdem vefât iden Arab oğlu 

Hasan Ağa ile münasafaten miyânemizde müşterek Habıta çiftliğinde timurbâş olarak iki çift 

öküzümüz oldığı misüllü güzerân iden yetmiş yedi senesinde şerikim mezbûr Hasan Ağa 

hayatta iken çiftlik-i mezkûr-ı müşterek hâsılâtından olan altı yüz elli keyl darıdan elli keyl 
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darıyı yetmiş sekiz senesi tohumu içün ifrâz ve bâkî altı yüz keyl darıyı altı bin guruşa fürûht 

ve semen-i mezkûrden dört binbeş yüz guruş ile üç çift bir tek öküz daha iştirâ ve müşterek 

öküzümüzü altı çifte iblâğ ve bâkî iki bin guruşı dahi zimmetinde ibkâ eylediğinden zikr 

olınan on iki re’s öküzün altı re’si şerîkim müteveffâ-yı merkûm ve altı re’s dahi benim ve 

kezalik meblağ-ı mezbûr iki bin guruşın nısfı olan bin guruş benim ve nısf-ı diğeri olan bin 

guruş dahi merkûmın olub hatta şerîkim mezbûr Hasan Ağa ile zikr olınan yetmiş yedi 

senesinde sene-i merkûme hâsılâtı muhâsebesini medîne-i Antalya çarşusında vâkı’ Pazvand 

kahvesinde şühûd mahzarında rü’yet eylediğimizde keyfiyet-i minvâl-i meşrûh üzere oldığını 

tâyıân ve kat’iyyen ikrâr ve hissem olan mezkûr üç çift öküz ile sâlifü’l-beyân bin guruş 

merkûmdan kable’l-ahz vefât ve şirket-i mezkûremiz infisâh ve terekesine oğlu hâzır-ı 

merkûmdan meblağ-ı mezbûr bin guruş ile çift öküzü ve güzerân iden yetmiş sekiz senesi 

hâsılâtından hisseme âid ve üç yüz altmış sekiz keyl darı ile yirmi altı keyl sisam dahi kezalik 

kable’l-ahz merkûmın vefâtı vukûına mebnî hissem olan mikdâr-ı mezkûr hâsılâtı dahi 

terekesinden hâlen taleb iderim hâzır-ı mezbûr Ömer’den bi’s-suâl bana teslîm ile tenbiye 

olınmak murâdımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve gıbbe’s-suâl müddeâ-yı mezbûr Ömer Ali dahi 

cevâbında babası müteveffâ-yı merkûm Hasan ile çiftlik-i mezkûrde müddeî-i mezbûr el-Hâcc 

Abdurrahman Ağa münâsafaten şerik oldıklarını ve babası merkûm Hasan Ağa’nın terekesine 

vaz’ eylediğini ve akdem müşterek iki çift ve bir tek timurbâş öküz halen çiftlik-i mezkûrde 

bulundığını ve yetmiş sekiz senesi hâsılâtından iki yüz altmış keyl darı ile yirmi keyl sisam 

müddeî-i merkûmın hisse-i muhâsebesi oldığı ikrâr lakin meblağ-ı mezbûr bin guruş ile üç 

çift öküz ve yetmiş sekiz senesi üç yüz altmış sekiz keyl darı ve yirmi altı keyl sisam müddeî-

i merkûmın hisse-i muhâsebesi olub babam müteveffâ-yı merkûm zimmetinde deynen kaldığı 

ma’lûm değilidir deyü inkâr idecek müddeî-i mezbûr Abdurrahman’dan ber-vech-i muharrer 

müddeâsına mutâbık beyyine taleb olındıkda medîne-i mezkûre mahallâtından Meydan 

mahallesi sâkinlerinden Mustafa bin Abdullah ve Timurcu Kara mahallesi ahâlisinden Veli 

bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’e hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-

hakika müteveffâ-yı merkûm Hasan Ağa güzerân iden yetmiş yedi senesinde şubat ayının 

yirminci günü Antalya çarşusında vâkı’ Pazvand kahvesinde bizler hâzır oldığımız halde 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu el-Hâcc Abdurrahman Ağa ile sene-i mezkûre hâsılâtı muhâsebesini 

miyânelerinde rü’yet eylediklerinde sene-i mezkûre hâsılâtından altı yüz elli keyl darı husûle 

gelüb mikdâr-ı mezkûrdan elli keylini yetmiş sekiz senesinde ziraat içün tohumlık ifrâz ve 

bâkî altı yüz keyl darıyı altı bin guruşa bey’ ve semen-i mezkûrın dört bin guruş ile üç çift ve 

bir tek öküz iştirâ ve bâkî iki bin guruş dahi zimmetinde ibkâ itmişimdir deyü müteveffâ-yı 

mezbûr Hasan Ağa zikr olınan meclis muhâsebelerinde tâyıân ve kat’iyyen bizim huzûrımızda 

ikrâr itmiş olmağla bizler bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz her biri bi’l-
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muvâcehe ber-nehc-i şer’î edâ-i şehâdet-i şer’iyye eylediklerinde gıbbe’t-ta’dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince ba’de’l-hükm meblağ-ı mezbûr bin guruş ile üç çift 

öküzü müddeî-i mezbûr Osman Ağa’ya edâ ve teslîm itmek üzere mezbûr Ömer Ali’ye 

tenbiye ve sâlifü’z-zikr yetmiş sekiz senesi hâsılâtından olarak müddeî-i mezbûrın hissesine 

âid olındığını iddiâ eylediği üç yüz sekiz keyl darı ile yirmi altı keyl sisamdan müddeîye-i 

merkûmın ikrâr eylediği iki yüz altmış keyl darı yirmi keyl sisamdan mâ adâ inkâr eylediği 

ziyade içün müddeî-i mezbûrdan beyyine taleb olındıkda ityândan âciz ve tahlîfi gayri tâlib 

olmağla mûcebince ikrâr itmiş oldığı mikdâr-ı mezkûr iki yüz altmış keyl darı ile yirmi keyl 

sisamı dahi aynen müddeî-i merkûma edâ ile müddeî-i mezbûr Ömer Ali’ye tenbiye olındığı 

huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-ışrîn min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe 

sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

XII/74a 

No:297 

Medine-i Antalya mahallâtından Timucı Süleyman mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Hasan Çavuş ibn-i Ali bin avniye Hasan nâm kimesnenin verâseti zevce-i 

metrûkı Ayşe bint-i el-Hâcc İbrahim ile sulbî sagîr oğlu Ali ve sulbîye-i sagîre kızları Fatma 

ve Şerife ve Saliha nâm kimesnelere inhisâr ittiği lede’ş-şer’i’l-enver mütehakkik oldukdan 

sonra zevce-i merkûm ile sigâr-ı mezbûrûnın emvâl-i mevrûslarını hıfz ve tesviye-i 

umûrlarına emânet ve istikâmeti ba’de’l-ihbâr kıbel-i şer’-i şerîfden vasî nasb ve ta’yîn olınan 

zevce-i mezbûrenin er-karındaşı Mehmed Efendi ibnü’l-merkûm el-Hâcc İbrahim nâm 

kimesnenin ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve bi’l-farîzati’ş-şer’iyye verese-i 

mezbûre miyânelerinde tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı merkûm defteriidir ki 

ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi 10 min şa’bânü’l-muazzam sene 79 

 

Yorgan aded 2 döşek   Cedîd kilim aded 1  Tencere aded 3 kapak aded 2 

Aded 1 yasdık aded 2  müsta’mel kilim aded 1 160 guruş 

190 guruş   120 guruş 

 

Bakır tabak aded 3  Çorba tası maa kapak  Tağan (?) aded 2 

Çanak aded 3   aded 1     20 guruş 

80 guruş   30 guruş 

 

Balık tağanı (?) aded 1 Hamam leğeni aded 1  Sanduk aded 1 

20 guruş   ve katâif tebsisi aded 1 20 guruş 

    110 guruş 
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Def’a yorgan aded 1  Penbe memlû yüz  Ocak güğümü aded 1 

Müsta’mel minder   yasdığı aded 3   60 guruş 

aded 2    25 guruş 

70 guruş 

 

Sini aded 1   Kazgan aded 1 ve   Ser ayak (?) 

50 guruş   leğen aded 1   20 guruş 

    400 guruş 

 

Hamîr leğeni aded 1  Fenar aded 1   Kahve takımı  

50 guruş   30 guruş   40 guruş 

 

Seccade aded 1  Sagîr anbar aded 1  Kantar aded 1 

15 guruş   60 guruş   60 guruş 

 

Tüfenk aded 1   Bârgîr maa takımı  Def’a Sulak karyesinde kısrak 

150 guruş   aded 1    aded 2 maa tay aded 2 

    500 guruş   1000 guruş 

 

Bir bâb mülk-i   Şerbet takımı    Der-anbar hınta kile aded 65 

değirmen    30 guruş   fi 23  

5500 guruş       1495 guruş 

 

Mahalle-i mezbûrede  Nuhâs çömlek aded 1  Müsta’mel battaniye aded 1 

Vâkı’ nısf-ı mülk   25 guruş   130 guruş 

Menzili 

11500 guruş 

 

Def’a güğüm    Kebîr nuhâs çanak   Müsta’mel çul aded 1 

30 guruş   aded 1    30 guruş 

    30 guruş 

 

Def’a Murtana’da  Sagîr tencere aded 1  Yine Murtana’da sisam kile  

Mahfûz şair kile   30 guruş   aded 4 fi 40 
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Aded 20 fi 10       200 guruş 

200 guruş 

 

Müsta’mel cübbe   Müsta’mel çitari entari Müsta’mel cübbe mintan  

Aded 1    aded 1    35 guruş 

150 guruş    100 guruş 

 

Def’a müsta’mel   Müsta’mel yelek  Gömlek aded 4 

Entari aded 2   aded 2    125 guruş 

40 guruş   25 guruş 

 

Fes aded 1   Kuşak aded 1   Kundura aded 1 

15 guruş   45 guruş   20 guruş 

 

Zimem-i sahîhası olub tahsîl olınan 

 

Beltan karyesinde   Murtana’da Mahmud   Yine Beltan’da Damlı oğlu 

Ahmed  Ali’de   Ali’de    Osman’da 

120 guruş   125 guruş   124 guruş 

 

Yeni Osmanlı’da  Büyük Ali Fahreddin   Murtana’da küçük Hasan 

İsa Kahya’da    karyesinde Süleyman  Ali’de  

320 guruş   oğlu oğullarında  175 guruş 

    300 guruş 

 

Murtana’da Kara   Yine Murtana’da Torlu  Kızır oğlu Ali Çavuşda 

Bıçak’da   oğlu Musa’da   550 guruş 

65 guruş   230 guruş 

 

Andiye karyesinde  Mandırlı’da Hurşid’de İstavzoz’da Hâcı Ahmed’de 

Ekmekci Haride   63 guruş   345 guruş 

1180 guruş 

 

Sulaklı Hâcı Bekir   Arab oğlu Hasan Ali  Murtana’da Krlu mahallesinde 

Ağa’nın Veli’de  Ağa’nın Ömer Ali’de  Hâcı Ahmed hâcede  
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600 guruş   74 guruş   80 guruş 

Mahalle-i mezbûredeki Yine Murtana’da   Def’a şair kile aded 7 

Ahmed’de   menteşede   105 guruş 

46 guruş   2348 guruş 

 

Murtana’da Sulak oğlu Karabıçak İsmail’de  Tobcı Hurşid Çavuş’da 

Süleyman’da   95 guruş   49 guruş 

40 guruş 

 

Karaserli Ahmed   Bağcevân çobanın  Çevre kahyaların Dur Ali’de 

Kapudanda   Hüseyin’de   55 guruş 

90 guruş   119 guruş 

 

Bağcevân davalık  Murtana’da Receb’de  İçeveşli Hâcı İsmail’de 

Mehmed’de   500 guruş   350 guruş 

100 guruş 

Filibeli Mehmed’in   Nakd-i mevcûd  Def’a Sisam kile 

Zevcesinde   329 guruş   aded 35 kıyye 40 

70 guruş       1400 guruş 

 

Abdil Kula Mehmed’de Çuğalarda kulak   Morali Kır Salih’in  

Sisam keyl aded 22 fi 46  Ömer’de    arabında 

299 guruş    100 guruş   105 guruş 

 

Ebu Zeybek İsmail’de Kardıç ve Ekdir ticareti 

216 guruş   5500 guruş 

 

Yekûni’l-mal-i mevcûd 

40983 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Berây-ı techîz ve tekfîn  Kendüye îkâd olınacak Pederi merhûm merkûm zevci 

Ve vasiyet-i müsbit  kandil içün vasiyet-i  içün kandil îkâd olınmak üzere 

1000 guruş   müsbit    vasiyet-i müsbit 
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    50 guruş   50 guruş 

Değirmen içün   Mezkûr değirmen içün  Hamidli timurcı deyn-i  

masârif-i müsbit   diğer masârif-i müsbit müsbit 

350 guruş   400 guruş   18 guruş 

 

Konda Estefan’da   Bazargan Kahya oğlına Kumlucada bazargan Kel 

deyn-i müsbit   deyn-i müsbit   Kostanti’ye deyn-i müsbit 

10 guruş   400 guruş   10 guruş 

 

Tüccardan Abdülhamid Dükkan icâresi olarak  Sulaklar karyesinden Hâcı  

Efendi’ye deyn-i müsbit deyn-i müsbit   Veli Ağa’ya deyn-i müsbit 

400 guruş   300 guruş   93 guruş 

 

Mehr-i müeccel  Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye 

zevce-i mezbûre  974 guruş 37 para  58 guruş 

501 guruş 

 

Masârif-i müteferrika  Varaka bahâ 

250 guruş   20 guruş 

 

42682    Yekûn-ı mal-ı mevcûd-ı nakl 

4469 17 para  Yekûn-i ihrâcât-ı tenzil 

3772 ♦Guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hisse-i zevce-i  Hisse-i ibni’s-sagîri’l  Hissetü’l-binti’s-sagîri’l- 

Mezbûre   mezbûr Ali   mezbûre Fatma  

4711 guruş 27 para  13192 guruş 30 para  6596 guruş 15 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l Kesr para 

-mezbûre Şerife  merkûme Saliha  1 

6596 guruş 15 para  6596 guruş 15 para 

 

                                                
♦ Hesap hatası yapılmıştır. 
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Zevce-i mezbûre Ayşe’nin hisse-i murakkaması kendiye teslîm olındığı misüllü sigâr-ı 

merkûmûnın cem’an hisse-i irsîye-i mestûreleri olan otuz iki bin dokuz yüz seksen bir guruş 

otuz altı para dahi vasî-i merkûm Mehmed Efendi’ye teslîm ve li-ecli’l-edâne tenbiye olındığı 

işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/75a 

No:298 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ahi Yusuf mahallesi sâkinlerinden mübâyaacızâde 

Mustafa Bey ibn-i Halil nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i hatîr-i 

lâzımü’t-tevkîrde bâ’isü’l-kitâb yine medîne-i mezkûre mahallâtından Ahi Yusuf mahallesi 

sâkinlerinden Süleyman ibn-i Ali nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin yedimde mülk ve hakkım olub Ahi Yusuf 

mahallesinde vâkı’ bir tarafdan kendi mülk-i menzilim ve bir tarafdan Kasab el-Hâcc Derviş 

mülk-i menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd ve mümtâz fevkânî iki oda ve tahtında iki 

mağaza ve bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb mülk-i menzilimi bi-cümleti’t-tevâbi’ve’l-

levâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve 

uhûd-ı mübteleden ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’-i ile hâzır-ı bi’l-meclis işbu Süleyman dört bin 

guruş semen mukâbilinde bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve teslîm♦ ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr 

dört bin guruş müşterî-i mezbûr Süleyman yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz 

eyledim fi mâ bad menzil-i mahdûd-ı mezkûrde asla ve kat’an alaka ve medhalim kalmayub 

müşteri-i merkûm Süleyman’ın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve 

hasbe mâ yehtâr mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb imlâ 

olındı fi’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn min zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hal 

A’zâdan Ahmed Pertev Efendi 

Ve Hasan Bey ve Hüseyin Bey 

Ve Mahalle-i mezbûre imamı Bekir Efendi 

Ve Mercan Ağa 

Ve gayrihum 

 

No:299 

Medîne-i Antalya mahallâtından Tuzcular mahallesi sâkinlerinden zâtı zeyl-i hüccetde 

muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ta’rifleriyle ma’rife olan bâ’isetü’l-kitâb Fatma bint-i el-Hâcc 
                                                
♦ Doğrusu “tesellüm” olmalı 
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Hasan nâm Hâtûn medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde zevc-i 

sâbıkı Ömer bin Esed nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı 

bi’l-meclis işbu Ömer ile bundan akdem hal-i zevciyet beynimizde kâim iken firâşından hâsıl 

ve benden mütevellid halen bi-hakkü’l-hidâne hucr ve terbiyemde olan işbu sulbî sagîr oğlu 

Hasan ve sulbîye-i sagîre kızı Emine’nin malları olmayub nafaka ve kisveye muhtâc 

olmalarıyla mezbûrânın nafaka ve kisve bahâ vesâir havâyic-i zarûriyeleri içün babaları 

mezbûr Ömer üzerine kıbel-i şer’den mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olınmak 

matlûbımdır didikde gıbbe’t-tasdîk hâkim maa sadrü’l-küttâb tûbâ-lehu ve hüsn-i meâb 

fazîletlü molla efendi hazretleri dahi sagîrân-ı mezbûrân içün babaları mezbûr üzerine bi’t-

terâzi târih-i kitâbdan şehriye ellişer guruş farz ve takdir buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı 

sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisve vesâir masârif-i zarûriyelerine harc ve sarfa ve lede’l-

iktizâ istidâneye ve ınde’z-zafer babaları mezbûr Ömer üzerine rücûa’ mezbûre Fatma 

Hâtûn’a izin virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fi 4 min zi’l-hicce sene 79 

 

XII/75b 

No:300 

Medîne-i Antalya mahalâtından Kızılsaray mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Emine bint-i Abdullah bin Abdullah’ın zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi olmadığından 

terekesi beytü’l-mala râci’ âid ve ve bu misillü terekeyi kabza bâ-irâde-i seniyye Teke sancağı 

mal müdiri Ahmed Rıfat Efendi memûr ve müverrid olmağla bâ-ma’rifet-i şer’-i şerîf ve 

mûmâ-ileyh ma’rifetiyle tahrîr ve ba’de’l-ihrâcü’l-vasiyet ve’l-masârif sahhu’l-bâkî beytü’l-

mal sandığına teslîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u 

beyân olınur hurrire fi 5 zi’l-hicce sene 79 

 

Mahalle-i mezbûrede   Yaylada kâin tahtânî  Leğen aded 2 

Kâin tahtânî mülk-i   mülk-i menzili bâb  50 guruş 

menzil-i bâb aded 1  aded 1 

3560 guruş   180 guruş 

     20 guruş Sonradan  

    200 guruş vukûbulan zamm 

 

Bakraç aded 1   Saplı tava aded 1  Cezve aded 1 

20 guruş   10 guruş   3 guruş 

 

Müsta’mel mihaffe  Def’a müsta’mel   Döşek aded 2 
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Kilimi aded 1   aded 2    80 guruş 

13 guruş   14 guruş 

Yasdık aded 3   Müsta’mel yorgan   Müsta’mel çul aded 1 

15 guruş   aded 1    7 guruş 

    15 guruş  

 

Müsta’mel cezve   Müsta’mel alaca entari Müsta’mel gömlek 

Çift aded 1   aded 1    aded 5 

6 guruş   19 guruş   31 guruş 

 

Müsta’mel nim-ten   Ser maa iskaran ve  Küfûn bahâsı 

Aded 1    meşe    8 guruş 

1 guruş 20 para  8 guruş 

 

Bakır kuşak aded 1  Basma şalvar aded 1  Dakik ve bulgur  

120 guruş   20 guruş   7 guruş 

 

Çuval aded 5   Değirmen aded 1  Köhne sandık aded 1 

17 guruş   5 guruş   15 guruş 

 

Beştemal aded 1  Nakd-i mevcûdı  Hırdavât-ı beyt 

10 guruş   405 guruş   11 guruş 10 para 

 

Yekûn-i tereke  

4738 guruş 10 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Ba’de’l-bey’ şemsî techîz ve tekfîn ve muîn ve gayr-i muîn vücûh-ı hayrât ve berâta sarf içün 

vasiyet ve tenfizine muradpaşa müdiri Mustafa Efendi’yi vasî ta’yîn ve ihtiyâr eylediği imam 

el-Hâcc İsa Hoca ve Hâcı Sarızâde Mustafa Efendi şehâdetleriyle ber-nehc-i şer’-i sübût bulan 

ayn-ı menzil-i mezkûrı bâ-ma’rifet-i vasî-i mûmâ-ileyh bi’l-bey’ kıymeti olan  

3560 guruş 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Hazineye âid nısf-i kaydiyye 
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29,5 guruş   1 guruş   1 guruş 

 

Hazineye âid nısf-ı  Varaka bahâ   Dellaliyye-i eşya 

Dellaliyye   2 guruş   47 guruş 

47,5 guruş 

 

Hammaliye   Masârif-i müteferrika 

17 guruş   22 guruş 30 para 

 

4738 guruş 10 para 

3728 guruş 10 para Yekûn-i ihrâcât-ı ihrâc 

1010 guruş 00  Sahhu’l-bâkî’li’t-teslîm beytü’l-mal 

47 guruş   Hazineye âid dellaliye 

1 guruş  Hazineye âid kaydiyye 

1058 guruş  

20 guruş Menzil-i mezkûrden muahharen vukûbulan zamm-ı mezkûr 

1078 guruş 

 

No:301 

Medîne-i Antalya mahallâtından Sagir Bey mahallesi sâkinlerinden Mehmed Ali bin el-

Hâcc Mehmed nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde 

yine medîne-i mezbûre mahallâtından Şeyh Sinan mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-kitâb Halil 

bin Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin 

sudûrına değin şirâen silk-i mülk-i sahîhamda müstakilen münselik olub İstanoz nahiyesinde 

vâkı’ etraf-ı erbaasından bir tarafı Deli Haleci menzili ve bir tararafı Sadık oğlu menzili ve bir 

tarafı Müsteci oğlu menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve mümtâz bir bâb tahtânî 

mülk-i menzilimi tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-

ı sahîh-i şer’i ile iki yüz yetmiş beş guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Halil 

Ağa’ya bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve kabz eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr iki yüz yetmiş beş guruşı 

müşterî-i merkûm Halil Ağa yedinden tamamen ve âmilen ahz ve kabz itmemle fi mâ bad  

menzil-i mahdûd-ı mezkûrde benim asla ve kat’an alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i 

merkûm Halil Ağa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve 

hasbe mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ hüve’l- vâkı’ 
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ketb ve imlâ olındı fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i muharremü’l-harâm sene semânin ve mieteyn 

ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Kapadayı oğlu Hâfız Osman 

Ve muhzır İsmail  

Ve Kabaf Osman Ağa 

Ve gayrihum 

 

XII/76a 

No:302 

Medîne-i Antalya mahallâtından Mecdeddin mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden Kandilzâde Mustafa Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah’ın sulbî sagîr oğlu Adem ve 

sulbîye-i sagîre kızları Havva ve Emine’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bâ-hüccet-i 

şer’iyye mansûb vasîleri olan li-ebeveyn ammîleri Hafız Yusuf ibn-i merkûm Mehmed nâm 

üzerine bir mutemed hâzır-ı zeheb tayîn olınmak sagîrûn-ı mezbûrûna nâfi’ olmağla işbu 

bâ’isü’l-kitâb diğer ammileri el-Hâcc Mehmed bin Mehmed nâm kimesne istikâmet ile ma’rûf 

ve diyânet ile mevsûf oldığı zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ihbârlarıyla 

mütehakkık olamağın hâkim-i mevki’ a’lâ’l-küttâb tûbâ-lehu ve hüsn-i meâb fazîletlü mollâ 

efendi hazretleri mezbûr el-Hâcc Mehmed’i vasî karındaşı merkûm Hâfız Yusuf Efendi 

üzerine ber-vech-i hasbî nâzır nasb ve tayîn buyurub vasî-i merkûm nâzır-ı mezbûr el-Hâcc 

Mehmed’in ma’rifeti olmaksızın umûr-ı vesâyetinden bir emre mübâşeret itmemek üzere 

tenbiye dahi olmağla ol dahi ber-vech-i muharrer nezâret-i merkûma kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini kemâ yenbâgi edâyı taahhüd ve iltizâm itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb ve imlâ 

olındı hurrire fi 17  zi’l-hicce sene 79 

 

No:303 

Medîne-i Antalya mahallâtından Mecdeddin mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Kandilzâde Mustafa Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah’ın sulbî sagîr oğlu Adem ve 

sulbîye-i sagîre kızları Havva ve Emine’nin li-ebeveyn ammîleri olub tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şerr’den bâ-hüccet-i şer’iyye vasî-i mansûbları olan bâ’isü’l-kitâb Hâfız Yusuf Efendi 

ibnü’l-merkûm Mehmed meclis-i şer’-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve tabîr-i ani’l-merâm 

idüb vasileri oldığım sagîrûn-ı mezbûrûn Adem Havva ve Emine’nin nafaka ve kisve ye 

ihtiyaçları olmağın babaları karındaşım müteveffâ Kandilzâde Mustafa Ağa’dan müntakil 

nükûd-ı mevrûselerinin nemâsından nafaka ve kisve vesâir havâyic-i zarûriyeleri içün nükûd-i 

mevrûseleri nemâsından her bririne târih-i kitâbdan yevmî altışar paradan cem’an şehrîye yüz 
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otuz beş guruş farz ve takdîr buyurub mebâliğ-i mefrûza-i mezkûre sagîrûn-ı mezbûrûna harc 

ve sarfa ve lede’l-iktizâ istidâneye ınde’z-zafer mal-ı mevrûslarına rücûa vasî-i merkûm Hafız 

Yusuf Efendi’ye izin virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fi 18 zi’l-hicce sene 79 

XII/76b 

No:304 

Medîne-i Antalya mahallâtından Meceddin mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden Kandilzâde Mustafa Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah’ın sulbî sagîr oğlu Adem ve 

sulbîye-i sagîre kızları Havva ve Emine’nin vakt-i rüşd  ve sedâdlarına değin babaları 

müteveffâ-yı merkûmdan müntakil ve mevrûs mallarını ahz ve hıfz ve bir mutemed ve 

müstakim kimesne vasî nasb ve ta’yîn olınmak ehem ve ilzâm olındığı ecilden sagîrûn-ı 

mezbûrûnın li-ebeveyn ammileri olub her vecle umûr-ı vesâyeti rü’yete kâdir idüğü zeyl-i 

hüccetde muharrerü’l-esâmî-i mülimîn ihbârlarıyla mütehakkık olan bâisü’l-kitâb tüccardan 

Hafız Yusuf ibnü’l-merkûm Mehmed nâm kimesneyi hâkim-i mevki’ sadrü’l-küttâb tûbâ- 

lehu ve hüsn-i meâb fazîletlü molla efendi hazretleri dahi sagîrûn-ı mezbûrûnın vakt-i rüşd ve 

sedâlarına değin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ve mevrûs mallarını ahz ve hıfz 

ve tesviye-i umûralrına vasî nasb ve ta’yîn buyuruldukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-

i merkûmın kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ yenbagi edâyı tahhüd ve iltizâm itmeğin mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire fi 18 zi’l-hicce sene 79 

 

No:305 

Medîne-i Antalya mahallâtından Mecdeddin mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden Kandilzâde Mustafa Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Sitt bint-i Torun ve validesi el-Hâcce Tufahe bint-i İbrahim Yunus nâm Hâtûnlar ile 

sulbî sagîr oğlu Adem ve sulbîye-i sagîre kızları Havva ve Emine’ye münhasire oldığı bi’l-

ihbâr ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sagîrûn-ı mezbûrûnın li-ebeveyn ammileri ve babaları 

müteveffâ-yı merkûmdan müntakil ber-mûceb-i defter-i kassâm mal-ı mevrûslarını hıfz ve 

tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bâ-hüccet-i şer’iyye vasî nasb ve ta’yîn olınan Hâfız 

Yusuf Efendi üzerine nâzır nasb ve tayîn olınan müteveffâ-yı merkûmın li-ebeveyn diğer er-

karındaşı el-Hâcc Mehmed nâm kimesneler taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdır ki ber-vech-i âtî u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin aşer min şehr-i zi’l-

hicceti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Cedîd çuka abdestlik  Cedîd çuka şalvar  Demir kobaran tabir olunur 

Aded 1    aded 1    çuka nim-ten aded 1 
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200 guruş   150 guruş   70 guruş 

 

Def’a müsta’mel çuka Müsta’mel kısa   Müsta’mel evzen çitari 

Abdestlik aded 1  ibrahimiyye kısa entari  entari aded 1 

80 guruş   aded 2    100 guruş 

    100 guruş 

 

Köhne nısf acem şalı  Şalı kaplı kısa kürk  Küçük kehribar çubuk 

Aded 1    aded 1    takımı aded 1 selme çubuk 

80 guruş   80 guruş   100 guruş 

 

Müsta’mel kilim   Kebîr müsta’mel çul  Kebîr keçe aded 1 

aded 2    aded 1    30 guruş 

180 guruş   50 guruş 

 

Battaniye ihram aded 1 Fes aded 1   Don aded 2 gömlek aded 2 

İhram çar-şeb aded 1  20 guruş   80 guruş 

280 guruş 

 

Küçük sandık aded 1  Evânî-i nuhâs kıyye 16 Köhne yağmurluk aded 1 

30 guruş   400 guruş   50 guruş 

 

Müsta’mel heğbe   Mahalle-i merkûmde   Bâ-defter-i müfredât zamm ve 

aded 1    vâkı’ karındaşları   hınta ve şair ve hayvanat ve sâir 

20 guruş   merkûmân Hâfız Yusuf eşya-ı müşterekde olan sülüs  

    Efendi ve el-Hâcc   hissesi 

    Mehmed ile müştereken 22666,5 guruş 

    sâkin oldıkları ma’lûmü’l- 

    hudûd ve’l-müştemilât 

    bir bâb mülk-i menzilde 

    olan sülüs-i hissesi 

    7000 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

31766,5 guruş 
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Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn maa  Mehr-i müeccel-i müsbit Resm-i kısmet  

Kefâret-i bi’l-vesâye  li’z-zevceti’l-mezbûre 770 guruş 

515 guruş   Sitt Hâtûn 

    501 guruş 

 

Kaydiyye   Varaka bahâ    Masârif-i müteferrika 

47,5 guruş   17,5 guruş   150 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

2001 guruş 

 

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

28765 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr-ı 

Mezbûre Sitt Hâtûn  mezbûre el-Hâcce  sagîr Adem  

3720 guruş 20 para  Tuhafe Hâtûn    10541 guruş 27 para 

    4961 guruş 

 

Hissetü’l-binti’s-  Hissetü’l-binti’s- 

sagîreti’l-mezbûre   sagîreti’l-mezbûre 

Havva    Emine 

5270 guruş   5270 guruş 34 para 

 

XII/77a 

No:306 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Mandarla karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Fatma bint-i Abdullah bin Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûkı Mehmed bin Himmet ile sadrî 

kebîr oğlu Himmet ve sadrî sagîr Mehmed ve sadrîye-i kebîre kızları Meryem ve Ayşe ve 

sadrîye-i sagîre kızı Gülsüm nâm kimesnelere inhisâr ittiği ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkik 

sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve tayîn olınan babaları 

mezbûr Mehmed ile vârisûn-ı merkûmın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 
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terkîm ve miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzi’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı 

mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi 5 muharrem sene 80 

 

Kara sığır ineği  Dana aded 5   Kara sığır tosunı aded 1 

Aded 1    200 guruş   400 guruş 

500 guruş 

 

Kara sığır dügesi  Öküz re’s aded 1  Def’a inek re’s aded 1 

Aded 3    500 guruş   180 guruş 

300 guruş 

 

Def’a dana aded 1  Kilim aded 1   Kazgan kıyye aded 4 

50 guruş   100 guruş   100 guruş 

 

Kapaklı tencere   Su tası aded 1   İbrik aded 1 

Aded 1    20 guruş   20 guruş 

30 guruş 

Settari entari aded 1  Zevcinden mehr-i  Fürüht olan düge bahâsı 

100 guruş   müeccel   110 guruş 

    101 guruş  

 

Hırdavât-ı menzil 

100 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

3311 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Vasiyet-i müsbit  Resm-i kısmet   Kaydiyye 

500 guruş   70 guruş 10 para  4 guruş 30 para 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

2 guruş   45 guruş 
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3311 guruş Yekûni’t-tereke nakl 

622 guruş Yekûni’l-ihrâcât 

2689 guruş Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevci’l-  Hisse-i ibn-i mezbûr  Hisse-i ibn-i mezbûr 

Mezbûr Mehmed  Himmet   Mehmed 

672 guruş 10 para  576 guruş 8 para  576 guruş 8 para 

 

Hisse-i bint-i    Hisse-i bint-i mezbûre 

Mezbûre Meryem  Ayşe 

288 guruş 4 para  288 guruş 4 para 

Verese-i kibâr-ı merkûm ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyelerni ahz ve kabz eyledikden sonra 

sagîrân-ı mezbûrânın hisse-i irsîye-i merkûme-i murakkamaları dahi li-ecli’l-hıfz vasî-i 

mezbûre teslîm olındığı işbu mahalle şerh virilüb temhîr olındı 

 

No:307 

Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos nahiyesi kurrâsından Kara Daş karyesinde sâkine ve 

zâtı zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ta’rifleriyle ma’rife olan Hanife bint-i 

Emlek İsmail nâm bikr-i bâliğa ve âkile ile medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i 

şerîf-i enverde zevc-i muhâlaaı Yeni Osmanlı aşiretinden Sakar oğlu ibn-i el-Hâcc Mustafa 

nâm kimesne muvâcehesinden bi’t-tav’ıha ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Osman yüz bir guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle zevc-i gayr-i dâhilim 

olubadem-i hüsn-i muâşeret ihtimaline binâen mehr-i müeccel olan meblağ-ı mezbûr yüz bir 

guruşdan ben zevce-i gayr-i medhûl biha oldığım ecilden nısf-ı olan  elli buçuk guruş ve 

bedel-i hal’ namıyle kendi malımdan ve kendüye i’tâ ve teslîm eylediğim üç bin guruş 

üzerlerine zevcim merkûm Osman ile muhâlaa-ı sahîha-i şer’iyye ile işbu meclis-i şer’ide hal’ 

oldığımda ol dahi ber-vech-i muharrer hal’-ı mezbûrı ba’de’l-kabûl hukuk-ı zevciyet ve bedel-

i hal’-i medfû’ -ı merkûme mütealik âmme-i da’vâdan her birimiz aherin zimmetini ibrâ ve 

ıskât ve yine her birimiz aherin ibrâsını kabûl eyledik deyü ikrâr-ı meşrûhını merkûm Osman 

dahi vicâhen ve şifâhen tasdîk ve hal’-i berâ-yı mezkûrı tahkîk ve tevsîk itmeğin mâ hüve’l-

vâkı’ bi’t-taleb ketb olındı tahriren fi’l-yevmi’r-râbi’ min şehr-i muharremü’l-harâm sene 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

XII/77b 

No:308 
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Medîne-i Antalya muteberânından Dizdârzâde Hasan Bey Efendi ibn-i Mehmed Ali Ağa 

tarafından zikr-i âtî bey’i takrîr ve i’tâ-yı hüccet istidâsına vekîl-i müseccil-i şer’isi medîne-i 

mezbûre muteberânından Zanair oğlu sarraf Vasilaki veled-i Zanair nâm kimesne medîne-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i  enver ve mahfil-i dîn-i münîf-i ezherde halen 

Midillü cezîresinde sâkin devlet-i aliyye tebaasının Rum milletinden Vasil veled-i Mihail 

tarafından dahi âtîü’z-zikr şirâ ve kabza vekîl oldığı ol tarafdan vürûd iden Sakızlı kapudan 

Yorgi veled-i Nikola ve Adnaş veled-i Zarafi nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı 

câhidde ber-nehc-i şer’i sâbit olan Antalya muteberânından Uzun Mustafa Bey ibn-i Osman 

Ağa nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem 

mûmâ-ileyh Hasan Bey Efendi akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin bi-tarîki’l-irs yedimde mülk 

ve hakkım olub medîne-i Antalya iskelesinde tuz kapusı civârında vâkı’ bir tarafdan zikr 

olınan tuz kapusının mesaları yolu ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk tuz 

mağazamı tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve gabn 

ve telceîden ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’-i ile on dört bin guruş semen mukâbilinde halen 

Midillü ceziresinde sâkin devlet-i aliyye tebaasını Rum milletinden Vasil veled-i Mihail bey’ 

ve temlîk ve vekîl-i hâzır-ı bi’l-meclis işbu Uzun Mustafa bana eylediğimde ol dahi müvekkil-

i gâib-i ani’l-beled merkûm Vasil içün bi’l-vekâle iştirâ ve tesellüm ve kabûl idüb semeni olan 

meblağ-ı mezbûr on dört bin guruş vekîl-i müşterî-i hâzır-ı mûmâ-ileyh Mustafa Bey bana 

tamamen edâ ve ifâ ve ben dahi yedinden kâmilen ahz ve kabz ve müvekkilwm mûmâ-ileyh 

hasan Bey’e ifâ ve i’tâ itmemle fi mâ bad mağaza-i mahdûd-ı mezkûrde benim asla ve kat’ân 

alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i gâib-i merkûm Vasil’in mülk-i müşterâsı ve hakk-ı 

sarfı olmuşdır didi didikde bâyı’-i mukırr-i merkûm sarraf Vasilaki’nin takrîr-i meşrûhını 

mukırr ile mûmâ-ileyh Uzun Mustafa Bey müvekkil-i gâib-i merkûm Vasile izâfetle tasdîk ve 

tahkik itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min şehr-i zi’l-

hicceti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:309 

Konya ahâlisinden olub bundan akdem li-ecli’t-ticâre İskenderiye’ye gidüb bu esnâda 

bi’l-avde Antalya’ya gelmiş olan bâ’isü’l-kitâb el-Hâcc Mehmed Ağa ibn-i el-Hâcc Mehmed 

zikr olınan Antalya mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde Esberci tâifesinden olub 

halen İskenderiye’de sâkin Konevî el-Hâcc Ali Ağa’nın kaynı ve tarafından bey’ ve şirâya 

murahhas vekîl oldığı halde bu tarafa vürûd eylediğini ikrâr iden Mehmed bin Osman 

mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mehmed bin 

Osman’ın İskenderiye’de sâkin eniştesi ve müvekkil-i gâib-i ani’l-meclis hayr kadem ve 

duhûş kadem nâm iki nefere-i câriye-i memlûkelerini cem’-i uyûbdan saliha olmak üzere 
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târih-i hüccetden yirmi iki gün akdem ben İskenderiye’de bulunduğum hengâmda bi-safka-i 

vâhide ve İskenderiye fiyatı akçe ile yedi bin beş yüz guruş semen-i medfû’ ve makbûza bana 

bey’ ve teslîm ben dahi iştirâ ve tesellüm itmiş isemde câriyetân-ı mezbûretândan merkûme 

Kadem hayr mübtelât oldığı istiska’ marazı aybiyetü’l-hâletü hazihi muttali’ olub ayib-i 

mezbûr câriye-i mezbûrede el-ân mevcûd ve kadîm ve ınde’t-ticâre noksan kıymeti mûceb 

uyûbdan oldığından ve câriye-i merkûmeyi İskenderiye’ye gidüb bâyı’-ı gâib-i merkûm el-

Hâcc Ali Ağa’ya redd ve semen deyü makbûzı olan meblağ-ı mezbûrın gerü alınması benim 

içün müteassir bulundığına mebni vekîl olan hâzır-ı merkûm Mehmed Ağa suâl olınub 

câriyetân-ı merkûmânı kendüye redd ve semen-i mezkûrı bana teslîm ile tenbiye olınmak 

matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm Mehmed Ağa dahi cevâbında gâib-i merkûm el-

Hâcc Ali Ağa tarafından  taşraca bey’ ve şirâsına vekîl oldığını ve câriyetân-ı merkûmetân-ı 

târih-i merkûmda medîne-i mezkûrede müvekkil-i gâib-i merkûmdan semen-i mezkûr 

mukâbilinde bi-safkat-ı vâhide iştirâ eylediğine ber-minvâl-i meşrûh ikrâr idüb lakin ayıb-ı 

mezkûr uyûb-ı bâtınadan olmağla evveli tevcih-i husûmet içün câriye-i merkûme bu makûle 

uyûbu teşhîs hazkâ-yı etibbâdan Antalya’da sâkin el-Hâcc Mehmed Efendi ibn-i Mustafa ve 

Hüsnü Bey ibn-i İzzet nâm kimesnelere irâe olındıkda anlar dahi ba’de’n-nazar meclis-i şer’e 

gelüb ayıb-ı mezbûr câriye-i merkûmede mevcûd ve zamân-ı bey’-i mezkûrden akdem 

oldığını bi- tarîki’ş-şehâde haber virmeleriyle mûcebince müddeî-i mezbûr el-Hâcc Mehmed 

Ağa’ya câriye-i mezbûrenin ayıb-ı mezbûrına ba’de’l-ittilâ’ olındıkda ol dahi alâ vefki’l-

mesûl yemîn-i billâhi’l-ulâ’l-a’lâ itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm vekîl-i merkûm Mehmed 

Ağa câriyetân-ı merkûmetânı işbu meclis-i şer’de bi’t-terâzi gerü ahz idüb semen-i mezkûr 

yedi bin beş yüz guruş müddeî-i merkûm el-Hâcc Mehmed Ağa’ya bi-hükmi’r-rücû’ bâyı’-i 

merkûm el-Hâcc Ali Ağa’dan zafer buldukda mahallinde taleb itmek üzere işbu vesîka-i enîka 

bi’t-taleb ketb ve imlâ ve müddeî-i merkûm yedine i’tâ olındı fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min 

şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Bevvâb Derviş Mehmed ve gayrihum  

 

1280 başladı 

 

XII/78a 

No:310 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Garibce karyesi sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm İsmail ibn-i 

Molla Mehmed nâm kimesne medîne-i mezbûrede meclis-i livâya mahsûs odada huzûr-ı âlî-i 
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kaymakamilerinde akd olınan meclis-i şer’imiz vâcibü’t-tevkîrde cümle a’zâ-yı meclis-i livâ 

hâzır oldıkları halde karye-i mezkûre muhtârı Hüseyin Ağa ibn-i Halil muvâcehesinde üzerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb târihinden on sekiz sene akdeminden berü uhde ve tasarrufımda 

olub karyemiz olan Garibce civârında vâkı’ etraf-ı erbaasından bir tarafı hâzır-ı bi’l-meclis 

işbu Hüseyin Ağa’nın bağçesi ve iki tarafı yine merkûmın tarlaları ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm 

ile mahdûd tahminen  altı dönüm tarlamın bir tarafdan müdahele olınmak îcâb itmez iken 

hâzır-ı mezbûr Hüseyin Ağa bi-gayr-i vech bana taarruz ve tasarrufımda mümânaat ider 

olmağla bi’s-suâl müdâhale ve tarruzdan merkûm men’ olınmak matlûbımdır didikde gıbbe’s-

suâl merkûm Hüseyin Ağa dahi cevâbında mezkûr tarla içün müddeî-i mezbûra müdâhale ve 

tasarrufdan merkûmı men’ eylediğini ikrâr ancak tarla-yı mezbûr babam müteveffâ Halil 

Ağa’nın uhde ve tasarrufında bulundığı halde vefâtı vukûıyla ber-mûceb-i kanûn benim ile 

gâibetân-ı ani’l-meclis kızları Kamile ve Ümmü Gülsüm’e meccânen âdiyen ve seviyen 

eslâsen intikal itmekle bi-hakkın müdâhale iderim deyü müdâfaa ve müddeî-i merkûm dahi 

tarla-yı mezkûrın fi’l-asl mutasarrıfı olan müddeî-i aliyye-i merkûmın babası müteveffâ-yı 

mezbûr Halil Ağa tarihinden on sekiz sene akdem uhde ve tasarrufından bulunan tarla-yı 

mezkûrı yüz guruş kıymeti itibariyle benim uhdemde bulunub yine karye-i mezkûre civarında 

vâkı’ kezâlik tahminen altı dönüm tarlama yüz guruş kıymet ba’de’t-takdîm târih-i mezbûrede 

sipahi ve sahib-i arz bulunan Hâcı Mehmed Ağa’nın izin ve ma’rifetiyle benim ile bi’t-terâzi 

mübâdele ve her birimiz ferâğ ve teferrüg itmiş olmağla târih-i mezbûrdan berü bilâ münâzaa 

ziraat ve hırâset ve binâ ve inşâ ve ihdâsıyla dahi bi-hakkın tasarruf iderim deyü def’-i 

mezkûrı inkâr idecek dâfi’-i âhir-i merkûm İsmail’den def’-i mezkûrına mutâbık beyyine taleb 

olındıkda ol dahi karye-i mezbûreden olub lede’t-tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri 

ihbâr olınan el-Hâcc Mehmed ibn-i Ali Balcı oğlu Ömer bin Süleyman nâm kimesnelerin bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’-i mutâbıkan li’d-def’ bana eyledikleri şehâdetleriyle def’-i 

mezbûrını isbât itmeğin mûcebince ba’dezîn tarla-yı mezkûr içün müddeî-i merkûm İsmail’e 

bi-vech muârazadan ve müdahaleden merkûm Hüseyin Ağa men’ olındığı huzûr-ı sâdetlerine 

i’lâm olındığı fi’l-yevmi’s-sâbi’ min şehr-i  muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn ve 

elf 

 

XII/78b 

No:311 

Husûs-ı âtîü’l-beyânın mahallinde keşf ve muâyenesi bi’l-iltimâs savb-ı şer’-i enverden 

ba’s ve irsâl olınan muhzır İsmail bin Mehmed ve cânib-i hükümetten dahi tisyâr kılınan 

zabtiyye İsmail bin el-Hâcc Mehmed ma’îyetlerine terfîk olınan hükümet hekimi Aleykov 

veled-i Kilaniris ile medîne-i Antalya mahallâtından Makbule mahallesinde vâkı’ tebaa-ı 
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devlet-i aliyyenin Rum milletinden bâ’isü’r-rakîm Pandli veled-i Hâcı Yorgi nâm kimesnenin 

hânesine varub târih-i kitâbdab bir gün evvel hane-i mezkûrde binâ ameliyle meşgul dülger 

taifesinden tebaa-ı devlet-i aliyyenin Rum milletinden ve mahalle-i mezbûre ahâlisinden olub 

amel-i mezkûr ile iştigâl eyler iken beş adım irtifâında bulunan iskeleden saat dokuzda hiçbir 

kimesnenin sun’ ve medhali olamayarak mücerred kaza hane-i mezbûr derûnına düşmüş olan 

Hâcı Hristokil veled-i Nikola nâm kimesnenin cümle cesedini ol mahalle celb cem’ olınan sâir 

kesân ile keşf ve muâyene eylediklerinde merkûm sağ kulağı tuzunun üzerine düşerek mahal-i 

mezbûr çürüyüb kan hurûc ve cereyân eylediği sağ kulağı dahi çıkmış oldığı halde re’y-el-ayn 

müşâhede eylediklerini huzûr-ı şer’e gelüb her birerleri ala vukûa inhâ ve ihbâr eyledikleri 

merkûm işbu sukutından sonra dokuz saat muammer olarak sukut-ı mezkûrden hâsıl olan 

harc-ı mezbûrdan müteessiren ol gece saat altıda vefât eylediği dahi muahharen cânib-i şer’e 

arz ve ihbâr olındığı hıfzen li’l-makâl bi’l-iltimâs ketb ve imlâ olındı fi’l-yevmi’s-sebti’r-râbi’ 

min muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:312 

Medîne-i Antalya mahallâtından Takyeci Mustafa mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Fidan bint-i Salih nâm Hâtûn’ın verâseti babası merkûm Salih ile zevc-i 

metrûkı Hasan ibn-i el-Hâcc Mehmed ve sadrîye-i sagîre kızı Hadice nâm kimesnelere inhisâr 

ittiği lede’ş-şer’i’l-âlî ba’de’t-tahkîk sagîre-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den 

vasî nasb ve ta’yîn olınan cedd-i gayr-i sahîh-i merkûm Salih zevc-i mezbûrdan her 

birerlerinin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve beyinlerinde bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-vech-

i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin min muharremü’l-harâm sene semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede  Bilazik    Trablus  

Vâkı’ müstakil bir bâb  100 guruş   25 guruş 

Mülk-i menzil 

700 guruş 

 

Peştamal    Fes maa tepelik  Altun aded 1 

25 guruş   25 guruş   28 guruş 

 

Yorgan aded 2   Döşek aded 2   Yasdık aded 2 

60 guruş   60 guruş   20 guruş 
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Tencere aded 1  Canfes şalvar aded 1  Settari entari aded 1 

2 guruş   100 guruş   120 guruş 

 

Hamam takımı   Köhne sandık aded 2  Zevc-i merkûm zimmetinde 

25 guruş   20 guruş   mehr-i müeccel 

        201 guruş 

Yekûni’t-tereke 

1629 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Masârif-i müteferrika 

40 guruş   2,5 guruş   31 guruş 10 para 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

75 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm  

1554 guruş 

 

Hissetü’l-ebi’l-  Hissetü’l-zevci’l-  Hissetü’l-binti’l-merkûme  

Merkûm Salih   merkûm Hasan   Hadice 

259 guruş   388 guruş   806 guruş 

 

Sagîre-i mezbûrânın hisse-i murakkaması vasisi olan cedd-imerkûm Salih’e li-ecli’l-hıfz 

teslîm olındığı şerh olındı 

 

No: 313 

Medîne-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi mahallesinde müteehhilen sâkin iken 

bundan akdem vefât iden evlâd-ı arabdan el-Hâcc Mehmed Hattab bin Abdullah’ın zâhirde 

zevcesi el-Hâcce Nasra bint-i Ahmed nâm Hâtûn’dan gayri vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi 

olmamağla bi’l-cümle terekesinin rubî’zevcesi mezbûreye mâ ‘adâsı cânib-i beytü’l-mala âid 

ve râci’ oldığına beytü’l-mal memûrı olub Teke sancağı mal müdiri Ahmed Rıfat Efendi ibn-i 

el-Hâcc Mehmed ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le ba’de’t-taharrî ve’t-tahkîk müteveffâ-yı 

merkûmın ancak terekesi olarak zuhûr iden mahalle-i merkûmede vâkı’ sâkin bulundığı nısf-ı 
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menzil ba’de inkıtâü’r-rağbe bi’l-müzâyede bey’ olınub semeninden techîz ve tekfîn ve 

masârifiyle düyûn-ı müsbitesi ba’de’l-edâ sahhu’l-bâkîden rubi zevce-i mezbûreye ve mâ 

‘adâsı cânib-i beytü’l-mala âid ve râci olan nısf-ı menzil semeni defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi min şehri’l-muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn 

ve elf 

 

Bey’ olınan nısf-ı    

menzil-i mezkûr semeni 

1500 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i müsbit Deyn-i müsbit olan  

101 guruş   li’z-zevceti’l-mezbûreti’l Edki kızı Hınya nâm Hâtûn’a 

    Hâcce Nasra   100 guruş  

    101 guruş 

 

Deyn-i müsbit dellal   Deyn-i müsbit İtmekçi Taraf-ı şer’e âid resm 

Abdurrahman’a bâ-  Saça    19 guruş 

Tahvîl    95 guruş 

345 guruş 

 

Dellaliyye   Kaydiyye   Masârif-i müteferrika 

30 guruş   2,5 guruş   maa varaka bahâ 

        16,5 guruş 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

810 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî 

690 guruş 

172 guruş 20 para  Rub’-ı hisseti’z-zevceti’l-mezbûre Hâcce Nasra Hâtûn 

517 guruş 20 para 

16 guruş 10 para Bâlâda muharrer dellaliyye ve kaydiyye taraf-ı beytü’l-mala âid olan 

   nısf 

533 guruş 30 para 
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Meblağ-ı bâkî-i mezkûr beş yüz otuz üç guruş ve otuz para beytü’l-mal medîne-i 

mezbûre mal sandığına vaz’ ve teslîm olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/79a 

No:314 

Vilâyet-i Rum ilinde vâkı’ Manastır ahâlisinden olub medîne-i Antalya iskelesinde 

müsâferet üzere sâkin iken bundan akdem fevt olan  Aşcı el-Hâcc İbrahim bin İsa bin 

Abdullah’ın zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi olmayub bi’l-cümle terekesi cânib-i beytü’l-

mala âid ve râci oldığından beytü’l-mal memûrı olub Teke sancağı mal müdiri fütüvvetlü 

Ahmed Rıfat Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed tarafından vekil gösteren Hâfız Osman Efendi ve 

ibn-i el-Hâcc Ali ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’-i şerîfle tahrîr ve ba’de’l-inkitâu’r-rağbe bi’l-

müzâyede bey’ olınan tereke-i müteveffâ-yı merkûm defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur 

tahriren fi’l-yevmi’s-sâbi’ min şehr-i muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Eşya-ı mübia’ semeni  Zuhûr iden nükûd-i 

18 guruş   mevcûdesi 

    281 guruş 35 para 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

299 guruş 35 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn  Hammaliye   Delaliyye ve kaydiyye 

90 guruş   3 guruş   1 guruş 

 

Taraf-i şer’a âid   Varaka bahâ ve  

olan resm   masârif-i müteferrika 

5 guruş   10,5 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

109,5 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî âid-i cânib-i beytü’l-mal 

190 guruş 15 para 
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       20 para  Balada dellaliyye ve kaydiyeden cânib-i beytü’l-mala âid nısf 

190 guruş 35 para 

Meblağ-ı bâkî yüz doksan guruş otuz beş para beytü’l-mal içün medîne-i mezbûre mal 

sandığına vaz’ ve teslîm olındığı işbu mahalle şerh virildi 

No:315 

Medîne-i Antalya mülhakâtından Bucak kasabası mahallâtından Aladdin mahallesi 

ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm Mustafa bin Hüseyin nâm kimesne medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde yine kasaba-i mezbûre sâkinlerinden 

zâtı ta’rif-i şer’ ile ma’rife Gülsüm bint-i Ali nâm Hâtûn muvâcehesinde üzerine da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb babam müteveffâ Hüseyin’e validesinden ve andan bana müntakil ve 

mevrûs olan beş re’s tosun ve bir re’s kara sagir ineği hâzır-ı bi’l-meclis işbu Gülsüm Hâtûn 

babam müteveffâ-yı merkûm Hüseyin’in babası müteveffâ Ali’nin zevcesi bulındığı cihetle 

zevc-i müteveffâ-yı merkûm terekesinden olmak zu’mıyla fuzûli ve bi-gayr-i hakkın zabt 

itmekle zikr olınan beş re’s tosun ve bir re’s kara sığır ineği târih-i i’lâmdan (silik) mukaddem 

Bucak kazası mahkemesinde mezbûreden taleb ve da’vâ ittiğimde beynimize muslihûn 

tavassut idüb beni da’vâ-yı mezkûremden bir re’s öküz üzerine mezbûre ile bi’t-terâzi sulh ve 

her birimiz sulh-ı mezbûrı kabûl ve bedel-i sukh olan mezkûr bir re’s öküz hîyn-ı sulhda 

mezbûre bana teslîm ben dahi yedinden ahz ittikden sonra husûs-ı mezbûra müteallik âmme-i 

da’vâdab her birimiz aherin zimmetini ibrâ ve ıskât dahi itmemişken hâzıre-i mezbûre 

Gülsüm bedel-i sulh deyü bana teslîm itmiş oldığı mezkûr bir re’s öküzü muahharen 

yedimden fuzûli ahz ve gasb itmiş olmağla suâl olınub alivirilmesi matlûbımdır didikde 

gıbbe’s-suâl mezbûre Gülsüm dahi cevabında ber-vech-i meşrûh sulh-ı mezbûrın vukûını bi’t-

tav’iha ikrâr ve bedel-i sulh deyü müddeî-i merkû Mustafa’ya virmiş oldığım mezkûr bir re’s 

öküz muahharen merkûm benden fuzûli ahz ve gasb eylediğini itirâf itmekle alâ mûceb 

ikrâriha’l-mezkûr  sulh-ı sâbık-ı mezkûrın sıhhatiyle ba’de’l-hükm bedel-i sulh-i mezkûr bir 

re’s öküz müddeî-i merkûm Mustafa’ya redd ve teslîm ile mezbûre Gülsüm Hâtûn’a tenbiye 

olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’s-sâbi’ aşer min şehr-i muharremü’l-

harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/79b 

No:316 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami’-i Cedîd mahallesi sâkinlerinden Ayşe ve Atike 

bintâ Çil İbrahim nâm Hâtûnlar taraflarından zikr-i âtî bey’i takrîr ve kabz semen ve i’tâ-yı 

hüccet istidâsına vekîl oldığı medîne-i mezbûre ahâlisinden zât-ı mezbûreteyn-i bi’l-

ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân Şeyh Cansız oğlu Süleyman Ağa ibn-i el-Hâcc İsmail ve Debbağ 
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Hâcı İmam oğlu Hüseyin bin Hüseyin ve Yolcu Dalkara oğlu Ahmed bin Hüseyin ve Ömer 

Hafız oğlu Mehmed bin Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhide ber-

nehc-i şer’i sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan mezbûre Ayşe’nin berber Şeyh 

Ali bin Hasan Ağa nâm kimesne medîne-i mezbûre mütemekkinlerinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden nefsinden asil ve zevcesi şahs-ı ta’rif-i şer’ ile ma’rûf Marya bint-

i Ayvaz tarafından dahi âtîü’z-zikr şirâyı tasdîka ve kabza vekîl olan bâ’isü’r-rakîm Mallı 

Aleksi oğlu Hâcı Burdan veled-i Siradi nâm bezirgan muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm 

ve takrir-i kelâm idüb müvekkilelerim mezbûretân Ayşe ve Atike akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına 

değin bi-tariki’l-irs iştirâ-yı yedimizde mülk-i sahîh ve hakk-ı sarîhimiz olub sâlifü’z-zikr 

Cami’-i Atik mahallesinde vâkı’ bir tarafdan Sarraf Vasilaki veled-i Zanair menzili ve iki 

tarafı Bebra oğlu İstiradi veled-i Vasil menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî 

dört oda ve tahtında bir mağaza ve eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireli bir mikdâr havliyi 

müştemil bir bâb mülk-i menzilimizi cem’-i tevâbi’ ve levâhık kâffe-i hukuk ve murâfıkıyla 

tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve gabn ve telceiden 

ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’-i ile kırk dört bin guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu 

Hâcı Yurdan bezirgana bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi müvekkilesi zevcesi 

Marya ile ale’l-iştirâki’s-suâl iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb semeni olan 

meblağ-ı mezbûr kırk dört bin guruşı müşterî-i merkûm Hâcı Burdan bezirgân yedinden 

vekâletim hasebiyle tamamen ve kâmilen ahz ve kabza ve müvekkillerim mezbûretâna ifâ-ı 

i’tâ itmemle fi mâ ba’d menzil-i mahdûd-ı mezkûrde bizim asla ve kat’ân alaka ve 

medhalimiz kalmayub müşterî-i merkûm Burdan bezirganı müvekkilesi zevcesi mersûme 

Marya ile alâ sebîli’l-münâsafa mülk-i müşterâ-yı sahîhleri ve hakk-ı sarfları olmışdır keyfe 

mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıflar olsunlar didiler didikde bâyı’-i mukırr-i vekîl-i 

merkûm Şeyh Ali’nin takrîr-i meşrûhını mukırrler müşterî-i merkûm Hâcı Burdan tasdik ve 

tahkîk itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâbi’ aşer min şehr-i muharremü’l-

harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Halen mezûn bilâ fenâ mükerremetlü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 

Ve A’zâdan müft-i sâbık mükerremetlü Hasan Vehbi Efendi 

Ve A’zâdan Moravi Ahmed Pertev Efendi 

Ve A’zâdan mübâyaacı Mustafa Bey 

Ve A’zâdan Osman Ağazâde Mustafa Bey 

Ve Mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

Ve gayrihum 
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No:317 

Husûs-ı âtîü’l-beyânın mahallinde ketb ve taharrî iltimâs olınmağın savb-i şer’-i 

enverden mezûnen irsâl olınan müfti-i belde mükerremetlü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 

medîne-i Antalya mahallâtından Cami-i Cedid mahallesinde vâkı’ cây vakf-ı menzil üzerine 

varub zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimîn huzûrlarında akd-i meclis-i şer’-i âlî 

ittikde evkâf müdiri bâ’isü’l-kitâb fütüvvetlü Hasan Tahsin Efendi meclis-i makûd-ı 

mezkûrde mimârân-ı beldeden Duşan usta oğlu Nikola ve Rodoslu Anton halîfeler hâzırlar 

oldıkları halde bi’l-memûriye takrîr-i kelâm ve tabîr-i ani’l-merâm idüb işbu derûnında 

meclis-i şer’-i âlî olınan bir tarafdan münhedim mescid-i şerîf ve bir tarafdan Mindaz kızı 

menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd mimârân-ı mezbûrân mesâhalarıyla tûlen on beş 

zirâ ve arzân beş zirâ bi-hesâb-ı terbî’ yirmi zirâ vakf-ı harâbe-i menzilde vâkıf mütevellisi ve 

ve vakfiyesi ve bir tarafa meşrûtiyeti olmadığı halde seneyn-i vefîreden berü civarında İslam 

hanesi olmadığı cihetle muattal kalub münhedim ve ittisâlinde vâkı’ mescid-i şerîfde imam 

olan müteveffa el-Hâcc Mustafa Efendi’nin evlâdları târih-i hüccete gelinceye değin vakf-ı 

menzil-i mahdûd-ı mezkûr  icâreteyn-i misliyeteyn ile âhere îcâr ve hâsıl olan icâre-i 

muaccelesinden ittisâlinde kâin mescid-i şerîf-i mezkûr pây-mâl olınmakdan vikaye taş 

divârlarıyla oda ve sakf vesâir mahallerini tamîr ve terkîm ve fazla kalur ise cânib-i hazine-i 

celîle-i evkâf-ı hümâyûna irsâl ve takdîm ve icâre-i müeccelesi dahi mescid-i şerîf-i mezkûrde 

tamir ve terkîmine rabt olınmak üzere menzil-i mahdûd-ı mezkûrı nef’ân li’l-vakf cânib-i 

evkâf-ı celîle-i hümâyûndan memûriyetim hasebiyle tâlib ber-vech-i meşrûh bi’l-icâreteyn 

icâr içün kıbel-i şer’den bana izin virilmek matlûbımdır didikde müdir-i mûmâ-ileyh Hasan 

Tahsin Efendi’nin takrîr-i meşrûhı vâkıa mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü vakf-ı 

menzil-i mezkûrın icâreteyn-i mezkûreteyn ile icârı vücûh-ı cânib-i vakfa hayr-ı mahzar idüğü 

erbâb-ı vukûfın meclis-i mezkûrde alâ tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık 

olmağın müfti-i mûmâ-ileyh dahi menzil-i mahdûd-ı mezkûrı ber-vech-i muharrer cânib-i 

vakfdan icâreteyn-i misliyeten ile nefân li’l-vakf bi’l-memûriye îcâr içün müdir-i mûmâ-ileyh 

Hasan Tahsin Efendi’ye virdiğini mahallinde ketb ve tahrîr ve maân mebûs-ı ümenâ-ı şer’le 

gelüb bi’l-muvâcehe alâ vukûa inhâ ve takrîr itmeğin vâkı’-i hal hıfz ve li’l-makâl bi’t-taleb 

ketb olındı fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-ışrîn min şehr-i muharremü’l-harâm sene semânîn ve 

mieteyn ve elf 

 

XII/80a 

No:318 

Medîne-i Antalya mahallâtından Sagir Bey mahallesi sâkinlerinden Mustafa bin 

Mehmed nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i hatîr-i lâzımü’t-
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tevkîrde zevce-i medhûl bihâsı ma’rife bâ’isetü’l-vesîka Güsüm bint-i Osman nâm Hâtûn 

muvâcehesinde bi’t-tav’ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin 

silk-i mülk-i sahîhamda müstakilen münselik olub Antalya’da Sagir Bey mahallesinde vâkı’ 

etraf-ı erbaasından bir tarafı a’zâdan Moravî Ahmed Efendi bağçesi ve bir tarafı Boynum oğlu 

Osman menzili ve bir tarafı Bâş Hâfız Efendi’nin bağçesi ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile 

mahdûd tahtânî bir göz oda ve bir mikdâr bağçeyi müştemil bir bâb mülk-i menzil bi-cümle 

mâ yeştemile ve yahviye tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muârazadan ârî ve 

tagrîr ve gabn ve telceîden berî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile iki bin guruş semen mukâbilinde 

halen zevcem hâzıre-i bi’l-meclis işbu Gülsüm Hâtûn’a bey’ ve temlîk ve teslîm oldığı ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-

ı mezbûr iki bin guruş zevce-i müşeterîye-i mezbûre tamamen ve kâmilen bana vaz’ ve teslîm 

ve ben dahi yedinden ahz ve kabz eyledim fi mâ bad menzili mahdûd-ı mezkûrde benim asla 

ve kat’ân alaka ve medhalim kalmayub zevcem müşterîye-i hâzıre-i merkûme Gülsüm 

Hâtûn’ın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarf ve sahîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve tehtâr mâlike ve 

mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb tahrîr ve imlâ olındı fi’l-

hâmis ve’l-ışrîn min muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Feyzullah bin Ahmed Kahya 

Sadullah Efendi ibn-i Mehmed 

Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed Ali Hâfız 

Yorgancı Ömer bin Hamza  

Muhzırbâşı Mehmed bin Halil 

Ve gayrihum 

 

No:319 

Teke sancağı dâhilinde vâkı’ Bucak kazasının muzâfı olan nefs-i Bucak kasabası 

mahallâtından Kara Abvatlar mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Ali nâm kimesne kürsi-i 

livâ-ı mezbûr olan medîne-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine 

kasaba-i mezbûre ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm İbrahim bin Hüseyin ve el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i 

el-Hâcc Hasan ve biraderi el-Hâcc Ali ibnü’l- merkûmü’l-Hâcc Hasan Ağa ve Mustafa bin 

Hüseyin nâm kimesneler mahzarlarında bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

tarihinden takriben dört mâh akdem yani güzerân iden yetmiş dokuz senesi şehr-i ramazan-ı 

mübârekin yevm-i arife-i iydinde kasabamız olan Bucak’da hâzır-ı bi’l-meclis işbu İbrahim 

bin Hüseyinde olan ma’lûmü’l-mikdâr alacağımız merkûmdan taleb ittiğimde merkûm 

yediyle ön dişlerime darb ve üstünde bulunan işbu mahsûs bir dişimi nısfından şikest eylediği  
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halde yine hâzırûn-ı bi’l-meclis işbu Hâcı Ömer ve karındaşı Hâcı Ali ve Mustafa Ağalar dahi 

mahal-i mezbûrda bulunarak husûs-ı mezbûrda  merkûma muâvenet itmiş olmalarına mebnî 

târihinden iki mâh akdem kasaba-i mezkûrede huzûr-ı şer’-i şerîfde husûs-ı mezbûrın 

mûcebince merkûmûndan da’vâ eylemiş isemde merkûmûnın inkârlarıyla ben lâzım gelen 

beyyinemi ityândan âciz oldığıma binâen merkûmûnı tahlîf serdinde iken miyânemize 

muslihûn tavassutıyla bi’t-tav’ ve’r-rızâ da’vâ-yı mezkûremden beni merkûmın ile üç yüz 

guruş üzerine sulh ve tarafından her birimiz  sulh-i mezkûrı ale’l-vechi’l-meşrûh kabûl ve 

bedel-i sulh-ı mezbûrı dahi kâmilen bana edâ ve ifâ ben dahi vaz ve istîfâ ve ben husûs-ı 

mezkûre müteallik da’vâdan merkûmûnın zimmetlerini merkûmûn dahi bedel-i mezkûrın 

istirdâdına müteâllik da’vâdan benim zimmetimi ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’ ile kabûli hâvî ibrâ 

itmekle kat’-ı nizâ’ ve def-i hisâm itmiş oldığımız misüllü el-hâletü hazihi ben yine işbu 

meclis-i şer’-ide dahi sulh-ı sâbık-ı mezkûrı bi’t-tekrâr ve takrîr ile te’kîd ibrâ-ı mezkûrı dahi 

iâde ve beyân ve ikrâr ile tevsîk ve tahkîk itmişimdir deyü vicâhen ve şifâhen eylediği takrîr-i 

meşrûhında merkûmûn İbrahim Hâcı Ömer ve Hâcı Ali ve Mustafa’dan her birerleri merkûmı 

tasdîk ve ibrâ-ı mezkûrı dahibi’l-kabûl tahkîk ve tevsîk eyledikleri huzûr-ı saâdetlerine arz ve 

i’lâm olındı fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-ışrîn min şehr-i muharremü’l-harâm sene semânîn ve 

mieteyn ve elf 

 

XII/80b 

No:320 

Bâ-irâde-i seniyye muaccelât-ı evkâf müdiri olub idâresi muhavvel uhdesi olan elviye-i 

hamseden  medîne-i Antalya’ya vürûd iden fütüvvetlü Hasan Tahsin Efendi ibn-i el-Hâcc 

Mehmed medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre 

mütemekkinlerinden ve devlet-i aliyye tebaasının Rum milletinden şahsı ma’rûf bâ’isetü’r-

rakîm Hâcce Marya bint-i Bablo oğlu Hâcı Dimitri tarafından âtîü’z-zikr teferrüg ve 

tefevvüzü tasdîka vekîl mersûmenin zevci tebaa-ı devlet-i aliyyeden Sarraf Vasilaki veled-i 

Zanair nâm kimesne muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb nezâret-i celîle-i 

evkâf-ı hümâyûn-ı mülükâneye mülhâk evkâfdan medîne-i Antalya’ya dâhil sûrında vâkı’ 

Cami-i Cedid mahallesinde kâin Hâcı Mehmed Ağa’nın binâ-ı kirâsı olub bir müddetten berü 

civârında İslam hanesi kalmadığından edâ-yı salât olınamadığı cihetle bi’l-külliye harâb ve 

mâil olan mescid-i şerîfin edâ-yı hizmetine meşrût olub ittisâlinde kâin bir tarafdan mescid-i 

şerif-i mezkûr ve bir tarafdan Mendoz kızı nâm Nasraniye mezili  ve tarafeyn-i tarîk-i âmm ile 

mahdûd bir bâb menzilin icâre-i vâhidesiz şunun bunun ekl ve bel’ eylediği ve bu hal üzere 

terki cânib-i vakfa gadri müstevcib oldığı bedîdâr idüğünden menzil-i mahdûd-ı mezkûr ber-

vech-i âtî icâreteyn-i misliyeteyni ile tâlibine icâr ve hâsıl olan icâre-i muaccelesi cânib-i 
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hazine-i evkâf-ı hümâyûna irsâl ve icâre-i müeccelesiyle dahi mescid-i şerîf-i mezkûr tamîr ve 

terkîm olınmak üzere cânib-i evkâf-ı hümâyûndan memûriyetim ve bundan akdem kıbel-i 

şer’den yedime virilen izn-i hüccet-i şer’iyyesi mûcebince mezûniyetim hasebiyle ihyâü’l-

vakf menzil-i mahdûd-ı mezkûrı bi-cümleten mâ yeştemile ve yahviye tarafından ferâğ tefvîz 

ve teferrüg ve tefevvüzü hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübteleden ârî ferâğ-ı kat’i ile 

menzil-i mezkûrın icâre-i misliyetini oldığına ihbâr olınan üç bin guruş icâre-i muaccele-i 

makbûza ve on beş guruş icâre-i müeccele-i senevîye mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu 

Vasilaki’nın müvekkilesi zevcesi Hâcce Marya’ya ferâğ ve tefvîz ve teslîm eylediğimde ol 

dahi ber-vech-i muharrer tefrig ve tefevvüz ve tesellüm ve kabz ve kabûl itmekle fi mâ bad 

menzil-i mahdûd-ı mezkûr müşriye-i mersûme Hâcce Marya’nın hakk-ı müfevvezi dâhil-i 

havza-i tasarrufı olmuşdır keyfe mâ teşâ ve tehtâr mutasarrife olsun didikde fâriğ-i mukırr-ı 

müdir-i mumâ-ileyh Hasan Tahsin Efendiyi kelimât-ı meşrûhasında mukarrere vekîl-i 

merkûm Vasilakı dahi vicâhen tasdîk ve tahkîk itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı hurrire 

fi’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn min şehr-i muharrem sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti el-Hâcc Emin Efendi  

Ve A’zâdan Ahmed Pertev Efendi 

Ve A’zâdan mübâyaacızâde Mustafa Bey 

Ve Hâcegândan fütüvvetlü Süleyman Efendi 

Ve Mahkeme kâtibi İsmail Efendi ve gayrihum 

 

No:321 

Husûs-ı âtîü’l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri iltimâs olınmağın savb-ı şer’-i 

enverden mezûnen irsâl olınan kâtib-i mahkeme İsmail Hakkı Efendi medîne-i Antalya 

mahallâtından Cami-i Atik mahallesinde vâkı’ zikr-i câyı vakf-i arsa-i hâliye üzerine varub 

zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi-i müslimîn huzûrlarında meclis-i şer’-i âlî ittikde evkâf 

müdiri bâ’isü’l-kitâb fütüvvetlü Hasan Tahsin Efendi meclis-i makûd-ı mezkûrde mimârân-ı 

beldeden Karahozoğlu Yani ve Duşan oğlu Vasili halîfeler hâzırlar oldıkları halde bi’l-

memûriye takrîr-i kelâm ve tabîr-i ani’l-merâm idüb işbu derûnında akd-i meclis-i şer’i âlî 

olınan bir tarafdan Şeyh Gülşenî türbesi ve etraf-ı sülâsesi tarîk-i âmm ile mahdûd mimârân-ı 

mezbûrân mesâhalarıyla tûlen kırk zirâ ve arzuhâl yirmi zira bi-hesâb-ı terbî altmış zirâ vakf-ı 

arsa-i hâliyenin vakıf mütevellisi ve vakfiyeyi bir tarafa meşrûtiyeti olmadığından târih-i 

hüccete gelinceye değin icâre-i vâhide-i misliye ile îcâr olınmayub ve üzerine vakf içün 

kimesne ebniye ihdâs itmeyecek ve bu halde cânib-i vakfa menfaât âid olamayacağı bedidâr 

olmağın arsa-i mahdûde-i mezkûre ber-vech-i âtî icâreteyn-i misliyeteyn ile ahere icâr ve hâsıl 
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olan icâre-i muaccelesinden ittisâlinde kâin şeyh mişârün-ileyhin türbe-i mezkûresi pây-mâl 

olmakdan vikaye içün taş divârlarıyla ihâta tamîr olımak üzere türbedârı bulunan reşâdetlü el-

Hâcc Şeyh Muhyiddin Efendi’ye bin guruş i’tâ ve mâ ‘adâsı cânib-i hazine-i celîle-i evkâf-ı 

hümâyûn irsâli ve icâre-i müeccelesiyle dahi tamîr ve terkîm olınmak üzere arsa-i mahdûde-i 

mezkûreyi nef’ân li’l-vakf cânib-i evkâf-ı hümâyûndan memûriyetim hasebiyle tâlibine ber-

vech-i meşrûh bi’l-icâreteyn îcâr içün kıbel-i şer’den bana izin virilmek matlûbımdır didikde 

müdir-i mûmâ-ileyhin takrîr-i meşrûhı vâkıa mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü ve vakf-i 

arsa-i mezkûrenin icâreteyn-i mezkûreteyn ile îcârı vücûh-ı cânib-i vakf-ı hayra mahzar idüğü 

erbâb-ı vukûfın meclis-i mezkûrden alâ tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla zâhir ve müetehakkik 

olmağın kâtib-i mûmâ-ileyh dahi arsa-i mahdûd-ı mezkûreyi ber-vech-i muharrer cânib-i 

vakfdan icâreteyn-i misliyeteyn ile ihyâu’l-vakf bi’l-memûriye îcâr içün müdir-i mûmâ-ileyh 

izin virdiği mahallinde ketb ve tahrîr ve maan mebûs-ı ümenâ-ı şer’le meclis-i şer’e gelüb 

bi’l-muvâcehe alâ vukûa inhâ ve takrîr itmeğin vâkı’ hâl-i hıfz li’l-makal bi’t-taleb olındı fi’l-

yevmi’t-tâsi ve’l-ışrîn min şehr-i muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mezûn bi’l-ihtâ mükerremetlü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 

Ve gayrihum 

 

XII/81a 

No:322 

Husûs-ı âtîü’l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri iltimâs olınmağın savb-ı enverden irsâl 

olınan kâtib-i mahkeme İsmail Hakkı Efendi medîne-i Antalya mahallâtından Makbule 

mahallesinde vâkı’ zikr-i cây-ı vakf-ı menzil üzerine varub zeyl-i hüccetde muharrerü’l-

esâmi-i müslimîn huzûrlarında akd-i meclis-i şer’-i âlî ittikde evkâf müdiri bâ’isü’l-kitâb 

fütüvvetlü Hasan Tahsin Efendi meclis-i makûd-ı mezkûrde mimârân-ı beldeden Karagöz 

oğlu Yani Anton halîfeler hâzırlar oldıkları halde bi’l-memûriye takrîr-i kelâm ve tabîr-i ani’l-

merâm idüb işbu derûnında akd-i meclis-i şer’-i âlî olınan bir tarafdan Kıbrıslı Yorgi menzili 

ve bir tarafdan Bakırcı Yorgi menzili ve bir tarafdan Hâcı Göçek ve Kulak Nikola menzilleri 

ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd mimârân-ı mezbûrân mesâhalarıyla tûlen yirmi üç 

buçuk zirâ ve arzen on dört zirâ bi-hesâb-ı terbî otuz yedi buçuk zirâ bir bâb vakf-ı menzil 

civârında Veliddin Ağa’nın binâgerdesi olub bir müddetten berü civârında İslam hanesi 

kalmadığından edâ-yı salât olınmadığı cihetiyle bi’l-külliye harâb ve mâil-i turâb olan mescid-

i şerîfin edâ-ı hidmetine meşrûr ise de edâ-i hidmet olınmadığından vakf-ı menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrın icâre-i vâhidesini şunun bunun ekl ve bel’ edegeldiğinden başka mürûr-ı ezmine ile 

mülkiyete münkalıb ve bu hal üzere terki cânib-i vakfa gadri müstevcib oldığı bedîdâr 
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olmağın menzil-i mahdûd-ı mezkûr ber-vech-i âtî icâreteyn-i misliyeteyn ile aher îcâr ve hâsıl 

olan icâre-i muaccelesi cânib-i hazine-i celîle-i evkâf-ı hümâyûna irsâl ve icâre-i 

müeccelesiyle dahi mescid-i şerîf-i mezkûr tamîr ve terkîm olınmak üzere menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrı nef’an li’l-vakf cânib-i evkâf-ı celîle-i hümâyûndan memûriyetim hasebiyle tâlibine 

ber-vech-i meşrûh bi’l-icâreteyn îcâr içün kıbel-i şer’îden bana izin virilmek matlûbımdır 

didikde müdir-i mûmâ-ileyhin takrîr-i meşrûhı vâkı’ mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü 

vakf-ı menzil-i mezkûrın icâreteyn-i mekûreteyni ile îcârı vecihle cânib-i vakfa har-ı mahzar 

idüğü erbâb-ı vukûfın meclis-i mezkûrı alâ’t-tarîkü’ş-şehâde ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık 

olmağın kâtib-i mûmâ-ileyh dahi menzil-i mahdûd-ı mezkûrı ber-vech-i muharrer cânib-i 

vakfdan icâretyn-i misliyeteyn ile ihyâü’l-vakf bi’l-memûriye îcâr içün müdir-i mûmâ-

ileyhden virdiğini mahallinde ketb ve tahrîr ve maân mebûs-i ümenâ-ı şer’le meclis-i şer’e 

gelüb bi’l-muvâcehe alâ vukûa inhâ ve takrîr itmeğin vâkı’ hal-i hıfz li’l-makal bi’t-taleb ketb 

olındı fi’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn min şehr-i muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn ve 

elf 

XII/81b 

No:323 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Fi’l-asl Elmalu kazasından medîne-i Antalya’da Sofular mahallesinde çend sene sâkin 

iken bundan akdem vefât iden Hasan usta ibn-i Ali Hasan’ın verâseti zevce-i muhâlaası Fatma 

bint-i Halil ile sulbîye-i kebîre kızları Alime ve Şerife ve Gülsüm ve Zehra’ya münhasire 

oldığı lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkik müteveffâ-yı merkûmın dâyini medîne-i mezbûre 

mahallâtından Ahi kızı mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm debbağ Halil bin Halil nâm 

kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde vârisât-ı 

mezbûrâtdan zevce-i merkûme Fatma mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

güzerân iden yetmiş sekiz senesi hilâlinde vefât iden Hasan ustaya hayatında malımdan virmiş 

ve bey’ ve teslîm itmiş oldığım gevn ve deri esmânından bana deyni olan meblağdan ba’de’t-

teslîm zimmetinde bâkî yedi bin on dört guruş alacak hakkım kalub hatta merkûm ile hal-i 

hayat ve kemâl-i akl ve sıhhatımde husûs-ı mezkûre dâir miyânemizde cereyân iden ahz ve 

i’tâ ve medfûât ve makbûzâtın muhâsebesini sehiv ve galatdan ârî olarak cemaât beyinlerinde 

rü’yet eylediğimizde ba’de külli teslimât sahhu’l-bâkî yedi bin on dört guruş cihet-i 

mezkûreden zimmetinden bana deyni oldığını ikrâr-ı kat’î ile tâbıân ikrâr ve itirâf ve işhâda 

ancak meblağ-ı merkûmı kıbel-i edâ ve’l-ifâ vefât ve terekesine zevcesi hâzıre-i bi’l-meclis 

Fatma ile gâibât-ı ani’l-meclis sulbîye-i kebîre kızları Alime ve Şerife ve Gülsüm ve Zehra 

vaz’ itmekle müteveffâ-yı merkûm terekesinden alacağım olan meblağ-ı mezkûrı bana edâ ve 

teslîm ile kıbel-i şer’den mezbûretâna tenbiye olınmak matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl 
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zevce-i mezbûre dahi cevâbında mûrisi müteveffâ-yı merkûm tereke-i mübi’asının semeni 

olarak yalnız bin iki yüz guruş nükûd vaz’-ı yed eylediklerini ikrâr mâ ‘adâ terekesi oldığını 

ve vaz’-ı yed eyledikleri ve müddeî-i merkûmın müddeâ-yı meşrûhını inkâr idecek evvelen 

müddeî-i mezbûrdan ber-vech-i müddeâsına mutâbık beyyine taleb olındıkda ol dahi her 

birerleri lede’t-tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan nefs-i Antalya 

mahallâtından İskender Çelebi mahallesinden Ahmed bin Süleyman ve sâlifü’z-zikr Sofular 

mahallesinden Mehmed bin Ali nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i eyledikleri 

şehâdetleriyle müddeâ-yı mezkûrını ba’de’l-isbât ve’l-hulf ve’l-hükm feyizleriyle halen 

zimmetlerinde aynen bekâsını ikrâr eylediğini meblağ-ı merkûm bin iki yüz guruş müddeî-i 

mezbûr Hanifi’ye edâ ve teslîm ile gıbbe’t-tenbiye sâniyen müddeî-i merkûm Hânifi 

müteveffâ-yı merkûmın terekesinden mikdâr-ı mezkûrdan zaîd ve deyn-i mezkûrı vâfî 

nesneye zevce ve kızları olan vârisât-ı mezbûrât vaz’-ı yed eylediklerini vech-i şer’i üzere 

tashîh ve beyâna havale olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn 

min şehrü’l-muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:324 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ahi Yusuf mahallesi sâkinlerinden ma’rifeti’z-zât Ayşe 

hanım bint-i Halil nâm kimesne tarafından âtîü’l-beyân bey’i huzûr-ı şer’de takrîr ve i’tâ-yı 

hüccet istidâsına vekîl oldığı zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân li-ebeveyn er-

karındaşı meclis-i livâ a’zâ-yı kirâmından Mustafa Bey ibnü’l-merkûm Halil mu’tak-ı zenci 

Mercan Ağa ibn-i Abdullah nâm kimesnelerin ber-nehc-i şer’i şehâdetleriyle sâbit ve sübût 

vekâletine hükm-i şer’i lâhık olan halen zevc- dâhili tobcu asâkiri yüzbâşısı hamiyetlü Hasan 

Bey ibn-i Ali nâm kimesne medîne-i mezbûre mahallâtından Makbule mahallesinde sâkin 

iken bundan akdem vefât iden İbrahim Ağa ibn-i Mustafa’nın sulbî sagîr oğulları Mehmed ve 

Rahmi ve sulbîye-i sagîre kızları Nesime ve Mihriban’ın tesviye-i umûr-ı lâzımeleri içün 

kıbel-i şer’i şerîfden bâ-hüccet-i şer’iyye vasî-i mansûbları olan medîne-i mezbûre 

mahallâtından Sagir Bey mahallesi ahâlisinden ve a’zâ-yı meclis-i livâdan bâ’isü’l-vesîka 

Moravi Ahmed Pertev Efendi ibn-i Mustafa muvâcehesinde mûmâ-ileyh Mustafa’nın dahi 

hâzır oldığı halde bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem zevce-i medhûl 

biham Ayşe Hanım bint-i Halil akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin irsen müstakilen silk-i mülk 

münsellik ve havza-i tasarrufımda münhata ve münsamta olub medîne-i Antalya’da han 

kapusu çarşusında vâkı’ etraf-ı erbaasından bir tarafı  müteveffâ İbrahim Ağa yetimleri 

dükkanları ve bir tarafı Zanair oğlu Yani ile kız karındaşının dükkanları ve bir tarafı han 

divârı ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve mümtâz iki bâb mülk-i dükkanlarımı bi-

cümleten mâ yeştemilân ve yahviyân tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-i müfside ve 
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muvâzaadan ârî ve tagrîr ve gabn ve telceiden berî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’i ile el-yevm semen 

misüllü kıymet-i adleri idüğü bi’l-ihbâr tebeyyün iden on bin guruş mukâbilinde müteveffâ 

İbrahim Ağa’nın evlâd-ı sulbîyesi Mehmed ve Rahmi ve Nesime ve Mihribân nâm sigâr içün 

vasî-i masnûbları hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ahmed Pertev Efendi’ye bey’ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde mûmâ-ileyh dahi sigâr-ı merkûmın içün semen-i misliyle akâr iştirâsına kıbel-i 

şer’den mezûn olındığına binâen dükkan-ı mezkûrları sigâr-ı merkûmûn içün bi’l-vesâye iştirâ 

ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semenleri olan meblağ-ı mezbûr 

on bin guruşı karındaşım hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mustafa Bey zimmetinde olan on bin guruş 

deynim içün vasî-i hâzır-ı mûmâ-ileyh üzerine havale karındaşım mûmâ-ileyh dahi ba’de’l-

kabûl anın dahi zimmetinde sigâr-ı mezbûrının bâ-sened-i memhûr cihet-i karzdan alacakları 

olan on bin guruş haklarına takâs ve mahsûb ve vasî-i mûmâ-ileyh dahi mukâsa kabûl idüb bu 

vecihle ben dükkan-ı mezkûrların semenlerini karındaşım mûmâ-ileyh Mustafa benden 

havalen dolayı sigâr-ı merkûmûndan karındaşım mûmâ-ileyh deyn-i mezkûresini benden ve 

sigâr-ı merkûmûndan dahi kezalik deyn-i mezkûrlarını karındaşım mûmâ-ileyh Mustafa 

benden her birimiz asâleten ve havâleten istîfâ eyledik ba’de’l-yevm dükkan-ı mahdûd-ı 

mezkûrlarda benim asla ve kat’â alâka ve medhalim kalmayub sigâr-ı mezbûrın Mehmed ve 

Rahmi ve Nesime ve Mihriban’ın mülk-i müşterâ-yı müşterekleri olmuşdır ba’de’l-bülûğ 

keyfe mâ yeşâûn ve hasbe mâ yehtârûn bi-kadrü’l-hass asâleten bi’n-nefs dahi mâlikler ve 

mutasarrıflar odlunlar didi didikde vasî-i mûmâ-ileyh ile Mustafa benden her birerleri bâyi’-i 

vekîl-i mûmâ-ileyh Hasan beni cem’-i takrîr-i meşrûhını vicâhen ve şifâhen tasdîk itmeğin mâ 

vakaa bi’t-taleb tahrîr ve imlâ olındı fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i  muharremü’l-

harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

A’zâdan Hâcı İbrahim Ağazâde Ahmed Pertev Efendi 

Hâcegândan fütüvvetlü Süleyman Efendi  

Baş Hafız Bekir Efendi 

Pazar Ağası Hüseyin Ağa 

Muhzırbâşı Mehmed Ağa 

Ve gayrihum 

 

XII/82a 

No:325 

Medîne-i Antalya kurrâsından Zeytun karyesi sâkinlerinden zâtı ta’rif-i şer’ ile ma’rife 

Zeyneb bint-i Ali nâm bikr-i bâliğa ve âkıla medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i 

şerîf-i enverde yine karye-i mezbûre ahâlisinden sâhibü’l-kitâb Kürd oğlu Mahmud bin 
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Mehmed nâm kimesne mahzarında bi’t-tav’ıha ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr 

Mahmud beni mehr-i muaccel-i makbûz  ve iki yüz bir guruş mehr-i müeccel tesmiyeleriyle 

nefsimi lede’ş-şühûd mezbûr Mahmud’a akd ve tezevvüc eyledim didikde ol dahi ber-vech-i 

muharrer tezevvüc ve kabûl itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi gurre-i şehr-i saferü’l-

hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No: 326 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ahi Yusuf mahallesi sâkinlerinden ve a’zâ-yı meclis-i 

livâdan Mustafa Bey ibn-i Halil nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde yine medîne-i mezbûre mahallâtından Makbule mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden İbrahim Ağa ibn-i Mustafa’nın sulbî sagîr 

oğulları Mehmed ve Rahmi ve sulbîye-i sagîre kızları Nesime ve Mihriban’ın tesviye-i umûr-ı 

lâzımeleri içün kıbel-i şer’-i şerîfden bâ-hüccet-i şer’iyye vasî-i mansûblarıolan medîne-i 

mezbûre mahallâtından Sagir Bey mahallesi ahâlisinden ve a’zâ-yı meclis-i livâdan Moravi 

Ahmed Pertev Efendi ibn-i Mustafa nâm kimesne muvâcehesinde bi-tav’ ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin irsen müstakilen silk-i mülk-i sahîhamda 

münselik olub medîne-i Antalya’da hane kapusı çarşusında vâkı’ etraf-ı erbaalarından bir 

tarafları han divârı ve iki tarafları tarîk-i âmm ile mahdûd ve mümtâz üç bâb mülk-i 

dükkanlarımı bi-cümleti’l-müştemilât tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve 

muvâzaadan ârî ve tagrîr ve gabn ve telceiden ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’i ile el-yevm semen 

misilleri idüğü bi’l-ihbâr tebeyyün iden on beş bin guruş müteveffâ İbrahim Ağa’nın evlâd-ı 

sulbîyesi Mehmed ve Rahmi ve Nesime ve Mihriban nâm sigâr içün vasî-i mansûbları hâzır-ı 

bi’l-meclis işbu Ahmed Pertev Efendi’ye bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi sigâr-ı 

mezbûr içün bi’l-vesâye iştirâ ve temellük ve ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra 

semenleri olan meblağ-ı mezbûr on bin beş yüz guruşı sigâr-ı mezbûrûnın zimmetinde 

mührüm ile memhûr senedim mûcebince cihet-i karzdan alacakaları olan on bin beş yüz guruş 

haklarına takâs ve mahsûb ve vasî-i mûmâ-ileyh dahi mukâsa kabûl idüb ben zikr olınan 

dükkanları olan meblağ-ı mezbûr sigâr-ı merkûmûndan anlar dahi deyn-i mezkûrlarını benden 

her birimiz ahz ve istîfâ eyledik ba’de’l-yevm dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrlarda benim asla ve 

kat’an alaka ve medhalim kalmayub sigâr-ı mezbûrûn Mehmed ve Rahmi ve Nesime ve 

Mihribân’ın mülk-i müşterâ ve hakk-ı sarf ve sahîh-i müşterekleri olmuşdır ba’de’l-bülûğ 

asâleten keyfe mâ yeşâûn ve yehtârûn mâlikler ve mutasarrıflar olsunlar didikde gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb ve imlâ olındı hurrire fi’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-ışrîn min 

şehr-i  muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hal 
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A’zâ-yı meclisden Hâcı İbrahim Ağazâde Ahmed Pertev Efendi 

Hâcegândan fütüvvetlü Süleyman Efendi 

Baş Hafız Bekir Efendi  

Pazar Ağası Hüseyin Ağa 

Muhzırbâşı Mehmed Ağa 

Ve gayrihum 

 

XII/82b 

No.327 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Kımak Hasan bin Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrukesi Meryem 

bint-i Kerim ile sulbiye-i kebîre kızları Hadice ve Fatma ve sulbî kebîr oğlu el-Hâcc Bayram 

Ali’ye münhasire ve tashîh mesele-i mîrâsları otuz iki sehmden olub sihâm-ı mezbûr dahi dört 

sehmi mezbûre Meryem Hâtûn’a ve on dört sehmi merkûm Bayram Ali’ye ve yedişer 

sehmden cem’ân on dört sehmi mezbûretân Hadice ve Fatma’ya isâbeti tahkikinden sonra 

âtiü’z-zikr bey’i takrîr ve i’tâ-ı hüccet istidâ’sına kabûlı hâvî vekâlet dâiyesinde olanlardan 

Sivaslı Hasan bin Mustafa mezbûre Meryem tarafından ve müteveffâ-yı merkûmın damadı 

Mühürcü oğlu Süleyman bin Ali zevcesi mezbûre Hadice Hâtûn tarafından tüccardan Yörük 

el-Hâcc İbrahim Ağa ibn-i Mehmed mezbûre Fatma tarafından vekîl oldukları zevât-ı 

mezbûrat  bi’l-ma’rifet-i şer’iyye ârifân-ı udûlden Abdülaziz Efendi ibn-i el-Hâcc Hüseyin ve 

Hafız Murad Efendi ibn-i Derviş İbrahim nâm kimesneler nâm kimesneler♦ şehâdetleriyle alâ 

vech-i şer’î  sâbit ve sübût vekâletlerine hükm-i şer’î lâhik olmağın verese-i mezbûrundan el-

Hâcc Bayram Ali bi’l-verâse ve Meryem ve Hadice ve Fatma Hâtûnlar taraflarından 

merkûmûn Sivaslı Hasan ve Süleyman ve el-Hâcc İbrahim Ağa’dan bi’l-vekâle meclis-i şer’-i 

şerîf-i lâzımü’t-tevkîrde medîne-i mezbûre mütemekkinlerinden ve devlet-i aliyye tebaasının 

Rum milletinden bâ’isü’r-rakım Tufitos veled-i Yani nâm kimesne mahzarlarında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Bayram Ali ve müvekkillerimiz mezbûrat 

Meryem ve Hadice ve Fatma akd-i âtîü’l beyânın sudûrına değin bi’l- ırs-i şer’î iştirâk 

eylediğimiz mülk-i mevrûsımız olub sâlifü’z-zikr Şeyh Sinan mahallesinde vâkı’                           

tarafları Mazıcı ve Hocâ Yani ve Çil Luka oğulları  bağçeleri  ve vakf-ı arsa ve taraf-ı râbı’ 

tarîk-i âmm ile mahdûd fevkâni iki oda  ve eşcar-ı müsmire ve gayr-ı müsmireli  bir mikdâr 

bağçe ve havlıyi müştemil bir bâb mülk-i menzilimde olan hisse-i ırsiye-i ma’lûmemiz bi-

cümleti’t-tevâbi’ ve’l-levâhik ve kâffetü’l hukuk ve’l-murâfık tarafından îcâb ve kâbûli hâvî 

şürût-ı müfside ve muvâza’adan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile on üç bin beş yüz guruşa 
                                                
♦ “nâm kimesneler” mükerrerdir. 
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hâzır-ı bi’l-meclis işbu Tufitosa bey’ ve temlîk ve vech-i lâyık-ı üzere teslîm eylediğimizde ol 

dahi ber- vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikten sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr on üç bin beş yüz guruşı müşterî-i merkûm Tufitos yedinden 

bi’t-tamam  ve’l-kemâl ahz ve kabz ve bi-kadrü’l hass beynimizde iktisâm eyledikde fi mâ 

ba’d menzil-i mahdûd-ı mezkûr müşterî-i merkûm Tufitos’ın mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve 

hakk-ı sarîh-i olub bizim vechen mine’l-vücûh alâka ve medhalim kalmadı keyfe mâ yeşâ ve 

yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dediler didiklerinde bâyıûn-ı makrûn-ı asıl ve vekîl-i 

merkûmûnın takrîr-i meşrûhlarını  müşterî-i mersûm Tufitos dahi tasdîk ve tahkîk itmeğin mâ 

vaka’a bi’t-taleb ketb olındı tahriren fi’l yevmi’s-sâlis min şehr-i saferü’l hayr sene semânîn 

ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l hâl 

Moravî Bâbe Mehmed Ağa  

ve Tüccârdan Yörük el-Hâcc İbrahim Ağa  

ve Burunotızâde Abdülaziz Efendi  

ve Derviş Oğlu Hafız Murad Efendi  

Mahkeme Kâtibi İsmail Hakkı Efendi ve gayrihum 

 

No:328 

Medîne-i Antalya mahallârından Bali Beğ mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

vefât iden dellâke Ayşe bint-i Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkı Köse Salih bin Halil ile 

sadrîye-i kebîre kızı Hanife’ye münhasire oldığı ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk zevc-i 

merkûm Köse Salih meclis-i şer’-i şerîf-i enverde zikr-i âtî menzile vaz’-ı yedi beyyine-i âdile 

ile mütehakkık olan bâ’isü’l-kitâb Ahmed Ali nâm sagîrin veliyy-i akrebi validesi müteveffât-

ı mezbûrenin kızı ma’rifeti’z-zât mezbûre Hanife Hâtûn mahzarında bi’l-verâse üzerine da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb mevrûsem zevcem Tellâk Ayşe’nin ile’l-vefât yedinde mülk ve hakkı 

olub sâlifü’z-zikr Bali Beğ mahallesinde vâkı’ bir tarafdan Gedikli oğlu Hüseyin Ağa menzili 

ve bir tarafı hâzıre-i bi’l-meclis işbu Hanife Hâtûn menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile 

mahdûd tahtânî bir oda ve bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb mülk-i menzilin iki sehm 

itibâriyle bir sehmi bana ve bir sehmi mezbûre Hanife’ye irsen isâbet itmişken mezbûre 

Hanife Hâtûn menzil-i mezkûr veliyysi oldığım sagîr oğlum Ali’nin mevhûbıdır deyü 

müstakilen oğlu sagîr-i mezbûr Ahmed Ali içün zabt itmekle suâl olınub menzil-i mezkûrde 

olan nısf-ı hisse-i irsîyemi bana teslîm ile mezbûreye tenbiye olınmak murâdımdır didikde 

gıbbe’s-suâl mezbûre Hanife Hâtûn dahi cevâbında validem müteveffât-ı mezbûre Ayşe hâl-i 

hayat ve kemâl-i akl ve sıhhatinde târih-i hüccetden altı ay mukaddem menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrı yedinde mülk ve hakkı oldığı haldehuzûr-ı müslimîndeba’de’t-tahliye hibe-i sahîha-i 
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şer’iyye ile veliyy-i akrebi oldığım oğul-ı sagîr-i mezbûr Ahmed Ali’ye sünnetlik namıyle 

hibe ve temlîk eylediğinde ben dahi meclis-i hibede oğlum sagîr-i mezbûr Ahmed Ali içün 

müstakilen bi’l-velâye vaz’-ı yed iderim deyü hibe-i mezkûrı tasdikyle def’le mukâbele 

idecek gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr ve eser-i talebü’l-beyyine udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müsliminden 

ve mahalle-i mezbûre ahâlisinden mezûn el-Hâcc Mehmed Efendi bin Mehmed ve Destâvî 

oğlu Ahmed bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’e hâzırân olub istişhâd 

olındıkdan sonra fi’l-hakîka müteveffât Tellak Ayşe hal-i hayat ve kemâl-i akıl ve sıhhatinde 

târih-i hüccetden altı ay mukaddem yedinde mülk ve hakkı olub Bali Beğ mahallesinde vâkı’ 

ma’lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzilini bizim huzûrımızda ba’de’t-tahliye 

işbu kızı Hanife’nin sagîr oğlu Ahmed Ali’ye sünnetlik nâmıyla hibe ve temlîk eylediğine 

mezbûre Hanife dahi oğlu sagîr-i mezbûr içün bi’l-velâye ithâb ve kabûl ve temellük ve 

tesellüm itmekle menzil-i mahdûd-ı mezkûr sagîr-i mezbûr Ahmed Ali’nin mülk-i mevhûbı 

olmuşdır biz bu husûsa bu vech üzere şâhitleriz şehâdet dahi iderüz deyü her biri edâ-ı 

şehâdet-i şer’iyye ittiğine ba’de’t-ta’dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince 

ba’de’l-hükm müddeî-i zevc-i merkûm Köse Salih bi-vech-i şer’î muârazadan men’ olınub mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb olındı 

Şühûdü’l-hâl 

Bali Beğ cami-i şerîfi mezûn Burdurî el-Hâcc Mehmed Efendi 

Ve Destavî oğlu Ahmed  

Ve Kantarcı oğlu Çavuş  

Ve gayrihum 

 

XII/83a 

No: 329 

Husûs-ı âtîü’l-beyânın mahallinde keşf ve muâyenesi bi’l-iltimâs savb-i şer’-i enverden 

ba’s ve irsâl olınan muhzırbâşı Mehmed Ağa ibn-i Halil cânib-i hükümettden dahi tisyâr 

kılınan zabtiyye Ahmed Çavuş ibn-i Mehmed medîne-i Antalya mahallâtından Makbule 

mahallesinde vâkı’ tebaa-ı devlet-i aliyyenin Rum milletinden bâ’isü’r-rakîm Pandli veled-i 

İstiradi’nin hanesine vardıklarında mezkûr hanenin divârı cedîd olınmak üzere eski divârı 

olun muhtâc-ı hedm olan dîvârını hedm ile meşgûl bulunan rençber taifesi amel-i mezkûr ile 

iştigâl eylerler iken mezkûr dîvâr bağteten sukut ve inhidâm itmekle tâife-i mezkûreden olub 

fi’l-asl İskenderiye tarafından ve evlâd-ı arabdan Ebulbeli nâm kimesne yevm-i keşf ve 

muâyeneleri olan târih-i vesîka günü saât ikide bikazâen  zikr olınan dîvâr altında kaldığını ve 

hafr ile cesedi ihrâc ve nazar ve muâyene olundukda sağ gözü çıkmış ve ağzı dahi mecrûh ve 

dişleri sâkıt oldığı halde meyyiten çıkarıldıkda sâir celb ve cem’ olınan kesân her birerleri 
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re’y-el-ayn minvâl-i meşrûh üzere rü’yet ve müşâhade eylediklerini huzûr-ı şer’e gelüb  

cerîde-i şer’iyyede muharrer olub bi’l-muâyene dîvâr-ı mezkûr hedmiyle müştegil sâir 

rençberân dahi hâzır olarak alâ vukûa inhâ ve ihbâr eyledikleri vâkı’ hal hıfz li’l-makal imlâ 

olındı fi’l-yevmi’s-sebt-i sânî saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:330 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

fevt olan Kuduk oğlu Mehmed bin Süleyman bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Hafize bint-i Ahmed ile sulbî kebîr oğlu İbrahim ve sulbî sagîr oğlu Süleyman ve 

sulbîye-i kebîre kızları Şerife ve Rabia ve validesi  Havva bint-i Mehmed’e münhasire 

ba’dehu kassamât-ı mezbûre Havva dahi fevt olub verâseti kendüden evvel fevt olan oğlu 

merkûmın evlâdı kibâr-ı mezbûrûn İbrahim ve Şerife ve Rabia ve sagîr-i mezbûr Süleyman’a 

münhasire ve tashîh-i mesele-i mirâsları bi-hükmi’l-münâsahati’ş-şer’iyye kırk sekiz sehmden 

olub sihâm-ı mezkûreden altı sehmi mezbûre Hafize’ye on dört sehmden cem’an yirmisekiz 

sehmi merkûmân İbrahim ve Süleyman’a ve yedişer sehmden cem’an on dört sehmi 

mezbûretân Şerife ve Rabia’ya isâbeti tahkikinden sonra sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına 

kıbel-i şer’den mansûbe vasisi validesi mezbûre Haafize Hâtûn merkûm İbrahim’den bi’l-

asâle ve bi’l-vesâye mezbûretân Havva ve Rabia Hâtûnlar taraflarından âtîü’z-zikr bey’i takrîr 

ve i’tâ-yı hüccet istidâsına vekîl oldığı zât-ı mezbûreteyni bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân 

bağçevan esnafından Kalyoncu oğlu Süleyman bin Mehmed ve Abdurrahman bin Süleyman 

nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan mezbûrânın dâileri Emir Ahmed oğlu Ali Ağa 

meclis-ş şer’de takrîr-i kelâm ve tabîr-i ani’l-merâm idüb sâlifü’z-zikr Makbule mahallesinde 

vâkı’ bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî iki oda ve tahtânî bir mağaza ve bir mikdâr 

havliyi müştemil bir bâb mülk-i menzilin nısf-ı hisse-i şâyıası müteveffâ-yı evvel murisimiz 

Kuduk oğlu Mehmed’in ve diğer nısf-ı hisse-i şayıâsı müteveffâ-yı sâniye Havva Hâtûn’ın 

il’l-vefât yedlerinde mülk ve hakları olub ba’de vefâtihima bizim ile sagîr-i mezbûr 

Süleyman’a irsen müntakil olub lakin bizler menzil-i mahdûd-ı mezkûrda olan hisselerimizi 

ahere bey’ ve murâd eylediğimizde menzil-i mahdûd-ı mezkûr mürûr-i eyyâm ve kürûr-ı 

a’vâm ile müşrif-i harâb ve mâil-i turâb olub imâret ve meremmetine sagîr-i mezbûrın vefâ 

ider malı olmadığından mâ ‘adâ gallesi kifâyed itmeyüb tehîr olınur ise bi’l-külliye münhedim 

olub sagîr-i mezbûra hasâr olmak mukarrer oldığından başka sagîr-i mezbûr nafaka ve 

kisveye muhtac oldığına mebnî menzil-i mezkûrde olan hissesi bizim hisselerimiz ile maan 

ahere bey’ ve semeniyle mezbûr infâk ve iksâ olınmak hakkında enfa’ ve evlâ oldığı bundan 

akdem hâkim-i mevkı’ sadr-ı kütâb tûbâ-lehu hüsn-i meâb fazîletlü molla efendi hazretlerine 

cemm-i gafîr ihbâr ve istirhâs olındıkda vech-i meşrûh üzere bey’ine kıbel-i şer’den murahhas 
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ve mezûn oldığımız hasabiyle menzil-i mahdûd-ı mezkûr bâ-i lisân-ı münâdi müddet-i medîde 

sûk-ı sultânî ve mecmû’-ı nâs olan mahallerde nidâ ve bey’e arz olındıkda rağbât-ı nâs 

inkıtâında menzil-i mahdûd-ı mezkûr işbu bâ’isü’l-kitâb Eleman oğlu Kostanti veled-i Nikola 

ve Dülger Andreya veled-i Nikola üzerlerine sekiz bin guruş karâr idüb ziyâde ile şirâyı tâlib-i 

aheri zuhûr itmediğine ve meblağ-ı mezbûr menzil-i mahdûd-ı mezkûrı bi-cümleten mâ 

yeştemile ve yahviye tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfsideden ârî bey’-i bât-ı sahîh-i 

şer’î ile meblağ-ı mezbûr sekiz bin guruşa merkûmân Kostanti ve Andreya’ya bi’l-asâle ve 

bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde anlar dahi ber-vech-i 

muharrer ale’l-iştirâk iştirâ  ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûrdan beş bin guruşı merkûm Eleman oğlu Kostanti’den ve bâkî 

üç bin guruşını merkûm Dülger Andreya yedlerinden bi’l-asâle ve bi’l-vesâye tamamen ve 

kâmilen ahz ve kabz ve bi-kadrü’l-hass beynimizde iktisâm eyledik fimâ ba’d zikr olınan 

sekiz bin guruş kıymetli menzilin beş bin guruşlık hissesine merkûm Eleman oğlu Kostanti ve 

üç bin hissesine merkûm Dülger Andreya mutasarrıf olsun bizim sagîr-i mezbûrın asla alaka 

ve medhalimiz kalmamışdır didiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı 

fi evâil-i şehr-i  muharrem sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/83b 

No:331 

Bâ-irâde-i seniyye muaccelât-ı evkâf müdiri olub idaresi muhavvel uhdesi olan elviye-i 

hamseden medîne-i Antalya’ya vürûd iden fütüvvetlü  Hasan Tahsin Efendi ibn-i Es-Seyyid 

el-Hâcc Mehmed medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i 

mezbûre mütemekkinlerinden ve devlet-i aliyye tebaasının Rum milletinden şahsı ma’rûf 

bâ’isü’r-rakîm Saltana bint-i Ankaralı Hâcı Yorgi nâm nasrâniye muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâm idüb nezâret-i celîle-i evkâf-ı hümâyûn-ı mülûkâneye mülhâk evkâfdan 

medîne-i Antalya dâhil-i sûrında vâkı’ Makbule mahallesinde kâin Veliddin Ağa’nın 

binâgerdesi olub bir müddetten berü ve civârında İslam hanesi kalmadığından edâ-ı salât 

olınmadığı cihetle bi’l-külliye harâb ve mâil-i turab mescid-i şerîfin edâ-ı hidmetine meşrût 

kurbunda sâkin bir tarafdan Kıbrıslı Yorgi menzili ve bir tarafdan Bakıcı Hâcı Yorgi menzili 

ve bir tarafdan Hâcı Köşek ve Kulak Nikola menzilleri ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd 

ve fevkânî bir oda ve bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb vakf-ı menzilin icâre-i vahidesini 

şunun bunu ekl ve bağ edegeldikleri ve bu hal üzere terki cânib-i vakfa gadri müstevcib oldığı 

bedîdar idüğünden menzil-i mahdûd-ı mezkûr ber-vech-i âtî icâreteyn-i misliyeteyn ile 

tâlibine îcâr  ve hâsıl olan icâre-i muaccelesi cânib-i hazine-i evkâf-ı hümâyûna irsâl ve icâre-i 

muaccelesiyle dahi mescid-i şerîf-i mezkûr tamîr ve termîm olınmak üzere cânib-i evkaf-ı 
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hümâyûndan memûriyetim ve kıbel-i şer’den yedime virilen izn-i hüccet-i şer’iyye mûcebince 

mezûniyetim hasebiyle ihyâü’l-vakf menzil-i mahdûd-ı mezkûrı bi-cümleten mâ yeştemile ve 

yahviye tarafından ferâğ ve tefvîz ve teferrüg ve tefevvizü hâvî şürût-ı müfsideden ârî ferağ-ı 

kat’i ile menzil-i mezkûr icâreteyn-i misliyeteyne oldığı ihbâr olınan dört bin beş yüz guruş 

icâre-i muaccele-i makbûza ve kırk guruş icâre-i seneviye mukâbilinde hâzıre-i bi’l-meclis 

işbu Saltana’ya ferağ ve tefvîz ve teslîm eyledikde ol dahi ber-vech-i muharrer teferrüg ve 

tefevvüz ve tesellüm ve kabz ve kabûl itmekle fimâ bad menzil-i mahdûd-ı mezkûr mersûme 

Saltana’nın hakk-ı müfevvez ve dâhil-i havza-i tasarrufı olmuşdır keyfe mâ teşâ ve tehtâr 

mutasarrife olsun didikde fâriğ-i mukırr müdir-i evkâf-ı mûmâ-ileyh Hasan Tahsin Efendi’yi 

kelimât-ı meşrûhında mukırrıha mersûme Saltana dahi vecâhen tasdîk ve tahkik itmeğin mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi gurre-i şehr-i saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/84a 

No:332 

Teke sancağı dahillinde vâkı’ Serik nahiyesinde kâin Eşikler karyesi sâkinlerinden 

cüssesinin bülûğa tahammülü olmadığı halde halen bülûğını gayri muterif olan bâ’isü’l-i’lâm 

Mustafa bin Yusuf bin Hasan nâm kimesne medîne-i Anatalya mahkemesinde meclis-i şer’-i 

şerîf-i enverde yine nahiye-i mezkûrede vâkı’ Yan karyesi ahâlisinden İsmail bin Ahmed nâm 

kimesne muvâcehesinde babası merkûm Yusuf ile sâlifü’z-zikr Eşikler karyesi sâkinlerinden 

Ümmü bint-i Osman ibnü’l-merkûm Hasan nain ve pederi mezbûr Topuz oğlu Osman dahi 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ümmü’yü on iki yaşında oldığı halde babası veliyy-i mücbiri yine 

hâzır-ı bi’l-meclis ammi işbu Osman velâyetiyle güzerân iden yetmiş bir tarihinde benim dahi 

velâdetim altmış bir senesi oldığından on yaşında oldığım halde veliyy-i akreb ve mücbirim 

olan babam işbu Yusuf kezalik velayeti hasebiyle benim içün tezevvîc ve tezevvüc itmeleriyle 

ve bu vechle merkûme Ümmü zevce-i ma’kûde ve menkûha-i gayri medhûl biham oldığı ve 

ben dahi on üç yaşında sabîna bâliğ bulundığım halde Serik sâkinlerinden gâib-i ani’l-meclis 

Ali Kahya zevcem mezbûreyi güzerân iden yetmiş dört tarihinde cebren bana tatlîk ittirüb 

badehu oğlu Hasan nâm kimesne târih-i mezbûrda tezevvüc ve  merkûme ile ba’de’l-muâşeret 

yetmiş altı târihinde tatlîk ittikden sonra yine târih-i mezbûrda Yan karyesinden Tekeli Hasan 

bin Ahmed nâm kimesne mezbûreyi tezevvüc ve muâşeret eylediği halde mezbûreden 

mütevellide bir kızını terk iderek vefât ve badehu işbu yetmiş dokuz senesi şehr-i şevvâli’l-

mükerremi gurresinde müteveffâ-yı merkûm Hasan’ın biraderi hâzır-ı bi’l-meclis işbu İsmail 

merkûmeyi tezevvüc idüb ile’l-ân zevciyet muâmelesi ider ve ben dahi on üç yaşında gayri 

bâliğ olmak târih-i mezbûrda olan mezkûr talâkım gayri sahîh ve gayri muteber olmağla 

hâzır-ı merkûmın mezbûreyi  nikâhının fesâdına binâen zevcem hâzıre-i merkûme Ümmü 
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merkûm İsmail’den tefrîk ve bana mutâvaat ile tenbiye olınmak matlûbımdır didikde gıbbe’s-

suâl merkûm İsmail ile zevce-i mezbûre Ümmü’den her birerleri cevablarında müddeî-i 

merkûm Mustafa’yı cemi’-i takrîr-i meşrûhında ebvân-ı hâzırân-ı merkûmân Yusuf ve Osman 

misüllü şifâhen ve vicâhen tasdîk ve kaziye-i minvâl-i mezkûr üzere oldığını her birerleri 

tayıân ve kat’iyyen ikrâr ve tahkîk eylemeleriyle alâ mûceb ikrârihum ve tasdîkıhum 

tesâdüfihum müddeî-i mezbûr Mustafa’nın on üç yaşında murâhık ve misli mütehalim olmağa 

gayri mütehammil olarak bülûğını bilâ i’tirâf ikâ eylediği talâk-ı evvel ile el-mebnî ale’l-fâsid 

fâsid mûcebince silsile-i ahîrede bulunub mezbûre Ümmü ile merkûm İsmail miyânelerinde 

halen kâim olan nikâh-ı mezkûrın fesâd ve adem-i sıhhatle ba’de’l-hükm  miyâneleri tefrîk ve 

zevc-i merkûm Mustafa’ya zevciyet üzere müdet-i inkızâsından sonra nefsini teslîm ve temkîn 

itmek ile mezbûre Ümmü’ye tenbiye olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i zi’l-hicce sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:333 

Bâ-irâde-i seniyye muaccelât-ı evkâf müdiri olub idâresi muhavvel uhdesi olan elviye-i 

hamseden medîne-i Antalya’ya vürûd iden fütüvvevtlü Hasan Tahsin Efendi ibn-i el-Hâcc 

Mehmed medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre 

hanedanından ve hâcegândan divân-ı hümâyân fütüvvetlü Süleyman ibn-i el-Hâcc Ahmed 

muvâcehesinden ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb nezâret-i celîle-i evkâf-ı hümâyûn-ı 

mülükâneye mülhâk evkâfdan medîneye Antalya dâhil-i sûrından vâkı’ Cami-i Atik 

mahallesinde kâin bir tarafı Şeyh Gülşenî türbesi ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i âmm ile mahdûd 

tûlen kırk ve arzen yirmiz zirâ vakf-ı arsa-i hâlîyenin kadîmden berü vâkıf ve mütevellisi ve 

vakfiyesi ve bir tarafa meşrûtı olmadığından başka târih-i hüccete gelinceye değin icâre-i 

vâhide-i misliye ile tâlib bulunmayub ve üzerine vakf içün kimesne ebniye ihdâs itmediği içün 

bu hal üzere terki cânib-i vakfa gadri müstevcib oldığı bedîdâr idüğünden arsa-ı mahdûd-ı 

mezkûre ber-vech-i âtî icâreteyn-i misliyeteyn ile tâlibine icâr ve hâsıl olan icâre-i 

muaccelesinden ittisâlinde kâin şeyh-i müşarı ileyhin türbe-i mezkûresi pây-mâl olmakdan 

vikâye içün ihâta olınacak taş dîvâr vesâir tamîr ve termîmine sarf olınmak üzere bin guruş 

türbedârı el-Hâcc Şeyh Muhyeddin Efendi’ye bi’l-i’tâ mâ ‘adâsı cânib-i hazine-i celîle-i 

evkâf-ı hümâyûna irsâli ve icâre-i müeccelesiyle dahi türbe-i mezkûre tamîr ve termîm 

olınmak üzere cânib-i evkâf-ı hümâyûndan memûriyetim ve kıbel-i şer’den yedime virilen 

izin-i hüccet-i şer’isi mûcebince ve mezûniyetim hasebiyle ihbâren li’l-vakf arsa-i mahdûde-i 

mezkûreyi bi-cümleten mâ teştemile ve tahviye tarafından ferâğ ve tefvîz ve teferrüg ve 

tefevvüzı hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübteleden ârî  ferâğ-ı kat’i ile arsa-i mezkûrın 

icâreteyn-i misliyeteyn oldığı icâr olınan dört bin beş yüz guruş icâre-i muaccele-i makbûza 
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ve elli guruş icâre-i seneviye mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Süleyman Efendi’ye ferâğ 

ve tevfîz ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer teferrüg ve tefevvüz ve tesellüm 

ve kabz ve kabûl itmekle fi mâ bad arsa-i mahdûde-i mezkûr mûmâ-ileyh Süleyman 

Efendi’nin hakk-ı müfevvezi ve dâhil-i havza-i tasarrufı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr 

mutasarrıf olsun didikde fâriğ-i mukırr-ı mûmâ-ileyh evkâf müdiri Hasan Tahsin Efendi’yi 

kelimât-ı meşrûhasında mukırr-ı mûmâ-ileyh Süleyman Efendi  dahi vecâhen tasdîk ve tahkîk 

itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi gurre-i şehr-i saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn 

ve elf 

 

XII/84b 

No:334 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan mahallesi sâkinlerinden Yorgi veled-i 

Andon nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis’-i şer’imizde vâcibü’t-tevkîrde 

bâ’isü’r-rakîm mahalle-i mezbûrede sâkine Katerina bint-i Anaştaş ile sadrî kebîr oğlu Vasili 

nâm kimesne mahzarlarında her birerleri üzerelerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb zevcem 

müteveffât Marya bint-i Nufidos hayatında ayinimizde kendüme nişânlandıkdan sonra ben 

merkûmeye duhûl ve  binâ edinceye değin zevcem mezbûre ve validesi hâzıre-i bi’l-meclis 

işbu Katerina ve yine karındaşı yine hâzır-ı bi’l-mecllis işbu Vasili rızâm bilâ akd icâre 

cümlesi bi’l-maiyye hanemda sâkinler oldıkları esnâda yedimde olub ibrâz eylediğim işbu bir 

kıt’a defter mantûkınca merkûmûn malımdan it’âm ve infâk ittiğim maa kira dört yüz otuz 

guruş kıymetinde üç yük hınta ve altmış yedi guruş kıymetinde yirmi altı yük hatab ve lahm 

semeni yirmi dokuz buçuk ve yedi kıyye revgân-ı sâde semeni doksan sekiz ve on beş kıyye 

pirinç semeni kırk beş ve yayladan geldiğimde kırk yedi buçuk guruş kıymetinde param yarım 

luiz altunı ile yirmi iki guruş ile menzil-i mezkûremde bir aded sim mecidiye ve def’a beşer 

keyl hınta semeni olan yüz beşer guruş ile menzil-i mezkûremde sâkin oldıkları müddet içün 

icâre olarak cem’an hâzırân-ı merkûmân zimmetlerinde bin yüz doksan dört guruş alacak 

hakkım olmağla meblağ-ı mezbûrı merkûmândan halen taleb iderim bi’s-suâl alivirilmesi 

murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûmân dahi cevablarında kalem-i ahir olan nakd-i 

mezkûr ile beşer keyl hıntayı külliyen inkârlarına binâen merkûm Yorgi ityân-ı beyyineden 

âciz ve tahlifi gayr-i tâlib oldığından başka ikrâr itmiş oldıkları sâkinler menzil ve hınta ve 

hatab ve revgân-ı sâde haklarında takrîr-i meşrûhı üzere infâk mezkûr nafakası kendi üzerine 

lâzım olan zevcesi mezbûre hakkında bi-tarîki’l-lüzûm ve olmayan kayın validesi merkûme 

Katerina ve kayn-ı merkûm Vasili haklarında dahi hibe ve teberrü olarak karabet-i 

mahremiyet ve helâk-ı mevhûb rücûa mâni ve menzil-i mezkûrde zevcesi mezbûreyi iskân 
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kezalik bi-tarîki’l-vücûb ve merkûmânı bilâ akd icâra iskânı teberrü sarf oladığı zâhir ve sâtı 

olmağın mûcebince da’vâ-yı mezkûresi iltifât ve istimâa şayân olmadığı müddeî-i merkûma 

tefhîm ve ba’dezîn husûs-ı mezkûr içün merkûmâna bi-vech-i müdahale ve muârazadan men’ 

olındığı dahi huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yemi’s-sâdis min saferü’l-hayr sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:335 

Diyar-ı Mısriye ahâlisinden olub medîne-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi 

mahallesinden müteehhilen sâkin iken bundan akdem vefât iden el-Hâcc Mehmed Hattab ibn-

i Abdullah’ın zevcesi el-Hâcce Zehra bint-i Ahmed nâm Hâtûn’dan gayri zâhirde vâris-i 

ma’rûf ve ma’rifesi olmadığı ecilden terekesinin rub’ı zevcesi mezbûreye irsen mâ ‘adâsı 

cânib-i beytü’l-mâla âid olmağın medîne-i mezbûrede emin-i beytü’l-mâl olub bu makûle 

terekeyi kabza ve semen-i misliyle ahere bey’e memûr ve savb-ı şer’-i enverden mezûn olan 

Teke sancağı mal müdiri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed meclis-i şer’-i 

şerîf-i enverde zikr-i âtî nısf-ı menzil vaz’-ı yedi beyyine-i âdile ile mütehakkık olan 

müteveffâ-yı merkûmın o ki oğlu bâ’isü’l-kitâb Ali ibn-i el-Hâcc Mehmed nâm kimesne 

mahzarında üzerine bi’l-memûriye da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ el-Hâcc Mehmed 

Hattab bin Abdullah’ın ile’l-vefât yedinde mülk ve hakkı olub sâlifü’z-zikr İskender Çelebi 

mahallesinde vâkı’ bir tarafdan Mısırlı Osman Efendi menzili ve bir tarafdan Hüseyin ve 

Mehmed Beyler menzilleri ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî bir oda ve tahtında bir 

mağaza ve bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb mülk-i menzilin rub’ı zevcesi hâzıre-i bi’l-

meclis işbu el-Hâcce Zehra Hâtûn’a irsen müntakil ve mâ ‘adâsı cânib-i beytü’l-mala âid iken 

müteveffâ-yı merkûmın o ki oğlu hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ali menzil-i mahdûd-ı mezkûrın 

küllisinden zevce-i mezbûrenin rub’ı hissesinden mâ ‘adâsı cânib-i beytü’l-mâl içün bana 

teslîm ile tenbiye ve merkûm Ali’nın nısf-ı menzil-i mezkûrde vâkı’ olan müdâhalesi men’ 

olınmak bi’l-memûriye matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm Ali cevâbında menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrın nısfı hakkında müdâhalesi ba’de’l-ikrâr nısf-ı menzil-i mezkûr o ki babam 

müteveffâ el-Hâcc Mehmed Hattab’ın diğer nısfı tarîkü’ş-şirâ benim olub hatta müteveffâ-yı 

merkûm el-Hâcc Mehmed hal-i hayat ve kemâl-i akıl ve sıhhatinde târih-i hüccetden on sene 

mukaddem menzil-i mahdûd-ı mezkûrın nısfı benim oldığını şühûd-ı mahzarlarında ikrâr ve 

işhâd dahi itmekle bi-hakkın vaz’ ve müdâhale iderüm deyü eylediğini def’ini hâzıre-i zevce-i 

mezbûre el-Hâcce Zehra Hâtûn tasdîk ve emin-i beytü’l-mal mûmâ-ileyh Ahmed Rıfat Efendi 

inkâr itmekle dâfı’-i merkûm Ali’den def’-i meşrûhına mutâbık beyyine taleb olındıkda dahi 

lede’t-tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan Cami-i Atik mahallesi 

sâkinlerinden ve evlâd-ı arabdan Hasan Saftadi bin Hasan ve İskender Çelebi mahallesi 
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ahâlisiden el-Hâcc Hasan ibn-i el-Hâcc Hasan nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i 

şer’î eyledikleri şehâdetleriyle def’i mezkûrını isbât itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm ve’t-

tenbiye emin-i beytü’l-mal mûmâ-ileyh Ahmed Rıfat Efendi ve zevce-i mezbûre el-Hâcce 

Zehra Hâtûn meclis-i şer’-i şerîf-i enverde işbu sahibü’l-kitâb merkûm Ali mahzarında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm idüb bâlâda hudûd ve müştemilâtı bast ve beyân olınan menzilin nısfı 

işbu Ali’nin oldığı muvâcehemde isbât ve zevce-i mezbûrenin ikrâr ve tasdîkiyle hükm olınub 

ancak mütevaffâ-yı mezbûrın terekesinden olan menzil-i mahdûd-ı mezkûrın diğer nısfından 

el-Hâcc Zehra Hâtûn rub’-ı hisse-i irsîyesini ve ben dahi canib-i beytü’l-mala âid olan üç 

rub’ını cânib-i  beytül mal içün maan ahere bey’ itmemiz ile nısf-ı mahdûd-ı mezkûrı 

ma’rifet-i şer’le sûk-ı sultânîde mecmû-ı nâs olan mahallerde tâlibine arz ve müzâyede 

olındıkda rağbât-ı nâs ınkıtâında merkûm Ali üzerinde bin beş yüz guruşa mütekarrer ve 

meblağ-ı mezbûr nısf-ı menzil-i mezkûrın el-yevm semen-i misli ve kıymet-i adli oldığı zeyl-i 

hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ihbârlarıyla mütehakkık  olmağın nısf-ı menzil-i 

mezkûr tarafından îcâb ve kabûli hâvi şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey-i bât-ı sahîh-i 

şer’î ile meblağ-ı mezbûr bin beş yüz guruşa merkûm Ali’ye bey’ ve (silik) teslîm 

eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellükve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin beş yüz guruşdan ba’de ihrâcü’l-düyûn 

sahhu’l-bâkînin rub’ını zevce-i mezbûre hisse-i irsîyesi mukâbilinde ve mâ ‘adâsını ben 

cânib-i beytü’l-mal içün müşterî-i merkûm Ali yedinden ahz ve kabz eyledik fi mâ bad nısf-ı 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrda bizim asla ve kat’a alaka ve medhalimiz kalmayub müstakilen 

müşterî-i merkûm Ali’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr 

mâlik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-

yevmis-sabi’ min şehr-i muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/85a 

No:336 

Medîne-i Antalya’da Timurcı Kara mahallesinde mütemekkin devlet-i aliyye tebaasının 

Rum milletinden Kabak Kurdı oğlu Adnaş veled-i Anton nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde yine tebaa-ı devlet-i aliyyeden bâ’isü’s-sefer Basıroğlu Adnaş veled-i Yorgi nâm 

kimesne mahzarında bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin 

sudûrına değin bi-tarîki’ş-şirâ müstakilen yedimde mülk-i sahîh ve hakk-ı sarîhim olub 

sâlifü’z-zikr Timurcu Kara mahallesinde vâkı’ etraf-ı selâsesi benim bağçem ve taraf-ı râbı’ 

tarîk-i âmm ile mahdûd üç dönüm mikdâr-ı mülk-i bağçemi bi-cümleten mâ yeştemile ve 

yahviye tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât sahîh-i 

şer’î ile bin iki yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Adnaş’a bey’ ve temlîk 
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ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin iki yüz guruşa müşterî-i merkûm Adnaş 

yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz itmemle fimâ bad zikr olınan iki dönüm mikdâr 

beğçede benim asla ve kat’a alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i hâzır-ı merkûm Adnaş’ın 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi gurre-i şehr-i saferü’l-hayr 

sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Yiğitbâşı Yedikardaş oğlu Mehmed Efendi  

Ve Bağçevân Hâcı Hasan oğlu Hasan Ali Efendi 

Ve Bağçevân Haytaoğlu Halil 

Ve Mahkeme kâtibi İsmail Efendi  

ve gayrihum 

 

No:337 

Medîne-i Antalya mahallâtından Kızıl Harım mahallesinde sâkin Rukiye bint-i Mustafa 

bin Abdullah nâm bikr-i bâliğa tarafından zikr-i âtî nikahda vekîl oldığı zât-ı mezbûreyi bi’l-

ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân medîne-i mezkûre mahallâtından Kızılsaray mahallesi 

sâkinlerinden muhzır İsmail bin Mehmed ve Halil bin Mehmed nâm kimesnelerin 

şehâdetleriyle ber-nehc-i şer’î sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan medîne-i 

mezkûre mahallâtından Makbule mahallesi sâkinlerinden muhzır Mehmed bin Halil nâm 

kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’î kavîm-i lâzımü’t-taazzî bâ’isü’l-

kitâb mahalle-i merkûme sâkinlerinden zabtiyye Ömer bin Mustafa nâm kimesne mahzarında 

bi’l-asâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem gâib-i ani’l-meclis Rukiye bint-i 

Mustafa’yı yedi yüz elli guruş mehr-i muaccel ve iki yüz elli guruş mehr-i müeccel 

tesmiyeleriyle lede’ş-şühûd hâzır-ı bi’l-meclis işbu Zabtiyye Ömer bi’l-vekâle akd ve 

tezevvüc ve tenkîh eyledim didikde merkûm Ömer dahi ber-vech-i muharrer tezevvüc ve 

kabûl itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i safer sene 

semânîn ve mieteyn ve elf  

 

No:338 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ahi Yusuf mahallesi sâkinlerinden zâtı ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife işbu bâ’isü’l-kitâb Meryem bint-i el-Hâcc Yusuf nâm Hâtûn mahzarında bi’t-taviha 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin müstakilen silk-i mülk-i 

sahîhamda münselik taht-i tasarrufımda olub sâlifü’z-zikr Ahi Yusuf mahallesinden vâkı’ bir 
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tarafı Kanber kapudan menzili ve bir tarafı Çandar Hatib oğlu el-Hâcc Hafız Ahmed menzili 

ve bir tarafı Kara Mehmed menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî bir oda ve 

bir kilâr ve tahtânî bir oda ve bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb mülk-i menzilimden nısf-ı 

hisse-i şâyıasını tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve 

gabn ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile iki bin beş yüz guruşa kızım hâzıre-i bi’l-

meclis işbu Meryem Hâtûn’a bey’ ve temlîk ve şâyıân teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eylediğinden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr iki bin beş yüz guruşı kızım müşterîye-i hâzıre-i mezbûre Meryem Hâtûn’a 

yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim fi mâ bad menzil-i mahdûd-ı mezkûrın 

nısf-ı hisse-i şâyıâsında benim asla ve kat’a alaka ve medhalim kalmayub kızım müşterîye-i 

mezbûre Meryem’in mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ teşâ ve tehtâr mâlike 

ve nutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-

yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i safer sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mahalle-i mezbûre imamı Bekir Efendi  

ve Mutaf Abdurrahman  

ve Şekerci Şamil Halil 

ve Bakkal el-Hâcc Salih  

ve Tüccârdan Mercan Ağa  

ve Tütüncü zenci Selim  

ve gayrihum 

 

XII/85b 

No:339 

An-asl İskenderiyeli olub medîne-i Antalya’da müteveffâ evlad-ı arabdan Halil bin 

Hasan nâm müteveffânın zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi olmadığından terekesi cânib-i 

beytü’l-mala râci’ ve âid ve bu misüllü terekeyi kabza bâ-irâde-i seniyye Teke sancağı mâl 

müdiri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi memûr müverrid olmağla tereke-i mezkûre bâ- 

ma’rifet-i şer’-i şerîf ve mûmâ-ileyhe tahrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede fürüht ile semeni 

beytü’l-mal sandığına teslîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâbı’ min şehr-i muharremü’l-harâm sene semânîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Eşya-ı mübia’ semeni  Nakd-ı mevcûdı    

60 guruş   48 guruş 
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Yekûni’l-mâl 

108 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn   Hammaliye   Resm-i kısmet 

48 guruş   5 guruş   1,5 guruş 

 

Varaka bahâ   Kaydiyye   Hazineye âid kaydiyye 

20 para    20 para   0,5 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

56 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî 

52 guruş 

   0,5 guruş  Hazineye âid kaydiyye 

52,5 guruş 

 

No:340 

Medîne-i Antalya kurrâlarından Karcı Bayırı karyesi ahâlisinden iken bundan akdem 

fevt olan Evci Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmü bint-i 

Ahmed ile sulbî kebîr oğlu Ali ve Musa ve sulbî sagîr oğlu Ömer ve sulbîye-i kebîre kızı 

Zeyneb ve sulbîye-i sagîre kızı Gülsüm ve Ayşe’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir 

ve nümâyân oldıkdan sonra sagîrûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî-i 

mansûbları anaları mezbûre Ümmü Hâtûn  taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’  ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı 

merkûmdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur fi’l-yevmi’l-hâdi aşer min şehr-i saferü’l-hayr 

sene semânin ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i merkûmede vâkı’ Yaylada harâbe mülk  Anbar aded 1 

İki göz mülk-i dam  dam    1000 guruş 

1400 guruş   200 guruş  

 

Bârgîr aded 2   Kısrak aded 1   Kulklı eskil kısrak aded 1 
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1150 guruş   250 guruş   400 guruş 

 

Kulklı (?) kısrak aded 1 Üç yaşında kısrak   İki yaşında kısrak aded 1 

350 guruş   aded 1    200 guruş 

    250 guruş 

 

Düge aded 1   Öküz aded 2   Tosun aded 2 

100 guruş   800 guruş   600 guruş 

 

Dişi keçi aded 6  Kantar aded 1   Köhne harar aded 2 

100 guruş   100 guruş   10 guruş 

 

Köhne çuval çift aded 2 Timur kaban aded 3  Tüfenk aded 1 

30 guruş   150 guruş   150 guruş 

 

Kahve takımı aded 1  Def’a tüfenk aded 2  Mezrû’ şair keyl aded 2 

20 guruş   300 guruş   nadas 

        250 guruş 

 

Koyun aded 3   Yarım dönüm mikdârı Def’a yarım dönüm mikdârı 

100 guruş    iyi bağçe dimekle marûf bir kıt’a mülk-i câbir bağ dönüm 

    Bir kıt’a mülk-i bağ  150 guruş 

    50 guruş 

 

Müsta’mel kilim   Saban timurı aded 1  Evânî-i nuhâs kıyye 50 

Aded 1    20 guruş   100 guruş 

40 guruş 

 

Müsta’mel çul   Dut ağacı aded 2  Amelmânda inek aded 1 

Aded 1    ezkan (?) ağacı  50 guruş 

30 guruş   50 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil  Harir kozağı kıymeti 

100 guruş   200 guruş 
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Yekûni’l-mâl 

8700 guruş 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn   Vasiyet-i müsbitesi  Mehr-i müeccel-i müsbit 

260 guruş   olan üç aded timur   li’z-zevceti’l-mezbûre 

    Kabanlar   Ümmü Hâtûn 

    150 guruş   251 guruş 

 

 

 

Deyn-i müsbit   Tereke-i bâkîyeden  Kaydiyye  

Basmacı oğlu   resm-i kısmet   13 guruş 

3260 guruş    126 guruş 

260 guruş  Fedâen li’l- 

300 guruş yemin 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

40 guruş   46 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

3850 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-teslîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l  Hissetü’l-ibni’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l 

Mezbûre Ümmü  kebîri’l-mezbûr Ali  mezbûr Musa 

606 guruş 10 para  943 guruş 2 para  943 guruş 2 para 

 

Hissetü’l-ibni’s-  Hissetü’l-binti’l-  Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l 

sagîri’l-mezbûr Ömer  kebîreti’l-mezbûre Zeyneb mezbûre Gülsüm 

943 guruş 2 para  471 guruş 21 para  471 guru 21 para 

 

Hissetü’l-binti’s-  Kesr para 

Sagîreti’l-mezbûre Ayşe 1 
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471 guruş 21 para 

 

XII/86a 

No:341 

Medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Marya bint-i Nufidos’un verâseti zevc-i metrûkı Yorgi veled-i Andon ile validesi 

Katerina bint-i Anaştaş ve er-karındaşı Vasili nâm kimesnelere inhisârı ba’de’t-tahkîki’ş-şer’î 

verese-i kibâr-ı merkûmın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve 

miyânelerinde bi’l-müzâyede bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî ve teksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı merkûm defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis 

min safer sene semânin ve mieteyn ve elf 

 

Yük ile memlû yatak  Sini aded 1 bu dahi  Kenarlı sini aded 1 

Kat aded 1 Vasili’de  180 guruş   Yorgi’de 

200 guruş       27 guruş 

 

Hamam leğeni aded 1  Hamam tası aded 1  Sagîr su tası Vasili’de 

50 guruş bu dahi  20 guruş bu dahi  4 guruş 

 

Sagîr tencere maa   Kebîr tencere maa  Sahan aded 3  Yorgi’de 

Kapak bu dahi   kapak aded 1 bu dahi  22 guruş 

20 guruş   50 guruş 

 

İbrik aded 1 bu dahi  Ayîne aded 1 Vasili’de Sagîr çekmece aded 1 

47 guruş   20 guruş   6 guruş bu dahi 

 

Şitari entari aded 1   Canfes şalvar bu dahi  Def’a şitari entari bu dahi 

105 guruş Yorgi’de  55 guruş   15 guruş 

 

Basma şalvar bu dahi  Basma entari Vasili’de Def’a basma şalvar aded 2 

20 guruş   11 guruş   11 guruş bu dahi 

 

Def’a basma entari   Parça basma aded 3  Çuha mintan aded 1 

3 guruş Yorgi’de  3 guruş bu dahi  50 guruş bu dahi 
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Şeker aded 4   Çevre aded 1 uçkur   Bucu aded 2 Vasili’de 

4 guruş bu dahi  aded 3 bu dahi   20 guruş 

11 guruş   30 guruş 

 

Gömlek aded 2  Def’a gömlek aded 2  Futa aded 1 peşkir Vasili’de 

17 guruş Yorgi’de  56 guruş bu dahi  50 guruş 

 

Boğça aded 2    Altun yirmilik aded 2 

5 guruş Yorgi’de  kıymet 50 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

1187,5 guruş 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka  

29,5 guruş   1,5 guruş   2 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

21,5 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

55 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1132 guruş 20 para 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-  Hissetü’l-ahi’l-merkûm  

Merkûm Yorgi  mezbûre Katerina  Vasili 

566 guruş 10 para  377 gguruş 20 para  118 guruş 30 para 

 

No:342 

Medîne-i Antalya mahallâtından Kirişciler mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Şeker Hasan Ahmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkeleri Kamile bint-i el-Hâcc 

Hasan ve Alime bint-i Ahmed ile mezbûre Kamile bint-i el-Hâcc Hasan ve Alime bint-i 

Ahmed ile mezbûre Kamile’den mütevellidler sulbî sagîr oğulları Ahmed ve Hasan ve Cemal 
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ve merkûme Alime’den mütevellidler sulbîye-i sagîre kızları Elif ve Penbe’ye inhisâr eylediği 

lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sigâr-ı merkûmûn tesviye-i umûr-ı lâzımeleri içün kıbel-i 

şer’-i şerîfden vasî nasb ve ta’yîn olınan valideleri mezbûre Kamile ile sagîretân-ı 

mezbûretânın dahi tesviye-i umûrlarına kezalik vasî-i mansûbeleri valideleri mezbûre 

Alime’den her birerlerinin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve ba’de 

ihrâcü’d-düyûn ve’l-masârif sahhu’l-bâkî beyne’l-vereseti’l-merkûmeyn bi’l-farîzati’ş-

şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u 

beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min  saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i merkûmede vâkı’ fevkânî ve   Öküz re’s aded 10 Eytâmda 

tahtânî iki odayı hâvî bir bâb mülk-i menzil  400 guruş 

 2500 guruş eytâmda 

 

Merkeb aded 1  Tabanca çift 1   Bıçak aded 1 

Eytâmda   71 guruş   30 guruş 

60 guruş 

 

Silahlık ve palaska   Sahan aded 4   Yağ tâbesi aded 1 çorba 

Aded 1    44 guruş   tası aded 1 

6 guruş       25 guruş 

 

Merkeb def’a aded 1  Dülger takımı    Orak balta ve kazma 

221 guruş   21 guruş   18 guruş 

 

Kahve değirmeni  Kilim Kamile’de  Def’a kilim  

10 guruş   15 guruş   73 guruş 15 para 

 

Çıl çift 1   Siyah çuval aded 1  Def’a çuval aded 1 

10 guruş   24 guruş   24 guruş 

 

Beyaz dizlik    Köhne şalvar ve salta  Gömlek iç donu ve entari 

10 guruş   ve tuzluk ve yelek  40 guruş 

    60 guruş 

 

Yağmurluk    Kazgan aded 7  Def’a çuval çift  
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77 guruş   dirhem 169 kıyye 18  30 para 

    136 guruş 30 para 

Kilim def’a aded 1  Def’a sahan aded 1  Darı kile 15 

14 guruş   15 guruş   105 guruş 

 

Sisam kile 3   Arı kovanı 

100 guruş   15 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

4254 guruş 35 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Berây-ı techîz ve tekfîn vasiyetle    Merkûm el-Hâcc Ömer zevcesine bi- 

tenfîzine Sofular mahallesinden    şehâdeti Hüseyin ve İsa el-merkûmeyn 

Hüseyin Ağa ibn-i Yusuf’ı vasî ihtiyar   deyn-i müsbit 

eylediği Takyeci mahallesinden el-Hâcc  100 guruş  

Ömer bin Mustafa ve Şeyh Mestan      10 guruş 

Mahallesinden İsa bin Hüseyin    80 guruş fedâen li’l-yemin ve nef’ân li’l 

Şehâdetleriyle sâbit olan      eytâm tenzil şud 

500 guruş 

 

Hüseyin Ağa’ya bi-şehâdeti’l-şâhideyni’l  Kaydiyye  

Mezbûreyn deyn-i müsbit    5 guruş 

84 guruş  

12 guruş  Fedâen li’l-yemîn ve nef’ân li’l 

73 guruş eytâm tenzil şud 

 

Dellaliyye       Varaka  

21 guruş      2 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

47 guruş 15 para 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

1022 guruş 15 para 
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Sahhu’l-bâkî 

3232 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Alime   Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Kamile 

202 guruş      202 guruş 

 

Hissetü’l-ibni’l-merkûm Ahmed   Hissetü’l-ibni’l-merkûm Hasan 

707 guruş      707 guruş 

 

Hissetü’l-ibni’l-merkûm Cemal   Hissetü’l-binti’l-merkûme Elif 

707 guruş      353 guruş 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre Penbe 

353 guruş 

 

XII/86b 

No:343 

Medîne-i Antalya kurrâsından Çakırlar karyesi ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm Mehmed ibn-i 

Gök Halil nâm kimesne medîne-i mezbûrede kürsi-i livâ-ı meclisinde akd olınan meclis-i şer’-

î şerîf-i Ahmedî ve mahfil-i dîn-i münif-i Muhammedîde bi’l-cümle a’zâ-yı meclis-i livâ 

hâzırlar oldıkları halde yine karye-i mezbûre sâkinlerinden Fatma bint-i Abdullah nâm Hâtûn 

muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzıre-i bi’l-meclis işbu Fatma Hâtûn 

târih-i i’lâmdan beş gün mukaddem karyemiz olan Çakırlar karyesinde tarîk-i âmmda çam 

odunu tabîr olınur hatab-ı keîr ile ön dişlerimin üzerine bi-gayri hakkın amden darb ve işbu 

muâyene olınan iki beyaz dişimi kal’ ve ihrâc itmekle mezbûre Fatma suâl ile mûceb-i 

şer’isinin icrâsı matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl akibe’l-inkâr müddeî-i merkûmdan da’vâ-yı 

meşrûhasına mutâbık beyyine talen olındıkda karye-i mezbûre ahâlisinden olub zât-ı 

mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân Timırcı el-Hâcc İbrahim ibn-i el-Hâcc Osman ve 

Molla Mustafa bin Halil nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i mezkûre hâzırân olub 

eserü’l-istişhâd fi’l-hakikına hâzıre-i bi’l-meclis işbu Fatma Hâtûn târihinden beş gün 

mukaddem Çakırlar karyesinde tarîk-i âmmda çam odunı tabir olınur hatab-ı kebîr ile işbu 

müddeî Mehmed’in ön dişleri üzerine bizim huzûrımızda bi-gayr-i hakkın amden darb ve iki 

beyaz dişini kal’ ve ihrâc eylediği re’y-el-ayn bi’l-müşâhade ma’lûmımız olmağla bizler bu 

hususa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyü her biri müttefikü’l-lafz ve’l-ma’nâ 

muvâfıkan li’l-müddeî bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î edâ-yı şehâdet-i şer’iyye ittikde ba’de’t-
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ta’dîl ve’t-tezkîye şehâdetleri makbûle ve recül ile merre beyninde etrafda kısâs gayr-i câiz 

olmağın mûcebince müddeî-i merkûm zikr olınan iki dişinin deyni olan sim-i hâlisden bin 

dirhem şer’iyi mezbûre Fatma’nın def’aten edâsı lazım gelmeğin meblağ-ı mezbûrı müddeî-i 

merkûma edâ ile mezbûre Fatma tenbiye ve ilzâm olındığı bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine 

i’lâm olındı fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn 

ve elf 

 

No:344 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya mahallâtından Gemiciler mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm mûy-

tâb Bekir bin Abdullah nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde yine medîne-i mezkûre mahallâtından Timurcu Süleyman mahallesi ahâlisinden 

Osman ibn-i el-Hâcc Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Osman bu 

gün çarşuda bana sen boynuzlısın deyü şetm ile nâmûsımı hetk ittiğinden mûceb-i şer’isini 

merkûmdan taleb iderim deyü üzerine lede’d-da’vâ ve gıbbe’s-suâl ve gasbe’l-inkâr Tımurlı 

Mekteb mahallesinden Ali bin Hüseyin ve sâlifü’z-zikr Timurcu Süleyman mahallesinden 

Hüseyin bin Halil nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle 

müddeâ-yı mezkûrını ba’de’l-isbât ve gıbbe’t-ta’dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın 

mûcebince merkûm Osman habs ile ta’zîr olınmak lazım geldiği huzûr-ı saâdetlerine i’lâm 

olındı fi’l-yevmi’s-sâbı’ aşer min saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/87a 

No:345 

An-asl Buhara ahâlisinden olub medîne-i Antalya’da müteveffâ Çerçi el-Hâcc Mehmed 

Efendi ibn-i Ahmed nâm kimesnenin zevcesi Hâcce Nisa bint-i Abdullah nâm Hâtûn’dan 

başka zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi olmadığından zevce-i mezbûre Hâcce Nisa Hâtûn’un 

tereke-i mezbûrde olan rub’ı hissesi ve mehr-i müeccel-i ba’de’l-ifrâz bâkî terekesi cânib-i 

beytü’l-mala râci ve âid ve bu misullü terekeyi kabza bâ-irâde-i seniyye Teke sancağı mal 

müdiri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi memûr ve müverrid olmağla bâ-ma’rifet-i şer’-i şerîf 

ve mûmâ-ileyhe tahrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede fürûht ile semeni beytü’l-mal 

sandığına teslîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân 

olınur fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Tabanca aded 1  Divit aded 2   Ustura aded 7 

20 guruş   20 guruş   19 guruş 
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Mikraz aded 8   Eczabiha   Tarak ve bazı eşyabiha 

15 guruş   20 guruş   33 guruş 

 

Misk kutusu   İğnebiha   Sigaralık aded 2 

10 guruş   18 guruş   8 guruş 

 

Yüzük aded 175  Kise aded 6   Boncukbiha 

18,5 guruş   24 guruş   5 guruş 

 

Mercanbiha   Zincirbiha   İğne deste 10 

50 guruş   7 guruş   30 guruş 

 

Sigara takımı aded 15  Bıçak aded 12   Mikraz 

11 guruş   14 guruş   10 guruş 

 

Sakız bihası   Bilazik aded 5   Tuzluk bağ bihası 

37 guruş   10 guruş   8 guruş 

 

Tesbih aded 20   Kilid biha   Hırdavât-ı biha 

12 guruş   30 guruş   35 guruş 

 

Yüzük aded 50  Hırdavât bilezik biha  Def’a hırdavât biha 

10 guruş   150 guruş   14 guruş 

 

Def’a hırdavât-ı çerçi  Def’a hırdavât-ı çerçi  Zencefil biha 

80 guruş   10 guruş   25 guruş 

 

Boncuk biha   Def’a hırdavât-ı çerçi  Def’a bilezik biha 

53 guruş   10 guruş   60 guruş 

 

Def’a hırdavât-ı çerçi  Def’a hırdavât-ı çerçi  Def’a hırdavât-ı çerçi 

40 guruş   16 guruş   94 guruş 

 

Sandık aded 1   Nakd-i mevcûdı   



 532 

6 guruş   120 guruş 

 

Yekûni’l-mal 

1202 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Berây-ı techîz ve   Mehr-i zevce-i  Resm-i kısmet 

Tekfîn vasiyet-i müsbit mezbûre    15 guruş 

Bi-şehâdet-i Mustafa bin 300 guruş 

Yusuf ve Hâcı Said ibn-i 

Ahmed tüccareyn vasi-i  

Muhtârı Musa Efendi 

300 guruş 

 

Dellaliye   Kaydiyye    Varaka bahâ 

10,5 guruş   0,5 guruş   1 guruş 

 

Masârif-i müteferrika  Hissetü’z-zevceti’l-  Hammaliye 

15 guruş   mezbûre   16 guruş 

    133,5 guruş 

 

Hazineye âid nısf-ı  Hazineye âid nısf-ı 

Dellaliye   kaydiyye 

10,5 guruş   20 para   

 

Yekûni’l-ihrâcât 

802,5 guruş  

 

Sahhu’l-bâkî 

399,5 guruş 

10,5 guruş Hazineye âid nısf-ı dellaliye 

   0,5 guruş Hazineye âid nısf-ı kaydiyye 

410,5 guruş  
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Mezkûr üç yüz guruş vasi-i merkûma ve meblağ-ı mezbûr dahi tamamen mal sandığına 

teslîm olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

No:346 

An-asl İznik kazasından olub medîne-i Antalya’da müteveffâ el-Hâcc Tevfik Efendi ibn-

i Abdullah nâm müteveffânın zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi olmadığından terekesi cânib-

i beytü’l-mala râci’ ve âid ve bu misillü terekeyi kabza bâ-irâde-i seniyye Teke sancağı mal 

müdiri fütüvvetlü Ahmed Rıfat memûr ve müverrid olmağla tereke-i mezkûre bâ-ma’rifet-i 

şer’-i şerîf ve mûmâ-ileyhe tahrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede fürûht ile semeni beytü’l-

mal sandığına teslîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u 

beyân olınur fi’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn min şehr-i ramazanü’l-mübârek sene tisa ve sebîn ve 

mieteyn ve elf 

 

 

Müsta’mel pantolon ve  Köhne salta   Duhân kisesi ve çubuk 

Saku (?)   2,5 guruş   8 guruş 10 para 

45 guruş 

 

Minder ve yasdık  Def’a pantolon ve  Def’a saku (?) 

Ve yorgan    7 guruş 5 para   130 guruş 

76 guruş 5 para 

 

Yirmilik altun aded 6  Rub’iyye altunı aded 3 Beyaz beşlik aded 1 

120 guruş   27 guruş   5 guruş 

 

Mecidiye yüzlük altunı Nuhâs para    Müsta’mel kundura 

100 guruş   1 guruş 10 para  5 guruş 

 

Def’a pantolon aded 1 Geyik postu aded 1  Cedîd kilim aded 1 

15 guruş   20 guruş   106 guruş 

 

Müsta’mel kilim aded 1 Kehrüba çubuk takımı Saât aded 1 

17 guruş   aded 1    165 guruş 

    91 guruş 
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Sarık aded 2   Uzun entari aded 1  Yeşil sarık aded 1 

8 guruş   22 guruş 5 para  6 guruş 

 

Don ve uçkur    Hırdavât biha   Def’a çevre aded 1 

15 guruş 10 para  10 guruş   25 guruş 

 

Yağlık aded 1   Sandık aded 1   Boyun bağı aded 1 

16 guruş 20 para  45 guruş   5 guruş 

 

Bârgîr aded 1   Çanta aded 1   Fes aded 1 

700 guruş   15 guruş   3 guruş 

 

Ed’iye Risalesi  Müzekki’n-nüfûs kitâbı Nuhâs tas 

23 guruş   50 guruş   10 guruş 

Beyaz altılık     

42 guruş 

 

Yekûni’l-mal 

1869 guruş 5 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Hazineye âid nısf-ı  Vekîl-i harc Yakub  İmam Mustafa Efendi’ye  

Delalliye   Ağa’ya deyn-i müsbit  deyn-i müsbit  

17,5 guruş   380 guruş   17,5 guruş 

 

Terzî Bekir Ağa’ya   Müteveffâ-yı mezbûrın Resm-i kısmet 

Deyn-i müsbit   bazı kesâna zuhûr iden  36 guruş 30 para 

60 guruş   deyn-i müsbit 

    43,5 guruş 

 

Kaydiyye   Dellaliyye-i eşya  Hazineye âid nısf-ı kaydiyye 

1 guruş 5 para   17,5 eşya   1 guruş 5 para 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika   
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1 guruş    20 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

596 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî 

 

1373 guruş 5 para 

17 guruş 20 para Hazineye âid nısf-ı dellaliye 

1 guruş  5 para Hazineye âid nısf-ı kaydiyye 

1391 guruş 30 guruş 

 

XII/87b 

No:347 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule mahallesi sâkinlerinden İlyas Veliddin nâm 

kimesne meclis-i şer’imiz yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden kethüdâ oğlu Kiberye veled-i 

Totoş muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb şirâ-ı silk-i mülk-i sahîhamda 

münselik olub Makbule mahallesinde kâin bir tarafı Hâcı Dimitri oğlu Yani’nin menzili ve bir 

tarafı Kahya oğlu Adnaş menzili ve bir tarafı Hâcı Pandli menzili taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile 

mahdûd fevkânî bir göz oda ile tahtında bir mağaza ve bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb 

mülk-i menzili bi-cümleti’t-tevâbi’ ve’l-levâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık tarafından 

îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i 

şer’î ile târih-i hüccetden iki buçuk sene akdem üç bin beş yüz guruş mukâbilinde hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Kahya oğlu Kiberya’ya bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

iştirâ temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr 

üç bin dört yüz guruşı müşterî-i merkûm kahya oğlu Kiberye yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl 

ahz ve kabz eyledim fimâ bad menzil-i mezkûrde benim asla ve kat’a alaka ve medhalim 

kalmayub müşterî-i mezbûrın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve 

hasbe mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ hüve’l-vâkı’ bi’t-

taleb ketb olındı hurrire fi’l-yevmi’l-ışrîn min şehr-i saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn ve 

elf 

Şühûdü’l-hâl 

Muhzırbâşı Mehmed Ağa 

Muhzır İsmail 

Zabtiyye Ali Pehlivan 
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Ve Dürzî Simon Usta 

Ve Tuzcuoğlu Hâcı İstiradi  

Ve Hâcı İstafroz 

Ve Zanail oğlu Hâcı İstiradi 

Ve Hâcı Kiberya 

Ve Zanail oğlu Hâcı Kostanti 

Debbağ Süleyman 

Ve gayrihum 

 

No:348 

Medîne-i Antalya mahallâtından Timurcu Kara mahallesi ahâlisinden Mehmed Ali bin 

Mustafa nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden 

Kâre Katerina bint-i Sava muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb babamdan irsen 

müntakil Timurcu Kara mahallesinde vâkı’ bir tarafı Hâcı Andon veled-i Hâcı Moskov 

menzili ve bir tarafı Tobar Musa oğlu Mehmed menzili ve iki tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd 

bir kıt’a arsa mülkden beynen bir dönümden ibâret nısf-ı cem’-i müştemilâtıyla tarafından 

îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i 

şer’î ile bin üç yüz guruş mukâbilinde hâzıre-i bi’l-meclis işbu Kâre Katerina’ya bey’ ve 

temlîk ve teslîm eylediğimden ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin üç yüz guruşı müşterîye-i 

mezbûre yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim fimâ bad arsa-i mahdûde-i 

mezkûrenin nısfında asla ve kat’a alaka ve medhalim kalmayub müşterîye-i mezbûre Kâre 

Katerina’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ teşâ ve hasbe mâ 

tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb 

olındı fi’l-yevmi’l-ışrîn min şehr-i saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Arabinin Ömer  

Ve Şekerlemecinin Hâcı Mehmed 

Ve Helvacı Hâcı Mehmed 

Ve el-Hâcc Atiye Efendi 

Ve Muhzırbâşı Mehmed Ağa 

Ve gayrihum 

 

XII/88a 

No:349 
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Medîne-i Antalya mahallâtından Ahi Yusuf mahallesi ahâlisinden Mehmed bin 

Abdurrahman nâm kimesne meclis-i şer’imizde yine mahalle-i mezbûre ahâlisinden işbu 

bâ’isü’l-kitâb Alaiyeli Süleyman kapudan ibn-i Osman muvâcehesinde üzerine da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb medîne-i Antalya’da Ahi Yusuf mahallesinde vâkı’ hâlen yedimde 

müstakilen mülk ve hakkım olan bir bâb mülk-i menzilime muttasıl ve mülâhık bir tarafı 

benim zikr olınan menzilim ve bir tarafı han-ı Hasan Hafız menzili ve bir tarafı Ekidci Ali 

Usta menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve müştemilâtı ma’lûm bir bâb mülk-i 

menzili mâliki olan gâib-i ani’l-belde Kanber kapudan ibn-i Abdullah nâm kimesne cem’-i 

müştemilâtıyla hâzır-ı bi’l-meclis işbu Süleyman kapudana dört bin iki yüz guruş semen 

mukâbilinde târihinden on mâh akdem katiyen bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen eylediği 

bundan on yedi gün evvel mesmû’ oldığı meclisde bilâ te’hîr taleb-i şef’a ve mevaşiye ve 

işhâd dahi ittikden sonra hâzır-ı mezbûr Süleyman bâyı’-i gâib-i merkûm Kanber kapudana 

medfû olan semen-i merkûm dört bin iki yüz guruş yedimden ahz ve kabz ve menzil-i 

mezkûrı bâ gerd ve teslîm ile tenbiye olınmak üzere akdemce tasaddî eylediğim da’vâdan el-

hâletü hazihi meccânen ferâgat ve ıskât eyledim deyü eylediği takrîrini merkûm Süleyman 

kapudanın husûs-ı mezbûra müteallika da’vâdan zimmetini kabûlini hâvî ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i 

şer’î ile ibrâ ve ıskât eyledim deyü eylediği takrîrini merkûm Süleyman kapudan vicâhen 

tasdîk ve tahkîk itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-ışrîn min şehr-i saferü’l-

hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:350 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami’-i Cedîd mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i 

aliyye tebaasından Siran oğlu Hâcı Ligori veled-i Nikola nâm kimesne medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden ve tebaa-ı 

mezkûreden Gökmen oğlu Kostanti muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu Kostanti ile bundan akdem şerik olmamız ile beynimizde vezn ve 

fiyatı ma’lûm Bakkal eşya-yı mütenevvia ma’lûmesi esmânından üç yüz guruşdan nısf-ı 

hissem olan yüz doksan iki buçuk guruş hâzır-ı merkûm bana edâda mümâtala ider olmağla 

bi’s-suâl meblağ-ı mezbûr mezbûrdan tahsîl ve bana teslîm olınmak matlûbımdır deyü lede’d-

da’vâ ve gıbbe’s-suâl ve akibe’l-inkâr ve eser-i talebü’l-beyyine müddeî-i merkûm ityân-ı 

beyyineden aczini izhâr idecek talebiyle tahlif seddinde miyânelerine muslihûn tavassut 

iderek mezbûr Kostanti ile an inkâr bi’t-tav’ ve’r-rızâ yüz guruş bedel-i medfû’ ve makbûza 

ba’de’s-sulh ve’l-kabûl ziyâde müddeâsına müteallik âmm-i da’vâdan kezalik merkûm 

Ligori’nin zimmetini ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ile ibrâ ve ıskât ve tarafından her biri aherin 
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ber-minvâl-i meşrûh ibrâsını kabûl eyledikleri tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm 

olındı fi’l-yevmi’l-ışrîn min şehr-i saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:351 

An-asl Ankara sancağından olub medîne-i Antalya mahallâtından Kızıl Harım 

mahallesinde sâkin iken güzerân iden yetmiş dokuz senesi şehr-i zi’l-hicce-i şerîfesinin yirmi 

yedinci günü vefât iden Dikici Osman usta ibn-i Abdullah’ın zâhirde vâris-i ma’rûf ve 

ma’rifesi olmadığından mâ ‘adâ müteveffâ-yı mezbûrın düyûn-ı terekesinden ezyed olmağla 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûrın bey’ ve düyûn-ı müsbitesini edâ içün kıbel-i şer’-i şerîfden 

vasî nasb ve ta’yîn olınan Hafız Osman Efendi ve ashâb-ı hukuk ma’rifetleri ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede ba’de’l-bey’ semeni ile bi-tarîki’l-garame edâ 

olınan düyûn-ı müsbite ile müteveffâ-yı mezbûr terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân 

olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâni ve’l-ışrîn min şehr-i saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn ve 

elf 

 

Tencere maa kapak  Tebsi     Çanak 

47 guruş   17 guruş   76 guruş 

 

Bakır     Tabak     Müsta’mel nim-ten 

14 guruş   9 guruş   22 guruş 

 

Minder    Yasdık    Şal 

15 guruş   12 guruş   5 guruş 

 

Sandık    Kise ile derûnında bir  Gömlek ve entari 

25 guruş   mikdâr ceviz    15 guruş 

    10 guruş  

 

Şamdan    Hırdavât   Divit  

10 guruş   2 guruş   5 guruş 

 

İbrişim    Çubuk    Kahve takımı 

50 guruş   1 guruş    15 guruş 

 

Sini    Leğen    İbrik 
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50 guruş   25,5 guruş   5 guruş 

 

Hırdavât   Müsta’mel seccade  Yorgan  

20 guruş   5 guruş   45 guruş 

 

Fes    Dizlik    Def’a minder 

12 guruş   20 guruş   14 guruş 

 

Tâbe aded 4   Çul    Tahra ve balta ve çapa 

24 guruş   4,5 guruş   9 guruş 

 

Muşta     Kalıb çift 7   Harîr kozağı kıyye 31  

20 guruş   14 guruş   dirhem 150 fi 18,5 

        518 guruş 

 

Bağçe kesme ücreti 

500 guruş 

 

Yekûni’l-mal 

1700 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

  

Techîz ve tekfîn  Hammaliyye   Varaka bahâsı 

171 guruş   20 guruş   1 guruş 

 

Taraf-ı şer’e âid olan  Hazine-i celîleye âid  Hazineye âid dellaiye 

Kaydiyye   kaydiyye   6 guruş 

1,5 guruş   1,5 guruş 

 

Dellaliye-i eşya  Masârif-i müteferrika 

6 guruş   22 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

230 guruş 
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Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1470 guruş 

Debbağ Hanifi’ye bi-şehâdeti Hafız  Zevcesi gâib-i beyt Ali cihet-i karzdan deyni 

Hüseyin ibn-i Kadir ve Elmalulı   oldığı hâl-i hayat ve kemâl-i aklında ikrârı 

Mehmed usta ibn-i Ali ve bâ-tahlîf   bi-şehâdeti Mustafa bin Hüseyin ve Hafız 

deyn-i müsbit     Mehmed ibn-i el-Hâcc Halil tahakkuk iden 

1780 guruş      deyn 

807 guruş 2,5 para     800 guruş 

Hissetü’l-garame    301 guruş Mehr-i müeccel taksîminden  

       1101 guruş  baki kalan 

      561 Hissetü’l-garame 700 guruş 

XII/88b 

No:352 

Medîne-i Antalya mahallâtından Meciddin mahallesinde sâkin iken geçen yetmiş yedi 

senesi haziranı zarfında vefât iden Kamile Hâtûn bint-i Abdullah’ın zâhirde vâris-i ma’rûf ve 

ma’rifesi olamyub kâffe-i terekesi cânib-i beytü’l-mala âid ve râci olamağla livâ-ı mezkûrde 

bu makûle bilâ vâris ma’rûf ve ma’rife-i vefât idenlerin terekelerini kabza memûr olan halen 

livâ-ı mezkûr mal müdiri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Eendi taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le 

tahrîr ve bey’ ve defter olan müteveffât-ı mezbûrenin terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân 

olınur hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min şehr-i saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn ve 

elf 

 

Yasdık maa minder  Kilim     Çul 

41 guruş   15 guruş    4 guruş 

 

Nuhâs tas    Hırdavât   Def’a hırdavât 

7 guruş   10 guruş   3 guruş 

 

Marfuz nim-ten  Basma entari   Bıçak 

10 guruş   50 guruş   3 guruş 

 

Kahve takımı   Müsta’mel şal   Yine nuhâs tas 

20 guruş   12 guruş   5 guruş 
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Yine hırdavât   Şam asel    Yine hırdavât ve sandık 

8 guruş   9 guruş   19 guruş 

 

Tava    Entari    Peştemal 

7 guruş   2 guruş   10 guruş 

 

Çanak     Tağan (?)   Hamam tası 

30 guruş   23 guruş   19 guruş 

 

Bakraç    Çuval     Def’a çanak 

15 guruş   1 guruş   6 guruş 

 

Leğen     

30 guruş 

Yekûni’t-tereke 

320 guruş 30 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn   Hammaliye   Resm-i kısmet 

63,5 guruş   9,5 guruş   6 guruş 10 para 

 

Hazineye âid dellaliye Dellaliye-i eşya  Kaydiyye 

3 guruş 10 para  3 guruş 10 para  10 para 

 

Hazineye âid kaydiyye Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

10 para   20 para   7 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

93 guruş 20 para 

 

Sahhu’l-bâkî’t-teslîm beytü’l-mal 

 

227 guruş  

   3 guruş 10 para Hazine-i celîleye âid dellaliye 
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230 guruş 10 para 

       10 para Kaydiyye-i hazine-i celîle 

230 guruş  

Meblağ-ı mezbûr iki yüz otuz buçuk guruş tamamen mal sandığına teslîm olınmışdır 

 

No:353 

Medîne-i Antalya mahallâtından Tuzcular mahallesi ahâlisinden Hasan ibn-i Hamamcı 

Veli nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden 

bâ’isü’l-vesîka Hadice bint-i Ömer nâm Hâtûn tarafından zikr-i âtî şirâyı kabûl ve tasdîka 

vekîl oldığı zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân mahalle-i mezbûre imamı Şeyh 

İbrahim bin Hasan ve Mehmed bin Ramazan nâm kimesnelerin ber-nehc-i şer’î şehâdetleriyle 

sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan zevc-i dâhili el-Hâcc Mehmed ibn-i Ali 

muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb silk-i mülk-i sahîhamda münselik olub 

Antalya mahallâtından Tuzcular mahallesinde vâkı’ bir tarafı Bayrakdarın Hasan menzili ve 

bir tarafı Yapucı Yusuf menzili ve bir tarafı el-Hâcc İbrahim Mansur’ın menzili ve taraf-ı 

râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve fevkânî iki oda ve tahtında bir mağaza ve bir mikdâr havliyi 

müştemil bir bâb mülk-i menzilimin nısfını hâzır-ı bi’l-meclis işbu el-Hâcc Mehmed Ağa’nın 

müvekkilesi ve zevcesi Hadice bint-i Ömer nâm Hâtûn’a beş bin iki yüz elli guruş semen 

mukâbilinde bey’-i bât-ı sahîh-i şer’i ile şâyıân bey’ ve temlîk ve şâyıan teslîm eylediğimde ol 

dahi ber-vech-i muharrer bi’l-vekâle iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr beş bin iki yüz elli guruşı müşterî-i vekîl-i 

merkûm bana def’ ve teslîm ben dahi yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim fi 

mâ bad menzil-i mahdûd-ı mezkûrın nısf-ı mezbûrında benim asla ve kat’a alaka ve medhalim 

kalmayub müvekkile-i mezbûrenin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve sarîhi olmuşdır keyfe 

mâ teşâ ve tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-

taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâmin min saferü’l-hayr sene semânin ve mieteyn ve elf 

 

XII/89a 

No:354 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Teke sancağı dâhilinde vâkı’ Döşeme Altı nâm nahiyede kâin Camili karyesinde Ebelek 

mahallesi sâkinlerinden Hâcı Yunus oğlu Ömer bin Ömer nâm kimesne livâ-ı mezbûr 

meclisine mahsûs odada huzûr-ı âlî-i kaymakamilerinde a’zâ-yı meclis-i livâ hâzırlar oldıkları 

halde akd olınan meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden bâ’isü’l-

i’lâm Mehmed bin Halil ibn-i Kebvan oğlu Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde üzerine 
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da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı  bi’l-meclis işbu Mehmed’in babası müteveffâ Halil’den 

âdiyen bi’l-intikal halen uhde ve tasarrufında olun Civânî Necir oğlu tarlası ve ilçe 

mahallesinin yolu ve işciliği ve kabristan ile mahdûd yirmi dönüm tarlasının vasatında babası 

merkûm hayatında târihinden on sene akdem suyu ile mezrûatı sekî olınmak içün hafr eylediği 

pınar masârıfına ben teberrüân bin guruş merkûma iâde eylediğimden nâşi mâ-i mezkûrde 

hakk-ı şirbim olmuşken tarla-yı mezkûr civârında olub müteveffâ-yı merkûmdan bi’t-tefevvüz 

uhde ve tasarrufımda olan tarlama mezrûatımı mâ-i cârî-i mezkûr ile sekîden hâzır-ı mezbûr 

Mehmed beni men’ ider olmağla bi’s-suâl mümânaatın def’i matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl 

mezbûr Mehmed dahi cevâbında mümânaat-ı mezkûresini ba’de’l-ikrâr müddeî-i merkûmın 

âb-ı mezkûrde şirb ve sekî oldığını inkârından mâ ‘adâ hakk-ı sekî da’vâsından ber-mûceb-i 

kanûn-ı arazi teâmül-i kadîme itibâr dahi şer’ân evvelini bilür kimse bulınmayan nesneden 

ibâretdir deyü ketb-i fürû’-ı fıkıhda tezyin-i sahâif-i   oldığına mebnî takrîr-i meşrûh üzerine 

husûs-ı mezkûr-ı kadîm hiddete posta ve binâberîn da’vâ-yı mesrûdesi şer’ân iltifât ve 

istimâ’a şayân olmadığı kendüye ba’de’t-tefhîm hakk-ı şirb da’vâsına istinâden âb-i cârî-i 

mezkûrden tarlasını sekî daîsiyle merkûm Mehmed’e bi-vech muârazadan müddeî-i mezbûr 

Ömer men’ olındığı ba’de’t-tescîl bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’s-

sâbi’ ve’l-ışrîn sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:355 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ahi Kızı ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Tafe oğlu Debbağ el-Hâcc İsmail bin İbrahim bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Hadice bint-i Mehmed nâm Hâtûn ile sulbî sagîr oğlu Mustafa’ya inhisârı bade’t-

tahkîki’ş-şer’î sagîr-i mezbûr Mustafa’nın tesviye-i umûrına babası müteveffâ-yı merkûmın 

vasî tayîn ve ihtiyâr eylediği sâbit olan validesi mezbûre Hadice Hâtûn ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis aşer 

min şehr-i recebü’l-ferd sene tisa vesebîn ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede  İstanos’da vâkı’ bir bâb Müsta’mel mihaffe 

vâkı’ hudûd ve   mülk-i menzil   kilim aded 1 

müştemilâtı ma’lûm  1500 guruş   200 guruş 

 bir bâb mülk-i menzil 

8000 guruş 

 

Müsta’mel Türkmen   Köhne sagîr kilim  Müsta’mel çul  
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Kilimi aded 1   aded 2    aded 1 

120 guruş   15 guruş   35 guruş 

 

Sagîr köhne sini  Kebîr hamîr leğeni  Kazgan aded 1 kıyye 7 

Aded 1    aded 1    fi 25  

20 guruş   5 guruş   187 guruş 

 

Kebîrce sini aded 1  Güğüm aded 1   Bakraç aded 1 

130 guruş   30 guruş   40 guruş 

 

Küçük kapaksız   Köhne çameşuy leğeni  Kapaklı tencere aded 2 

Şurba tası aded 1  aded 1 kıyye 5   tâbe aded 1 sahan aded 6 

15 guruş   100 guruş   kıyye 62 

        530 guruş 

Müsta’mel çul aded 4  Müsta’mel mihaffe çift Köhne sagîr el leğeni aded 1 

50 guruş   50 guruş   22 guruş 

 

Dibek sukûsı (?) aded 1 Tahta sanduk aded 3  Un anbarı aded 2 

5 guruş   70 guruş   100 guruş 

 

Kahve takımı mükemmel Bir kat yatak   Bir kat köhne elbise 

50 guruş   100 guruş   20 guruş 

 

Köhne siyah meşlah   İskelede kemer yeğende Hırdavât-ı menzil  

aded 1    debbağ Zaferi   50 guruş 

20 guruş   100 guruş 

 

Nakd-ı mevcûdı   

400 guruş    

 

Yekûni’t-tereke 

11610 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 
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Techîz ve tekfîn maa  Mehr-i müeccel-i müsbit Deyn-i müsbit Ahi kızı mescid-i 

sâir vasiyet-i müsbiti  li’z-zevceti’l-mezbûre  şerîfi vakf-ı malından mescid-i  

400 guruş   Hadice    şerîf-i mezkûr imamı mollâ  

    251 guruş   Hüseyin’e 

        50 guruş 

 

Tereke-i bâkîde resm-i Kaydiyye   Varaka bahâ 

Kısmet    17 guruş   7 guruş 

272 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

80 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

1078 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

10032 guruş  

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l 

Mezbûre Hadice  mezbûr Mustafa 

1316,5 guruş   9215,5 guruş 

 

XII/89b 

No:356 

Medîne-i Antalya mahallâtından Hatib Süleyman mahallesi ahâlisinden olub bundan 

kırk iki sene akdem vefât iden Deveci Ali oğlu Mehmed Ali ibn-i Ali bin Abdullah’ın verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkı Şerife bint-i Hasan nâm Hâtûn ile sulbî kebîr oğulları Süleyman ve 

Halil  ve Mehmed  Ali ve sulbîye-i kebîre kızı Fatma’ya münhasire ve badehu kable’l-kısmet 

oğlu merkûm Mehmed Ali dahi fevt olub verâseti validesi Şerife Hâtûn ile li-ebeveyn kebîr 

er-karındaşları merkûmân Süleyman ve Halil ile li-ebeveyn kebîre kız karındaşı Fatma’ya 

münhasire ba’d kable’l-kısmet mezbûre Fatma dahi fevt  ve verâseti validesi mezbûre Şerife 

Hâtûn ile li-ebeveyn kebîr er-karındaşları merkûm Süleyman ve Halil’e münhasire ve tashîh-i 

mirâsları bi-hükmi’l- şer’iyye bin yedi yüz yirmi sekiz sehmden olub sihâm-ı mezkûreden üç 

yüz otuz altı sehmi mezbûre Şerife Hâtûn’a ve altışar  yüz doksan altışar sehmden cem’an bin 
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üç yüz doksan iki sehmi merkûmân Süleyman ve Halil’e isâbeti tahakkukından sonra verese-i 

mezbûrûn taleb ve iltimâsları ve ma’rifet-i şer’-i şerîf ile tahrîr ve suk-ı sultânîde bi’l-

müzâyede gıbbe’l-ıkıtâü’r-rağbe semen-i misliyle ahere bey’ ve bir tashîh-i mezkûr taksîm 

olınan müteveffât Deveci Ali oğlu Mehmed Ali’nin mahalle-i mezbûrede vâkı’ bir bâb mülk-i 

menzilinin semenidir ki ber-vech-i âtî zikr olınur fi gurre-i şehr-i zi’l-ka’de sene tisa ve sebîn 

ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede vâkı’ hudûd ve müştemilâtı ma’lûm bey’ olınan bir bâb mülk-i 

menzil semeni   

6150 guruş  

 123 guruş  Menzil-i mübi’-i mezkûr dellaliyesi 

6027 guruş 

  207 guruş Resm-i kısmet   Kaydiyye Varaka bahâ Masârif-i müteferrika 

   150,5 guruş   9,5 guruş 4 guruş 43 guruş 

5820 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’l-mezbûre  Hissetü’l-mezbûr  Hissetü’l-mezbûr Halil 

Şerife Hâtûn   Süleyman   2344 guruş 6 apra 2 akçe 

1131 guruş 24 para 2 akçe 2344 guruş 6 para 2 akçe 

 

Verese-i mezbûrûn Şerife ve Süleyman ve Halil bâlâda murakkam hisse-i irsîyeleri olan 

cem’an beş bin sekiz yüz yirmi guruş işbu meclis-i şer’de bi’l-verâse tamamen ahz ve kabz ve 

istîfâ hatta eyledikleri işbu mahalle şerh virildi  

 

No:357 

Medîne-i Antalya mahallâtından Hatib Süleyman mahallesi ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât iden Deveci Ali oğlu Süleyman bin Mehmed Ali bin Ali’nin verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Ayşe bint-i Ali ve validesi Şerife bint-i Hasan nâm Hâtûnlar ile sulbiye-

i sagîre kızı Kamile li-ebevyen kebîr er-karındaşı Halil’e münhasire ınde’ş-şer’i’l-enver ve 

nümâyân oldukdan sonra sagîre-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına zikr-i âtî terekesini bey’e 

ve semenini kabza mukırr oldığı düyûn-ı müsbitesini edâya babası müteveffâ-yı merkûm 

Süleyman’ın vasî tayîni ihtiyâr eylediği Miliman karyesinden Mehmed kethüda ibn-i Ahmed 

Antalya ahâlisinden Dalzâde Ömer Efendi kimesneler şehâdetleriyle vech-i şer’î üzere sâbit 

olan medîne-i mezbûre ahâlisinden Kesirzâde Tabur Müncer İsmail Ağa ibn-i el-Hâcc Osman 

verese-i kibâr-ı mezbûrdan Halil ve Şerife ve Ayşe’nin taleb ve iltimâsları ve ma’rifet-i şer’le 
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tahrîr ve bey’ ba’de ihrâcü’d-düyûn masârifi sahhu’l-bâkî beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-

şer’iyye taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı merkûm defteridir ki ber-vech-i âtî  zikr u beyân 

olınur fi 1 zi’l-ka’de sene 79 

Hamîr leğeni aded 1  Şurba tası aded 1  Çanaklı sahan aded 1 

25 guruş   15 guruş   20 guruş 

 

Sagîr mertebânî   Kahve değirmeni  Kevgir aded 1 

aded 3    aded 1    50 guruş 

15 guruş   20 guruş 

 

Köhne çul aded 2  Kodoklı merkeb aded 1 Def’a merkeb aded 1 

10 guruş   150 guruş   200 guruş 

 

Kazgan aded 1  İtmekçi Hasan zimmeti Zikr olınan Hatib  Süleyman  

50 guruş   olub tahsîl olınan  mahallesinde vâkı’ babasından  

    40 guruş   intikal idüb bu def’a zaruret-i 

        Deyn içün bi’l-izni’ş-şer’î bey’ 

        Olınan menzil semeninden hissesi 

        2344 guruş 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2838 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn  Mehr-i müeccel-i  Civitcizâde el-Hâcc Ali Ağa’ya 

150 guruş   müsbit li’z-zevceti’l  deyn-i müsbit 

    Mezbûre Ayşe   450 guruş 

    501 guruş 

 

Deyn-i müsbit el-Hâcc Deyn-i müsbit Boyacı  Deyn-i müsbit Kartunizâde el- 

Fakı Hâce   el-Hâcc Ahmed Ağa  Hâcc İbrahim Ağa’ya 

420 guruş   450 guruş   150 guruş 

 

Deyn-i müsbit Adem   Deyn-i müsbit Tabur   Deyn-i müsbit Kadi Burhanzâde 

Elici oğlu Ömer’in   müncer İsmail Ağa  Hafız Hasan Efendi’ye 
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Veresesine   100 guruş   39 guruş 

200 guruş 

 

Deyn-i müsbit   Deyn-i müsbit Günaylı Deyn-i müsbit Civitcizâde Dellâ  

Çataloğlu Mustafa  oğlu el-Hâcc Halil  Hâcı Hasan Efendi’ye 

Veresesine   150 guruş   26 guruş 

33 guruş 

 

Dellaliye-i eşya  Resm-i kısmet   Kaydiyye 

10 guruş   14 guruş   4 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

2 guruş   10 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 

2409 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

5300 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l  Hissetü’l-ümmi’l  Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l 

Mezbûre Ayşe   mezbûre Şerife  mezbûre Kamile 

66 guruş 10 para  88 guruş 30 para  265 guruş 

 

Hissetü’l-ah li- 

ebeveyn mezbûr Halil 

110 guruş 

 

XII/90a 

No:358 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami-i Cedîd mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i 

aliyye tebaasından Vasili veled-i Pandli nâm kimesne sâkinlerinden ve tebaa-ı devlet-i 

aliyyeden bâ’isü’l-i’lâm terzibâşı Hâcı Baris veled-i Yani kimesne muvâcehesinde üzerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-i bi’l-meclis işbu işbu Hâcı Baris dükkanında güzerân iden 

altmış beş senesinden yetmiş üç senesine değin sekiz sene zarfında merkûm içün ücret ile 
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maiyetinde dikmiş oldığım dikiş semeninden zimmetinde alacağım olan dokuz yüz seksen 

guruşı merkûm bana edâda muhalefet ider olmağla suâl ve mûceb-i şer’isi icrâ birle meblağ-ı 

mezbûrın merkûmdan tahsîl olınması matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i 

merkûm müddet-i mezkûrede bulındığını ve ücreti dahi meblağ-ı mezbûre bâliğ oldığını ikrâr 

ancak iki sene akdem benim dükkanımda müddeî-i merkûm ile muhâsebemizi lede’r-reviye 

benim zimmetimde alacağı olarak zuhûr iden meblağ-ı mezbûr dokuz yüz seksen guruş içün 

muahharen benden hükümete da’vâ ittiğimde sekiz yüz elli guruşını kapu ma’rifetiyle 

kendüye ve bâkî kalan yüz otuz guruşını dahi mahkeme ma’rifetiyle yine merkûma teslîm 

olmam ile zimmetim mutâlebesinden berîye olmuşdır deyü ba’de’d-def’ ve’l-inkâr dâfi’-i 

merkûmdan def’-i meşrûhına mutâbık beyyine taleb olındıkda ol dahi lede’t-tezkiye 

milletlerince makbûl işhâd idükleri ihbâr olınan Makbule mahallesinden terzi Dimitri veled-i 

Kostanti ve Cami-i Cedîd mahallesinden Anaştaş veled-i Kiryakov nâm kimesnelerin bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’î idükleri şehâdetleriyle def’-i mezkûrını isbât itmeğin mûcebince 

bi’l-hükm ba’dezîn meblağ-ı mezbûr mutâlebesiyle merkûm Baris bi-vech-i şer’î muârazadan 

müddeî-i merkûm Vasili men’ olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi gurre-i saferü’l-

hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/90b 

No:359 

Medîne-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Zülfükar Ağa ibn-i İsmail bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi şahs-ı ma’rûf  Fatma bint-i Sefer Ağa ile li-ebeveyn er-karındaşı Pazvand Salih 

Ağa’ya münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahakkuk mezbûr Salih Ağa medîne-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde zevce-i mezbûre Fatma muvâcehesinde üzerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem vefât iden li-ebeveyn er-karındaşım ve mûrisim 

Zülfikar Ağa’nın zevce-i muhallefesi hâzıre-i bi’l-meclis işbu Fatma Hâtûn müteveffâ-yı 

merkûm zimmetinde alacak hakkım vardır diyerek bundan akdem fuzûli üç bin guruş ahz ve 

istifâ itmiş olmağla meblağ-ı mezbûrı hâzıre-i merkûmeden halen taleb iderim suâl ve mûceb-

i şer’isi bi’l-icrâ alıvirilmesi murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl mezbûre Fatma Hâtûn dahi 

cevabında müteveffâ-yı merkûm terekesinden olarak vârisi ve terekesine vâzıü’l-yedi olan 

mezbûr Pazvand Salih Ağa’dan üç bin guruş ahz eylediğini ikrâr ancak zevcim mevrûsım 

müteveffâ-yı merkûm Zülfikar Ağa meblağ-ı merkûm bana deyni oldığını huzûr-ı müslimînde 

ikrâr itmekle meblağ-ı mezkûr üç bin guruş müddeî-i mezbûrdan bi-hakkın ahz itmişimdir 

deyü mâ ‘adâ ve müddeî-i merkûm dahi asl-ı deyni ve ikrâr-ı mezkûrını külliyen inkâr idecek 

dâfi’a-i mezbûreden ber-vech-i muharrer def’-i meşrûhına mutâbık ve hal-i sıhhatinde ikrârın 
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vukûa muvâfık beyyine taleb olındıkda ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz ile bi’t-taleb müddeî-i 

merkûm tahlîf seddinde iken beyinlerinde muslihûn tavassutıyla bin guruş üzerine inşâ-ı akd-i 

sulh ittiklerinde merkûm Salih Ağa dahi sulh-ı mezbûrı kabûl ve bedel-i sulh-ı mezkûrı 

mezbûre Fatma’dan tamamen ahz ve kabz eyledikden sonra fazlası olan iki bin guruş 

mutâlebesiyle tereke-i mezkûreye müteallik da’vâdan kezalik müddeî-i mezbûr Salih Ağa’nın 

zimmetini âmmen ibrâ ve ıskât ve tarafından her biri aherin ber-minvâl-i meşrûh ibrâsını 

kabul itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’r-râbı’ ve’l-ışrîn min şehr-i saferü’l-

hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i belde mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi  

Ve Tobcı Binbaşı İbrahim Ağa 

Redif Binbâşı Abdullah Ağa 

Sâbık A’zâdan el-Hâcc Ömer Ağa 

Ve Muhzırbâşı Mehmed Ağa 

Ve gayrihum 

 

No:360 

Medîne-i Antalya mahallâtından Camı-i Cedîd mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Nikola veled-i Babas Yorgi veled-i Nikola’nın verâseti zevce-i metrûkesi Filori 

veled-i İstufı ile anası Gubarya ve sulbî sagîr oğlu Pandli’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-

enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den 

vasî nasb ve ta’yîn olınan li-ebeveyn ammisi İstiradi veled-i Yorgi taleb ve ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr sikât-ı mukkavvemeyn takvimleriyle kıymeti takdîr olınub ba’de 

ihrâcü’l-masârif sahhu’l-bâkî beyne’l-vereseti’l-mezbûreyn bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî ve 

taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr beyân olınur hurrire fi’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Müteveffâ-yı mezbûrın Bu def’a tahsîs olınan  Mahalle-i mezbûrede kâin  

Dükkan-ı sermâyesi  ticâret    ma’lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât 

16657 guruş   5754 guruş   mülk-i menzil nısf hissesi 

        15000 guruş 

 

Paşa kavağı nâm   Yük memlû yatak  Yük memlû yasdık aded 4 

Mahalde vâkı’   aded 3    50 guruş 

Ma’lûmü’l-hudûd  200 guruş 
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Ve’l-cirân bir kıt’a 

Bağçenin nısf-ı hissesi  

4000 guruş 

Ufak kilim aded 2  Kebîr kilim aded 2  Çuha şalvar aded 1 

50 guruş   140 guruş   60 guruş 

 

Şal abdestlik aded 1  Çuha abdestlik aded 1 Sof nim-ten aded 1 

30 guruş   100 guruş   25 guruş 

 

Köhne entari aded 1  Def’a köhne entari   Şal kuşağı aded 1 

20 guruş   aded 1    20 guruş 

    20 guruş 

 

İç donu gömlek   Evânî-i nuhâsiye tencere Sagîr sini aded 1 

Aded 2    aded 2 maa kapak aded 1 60 guruş 

10 guruş   leğen aded 1 tabak aded 1 

    Kıyye 6 fi 30  

    180 guruş 

 

Çay takımı   Toprak tabak aded 12  Duhân tablası aded 6 

25 guruş   24 guruş   18 guruş 

 

Şerbet tebsisi aded 1  Tahta anbar aded 1  Def’a yük memlû yatak 

40 guruş   75 guruş   aded 1 

        80 guruş 

 

Yorgan aded 1   Ayaklı leğen aded 1  Pirun (?) aded 6 

30 guruş   50 guruş   30 guruş 

 

Yekûni’l-mal 

42713 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Ayinlerince techîz  Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye-i defter 
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Ve tekfîn masârifi  1037 guruş   62 guruş 

1200 guruş 

 

Varaka bahâsı   Masârif-i müteferrika 

22 guruş   190 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

2513 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

40200 guruş 

 

 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Filori    

5025 guruş   

 

Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Bubarya     

6700  

6700  

000 

Cedd-i merkûme hisse-i mezkûresini sagîr-i mezbûr Pandli’ye hibe ve merkûm içün 

vasî-i mansûbı ammisi merkûm İstiradi dahi bi’l-vesâye inhâb ve kabûl eylediğini huzûr-ı 

şer’de takrîr ve tarafından vekâleti Dimitri Papas oğlu veled-i Vasili ve Salamon veled-i İstoni 

şehâdetleriyle sâbit olan Vasilaki veled-i Zanail bi’l-vekâle takrîr ve vasî-i merkûm İstiradi 

dahi vecâhen tasdîk itmekle hisse-i mezkûre sagîr-i mezbûr hissesine zam ve vâhibe-i 

merkûme hissesi sagîre icrâ olınmışdır 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr Pandli 

28475 guruş 

 6700 guruş Ceddesi mezbûre Bubarya’nın sagîr-i mezbûra hibe ve vasî-i merkûmın bi’l- 

   Vesâye ittihâb eylediği hisse-i irsîye-i mezkûresi 

35175 guruş 

      40 guruş 

35215 guruş  Kezalik ceddesi mezbûre Bubarya kendi malından merkûma hibe ve mezbûrın  

  İnhâb eylediği iki aded ve sîm kemer kıymetidir 
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Zevce-i mezbûre Filorya’ya hisse-i mezbûresi içün virilen 

1875 guruş Menzilden aynen hissesi 

  500 guruş Bağçeden aynen hissesi 

1302 guruş Terekeden aldığı eşya semeni 

1348 guruş Nakden virilen 

5025 guruş 

 

Ümm-i mezbûrenin nakd ve menzil ve bağçede hissesi 

3033 guruş 13 para Nukûddan hissesi 

2500 guruş  14 para  Menzilden aynen hissesi 

  666 guruş 13 para  Bağçeden aynen hissesi 

6700 guruş 00 

6700 guruş 

000 

 

Sagîr-i mezbûr Pandli’nin kendi hisse-i irsîyesiyle ceddesinin hibe eylediği hisse-i mevhûbesi 

15016 guruş 20 para Nukûddan hissesi 

10625 guruş   Kendinin aynen menzil hissesi 

2833 guruş 20 para Aynen bağçeden hissesi 

28475 guruş 

6700 guruş 

35175 guruş 

Sagîr-i mezbûrın nakd-i mezkûrdan hissesi olan on beş bin on altı guruş yirmi para ile 

ceddesinin kezalik nakden hisse-i irsîye-i muhâsebesi olub ber-minvâl-i meşrûh sagîr-i 

mezbûra hibe eylediği üç bin beş yüz otuz üç guruş on üç para ki cem’an on sekiz bin beş yüz 

elli guruş bâ-kefîl-i kavî ve devr-i şer’î vasî-i merkûm İstiradi’ye edâne olındığı işbu mahalde 

ayrıca işâret olındı 

 

XII/91a 

No:361 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami-i Cedîd mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Nikola veled-i Papas Yorgi veled-i Nikola’nın sulbî sagîr oğlu Pandli’nin mûrisini 

hıfz ve tesviyeye vasî nasb ve ta’yîn olınan li-ebeveyn ammisi İstiradi veledü’l-merkûm Yorgi 

meclis-i şer’-i şerîf-i enverde li-ecli’l-edâne mezbûr Pandli  içün vasî nasb olınan livâ-ı Teke 
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sandık sarrafı Vasilaki veled-i Zanail muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüb karındaşım 

müteveffâ Nikola’nın sagîr oğlu Pandli’nin babası mezbûrdan müntakil nakd-i hisse-i 

irsîyesini li-ecli’l-edâne vasîleri olan işbu Vasilaki’den sagîr-i merkûmın malı olarak karzan 

ahz ve istidâne eylediğim on sekiz bin beş yüz elli guruş nakd ile târihinde üç yüz altmış bir 

gün müeccel ve mev’ûd yine sagîr-i mezbûr malı olarak vasi-i merkûmdan iştirâ eylediğim bir 

aded hilâlî saât semeni olan iki bin yedi yüz seksen iki buçuk guruşın cem’ân yirmi bir bin üç 

yüz otuz iki buçuk guruşı mezbûr içün zimmetinde vâcibü’l-edâ deynimdir didikde gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer’î sagîr-i mezbûrın diğer ammisi olan Hâcı Yani veledü’l-merkûm babası Yorgi 

meclis-i mezkûrda takrîr-i murâd ve tasvîr-i merâm ve karındaşım müteveffâ Nikola’nın sagîr 

oğlu Pandli yedine karındaşım hâzır-ı bi’l-meclis işbu İstiradı’nin cem’an deyni olan yirmi 

bin üç yüz otuz iki buçuk guruşın vadesi olan bir sene hitâmında edâsına tarafından bi’l-emr 

ve’l-kabûl kefîl ve zâmin deyü hatm-i kelâm eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-

yevmi’s-sânî min rebi’ü’l-evvel sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Zanail oğlu hâcı İstiradi 

Tüccardan Abdülhamid Efendi 

Ve Yayla oğlu Hâcı Dimitri 

Ve karındaşı Hâcı Yani 

Ve Muhzırbâşı Süleyman  

Ve gayrihum 

 

XII/91b 

No:362 

Medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesinde sâkin iken  bundan akdem 

vefât iden Nikola Papas Yorgi veled-i Nikola’nın sulbî sagîr oğlu Pandli’nin vakt-i rüşd ve 

sedâdına değin babası müteveffâ-yı merkûmdan müntakil ber mûceb-i defter-i kassâm hisse-i 

irsîyesiyle nenesi Burbaya’nin  hibe eylediği meblağ-ı ma’lûmı hıfza tesviye-i umûrına kıbel-i 

şer’-i şerîfden bir vasî ve bunun üzerine dahi bir nâzır nasb ve ta’yîn olunmak ehemm  ve 

ilzâm olduğundan emânet ve istikâmet ile ma’rûf ve sadâkat ile mevsûf oldığı hâtime-i 

kitâbda keşîde  fakihullâhu teâla sutûr olan zimmîyûn ihbârlarıyla mütehakkık bâ’is-i haze-l 

kitâb sagîr-i mezbûrın li-ebeveyn ammisi İstiradi veldü’l merkûm Babas Yorgi’yi hâkim-i 

mevki’ sadr-ı kitâb rıfkullâhu teâlâ ilâ sebîli’s-sevâb fazîletlü mollâ efendi hazretleri sagîr-i 

mezbûrın vakt-i rüşd ve sedâdına değin emvâl-i mevrûsa ve mevhûbesini hıfz ve tesviye-i 

umûrına ber-vech-i hasbî vasî ve sagîr-i mezbûrın hâlı Hâce Salomon veled-i İstufi dahi ber- 

vech-i hasbî üzerine nasb ve ta’yin ve vasî-i mersûm nâzır-ı merkûmın haber ve ma’rifeti 
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olmaksızın umûr ve vesâyetden bir emre mübâşeret ve tasaddî itmek üzere tenbiye buyurub 

vasî-i merkûm dahi vesâyet-i mezkûreyi ber- minvâl-i meşrûh kabûl eylediği misillü nâzır-ı 

merkûm dahi nezaret-i makiyeyi kabûl ve her birerleri vesâyet ve nezârete müterettib olan 

hidmeti kemâ yebagi edâ ve ifâyı ta’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ vakaa’ bi’l ibtigâ ketb olındı 

fi’l yevmi’s-sâni min şehr-i rebi’ü’l evvel sene semânîn ve mieteyn ve elf 

         Şühûdü’l hâl 

Zanâil oğlu Hâcı İstiradi   

Tüccârdan Abdülhamid Efendi  

ve Yayla oğlu Hâcı Dimitri  

ve Karındaşı Hâcı Yani  

ve Muzırbâşı ve gayrihum 

 

No:363 

Medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesinde sâkin iken  bundan akdem 

vefât iden Nikola Papas Yorgi veled-i Nikola’nın sulbî sagîr oğlu Pandli’nin li-ebeveyn 

ammileri ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan işbu bâ’isü’l-kitâb İstiradi 

veledü’l merkûm Babas Yorgi küllisiyle hâkim-i mevki’ sadr-ı vesika ber şahân-ı aklâmü’l 

enîka fazîletlü mollâ efendi hazretleri sagîr-i mezbûr içün babası müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs mâl nemâsından işbu târih-i kitâbdan kadar ma’rûf idüğü ihbâr olınan be-her şehr yüz 

elli guruş nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîr-i 

mezbûrın nafaka ve kisve vesâir havâyic-i zarûriyesine harc ve sarfa lede’l iktizâ istidâneye 

ınde’z zafer mâl-ı mevrûsı nemâsına rücû’a ve sarf-ı mezbûr-ı İstirâdîye izin dahi virmeğin 

mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olındı tahriren fi’l yevmi’s-sânî min şehr-i rebi’ü’l evvel sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l hâl 

Zanâil oğlu Hâcı İstiradi   

Tüccârdan Abdülhamid Efendi  

ve Yayla oğlu Hâcı Dimitri  

ve Karındaşı Hâcı Yani  

ve Muzırbâşı ve gayrihum 

 

No:364 

Medîne-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Zülfikar Ağâ ibn-i İsmail bin Abdullah’ın verâseti zâtî ta’rîf-i şer’î ile 

ma’rûf zevce-i menkûha-i metrukesi Fatma bint-i Sefer Ağâ ile li-ebeveyn er- karındaşı 
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Pazvand Salih Ağâ’ya münhasire oldığı bi’l- ihbâr lede’ş-şer’i’l ûlâ ba’de’t-tahakkuk zevce-i 

mezbûre Fatma Hâtûn medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde bâ’isü’l-kitâb ah-

i mezbûr Pazvand Salih Ağâ muvâcehesinde bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Salih Ağâ’nın biraderi zevcim ve mevrûsım müteveffâ Zülfikar 

Ağâ zimmetinde alacak hakkım olub hâzır-ı mezbûrdan bundan akdem ahz ve istîfâ itmiş 

oldığım üç bin guruş benden fuzûlen almış olmak ile meblağ-ı mezbûrı senden istirdâd iderim 

deyü da’vâ be dahi ahz ve kabz eylediğimi ba’de’l- ikrâr meblağ-ı merkûm zevcim müteveffâ-

yı mezbûr zimmetinde sahîh alacak hakkım oldığından mâ ‘adâ hâl-i hayât ve kemâl-i 

sıhhatinde merkûm bana deyni oldığını ikrâr dahi itmişdi deyü müdâfa’a ol dahi asl-ı deyni ve 

ikrâr-ı mezkûrını külliyen inkâr be dahi beyyine ityânından aczimi izhâr idecek merkûm tahlîf 

saddinde iken beynimize muslihûn tavassut iderek bin guruş üzerine bi’t-terâzi inşâ-ı akd-i 

sulh ittiklerinde be dahi sulh-ı mezkûrı kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr bin guruşı 

mezbûr Salih Ağâ’ya teslîm ol dahi yedimden ahz ve kabz eyledikden sonra fazlası olan iki 

bin guruş mutâlebesiyle tereke-i mezkûreye müte’allik da’vâdan benim zimmetimi ibrâ-ı 

âmm-ı sahîh-i şer’î ile ibrâ ve ıskât ben dahi medfû’m olan bedel-i sulh-ı mezkûr bin guruş 

istirdâdına müte’allik da’vâdan kezalik mezbûr Salih Ağâ’nın zimmetini âmmen ibrâ ve ıskât 

ve tarafından her biri aherin ibrâsını ber- minvâl-ı meşrûh kabûl eyledik deyü eylediği takrîr-i 

meşrûhında merkûm Salih Ağâ dahi mukırr-i mezbûreyi şifâhen tasdîk ve tahkîk itmeğin mâ 

vaka’a bi’t-taleb ketb olındı tahriren fi’l yevmi’r-râbi’ ve’l ışrîn min şehr-i saferü’l hayr sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

 Şühûdü’l hâl 

Müftî-i belde mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi,  

Tobcu Binbaşı İbrahim Ağâ,  

Redif BinBaşı Abdullah Ağâ,  

Sâbık A’zâdan el-Hâcc Ömer Ağâ  

ve Muzırbâşı Mehmed ve gayrihum 

 

XII/92a 

No:365 

Medîne-i Antalya mahallâtından Gemlik mahallesinde sâkin iken zâtî ta’rîf-i şer’î ile 

ma’rife bâ’isetü’l vesika Hadice bint-i Osman nâm Hâtûn meclis-i şer’-i şerîf-i enverde zevc-i 

mutlakı Murad bin Abdullah muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve tasvîr-i merâm idüb hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Murad bin Abdullah ile beynimizde zevciyet kâim iken merkûmın firâşından hâsıl 

ve benden mütevellid bi- hakkü’l hidâne halen hucr ve terbiyemde olan sulbî sagîr oğlu işbu 

Osman içün nafaka ve kisve bahâ vesâir havâyic-i zarûriyesi içün babası merkûm Murad 
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üzerine kadar kifâye-i meblağ-ı nafaka farz ve takdîr olınmak matlûbımdır didikte gıbbe’t-

tasdîk hâkim-i mevki’ a’lâ’l- kitâb rafaa’ kadrihu müvellâtü’l vehhâb fazîletlü mollâ efendi 

hazretleri dahi sagîr-i mezbûr içün babası merkûm Murad üzerine bi’t-terâzi işbu târih-i 

kitâbdan şehriye otuz guruş farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîr-i 

mezbûrın nafaka ve kisve vesâir havâyic-i zarûriyesine harc ve  sarf ve lede’l iktizâ istidâneye 

ve ınde’z-zafer merkûm Murad üzerine rücû’a mezbûre Hadice Hâtûn’a izin virmeğin mâ 

vaka’a bi’t-taleb ketb olındı tahriren fi’l yevmi’t-tâsi’ min şehr-i rebi’ü’l evvel sene semânîn 

ve mieteyn ve elf  

 

No: 366  

Medîne-i Antalya mahallâtından Sagir Bey mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem 

fevt olan Kataifci Mehmed bin Süleyman bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrukesi Rahime bint-i Abdullah ve diğer zevcesi Ayşe bint-i Hasan nâm Hâtûnlar ile 

mezbûre Ayşe’den mütevellideler sulbîye-i sagîre kızları Emine ve Züleyha ve Pakize’ye 

münhasire olduğu lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra sagîrat-ı mezbûrâtın 

tesviye-i umûrlarına zikr-i âtî terekesini bey’e ve semenini kabza mukırr oldığı düyûn-i 

müsbitesini edâya mütevvefâ-yı merkûm Mehmed’in vasî ta’yîn ve ihtiyâr eylediği ber- nehc-

i şer’i sâbit olan Teke Sancâğı Nüfus Nâzır’ı Hâcı Kabadayızâde fütüvvetlü Hüseyin Hüsni 

Efendi ibn-i el-Hâcc ve zevcetân-ı mezbûretân Rahime ve Ayşe’nin taleb ve iltimâsları ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve düyûn-ı müsbitesi ve masârifât-ı lâzımesi ba’de’l ihrâc 

sahhu’l bâkî beyne’l verese bi’l farîzati’ş-şer’iyye taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdır ki ber- vech-i âtî zikr olınur hurrire fi’l yevmi’l hâmis aşer min şehr-i 

muharrremü’l harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf  

 

Kazgan aded 1 fi 20   Şerbet gügümü  Tencere aded 1                                                         

kıyye 6 dirhem 350  22 guruş 10 para  23guruş      

139 guruş  

 

Şurba tası aded 1  İbrik aded 1   Tepsi aded 3                 

13 guruş   20 guruş   50 guruş 10 para           

  

Tabe aded 1   Sini aded 1   Hamîr leğeni aded 1         

4 guruş   72 guruş   15 guruş                            

 

Tabak aded 4   Cezbe aded 1   Çul aded 1 
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15 guruş   7 guruş   16 guruş 

 

Yorgan aded1   Minder aded 1 Yasdık Su Tası aded 1 

20 guruş   aded 1    5 guruş 30 otuz para  

    13 guruş 

 

Çekmece aded 1  Köhne kilim aded 1  Çuval aded 2 

13 guruş   2 guruş   20 guruş 

 

Gırar aded 2   Değirmen aded 1  Köhne kürek aded 1                  

17 guruş   9 guruş   7 guruş 

 

Entari aded 1   Mum kalıbları   Mihaffe Çift 1 

25 guruş   16 guruş 20 para  41 guruş 

 

Hurda timur parçaları  Tahra aded 1 Nacak  Küfe aded 1 

6 guruş   aded 1  7 guruş  2 guruş 

 

 

Tabla aded 1    Kataif sinisi maa kınıf      

2 guruş   vesâir 

    500 guruş 

 

Zikr olınan Sagir Bey mahallesinde vâkı’ bey’olınan bir mülk-i menzil semeni 

10000 guruş 

3000 guruş  Menzil-i mezkûrın sülüs mikdârı zevcesi Rahime Hâtûn’un bâ-hüccet-i şer’î şira 

 7000 guruş  mülki oldığı sâbit olmağla  mezbûrenin hisse-i mezkûrı mukâbilinde mezbûre  

                     içün bi’t-terâzi ihrâc 

Cem’an yekûni’t-tereke 

8142 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn maa’l kefâret-i   Mehr-i müeccel-i müsbiti’z-   

bi’l vasiye 400 guruş     mezbûre Rahime Hâtun’a 
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                                                 101 guruş   

 

Mehr-i müeccel-i  müsbit                      Deyn-i müsbit el- Hâcc Ömer Ağâ’                

diğer zevcetü’l mezbûre    nın biraderi Mehmed Ağâ an        

Ayşe Hâtûn’a      cihet-i karz bi- şehadet-i Moravî        

201guruş      Süleyman Efendi ve Moravî              

       İsmail ba’de’t-tezkiye        

       1350 guruş                                                                                   

                                                                                   150 guruş  Fedâen li’lyemîn  

1200 guruş tenzîl şud                      

 

Deyn-i müsbit müteveffâ    Deyn-i müsbit Hâcı Kaba- 

Yolcu Mustafa’nın eytâmları    dayızâde Nüfus Nâzırı  

mallarından vasîleri anaları    Hüseyin Efendi 

Ayşe Hâtûn’a      500 guruş 

800 guruş 

           

Deyn-i müsbit bâ-sened Kah-    Deyn-i müsbit Sello’nun            

ramân Ağâ’ya      oğlu sagîr Ali malından              

180 guruş      vasîsi anası Nimet Hâtûn’a 

Sulhen virilen 

200 guruş  

 

Dellâliye-i eşyâ-ı menzil    Hamâliye-i eşyâ                               

233 guruş      (Karalı) 

 

Varaka bahâ      Tereke-i bâkîden resm-i  

5 guruş      kısmet 

109 guruş 

 

Kaydiye      Masârif-i müteferrika 

12 guruş      40 guruş 

 

Yekûni’l ihrâcât 

4088 guruş 
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Sahhu’l bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

4054 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre     Hisseti’z-zevceti’l-mezbûre  

Rahime Hâtûn      Ayşe Hâtûn     

253 guruş 15 para     253 guruş 15 para   

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l    Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l 

mezbûre Emine     mezbûre Züleyha 

1182 guruş 16 para 2 akçe    1182 guruş 16 para 2 akçe 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l 

mezbûre Pakize 

182 guruş 16 para 2 akçe 

 

XII/92b 

No:367 

Medîne-i Antalya ahâlisinden Hâcı Kabadayızâde Hafız Osman Efendi ibn-i el-Hâcc Ali 

nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre mahallâtından ve Sagir Bey 

mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Katafici Mehmed bin Süleyman bin 

Abdullah’ın sulbîye-i sagîre kızları Emine ve Züleyha ve Pakize’nin tesviye-i umûrlarına 

vasî-i muhtârları medîne-i mezbûre ahâlisinden Hâcı Kabadayızâde nufüs nâzırı Hüseyin 

Hüsni Efendi ibn-i el-Hacc Ali nâm kimesne ile müteveffâ-yı merkûm Kadaifci Mehmed’in 

zevcesi zatı ta’rif-i şer’î ile ma’rife Rahime Hâtûn ibnetü Abdullah mahzarlarında bi’t-tav’ 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin şirâ müstakilen yedimde 

mülk ve hakkım olub sâlifü’z-zikr Sagir Bey mahallesinde vâkı’ tarafları Cezayirli Mustafa 

dayı ve Sarbanzâde Hâcı Hâfız Mustafa oğlu Hâfız Ömer menzilleri ve taraf-ı râbı’ tarîk-i 

âmm ile mahdûd fevkânî iki oda ve tahtında iki mağaza ve eşcâr-ı müsmire ve gayri 

müsmireli bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb mülk-i menzilimi bi-cümleten mâ yeştemile ve 

yahviye tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i 

şer’î ile el-yevm semeni misli idüğü bi’l-ihbâr tebeyyün iden yedi bin guruşa hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Rahime Hâtûn ile sagîrât-ı mezbûrât Emine ve Züleyha ve Pakize içün vasî-i 

muhtârları işbu Hüseyin Hüsni Efendi’ye bey’ ve temlîk ve teslim eylediğimde vasî-i mûmâ-

ileyh dahi sagîrât-ı mezbûrât sekânya muhtâc olub semen-i misliyle iştirâsına kıbel-i şer’den 
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mezûn oldığınan binâen meblağ-ı merkûm yedi bin guruş kıymetli menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrden dört bin guruş kıymetli hisse-i şâyıasına dahi hâzıre-i mezbûre Rahime Hâtûn 

nefsi içün bi’l-asâle iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbûrdan üç bin guruşı mezbûre Rahime  Hâtûn’ın zimmetinde bundan 

akdem bana bey’ itmiş oldığı sülüs-i menzil hissesi semeninden alacağı olan üç bin guruş 

sagîrât-ı mezbûrânın babaları müteveffâ-yı merkûmdan intikal idüb bundan akdem zaruret 

deyn içün bâ-ma’rifet-i vasî ve bi’l-izni’ş-şer’î bana bey’ olınan sülüs menzil hisseleri 

semeninden babaları müteveffâ-yı merkûmın müsbit düyûnı ba’de’l-edâ bâkî zimmetinde 

alacakları olan dört bin guruşın cem’an yedi bin guruş haklarını takâs ve mahsûb eylediğimde 

anlar dahi bi’l-asâle ve bi’l-vesâye mukâsa ve kabûl idüb ol vechle menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrın semenini mezbûre Hadice Hâtûn vasî-i mûmâ-ileyh Hüseyin Hüsni Efendi’den 

anlar dahi deyn-i merkûmıbenden her birimiz istîfâ eyledik ba’de’l-yevm menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrde benim asla ve kat’an alaka ve medhalim kalmayub kıymet-i mezkûre üzere üç bin 

guruş ider hisse-i şâyıâsı mezbûre Rahime Hâtûn’un dört bin guruş ider hisse-i şâyıası sagîrât-

ı mezbûrât Emine Züleyha ve Pakize’nin ber-vech-i muharrer ale’l-iştirâk mülk-i müşterâları 

ve hakk-ı sarfları olmuşdır keyfe mâ yeşâûn ve yehtârûn mâlik ve mutasarrıf olsunlar didikde 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi 15 Muharrem sene 80 

 

XII/93a 

No:368 

Medîne-i Antalya muzâfâtından Beşkonak kazası kurrâsından Kabaklar karyesinde sâkin 

iken bundan  akdem vefât iden Ümmü Gülsüm bint-i Mustafa bin Abdullah’ın verâseti sulbî 

kebîr oğlu Mollâ Ahmed ve sulbî sagîr oğulları Ali Ömer ve  sulbîye-i sagîre kızları Fatma ve 

Hadice’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i 

mezbûrûnın tesviye-i umûralarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve tayîn olınan li-ebeveyn er-

karındaşları mezbûr Mollâ Ahmed ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l mezbûreyn 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi’ aşer min rebi’ü’l-evvel sene semânîn 

ve mieteyn ve elf 

 

Dorum (?) re’s aded 1  Kısrak maa sagîr tay   Zevc-i müteveffâ İsmail’in 

400 guruş   aded 1    terekesinden isâbet iden hisse-i 

    350 guruş   irsîyesi 

        3336 guruş 
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Eski yirmilik altun  Kîm (?) elbisesi vesâir Evrenî döşek maa tencere  

Aded 20 kıyye 27  Hırdavât   aded 2 ve sahan aded 2 

460 guruş   350 guruş   204 guruş 

 

Yekûni’l-mâl 

5100 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye    Varaka bahâsı 

127 guruş   8 guruş   3 guruş 

 

Masârif-i müteferrika   

50 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât 

188 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

4911 guruş 

 

Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l 

Mezbûr Molla Ahmed  mezbûr Ali   mezbûr Ömer 

1227 guruş 34 para  1227 guruş 34 para  1227 34 para 

 

Hissetü’l-binti’s-  Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l- 

sagîreti’l-mebzûre Fatma mezbûre Hadice  

613 guruş 37 para  613 guruş 37 para 

 

 

No:369 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ahi Yusuf mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Ali kapudan ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Ümmü Gülsüm ibn-i 

Ahmed ile sulbîye-i sagîre kızları Hafize ve Güldalı’ya münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîretân-ı mezbûretânın tesviye-i umurlarına kıbel-i 
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şer’imizden vasî nasb ve tayîn olınan hâlları Yusuf ibnü’l-merkûm Ahmed ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede lede’l-bey’ ba’de ihrâcü’l- masârif 

sahhu’l-bâkî bi’l-farîzati’ş-şer’iyye beyne’l-vereseti’l-merkûmeyn tevzî ve taksîm olınan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr u  beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’s-

sâbı’ ve’l-ışrîn min şehr-i saferü’l-hayr sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Sefinede kırk hissesinden beş hissesi   Mahalle-i mezbûrede kâin ma’lûmü’l- 

olub bey’ olınan hisse-i mezkûre semeni  hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk-i 

4500 guruş      menzil 

       2000 guruş 

 

Hurşid kapudanın suvâr oldığı sefineden  Bey’ olınan fazla mülkün semeniyle def’a 

Hâsıl olan hisse-i mezkûresi    gemi tüccarından hissesi 

45 guruş      250 guruş 

 

Fürûht olınan gemi  Nukûd-ı mevcûdesi  Gömlek ve iç donu  

Direği semeni   1700 guruş   15 guruş 10 para 

50 guruş 

 

Siyah dizlik aded 1  Kuşak ve yelek ve   Siyah çuha sâkû (?) 

21 guruş   nim-ten   151 guruş 

    15 guruş 

 

Köhne sâkû (?)  Yağmurlık    İhrâm  

8 guruş   135 guruş   60 guruş 

 

Yasdık ve minder   Boğça aded 2   Kayış 

15 guruş   3 guruş   2 guruş 

 

Çuha şalvar ve nim-ten Tuzlık    Kundura çift 1 

119 guruş   20 guruş   38 guruş 

 

Trablus kuşağı aded 1  Çuha yelek   Don ve gömlek 

100 guruş   18 guruş 10 para  22 guruş 

 



 564 

Def’a don ve gömlek   Def’a don ve gömlek  Def’a iç donu aded 2 

17 guruş   28 guruş   16 guruş 

Fanula aded 2   Fes aded 1   Entari aded  

27 guruş   37 guruş   23 guruş 15 para 

 

Don ve entari    Hırdavât   Çorab çift  

10 guruş   2 guruş 10 para  3 guruş 30 para 

 

Terlik    Mandil aded 3   Nargile aded 1 

20 guruş   13 guruş 5 para  26 guruş 

 

Kınab     Taş çubuk takımı  Bir mikdâr bal mumu 

15 guruş   3 guruş   10 guruş 

 

Balık mumu   Ustura çift 1   Saât aded 1 

7 guruş   5 guruş   291 guruş 

 

Sibakü (?)   Durbîn    Büyük durbîn  

12 guruş   5 guruş   30 guruş 

 

Yüz surı tesbih  Sandık aded 1   Sicim  

19 guruş   120 guruş   7 guruş 

 

Köhne kundura  Bir mikdâr barut  Bûy kağunesi 

2 guruş   20 guruş   400 guruş 

 

Bir takım çuha esvâb  Tüfenk    Karabina aded 1 

205 guruş   50 guruş   56 guruş 

 

Çuha yelek    Nim-ten   Yelek 

20 guruş   14 guruş   14 guruş 

 

Tabanca çakmağı  Def’a yağmurlık  Tuzlık 

4 guruş   90 guruş   10 guruş 
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Kocuk    Kemer kuşak harir  Def’a bir takım esvâb  

31,5 guruş   141 guruş   305 guruş 

 

Gömlek ve don  Duhân kisesi   Balta aded 1 

33 guruş   12 guruş   10 guruş 

 

Alât-ı harita   Bir mikdâr kurşun 

13 guruş   5 guruş 

 

Yekûni’l-mal-i mevcûd 

11885 guruş 30 para  

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn masrâfı Mehr-i zevce  Resm-i kısmet 

150,5 guruş   101 guruş  293 guruş 30 para 

 

Kaydiyye   Dellaliyye  Varaka bahâsı 

17 guruş   148 guruş  7 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

90 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

808 guruş 10 para 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

11077 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-binti’l  Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l 

Mezbûre Ümmü Gülsüm sagîreti’l-mezbûre   mezbûre Güldali 

1384 guruş 27 para  Hafize    4846 guruş 16 para 

    4846 guruş  16 para 

Zevce-i mezbûre Ümmü Gülsüm’ün menzil-i mezkûrde olan iki yüz elli guruşlık hisse-i 

irsîyesi aynen ba’de’l-ibkâ fürûht olınan eşya-i sâire ile nükûddan hisse-i irssîyesi olan bin 
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otuz dört guruş yirmi yedi para bi’l-asâle nakden ve tamamen ahz ve kabz eyledikden sonra 

sagîretân-ı mezbûretânın dahi menzil-i mezkûrde cem’an bin yedi yüz elli guruşlık hisse-i 

irsîyeleri kezalık aynen ibkâ ve eşya-yı mübia’ semeniyle nükûdden cem’an yedi bin dokuz 

yüz dört yüz iki guruş otuz iki para vasî-i merkûma teslîm ve li-ecli’l-edâne tenbiye olındığı 

işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/93b 

No:370 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ahi Yusuf mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Ali kapudan bin Abdullah’ın sulbîye-i sagîre kızları Hafize ve Güldalı’nın 

umûrlarını tesviye içün vasî-i masnûbları hâlları Yusuf bin Ahmed nâm kimesne meclis-i şer’-

i şerîf-i enverden vasî nasb ve tayîn olınan medîne-i mezbûre mahkeme kâtibi İsmail Hakkı 

Efendi muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb eniştem müteveffâ-yı mezbûreden 

müntakil nakd-i mevcûdelerini li-ecli’l-edâne vasîleri olan hâzır-ı bi’l-meclis işbu İsmail 

Efendi’den sagîretân-ı mezbûretân malları olarak istikrâz ve kabz eylediğim yedi bin dokuz 

yüz kırk iki guruş nakd ile târihinde üç yüz altmış bir gün müeccel ve mevûdına sagîretân-ı 

mezbûretâna malları olarak vasî-i merkûmdan iştirâ eylediğim bir aded hilâlî saât semeni olan 

bin yüz doksan guruşın cem’an dokuz bin yüz otuz iki guruş mezbûretân içün zimmetinde 

vâcibü’l-edâ deynimdir didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î tüccardan Abdülhamid Efendi meclis-i 

mezkûrde takrîr-i kelâm ve tasvîr-i merâm ve müteveffâ Ali kapudanın sadrîye-i sagîre kızları 

Hafize ve Güldali hâzır-ı bi’l-meclis işbu Yusuf’ın deyni olan dokuz bin yüz otuz iki guruşın 

vadesi olan sene hitâmında edâsına tarafından bi’l-emr ve’l-kabûl kefîl ve zâmin deyü hatm-i 

kelâm eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâdis aşer min rebi’ü’l-evvel 

sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Merkûm arab oğlu Hasan Ağa’nın Adem’i Hüdayi Ağa 

Misli tüccardan Hüseyin Ağa 

Muhzırbâşı Mehmed Ağa 

Ve gayrihum 

 

XII/94a 

No:371 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ahi Yusuf mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Ali kapudan bin Abdullah’ın sulbîye-i sagîre kızları Hafize ve Güldalı’nın vakt-i 

rüşd ve sedâdlarına değin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ber-mûceb-i defter-i 
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kassâm hisse-i irsîye-i ma’lûmelerini hıfz ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bir vasî ve 

bunun üzerine dahi bir nâzır nasb ve tayîn olınmak ehem ve ilzâm oldığından emânet ve 

istikâmet ile ma’rûf ve sadâkat ile mevsûf ol dahi hatm-i kitâbda keşide-i samt sutûr olan 

müslihûn ihbârlarıyla mütehakkık bâ’is-i haze’l-kitâb sagîretân-ı mezbûretânın hâlları Yusuf 

bin Ahmed nâm kimesneyi hâkim-i mevkı’ sadr-ı kitâb rıfkullahu teâlâ il sebîli’s-savâb 

fazîletlü molla efendi hazretleri sagîretân-ı mezbûretânın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

emvâl-i mevrûslarını hıfza ve tesviye-i umûrlarına bi-vech-i hasbî vasî ve tüccardan misli 

Hüseyin Ağa ibn-i Hasan’a  dahi ber-vech-i hasbî üzerine nâzır nasb ve ta’yîn ve vasî-i 

merkûm nâzır-ı mezbûrın haber ve ma’rifeti olmaksızın umûr-ı vesâyetden bir emre 

mübâşeret ve tasaddî itmemek üzere tenbiye buyurub vasî-i merkûm dahi vesâyet-i mezkûreyi 

ber-minvâl-i meşrûh kabûl eylediğim misüllü nâzır-ı mezbûr dahi nezâret-i mahkemeyi kabûl 

ve her birerleri vesâyet ve nezârete müretteb olan hidmeti kemâ yenbagi edâ ve îfâyı taahhüd 

ve iltizâm itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâbi’ aşer min şehr-i rebi’ü’l-

evvel sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:372 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ahi Yusuf mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Ali kapudan bin Abdullah’ın sulbî sagîr kızları Hafize ve Güldali’nın tesviye-i 

umûrlarını kıbel-i şer’denn mansûb vasîleri olan işbu bâ’isü’l-vesîka Yusuf bin Ahmed 

talebiyle hâkim-i mevki’ sadrü’l-vesîka bir şahân-ı aklâmü’l-enîka fazîletlü molla efendi 

hazretleri sagîretân-ı mezbûretân içün babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malları 

nemâsından işbu târih-i kitâbdan kadar ma’rûf idüğü ihbâr olınan beher şehr-i mezkûre Hafize 

içün elli dokuz ve mezbûre Güldali içün kırk guruşın cem’an doksan dokuz guruş nafaka ve 

kisve ve vesâir havâyic-i zarûriyelerine harc ve sarfa ve lede’l-iktizâ istidâneye ve ınde’z-

zafer sagîretân-ı mezbûretânın mal-ı mevrûsları nemâsına rücûa’vasî-i mezbûr Yusuf dahi izin 

virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâbi’ aşer min rebi’ü’l-evvel sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:373 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Kurma karyesinde sâkin ve zâtı ta’rif-i şer’î ile ma’rife Fatma 

bint-i Abdullah nâm Hâtûn meclis-i şer’-i şerîf-i enverde zevc-i muhâlai’ bâ’isü’l-vesîka 

Hüseyin bin Durmuş muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb beş guruş mehr-i 

müeccel tesmiyesiyle zevc-i dâhilim olan hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hüseyin ile beynimizde 

hüsn-i muâşeret olmadığından merkûmın zimmetinde mütekarrer ve makûd-ı aliyye olan beş 

yüz guruş mehr-i müeccel-i mezkûr hakkım ile nafaka-i iddet-i ma’lûmem me’net süknâm 
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dahi kendi üzerime olmak ve malımdan kendüye i’tâ ve teslîm eylediğim bir aded adliye 

altunı ve bir sandıklı altun ve üç aded adliye nısfı ve on dört aded memdûhiye çeyreği ki ve üç 

aded mısır çeyreği ki elli guruş kıymetli settârî entari ve yüz elli guruş kıymetli bir kat yatak 

ve elli guruş kıymetli bir çul ve bir kilim ve yirmi guruş kıymetli bir aded sanduk ve kezalik 

yirmi guruş kıymeli leğen ve elli guruş kıymetli bir aded canfes şalvar ve on guruş kıymetli 

bir aded çul ve kezalik on guruş kıymetli bir aded heğbe ve otuz guruş kıymetli bir kapaklı 

nuhâs-ı  ve on beş guruş kıymetli iki aded çanak ve otuz guruş kıymetli bir timur kuşak ve 

yirmi beş guruş kıymetli bir tob settari ve yüz yirmi guruş kımetli bir kebeyi kendiye redd ve 

teslîm itmek  üzere zevcim mezbûr Hüseyin ile işbu meclis-i şer’de muhâlaa-ı sahîha-i 

şer’iyye ile hal’ oldığımda ol dahi ber-vech-i muharrer hal’-ı merkûmı ba’de’l-kabûl ve 

kendiye def’ ve teslîm eylediğim eşya-ı mezbûr istirdâdına müteallik mezbûr Hüseyin’in 

zimmetini ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ile ibrâ ve ıskât ve her birerleri ber-minvâl-i meşrûh 

aherin ibrâsını kabûl eyledik deyü takrîr ve zevc-i mezbûr Hüseyin dahi vecâhen mezbûreyi 

takrîr-i meşrûhında tasdîk itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’r-râbi’ aşer min 

rebi’ü’l-evvel sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Çandır muhtârı Mustafa bin Musa 

Kurma muhtarı Hüseyin bin Ali 

Ve yine Kurmalı Ahmed bin mezbûr Ali  

ve Zabtiyye Halil bin Mehmed  

ve Muhzırbâşı 

ve gayrihum 

 

XII/94b 

No:374 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Çandır yaylasında sâkin tahtacı esnâfından iken bundan 

akdem vefât iden Çivi Ali oğlu İbrahim’in verâseti zevce-i menkûhası Ayşe bint-i Abdullah 

ile sulbî kebîr oğulları Mustafa ve Hüseyin’e münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-

tahakkuk müteveffâ-yı mezbûrın deyn-i müsbitesi terekesinden ezyed ise de verese-i 

mezbûrûndan kebîr oğlu merkûm Ali babası müteveffâ-yı merkûmın tereke-i kâsırasını 

istihlâs ile düyûn-ı mezkûreyi edâyı taahhüd ve dâyinleri kabûl ve tecil eylediklerini huzûr-ı 

şer’de ba’de’l-inkâr müteahhid-i merkûm Ali ile dâyini olan Evrân çurbacıdan her birerlerinin 

taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm olınan tereke-i kâsıra-i müteveffâ-yı 

merkûm ile düyûn-ı müsbitesini mübeyyen defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fi’l-

yevmi’t-tâsi ve’l-ışrîn min şehr-i safer sene semânîn ve mieteyn ve elf 
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Dişi katır re’s aded 2  Erkek katır re’s aded 1 Kır tay re’s aded 1 

2400 guruş   800 guruş   300 guruş 

 

Merkeb re’s aded 1  Davar re’s aded 8  Bakır aded 5 

150 guruş   200 guruş   125 guruş 

 

Yorgan aded 2   Keçe aded 3   Balta ve bıçkı aded 2 

50 guruş   100 guruş   90 guruş 

 

Tüfenk aded 1 

155 guruş 

 

Yekûni’l-mâl 

4370 guruş 

158 guruş 30 para  Resm-i kısmet  ve kaydiyye ve masârif-i müteferrika  

4211 guruş 10 para Sahhu’l-bâkî li’t-teslîm ilâ mustahlisi’l-mezbûr Ali 

Antalya tüccar-ı mu’teberânından Zanail oğlu Hoca Evrân çurbacının Musa bin Ali ve 

İsa bin Ali nâm kimesnelerin eytâm-ı mezbûrûn içün kıbel-i şer’den vasî nasb ve tayîn olınan 

karındaşları merkûm Ali muvâcehesinde ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle ba’de’t-

tahlîf sabit olan alacağı 700 guruş 

 

No:375 

Yanya kazası kurrâsından Fakusız (?) Karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan devlet-i aliyye tebaasının Rum milletinden  Katadilari veled-i Yani’nin verâseti zevce-i 

metrûkesi karye-i merkûmede sâkin Eleni bint-i İstimat ile sulbî kebîr oğullar halen medîne-i 

Antalya’da ticaret tarîkiyle sâkinler İtmekçi Ananosti ve Anaştaş’a münhasire oldığı bi’l-ihbâr 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra merkûm Anaştaş medîne-i Antalya mahkemesinde meclis-i 

şer’-i hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı merkûmın mahallinde bulunan terekesine bi’l-

verâse ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb babamız ve mevrûsımız ve müteveffâ-yı merkûmın 

nükûd ve akâr ve menkûlden ibâret bi’l-cümle terekesini hâzır-ı bi’l-meclis işbu karındaşım 

Ananosti müstakilen vaz’-ı yed ider olmağla ben dahi babamız mevrûsımız müteveffâ-yı 

merkûm terekesinden hisse-i irsîyemi karındaşım hâzır-ı merkûm Ananosti’den bi’l-verâse 

taleb iderim deyü da’vâya tasaddî ve kıyâm eylediğimde beynimizde münâzaat-ı kesîre ve 

muhâsamât-ı vefîre cereyân itmeğin el-hâletü hazihi muslihûn tavasutıyla beynimizde ıslah-ı 
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telif olub beni da’vâ-yı mezkûremden şerâit-i sıhhat-i sulhı hâvî ve mevâni-i müfsideden ârî 

alâ tarîkü’t-tehârücü’ş-şer’î karye-i merkûmede mevcûd cemî’-i terekesinden ve gerek 

Ödemiş kazasında bir dükkan arsasından hisse-i irsîyeme isâbet iden meblağdan ezyed ve 

evfer altı bin guruş üzerine karındaşım merkûm Ananosti ile inşâ-ı akd-i sulh eylediklerinde 

ben dahi sulh-ı merkûmı bi’l-verâse kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr altı bin guruşı 

karındaşım hâzır-ı merkûm Ananosti meclis-i şer’de kable’l-mufâraka bana tamamen ve 

kâmilen def’ ve teslîm eylediğinde ben dahi yedimden bi’l-verâse bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz 

ve kabz eyledim fi mâ bad babamız ve mevrûsımız müteveffâ-yı merkûmın kalîl ve kesîr celîl 

ve hakîr nükûd ve akâr ve menkûl-i ma’lûm ve mechûl ism-i mâl ıtlâk olınur terekesine ve 

hukûk-ı mirâsa   müteallika-i âmm-ı deâvî ve matlûbât ve kâffe-i imân ve muhâsamâtdan 

karındaşım merkûm Ananosti’nin zimmetini ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ile bi’l-verâse ibrâ ve 

ıskât eylediğimde ol dahi bana medfû’ı olan bedel-i sulh-ı merkûm altı bin guruşın istirdâdına 

ve cemî’-i hukuk-ı mirâsa müteallika âmme-i deâvîden benim zimmetim kezalik  ibrâ ve ıskât 

ve her birimiz ber-vech-i muharrer aherin ibrâsını kabûl eyledik didikde mukırr-i merkûm 

Ananosti dahi vecâhen ve şifâhen tasdîk ve ibrâ-ı mezkûrı kabûl ile tevsîk ve tahkîk itmeğin 

mâ hüve’l-vâkı’ bi’t-taleb ketb olındı Fi 9 zi’l-hicce sene 79 

 

XII/95a 

No:376 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan mahallesinde sâin iken güzerân iden yetmiş 

dokuz senesi şehr-i ağustosunun on beşinci gününde vefât iden Kiremitci Mustafa’nın gulâmı 

Abdulhayr bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Mahbube bint-i Abdullah’dan gayri 

zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi olmayub terekesinin rub’i zevce-i mezbûreye mevrûs ve 

sülüs-i erbâı’ cânib-i beytü’l-mala âid ve râci’ olmağla medîne-i mezbûrede bu makûle bilâ 

vâris ma’rûf ve ma’rife vefât idenlerin terekelerini kabzına memûr olan hâlen livâ-ı mezbûr 

mal müdiri rıf’atlü Ahmed Rıfat Efendi düyûn-ı müsbitesini edâ içün kıbel-i şer’den vasî nasb 

ve tayîn olınan Hafız Osman Efendi ile zevce-i mezbûre Mahbube Hâtûn taleb ve ma’rifetleri 

ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve defter olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-

vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’r-râbı’ ve’l-ışrîn min şehr-i rebi’ü’l-evvel sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Yorgan ve döşek    Keçe maa çul   Balta ve bel  

60 guruş   28 guruş   27 guruş 

 

Çanak ve tabak   Tencere   Çanak  
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10 guruş   21 guruş 10 para  36 guruş 

 

Kantar ve ibrik  Tabanca    Şal  

18 guruş   5 guruş   24 guruş 

 

Nim-ten   Fes     Yelek  

69 guruş   22 guruş   10 guruş 

 

Havlı    Gömlek    Def’a gömlek 

10 guruş   25 guruş   10 guruş 30 para 

 

Def’a nim-ten    Tuzlık    Def’a gömlek 

11 guruş   10 guruş   10 guruş 

 

Uçkur    Canfes şalvar   Entari  

4 guruş   41 guruş   85 guruş 

 

Sandık    Bilezik    Aba  

20 guruş   31 guruş   5 guruş 

 

Def’a gömlek   Merkeb aded 1  Def’a merkeb aded 1 

10 guruş   260 guruş   85 guruş 

 

Müsta’mel başlık  Mahalle-i mezbûrede  

10 guruş   vâkı’ ma’lûmü’l-hudûd 

    Ve’l-müştemilât bir bâb 

    Mülk-i menzil Genç  

    Mehmed oğlu Mehmed  

    Ağa’ya bey’ ile kabz  

    Olınan semen 

    2100 guruş 

Yekûni’l-mâl 

3125 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 
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Zevce-i mezbûre   Dellaliye-i berây-ı   Dellaliye-i eşya-ı mübia’ 

Mahbube’nin  mehri  hazine-i celîle    31 guruş 10 para 

101 guruş   31 guruş 10 para 

 

Resm-i kısmet-i âdî  Kaydiyye berâ-yı   Kaydiyye-i defter 

64 guruş   hazine-i celîle   2 guruş 

    2 guruş 

 

Varaka bahâsı   Kahveci İzzet’e bi-  Terzi oğlu İbrahim’e bi-şehâdeti 

2 guruş   şehâdet-i Tahir bin   muhzır İsmail bin Mehmed ve 

    Osman ve Mehmed   Abdullah bin Abdullah’a bâ-tahlîf 

    Manav Hüseyin ve  deyn-i müsbiti 

     Bâ-tahlîf-i deyn-i  45 guruş 

    Müsbiti 

    60 guruş 

 

Duman oğlu Numan’a Techîz ve tekfîn  Bazargân Luka oğluna bi- 

Bi-şehâdeti Mehmed  250 guruş   şehâdeti Abdulhayr in Abdullah ve 

Bin manav Hüseyin       Reyhan bin Abdullah’a bâ-tahlîf 

Ve Abdullah ibn-i      deyn-i müsbit 

Abdullah’a bâ-tahlîf      60 guruş 

Deyn-i müsbiti 

60 guruş 

 

Hamaliye   Masârif-i müteferrika 

15 guruş   31 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

725 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-teslîm  

2400 guruş 

600 guruş  Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Mahbube 

1800 guruş  Sahhu’l-bâkî berây-ı hazine-i merkûme  
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31 guruş 10 para Dellaliye-i hazine-i merkûme 

2 guruş   Kaydiyye-i hazine-i merkûme 

1833 guruş 10 para Mal sandığına tamamen teslîm olınmışdır 

 

XII/95b 

No:377 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami-i Cedîd mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye 

tebaasından bâ’isü’l-i’lâm Luka oğlu Hâcı Pandlli nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-i 

lâzimü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden ve devlet-i aliyye tebaasından Buber 

oğlu Ligori ve Anaştaş ebnâ Vasil muvâcehelerinde üzerlerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

hâzırân-ı bi’l-meclis işbu Ligori ve Anaştaş târih-i i’lâm gecesi nısfü’l-leylde havzımın 

münkatı-i i’lân suyunı icrâ içün hânemden teşra çıkdığımda mezkûr suyun cereyânına mezbûr 

Ligori mâni’ oldığı lede’ş-şehâde ben dahi merkûmân yanına varub suyun cereyânına niçün 

mâni’ olursın deyü suâl itmem akabininde bi-gayri hakkın beni tokat ve yumruk ile darb ve 

şütûm-ı galîza ile şetm eyledikden sonra karındaş-ı mezbûr Anaştaş dahi gelüb ol dahi 

kundura ökçesiyle sol gözüm üzerine darb ve cerh itmekle darb-ı mezkûrların mûceb-i 

şer’isini merkûmândan halen talebi derim didikde lede’s-suâl müddeî-i aleyhimâ-yı 

merkûmândan her birerleri darb ve cerh-i mezkûrları akibe’l-inkâr ve eser-i talebü’l-beyyine 

ve tahlîfi taleb ittikde mezbûr Ak Ligori ve Anştaş tahlîf olınan yeminden nekûl itmeleriyle 

mûcebince mezbûrân Ligori ve Anaştaş’dan her birerleri ameline şer’ân ta’riz lâzım geldiği 

bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’s-sâmin ve’ışrîn min recebü’l-evvel 

sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No: 378 

Ma’ruz-ı dâ’ileridir ki 

Teke Sancâğı dâhilinde vâkı’ Gebiz nâhiyesi kurrâsından Aşağı Oba karyesi sâkinlerinden 

bâ’isü’l i’lâm Dur Ali oğlu Hüseyin ve Mehmed bin Ahmed nâm kimesneler meclis-i şer’-i 

lâzımü’t-tevkîrde yine karye-i mezbûre sâkinlerinden Veli bin İsmail nâm kimesneler 

muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Atâ maiyetine 

celb ittiği Murtanalı Kacar ve Bülbül oğlu Ali er-karındaşı Ahmed nâm ile beşer nefer 

rüfekâsıyla târih-i i’lâmdan kırk beş gün mukaddem nısfü’l-leylde bizi katl itmek tasaddiyle 

bi-gayri hakkın hânemizi basarak üzerlerimize tüfenk endâht eylediklerinde biz dahi bir takrîb 

firâr ile ellerinden hâlâs olmamız ile merkûm merkûm Veli’den bi’s-suâl şenâ’at-i 

mezkûresinin  mûceb-i şer’isi icrâ edilmesini taleb iderim deyü da’vâ ittiklerinde gıbbe’s-suâl 

müddeî-i aliyye-i merkûm dahi cevâbında husûs-ı mezkûrı külliyen inkâr itmekle müddeî-i 
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merkûmândan ber-vech-i muharrer müddeâlarına muvâfık beyyine taleb olundukda anlar dahi 

lede’t-tezkîye her birerleri adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan Macar karyesi 

ahâlisinden Kara Mustafa bin Halil ve Hüseyin ibn-i Kelin Mehmed nâm kimesnelerin bi’l-

muvâcehe mutâbıkân li’l müddeî ber-nehc-i şer’i eyledikleri şehâdetleriyle müddeâ-yı 

mezkûrlarını lede’l isbât ve’l-hükm mûcebince  tasaddî eylediği fezâhat-i mezkûresi içün 

mezbûr Veli şer’ân tağrîr olınmak lâzım geldiği bi’l-iltimâs lede’t-tescîl huzûr-ı sa’âdetlerine 

i’lâm olındı tahriren fi’l yevmi’s-sâbi’ ve’l ışrîn min şehr-i rebi’ü’l evvel sene semânîn ve 

mieteyn ve elf  

 

No: 379 

Medîne-i Antalya’ya tâbı’ Kara Kuyu karyesi sâkinlerinden  iken zâtî ta’rîf-i şer’î ile 

ma’rife  Fatma bint-i Hasan nâm Hâtûn tarafından zikr-i cây-ı husûsa vekîl oldığı zât-ı 

mezbûreyi bi’l-ma’rifet-i şer’iyye ârifân Hafız Osman Efendi ibn-i el-Hâcc Ali ve Ali Onbâşı 

ibn-i Mehmed şehâdetleriyle ber-nehc-i şer’i sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan 

li-ebeven er- karındaşları Halil ibnü’l mezbûr Hasan nâm kimesne meclis-i şer’-i lâzımü’t-

tevkîrde yine karye-i mezbûre ahâlisinden bâ’isü’l vesîka Ali bin Kerim nâm kimesne 

muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ali üç yüz bir 

guruş mehr-i müeccel-i mezkûrini müvekkilim içün bana edâ ve teslîm ile merkûm tenbiye 

olunmak bi’l-vekâle matlûbumdır deyü ba’de’d-da’vâ ve gıbbe’s-suâl mezbur Ali dahi 

cevâbında üç yüz bir guruş mehr-i müeccel tesmîyesiyle zevce-i medhûl bihâsı olan 

müvekkile-i mezbûre Fatma’ya târih-i merkûmda ber-vech-i muharrer bir talâk ric’î ile tatlîk 

eylediğini ikrâr ancak zevcem mezbure Fatma Hâtûn’a işbu meclis-i şer’de mürâca’at itmem 

ile bana itâ’at ve hakk-ı zevciyete müra’at  itmek üzere zevcim mezbûre Fatma’ya izâfetle 

müddeî-i vekîl-i merkûm tenbiye olunmak murâdımdır deyü eylediği takrîr-i meşrûhını 

müddeî-i vekîl-i mezbûr dahi tasdîk itmeğin mûcebince merkûmenin izinsiz dahi kabl inkızâ-ı 

iddet-i mürâca’at ile beyinlerinde min vech-i kâim olan nikâhı tecdîd itmiş oldığından    

kemâ-fi’s-sâbık merkûme ile ezvâc muâmelesine mürâci’-i merkûm Ali kâdir olmağın 

muktezâsınca müvekkile-i mezbûrı Fatma Hâtûn’a izâfeten zevc-i mezbûr Ali’ye kellân  ve’l 

itâat ve temkîn-i nefs itmek üzere vekîl-i mezbûr tenbiye olınub mâ vaka’a bi’t-taleb ketb 

olındı tahriren fi’l yevmi’l-hâdî’ ve’l ışrîn min şehr-i saferü’l hayr sene semânîn ve mieteyn 

ve elf  

 

XII/96a 

No:380 
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Medîne-i Antalya’ya  tâbi’ Çandır yaylasında sâkin tahtacı esnâfından Mehmed bin 

Abdullah nâm kimesnenin sulbiye-i kebîre kızı olub zâtî ta’rîf-i şer’î ile ma’rife Elif nâm bikr-

i bâliğa medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i lâzımü’t-teşrîfde yine esnâf-ı 

merkûmeden bâ’isü’l vesika Hüseyin bin Mustafa muvâcehesinde bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hüseyin beni tezevvüce tâlib ve râgib 

olmağla ben dahi rızâm ile elli bir guruş mehr-i muaccel-i makbûz ve yüz bir guruş mehr-i 

müeccel tesmiyesiyle işbu meclis-i şer’de nefsimi mezbûr Hüseyin’e asâleten akd ve tezevvîc 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer bi’l-asâle tezevvüc ve kabûl eyledi didikde mezbûre 

Elif’i   sâdır olan cemî’-i kelimât-ı meşrûhasında merkûm Hüseyin vecâhen ve şifâhen tasdîk 

eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l yevmi’l evvel min şehr-i rebi’ü’l ahir sene 

semânîn ve mieteyn ve elf  

Şühûdü’l hâl 

Zabtiyye Kerim Ağâ       

ve  Çiloğlu Hüseyin  

ve Muhzır Ali ve gayrihum 

 

No: 381 

Teke Sancâğı dâhilinde vâkı’ Elmalu kasâbası mahallâtından Ermeni mahallesi 

sâkinlerinden ve tebaa-i devlet-i aliyyenin Ermeni milletinden Ivaz veled-i Manus nâm 

kimesne medîne-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer’imizde Medîne-i Isparta ahâlisinden ve 

tebaa-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden hâmili’r-rakîm Kahraman oğlu Nikola nâm 

kimesne muvâcehesinde bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb Elmalu 

kasâbası mahallâtından Ermeni mahallesinde vâkı’ bir tarafı Kostaki menzili ve tarafeyn-i 

mülk-i menzilimin havlusı ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî ve tahtânî iki göz 

oda ve bir mikdâr havlıyı müştemil bir bâb mülk-i menzilimi mezkûr odaların el-hâletü hazihi 

menzilim odaları kapularına mehâzi ve mukâbil olan kapularını sedd ve kendi hudûdı 

dâhilinde olub irâe ve ta’yîn olınan diger mahalde feth ve küşâd itmek üzere bi-cümleten 

tevâbi’ ve’l-levâhık ve kaffetü’l hukuk ve’l murâfık tarafından îcâb ve kâbûli hâvî şürût-ı 

müfside ve uhûd-ı mübteleden ve muvâza’adan  ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile dört bin dört 

yüz kırk sekiz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Nikola’ya bey’ ve temlîk ve 

teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dört bin dört yüz kırk sekiz guruşı 

mezbûr Nikola’nın zimmetinde cihet-i karzdan alacağı olan dört bin dört yüz kırk sekiz guruş 

hakkına tâkas ve mahsûb ol dahi mukâsa ve kabûl idüb ol vechle ben menzil-i mezkûrın 

semenini mezbûr Nikola’dan ol dahi deyn-i mezkûrı benden her birimiz ahz ve istîfâ eyledik 
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ba’de’l yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûrde benim aslâ ve kat’â alakâ ve medhâlim kalmayub 

müşterî-i merkûm Nikola’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ 

yeşâ ve hasbe  mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didikte gıbbe’t-tasîk-i şer’î mâ vakaa bi’t-

taleb ketb olındı fi’l yevmi’l evvel min rebi’ü’l ahir sene semânîn ve mieteyn ve elf  

Şühûdü’l hâl 

Tarakcı oğlu Hâce Yorgaki Silmeli Anadrai  

Sincab oğlu Mehmed Ağâ  

ve Muhzır Ali Onbâşı ve gayrihum 

 

No: 382 

Husûs-ı âtîü’l beyânın mahallinde keşf ve tahrîri içün savb-ı şer’-i enverden mezûn irsâl 

olınan Kâtib İsmail Hakkı Efendi ve cânib-i hükümetden mübâşir ta’yîn olınan İbrahim Ağâ 

ibn-i Mustafa ve ebniye kalfalarında Satır oğlu ve Usta Pandli ile medîne-i Antalya 

mahallâtından Hatıb Süleyman Mahallesinde vâkı’ zikr-i âtî münâzaun-fih bağçe üzerine 

varub cerîde-i şer’ide sâir mazbût-ı esâmi-i müslimîn huzûrlarında akd-ı meclis-i şer’-i âlî 

ittikde mahalle-i mezbûre ahâlisinden bâ’isü’l vesîka Hafız Mustafa ve Osman ebnâ İbrahim 

nâm kimesneler meclis-i ma’kûd-ı mezkûrde yine mahalle-i mezbûre ahâlisinden Katır Kazak 

oğlu Hafız Hasan muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb bir tarafı Sa’adullah 

Efendi medresesi ve bir tarafı Elmalulı oğlu el-Hâcc Hasan menzili ve bir tarfı işbu Katır 

Kazak oğlu Hafız Hasan menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve derûnında 

oldığımız işbu bağçenin hâzır-ı merkûm Hafız Hasan kendi menzili cânibinde tûlen ve arzen 

bi- hesâbı’t-terbî’i on iki buçuk zirâ mahalli fuzûlen zabt ve üzerine oda dîvârı binâ ve ihdâs 

eylemiş olmağla suâl ve vâcib-i şer’isi icrâ olınarak dîvâr-ı mezkûrı hedm ve kal’ birle 

mikdâr-ı mezkûr mahalli evvel benin içün terk ve ibkâ ile hâzır-ı merkûm tenbiye olunmak 

murâdımızdır didiklerinde gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i mezbûr Hafız Hasan dahi cevâbında 

kaziyye bi’t-tamamihâ minvâl-i meşrûh üzere oldığını tâyı’ân ve kat’iyyen ikrâr eylediğini 

kâtib-i mezbûr mahallinde tahrîr ve meclis-i şer’e gelüb tarafeyn-i hâzırlar oldukları halde 

muvâcehelerinde alâ vukû’a inhâ ve takrîr ve tarfeyn dahi vecâhen tasdîk itmeğin mûcebince 

bağçe-i mezkûr üzerine fuzûlen binâ ve ihdâs eylediği mezkûr dîvârı kal’ ve hedm ve 

mârrü’z-zikrin on iki buçuk zirâ’ı müddeî-i merkûmın bağçesi olmak üzere terk ile merkûm 

Hafız Hasan tenbiye olındığı tescîl bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l- yevmi’l 

ışrîn min şehr-i rebi’ü’l evvel sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/96b 

No: 383 
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Teke Sancâğı dâhilinde vâkı’ Karaöz  nâhiyesi kurrâsından Müzeler karyesi 

sâkinlerinden Ali bin Mustafa nâm kimesneler Medîne-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer’-

i şerîf-i enverde bâisü’l vesîka Çil karyesi sâkinlerinden Mehmed ibn-i Mustafa nâm kimesne 

muvâcehesinde bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb mülk-i sahîhimiz olan 

sekiz yüz guruş kıymetli iki re’s dişi deve ile dört yüz guruş kıymetli bir re’s dorumun (?) 

sagir ve kebîr cem’ân iki bin üç re’s devemiz târih-i vesîkadan iki buçuk sene mukaddem 

yedimizden bir takrib zâyi’ ve gâib oldukda ba’de’l-taharrî hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mehmed’in 

yedinde bulunduklarını lede’l istihbâr sâlifü’z-zikr develeri kendüsünden işbu meclis-i şer’de 

mukaddemân yedimde bulunub muahharen bey’ eylediğini ikrâr eylemişdir deyü da’vâ zikrü’l 

beyân kıymetleri olan iki bin guruşı merkûmândan taleb eylediğimizde ol dahi ahzını ve 

ahzını♦ ikrâr eylediğiniz külliyen ba’de’l-inkâr biz dahi taleb olınan beyyineyi ityândan acz 

iderek merkûm tahlîf seddinde beynimize muslihûn tavassutıyla her birimize ikişer yüz elli 

beşer guruşdan cem’ân beş yüz guruş bedel üzerine bi’t-terâzi an inkâr inşâ-ı akd-i sulh 

ittiğinde ben dahi sulh-ı mezkûrı kabûl  ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezkûr beş yüz guruş 

mezbûr Mehmed yedinden tamamen ahz ve kabz eylediğimizden sonra fazlası olan bin beş 

yüz guruş mutâlebesine müte’allik da’vâdan mezbûr Mehmed’in zimmetini ibrâ-ı âmm-ı 

sahîh-i şer’î ile ibrâ ve iskât ol dahi bize medfû’ olan bedel-i sulh-ı mezkûr beş yüz guruşun 

istirdadına müte’allik da’vâdan kezalik bizim zimmetimizi âmmen ibrâ ve ıskât ve tarafından 

her birimiz âherin ibrâsını ber- minvâl-i meşrûh kabûl ittik didiklerinde merkûm Mehmed 

dahi mukırrân-ı mezbûrânı takrîr-i meşrûhlarında şifâhen ve vecâhen tasdîk eylemeğin mâ 

vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l- yevmi’s- sâmin ve’l ışrîn min rebi’ü’l evvel sene semânîn ve 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l hâl 

Vücûhdan el-Hâcc Hafız Ömer Ağâ     

el-Hâcc Atiye Efendi ve gayrihum 

 

No:384 

Teke Sancâğı dâhilinde vâkı’ Elmalu kasâbası mahallâtından Ermeni mahallesi 

sâkinlerinden bâ’isü’r-rakîm Hayrabat veled-i Hacatur nâm kimesne-i  Ermeni  medîne-i 

Antalya mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine kasaba-i merkûmede mahalle-i mezbûre 

sâkinlerinden Minas veled-i Karabat nâm kimesne muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüb 

beldemiz olan Elmalu kasabası mahallâtından Ermeni mahallesinde vâkı’ etrâf-ı sülüsü 

Mısırlı Estefân ve Tebur menzilleri ve mârdıyeros bağı ve taraf-ı râbı’ kenisa vakfı ve tarîk-i 

hâs ile mahdûd yarım dönüm midârı ve bir kıt’a mülk-i arsa babam müteveffâ Macator’ın 
                                                
♦ “ahzını” mükerrerdir 
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mülk-i sahîhi oldığı halde vefât iden ve arsa-i mezkûre ırsen ibâen benim ile karındaşlarım 

Daniel ve Hatm ve Ohannes ‘e intikâl ve dört sene sonra biraderimiz merkûm Ohannes dahi 

bilâ veled vefât ve verâsetiyle arsa-i mezkûre eslâsen benim ile biraderlerim merkûmân 

Daniyel ve Hatme’ye intikâl iderek kable’t-taksîm ben âher diyârda bulundığım hâlde 

biraderlerim merkûmân arsa-i mahdûde-i mezkûreyi semen-i makbûz mukâbilinde hâzır-ı 

bi’l- mecli işbu Minas’a bey’ ve temlîk ve teslîm ve hâlen merkûm vaz’-ı yed idüb ben 

geldiğimde husûs-ı mezkûr ma’lûm oldukda arsa-i mezkûrede olan sülüs hissem  hakkında 

merkûmânın bey’-i mezkûrlarını mücîz olmayarak her çend hisse-i mezkûremden kifâyed 

eylemesini hâzır-ı merkûmdan taleb eylemiş isem de redd ve teslîmde bana mümâna’at ve 

muhâlefet ider olmağla suâl ve mûceb-i şer’isi bi’l-icrâ hisse-i mezbûremden kifâyed ve bana 

terk ve teslîm ile hâzır-ı merkûm tenbiye olunmak murâdımdır didikte gıbbe’s-suâl merkûm 

Minas dahi cevâbında aslî müddeî-i merkûm babası müteveffâ-yı mezbûr Hacatur’ın mülki 

olan arsa-i mezkûrenin cümlesine vaz’-ı yed eylediğini ikrâr ancak işbu yedimde olub ibrâz 

eylediğim bir kıt’a i’lâm-ı şer’i nâtık oldığı üzere müddeî-i hâzır-ı merkûm Hayrabat’ın 

babası müteveffâ Hacatur hayâtında ben sagîr iken vasî-i mansûbem olan validem 

müteveffîye Kömlerine’ye arsa-i mezkûreyi bey’ ve temlîk ol dahi benim içün bi’l- vesâye 

iştirâ ve temellük itmekle arsa-i mezkûre cümleten mülk-i müşterâm olarak bi-hakkın vaz’-ı 

yed ve tasarruf iderim deyü def’le mukâbele ve mazmûnını takrîr ve meşrûhına mutabık bir 

kıt’a i’lâm-ı şer’i ibrâz eylediğimde mazmûn-ı mezkûrı müddeî-i merkûm Hayrabat lede’t-

tefhîm ve’l-inkâr dâfi’-i merkûmdan def’-i meşrûh ve mazmûn-ı mezkûre muvâfık beyine 

taleb olundukda ben arsa-i mezkûreyi müddeî-i merkûm Hayrabat’ın karındaşları müteveffâ 

Daniyel hayâtda iken merkûm ile halen Elmalu kasabasında mukîm Hatme’den dokuz yüz elli 

guruş semen mukâbilinde iştirâ ve kabz itmiş olmam ile mülk-i müşterâmdır deyü merkûmın 

eylediği takrîr-i meşrûhı istinâd ve ibrâz eylediği i’lâm-ı mezkûr-ı mazmûnını mükezzib ve 

ityân eylediği def’-i mezkûrına münâfiz ve münâfi ve müddeâ-yı mezkûrı ayn-ı ikrâr ve tasdîk 

olduğundan def’-i mezkûr şer’ân iltifâta gayr-i şâyân ve bâyi’ân merkûmân arsa-i mezkûreyi 

bey’leri müddeî-i merkûmın hissesi hakkında gayri nâfiz idüğü zâhir ve ayân olub alâ mûceb 

ikrârıhı’l mezkûr müddeî-i merkûm Hayrabat ba’de’l hulfi’l mu’teberi’şer’î ve’l-hükm kâbil-i 

kısmet olan arsa-i mezkûreden müddeî-i merkûmın sülüs hissesini mahallinde ba’de’l ikrâr 

kifâyed ve kendüye terk ve teslîm ile merkûm Minas tenbiye olunmağın mâ vaka bi’t-taleb 

ketb olındı fi’l- yevmi’s- sâni ve’l ışrîn min rebi’ü’l âhir sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l hâl 

Müftî-i belde mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi     

ve A’zâdan Hasan Efendi  

A’zâdan Moravî Ahmed Efendi  
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ve A’zâdan Abdülhhamid Efendi ve gayrihum 

 

XII/97a 

No: 385 

Medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesi sâkinlerinden Yorgi veled-i 

Simon nâm kimesne Medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde husûs-ı âtîyi ikrâr 

deyü kız karındaşı Mardina tarafından tasdîk vekîl  oldığı Basmacı oğlu Ligori veled-i 

Kostanti ve Pandli veled-i Yorgi nâm kimesnelerin şehâdetleriyle ber-nehc-i şer’î sâbit ve 

sübût vekâletine hükm-i şer’î  lâhık olan zevci Hâcı Tetros veled-i Anaştaş nâm kimesne 

mahzarında valideleri mezbûre Eline nasraniye hâzır oldığı halde ikrar-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm idüb verâseti benim ile zevcesi validem işbu Eline ve oğlı karındaşım Yani ve kız 

karındaşım Mardina’sı münhasire oldığı halde bundan akdem vefât iden Semyon’un terekesi 

Medîne-i Antalya’da Câmi’-i Cedîd mahallesinde vâkı’ etrafı Bakırcı Hâcı Vasili ve Bivakim 

ve Yapuçı Altı’nın menzilleri ve tarîk-i hâs ile mahdûd ve ma’lûmü’l müştemilât beş bin 

guruş kıymetli bir bâb mülk-i menzil ile bey’ olınan yüz seksen guruşlık eşyayı mütenevvi’a 

semeninden ibâret ve kable’l taksîm müte’âkiben karındaşım merkûm Yani dahi bilâ veled ve 

bilâ zevce fevt ve verâseti bize münhasire olmağla mütevvefiyân-ı merkûmandan bi-tarîki’l 

münâsaha tereke-i mezkûreden iki bin sekiz yüz yirmi guruş bana ve bin dört yüz on guruş kız 

karındaşım müvekkile-i mezbûre Mardina’ya ve dokuz yüz elli guruş vâlidem hâzire-i 

mezbûreye irsen ba’de’l isâbe validem mezbûre Eline’nin menzil ve eşya-yı mezkûreden 

hisse-i irsiye-i mecmûası olan sâlifü’z-zikr dokuz yüz elli elli guruş kız karındaşım mezbûre 

Mardina kendi nefsinden mezbûreye rızâsıyla yüz kırk guruş dahi kezalik bana i’tâ ve teslîm 

idüb biz dahi yedinden ahz ve kabz itmemizle fi mâ ba’d menzil-i mahdûd-ı mezkûrde 

validem mezbûre Eline’nin aslâ ve kat’â alâka ve medhalim kalmayub kız karındaşım 

mezbûre Mardina ile bi’l münâsife mülk-i müşterekimizdır deyü eylediği takrîrinde valideleri 

hâzire-i merkûme Eline ve vekîl-i hazır-ı mezbûr Hâcı Tetros mukırr-ı mezbûr Yorgi’yi 

vicâhen ve şifâhen tasdîk eylemeğin mâ vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l yevmi’s-sâlis min şehr-

i rebi’ü’l âhir sene semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 386 

Medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesi mütemekkinlerinden ve 

devlet-i aliyye tebaasının Rum milletinden olub bundan akdem vefât iden Yafalı İskenderfâr 

veled-i mu’allim Corci nâm Hıristiyan’ın verâseti zevce-i metrûkesi Tuder bint-i 

Boyundurumız  nâm Nasrâniye ile sulbî sagîr oğlu Yorgi ve sulbiye-i sagîre kızları Eleni ve 

Meryem ve Aleksi’ne münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve mütehakkik olduktan 
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sonra sagîrûn-ı mersûmûnın anaları ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den mansûbe vasîleri 

mersûme Tuder taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tarîr ve bi’l farîzati’ş-şer’iyye taksim 

olınan tereke-i müteveffâ-yı mersûm defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur fi’l 

yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i şa’bânü’l muazzam sene tis’a ve mieteyn ve elf 

 

Sagîr köhne kilim aded 2 Yasdık  aded 9  Döşek aded 2 Minder  

40 guruş   90 guruş   aded 1 Yorgan aded 2           

                                                                                  150 guruş 

 

Sanduk aded 2   Müsta’mel çuka  Müsta’mel çuka kaplı rezgür(?)         

60 guruş   nim-ten aded 2  aded 1  

                                     60 guruş   150 guruş 

 

Köhne basma kısa entari Köhne kısa kezi entari Müsta’mel gömlek aded 4 

Entari aded 2 Yelek  aded 1 çuka   40 guruş 

aded 5    nim-ten aded 1 

50 guruş   50 guruş 

 

Boyun bağı vesâir   Şam’dan aded 1  Sagîr köhne güher çubuk takımı 

hırdavât   10 guruş   aded 3 Silme Çubuk aded 4 

50 guruş       100 guruş 

 

Nargile aded 1   Hırdavât-ı menzil  Nükûd-i mevcûd 

25 guruş   50 guruş   75 guruş 

 

Cem’an yekûn-i eşyâ ve nakd 

1000 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Kaydiye   Varaka bahâ 

25 guruş   1 guruş   20 guruş 

 

Masârif-i müteferrika   

13 guruş 
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Cem’an yekûni’l ihrâcât 

40 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksim beyne’l-verese 

960 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l- 

mersûme Tuder  mezbûr Yorgi   mersûme Elina 

120 guruş    336 guruş   168 guruş 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l  Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l  

mersûme Meryem  mersûme Aleksin 

168 guruş   168 guruş  

 

Sagîrûn-ı mezbûrûnın ber-vech-i muharrer hisse-i irsîyeleri cem’an sekiz yüz kırk 

guruşları valideleri vasî-i mezbûre Tuder yed ve hıfzında olub emr-i muhâfazasına tenbiye 

olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/97b 

No:387 

Medîne-i Antalya mahallâtından Meciddin mahallesinde sâkin bâ’isü’l- kitâb Ömer ve 

İsmail ebnâü’l müteveffâ Sakıb el- Hâcc Mehmed nâm kimesneler meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde yine medîne-i mezbûre sâkinlerinden şahsı ta’rîf-i şer’-î ile ma’ruf ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden Marya binti Babas Papa Anton nâm Hâtûn mahzarında üzerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb sâlifü’z-zikr Meciddin mahallesinde vâkı’ hâlen yedimizde 

müstakilen mülkümüz ve hakkımız bir bâb mülk-i menzilimize muttasıl ve mülâhık olub 

etrâf-ı selâsesi  bizim zikr olınan menzilimiz ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî 

bir oda ve müştemilât-ı sâire-i ma’lûmeyi hâvî bir bâb mülk-i menzili bundan akdem mâliki 

olan hâzır-ı bi’l- meclis işbu Moravî Mustafa Reis nâm kimesne cemi’-i müştemilâtıyla hâzır-

ı bi’l-meclis işbu Marya Hâtûn’a on bir bin guruş  bey’-i kat’i ile bey’ ve teslîm ve kabz 

semen eylediği mesmû’muz oldığı anda bilâ haber taleb-i safka ve muvâsebe ile şehâdet itmiş 

olmamız ile mersûmân Marya Hâtûn’a suâl olunub bâyi’-i hâzır-ı merkûm Mustafa Reis 

medfû’ı olan semen-i merkûm  on bir bin guruşı yedimizden ahz ve menzil-i mezkûrı bizlere 

teslîm ile tenbiye olınmak murâdımızdır didiklerinde gıbbe’s-suâl mersûme Marya dahi 
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cevâbında fi’l vâkı’ müddeîyân-ı merkûmânın mülk-i menzillerine muttasıl-ı mülâhik olan 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrı bâyı’-i hâzır-ı merkûm Mustafa Reis’den meblağ-ı mezbûr on bir 

bin guruş semen-i medfû’a iştirâ ve kabzını ve menzil-i mezkûrın hîyn-i bey’ ve teslîmi 

anında müddeîyân-ı merkûmân Ömer ve İsmail icâr mülâhik oldukları halde bilâ te’hîr taleb-i 

şef’a-i muvâsebe ile işhâd eylediklerini tâyıan ve kat’iyyen ikrâr ve i’tirâf eyledikden sonra 

yine merkûme Marya meclis-i şer’de merkûmân Ömer ve İsmail mahzarlarında bi’t-tavihâ 

ikrâr-ı tâmm ve iâ’de-i kelâm idüb ben menzil-i mahdûd-ı mezkûrın iştirâsına nâdime olub 

ifâde-i sahîha-i şer’i ile ifâde eylediğimden sonra bâyi’-i hâzır-ı merkûm Mustafa Reis’e 

medfû’ olan meblağ-ı merkûm on bir bin guruş müddeîyân-ı şefî’ân-ı merkûmân Ömer ve 

İsmail işbu meclis-i şer’den kable’l mufâraka bana tamamen ve kâmilen edâ ve teslîm 

eylemeleriyle menzil-i mezkûrı merkûmân’a teslîmi müte’ahhide oldum ba’de’l-yevm 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrde benim ve  bâyı’-i hâzır-ı merkûm Mustafa Reis’in vecihân 

mine’l vücûh ve sebeb-i mine’l esbâb aslâ ve kat’ân alâka ve medhalimiz kalmayub 

merkûmân Ömer ve İsmail’in mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarfları olmuşdır keyfe mâ yeşân 

ve yehtârân ale’l iştirâki’s-seviyy mâlik ve mutasarrıf olsunlar didikte gıbbe’t-tasîk-i şer’î mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l yevmi’l hâmis min şehr-i  muharremü’l harâm sene semânîn 

ve mieteyn ve elf  

Şühûdü’l hâl 

Mahalle-i mezbûre ahâlisinden ve tüccârdan Katırgazzâde el- Hâcc Hafız Ali Efendi  

ve Biraderi Hüseyin Efendi  

ve mahalle-i merkûme muhtârı Sabah Efendi  

ve yine mahalle-i mezbûre Muhtârı Abdulbâkî Efendi  

ve Sermezâde Bakkal Hüseyin  

ve Mahkeme Bâşkâtibi İsmail Hakkı Efendi ve gayrihum 

 

XII/98a 

No:388 

Medîne-i Antalya mahallâtından Timurcı Kara mahallesinde sâkin iken iken♦ bundan 

akdem vefât iden Karaca Sûlı Osman bin Mehmed bin Abdullah’ın  verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Saliha bint-i Ahmed nâm Hâtûn ile sulbî kebîr oğlu Ali ile sulbiye-i 

sagîr oğlu Mehmed’e münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra 

sagîr-i mezbûr Mehmed’in validesi tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî-i mansûbı 

mezbûre Salih’a Hâtûn ve ibn-i kebîr-ı mezbûr Ali taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le 

tahrîr ve terkîm ve terkîm ve beyne’l verese  bi’l farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ taksim olınan 
                                                
♦ “iken” mükerrerdir 
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tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur fi’l yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i 

şa’bânü’l muazzam sene semânin ve mieteyn ve elf 

Mahalle-i mezbûrede vâkı’ Kazgan aded1 kıyye 5 Sâir evânî-i nuhâs kıyye 2  

Saz poşide tahtânî bir bâb dirhem 300   dirhem 30  

mülk-i menzil    115 guruş   55 guruş 

1600 guruş 

 

Köhne mihaffe kilim   Müsta’mel çul aded 1  Köhne çuval aded 3   

aded 1    30 guruş   30 guruş 

30 guruş    

 

Müsta’mel garâr aded 1 Köhne yorgan aded 1  Def’a köhne yorgan aded 1 

15 guruş    35 guruş    25 guruş 

 

Köhne minder aded 1  Urgan aded 1   Keyl hınta 2   

Yasdık aded 2   Kulan (?) aded 1  40 guruş 

15 guruş   5 guruş 

 

Bulgur keyl 2   Kahve tepsisi aded 1  Bakraç aded 1 mertebânî aded 1  

15 guruş   Değirmen aded 1 Cezbe 20 guruş 

               aded 1 filcan aded 2    

    20 guruş 

Hırdavât  

5 guruş  

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

2055 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn  Mehr-i müeccel-i müsbit Deyn-i müsbit li’z-zevceti’l    

75 guruş    li’z-zevceti’l mezbûre  mezbûre Saliha 

    Saliha    220 guruş 

    100 guruş 
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Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ   

41 guruş   4 guruş   2 guruş 

Masârif-i müteferrika 

17 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

460 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr 

mezbûre Saliha  mezbûr Ali   Mehmed 

199 guruş 15 para  697 guruş 32 para  697 guruş 32 para 

 

No:389 

Medîne-i Antalya kurâsından  Kurma karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Kâşı el-Hâcc İsmail bin Mustafa bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Saliha bint-i 

Abdullah’a ve diğer zevce-i merûkesi Fatma bint-i Hüseyin nâm Hâtûnlar ile mezbûre 

Saliha’dan mütevellidler sulbî sagîr oğulları Mustafa ve Mehmed ve Yusuf’a  ve sulbiye-i 

sagire kızları Fatma ve Medine ve Ümmü Gülsüm ve kendüsünden evvel fevt olen zevcesi 

Durkadın’dan mütevellidler sulbî oğlu Feyyaz ve sulbiye-i kebîre kızı Şerife ve sulbiye-i 

sagîre kızı Ayşe ve diğer zevcesi mezbûre Fatma müstebin tahminen yedi aylık hamle 

münhasire oldığı bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve mütehakkik oldıktan sonra sagîrûn-ı 

mezbûrûndan Mustafa ve Mehmed ve Yusuf ve Fatma’ya ve Medine ve Ümmü Gülsüm’ün 

valideleri olub tesviye-i umûrlarına  kıbel-i şer’den vasî mansûbları mezbûre Saliha Hâtûn ve 

Feyyaz ve Ayşe nâm sagîrânın kebîre kız karındaşları olub tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer’den mansûbe vâsîleri mezbûre Şerife Hâtûn ve haml-i mezbûrın dahi hisse-i mevkûfesini 

ahz ve kabz ve hıfza ve ba’de’l vilâde kezâlik tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb 

olınan validesi mezbûre Fatma ve hamlesi üzerine nâzır nasb olınan müteveffâ-yı mezbûrın 

damadı Abdülkadir ibn-i Mollâ Mehmed taleb ve ma’rifetleri  ve ma’rifet-i şer’le tarîr ve bey’ 

ve beyne’l verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzi’ ve taksim olınan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olınur hurrrire fi’l yevmi’s-sânî aşer min şehr-i 

cumâde’l evvel sene tis’a ve seb’in ve mieteyn ve elf 

 

İri ve ufak koyun  İri ve ufak keçi davar aded Altı yaşında erkek deve re’s  
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aded 108 fi 33   34 fi 30   aded 1  

3600 guruş   1020 guruş   110 guruş 

Beş yaşında deve   Dört yaşında erkek deve  İki yaşında erkek deve re’s  

erkek re’s aded 1  aded 1    aded 1  

700 guruş   900 guruş   500 guruş 

 

Koca dişi deve aded 1  Def’a amel mânda koca  Bârgîr re’s aded 1 

1000 guruş   dişi deve re’s aded 1   450 guruş 

    600 guruş 

Üç yaşında erkek tay   Merkeb re’s aded 1  Öküz çift aded 1 

aded 1    300 guruş   900 guruş 

350 guruş 

 

Def’a öküz çift aded 1 Mısır darısı keyl 67 fi 12 Penbe kıyye 135 fi 4 

900 guruş   804 guruş   540 guruş 

 

Bir çift  takımı   Karye-i mezbûrede vâkı’ Sagîr tahta anbar aded 1     

50 guruş   kiremit poşideli tahtânî bir 20 guruş 

    odalı mülk-i menzil maa  

    müştemil oldıgı havlı  

    1500 guruş 

 

Kazgan kıyye 5 aded 1 Köhne sagîr kazgan kıyye 3 Sâir evânî-i nuhâs kıyye aded 6 

100 guruş   dirhem aded 300 aded 1 120 guruş 

    80 guruş 

 

İbrik aded 1   Bakraç aded 1   Kıl ip  kıyye 20   

50 guruş   40 guruş   20 guruş 

 

Kilim aded 1   Def’a kilim aded 1  Cedîd kutnî aded 1 

50 guruş   30 guruş   130 guruş 

 

Köhne döşek aded 1   Köhne heğbe aded 2  Namaz postı aded 1 

yasdık aded 2   25 guruş    15 guruş 

50 guruş 
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Köhne yeşil çuka  Köhne uzun alaca entari  Kara takım tüfenk aded 1 

abdestlik aded 1  aded 2 don  aded 2 sarık 30 guruş 

30 guruş   aded 1 

    40 guruş 

 

Kara takım tabanca aded 1 Kırmızı Çuval aded 1  Çuval çift aded 2 

30 guruş   40 guruş   40 guruş 

 

Köhne çuval çift aded 1 Çul aded 1   Keçe aded 1 

16 guruş    30 guruş   50 guruş 

Sanduk  aded 2  Kahve takımı aded 1  Sac ve sac ayağı 

50 guruş   30 guruş   10 guruş 

 

Sagîr kantar aded 1  Alacak keçe aded 3   Def’a çul aded 1 

20 guruş   60 guruş   30 guruş 

 

Çuval aded 1   Sagîr sahan aded 2  Köhne sagîr kepek keçesi aded 1 

10 guruş   Tâbe aded 1    5 guruş 

    20 guruş 

 

Hırdâvat-ı menzil  Techîz ve tekfîn ve sarf  Fürûht olınan yük semeni 

50 guruş   olınan nükûd-ı mevcûdesi 700 guruş 

    60 guruş 

 

Damadı Abdülkadir zimmeti  

olub tahsîl olınan  

500 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

17970 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn  Mehr-i müeccel-i müsbit Mehr-i müeccel-i müsbit diğer  
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60  guruş   li’z-zevceti’l-mezbûre  zevceti’l-mezbûre Fatma Hâtûn 

    Saliha Hâtûn   100 guruş  

    200 guruş 

 

Kendüden evvel fevt olan Deyn-i müsbit Kara Yorgi  Deyn-i müsbit el-Hâcc Hüseyin an 

Zevcesi Durkadın    oğlu İstiradi Bazargân an  cihet-i karz bi- şehâdet-i Köse Ali 

Hâtûn’ın mehr-i  semen-i mübi’ bi-şehâdeti Ali oğulları Ahmed ve Hüseyin 

müeccel-i müsbiti  Köse Ali oğulları Ahmed  ba’de’t-tezkiye ve’l-hulf   

100 guruş   ve Hüseyin ba’de’t-tezkiye 100 guruş  

    2975 

      125 Fedâen li’l-yemîn   

              tenzil şud 

    2850 guruş 

 

Deyn-i müsbit Kulak Salih Deyn-i müsbit Köse Ali Deyn-i müsbit Köse el-Hâcc 

bi-şehâdeti Ahmed ve Hü- oğlu Ahmed   Mahmud   

seyin ebnâ Ali ba’de’t-tez- 20 guruş   105 guruş 

kite ve’l-hulf 

200 guruş 

 

Tereke-i bâkîden resm-i Kaydiyye   Varaka bahâ 

Kısmet    20 guruş   7 guruş 

353 guruş 

 

Masârif-i müteferrika  

159 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

4385 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l  

mezbûre Saliha  mezbûre Fatma   mezbûr Mustafa 

849 guruş 1 para  849 guruş 1 para  1584 guruş 34 para 
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Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l  

mezbûr Mehmed  mezbûr Yusuf   mezbûr Feyyaz 

1584 guruş 34 para  1584 guruş 34 para  1584 guruş 34 para 

 

Hissetü’l-hamli’l-mevkûf Hissetü’l-ibneti’l-kebîreti’l Hissetü’l-ibneti’s-sagîreti’l  

1584 guruş 34 para  mezbûre Şerife  mezbûre Fatma 

    792 guruş 17 para  792 guruş 17 para 

 

Hissetü’l-ibneti’s-sagîreti’l Hissetü’l-ibneti’s-sagîreti’l Hissetü’l-ibneti’s-sagîri’l  

mezbûre Medine  mezbûre Ümmü Gülsüm mezbûre  

792 guruş 17 para  792 guruş 17 para  792 guruş 17 para 

 

XII/99a 

No:390 

Fi’l-asl Mora muhâcirlerinden olub Medîne-i Antalya mahallâtından Kızılsaray 

mahallesinde sâkin ve zâtî ta’rif-i şer’î ile ma’rife Safiye bint-i Hüseyin nâm Hâtûn meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde takrîr-i kelâm ve tasvîr-i merâm idüb hâlen zevc-i dâhilim olan 

Yusuf bin Çolak İsa nâm kimesne güzerân iden yetmiş yedi senesi evâsıtında beni bilâ nafaka 

velâ münfik-i şer’î terk iderek Susha cânibine gidikden sonra haber-i nafakadan nesne dahi 

ile’l ân irsâl itmediğinden nafakaya eşedd-i ihtiyâc ile muhtâce olmam ile zevc-i gâib-i 

mezbûr üzerine kıbel-i şer’den mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbımdır 

didikte mezbûre Safiye’nin takrîr-i meşrûhı vâkı’a mutâbık zikr-i âtî meblağ kadar ma’rûf 

idüğü  sikat-ı sahîhaü’l kelimât ihbârlarıyla lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve mütehakkik olmağın 

hâkim-i mevki’sad♦ü’l kitâb ve fakihüllahu teâla ilâ sebîli’s-savâb fazîletlü Mollâ Efendi 

Hazretleri mezbûre Safiye Hâtûn’ı ba’de’t-tahlîfi’ş-şer’î zevc-i gâib-i mezbûr üzerine işbu 

târih-i hüccetden şehriye yüz yirmi guruş takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı nafaka ve 

kisve vesâir levâzımât-ı zarûriyesine harc ve sarfa ve lede’l hâce istidâneye ve inde’z-zafer 

zevc-i gâib-i mezbûr Yusuf üzerine rücû’a mezbûre Safiye’ye izin dahi virmeğin mâ vaka 

bi’t-taleb ketb olındı fi’l yevmi’l evvel min cumâde’l âhir sene tis’a ve seb’in ve mieteyn ve 

elf 

Şühûdü’l hâl 

Müfti-i belde mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi  

A’zâdan Moravî Ahmed Efendi 
                                                
♦ “sadr”olmalı hatalı yazım 
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ve Mal Kâtibi Vasif Efendi ve gayrihum 

 

No:391 

Ma’rûz-ı dâ’ileridir ki  

Derûn-ı arzuhâlde mezkûrü’l ism Kadsiye nâm Nasrâniye medîne-i Antalya 

mahkemesinde meclis-i şer’imizde beytü’l mâl memûrı tarafından bi’l vekâle gönderilen 

Kâtib Emin Efendi ibn-i el-Hâcc Ali muvâcehesinde kezalik derûn-ı arzuhâlde mezkûrü’l ism 

müteveffâ Hâcı Vasili veled-i Petro’nun li-ebeyn kız karındaşı ber-mûceb-i kassâm ifrâz 

olınan hisse-i irsîye-i müstahakkası oldığını led’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri 

ihbâr olınan Mumcı oğlu Yorgi veled-i(boşluk) ve Papuccı Nikola veled-i Anton 

şehâdetleriyle ber-nehc-i şer’î ba’de’l isbât merkûme Kadsiye Hâtûn’ın merkûm Vasili’ye 

verâsetiyle hükm olunmağla beytü’l mâl sandığında mevkûf hisse-i gâibenin mezbûreye i’tâ 

olunması iktizâ eylediği ba’de’t-tescîl huzûr-ı sâ’adetlerine i’lâm olındı fi’l yevmi’s-sâmin 

aşer min şehr-i rebi’ü’l âhir sene semânin ve mieteyn ve elf 

 

No:392 

Medîne-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Ayşe bint-i Halil ibn-i el-Hâcc Osman’ın verâseti zevc-i metrûkı Mollâ Onlı 

Ahmed ibn-i Süleymen nâm kimesne validesi Züleyha bint-i Abdullah ve sadriye-i sagîre 

kızları Şerife ve Kamile’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve nümâyân olduktan 

sonra sagîretân-ı mezbûretânın pederleri ve veliyyleri olub mahmûdü’l hâl idüğü ihbâr olınan 

zevc-i merkûm Ahmed ve umm-i mezbûre Züleyha Hâtûn taleb ve ma’rifetleri ve hâvî ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve inhâya takdîm ve beyne’l verese bi’l farîzati’ş-şer’iyye  

taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve terkîm ve beyne’l verese tevzî’ 

taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olınur fi’l 

yevmi’l-hâdi aşer min şehr-i recebü’l ferd sene semânin ve mieteyn ve elf 

 

Müsta’mel settârî entari Müsta’mel sevâî entari Müsta’mel Trablus kuşağı 

aded 1     aded 1     aded 1 

100 guruş   350 guruş    180 guruş 

 

Fes maa serme tepelik Müsta’mel mahrame maa Müsta’mel basma entari ve 

50 guruş   peştemal   şalvar aded 1 

    50 guruş   50 guruş 
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Müsta’mel  satrahma (?) Sagîr pullu yazma aded 1 Hamam fitası aded 1 purlı 

Canfes aded 1 şalvar  20 guruş   havlı aded 2 sarı tas aded 1 

40 guruş       boğça aded 1 

        100 guruş 

 

Sim bilezik çift 1   Sanduk aded 2   El çuha mak’ad-ı müsta’mel 

70 guruş   60 guruş   aded 1 el çuha yasdık maa kılıf 

        80 guruş 

 

Zevci zimmetinde   Kapaklı sahan aded 4 çurba  El leğeni maa ibrik 

Müstehlik bir kilim bahâsı  tası aded 1 tencere aded 2 100 guruş 

70 guruş   kapaksız sahan aded 2 

    200 guruş 

 

Ayine maa buhara çebesi Bir kat yatak müsta’mel  Zevci mezbûr Ahmed zimmetin- 

30 guruş   mükmel (?)   deki mehr-i müeccel hakkı 

    150 guruş   700 guruş 

 

Baş altûn eski onlık altûn Beşlik altûn aded 29  Rub’iyye altûn aded 2 

aded 20    200 guruş   20 guruş    

300 guruş 

 

Yeni yirmilik altûn   Yeni onluk altûn aded 6 Bir miskal mikdârı ednâ incu  

aded 1    66 guruş   100 guruş 

21 guruş 

 

Kendüden evvel fevt olan Muahharen bey’olınmış olan  

Babası Halil Ağâ’dan mün- babası menzilin kıymet-i  

takil ber-mûceb-i defter-i  sâbıkından fazla zuhûr iden  

kassâm hisse-i irsîyesi semeninden hissesi 

256 guruş  9 para   1017 guruş 

 

Cem’an yekûn-i eşyâ ve nakd vesâir 

7120 guruş 
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Minhâ’l-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Kaydiye   Masârif-i müteferrika  

178 guruş   10 guruş   52 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

242 guruş 

 

Sahhu’l bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevci’l-merkûm Hisstü’l-ümmi’l-mezbûre Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l-mezbûre 

Ahmed    Züleyha   Şerife 

1586 guruş 26 para  1057 guruş 30 para 2 akçe 2115 guruş 21 para 1 akçe  

 

Hissetü’l-binti’s-sagireti’l  

mezbûre Kamile 

2115 guruş 21 para 1 akçe   

 

Kesr akçe 2 

Sagîretân-ı mezbûretân Şerife ve Kamile’nin ber-vech-i muharrer hisse-i irsîyeleri olan 

cem’ân dört bin iki yüz otuz bir guruş iki para iki akçe babaları veliyy-i merkûm Ahmed 

yedine li- ecli’l istirbâc teslim olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/99b 

No:393 

Medîne-i Antalya mahallâtından Çullah Kara mahallesi sâkinlerinden İbrahim Ethem 

bin Mahmud nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde râfi’ü’l 

vesîka Selim bin Abdullah mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb on sehmi irs ve 

sekiz sehmi şirâ tarîkiyle silk-i mülk-i sahîhamda münselik olun Antalya mahallâtından 

Çullah Kara mahallesinde vâkı’ bir tarafı Halil Hâcı Mehmed menzili ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i 

âmm ile mahdûd ve ma’lûmü’l müştemilât bir bâb mülk-i menzilimi bi-cimleti’t-tevvabi’ 

ve’l-levvâhık ve kâffetü’l hukuk ve’l murâfık tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-i müfside 

ve uhûd-ı mübtelede ârî ve gabn ve tagrîrden berî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile altı bin yüz on 

guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l meclis işbu Selim’e bey’ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde ol dahi iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni 
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olan meblağ-ı mezkûr  altı bin yüz on guruşı müşterî-i merkûm bana def’ ve teslîm ben dahi 

yedinden ahz ve kabz eyledim fi mâ ba’d menzil-i mahdûd-ı mezkûrde benim aslâ ve kat’ân 

ve vecihân mine’l vücûh alâka ve medhalim kalmayub müşterî-i merkûm Selim’in mülk-i 

müşterâsı ve haak-ı sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf 

olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’i mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l yevmi’l evvel min 

şehr-i rebi’ü’l âhir sene semânin ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l hâl 

Moralı Terzi Ahmed Usta 

Terzi Halil Ağâ  

Moralı Zülfikar Ağâ  

Kahveci İzzet Çavuş 

 Pazvand Salih Ağâ ve gayrihum 

 

XII/100a 

No:394 

Medîne-i Antalya mahallâtından Sofular mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Kasabalı oğlı Ali bin Abdurrahman bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Meryem bint-i Hasan nâm Hâtûn ile sulbî sagîr oğlu Abdurrahman ile sulbiye-i 

sagîre kızları Ayşe ve Ümmü Gülsüm ve zevce-i mezbûrenin batnında mütebeyyîn altı aylık 

hamle münhasire oldığı bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve mütehakkik olduktan sonra 

sagîrûn-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına ve haml-i mezbûrın dahi hisse-i mevkûfesini ahz 

ve kabz ve hıfza ve ba’de’l vilâde tesviye-i umûrına kıbel-i şer’-i şerîfden vasî nasb olınan 

valideleri mezbûre Meryem Hâtûn taleb ve ma’rifetiyle tahrîr ve bey’ ve beyne’l-verese bi’l 

farîzati’ş-şer’iyye taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defter-i kassâmıdir ki ber-vech-

i âtî zikr olınur fi’l yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i şa’bânü’l mu’azzam sene tis’â ve seb’în ve 

mieteyn ve elf 

 

Erkek deve re’s 3  Amel mânda merkebre’s 1 Mahalle-i merkûmede vâkı’ bir 

2700 guruş   100 guruş   bâb mülk-i menzil 

        4000 guruş 

 

Müsta’mel çuval aded 11 Evânî-i nuhâsiyye kıyye 5 Kapaklı çorba tası aded 1 

192 guruş   dirhem 300   20 guruş 

    143 guruş 
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Saplı tas aded 1  Kahve takımı mükl  Köhne mihaffe kilimi maa 

10 guruş   60 guruş   mihaffe aded 1 

        80 guruş 

Adî kilim aded 1  Çul aded 1   Sanduk aded 2 

80 guruş   30 guruş   34 guruş 

 

Deve teknesi aded 1  Deve takımı çan ve  Urgan aded 3 

5 guruş   zil vesâir   10 guruş 

    150 guruş    

 

Bulgur keyl 3   Melez keyl 3   Zimem kovanlıklı Ömer zimmeti 

60 guruş   50 guruş   120 guruş 

 

Deveci Mollâ Ali oğlu  Kızılkaya müdîri Hâcı  Kara Pınarlı İsa 

Kerim zimmeti  Mehmed zimmeti  50 guruş 

55 guruş   90 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

8135 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn  Mehr-i müeccel-i müsbit Sofular Câmi’-i şerîfi vakfı 

86 guruş   li’z-zevceti’l mezbûre  malından mütevellisi el-Hâcc 

    Meryem   Hafız İbrahim deyn-i müsbit 

    301 guruş   138 guruş 

 

Müteveffâ-yı merkûmın Tereke-i bâkîden resm-i  Kaydiyye  

kaynı Mustafa Efendi’ye  kısmet    12 guruş 

deyn-i müsbit   186 guruş 

173 guruş 

 

Masârif-i müteferrika  Varaka bahâ 

30 guruş   4 guruş 
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Cem’an yekûni’l-ihrâcat 

930 guruş 

Sahhu’l bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

7204 guruş 

 

Hissetü’z-zevci’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l-mezbûre 

Meryem Hâtûn  mezbûr Abdurrahman  Ayşe 

900 guruş 22,5 para  2101 guruş 12 para   1050 guruş 26 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l- Hissetü’l-hamli’l-mevkûf 

mezbûre Ümmü Gülsüm 2101 guruş 12 para 

1050 guruş 26 para 

Bâlâda muharrer sagîr-i mezbûr Abdurrahman’ın hisse-i irsîyesi olan iki bin yüz bir 

guruş on iki para sagîre-i mezbûre Ayşe’nin hisse-i irsîyesi olan bin elli guruş yirmi altı para 

ve diger sagire-i mezbûre Ümmü Gülsüm’ün hisse-i irsîyesi olan bin elli guruş altı para ve 

haml-i mezbûrın dahi hisse-i mevkûfesi olan iki bin yüz bir guruş on iki para ki cem’ân altı 

bin üç yüz üç guruş otuz yedi buçuk parayı şimdilik vasî-i mezbûre Meryem Hâtûn li-ecli’l 

hıfz ahz ve kabz eylediği işbu mahalle şerh virildi 

 

No:395 

Medîne-i Antalya mahallâtından Âhi Kızı mahallesinde sâkin ve zâtî ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife Şerife bint-i Seyyid Ahmed nâm Hâtûn meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde takrîr-i 

kelâm ve tasvîr-i merâm idüb fi’l-asl cezîre-i Midillü ahâlisinden olub maskat-ı re’s olan işbu 

medîne-i Antalya’da sâkin ve mutavattin oldığı hâlde beni tezevvüc ve üzerime duhûl ve bina 

ve üç mâh benim ile muâ’şeret ittikden sonra güzerân iden yetmiş beş senesinde beni bilâ 

nafaka velâ münfik terk iderek memleketi olan cezîre-i mezkûreye gitmiş olan zevcim Ali 

Efendi ibn-i Salih nâm kimesne zikr olınan hâl üzere beni terk eylediği misillü şimdiye değin 

haber-i nafakadan aslâ nesne dahi irsâl itmediğinden nafakaya eşedd-i ihtiyâc ile muhtâce 

olmam ile zevc-i gâib-i mezbûr üzerine kıbel-i şer’den mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr 

olunmak matlûbımdır didikde mezbûre Şerife’nin takrîr-i meşrûhı vâkı’a mutâbık zikr-i âtî 

meblağ kadar ma’rûf idüğü sikat-ı sahîhatü’l kelimât ihbârlarıyla lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve 

mütehakkik olmağın hâkim-i mevki’sadrü’l kitâb ve fakihüllahu teâla ilâ sebîli’s-savâb 

fazîletlü Mollâ Efendi Hazretleri mezbûre Şerife Hâtûn’ı ba’de’t-tahlîfi’ş-şer’î zevc-i gâib-i 

mezbûr üzerine işbu târih-i hüccetden şehriye yüz yirmi guruş farz ve takdîr buyurub meblağ-ı 

mefrûz-ı mezkûrı nafaka ve kisve vesâir havâyic-ı zarûriyesine harc ve sarfa ve lede’l hâce 
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istidâneye ve inde’z-zafer zevc-i gâib-i mezbûr Ali Efendi üzerine rücû’a mezbûre Şerife’ye 

izin dahi virmeğin mâ vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l yevmi’s-sânî min recebü’l ferd sene tis’a 

ve seb’in ve mieteyn ve elf  

Şühûdü’l hâl 

Müfti-i belde mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi  

ve Moravî Ahmed Efendi  

ve Mal Kâtibi Vasif Efendi ve gayrihum 

 

XII/100b 

No:396 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule mahallesi sâkinlerinden ve meclis-i livâü’l 

a’zâsından ve tüccâr-ı hayrîyeden bâ’isü’l i’lâm Abdülhamid Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim 

nâm kimesne medîne-i mezbûrede meclis-i livâya mahsûs odada huzûr-ı âlî-i 

kaymakâmilerinde ma’kûd-ı meclis-i nebevîde a’zâ-yı meclis-i livâ hâzır oldukları hâlde ve 

tebaa-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Niyofidos veled-i Anaştaş ve Kormazopolus 

muvâcehelerinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Niyofidos’un kendi hattıyla muharrer ve imzâsıyla 

mümzâ yedimde olub ibraz eylediğim işbu bir kıt’a sened mantûkınca merkûm bundan akdem 

malımdan ve yedimden iktirâz ve kabz ve umûrına sarfla istihlâk eyledikleri dört bin sekiz 

yüz guruş zimmetinde alacak hakkım olub meblağ-ı merkûmı bana edâda muhâlefet ve 

mümâtale ider olmakla Niyofidos’dan meblağ-ı mezkûr alacağımı hâlen taleb iderim bâ-suâl 

tahsîli murâdımdır deyü üzerine da’vâ ve malı takrîrıne mutâbık sened-i mezkûrı ibrâz ve irâe 

eylediğimde lede’s-suâl mezbûr Niyofidos dahi cevâbinda sened-i mezkûr kendünin hat 

rakımıyla muharrer ve imzâsıyla mümzâ oldığını meblağ-ı mezbûr cihet-i karzdan müddeî-i 

merkûm Abdülhamid Efendi’nin tasdîkına mebnî def’-i sahîh ve  binâberîn  meblağ-ı mezbûr 

ribâ oldığından müddeî-i aliyye-i merkûmdan lâzım gelmediği kavl-i sarih ve meblağ-ı 

mecmû’dan sâkıt ve sarîhi olub ancak şek tesisine şer’ân iltifât ve istimâ’a şâyân oldığı 

mezbûr Niyofidos tefhîm ve ikrâr ve i’tirâfı mûcebince meblağ-ı merkûm dört bin iki yüz kırk 

altı guruş müddeî-i mûmâ ileyhe edâ ile tenbiye olındığı bi’l-iltimâs huzûr-ı sâ’adetlerine 

i’lâm olındı fi’lyevmi’s-sâmin min şehr-i rebi’ü’l âhir sene semânin mieteyn ve elf 

 

No:397 

Medîne-i Antalya mülhâkatından Serik kazâsı kurâsından Kum nâm karyade sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Ümmü Gülsüm bint-i Hüseyin bin Abdullah’ın verâseti zevc-i 

metrûkı İbi oğlu Hasan kethüdâ ile sadrîye-i kebîre kızları Ayşe ve Emine’ye münhasire 
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oldığı bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve mütehakkik olduktan sonra mezbûrûn Hasan 

kethüdâ ve Ayşe ve Emine taleb ve iltimâsları ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l verese bi’l 

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü 

beyan olınur fi’lyevmi’t-tâsı’ min şehr-i zil-ka’deti’ş-şerîfe sene tis’a ve seb’in ve mieteyn ve 

elf 

 

Buzağılı sığır aded 2  Danalı sığır aded 2  Kısır sığır aded 2  

350 guruş   400 guruş    450 guruş 

 

İkişer yaşında dana aded 2 Bir yaşında dana aded 1 Tosun  aded 4 

200 guruş   50 guruş    1000 guruş 

 

Müsta’mel Trablus kuşağı Ecnâs altûn aded 16  Zevc-i merkûm Hasan Kethüda 

aded 1    400 guruş   zimmetinde eşya ve hayvan  

80 guruş       1119 guruş 

 

Verese-i mezbûrûnın mâ adâ terekeden birbirinin ale’l-hesâb âhz ve kabz itmiş 

oldıkları bâ-defter-i müfrezât eşya ve hayvanât  

 

Kızı mezbûre Ayşe zimmetinde Diğer kızı Emine zimme- Ber-mûceb-i diğer defter-i 

eşya ve hayvanât   tinde eşya ve hayvanât kassâm kendüden evvel 

1026,5 guruş    826,5 guruş   fevt olan oğlu Ahmed’den  

         müntakil sülüs hisse-i  

         irsîyesi 

         1040 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereketi’l mezbûre  

7123 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Mukaddeman sarf olınan Resm-i kısmet   Kaydiyye 

vasiyetden bâ-ikrâr  176,5 guruş   10,5 guruş 

verese-i mezbûrûn 

63 guruş 
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Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika  

4 guruş   29 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

283 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l verese 

 

Hissetü’z-zevci’l-merkûm Hissetü’l binti’l-kebîreti’l Hissetü’l binti’l-kebîreti’l mezbûre 

Hasan kethüdâ  mezbûreAyşe   Emine 

1710 guruş   2565 guruş   2565 guruş 

 

Mezbûretân Ayşe ve Emine Hâtûnlar bâlâda murakkam hisse-i irsîyeleri olan cem’an 

beş bin yüz otuz guruş müteveffât-ı mezbûrenin terekesine bi’l-verâse vâzı’ü’-yed bulunan 

zevc-i merkûm Hasan kethüdâ yedinden her biri bi’l-verâse kâmilen ahz idüb mevrûseleri 

valideleri müteveffât-ı mezbûrenin terekesine müteallika âmme-i da’vâdan merkûm Hasan 

kethüdâ kezâlik zimmetini ibrâ ve ıskât ve yine her biri âherin ibrâsını kabûl eylediği işbu 

mahalle şerh virildi 

 

XII/101a 

No:398 

Medîne-i Antalya mülhakâtından Serik kazası kurrâsından Kum Köy nâm karyede 

sâkine iken bundan akdem vefât iden Ünzile bint-i Veli’nin verâseti zevc-i metrûkı Adı Güzel 

Yusuf bin Abdullah nâm kimesne ile Sadrî sagîr oğlu Mustafa ve sadriye-i sagîre kızı Ayşe’ye 

münhasire oldığı lede’ş-şer’i-l-enver zâhir ve nümâyan olduktan sonra sagîrân-ı mezbûrânın 

babaları ve veliyyleri olub mahmûdü’l-hâl idüğü ihbâr olınan zevc-i merkûm Adı Güzel 

Yusuf taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-

şer’iyye tevzi’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

ü beyân olınur fi’l-yevmi’t-tâsi’ min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerife sene tis’a seb’în ve mieteyn ve 

elf. 

 

Buzağulı sığır aded 1    Leğen aded 1       

Danalı sığır aded 1    40 guruş 

400 guruş 



 598 

 

Kutnî entari aded 1    Hırdavât 

70 guruş     10 guruş  

 

Halen zevc-i merkûm Adı Güzel Yusuf Kendüden evvel fevt olan zevc-i evveli  

Zimmetinde mehr-i müeccel hakkı  Îbâ oğlu Ahmed terekesinden mehr-i müeccel 

251 guruş     hakkı 

      101 guruş 

                                                                     1558 guruş 30 para  rub’-ı hisse-i irsîyesi 

                                                           _____________________             

                1659 guruş 30 para    

Cem’an yekûni’t-tereke 

2430 guruş 30 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Masârif-imüteferrika 

60 guruş 30 para  4 guruş   16 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcat 

80 guruş 30 para 

 

Sahhu’l bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2350 guruş 

 

Hissetü’z-zevci’l-merkûm  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr  Hissetü’l-binti’s-sagireti’l- 

Adı Güzel Yusuf  Mustafa   mezbuûre Ayşe 

587 guruş   1175 guruş   587 guruş 

 

Sagîrân-ı mezbûrân Mustafa ve Ayşe’nın bâlâda murakkam hisse-i irsîyeleri olan 

cem’an bin yedi yüz altmış iki buçuk guruşları babaları merkûm Adı Güzel Yusuf yedine li-

ecli’l istirbâh teslim olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

No:399 

Medîne-i Antalya mülhakâtından Serik kazası kurrâsından Kum Köy nâm karyede 

ahâlisinden olub bundan akdem on sekiz sene akdem deryâ üzerinde gaybûbet idüb o târihde 
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deryâda devaî iki kıt’a kefere kayıkları râkıb oldığı kayığı derûnına gelüb katl ve gark ve ol 

vechle şehîden  vefât itmiş oldığı ihbâr olınan Îbâ oğlu Ahmed bin Hüseyin bin Abdullah’ın 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ünzile bint-i Veli ve validesi Ümmü Gülsüm bint-i 

Hüseyin ve li-ebeveyn er-karındaşları Ayşe ve li-üm kız karındaşları Emine bint-i Hasan 

Kethüdâ’ya münhasire oldığı ınde’ş-şer’i-l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra verese-i 

mezbûrûn taleb ve iltimâsları ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-

şer’iyye tevzi’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ü 

beyân olınur fi’l-yevmi’t-tâsi’ min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerife sene tis’a seb’în ve mieteyn ve 

elf 

 

Buzağılı sığır aded 1  Kısır sığır aded 2  Bir yaşında dana aded 2 

175 guruş   400 guruş   100 guruş 

 

Kısrak aded 3   Def’a doru kısrak  Bir yaşında dişi tay aded 1 

1000 guruş   aded 2    250 guruş 

    600 guruş 

 

İkişer yaşında tay aded 2  Tüfenk aded 1   Nakd-i mevcûd ufak altûn  

400 guruş   150 guruş   aded 43 

        330 guruş 

Li-ebeveyn kız karındaşı Li- üm kız karındaşı Emine’ Ammi Hasan Kethüdâ’nın  

Ayşe’de evânî-i nuhâs  de eski kırklık altûn aded 1 müteveffâ-yı merkûmın bey’ 

52 guruş   60 guruş   idüb zimmetinde olan havya- 

        nât esmânı 

İtmekci İsmail’e satmış oldı- Hâcı Hasan’a satmış oldığı Bir bârgîr semeni 

ğı bir bârgîr semeni  bir iğdiç semeni  270 guruş 

380 guruş   400 guruş 

 

İzmirli tüccâra satmış oldı- Abdurrahman’a satmış oldı- Tosun aded 1 

ğı iğdiç semeni  bir doru semeni  170 guruş 

470 guruş   380 guruş 

 

Def’a tosun aded 1  Veli oğlına satmış oldığı bir  İstanosli Kel’e satmış oldığı 

275 guruş   tosun semeni   tosun aded 2 

    400 guruş   525 guruş 
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Mînâk Hüseyin’e satmış Buzağılı sığır aded 1  Ku sikar sığır aded 1 

oldığı tosun aded 3  150 guruş   100 guruş 

1000 guruş 

 

Yanık nâm kimesneye sat- Mustafa’nın satmış oldığı  Darı keyl 8 

mış oldığı tosun aded 1 tosun aded 1   40 guruş 

250 guruş   200 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

8537,5 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcat 

Amm-i merkûm Hasan kethüdânın bâlâda zikr olınan hayvanât-ı mübi’a semeninden 

zimmetinde olan mebâliğ-i muharreredenverese-i mezbûrûnın izin ve ma’rifetiyle mukaddem 

ve muahhar edâ ve teslîm eylemiş oldığı verese-i mezbûrûnın ikrârlarıyla sâbit olan düyûn-ı 

sahîha ve masârif-i vâkı’adır ki ber-vech-i âtî zikr olınur 

 

Mukaddemân verese-i mez- Deyn-i Eğri Boyun Hafız  Deyn-i Bağçevân A’yân  

bûrûnın da’vâlarına mebnî Mehmed’e bâ-ikrâr verese-i Mustafa’ya bâ-ikrâr vere- 

iki def’ada Serik nâibi ve  mezbûrûn    se-i mezbûrûn 

medidlerine(?) virilmiş olan 160 guruş   90 guruş 

resm vesâire 

700 guruş 

 

Deyn-i Kundulı Minâvik  Deyn-i Bândili Hâcı İlyâz  Mehr-i müeccel li’z-zevceti’l 

Halil bâ-ikrâr verese-i  bâ-ikrâr verese-i mezbûrûn  mezbûre Ünzile bâ-ikrâr verese-i 

mezbûrûn   85 guruş   mezbûrûn  

80 guruş       101 guruş 

 

Resm-i kısmet   Kaydiye   Masârif-i müteferrika 

182 guruş   13 guruş   68 guruş 

 

Bi’t-taleb virilen isbât-ı keyfiyet hücceti içün harc-ı hüccet-i mezkûr 

250 guruş 
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 15 guruş Kaydiyye 

30 guruş Kalemiyye 

 5 guruş Varaka  bahâsı 

_______ 

300 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

1780 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hisssetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Hissetü’l-ümmi’l-uhti’l-mezbûre 

mezbûre Ünzile  Ümmü Gülsüm  Emine 

1558 guruş   1040 guruş   1040 guruş 

Hissetü’l-uhti’l-ebeveyni’l  

mezbûre Ayşe 

3118 guruş 

Mezbûrûn Ünzile ve Ümmü Gülsüm ve Emine ve Ayşe Hâtûnlar bâlâda murakkam 

hisse-i irsîyeleri olan cem’an altı bin yedi yüz elli yedi buçuk guruş müteveffâ-yı mezbûrın 

terekesine bi’l-emâne vâzı’ü’l-yed bulunan ammisi oğlu Hasan Kethüdâ yedinden her biri 

bi’l-verâse tamamen ahz ve kabz ve istîfâyı hakk eyledikleri işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/101b 

No:400 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Adile bint-i Halil bin Abdullah’ın  verâseti zevc-i metrûkı Ahmed bin Hasan ile 

validesi Havva ve sulbî sagîr oğlu Hasan Ali’ye  münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l enver ba’de’t-

tahkik  sagîr-ı mezbûrın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb olınan babası mezbûr 

Ahmed ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede ba’de’l-bey’ 

semeninden ba’de’l- ihrâcı’l-masârif sahhu’l-bâkî beyne’l-verese-i mezbûreyn bi’l farîzati’ş-

şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûredir ki ber-vech-i âtî zikr olınur 

hurrire fi’l yevmi’r-râbı’ min şehr-i rebi’ü’l âhir sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede kâin  Zevc-i mezbûr Ahmed zim- Yasdık aded 7 ve yorgan  

ma’lûmü’l-hudûd ve’l- metinde merkûmın ikrârı 150 guruş  

müştemilât bir bâb  mucebince mehr-i müecceli  
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mülk-i menzil    401 guruş 

1500 guruş 

 

Def’a yasdık aded 10  Sahan maa kapak aded 6 Tencere aded 2 kapak aded 1 

ve minder aded 2  225 guruş   Hamam tası aded 1 tâbe aded 1 

87 guruş       85 guruş 

 

Kahve takımı   Kilim aded 1   Sandık aded 1 

27 guruş   12 guruş   15 guruş 

 

Çarşeb aded 1 sofra   Uzun entari aded 1  Basma uzun entari aded 1 

bezi aded 1maa hırdavât canfes şalvar aded 1  ve şalvar aded 1 

70 guruş   110 guruş   50 guruş 

 

Def’a basma entari aded 1 Harir çarşeb aded 1  Def’a şalvar aded 1 

20 guruş   102 guruş   ve entari aded 1 

        130 guruş 

Yine köhne canfes  Çuka kebe aded 1  Mendil ve köhne fes 

Şalvar aded 1   75 guruş   15 guruş 

30 guruş 

 

Terlik ve havlı aded 1  Altûn küpe çift aded 1 Altûn neshalik (?) aded 1 

9 guruş   140 guruş   50 guruş 

 

Peştamal ve makrame  Nakd-i mevcûd 

aded 2    40 guruş 

45 guruş 

 

Yekûni’l-mâl 

3388 guruş 

 155 guruş resm-i kısmet ve kaydiye ve dellâliyye ve masârif-i müteferrika 

________ 

3233 guruş Sahhu’l bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hisssetü’z-zevci’l-mezbûr   Hisssetü’l-Ümmi’l-mezbûre Havva 
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Ahmed      555 guruş  

808 guruş 10 para    555 guruş 

      000 Cedde-i merkûme hisse-i mezkûresini  

      Sagîr-i mezbû♦ Hasan Ali’ye  merkûm i- 

      çün vasî-i mansûbı babası merkûm Ahmed  

      dahi bi’l-vesâye inhâb ve kabûl eylediği 

      ve huzûr-ı şer’de takrîrde tarafından vekâleti 

      Yakub Ağâ bin İdris ve Süleyman bin Hü-  

      seyin şehâdetleriyle sâbit olan Hüseyin bin  

      Halil bi’l-vekâle takrîr vasî-i merkûm dahi 

      vecâhen tasdîk eylemekle hisse-i mezkûre 

      sagîr-i mezbûr hissesine zam ve vâhibe-i  

      merkûme hissesi sagire ircâ’ olınmışdır 

Hissetü’l-ibni’l-sagîri’l-  

mezbûr Hasan Ali 

1869 guruş 10 para 

 555 guruş              Ceddesi mezbûre Havva’nın sagîr-i mezbûrehibe ve vasî-i merkûmın bi’l-      

                     vesâye inhâb eylediği hidde-i irsîye-i mezkûresi 
2424 guruş 10  para 
 

Sagîr-i mezbûr Hasan Ali’nin hâlı olub îcâratı içün vasî nasb olınan Hasan Ağâ sagîr-i 

mezbûrın menzil-i mezkûrde irsen hibeten cem’an hissesi olan selâse-i erbâı’nı sene-i 

mezkûre şehr-i rebi’ü’l-âhiri gurresinden senevî yüz elli guruş icâre ile huzûr-ı şer’de vasî ve 

veliyysi olan merkûm Ahmed Ağâ’ya îcâr olındığı isticâr ve kabûl eylediği işbu mahalle şerh 

virildi 

 
XII/102a 
No:401 
 

Medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefat iden Kelli Yani oğlu Hâcı İstiradı veled-i Hâcı İlyâ veled-i Yani’nın verâseti zevce-i 

metrûkesi Katerina bint-i Hâcı Duma ile sulbî kebîr oğlu Pandli ve sulbî sagîr oğulları İlbiyâ 

ve Yurdan ve sulbîye-i sagîre kızı Ursa’na münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve 

nümâyân olduktan sonra sagîrûn-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb 

olınan li-ebeveyn er-karındaşları mezbûr Pandli taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

ve terkîm ve ihbâr-ı sikat-ı mukavvimeyn takdîm bihâ olunub ba’de’l- ihrâcı’d-düyûn ve’l-
                                                
♦ “mezbûr” olması gerekirken eksik yazılmıştır. 
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masârif sahhu’l-bâkî bi’l farîzati’ş-şer’iyye beyne’l-verese-i mezbûreyn tevzî’ ve taksîm 

olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi’l 

yevmi’t-tâsı’ min şehr-i rebi’ü’l âhir sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede vâkı’ İç bazarında vâkı’ ma’lûmü’ Yine mahalle-i mezbûre vâkı  

ma’lûmü’l-hudûd ve’l- l-hudûd ve’l- müştemilât bir ma’lûmü’l-hudûd ve’l- cey-  

müştemilât bir bâb mülk-i bâb dükkan   rân bir bâb dükkan 

menzil    2800 guruş   1800 guruş 

15000 guruş     

 

İzmir’den gelüb oğlu vasî-i Mağaza ve dükkanında Evânî-i nuhâs kazgan aded 3  

mezbûr Pandli iştirâ ve  mevcûd olub oğlu mezbûr  ve çamaşuy leğeni aded 3 

kabûl eylediği ber-mûceb  Pandli’ye bi’t-teslîmkabûl Hamîr leğeni aded 2 kebîr  

manifatura semeni  eylediği ber-mûceb defter tencere aded 3 maa kabak 

92994 guruş   -i semen    güğüm aded 1digan (?) aded 1 

    7182 guruş   bakır aded 1 kıyye 55 fi  20 

        1110 guruş 

 

Minkal (?) aded 1  Orta meydân sinisi aded 1 Ufak sini aded 2 

150 guruş    280 guruş   90 guruş 
 

Seccâde aded 1  Kilim aded 3   Tüyli halı aded2 

140 guruş   300 guruş   30 guruş 

 

Sahan memlû yasdık  Battaniye aded 1  Minder maa yasdık aded 3 

aded 6    200 guruş   30 guruş 

35 guruş 

 

Yük memlû yatak aded 1 Sim zarf aded 4 tarak zarf Cezve aded 2 maa kahve tebsi 

ve yasdık aded 3 yorgan aded 3 maa fincan aded 30 aded 1 

aded1    105 guruş   30 guruş 

200 guruş 

 

Sandalye aded 6  Harar aded 9   Çuha kablu kürek köhne 

36 guruş   45 guruş   aded 1 
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        150 guruş 

Çuha abdestlik aded 1 Köhne şal abdestlik aded 1 Çuval aded 2 

90 guruş   40 guruş   20 guruş 

 

Taklîd acem kârı kuşak  Kumaş entari aded 2  Yağmurluk aded 1 

aded 1    alaca entari aded 1  50 guruş 

40 guruş   160 guruş 

 

Yelek ve kısa entari aded 5 Gömlek aded 1 terlik aded 3 Beyaz kuşak aded 1 

50 guruş   25 guruş    10 guruş 

 

Toprak tabak aded 79  Billur bardak aded 7  Ufak bardak aded 12  

100 guruş   30 guruş   15 guruş 

 

Çubuk takımı aded 2   Sade yağ  kıyye 4  Peynir kıyye 20 

30 guruş   40 guruş   50 guruş  

 

Sagîr anbar aded 2  Köhne sanduk aded 2  Çekmece aded 1 

120 guruş   40 guruş    30 guruş 

Nargile aded 1   Tebsi aded 1   Hırdavât-ı beyt 

20 guruş   30 guruş   50 guruş 

 

Zimem-ı sahiha  Der-zimmet Yahya Hafız Der-zimmet Kebeş oğlı Osman 

    218 guruş   13,5 guruş 

 

Der-zimmet terzi Moravî Der-zimmet tahtalı Köçek  Der-zimmet Debbağ Hâcı Hasan 

Halil Ağâ   oğlu Mehmed   oğlu Mehmed 

10 guruş   64 guruş   98 guruş 

 

Der-zimmet meyhaneci  Der-zimmet  Hâcı Nalbez Der-zimmet Hâcı İbrahim Ağâ 

Hâcı Pandli    Köçek oğlu Lazavas  zâde Şaban Efendi 

40 guruş   10 guruş   270 guruş 

 

Der-zimmet yağcı   Der-zimmet tüccâr uzun Der-zimmet yağcı Hâcı  

Kostanti   Hafız    Abdullah 
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41 guruş   23 guruş   158 guruş 

Der-zimmet bağçevân Der-zimmet tüccar-ı  Der-zimmet civitci oğlu Hâcı 

Kel a’yân   Abidin’in uşağı   Ali  

93 guruş   24 guruş   27 guruş 

 

Der-zimmet manav  Der-zimmet Çil Ömer’in Der-zimmet Serikli Çandır  

uşakları Ahmed  Hasan Usta   Veli hoca 

10 guruş   16 guruş   30 guruş 

 

Der-zimmet Sagirlili   Der-zimmet el-Hâcc Ömer Der-zimmet Gümüş ibrik   

Koca Osman   27 guruş   oğlu Hâcı İlyas 

53 guruş       44 guruş 

 

Der-zimmet Bağçevân Der-zimmet Kısırlı  Der-zimmet Sığırlılı  

Kel a’yân   Hâcı Mehmed   Tekeli Mehmed 

181 guruş   300 guruş    53 guruş 

 

Der-zimmet Hâcı  Atiyye Der-zimmet kahveci  Der-zimmet eski yörük 

112 guruş   Ahmed çavuş   Mercan Pehlivan 

    260 guruş   115 guruş 

 

Der-zimmet Köleman  Der-zimmet Serik yüzbaşı Der-zimmet Tekeli Mehmed 

Oğlu Mustafa Hâcı   Mustafa Ağâ   İsa Hâcı 

Hasan yediyle   203 guruş   13 guruş 

100 guruş 

 

Der-zimmet Serikli Kel  Der-zimmet Hâcı Ahmed  Der-zimmet Latif Ağâ 

Kadir’in oğlu Kadir   oğlu Mehmed Efendi  111 guruş 

55 guruş   140 guruş 

 

Der-zimmet bağçevân Der-zimmet Akbıyık oğlu  Der-zimmet Dal oğlu  

Köçek Ahmed oğlu Ali Mihâil     Mustafa Ağâ 

195 guruş   135 guruş   83 guruş 

 

Der-zimmet Değirmenönü Der-zimmet Yarım oğlu  Der-zimmet Meydanlı Hâcı 
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mahalleli Halil Hoca  Hacı Yani   Abdurrahman’ın Mehmed 

177 guruş   126 guruş   890 guruş 

 

Der-zimmet Bahtılı Ali Der-zimmet Barutcu oğlu Der-zimmet KasabHâcı Ahmed’in 

Bâz    Hâcı Yorgide   oğlu Hâcı Ali 

423 guruş   126 guruş   10 guruş 

 

Der-zimmet tüccar   Der-zimmet Bağçevân Gök Der-zimmet İnce Ali ortağı  

Niyofdos   Karının Mehmed Ali  Kara Mehmed 

395 guruş   15 guruş   56 guruş 

Der-zimmet Meydanlı Der-zimmet Pandli oğlu Der-zimmet Şaban Efendi 

Köbîl oğlu Halil  Hâcı Yani   def’a 

62 guruş   85 guruş   152 guruş 

 

Der-zimmet terzi Simon Der-zimmet Papaz oğlu  Der-zimmet Papuçcu    

35 guruş   Yorgi    Mustafa 

    10 guruş   32 guruş 

 

Der-zimmet Sirac  Der-zimmet Sirac Kirişci Der-zimmet Serikli Tekeli 

İsmail Usta   Hüseyin   Koca Arab oğlu Ali 

480 guruş   61,5 guruş   8 guruş 

 

Der-zimmet Çıbukcı Ali Der-zimmet Hâcı Hatib  Der-zimmet Serikli Kör  

14 guruş   oğlu Mollâ Ahmed  oğlu İbrahim 

    35 guruş   160 guruş 

 

Der-zimmet Çulha Bekir  Der-zimmet Tulili  Der-zimmet Ali Fahreddinli 

Usta    Mehmed   Akça Hâcı Hafız  

50 guruş   404,5 guruş   6 guruş 

 

Def’a der-zimmet Yahya  Der-zimmet Bandlinin  Der-zimmet Bahtılı Ayrı 

Hafız    Sıbahda   Mehmed 

860 guruş   6,5 guruş   606 guruş 

 

Der-zimmet Topal Mollâ Der-zimmet Karamanlı  Der-zimmet Moravî Kasab 
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Bekir    Bâşâ oğlu Mollâ Osman Delin Hüseyin Ağâ 

56 guruş   167,5 guruş   930 guruş 

 

Der-zimmet Debbağ Hanifi Der-zimmet Serikli Mollâ Der-zimmet Hafaf 

108 guruş   Ahmed    oğlu Hafız Ali 

    175 guruş   70 guruş 

 

Der-zimmet Kahveci  Der-zimmet Meskûfın  oğlu Der-zimmet Moravî Hâcı  

Mehmed   Pandli    Salih Ağâ’nın oğlu Selim’de 

40 guruş    772 guruş   232,5 guruş 

 

Der-zimmet Kara Salih Der-zimmet Hâcı Ahmed  Der-zimmet Serikli Karıncalı 

408 guruş   oğlu Osman Efendi  Feyzullah 

    65 guruş   165 guruş 

 

Der-zimmet Hâcı Hasan Der-zimmet Çandırlı  Der-zimmet Helvacı Süleyman 

oğlu Hüseyin   Tahtacı Ömer   ‘ın biraderi Hüseyin 

590 guruş   128 guruş   60 guruş 

 

Der-zimmet Moravî   Der-zimmet Şeyh Efendi- Der-zimmet tüccar Hâcı  

Kasab Yusuf   zâde Süleyman Efendi Muslu oğlu 

30 guruş   41 guruş   454 guruş 

 

Der-zimmet Serikli Kadı Der-zimmet Kasab Kara Der-zimmet Ali Fahreddinli 

Oğlu    Kula oğlu Süleyman  Ali oğlu Hasan 

34 guruş   167 guruş   91 guruş 

 

Der-zimmet Meydanlı Der-zimmet Kahveci   Der-zimmet Değirmenönü  

Bakla oğlu Ali   Ahmed Çavuş   mahalleli Yalnız Atlı oğlu   

166 guruş   15 guruş   Mehmed 

        16 guruş 

Der-zimmet Mustafa   Der-zimmet devesinin Der-zimmet Sirac İbrahim  

Hoca’nın kaynı Mehmed Yürek    Beylik oğlu Halil 

692 guruş   149 guruş   90 guruş 
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Der-zimmet Çakırlarlı  Der-zimmet Alâiyeli   Der-zimmet Koz ağaçlı  

Hâcı Hasan oğlu Hasan Papuccu Yakut  Genc oğlu 

20 guruş   235 guruş   42 guruş 

 

Der-zimmet Sagîrlili  Der-zimmet Gök Mehmed  Der-zimmet Moravî Parmak  

Veli İbrahim   oğlu müderris İsmail  Osman Efendi 

40 guruş   162 guruş   56 guruş 

 

Der-zimmet müftü efendi Der-zimmet Çerçi   Der-zimmet Beşkonak Ağâ’sı 

Mollâsı İsmail Efendi  Yusuf     Mustafa Ağâ 

84 guruş   50 guruş   255 guruş 

 

Der-zimmet Yorgancı  Der-zimmet Moravî   Der-zimmet Bağçevân Yedi  

Hâcı Abdurrahman  Muytâb Salih   Karındaş oğlu Mehmed 

50 guruş   83 guruş   207,5 guruş 

 

Der-zimmet Moravî Hâcı  Der-zimmet müftü efendi- Der-zimmet Moravî Kasab  

Salih Ağâ yeğeni Ahmed nin damadı Yusuf Efendi Gök Hâcı Ali 

Efendi    109,5 guruş   534,5 guruş 

299,5 guruş 

 

Der-zimmet Moravî   Der-zimmet Beşkonaklı Der-zimmet Sagîrlili Topal 

Kasab İsmail   Kara Mollâ   Osman oğlu Ömer Pehlivan 

48,5 guruş   526 guruş   600 guruş 

 

Der-zimmet Moravî  Der-zimmet Bahtılı Hasan  Der-zimmet Bahtılı Topal  

Yolcu Kızıl Hüseyin  oğlu Kel Hüseyin  Mehmed’in kızında 

255 guruş   9200 guruş   243 guruş 

 

Der-zimmet Moravî   Der-zimmet Bağçevân  Der-zimmet Cin Ali’nin  

Latif Ağâ   Molların Mehmed Ali  oğlu Çilingir Mehmed  

485 guruş   296 guruş   685 guruş 

 

Der-zimmet Kesikci oğlu Der-zimmet Değirmenönü Der-zimmet Meydanlı  

Hâcı Mehmed   mahalleli müderris Ahmed  İnce Ali  
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541 guruş   Efendi    200 guruş 

    913 guruş 

 

Der-zimmet Bahtılı   Der-zimmet Moravî  Der-zimmet Eski Yürek  

Hâcı Hasan   Zeynel Ağâ   Beği Ahmed Bey 

982 guruş   1533 guruş   201 guruş 

 

Def’a der-zimmet Tekeli Der-zimmet Hâcı   Der-zimmet Koca Bey  

Salih’in oğlu Mehmed Yüzbâşı   oğlu Mehmed 

766 guruş   78 guruş   1240 guruş 

 

Der-zimmet Havîci oğlu Der-zimmet Sandıkcı oğlu Der-zimmet Mullerin  

Mollâ İbrahim   Kostanti   uşakları Ali 

1129 guruş   289 guruş   433 guruş 

 

Der-zimmet Kabadayı  Der-zimmet Moravî  Der-zimmet Serikli Veli  

Oğlu Hüseyin Efendi  Çifteci Mehmed Ali  Mehmed 

100 guruş   90 guruş   223 guruş 

 

Der-zimmet Terzi   Der-zimmet Sicepli  Der-zimmet Cengân 

Simon usta   İmam Koca Ali  Cafer 

140 guruş   120 guruş   120 guruş 

 

Der-zimmet Gavvas Hâcı Der-zimmet Pazvând    

Ahmed’in oğlu İbrahim Salih Ağâ  

287 guruş   111 guruş 

 

Derûn-ı kasâmda muharrer zamm-ı sahîhayı nükûd hükmünde tutarak oğlu vas<-i 

merkûm Pandli kabûline binâen tahsîlinden sarf-ı nazar olınmasını isrid’â itmekle merkûme 

edâne ve nakd makamında derc-i kassâm olınarak taksîm olındığı virildi 

 

Yekûni’l-mâl-ı mevcûd 

153529,5 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcat 
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Meydanlı Ali’ye bâ-şehâdet Çorbacı Hâcı İzmir tüccarından Çuhacı Andon  bâ-şehâde- 

İstiradi  ve İstifaroz ve bâ-tahlîf deyn-i ti Çorbacı Hâcı İstiradi ve İstifaroz ve bâ- 

müsbit      tahlif deyn-i müsbiti 

294 guruş     500 guruş 

 

Kız karındaşı Hâcce Anna’nın menzil-i  Hizmetkârı Eline’ye bâ-şehâdeti’l-mezbûreyn 

mezkûrde olan hissesinden dolaylı mer- Çorbacı Hâcı İstiradi ve İstifaroz ve bâ-tahlîf 

kûmın mezbûreye bâ-şehâdeti’l-merkû- deyni 

meyn Hâcı İstiradi ve istifaroz ve bâ- 1500 guruş 

tahlîf deyn-i müsbit 

1150 guruş  

Ayînlerince techîz ve tekfîn masârifi  Resm-i kısmet-i Âdî 

1500 guruş     3714,5 guruş 

 

Kaydiyye     Varaka bahâsı 

222 guruş     80 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

450 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

9411,5 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

143668 guruş 

     450 guruş Sonradan zuhûr iden zam 

1441108 guruş 

 

Hisssetü’z-zevcieti’l-mezbûre  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l-mezbûr  

Hâcce Katerina    Pandli 

17958 guruş     35917 guruş 

      56 guruş 10 para zamm-ı mezkûrden     120 guruş zamm-ı mezkûrden hissesi  

            hissesi   36037 guruş 

18014 guruş 10 para 

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr Elbiya Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr Yurdan  
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35917 guruş     35917 guruş  

    120 guruş zamm-ı mezkûrden hissesi     120 guruş zamm-ı mezkûrden hissesi  

36037 guruş     36037 guruş 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l-mezbûre Urşan  

17958 guruş 

      56 guruş 10 para zamm-ı mezkûrden 

18014 guruş              hissesi 

Sagîrûn-ı mezbûrûn Elbiya ve Yurdan ve Urşan’ın eşyâ-yı mezbûre semeninden nakden 

cem’an hisseleri olan yetmiş yedi bin beş yüz kırk sekiz guruş otuz para değeri hüccet-i 

şer’ide beyân olındığı üzere bâ-kefîl üç sene müddet ile vasî-i merkûme edâne olındığı işbu 

mahalle şerh virildi 

 

XII/104a 

No:402 

Medîne-i Antalya mülhakâtından Serik kazası kurrâsından Kum Köy nâm karye 

ahâlisinden olub keyfîyet-i vefâtı ber-vech-i âtî beyine-i adile ile mütehakkik olan İbâ oğlu 

Ahmed bin Hüseyin bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ünzile bint-i Veli 

ve validesi Ümmü Gülsüm bint-i Hüseyin ve li-ebeveyn kız karındaşı ve li- üm kız karındaşı 

mine’ye münhasıra  ba’dehu mezbûre Ümmü Gülsüm dahi fevt  ve verâseti zevc-i metrûkı 

Hasan Kethüdâ ibn-i Abdullah ile sadriye-i kebîre kızları mezbûretân Ayşe ve Emine’ye 

münhasıra ve ba’dehu mezbûre Ünzile dahi fevt ve verâseti zevc-i metrûkı Adı Güzel Yusuf 

bin Abdullah ile Sadrî sagîr oğlu Mustafa ve sadriye-i sgîre kızı Ayşe’ye münhasıra oldığı 

bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l-enver ba’dehu’l-tahakkuk sagîrân-ı mezbûrân Mustafa ve Ayşe’nin 

babaları tesviye-i umûrlarına kıbel-işer’den mansûb vasîleri merkûm Adı Güzel Yusuf ve 

zâtları ta’rîf-i şer’î ile ma’rife mezbûre Ayşe’nin vekîli zevci Hamza (boşluk) ve mezbûre 

Emine’nin vekîli zevc-i Mehmed bin (boşluk) nâm kimesnelerden her biri meclis-i şer’-i şerîf-

i enverde müteveffâ-yı evvel merkûm Ahmed’in terekesine bi’l-emâne vaz’-ı yed iden amm-î 

merkûm İbâ oğlu Hasan kethüdâ mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

mevrûslarımızdan müteveffâ-yı evvel merkûm Ahmed bin bin ikiyüz yetmiş bir senesi Serik 

kazası hudûdında vâkı’ Köprü iskelesinden Hasan Kara Kış reis nâm kimesnenin kayığına 

süvâr olub karyesi olan Kum Köy nâm karyeye gelür iken sene-i mezbûre ramazân-i mübâreki 

on dördüncü günü deryada iken iki kıt’a Rum harâmî kayıkları üzerlerine gelüb reis-i 

merkûmın üzerinde bulunan akçesini nehb ve gâret ve reis-i merkûm ile kayığı derûnında 

bulunan mûrisimiz merkûm Ahmed ve reis-i merkûmın oğlu Ahmed ve yeğeni Hüseyin’den 

her birini katl ve deryaya ilka’ve mezkûr kayığı şikest ve gark ittikden sonra merkûmûn râkib 



 613 

oldukları mezkûr iki kıt’a kayıklarıyla firâr ve gaybûbet idüb mûrisimiz merkûm Ahmed bu 

vecle şehiden vefât ve ammi hâzır-ı bi’l-mecli işbu Hasan kethüdâ bi’l-emâne cümle 

terekesine vaz’-ı yed itmekle merkûmın yed-i emânetinde bulunan terekesi beynimizde alâ mâ 

farz  Allahu teâlâ iktisâm olunmak üzere hâzır-ı merkûma tenbiye olınmak murâdımız 

didiklerinde gıbbe’s-suâl merkûm hasan kethüdâ dahi cevâbında merkûm Ahmed’in bi’l-

cümle terekesine bi’l-emâne vaz’-ı yed eylediğini ancak ber-vech-i muharer merkûmın 

vefâtını inkâr itmekle müddeûn-ı merkûmûndan eser-i talebü’l-beyyine udûl-i ahrâr-ı ricâl-i 

müsliminden ve kayıkçı tâifesinden ve evlâd-ı arabdan Ahmed reis ibn-i Mustafa ve âsitâneli 

Ahmed bin Mustafa nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’e hâzırân olub istişhâd 

olunduklarında fi’l-hakîka hâzır-ı bi’l-meclis işbu müddeûnın mûrisleri İbâ oğlu Ahmed bin 

Hüseyin Bey’in iki yüz yetmiş bir senesi Serik kazâsı hudûdında vâkı’ Köprü iskelesinden 

Hasan Kış reis nâm kimesnenin kayığına süvâr olub karyesi olan Kum Köy nâm karyeye 

gelür iken sene-i mezbûre ramazân-i mübâreki on dördüncü günü deryada iken iki kıt’a 

harâmî Rum kayıkları üzerlerine gelüb reis-i merkûmın üzerinde bulunan akçesini nehb ve 

gâret ve reis-i merkûm ile kayığı derûnında bulunan mûrisimiz merkûm Ahmed ve reis-i 

merkûmın oğlu Ahmed ve yeğeni Hüseyin’den her birini katl ve deryaya ilka’ ve mezkûr 

kayığını şikest ve gark ittikden sonra merkûmûn râkib oldukları mezkûr iki kıt’a kayıklarıyla 

firâr ve gaybûbet idüb cümlesinin bu vechle şeiden vefât eyledikleri re’y-el ayn bi’l-muâ’yene 

ve’l-müşâhade bizim ma’lûmmımız olmağla bizler bu husûsa bu vech üzere şâhitleriz şehâdet 

dahi iderüz deyü her biri bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î edâ-i şehâdet-i şer’iyye ittiklerinde 

ba’de’t-ta’dîl ve tezkiye şehâdetleri makbûl olmağın mûcebince ba’de’l-hükm ve’t-tenbiye mâ 

vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’t-tâsi’min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tis’a ve seb’in 

vemieteyn ve elf 

Şühûdü’l hâl 

El-Hâcc Veli oğlu el-Hâcc Ahmed Ağâzâde el-Hâcc Veli Ağâ ve biraderi Ferhad Efendi 

Kundulu Minavik Halil  

Antalyalı Talaklı Mustafa 

Antalya hânedânından ve meclis-i a’zâsından rif’atlü el-Hâcc Ömer Ağâ 

ve mu’teberân-ı tüccâr-ı hayriyyeden Abdülhamid Efendi 

ve Mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi  

ve Muhzırbâşı Mehmed Ağâ  

ve Muhzır İsmail ve gayrihum 

 

XII/105a 

No:403 



 614 

Medîne-i Antalya mahallâtından Dîvâne Pîri mahallesi sâkinlerinden Hüseyin Bey ibn-i 

İsmail Bey tarafından zikr-i âtî bey’i takrîr ve i’tâ-ı hüccet istidâ’sına vekîl oldığı medîne-i 

mezkûre mahallâtından Sagir Bey mahallesi ahâlisinden Hasan Efendi ibn-i Yorgancı el-Hâcc 

Abdurrahman Ağâ ve Şeyh Sinan mahallesinden Mehmed ibn-i muy-tâb Mustafa nâm 

kimesnelerin ber-nehc-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan 

Keçi Bali ahâlisinden Abdurrahman Kahraman Ağâ ibn-i Abdullah nâm kimesne meclis-i 

şer’-i şerîf-i enverde sâlifü’z-zikr Sagir Bey mahallesi sâkinlerinden ve a’zâ-ı meclis-i livâdan  

bâ’isü’l-vesîka Mustafa Bey ibn-i Osman Ağâ muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm idüb müvekkilem gâib-i ani’l-meclis Hüseyin Bey akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına 

değin silk-i mülk-i sahîhamda müstakilen münselik olub İstanos nâhiyesi hudûdı dâhilinde 

kâin Zad karyesinde vâkı’ bir tarafı sarı ve ön köprüsü ve bir tarafı çay ve bir tarafı yelkuş taşı 

ve bir tarafı su belek ve bir tarafı Malı dağı ve Kurşan çıkuru ve sarı çim tepeye mülhak Baba 

nâm cebel ile mahdûd hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mustafa Bey ibn-i Osman Ağâ’ya bâ-izin-i 

sâhib kırk altı bin guruş bedel mukâbilinde ferağ-ı kat’-ı mu’teber ile ferağ eylediğim üç bin 

dört yüz seksen dönüm arâzi derûnında vâkı’ cedîd ve atîk tahtânî on altı aded odayı müştemil 

bir bâb mülk-i çiftlik ebniyemi bi-cümleti’t-tevvâbi’ve’l-levâhık ve kaffetü’l-hukuk ve’l-

murafik tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve muvâza’adan ârî ve tagrîr ve 

gabndan berî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile yirmi bin guruş semen mukâbilinde hâzır-ı mûmâ-

ileyh Mustafa Bey’e bey’ ve temlîk ve teslim eylediğimde mûmâ-ileyh dahi teferrüğ eylediği 

arâzi-i mezkûrı bedel-i mezkûr olan kırk altı bin guruş ile maan tamamen bana def’ ve teslîm 

eylediğinde ben dahi yeden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim fi-mâ ba’d çiftlik olan 

menzil-i mahdûd-ı mezkûr mûmâ ileyh Mustafa Bey’in mülk-i müşterâsı ve arâzi-i mezkûre 

dahi dâhil-i havza-i tasarrufı olub arâzi ve ebniye-i mezkûrde benim aslâ ve kat’ân ve vecihân 

mine’l-vücüh alaka ve medhalim kalmayub müşteri-i mûmâ-ileyhin mülk-i müşterâsı ve 

hakk-ı sarf ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

dedi didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-ışrîn 

min şehr-i rebi’ü’l-evvel sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:404 

Medîne-i Antalya mahallâtında Çavuş Bağçesi mahallesi sâkinlerinden Mehmed Hilmi 

ibn-i Osmanlı Ahmed nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde 

yine medîne-i merkûme mahallesinden Arab Mescidi ahâlisinden bâ’isü’l-vesîka katâifci 

Mehmed Ali bin Hasan muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Mehmed Ali silk-i mülk-i sahîhamda münselik olub medîne-i Burdur’dan nefs-i 

İstanos’da kâin tarafları Kır alan ve Melceşek İbrahim Ağâ bağçesi ve Çulha Ömer menzili ve 
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tarîk-i âmm ile mahdûd ve atîk diğer bir bâb eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireli hâvi bir 

mikdâr bağçesini bin sekiz yüz guruş ki cem’an beş bin sekiz yüz guruş semen mukâbilinde 

menzileyn-i mezkûreyni cemî’-i tevvâbi’ve’l-levâhik ile târihinden iki sene akdem kable’l-

reviyye sifkateyn ile bana bey’ ve temlîk ve mahallerinde kabza-i ba’de’t-taslît semenleri olan 

meblağ-ı mecmû’-ı mezkûr beş bin sekiz yüz guruşdan zimmetinde bana deyni olan beş bin 

yedi yüz guruş takas ve mahsûb ben dahi mukasa ve kabûl eyledikten sonra el-haletü hazihi 

sâlifü’z-zikr İstanos’da vâkı’ menzil ile bağçeyi gördüğümde beğenmeyub bey’-i mezkûr 

hıyâr-ı rü’yet ile feshi murâdım olmağla bey’-i mezkûrı fesh ile menzil-i mezkûr semenine 

takâs ve mahsûb olan meblağ-ı merkûm bin yedi yüz alacağım mezbûr Mehmed Ali’de tahsîl 

ve istîfâ olınmasını taleb iderim didikde gıbbe’s-sual mezbûr Mehmed Ali dahi cevâbın da 

menzileyn-i mezkûreyni safkateyn ile meblağ-ı mezbûr beş bin sekiz yüz guruş semen 

mukâbilinde müddeî-i mezbûra târih-i merkûmda bey’ ve semen-i mezkûrdan beş bin yedi 

yüz guruş zimmetinde merkûma deyni olan beş bin yedi yüz guruşa takâs ve mahsûb oldığı 

mukasa ve kabûl eylediğini ve bâkî yüz guruş halen merkûm zimmetinde alacağı kaldığını 

ikrâr ancakmenzileyn-i mezkûreyni müşterî-i merkûm benden hîyn-i iştirâda ânif-i zikr 

İstanos nâhiyesinde vâkı’ menzil ve bağçe hakkında bunları ben bilurim benim diyerek işrirâ 

ve kabûl ve müddet-i mezkûre zarfında mülkinde bulunduğu halde iki def’a meyveleri idrâk 

hayyiz-i husûl itmekle husûs-ı mezkûr mâni’-i hıyâr-ı rü’yettir deyü ba’de’d-def’ ve’l-inkâr 

dâfi’-i merkûmdan def’-i meşrûhına mutâbık beyine taleb olundukda ol dahi led’t-tezkiye adl 

ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan sâbıkü’z-zikr Arab Mescidi mahallesi ahâlisinden 

Hâcı Fakî Efendi ibn-i İbrahim ve Sincab oğlu Mehmed Efendi ibn-i Halil Ağâ nâm 

kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î mutâbıkân li’d-def’ eyledikleri şehâdetleriyle 

def’-i mezkûrını ba’de’l-isbât mûcebince menzil-i mezkûrı redd ile tâkas olına semen-i 

mezkûr bin yedi yüz guruş mutâlibesiyle merkûm Kataifci Mehmed Ali’ye bi-vech-i şer’î 

muâ’razadan müddeî-i merkûm Mehmed Hilmi men’ ve bâkî yüz guruş dahi edâ ile tenbiye 

olınmağın mâ vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i rebi’ü’l-evvel 

sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/105b 

No:405 

Devlet-i aliyye tebaasının Rum milletinden olub medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-

i Cedîd mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan Dürzi Bakumi veled-i Nikola veled-i 

Bakumi’nın verâseti validesi Duna bint-i Zanair ve li- ebeveyn er-karındaşı tebaa-i 

merkûmdan Adnaş ve li-ebeveyn kız karındaşı Kadniko’ya mühasıra oldığı lede’ş-şer’i’l zâhir 

ve mütehakkık olduktan sonra mücerred verse-i merkûmûn Duna ve Adnaş ve Kadniko’nun 
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taleb ve iltimâsları ve şer’-i şerîf ma’rifetleriyle tahrîr ve bey’ ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olınur fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i recebü’l-ferd sene tis’a sebîn mieteyn 

ve elf 

 

Canfes yelek aded 5  Def’a canfes yelek aded 5 Def’a canfes yelek aded 3  

200 guruş   190 guruş   135 guruş 

 

Def’a canfes yelek aded 3 Def’a yelek aded 3  Def’a yelek aded 3 

135 guruş   130 guruş   105 guruş 

 

Def’a yelek aded 3  Def’a yelek aded 5  Kastur  palto aded1 

76 guruş   205 guruş   90 guruş 

 

Def’a kastur palto aded 1 Def’a kastur palto aded 1 Def’a kastur palto aded 1 

60 guruş   95 guruş   105 guruş 

 

Çuka setrî aded 1  Kastur palto aded1  Sagir palto aded 1 

230 guruş   100 guruş   50 guruş 

 

Çuka palto aded 1  Def’a kastur palto aded 1 Kazmir sagîr palto aded 5 

100 guruş   110 guruş   106 guruş 

 

Çuka palto aded 1  Çuka rağlan aded 1setrî  Çuka setrî aded 2 

240 guruş   aded 1    500 guruş 

 

İnce Kastur rağlan  Rağlan aded 1   Palto aded 2 

aded 1 setrî aded 1  265 guruş   230 guruş 

500 guruş 

 

Setrî aded 1   Çuka palto aded 1  Çuka palto aded 1 

190 guruş   275 guruş   215 guruş 

 

Sagir palto aded 1  Çuka palto aded 1  Sâku aded 1 

200 guruş   352 guruş   255 guruş 
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Palto aded 2   Def’a palto aded 2  Palto aded 2 

130 guruş   150 guruş   100 guruş 

 

Penbe ile karışık palto  İplimekli kumaş aded 8 Amelikan aded 7  

aded 4    230 guruş   ve hümâyûn  

105 guruş       180 guruş 

 

Barça aded 3 gezî barça  Beyaz şemsiye aded 3 Baston aded 11 

aded 3    100 guruş   160 guruş 

105 guruş 

 

Şemsiye aded 2   Şemsiye aded 3  Hırdavât 

50 guruş   70 guruş   260 guruş 

 

Lastik çift aded 1  Lastik çift aded 1  Lastik çift aded 2 

30 guruş   21 guruş   41 guruş 

 

Tahta kundura çift aded 1 Def’ tahta kundura çift Siyah kazmir pantolonluk  

170 guruş   aded 1    100 guruş 

    210 guruş 

 

Mâl-i kazmir pantolonluk Def’a pantolonluk kazmir  Def’a pantolonluk 

140 guruş   326 guruş   265 guruş 

 

İki pantolonluk kazmir Def’a pantolonluk kazmir Def’a pantolonluk kazmir 

260 guruş   51 guruş   500 guruş 

 

Def’a pantolonluk kazmir Pantolonluk kazmir  Def’a pantolonluk kazmir 

70 guruş   75 guruş   81 guruş 

 

Pantolonluk kazmir  Def’a pantolonluk kazmir Bir pantolonluk kazmir 

60 guruş   61 guruş   90 guruş 

 

Def’a pantolonluk  Dört pantolonluk kazmir İki pantolonluk kazmir 

860 guruş   221 guruş   161 guruş 
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Bir pantolonluk çuka  Şal    Bir pantolonluk kazmir 

65 guruş   72 guruş   90 guruş 

 

Beyaz fanile aded 1  Gömlek aded 19 7/133 Pantolonluk kazmir barça  

150 guruş   130 guruş   aded 1 

        35 guruş 

Ketân gömlek aded 4  Def’a gömlek aded 1  Beyaz fanila aded 1 barça 

201 guruş   36 guruş   140 guruş 

 

Mâl-ı fanila aded 1  Def’a fanila parça aded 1 Beşli fanila barça aded 1 

41 guruş   31 guruş   30 guruş 

 

Kırmızı fanila aded 1  Mor fanila barça aded 1 Fanila parça aded 3 

131 guruş   115 guruş   41 guruş 

 

Fanila parça aded 1  Fanila parçaları   Kırmızı fanila top aded 1 

61 guruş   115 guruş   131 guruş 

 

Terlik çift aded 5  Eldivan çift aded 7  Gömlek aded 13 

92 guruş   desteklik aded 1  195 guruş 

    35 guruş 

Askı ve boyun bağı   Sermeli kemer aded 1  Bûy ve lavanta  

ve kemer   50 guruş   60 guruş 

1 51 guruş 

 

Terlik çift aded 3  İhram aded 1   Bir mikdâr çam 

53 guruş   40 guruş   60 guruş  

 

Ma’den saat köstek aded 1 Def’a köstek aded 1  Def’a köstek aded 1 

25 guruş   25  guruş   25 guruş 

 

Def’a köstek aded 1  Def’a köstek aded 2  Köstek aded 2 

25 guruş   50 gurş   45 guruş 

 

Bir pantolonluk kazmir Def’a bir pantolonluk  Def’a bir pantolonluk 
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90 guruş   kazmir    kazmir 

    81 guruş   113 guruş 

 

Def’a bir pantolonluk  Def’a bir pantolonluk  Def’a  kazmir 

kazmir    kazmir    115 guruş 

90 guruş   110 guruş 

 

Def’a bir pantolonluk  Def’a bir pantolonluk  Def’a bir pantolonluk  

kazmir    kazmir    kazmir  

115 guruş   106 guruş   127 guruş 

 

Def’a bir pantolonluk  Def’a bir pantolonluk  İki pantolonluk kazmir  

kazmir    kazmir    200 guruş 

120 guruş   118 guruş 

 

Def’a iki pantolonluk  İki pantolonluk kazmir İki pantolonluk kazmir 

kazmir    271 guruş   150 guruş 

272 guruş   

 

Bir pantolonluk   İki pantolonluk  İki pantolonluk kazmir 

112 guruş   163 guruş   248 guruş 

 

Bir pantolonluk kazmir Bir pantolonluk kazmir İki pantolonluk kazmir 

61 guruş   75 guruş   200 guruş 

 

İki pantolonluk kazmir Dört pantolonluk kazmir Def’a dört pantolonluk kazmir 

200 guruş   350 guruş   300 guruş 

 

Def’a İki pantolonluk  İki pantolonluk  Dört pantolonluk  

kazmir    kazmir    kazmir 

271 guruş   280 guruş   305 guruş 

 

Def’a dört pantolonluk Kastur çuka arşun   Üç pantolonluk kazmir 

kazmir    aded 14    400 guruş 

400 guruş   581 guruş 
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Bir arşun mikdârı çuka Siyah kalıb kazmir   Külliyen ince kazmir 

40 guruş   arşûn    arşûn aded 5 fi 70 

    1337 guruş   150 guruş 

 

Ters ince kazmir arşûn Siyah çuka arşun  Mor çuka arşun aded 9 

aded 5 fi 30    aded 7    350 guruş 

150 guruş   430 guruş 

 

Bir pantolonluk kazmir Lahor çuka arşun  Kahve rengi çuka  

100 guruş   aded 16 fi 33    arşun aded 22 fi 38  

    660 guruş   848 guruş 

 

Bir top siyah çuka  Kakulete aded 1  Bulka(?) kürk aded 1 

1140 guruş   185 guruş   50 guruş  

 

Bulka(?) kürk aded 1  Bir parça çuka   Çocuk kordüsü (?) aded 5 

25 guruş   155 guruş   103 guruş 

 

Boyun bağı aded 2  Def’a çocuk kordüsü(?) Boyun bağı aded 1 

74 guruş   aded 5    25 guruş 

    80 guruş 

 

Boyun bağı aded 1  Boyun bağı aded 1  Boyun bağı aded 1 

25 guruş   25 guruş   10 guruş 

 

Fanila don ve gömlek  Sagir boyun bağı   Boyun bağı aded 5 

aded 9    aded 2    5 guruş 

200 guruş   80 guruş 

 

Boyun bağı aded 1  Boyun bağı aded 5  Sagîr çanta aded 4 

10 guruş   41 guruş   86 guruş 

 

Fanila gömlek aded 3  İstanbul yazması aded 14 Yeleklik aded 2 

75 guruş   80 guruş   70 guruş 
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Yeleklik aded 2  Def’a yeleklik aded 2  Def’a yeleklik aded 2  

30 guruş   51 guruş   30 guruş 

 

Boyun bağı aded 4  Yeleklik aded 2  Beyaz ketân yağsılık aded 5 

40 guruş   16 guruş   37 guruş 

 

Poçu aded 2   Def’a aded 2   Yine poçu aded 2 

35 guruş   30 guruş   36 guruş 

 

Poçu aded 4    Poçu aded 2    Ufak poçu aded 3 

70 guruş   54 guruş   400 guruş 

 

Yine poçu aded 2  Kuşak aded 2   Poçu aded 2 

35 guruş   55 guruş   30 guruş 

 

Yine poçu  aded 2  Sufuk parça aded 2  Poçu aded 2 

40 guruş   6 guruş   20 guruş 

 

Beyaz yağlık aded 5  Beyaz yağlık aded 5  Beyaz ketân yağlık aded 9   

31 guruş   30 guruş   64 guruş 

 

Ufak aded 8    Poçu (?)  aded 4  Poçu (?)  aded 3 

102 guruş   108 guruş   40 guruş 

 

Poçu (?)  aded 5   Poçu (?) aded 5  Eldivân aded 2 

82 guruş   72 guruş   11 guruş 

 

Siyah canfes arşûn yedi Kaba yazma aded 15  Siyah mendil aded 12 

92 guruş   50 guruş   150 guruş 

 

Sarı mendil aded 2  Meşin kise aded 1  Lasdik aded parça aded 1 

5 guruş   8 guruş   65 guruş 

 

İplik  çorap çift aded 8  Ufak boyun bağı aded 5 Hırdavât  

35 guruş   30 guruş   65 guruş 
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Siyah ve mor fes deste  Yeleklik aded 2   Siyah atlas yeleklik  

aded 2    106 guruş   aded 2 

300 guruş       120 guruş 

 

Yeleklik aded 2  Yeleklik aded 2  Yeleklik aded 2 

100 guruş   131 guruş   101 guruş 

 

Yeleklik aded 2  Yeleklik aded 5  Yeleklik aded 5 

140 guruş   61 guruş   69 guruş 

 

Yeleklik aded 31  Frenç gömlek aded 12  Kağıd üzbe (?) aded 2 

126 guruş   260 guruş   66 guruş 

 

Yeleklik aded 3  İplik çevre deste aded 2 Pamuk kadife arşûn   

140 guruş   76 guruş   aded 14 fi 15 

        80 guruş 

 

Mahmeltan (?) bezi  zira’ Filibe arşûn aded 4  Gömleklik tul tob aded 4 

aded 14 39 guruş  40 guruş   90 guruş 

 

Üç yeleklik kadife   İstanbul yazması aded 10 Filibe barça aded 11 

130 guruş   80 guruş   150 guruş 

 

Yağlık aded 21   Barut alacası ve Dimetoka  Parça çuka 

85 guruş   parçaları   20 guruş 

    75 guruş 

 

Hurdavât   Uskuka (?) aded 2  Uçkur aded 6 

152 guruş   1 guruş   95 guruş 

 

Tahta kalenderî aded 1 Def’a tahta kalenderi aded 1 Furça aded 2 

11 guruş   11 guruş   13 guruş 

 

İbrişim  ve iplik vesâir  Çanta aded 2   Sabun 

52 guruş   60 guruş   210 guruş 
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Bir kutı dumna  Tahta babuç   Babuç çift aded 2 

42 guruş   75 guruş   51 guruş 

 

Çanta aded 4   Çigara kağıdı deste aded 1 Cedîd sagîr defter aded 6 

61 guruş    22 guruş   41 guruş 

 

Kalay cınbız ve bıçak  Yelpaze aded 5  Kaşuk deste aded 2 

51 guruş   24 guruş   tarak deste aded 1 

        85 guruş 

 

Balık mumu deste aded 2 Çigaralık aded 3  Penair 

16 guruş   50 guruş   40 guruş 

 

Bir mikdâr iplik   Çigara kutısı aded 2  Kutusı aded 1 

32 guruş   10 guruş   7 guruş 

 

İki kutı tuz    Kağıd fenar aded 2  Kadeh ve bir kutı  

15 guruş   fenar kuşak aded 2   sair hurdavât 

    43 guruş   60 guruş 

 

Rum kalemi   Çigara kutusı aded 3  Kartefliye(?) ve cüzdan 

6 guruş   170 guruş   60 guruş 

 

Sagîr tabanca çift aded 1 Üç kutı şapka ve barutluk Ketan iplik  

17 guruş   36 guruş   12 guruş 

    36 guruş 

 

Sair hurdavât    Yine hırdavat   Baston aded 9 

10 guruş   90 guruş   40 guruş 

 

Def’a baston aded 12  İngiliz çukası aded 11  Ma’den barut ve ırak  

32 guruş   20 guruş   50 guruş 

 

Frenc düğmesi ve iplik  Sagîr defter aded 2  Bir kutı siyah düğme 

21 guruş   kutı aded 3   21 guruş 
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    22 guruş 

 

Kandil ve çigara tablası  Düdük aded 2   İki kutı düğme aded 2 

11 guruş   12 guruş   13 guruş 

 

Fırça ve boncuk   Düğme  ve deynek  Kise cüzdan aded 11 

10,5 guruş   16 guruş    54 guruş 

 

Hırdavât    Bantolonluk ketân bezi Basma divar kağıdı 

165 guruş   tob aded 1   33 guruş 

    300 guruş 

 

Siyah çuka arşûn aded 16 Def’a bantolonluk ketân  Def’a bantolonluk ketân 

594 guruş   bezi tob aded 1  bezi tob aded 1 

    220 guruş   300 guruş 

 

Def’a bantolonluk ketân Kutı içinde hırdavât   Saka nukur (?) 

bezi tob aded 1  31 guruş   basma tob aded 1 

213 guruş       41 guruş 

 

Siyah sof tob aded 1  Bir kutı derûnında   Ve yelek gömlek aded 12 

200 guruş   çorab vesair   140 guruş  

    63 guruş 

 

Havlu aded 5    Yarım eldivân aded 4  Frenk gömlek aded 12 

33 guruş   14 guruş   141 guruş 

 

Ufak eldivân aded 6  Askı ve kemer ve kuşak Meşin tütün kisesi 

13 guruş   93 guruş   91 guruş 

 

Balık mumu kağıd aded 5 Fıça aded 4   Siyah sof tob aded 1 

31 guruş   35 guruş   300 guruş 

 

Çimekli  şalı tob aded 1 Siyah şal balto aded 2  Siyah şal balto aded 2  

107 guruş   111 guruş   101 guruş 
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Def’a siyah şal  Def’a siyah şal  Siyah şal balto aded 9 

balto aded 2   balto aded 2   90 guruş 

101 guruş   110 guruş 

 

Def’a siyah şal  Def’a siyah şal  Def’a siyah şal   

balto aded 2   balto aded 2   balto aded 1 

108 guruş   120 guruş   110 guruş 

 

Siyah şal balto aded 1  Def’a siyah şal  Beyaz ketan  

110 guruş   balto aded 1   Surtuko aded 1 

    100 guruş   90 guruş 

 

Def’a beyaz ketan   Şal setrî aded 2    Şal setrî aded 2 

setrî aded 1   90 guruş   80 guruş 

97 guruş 

 

Def’a şal setrî aded 2   Beyaz setrî aded 1   Setrî aded 2 

80 guruş   101 guruş   79 guruş 

 

Setrî aded 2   Beyaz bantolon  aded 2 Ketan bantolon aded 2 

140 guruş   79 guruş   90 guruş 

 

Beyaz ketan bantolon  Bantolon  aded 2  Bantolon  aded 2  

aded 1    79 guruş   75 guruş 

120 guruş 

 

Bir bantolonluk bez ve  Şem’a    Tütün tablası aded 10 

bir gömlek    76 guruş   30 guruş 

26 guruş 

 

Bir mikdâr çiraz  Ayîne aded 1   Terazi ve zurna  

170 guruş   12 guruş   40 guruş 

 

Bir kutı düğme  Bir kutı oyuncak  Bir kutı düğme 

56 guruş   36 guruş   82 guruş 
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Bir mikdâr iplik   Bir kutı derûnında düğme Şemsiye aded 1 

10 guruş   40 guruş   30 guruş 

 

Bir kutı hırdavat   Ufak ayineler    Bir kutı düğme hırdavât 

18 guruş   10 guruş    vesâir  

        22 guruş 

 

Bir kutı hırdavât   Bir kağıd derûnında   Def’a bir kağıd kutı hırdavât 

500 guruş   hırdavât   38 guruş 

    40 guruş    

 

Bir kutı oyuncak  Mürekkeb   Ufak çekmece aded 4 

21 guruş   10 guruş   70 guruş 

 

Bir şam’dan vesâir   Bir kutı içinde yedi aded  Şişeler ve kıbık vesâir 

31 guruş   şişe de envâ-i duzkubağ suretler  

    35 guruş   10 guruş 

 

Şam’dan aded 1  Kandil    Kandil aded 2 

70 guruş   28 guruş   20 guruş 

 

Ustura ve şişe vesâir   Bir kıta eşyâ    Şişelere kral suyu 

hırdavât    16 guruş   14 guruş 

60 guruş 

 

Bir kutı hırdavât   Bir kutı hırdavât   Terâzü aded 1 

46,5 guruş   26 guruş   60 guruş 

 

Bir kutı derûnında şişeler Karanfil suyu  şişe aded 2 Canfes kadife ve çuka  

30 guruş   20 guruş   parçalar 

        360 guruş 

 

Parça bez    Hırdavat   Bu bal misk sabun   

22 guruş   30 guruş   kalub aded 6  

        13 guruş 
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Bir kağıd derûnında boğça İki harîr mendil ve   Bir barça kara şal ve  

ve mendil ve tul yazma  bir bantolonluk  mendil 

40 guruş   50 guruş   40 guruş 

 

Yine mâl tül parçaları  Bir barça çimekli şalı  Bir barça kara mendil 

25 guruş   17 guruş   100 guruş 

 

Bir barça siyah şal  Bir barça siyah desti  Ketan yeleklik parçalar 

30 guruş   76 guruş   41 guruş 

 

Üç yeleklik paçalar  Üç yeleklik basma  Yedi yeleklik bez  

27 guruş   170 guruş   48 guruş 

 

Bir parça bantolonluk  Beyaz bez bantolonluk  Bir parça siyahlı bantolonluk 

75 guruş   100 guruş   127 guruş 

 

Üç bantolonluk  Def’a üç bantolonluk   Def’a üç bantolonluk   

75 guruş   59 guruş   60 guruş 

 

Def’a üç bantolonluk   İki bantolonluk  Beyaz ketan bantolonluk 

95 guruş   71 guruş   15 guruş 

 

Fanila ve bir bantolonluk Beyaz setrî iplik gömlek Frenk gömlek aded 4 

101 guruş   72 guruş   73 guruş 

 

Surtuka aded 6   Ketan parçası   Yelek aded 5 

266 guruş   10 guruş   150 guruş 

 

Bantolonluk   İki barça lastik   Ma’den kuşak ve bıcak 

90 guruş   29 guruş   15 guruş 

 

Serme tepelik ve püskül Bir mikdâr ibrisim ve ipek İki tob urba vesâir 

30 guruş   170 guruş   74 guruş 

 

Çifte dûrbîn aded 1  Tek dûrbîn aded 1  Beş ateşli tabanca sagîr aded 1 
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130 guruş   51 guruş   410 guruş 

 

Kral suyu şişe aded 9  Saç ayağı aded 9  Ufak şişe aded 12 

63 guruş   30 guruş   32 guruş 

 

Bomada (?) şişe aded 4 Bomada şişe (?)  Def’a bomada (?)aded 12 

10 guruş   16 guruş   21 guruş 

 

Def’a bomada(?) aded 12 Sabun parça aded 12  Sabun parça aded 12  

20 guruş   13 guruş   12 guruş 

 

Sabun parça aded 12  Sabun parça aded 12  Tütün kutısı aded 4 

12 guruş   12 guruş   41 guruş 

 

Tenkerek iplik   Çubuk tabancası çift aded 1 Kandîl aded 2 

9 guruş   15 guruş   36 guruş 

 

Ustura  aded 2   Eski cüzdanlar  Cüzdanlar ve kiseler 

25 guruş   44 guruş   40 guruş 

 

Cüzdan aded 5  Cüzdan aded 1  Cüzdan aded 8 

30 guruş   5 guruş   40 guruş 

 

Bârve boynuzu  aded 1 Cüzdan aded 13   Kalenderî tahtası aded 1 

5 guruş   49 guruş   12 guruş 

 

Kalenderî tahtası aded 1 Kalenderî tahtası aded 1 Bir kutı hırdavât 

13 guruş   11 guruş   14 guruş 

 

Harâr ve  vesâir   Sapta derûnında hırdavât  Kise tobra 

30 guruş   5 guruş   13 guruş 

 

Bir mikdâr düğme  Bir kise düğme  Kakuleteli rağlan 

15 guruş   15 guruş   aded 1 

        300 guruş 
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Babuç çift aded 4  Nargile seray  aded 1  Bir teneke sanduk içinde  

60 guruş   40 guruş   cedîd evvel geldikleri  

        zemberek ve sair timur düğme 

        Ve alat 

300 guruş 

 

İptipato ta’bir olınır kezi  Hümâyün tob aded 1  Beyaz yağlık aded 13 

tob aded 4   135 guruş   80 guruş 

174 guruş 

 

İpekli yazma   Posta kağıdı    Frenk şalı aded 2 

aded 4    40 guruş   15 guruş 

294 guruş 

 

Fes aded 1 çuval aded 1 Frenk şapkası aded 1   Aba aded 1 

27 guruş   25 guruş   15 guruş 

 

Çift tüfenk tek tüfenk  Kebîr sanduk içinde elbise Gümüş detrin (?) 

aded 1    müsta’mel ve cedîd  isturoz  

770 guruş   560 guruş   360 guruş 

 

Taklid gümüş şerbet tepsisi Kehribar Çubuk takımı  Yaldızlı gümüş düğme  

aded 1 kose aded 1ve tabak aded 2 eski çubuk takımı  aded 28 

aded 2 kaşık aded 60  aded 2    140 guruş 

530 guruş   355 guruş 

 

Altun yüzük aded 1  Teneke çekmece aded 1maa Nelatin sanduk aded 1 

25 guruş   bir mikdâr gümüş parçalar 200 guruş 

    80 guruş 

 

Sıramçalı yağ dolı şişe  Bir mikdâr derûnında tütün  Timur yataklık karkulite  

Aded 5 sabun aded 5  100 guruş   aded 1 

90 guruş       135 guruş 

 

Bir kat yatak ve bir ihram Kaplama saat aded 1  Medfûn bir mikdâr  
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aded 1    500 guruş    

150 guruş       670 guruş 

 

Kenarı burmalı siyah  Sarraf Vasilaki içün İzmir’ Tarak aded 1 

kadife fes aded 1  de sâkin Kavuk oğluna 13 guruş 

120 guruş   virmiş oldığı 

    280 guruş 

 

Sermeli babuç çift aded 1 Def’a sermeli babuç çift  Nuhâs-ı münkal aded 1 

25 guruş   aded 1    160 guruş 

    280 guruş 

 

Nâfe kürk tulum aded 1 Kasminen (?) ta’bîr olınur  İskelede îcâresinde olan dükkan 

100 guruş    Timur sandık aded 1  derûnında tahta terzi destgahında 

    500 guruş   tirebze ve dolab ve iskemle vesâir  

        hırdavât 

        500 guruş 

 

Bir çift lastik babuç  Menzil derûnında mevcûd  Konşusu Toşroz’un hânesinde kain 

120 guruş   bi’l-cümle Finike ağaçları Finike ağacı aded 10 fi 25  

    ve tahta vesâir ahşab ve taş 250 guruş 

    2000 guruş 

 

Seblican Nikola’nın hâne- İğne mıhı aded 144 kıyye Mankal aded 1 tepsi aded 1 

sinde mermer balata   144 fi 3    200 guruş 

aded 85   432 guruş 

106 guruş 

 

Mahalle-i mezbûrede vâkı’ Yine menzil-i mezkûrden  Ber-mûceb-i defter-i kassâm  

Babas menzilinden Buber  validesi Duna’dan iştirâ  kendüden evvel fevt olan ba-  

oğlu İstiradi’den bâ-hüccet- itmiş oldığı rub’-ı mülk-i bas Nikola’dan müntakil hisse- 

i şer’-i şirâ mâlik oldığı  menzil    i irsîyesi 

nısf-ı mülk-i menzil   6250 guruş   3697 guruş 

13500 guruş       1197 guruş müstehlik tenzil şüd 

        2500 guruş 
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Timur sandığı derûnında zuhûr iden nakd-i mevcûdı 

 

Beyaz altılık    Beşlik     Luiz altunı aded 13 rub’ aded 3 

1050 guruş   1300 guruş   1535 guruş 15 para 

 

Eski yirmilik aded 33  Yeni yirmilik aded 15  Def’a luiz altunı aded 2 

7670 guruş   rub’ aded     173 guruş 

    305 guruş 

 

İngilizlirası aded 1  Bütün mahmudiyye aded 1 Mahmudiyye nısfı aded 1 

110 guruş   80 guruş   40 guruş  

 

Eski adliyye aded 4  Hurşid altunı aded 1  İstanbul altunı aded 1 

rub’ı aded 3   28 guruş   28 guruş 

95 guruş 

 

Osmanlı lirası rub’ı  Fındık rub’ı aded 5  Barbuta aded 1  

aded1    45 guruş   3 guruş 

25 guruş 

 

Mısır altunı aded 2  Çinko (silik)   Kümüş atîka ve yüzük ve  

48 guruş   90 guruş   mercan parçalar 

        200 guruş 

 

Arslan oğlu Vasili’nin İs- Def’a İskenderiye’den gel- Defterinde zamm-ı nâsda 

kenderiye’den göndermiş  miş olan hatab semeni alacağı olub istihsâl olınan  

oldığı keraste ve hatab a- 4500 guruş   meblağ 

kesi 

2400 guruş Macar altunı  

       aded 48 guruş 

1250 guruş Mısır yüzlüğı 

        altun aded 16 

 4050 guruş 

 

Yörük Kabduk oğlu   Yörük Ahmed Bey oğlu Antalyalı bağçevan Dur Ali 
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Mehmed’den    Ahmed’den   oğlu Hüseyin’den  

420 guruş   2093 guruş   400 guruş 

 

Zanail oğlu Hoca Evran  Papas oğlu Daskalos Hoca  Eski yörükden Mollâ  

Ağâ’nın oğlu Hoca  Mihailden    Hüseyin’den 

Dimitriden   4900 guruş   250 guruş 

5600 guruş 

Eski yörükden Arab oğlu Zanail oğlu Hoca Haralan- Mustafa Bâşa’nın oğlu 

Süleyman’dan   mıyon’dan    Sadık Bey 

500 guruş   500 guruş   1853guruş 

 

Hüseyin’den   Bavloz oğlu  Hoca Yani Kara Yorgi oğlu Kiryakov 

130 guruş   2640 guruş   245 guruş 

 

Zanail oğlu Kostanti  Kısırık oğlu Ligori  Kara Yorgi’nin uşağı Bavli 

101 guruş   380 guruş   50 guruş 

 

Ali Efendi’nin oğlu  Hacı Şeyh Efendizâde  Mustafa’nın oğlu Reşid Bey  

Cemal Bey    Süleyman Efendi  400 guruş 

470 guruş   744 guruş 

 

Yarım oğlu Hacı Yani Kara yazıcı oğlu zevcesi  Kara Kuyu karyeli Mehmed  

1870 guruş   Hoca Ana Hâtûn’dan   oğlu Mehmed Hüseyin 

    3300 guruş   720 guruş 

 

Çukuca karyeli Nebi   Yörük parlak Hüseyin  Yörük Koca Mehmed  

ve Koca Mehmed  174 guruş   48 guruş 

180 guruş 

Yörük Deli Ali   Sulaklı tüysüz Bekir   Topal oğlu Sarazi 

126 guruş   303 guruş   12 guruş 

 

Müfti-i sâbık Hasan  Terzi Ahmed Usta   Hamid Efendi 

Efendi    28 guruş   15 guruş 

35 guruş  
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Ali Çavuş   Moravi Salih    Yurd Bey karındaşı sululı 

10 guruş   20 guruş   85 guruş 

 

Tuzcı Loka oğlu Altı   Salamon oğlu Yani   Terzi başı Hacı Barıs 

Parmak Hacı Yani  150 guruş   21 guruş 

58 guruş 

 

Tobcı Medazi Ali   Hayali Saye oğlu Yurdan Bavlus oğlu Yurdan  

Ağâ’dan   15 guruş   22 guruş 

76 guruş 

 

Filibo zimmeti  Hâcı İbrahim Ağâzâde İskelede terzi Çörçide 

28 guruş   Ahmed Efendi   Luiz aded 8 

    335 guruş   692 guruş 

 

Burduri Kostanti  Kürk katibi Neşet Efendi Kallubes nâm kimesneden  

65 guruş   6 guruş   110 guruş 

 

Berber Loka oğlu Yani Zanail oğlu Hâcı Evran Ağâ  

400 guruş   750 guruş 

 

Cem’an yekûn-i eşyâ ve nakd vesâire 

125439 guruş 

 

Ayînleri üzere masârif-i hafriye içün virilen 

Aya Dimitri kenisasına        530 guruş 

Binâye kenisasına         330 guruş 

Kim içün Bablo oğluna       256 guruş 

Üzerine örtü içün çuka akçesi Buber oğluna     583 guruş 

Üzerine örtü içün çuka akçesi      765 guruş 

Mâ adâ ayînleri üzere lazım gelen mahallere sarf olınmak içün veresesi  2493 guruş 

izniyle Tarakçı oğlu Burgalya’ya teslîm olına nakden guruş    

          4957 guruş 

 

Mâ adâ müeveffâ-yı merkûmın vasiyeti Hekim Kostanti’ye virmiş oldukları eczâ pahâ 



 634 

olub verese-i merkûmûnın kabûl vereseleri ve hekimlik ücreti 

ayînleri üzere kenisâ ve millet-i merkûme 170 guruş 

fakirlerine tevzî’ ve taksîm olınmak içün 

terekesinden ifrâz olınub metropolit 

efendiye teslim olınan   

40000 guruş 

Çilingire virmiş oldukları ücret  Zamm nâsda olan alacağını tahsîl içün tayîn bir 

20 guruş     kaç nefer zabtiyye vesâir verese-i  

      merkûmûnın virmiş oldığı ücret 

      730 guruş 

Cem’an  yekûni’l-ihrâcât 

46995 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî 

78444 guruş  Resm-i kısmet   Kaydiyye Varaka bahâ   Masârıf-ı müteferrika  

3049 guruş   1961 guruş        190 guruş 50 guruş 848 guruş 

75395 guruş Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese  

 

Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Duna  Hissetü’l-ahi’l-ebeveyni’l-merkûm Adnaş   

12565 guruş 33 guruş 1 akçe   41886 guruş 4 para 

Hissetü’l-uhti’l-ebeveyni’l-merkûme  

Kadniko 

20943 akçe 2 para 

Kesr para 

2  

 

XII/109a 

No:406 

Ma’rûz-ı dâ’îleridir ki 

Medîne-i Antalya ahâlisinden Demirci Anton veled-i Yorgi meclis-i şer’de medîne-i 

mezbûre kurâsından Sulak karyesi ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm Genc Ali bin Mehmed nâm 

kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ali târih-

i i’lâmdan altı ay akdem görüb gözetmek içün mâlımdan mezbûr Ali yedine idda ve teslîm 

oldığı yedimden istîdâ’ ve kabz eylediği bir re’s merkeb hâzır-ı mezbûr taaddî ve yedinde 

helak olub kıymetini tazmîn hakkında yedime işbu deyn senedini i’tâ dahi itmeğin el-haletü 
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hazihi merkeb-i mezkûrın kıymetini bana zamândan imtina’ ider olmağla bi’s-sual alıvirilmesi 

matlûbımdır didikte gıbbe’s-suâl hâzır-ı merkûm Ali dahi cevâbında müddeî-i merkûm Anton 

malından emâne bir re’s merkebini görüb gözetmek içün târih-i merkûmda kendüye idâ’ ve 

teslîm eylediğini ikrâr lakin mezkûr merkeb taaddî ve taksîr helâk oldı deyü husûs-ı 

taaddîyesini lede’l-inkâr müddeî-i merkûm taaddî-i mezkûr vukûnı isbâtdan aciz tahlîfi gayri 

tâlib olmağla mûcebince müddeî-i merkûm Anton husûs-ı mezkûr içün mezbûr Ali’ye bi’t-

tenbiye muârazadan men’ olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı tahriren fi’l-yevmi’l-hâdî 

ve’l-ışrîn min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tis’a ve seb’în ve mieteyn ve elf 

 

No:407 

An-asl Alaiye sancağı dâhilinde vâkı’ Akseki kazâsı kurasından Özi karyesi 

ahâlisinden olub asâkir-i şâhânemden istibdâlen vilâyet-i (silik) azîmet ve medîne-i Antalya 

mahallâtından Şeyh Sinan mahallesinde misafireten ikâmet eylediği halde zâhirde vâris-i 

ma’rûf ve ma’rifesi olmayarak bundan akdem vefat iden İbrahim bin Hasan bin Abdullah’ın 

terekesi beytü’l-mâla âid ve râci’olub ilva-ı mezkûrde bu makûle bilâ vâris-i ma’rûf ve 

ma’rûfe vefât ittikleri terekelerini kabza memûr olan hâlen livâ-ı Teke mâl müdîri rif’atlü 

Ahmed Efendi ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede 

ahere bi’l-bey’ semeni teslîm-i sandık olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî 

zikr ü beyan olınur hurrrire fi’l-yevmi’r-râbi’ ve’l ışrîn min şehr-i rebi’ü’l âhir sene semânîn 

ve mieteyn ve elf  

 

Ayine aded 1   Don ve gömlek  Bez astarlık  

12 guruş   8 guruş   20 guruş 

 

Tuzluk    Entari     Şal  

1  guruş   18 guruş   14 guruş 

 

Def’a şal   Def’a gömlek   Fes  

7 guruş    30 guruş   25 guruş 

 

Kemer    Duhân kisesi aded 6  Yazma aded 10  

3 guruş   6 guruş   25 guruş 

 

Tarak     Küpe       İğne 

2 guruş   7 guruş    1 guruş 



 636 

(silik)    Püskül    Üzerindeki nakd-i mevcûdı 

25 guruş   2 guruş   168 guruş 

 

Adliyye  altunı aded 1 Yirmilik altunı  aded 1 Sim tesbihlik aded 1  

18 guruş   20 guruş   70 guruş 

Merkeb aded 1 

330 guruş 

 

Yekûni’l-mâl  

814 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât  

 

Techîz ve tekfîn masârifi Hammaliyye   Resm-i kısmet-i âdî 

160 guruş   5 guruş   16 guruş 10 para  

 

Kaydiyye berâ-ı hazine-i Kaydiye-i defter  Delliyye-i berâ-yı hazine-i  

celile    0,5    celile  

0,5        6,5 guruş 

 

Mahkemeye âid dellâliyye 

56 guruş 6 para 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

205 guruş 10 para  

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

608 guruş 30 para 

   6 guruş   Dellaliyye  

000 guruş   Kaydiyye 

615 guruş  30 para  

Bâlâda muharrer sahhu’l-bâkî ile dellaliyye  ve kaydiyye ve masrafları olan cem’an 

altıyüz on bir guruş Teke mâl sandığına teslim olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/109b 
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No:408 

Medîne-i Antalya mahallâtından Elmalu mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

vefat iden Havva bint-i İbrahim bin Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûkı Hafız Mehmed bin 

Abdülkadir ve sadrî kebîr oğlu Osman ve sadrîye-i kebîre kızı Kamile’ye münhasire oldığı 

lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve mütehekkık olduktan sonra mücerred verese-i merkûmûn Hafız  

Mehmed ve Osman ve Kamile’nin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve ve terkîm 

ve beyne’l-verese bi’l farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı 

mezbûrdir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fi’l yevmi’s-sâlis min şehr-i zil-ka’deti’ş-şerîfe  

sene tis’a sebîn ve mieteyn ve elf 

 

Baş altun guruş  Bakır kuşak aded 1  Serme nakışlı müsta’mel  

550 guruş   70 guruş   hamam havlısı aded 1 

        80 guruş 

 

Gemi peşkiri aded 2  Döşek çarşeb aded 1  Daire peşkiri aded 1 

20 guruş   10 guruş   10 guruş 

 

Gömleklik bez aded 4  Camaşuy leğeni aded 1 Hamîr leğeni aded 1 

50 guruş   100 guruş   40 guruş 

 

Köhne sagîr sini aded 1 Kapaklı sahan aded 2  Mertebânî sahan aded 2 

15 guruş   30 guruş   15 guruş 

 

Köhne leğen ibrik aded 1 Halen zevc-i merkûm Hafız Köhne canfes ferace aded 1 

25 guruş   Mehmed üzerinde   60 guruş 

 

Köhne sevâî libade  Köhne sivâî entari  Köhne gemi peşkiri 

aded 1    aded 1    aded 1 

50 guruş   40 guruş   4 guruş 

 

Baş bezi aded 1  Köhne yorgan aded 1  Sini aded 1 

1 guruş   döşek aded 1 yasdık aded 1  3 guruş 

    100 guruş 

 

Kapaklı sahan aded 1  Yağ tabesi aded 1  Su tası aded 1 



 638 

15 guruş   10 guruş   5 guruş 

 

Tencere aded 1  Sanduk aded 1   oğlu Mustafa zimmeti   

20 guruş   20 guruş   olub zevc-i merkûm Hafız   

        Mehmed’in tahsîl  

        itmiş oldığı müteveffât- 

        ı mezbûrenin alacağı  

        100 guruş 

 

Hâlen merkûm Hafız   Kendüden evvel fevt olan  Sarraf-ı sâbık Hâcı Ligori  

Mehmed zimmetinde   zevci Memiş oğlu Süley- bazargânından tahsîl olınan 

mehr-i müeccel hakkı  man’dan semen-i hisse-i menzil-i semen zimmeti 

101 guruş   irsîyesi    1955 guruş 

    2015 guruş 

      301 guruş Mehr-i müeccel  

    2316 guruş   hakkı 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

5842 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn maa’l ke- Tereke-i bâkîden resm-i Kaydiyye 

fâret bi’l-vesâye  kısmet     8 guruş 

550 guruş   132 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika  

2 guruş   37 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

730 guruş 

 

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

5112 guruş 
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Hissetü’z-zevci’l-merkûm Hissetü’l-ibni’l-mezbûr  Hissetü’l binti’l-kebîreti’l- 

Hafız Mehmed  Osman    mezbûre Kamile  

1278 guruş   2556 guruş   1278 guruş 

 

Zevc-i merkûm Hafız Mehmed bâlâda murakkam hisse-i irsîyesi olan bin ikiyüz yetmiş 

sekiz guruş müteveffât-ı mezbûrenin terekesine bi’l-verâse vâzı’ü’l-yed bulunan mezbûrân 

Osman ve Kamile yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz ve istîfâ-ı hak eylediği işbu 

mahalle şerh virildi 

 

XII/110a 

No:409 

Anadolu Orta Kol Müfettişi Atûfetlü Ahmed Vefîk Efendi Hazretlerinden Şeref-

vürûd Olan Tenbihâname Sûretidir 

Ekser kazâlarda arzuhâllerin ve i’lâm ve senedât-ı şer’iyye ve resmiyye yazılacak kağıd 

olmaması cihetiyle bunlar hakkında olan nizâmın dahi asla icrâ olınmadığı teftîş olınan 

mahallerde re’y-el-ayn müşâhede kalınmakda ve bu sûret evâmir-i seniyyenin ahkâmına 

muhâlefet dimek oldığı gibi bunlardan lüzum mikdar orak celileye pek çok gadr ve hâsar 

tertib itmekde idüğünden  ve bu dahi me’mûriyet-i mülkiye hakkında mücâzât şedîdeyi ve 

bi’l-cümle tazminini da’vet ideceğinden der-sa’âdetden veya re’s-i livâdan lüzûm mikdâr orak  

her nev’iden götürülerek kazâların cesâmet ve ma’rifetine göre taksîmiyle bundan böyle ahz 

ve i’tâ vesâir  muâ’delât ve mukâvelâtın senedât-ı resmiyye üzerine cereyân itmesine ve 

meclisde cümle mesâlih-i arzuhâl ile rü’yet olınub arzuhâlı olmayan  müddeînin da’vâsına 

bakılmaması ve i’lâm ve hüccetlerin dahi varaka-i resmiyye üzerinde muharrer bulunmasına 

ve üzerinde varaka-i sahîha bulunmadığı işâretiyle virilen mahkeme kalemine ilâveten ihtar 

kılınur 

      Fi 15 Rebi’ü’l-âhir sene 80 Ahmed Vefik 

 

No:410 

Ma’rûz-ı dâ’îleridir ki 

Sâdır olan buyuruldu âlîlerine imtisâlen husûs-ı âtîü’l-beyânın mahallinde keşf ve 

mu’ayenesi iltimâs olınmağın savb-ı şer’-i enverden irsâl olınan Kâtib İsmail Hakkı Efendi 

dâ’îleri medîne-i Antalya mahallâtından Çullah Kara mahallesinde vâkı’ zikr-i âtî menzile 

varub müslimîn huzûrlarında akd-i meclis-i şer’-i âlî ittikde menzil-i merkûma bi-tarîki’ş-şirâ 

mâlik ve mutasarrıf olan sâhib-i arzuhâl tüccardan Halebî el-Hâcc Mehmed bin Abdullah nâm 

kimesne ma’kûd-ı mezkûrde mahalle-i mezbûreden menzil-i mezkûr karşısunda bir bâb mülk-
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i menzile mutasarrıf ola derûn-ı arzuhâlde mezkûrü’l-ism Bakkal Mehmed Ağâ ibn-i Hasan 

işbu Bakkal Mehmed Ağâ derûnında bulunduğumuz işbu menzilinde müceddeden  binâ 

eylediği fevkânî odasına küşad eylediği iki pencerelerin benim menzilimin fevkânî odasının 

makarr-ı nisvân olan mahalline nezâret ile zararîni olmağla muâ’yene olunub mezkûrın 

zararlarını def’ ile merkûma tenbiye olunmak murâdımdır didikde hâzırûn-ı bi’l-meclis 

müslimîn ile mezkûr pencerelere nazar ve muâ’yene olundukda müddeî-i mezbûr Halebî el-

Hâcc Mehmed Ağâ’nın makarr-ı nisvân olan bir bâb odasını derûnına havale ve nezâret ile 

zararbîni oldığı zâhir ve mezkûr pencerelerin feth ve küşâdı muhaddes idüğü müddeî-i 

aliyyü’l-merkûm Bakkal Mehmed Ağâ’nın ikrâr ve i’tirâfıyla mütehakkik ve bâhir olduğuna 

ve mezkûr pencereler tarîk-i hâs derûnında olub zararını def’a tahta perde binâsına dahi 

mesâğ-ı şer’î olmadığına mebnî zikr olınan iki aded pencereleri külliyen sedd ve bend ile 

zarar-ı mezkûrı def’ ile merkûm Mehmed Ağâ’ya tenbiye eylediğini meclis-i şer’e gelüb 

tarafeyn-ı muvâcehelerimiz ve ba’de’l-inhâ keyfîyet-i huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l 

yevmi’s-sâbi’ min şehr-i ramazânü’l-mübârek sene tis’a ve seb’în ve mieteyn ve elf 

 

No:411 

Teke sacâğı dâhilinde vâkı’ Murtana aşiretinden zât-ı ta’rif-i şer’î ile ma’rife ve sinî 

yirmibeş resîde oldığı halde mu’terife olan Ümmi bint-i Şeyh Ali nâm Hâtûn medîne-i 

Antalya mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde babası merkûm Şeyh Ali dahi hâzır 

oldığı halde yine aşîret-i merkûmeden bâ’isü’l-vesîka Durmuş bin Ahmed nâm şahıs- âkıl ve 

bâliğ muvâcehesinde bi’t-tav’ ve’r-rızâ bi’l-asâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı 

bi’l-meclis işbu Durmuş beni tezevvüce tâlib ve râgib olmağla ben dahi rızâm ile beş yüz bir 

guruş mehr-i müeccel ve mehr-i mua’acel olan bir takım elbise ve bir kat yatak ve evânî-i 

nuhâs semenleri olan bin guruş ki müeccel ve muaccel olarak cem’an bin beş yüz guruş 

üzerine işbu meclis-i şer’de zeyl-i kitâbda muharrrerü’l-esâmî-i müslimûn mahzarlarında bi’l-

asâle nefsimi merkûm Durmuş’a akd ve tezevvîc ve tenkîh eyledim didikte hâzır-ı merkûm 

Durmuş dahi ber-minvâl-ı muharrer mezbûreyi bi’l-asâle tezevvüc ve tenkîh ve kabûl eyledim 

dimeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i cumâde’l-evvel sene 

semânin mieteyn ve elf  

Şühûdü’l-hâl  

Âkid müfti-i belde mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi 

Zabtiyye Mehmed Onbaşı ibn-i İsmail 

Zabtiyye Mehmed Ağâ ibn-i Abdullah 

Hüseyin Ali bin Hasan 

Mehmed bin Ahmed  
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Mollâ Mehmed bin Hüseyin Sipâhi 

ve gayrihum 

 

XII/110b 

No:412 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Serik nâhiyesinde vâkı’ Kürüş karyesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem vefât iden Buğdaycı oğlu Ahmed bin Mustafa’nın sulbî sagîr oğlu Mustafa ve 

sulbîye-i sagîre kızı Ayşe’nin babaları müteveffâ-yı merkûmdan müntakil emvâl-ı 

mevrûselerini hıfz ve hırâset ve umûr-ı lâzimelerini rü’yet içün vasî-i mansûbeleri olan 

valideleri Ayşe bint-i Osman nâm Hâtûn medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i 

şerîf-i lâzımü’t-tevkîrde bi’l-vesâye ikrâr-ı tâmm ve tasvîr-i merâm idüb vasîleri oldığım sadrî 

sagîr oğlum Mustafa ve sadrîye-i sagîre kızım Ayşe’nin nafaka ve kisveye şiddet-i ihtiyâcları 

derkâr ve bedîdâr idüğünden babaları müteveffâ-yı merkûm Ahmed ibn-i Mustafa’dan ber-

mûceb-i defter-i kassâm emvâl-i mevrûseleri nemâsından sagîrân-ı merkûmân içün kıbel-i 

şer’den mikdâr-ı kifâye nafaka ve kisve bahâ ve meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbımdır 

didikte vasî-i mezbûre Ayşe’nin takrîr-i meşrûhı vâkıa’ mutâbık ve zikr-i âtî meblağın kadar-ı 

ma’rûf idüğü zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî-i kesânın ihbârlarıyla lede’ş-şer’i’l-enver bâhir 

ve mütehakkik olmağın hâkim-i mevkı’ sadrü’l-vesîka pür-şahâtü’l-aklâmü’l-enîka fazîletlü 

Mollâ Efendi hazreleri dahi sagîrân-ı mezbûrândan her birerleri içün emvâl-ı mevrûseleri 

nemâsından târih-i kitâbdan yevmî ellişer paradan cem’an yevmî yüz para farz ve takdîr 

buyurub meblağ-ı mezbûr-ı mefrûzı sagîrân-ı merkûmân nafaka ve kisve vesâir havâyıc-i 

zarûriyelerine sarf ve lede’l-iktizâ istidâneye ve ınde zafer emvâl-i mevrûseleri nemâsına 

rücûa’ vasî-i merkûme Ayşe’ye izin dahi virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-

yevmi’s-sâdis min şehr-i cumâde’l-evvel sene semânin mieteyn ve elf 

 Şühûdü’l-hâl  

Müfti-i livâ-ı Teke mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi 

Meydan mahallesinden Bezzâz İbrahim Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağâ 

ve gayrihum 

 

No:413 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbûle mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden Bolkur oğlu Hâcı Yorgi veled-i Hılo nâm kimesne medînemiz 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûreye müzâf Serik nâhiyesinde 

vâkı’ Kürüş karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Buğdaycı oğlu Ahmed bin 
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Mustafa nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Mustafa ve sulbîye-i sagîre kızı Ayşe’nin kıbel-i 

şer’den masûbe vasîleri valideleri Ayşe bint-i Osman nâm Hâtûn muvâcehesinde bi’t-tav’ı’s-

sâf ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ Buğdaycı oğlu Ahmed’in sulbî sagîr oğlu 

Mustafa ve sulbîye-i sagîre kızı Ayşe’nin babaları müteveffâ-yı merkûmdan müntakil nükûd-ı 

mevrûselerinden olarak vasî-i mansûbeleri olan valideleri olan hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ayşe 

Hâtûn yedinden işbu meclis-i şer’de nakden üç bin elli guruş iktirâz ve ahz ve kabûl itmemle 

zimmetimde vâcibü’l-edâ deynimdir didikte gıbbe’t-tasdîk yine mezbûrûn mukırr-ı merkûm 

iâde-i kelâm ve sagîrân-ı mezbûrân hallerinden olarak vasîleri hâzıre-i merkûme yedinden 

târihinden üç yüz altmış beş gün müeccel ve mev’ûd iştirâ eylediğim bir aded saât semeni 

olan dört yüz elli yedi buçuk guruş ki cem’an ciheteyn-i mezkûreteyn sagîrân-ı mezbûrân içün 

vasîleri merkûmeye üç bin beş yüz yedi buçuk guruş zimmetinde vâcibü’l-edâ deynimdir 

deyü tasvîr-i merâm ve kelâmı hitâm ittikde gıbbe’t-tasdîk medîne-i mezbûre mahallâtından 

Cami’-i Cedid mahallesinden ve tebaa-ı devlet-i aliyyenin Rum milletinden olub meclis-i 

mezkûrde hâzır olan Abacı Anaştaş veled-i Yorgi nâm kimesne takrîr-i kelâm ve hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Bokur Hâcı Yorgi’nin zimmetinde cem’an Buğdaycı oğlu yetimleri Mustafa ve 

Ayşe içün vasîleri valideleri hâzıre-i bi’l-meclis Ayşe’ye deyni olan üç bin beş yüz yedi 

buçuk guruş va’desi olan üç yüz altmış beş gün hitâmında edâsına tarafından bi’l-emr ve’l-

kabûl kefîl ve zâmnim deyü ta’bîr-i merâm ve kefâletini takrîr ile hitâm-ı kelâm itmeğin mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i cumâde’l-evvel sene semânin 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl  

Müfti-i belde mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi 

El-Hâcc Ömer Ağâ  

Muhzırbaşı Mehmed Ağâ 

ve gayrihum 

 

No:414 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Serik nâhiyesinde vâkı’ Yan karyesi sâkinlerinden Hüseyin 

bin Yusuf nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde yine karye-i merkûme sâkinlerinden bâ’isü’l-vesîka Fatma bint-i Cafer nâm Hâtûn 

tarafından âtîü’l-beyân da’vâda husûmet-i şer’iyeye redd cevâba vekîl oldığı zât-ı mezbûreyi 

bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân karye-i mezbûreden Ahmed bin Ali ve Hüseyin bin Mehmed 

nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhid merkûmede ber-nehc-i şer’î sâbit ve 

sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan oğlu İbrahim bin Mustafa nâm kimesne 

muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu İbrahim’in 
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müvekkilesi validesi gâibe-i ani’l-meclis Fatma’nın validesi olub vefât iden Huri bint-i 

Abdullah pederim müteveffâ Yusuf’un li-ebeveyn kız karındaşı olmağla müteveffiye-i 

mezbûre terekesinden olan iki bin beş yüz guruş kıymetlü beş re’s öküz ve iki bin guruş 

kıymetli yirmi aded buzağulı inek ve yirmiye bakır semen olan iki yüz guruş ve elli guruş 

kıymetinde ve bir aded kuşak ve yüz guruş tepelik akçesi ki cem’an dört bin sekiz yüz elli 

guruş ki nısfı mezbûreye ve nısfı dahi pederim merkûma isâbet itmiş iken müvekkile-i 

mezbûre nısf-ı hisse-i mezkûresinin adem-i kanâ’at birle tereke-i mezkûreyi cümleten istîfâ 

iderek pederim merkûma hayatında nesne i’tâ itmediğine ve pederim dahi muahharen vefât ve 

hisse-i mezkûresi ırsen bana intikal eylediğine mebnî nısf-ı hisse-i mezkûrı bana edâ ve i’tâ 

ile müvekkile-i merkûmeye izâf Kakıllı oğlu hâzır-ı mezbûra tenbiye olınmak muradımdır 

didikte gıbbe’s-suâl vekîl-i hâzır-ı merkûm İbrahim dahi cevâbında babası merkûm hayatında 

mezkûr hisse-i irsîyesini tamamen aldığından ve ba’dehu on sekiz sene muammer olarak 

müddet-i mezbûrdan asla da’vâ itmeyerek müvekkilem mezbûre zimmetinde asla hakkı 

yoktur deyü inkâr ve müddeî-i merkûm Hüseyin dahi pederi merkûm Yusuf nice müddet 

muammer ve ba’dehu kendüsü âkıl ve bâliğ oldığı halde târihinden on sekiz sene akdem fevt 

oldığını ikrâr itmekle mürûr-ı zaman cihetiyle da’vâ-yı mezkûrde şer’ân şâyânü’l-iltifât 

olmadığı kendüye tefhîm ve ba’dezîn müddeî-i aleyhâ-ı merkûme Fatma’ya bi-vech-i şer’î 

muâ’razadan men’ olınmağın mâ vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l hâmis ve’l- ışrîn min 

şehr-i rebi’ü’l-âhir sene semânîn mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i livâ-ı Teke mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi 

Mübâşirler zabtiyye hekim Hâcı oğlu Mehmed Ali  

Muhzırbaşı Mehmed Ağâ 

ve gayrihum 

 

XII/111a 

No:415 

Medîne-i Antalya mahllâtından Ahi Yusuf mahallesi sâkinlerinden zâtı ma’rife Ayşe 

bint-i Halil nâm Hâtûn tarafından zikr-i âtî bey’i takrîr ve i’tâ-ı hüccet istidâsına vekîl oldığı 

zâtı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân Antalya mu’teberânından Mustafa Bey ibn-i 

Halil ile Mercan bin Abdullah nâm kimesnelerin ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle 

sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan hâlen Hasan Bey ibn-i Ali nâm kimesne 

medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre 

mahallâtından Câmi’ı Cedîd mahallesi sâkinlerinden ve tebaa-i devlet-i aliyyenin Rum 

milletinden olub mahalle-i mezbûrede vâkı’Aya Dimitri kenisası mütevellisi Yayla oğlu 
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Dimitri nâm kimesne muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilem zevcem gâibe-i ani’l-meclis işbu Ayşe Hâtûn senevî on beş guruş mukâta’a-i 

kadîmeli arsa üzerinde binâsı müstakilen mülk-i sarîh ve sahîhim olub medîne-i Antalya 

çarşusında iç pazarı dâhilinde kâin iki kapılı kahve karşusunda vâkı’ tarafeyni Hafız Hasan ve 

Mustafa bin (boşluk) dükkanları ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb dükkanımı bi-

cümleti’t-tevvâbi’ ve’l-levâhık ve kaffetü’l-hukuk ve’l-murâfık tarafından îcâb ve kabûli hâvî 

şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve muvâza’adan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile dört bin 

guruş semen mukâbilinde Aya Dimitri kenisası içün mütevellisi hâzır-ı bi’l-meclis işbu 

Dimitri’ye bey’ temlîk ve teslîm ol dahi bi’t-tevliye iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı merkûmı mütevelli-i merkûm benden bi’l-

iltimâs ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim fi mâ ba’d dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrde benim asla 

ve kat’ân alaka ve medhalim kalmayub kenisa-i mezkûrenin mâliki olmuşdır mütevellisi olan 

hâzır-ı mezbûr Yayla oğlu Dimitri kenisa-i mezkûre içün keyfe mâ yeşâ ve yehtâr bi’t-tevliye 

mutasarrıf olsun didi didikte gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s 

sâmin min şehr-i rebi’ü’l-evvel sene semânîn mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i belde mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi 

Ticaret meclisi a’zâsından Moravî Osman Ağâ 

Tüccardan Menbastereli Hüseyin Ağâ 

Muhzırbaşı Mehmed Ağâ 

ve gayrihum 

 

No: 416 

Ma’rûz-ı dâ’îleridir ki 

Husûs-ı âtîü’l-beyânın mahalinde keşf ve tahrîri içün bi’l-iltimâs savb-ı şer’-i enverden 

me’zûnen irsâl olınan Kâtib İsmail Hakkı Efendi medîne-i Antalya mahallâtından Cami’-ı 

Atîk mahallesinde vâkı’ zikr-i cây-ı menzil üzerine varub cerîde-i şer’îde mazbûtü’l-esâmî-i 

müslimîn huzûrlarında akd-i meclis-i şer’-i âlî ittikde mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Cârî 

Halil bin Mehmed muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb bir tarafı Fiyûm el-

Hâcc Mehmed menzili ve etraf-ı selâsesi tarîk-i âmm ile mahdûd işbu derûnında akd-i meclis 

olınan bir bâb mülk-i menzilin mine’l-kadîm tahtânî odaları üzerine hâzır-ı bi’l-meclis işbu 

Halil müceddeden binâ ve ihdâs eylediği fevkânî işbu binânın bir bâb nâ-tamam mua’riz-ı 

itmâmda olan işbu oda ve sofasında zükâk yüzüne küşâd eylediği beş aded penceresinden 

zükâk aşûrı benim bir vech mülkiyet-i müstakilen mâlik oldığım menzilimin fevkânî makarr-ı 

nisvân olan sofasıyla havlıma nezâret olmağla ba’de’l-muâ’yene ve’l-müşâhede nezâret-i 
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men’ ve def’ olınmak murâdımdır deyü da’vâ ittikde kâtib-i mezbûr vesâire (silik)  ile 

muâ’mele-i mezkûre nazar eylediklerinden fi’l-vâkı’ mezkûr muhaddes oda ve sofadan 

marü’z-zikr zükâk yerine merkûmın feth ve küşâ♦ pencerelerden müddeî-i merkûm Abdi’nin 

mâlik oldığı mezkûr menzilin fevkânîsinde makarr-ı nisvân olan sâlifü’l-beyân sofasıyla 

havlısına (silik)  ve  mezkûr pencerelerin dahi hudûsü merkûm Halil’in ikrârıyla tahkik 

olduğunu kâtib-i mezbûr mahallinde zabt ve tahrîr ve meclis-i şer’e gelüb tarafeyn 

muvâcehelerinde alâ mâ vukûa’ inhâ ve takrîr ve tarafeyn dahi vecâhen tasdîk itmeğin 

mûcebince müddeî-i merkûm-ı Abdi’nin ber-vech-i muharrer makarr-ı nisvân olan mahalline 

nâzir olan mezkûr beş aded pencereleri ve nezâret-i mezkûreyi def’le merkûm Halil’e tenbiye 

olınub ol dahi taahhüd eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı  

        Fi 12 Cemaziye’l-evvel sene 80 

XII/111b 

No:417 

Fi’l-asl Harpurut ahâlisinden olub medîne-i Antalya’da kurşunculuk sanatıyla müsâferet 

üzere sâkin iken bundan akdem vefât iden Hasan usta ibn-i Mehmed bin Abdullah’ın verâseti 

bu tarafda bulunan sulbî kebîr oğlu Mehmed ile der-aliyyede sâkinler zevce-i menkûka-i 

metrûkesi Hadice bint-i Abdullah ve sulbîye-i kebîre kızı Mekreme ile Harpurut’da sâkin 

sulbîye-i kebîre kızı Gülsüm’e münhasıre olub lakin müteveffâ-yı  merkûmın ber-minvâl-i 

meşrûh oğlu merkûm Mehmed’den gayri zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi olmamağla 

mevcûd terekesinin oğlu hâzır-ı merkûm Mehmed’in hisse-i irsîyesinden mâ adâsı cânib-i 

beytü’l-mâla âid ve râci’ oldığından medîne-i mezbûredebeytü’l-mâl me’mûrı Teke sancağı 

mâl müdiri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi tarafından vekîl-i şer’îleri ketbeden Hafız Osman 

Efendi ibn-i el-Hâcc Ali ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ olınan terekesi esmânıyla 

nükûd-ı mevcûdesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min saferü’l-

hayr sene semânîn mieteyn ve elf 

 

Müsta’mel çuka şalvar  Şal aded 1   Kısa entari aded 2 

aded 1 nim-ten aded 1 40 guruş   20 guruş 

101 guruş 

 

Uçkur aded 1 gömlek  Kilim aded 1   Basma hırka aded 1 

aded 1    120 guruş   15 guruş 

9 guruş 

 
                                                
♦ “küşâd”olmalı hatalı yazım 
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Heğbe aded 1   Yorgan aded 1   Minder aded 1 

15 guruş   60 guruş   20 guruş 

 

Saçma aded 1   Çubuk aded 1   Dülger aleti  

7,5 guruş   2,5 guruş   30 guruş 

Havli aded 1   Saat aded 1   Def’a kilim aded 1 

20 guruş   300 guruş   9 guruş 

 

Seccade aded 1  Def’a şal aded 1  Cezbe aded 1 

140 guruş   45 guruş   15 guruş 

 

 

Nükûd-ı mevcûdesi    Mütesellim-i câmi’-i şerîf de işlemiş oldığı  

1001 guruş     ücretinden baki kalub saadetlü Abdurrahman 

      Paşa’dan tahsîl olınan  

      500 guruş 

    

Murad Paşa câmi’-i şerifinde işlemiş olan Sıbrı oğlu Ligori zimmeti olub tahsîl olınan 

ücretinden ba’del-muhâsebe zuhûr iden 200 guruş 

beş bin beş yüz kır beş guruş   

alacağından tahsiline muvafık semen 

880 guruş Saâdetlü Abdurrahman Paşa  

      Hazretleri ma’rifetiyle  

                 ma’rifet-i şer’le Moravî Gazi  

      İbrahim oğlu Mehmed Ali 

      vasiyetinden 

880 guruş 

298 guruş 

1178 guruş       

 

Basmacı İstîfân zimmeti olub   Kundoscı Tutroz zimmeti olub tahsîl 

tahsîl olınan     olınan 

20 guruş     101 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-eşyâ ve nükûd 
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4038 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn    Hammaliyye-i eşya  

300 guruş      20 guruş 

 

Dellaliyye-i eşyâ-ı mübia’   Kaydiyye 

21 guruş     6 guruş 

 

Varaka bahâ     Düyûn-ı müteferrika 

2 guruş     16 guruş 

 

Taraf-ı şer’e âid olan resm   Masârif-i müteferrika 

93 guruş     30 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihracât 

488 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

3550 guruş   Hissetü’l ibni’l-merkûm hâzır-ı bi’l-belde Mehmed  

1553 guruş 5 para  Cânib-i beytü’l-mâla aid olan  Hadice ve Mekreme ve Gülsüm  

   Hisseleri 

1996 guruş 35 para  

    10 guruş 20 para  Derûn ihrâcâtda olub cânib-i beytü’l-mâla âid olan nısf-ı dellâliyye 

     3 guruş               Kezâlik cânib-i beytü’l-mâla âid olan nısf-ı kaydiye 

2010 guruş 15 para     

    56 guruş 10 para    Sonradan zuhûr idüb 100 guruşa fürûht olınan entari semeninden  

2066 guruş 25 para    Zevcesiyle kızlarının cem’an hissesi 

 

Hissetü’z-zevceti’l-gâibetü’l-mezbûre Hissetü’l-beytü’l-gâibetü’l-mezbûre Mekreme 

Hadice Hâtûn     776 guruş 22 para  

443 guruş 30 para      21 guruş 35 para bu dahi 

  12 guruş 20 para entariden hissesi  797 guruş 17 para  

456 guruş 10 para 
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Hissetü’l-binti’l-gâibeti’l-mezbûre Gülsüm  

776 guruş 22 para 

   21 guruş 35 para Bu dahi 

797 guruş 17 para  

İşbu hâzır-ı bi’l-belde mezbûr Mehmed’in  

bâlada murakkam hisse-i irsîyesi mukâbi- 

linde makbûzası 

Saat aded 1          300 guruş  

Kilim aded 1           69 guruş 

Seccade aded 1         140 guruş 

Şal aded 1           45 guruş 

Cezbe aded 1          15 guruş 

          569 guruş 

Saâdetlü Abdurrahman Paşa hazretlerinden      500 guruş 

makbûzı  

Sırrı oğlu Ligoriden tahsîl        200 guruş 

Mahkemeden an nakd makbûzı       2845 guruş 

          1553 guruş 5 para 

Sonradan zuhûr idüb yüz guruşa bey’olınan entariden hissesi     43 guruş 35 para 

Merkûm Mehmed ber-vech-i muharrer hisse-i irsîyesini tamamen   1596 guruş 35 para 

ahz eyleyüb dâhil-i defter-ikassâm terekeden bâkî bir akçe ve bir habbe 

alacağı kalmağı 

 

XII/112a 

No: 418 

Medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-i Cedîd mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Kelyani oğlu Hâcı İstiradi veled-i Hâcı Elbiba veled-i Yani’nin sulbî sagîr oğulları 

Elbiba ve buradan ve sulbîye-i sagîre kızı Urşa’nın tesviye-i umûrlarına vasî nasb ve ta’yîn 

olınan li-ebeveyn er-karındaşları Pandli nâm kimesne medîne-mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer’-i şerîf-i enverde sagîrûn-ı mezbûrûn mallarını li-ecli’l-edâne vasî nasb ve ta’yîn 

olınan medîne-i mezbûre mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi muvâcehesinde takrîr-i kelâm 

ve tasvîr-i merâm idüb li-ebeveyn karındaşlarım sagîr Elbiba ve Burdan ve kız karındaşım 

sagîre Urşan’ın babamız müteveffâ Hâcı İstiradi’den müntakil nakd-i hisse-i irsîyelerini li-

ecli’l-edâne vasîleri olan hâzır-ı bi’l-meclis işbu İsmail Efendi yedinden sagîrûn-ı mezbûrûn 

malları olarak vasî-i merkûmdan iştirâ ve kabz eylediğim yetmiş yedi bin sekiz yüz kırk beş 
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guruş nakd ile târihinden üç sene müeccel ve mev’ûdına sagîrûn-ı mezbûrûn malları olarak 

vasî-i merkûmdan iştirâ ve kabz eylediğim üç aded helâli sâat semeni olan yirmi üç bin üç yüz 

elli dört buçuk guruş ki cem’an yüz bir bin yüz doksan dokuz buçuk guruş mezbûrûn içün 

zimmetinde vâcibü’l-edâ deynimdir didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î sagîrûn-ı mezbûrûnın 

enişteleri terzi Dimitri veled-i Kosta oğlu meclis-i mezkûrde takrîr-ikelâm ve tasvîr-i merâm 

müteveffâ-yı merkûm Kekyani oğlu Hâcı İstiradi’nin sagîr oğulları Elbiba ve Burdan ve 

sulbîye-i sagîre kızı Urşan ve karındaşları ve vasîleri hâzır-ı bi’l-meclis işbu Pandli’nin 

cem’an deyni olan yüz bir bin yüz doksan dokuz buçuk guruşın va’desi olan üç sene 

hitâmında edâsına tarafından bi’l-emr ve’l-kabûl kefîl ve zâmin deyü hatm-i kelâm itmeğin 

mâ vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-evvel min şehr-i rebi’ü’l-ahir sene semânîn ve 

mieteyn ve elf  

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i belde el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 

Zanair oğlu Hâcı İstiradi Ağâ 

Zanail oğlu Hoca Oran Ağâ 

ve gayrihum 

 

No:419 

Medîne-i Antalya mahallâtından Timurcı Süleyman mahallesi sakinlerinden zâtları 

ta’rîf-i şerî ile ma’rifetân Fatma ve Kazali bintan el-Hâcc Mustafa nâm Hâtûnlar taraflarından 

zikr-i âtî bey’î takrîr ve i’tâ-ı hüccet istidâsına vekîl oldığı zât-ı mezbûreteyni bi’l-ma’rifeti’ş-

şer’iyye ârifân Sagir Bey mahallesi sâkinlerinden Mehmed Efendi ibn-i Mustafa ve Keçi Bey 

mahallesinden Hasan bin Osman nâm kimesneler ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle 

sâbit ve sübût ve vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan Makbûle mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-

vesîka Mehmed Ağâ ibn-i el-Hâcc Mustafa mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm idüb müvekkilerim gâibetân-ı ani’l- meclis akd-ı âtîü’z-zikrin sudûrına değin silk-i 

mülk-i sahîhamızda müstakilen münselik olub medîne-i Antalya mahallâtından Timurcı 

Süleyman mahallesinde vâkı’ bir tarafı Hâcı İsa menzili ve taraf-ı selâsesi tarîk-i âmm ile 

mahdûd fevkânî iki oda tahtında bir mağaza ve kenîf ve bir mikdâr havlıyı müştemil bir bâb 

mülk-i menzilden nısf-ı hisse-i şâyıa’mızı bi-cümleti’t-tevvâbi’ve’l-levâhık ve kaffetü’l-

hukuk ve’l murâfık tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübteleden ârî 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bin beş yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu 

karındaşımız Mehmed Ağâ’ya şâyiân bey’ ve temellük♦ ve teslîm oldığı ber-minvâl-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan 
                                                
♦ “temlîk ”olmalı hatalı yazım 
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meblağ-ı mezkûr bin beşyüz guruş müşterî-i merkûm karındaşı yedinden bi’t-tamam ve’l-

kemâl ahz ve kabz eyledik fi mâ bâ’d menzil-i mahdûd-ı mezkûrın nısf-ı mezkûrında bizim 

asla ve kat’ân alaka ve medhalimiz kalmayub birâderimiz müşterî-i merkûmın mülk-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

didiler didikre gıbbe’t-tasdîki’şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-

ışrîn min şehr-i rebi’ü’l-ahir sene semânîn ve mieteyn ve elf  

 

XII/112b 

No:420 

Medîne-i Antalya mahallâtından Çavuş Bağçesi mahallesinde sâkin ve zâtî ta’rif-i şer’î 

ile ma’rife Hafize bint-i el-Hâcc Muslu nâm Hâtûn meclis-i şer’-i şerîf-i enverde ikrâr-ı tâmm 

ve ta’bîr-i ani’l-merâm idüb Maskat Râsim olan  Maskat-ı resm olan işbu medîne-i Antalya 

mahallâtından Çavuş Bağçesi mahallesinde sâkin ve mutavattın oldığı halde beni tezevvüc ve 

üzerime binâ dühûl ve hayli müddet benim ile muâşeret ittikden sonra güzerân iden yetmiş 

altı senesinde beni bilâ nafaka velâ münfik terk iderek firâr iden zevcim Hâcı Ali ibn-i el-

Hâcc Mehmed nâm kimesne zikr olınan hâl-ı pür-melâl üzere beni terk eylediği misüllü 

şimdiye değin cins-i nafakadan asla nesne dahi irsâl itmediğinden nafakaya şiddet-i ihtiyâc ile 

muhtâc olmam ile zevcim gâib-i mezbûr üzerine kıbel-i şer’den meblağ-ı kifâye farz ve takdîr 

olınmak matlûbımdır didikte mezbûre Hafize’nin takrîri meşrûhı vâkıa’mutâbık ve zikrî âtî 

meblağ kadar ma’ruf idüğü sikat-ı sahîhatü’l-kelimâtın ihbârlarıyla lede’ş-şer’i’l-enver zâhir 

ve mütehakkik olmağın hâkim-i mevki’ sadr-ı kitâb ve fakıhullâhu teâlâ ilâ-sebîli’s-savâb 

fazîletlü mollâ efendi hazretleri mezbûre Hafıze Hâtûn’ı ba’de’t-tahlîfi’ş-şer’î zevc-i gâib-i 

mezbûr üzerine üişbu târih-i hüccetden şehriye yüz yirmi guruş farz farz ve takdîr buyurub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı nafaka ve kisve vesâir havâyîc-i zarûriyesine harc ve sarfa ve 

led’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer zevc-i gâib-i merkûm Hâcı Ali üzerine rücû’a mezbûre 

Hafıze izin dahi virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi gurre-i şehr-i cumâde’l evvel sene 

tis’a ve seb’în ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i livâ-i Teke el-Hâcc Emin Efendi 

ve Muhzırbaşı Mehmed Ağâ  

ve gayrihum 

 

No:421 

Medîne-i Antalya’ya tâbı’ Doyran karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Mehmed bin Koca Ahmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Ümmü Gülsüm bint-i 



 651 

Hüseyin ile sulbî sagîr oğlu Ahmed ve validesi Fatma’ya münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver 

ba’de’l-tahkik sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan 

validesi (silik) (boşluk)Ümmü Gülsüm ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bi’l-farîzati’ş-

şer’iyye beyne’l-verese tevzî’ taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî 

zikr u beyan olınur hurrire fi’l-yevmi’t-tasi aşer min cumâde’l-evvel sene semânîn mieteyn ve 

elf 

 

Menzil    Anbar aded 1   Bağçe dönüm aded 10 

100 guruş   320 guruş   300 guruş 

 

Merkeb aded 1  Bârgîr re’s aded 1  Öküz aded 1 

200 guruş   280 guruş   325 guruş 

 

Buzağılı inek aded 1  Hınta keyl aded 15 fi 20 Şa’ir keyl aded 20 fi 10 

250 guruş   300 guruş   200 guruş 

 

Mısır darısı keyl aded 4  Müsta’mel çul aded 3  Saman  

fi 12    52 guruş   25 guruş 

168 guruş 

 

Çul aded 6   Bakır kab kıyye aded 5 Saban timurı aded 1 

65 guruş   125 guruş   20 guruş 

 

Balta aded 1 nacak aded 1 Heğbe orak aded 2  Elbise  

Orak aded 1   5 guruş   65 guruş 

28 guruş 

 

Kilim aded 1   Tüfenk aded 1   Sade yağ kıyye 3 

42 guruş   85 guruş   45 guruş 

 

Peynir kıyye 8   Hırdavât-ı beyt 

24 guruş   21 guruş 

 

Yekûni’l-mâl vesâir  

3090 guruş 
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Minhâ’l-ihrâcât 

Zevce-i mezbûre Ümmü  Techîz ve tekfîn masârıfı Resm-i kısmet-i âdî 

Gülsüm’ün mehr-i  240 guruş   65 guruş 

müecceli 

251 guruş 

 

Kaydiyye    Varakâ bahâsı   Masârif-i müteferrika 

4 guruş   2 guruş   20 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

586 guruş 

 

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

2504 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-   Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr 

mezbûre Ümmü Gülsüm Fatma    Ahmed 

313 guruş   417 guruş 13 para  1772 guruş 23 para 

 

XII/113a 

No:422 

An-asl Burdur sâkinlerinden olub zâtî ta’rif-i şer’î ile ma’rife Hadice bint-i Salih nâm 

Hâtûn medîne-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevc-i 

muhâlaaı işbu râfi’ü’l-vesîka Moravî Osman bin Halil muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm idüb yüz bir guruş mehr-i müeccel tesmîyesiyle zevc-i dâhilim olan hâzır-ı bi’l-meclis 

işbu Osman ile beynimizde hüsn-i muâşeret olmadığından merkûmın zimmetinde mütekarrer 

ve ma’kûd-ı aliyye olan yüz bir guruş mehr-i müeccel-i mezkûr hakkım ile nafaka-i iddet-i 

ma’lûmem ve me’net süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr Osman ile işbu 

meclis-i şer’de muhâlaa-ı sahîha-i şer’iyye ile hul’olduğumda ol dahi ber-vech-i muharer hul’-

ı merkûmu ba’de’l-kabûl hukuk-ı zevciyete müte’allik da’vâdan mezbûr Osman’ın zimmetini 

ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ile ibrâ ve ıskâta ol dahi kezâlik hukuk-ı zevciyete müte’allik 

da’vâdan benim zimmetimi âmmen ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-minvâl-i muharrer âherin 

ibrâsını kabûl eyledik deyü takrîrinde zevc-i merkûm Osman dahi vecâhen ve şifâhen 

mezbûreyi tasdîk itmeğin mâ vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min şehr-i 

rebi’ü’l-âhir sene semânin mieteyn ve elf 
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No:423 

Ma’rûz-ı dâ’îleridir ki  

Medîne-i Antalya mahallâtından Sagir Bey mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm el-

Hâcc Abdurrahman bin Ömer nâm kimesne medîne-i mezbûrede meclis-i livâya mahsûs 

odada huzûr-ı âlî-i kaymakâmılerinde ma’kûd-ı meclis-i nebevîde a’zâ-ı meclis-i livâ hâzırlar 

oldukları halde medîne-i mezbûrenin Meydan mahallesi sâkinlerinden Kahya oğlu Mustafa 

muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ömer Ali ile 

iştirâk ve münâsafeten mutasarrıf oldığım Kara Hayta nâm çiftlik arazisinden yeni göl ta’bîr 

olınur mahalde vâkı’ma’lûmü’l-hudûd ve’l-cîrân otuz dönüm mikdârı bir kıta’ tarla ile yine 

çiftlik-i mezkûr arazisinden zikr olınan yeni göl üstünde vâkı’ kizi tarlası dimekle arîf kırk 

dönüm mikdârı diğer bir kıt’a tarlaki cem’an yetmiş dönüm mikdârı tarlayı cümleten benim 

izin ve icâzetim olmaksızın hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mustafa şerikim hâzır-ı mezbûrdan isticâr 

oldığı ba’de’l-icâr sâlifü’z-zikr iki kıt’a tarlaya tohum ilkâ itmekle cem’an nısfları olub 

hissem olan otuz beş dönüm mikdârı araziye zer’ eylemiş oldığı tohumları hâlen sabit 

olmamağla mikdâr-ı mezkûr istî’âb iden tohumı benden bi’l-ahz ba’de’l-husûl mahsûline 

adem-i müdâhale ve benim içün tereke ile hâzır-ı müste’cir-i merkûm tenbiye olunmak 

muradımdır deyü da’vâ ittikde lede’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm Mustafa dahi cevâbında 

arâzi-i mezkûrenin nısfı olan sâlifü’z-zikr otuz beş dönüm mikdârı müddeî-i merkûm oldığını 

müddeî-i mezbûrın izin ve haberi olmaksızın istîcâr ve zer’ eylediğini mücir-i hâzır-ı merkûm 

Ömer Ali’nin tasdîk ve i’tirâfına mukârın tâyı’an ikrâr itmekle mûcebince müddeî-i merkûm 

el-Hâcc Abdurrahman’ın hissesi olan otuz beş dönüm arazisinden husûle gelecek mahsûlin 

ba’de’l-idrâk nısfını müddeî-i merkûma teslîm ile merkûm Mustafa’ya tenbiye sadedinde 

muslihûn tavassut iderek vâkı’asına mukâbil olmak üzere hâsılât-ı mezkûrenin rub’ını 

mezbûra i’tâ ve selâse-i erbâ-ı bâkîyeyi kendüsü üçün ahz ve istîfâ itmek üzere sulh 

eyledikleri ba’de’t-tescîl bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’lâşir min 

muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:424 

Medîne-i Antalya mahallâtından Âhi Yusuf mahallesinde sâkin ve zâtî ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife Ayşe bint-i Osman nâm Hâtûn tarafından zikr-i âtî bey’i takrîr ve i’tâ-ı hüccet 

istid’âsına vekîl oldığı zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân Tuzcular mahallesi 

sâkinlerinden Emin ibn-i Mehmed usta ve Timurcu Süleyman mahallesi sâkinlerinden 

Mehmed ibn-i el-Hâcc İsa nâm kimesnelerin ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle sâbit 

ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan hâlen zevc-i dâhili Hâcı Mehmed bin Halil ve 

Ekdir Hasan mahallesinde sâkinler mezbûre Ayşe’nin er-karındaşları Ömer ve Ali ve ibni’l- 
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merkûm Osman nâm kimesnelerden her birerleri medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer’-i şerîf-i enverde bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb irsen 

müştereken silk-i mülk-i sahîhamızda münselik olub medîne-i Antalya mahallâtından Ekdir 

Hasan mahallesinde vâkı’ etraf-ı erba’ası Mollâ Hasan oğlu Ahmed ve Katrancı Ali ve sarının 

Havva ana ve Kör Osman menzilleri ve tarîk-i hâs ile mahdûd tahtânî bir oda ve bir mikdâr 

havlıyı müştemil bir bâb mülk-i menzilimizi bi-cümleti’t-tevvâbi’ ve’l-levâhık ve kaffetü’l-

hukuk ve’l-murâfık tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve 

muvâza’adan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bin beş yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Mehmed Ağâ’ya bey’ ve temlîk ve teslîm oldığı ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı merkûm bin beş 

yüz guruş müşterî-i merkûm yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledik fi mâ ba’d 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrde bizim asla ve kat’ân alaka ve medhalimiz kalmayub müşterî-i 

merkûmın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarf ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ  

yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didiklerinde müşterî-i merkûm dahi tasdîk eylemeğin mâ 

vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-aşer min cumâde’l-evvel sene semânîn mieteyn ve elf 

 

XII/113b 

No:425 

Medîne-i Antalya muzâfâtından Kızılkaya kazâsı kurâsından Köz karyesinde sâkin ve 

zâtî ta’rif-i şer’î ile ma’rife Hadice bint-i Mehmed nâm bikr-i bâliğanın medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde medîne-i mezbûre mahallâtından 

Meydan Önü mahallesi sâkinlerinden Mustafa bin Ali muvâcehesinde bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-

ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mustafa beni tezevvüce tâlib ve râgib 

olmağla ben dahi rızâm ile beş yüz guruş mehr-i muaccel-i makbûz bir guruş mehr-i müeccel 

tesmiyesiyle ibu meclis-i şer’de nefsimi mezbûr Mustafa’ya asâleten akd ve tezevvîc 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer bi’l-asâle tezevvüc ve kabûl eyledi didikde mezbûr 

Hadice’yi sâdır olan kelimât-ı meşrûhasında merkûm Mustafa vecâhen tasdîk itmeğin mâ 

vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yemi’s-sâni ve’l-ışrın min şehr-i cumâde’l-evvel sene semânîn 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

Ser-Muhzırân Mehmed Ağâ 

Muhzır Ali 

ve gayrihum 
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No:426 

Medîne-i Antalya mahallâtından Meydan mahallesi sâkinlerinden ve zâtî ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife Fatma bint-i Selim nâm zenciye medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde 

zevc-i mutlakı Mercan bin Abdullah muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta’bîr-i ani’l-merâm 

idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mercan ile miyanemizde hâl-i zevciyet kâim iken mezbûrın 

karındaşından hâsıl ve benden mütevellid hücr ve terbiyemde olan altı aylık sulbî sagîr oğlu 

işbu Reyhân’ın nafaka ve kisve bahâ vesâir havâyîc-i zarûriyesiçün babası mezbûr Mercan 

üzerine kıbel-i şer’den mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olınmak matlubımdır didikde 

gıbbe’t-tasdîk hâkim-i mevki’ a’lâ’l-küttâb rafea’ kadrihu müvvellâtü’l-vehhâb fazîletlü mollâ 

efendi hazretleri dahi sagîr-i mezbûr içün babası nerkûm Mercan üzerine bi’t-terâzi işbu târih-

i kitâbdan şehriye yirmi iki buçuk guruş farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı 

sagîr-imezbûrın nafaka ve kisve vesâir havâyiîc-i zarûriyesine harc ve sarfa vekîlü’l-hacce  

istidâneye ve ınde’z-zafer babası mezbûr Mercan üzerine rücûa’ mezbûre  Fatma Hâtûn izin 

dahi virmeğin mâ vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yemi’s-sâmin aşer min şehr-i cumâde’l-evvel 

sene semânin mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i belde mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi 

Ser-muzırân Mehmed Ağâ 

ve gayrihum 

 

No:427 

Medîne-i Antalya mahallâtından Kızıllı karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefat 

iden Halil bin Veli bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Hadice kebîr oğulları Veli ve 

Ali’ye sulbye-i kebîre kızları Fatma ve Ünzile ve Kamile ve Emine ve sulbîye-i sagîre kızları 

Fatma’ya münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîre-i 

mezbûrenin malını hıfza ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan li-

ebeveyn er-karındaşları ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l farîzati’ş-

şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan terekenin defter-i kassâmıdir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân 

olınur hurrire fi’l yevmi’s-sabi’ ve’l-ışrîn min şehr-i rebi’ü’l-âhir sene semânîn mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil göz aded 1  Sahrınç bağda bağ evlek Dişi deve aded 2 

ahûr göz aded 2  aded 7    2000 guruş 

800 guruş   250 guruş 

 

Erkek topal deve aded 1 Kara sığır aded 6  Dana aded 2 
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600 guruş   800 guruş   160 guruş 

Öküz çift aded 2  Erkek merkeb aded 1  Mısır yük 42 

800 guruş   450 guruş   385 guruş 

 

Buğday yük 8   Şa’ir yük 6   Kazgan kıyye 5 

700 guruş   290 guruş   150 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye 10 Çul yük 3   Kara çadır  

215 guruş   85 guruş   170 guruş 

 

Tüfenk aded 1   Tabanca aded 1  Çift takımı aded 1 

70 guruş   50 guruş   (silik) guruş 

 

Müsta’mel kilim aded 2 Müsta’mel çul aded 2  Nacak aded 1 ve balta aded 1 

160 guruş   60 guruş   ve tahra aded 1 

        20 guruş 

Hınta yük aded 2  Nakd-ı mevcûdı  Hırdavât-ı beyt 

200 guruş   500 guruş   200 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

11435 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât  

Mehr-i zevce    Buber oğlu Nazmi’ye  Techîz ve tekfîn ve  

101 guruş   deyn-i müsbit   vasiyet-i müsbit 

    310 guruş   850 guruş 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

286 guruş   17 guruş   7 guruş 

 

Masârif-i müteferrika  

15 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

1587 guruş 
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Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

10848 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l mezbûr  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr 

mezbûre Hadice  Veli    Ali 

1356 guruş   2109 guruş 12 para  2109 guruş 12 para 

 

Hissetü’l-binti’l-kebîri’l- Hissetü’l-binti’l-kebîri’l- Hissetü’l-binti’l-kebîri’l- 

mezbûre Fatma   mezbûre Ünzile  mezbûre Kamile 

1054 guruş 26 para  1054 guruş 26 para  1054 guruş 26 para 

 

Hissetü’l-binti’l-kebîri’l- Hissetü’l-binti’l-sagîri’l- 

mezbûre Emine     mezbûre Fatma  

1054 guruş 26 para  1054 guruş 26 para 

Kesr para 

6 

 

XII/114a 

No:428 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i aliyye  

tebaasının Rum milletinden Kör Todoros oğlu İstavri nâm kimesne medîne-i mezbûre meclis-

i şer’-i şerîf-i enverde bâ’isü’r-rakîm medîne-i mezbûre mahallâtından Panabir mahallesinden 

ve millet-i mezkûreden Hâcı Bali veled-i Hâcı Yorgi ve şerîki olan sâlifü’z-zikr Makbule 

mahallesi ahâlisinden ve millet-i mezbûreden Destici Bali veled-i Guril nâm kimesneler 

muvâcehelerinde üzerlerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hâcı Bali 

güzerân iden yetmiş sekiz senesi ağustosunda beher bin yetmiş guruşa olmak üzere bana on 

dört bin iki yüz seksen beş kiremit teslîm itmek üzere bin iki yüz yetmiş dokuz senesi martı 

iptidâsında dahi beher bin yüz guruşa olmak üzere altı bin kiremit teslîm itmek üzere altı yüz 

guruş ki cem’an yirmi dört bin iki yüz seksen beş kiremit teslîm itmek üzere seneteyn-i 

mezkûreteynde bin altı yüz guruş i’tâ itmiş isemde (silik) mezkûrân mukaddeman mezkûr 

kiremitden ile’l-ân yedi bin kiremitden iderek tanzim iderek bakisini teslîmden imtinâ’ ider 

oldığından bi’s-suâl alıvirilmesi muradımdır didikde gıbbe’s-suâl müddeî-i aleyhâ-yı 

merkûmân dahi cevâblarında müddeî-i merkûmdan târih-i evvel-i mezkûrde bin guruş istikrâz 

ve kabz ittiklerini ikrâr ve târih-i sânî-i mezkûrde sâlifü’z-zikr altı yüz guruşu ahz ittiklerini 

inkâr ve meblağ-ı mezbûr mukâbilinde on dört bin kere edâ ve ikâ itmemizle mutâlebesinden 
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zimmetimiz tebrie olmuşdır deyü def’le mukâbele-i müddeî-i mezbûr dahi zikr olınan yedi bin 

kiremitden mâ adâyı kabzını inkâr idecek dâfiân-ı merkûmandan def’-i meşrûhlarına mutâbık 

beyyine taleb olundukda ityân sadedinde iken miyanelerine muslihûn tavassut iderek üç bin 

kiremit dahi edâ itmek üzere beynimizde inşâ-ı akd-i sulh eylediklerinde müddeî-i merkûm 

dahi sulh-ı mezbûrı kabûl ve bedl-i sulh-ı mezbûrı ahz ve istîfâ eyledikden sonra husûs-ı 

mezkûre müte’allik âmme-i da’vâda merkûmân zimmetlerini ibrâ-ı âmm ile ibrâ ve ıskât-ı 

merkûmân dahi mukaddem ve bu def’a bedel-i sulh olarak medfû’ları olan mezkûr 

kiremitlerin istirdâdına müte’allik da’vâdan kezalik müddeî-i merkûm zimmetlerini âmmen 

ibrâsına tarafından her biri aherin ber-minvâl-i meşrûh ibrâsını kabûl itmeğin mâ vakaa bi’t-

taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâbi’ min şehr-i cumâde’l-evvel sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:429 

Ma’rûz-ı dâ’îleridir ki  

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurrâsından Orkutlu karyesi ahâlisinden 

arzuhâl takdîm iden Sipâhi oğlu Mollâ Mehmed bin Hüseyin meclis-i şer’de medîne-i 

mezbûrede zâbit abak livâ-ı mezbûre mâl müdîri  bulunan Ahmed Rıfat Efendi tarafından 

vekîl olub husûs-ı câyda cânib-i şer’iden dahi husûmeti re’y olınan Emin Efendi ibn-i el-Hâcc 

Ali muvâcehesinde târih-i i’lâmdan on sekiz gün mukaddem yedimden zâyi’ olan beş yaşında 

işbu siyah erkek camus mülküm iken hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mehmed Efendi’nin müvekkili 

müdîr-i mâl Ahmed Rıfat Efendi mezkûr camus yâve olmak za’mıyla zabt itmek murâd ider 

olmağla sual olınub bi’l-istintâk taleb iderim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-suâl vekîl-i merkûm 

zikr olınan camus yâve olmak üzere müvekkil-i mûmâ-ileyhin me’mûriyeti hasebiyle 

cânibü’l-mâl içün bi’l-emâne zabt eylediğini ikrâr lakin müddeî-i merkûm Mollâ Mehmed’in 

mülkü oldığı ma’lûm değildir deyü ba’de’l-inkâr-ı müddeî-i merkûm ber-vech-i muharrer 

müddeâsını led’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan karye-i mezbûr 

ahâlisinden el-Hâcc Hüseyin Efendi ibn-i Süleyman ve Çakır Ahmed oğlu Mustafa nâm 

kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i şer’-î bi’l-muvâcehe isbât itmeğin mzcebince mezkûr 

camus müddeî-i mezbûr Mollâ Mehmed’e teslîm ile müvekkil-i mûmâ-ileyh Ahmed Rıfat 

Efendi’ye izâfetle vekîl-i merkûm Emin Efendi’ye tenbiye olındığı bi’l-iltimâs huzûr-ı 

saâdetlerine i’lâm olındı hurrire fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-evvel sene 

semânîn mieteyn ve elf 

 

XII/114b 

No:430 

Ma’rûz-ı dâ’îleridir ki  
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Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Kebez aşiretinden bâ’isü’l-i’lâm Osman bin Osman nâm 

kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûrede 

sâkin devlet-i aliye tebaasının Rum milletinden (silik) Sava veled-i Aptol muvâcehesinde 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb (silik) oldığı halde târihinden bir buçuk sene akdem zâyi’ 

olan beş yaşında bir re’s dişi merkebi hâzır-ı bi’l-meclis işbu Sava yedinde olmağla suâl ve 

mûceb-i şer’isi bi’l-icrâ merkeb-i mezkûrın merkûmdan istirdâd olınmak matlûbımdır didikde 

gıbbe’s-suâl merkûm Sava dahi cevâbinda mezkûr merkeb gâib-i ani’l-meclis ismi mechûl bir 

şahısdan iştirâ olınmak mâlım olarak bi-hakkın vaz’-ı yed iderim deyü müddeî-i merkûmın 

mülki oldığını inkâr itmekle müddeî-i merkûm Osman’dan da’vâsına mutâbık beyyine taleb 

olundukda ol dahi adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan aşiret-i mezbûreden Kiriş 

oğlu Ali bin Ali ve Mollâ Veli’nin oğlu Osman nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i 

şer’î mutâbıkan lil-müddeî eyledikleri şehâdetleriyle müddeâ-yı mezkûrı ba’de’l-isbât ve 

gıbbe’l-hulfi’l-mu’teberi’ş-şer’î ve’l-hükm müddeî-i aliye-i merkûm Sava merkeb-i mezkûrı 

müddeî-i merkûma teslîm ile tenbiye olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’s-

sâni min cumâde’l-evvel sene semânîn mieteyn ve elf 

 

No:431 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan mahallesi sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Adile bint-i Halil bin Abdullah’ın sulbî sagîr oğlu Hasan Ali’nin hâlı Hüseyin Ağâ ibni’l-

mezbûr Halil nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde 

sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan sagîr-i mezbûrın 

babası zabtiyye Ahmed bin Ali Hoca muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm eyleyüb 

kız karındaşım müteveffiye Adile’nin sagîr oğlu Hasan Ali’nin vasîsi olan hâzır-ı bi’l-meclis 

işbu Ahmed Ağâ yedinden sagîr-i mezbûrın mal-i mevrûsı olarak  (silik) ve kabz eylediğim 

bin üç yüz otuz iki guruş nakd ile târihinden (silik) sene müeccel sagîr-i mezbûr mâlı olarak 

vasî-i merkûmdan iştirâ ve kabz eylediğim bir aded helâli saât semeni olan dört yüz yetmiş bir 

guruş ki cem’an bin sekiz yüz üç guruş sagîr-i mezbûr içün zimmetimde vâcibü’l-edâ 

deynimdir didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î medîne-mezbûre mahallâtından Timurcı Süleyman 

ahâlisinden (silik) Salih bin İsa ve Elmalu mahallesinden Mehmed bin Mahmud Ağâ her biri 

meclis-i mezkûrde takrîr-i kelâm ve tasvîr-i merâm müteveffiye Adile Hâtûn’ın sulbî sagîr 

oğlu Hasan Ali’ye dayısı hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hüseyin Ağâ’nın cem’an deyni olan bin 

sekiz yüz üç guruş ki vadesi olan üç sene hitâmında edâsına bi’l-emr ve’l-kabûl her biri başka 

başka kefîl (silik) deyü hatm-i kelâm eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yemi’s-

sâlis aşer min şehr-i rebi’ü’l- âhir sene semânin ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 
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Antalya hânedânından rıfatlü el-Hâcc Ömer Ağâ 

Müfti-i belde mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi  

ve hancı Hasan 

ve gayrihum 

 

No:432 

Fi’l-asl medîne-Isbarta ahâlisinden olub medîne-i Antalya mahallesinde vâkı’ Elmalu 

mahallesinde  odasında sâkin iken bundan akdem vefât iden Hâcı İbrahim bin Mehmed bin 

Abdullah’ın verâseti zikr olınan medîne-i Isparta’da sâkin kızı Ayşe’ye münhasire oldığı 

lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyan ve müteveffâ-yı mezbûr terekesinden sülüsünü techîz 

ve tekfînine sarf nakdiyke bâkî kalan sülüsüni dahi kerimesi Ayşe’ye isâl  mahallesinden Hâcı 

Mehmed bin İbrahim nâm kimesneleri vasi ve Elmalu mahallesinden Mehmed bin Ahmed 

nâm kimesneyi dahi üzerine nâzır ihtiyâr eylediğini Rumelili Hâcı Mehmed bin Mustafa ve 

Bursalı Mustafa bin Ali nâm kimesnelerin beytü’l-mâl emini fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi 

tarafından bi’t-tevkîl irsâl olınan mâl kalemi ketebesinden Emin Efendi ibn-i Ali 

muvâcehesinde ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle sâbit ve a’yân oldıktan sonra şer’-i 

şerîf ve vasî ve nâzır-ı merkûmân ma’rifetleriyle tahrîr ve suûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede bey’ 

olınan tereke-i müteveffâ-yı merkûm ile nükûd-ı mevcûdesini mübeyyen defterdir ki ber- 

vech-i âtî zikr u beyân olınur fi’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-evvel sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Post aded 1   Yağmurluk aded 1  Kilim aded 1 

7 guruş   17 guruş   14 guruş 

 

Bir kat yatak ve döşek ve Hırka aded 1   Çuka aded 1 

yasdık ve yorgan  5 guruş   27 guruş 

72 guruş 

 

Abdestlik aded 1  Dimi aded 1   Entari aded 2 

43 guruş   20 guruş   17 guruş 

 

Sanduk aded 2   Toprak tencere   Hasır aded 10 

33 guruş   90 guruş   (silik) 

 

Köhne seccade aded 1 Püskül aded 1   Timur aded 2 
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8 guruş   20 guruş   15 guruş 

 

Heğbe ve hırdavât   Vasî-i merkûmın hayatında  

56 guruş   teslîm itmiş oldığı nakd-i 

    mevcûdı 

    500 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke 

865 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Hammaliyye-i eşyâ  Dellâliyye-i eşyâ  Varaka bahâ 

1 guruş   7 guruş 10 para  1 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcat 

8 guruş 30 para 

Sahhu’l-bâkî 

530 guruş 

Vasî-i merkûm sülüs-i mezkûr iki yüz yetmiş sekiz guruş otuz parayı tamamen ve 

kâmilen kabz eylediği misüllü beyt-i mezbûrenin hissesi olan meblağ-ı merkûm beş yüz otuz 

guruş dahi ber-mûceb- vasiyet-i mezkûre merkûma irsâl ve îsâl içün merkûm Hâcı Mehmed’e 

bi’t-tamâmteslim olındığı işbu mahalle şerh olındı 

 

XII/115a 

No:433 

Medîne-i Antalya mahallâtından Takyeci mahallesinde sâkin ve zâtî zeyl-i hüccetde 

muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ta’rifleriyle ma’rife Hadice bint-i Sarı İsmail nâm hâtûn 

meclis-i şer’-i şerîf-i lâzımü’t-teşrîfde işbu râfi’ü’l-vesîka işçi el-Hâcc Mehmed bin İbrahim 

nâm kimesne mahzarında bi’l-velâye ikrâr-ı tâmm ve ta’bîr-i ani’l-merâm idüb bundan akdem 

fevt olan kızım Fatma’nın kendüden evvel fevt olan zevci Deli Ömer’in firâşında hâsıl ve 

kızım müteveffât-ı mezbûreden mütevellid hâlen bi-hakkı’l hidâne ve’l-velâye hücr ve 

terbiyemde olan işbu hâzır-ı bi’l-meclis Abdülvahid nâm sagîri infâk ve iksâya iktidârım 

olmayub muhtace olmamla sagîr-i mezbûrı beher şehr otuz guruş ücret kavliyle ile hâzır-ı 

bi’l-meclis işbu el-Hâcc Mehmed Ağâ’ya icâr ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i 
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muharrer istîcâr ve teslîm eyledikten sonra beher şehr kavlolınan ücret-i mezkûreyi sagîr-i 

mezbûr Abbdukvahid’in nafaka ve kisve vesâir levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarfa mekûm 

işci el-Hâcc Mehmed Ağâ’ya emr u tevkîl eyledim didikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer harc 

ve sarfa müteahhid olmağın mâ vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrın min 

şehr-i cumâde’l-âhir sene tis’a ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No:434 

Ma’rûz-ı dâ’îleridir ki  

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami’-i Cedîd mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden Kürkci Kostanti veled-i Yorgi medîne-mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer’de yine mahalle-i mezbûre ahâlisinden ve tebaa-ı merkûmeden İstiradi veled-i 

İlbon muvâcehesinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu İstiradi târih-i i’lâmdan bir gün mukaddem 

hâneme gelüb bi-gayri hakkın bana pezevenk kerata köpek aşağıya kellesini öldüreceğim 

deyü şütûm- galiza ile şetm ve beni darb ile ihâfe itmekle mûceb-i şer’isini taleb iderüm deyü 

ba’de’d-da’vâ ve’l-inkâr müddeî-i merkûm Kostanti müddeâsına mutâbık beyyineden izhâr-ı 

acz ile beyine tâlib olub merkûm İstiradi dahi nukûl itmekle İstiradi’ye şer’ân takrîr-i lâzım 

geldiği huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrire fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i cumâde’l-âhire 

sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/115b 

No:435 

Medîne-i Antalya kurrâsından Zeytun karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Fatma bint-i Ahmed bin Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûkı Südcü oğlu Halil bin Ali 

nâm kimesne ile sadrî kebîr oğulları Mustafa ve Musa ve sadrîye-i kebîre kızları Ümmü ve 

Ümmühan’a münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkik olduktan sonra 

mücerred verese-i merkûmenin taleb ve iltimâsları ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzi’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûredir 

ki ber-vech-i âtî zikr olınur fi’l-yemi’s-sâlis aşer min şehr-i zi’l-ka’deti’ş-şerîfe sene tis’a ve 

seb’in ve mieteyn ve elf 

 

Buzağılı sığır aded 1  Danalı sığır aded 3  Düge sığır aded 1 

230 guruş Musa  750 guruş Mustafa  150 guruş zevci Halil 

    ve Ümmühan  ve Ümmü   

 

Üç yaşında tosun aded 1 Öküz aded 1   Erkek merkeb  aded 1 
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300 guruş Mustafa  620 guruş zevci Halil  200 guruş Musa 

 

Dişi merkeb  aded 1  Çam köyli Sello’da şa’ir  Kızı Ümmü üzerinde hınta  

150 guruş zevci Halil   keyl 8    keyl 22 

    80 guruş Musa  50 guruş 

 

Kilim aded 1   Yazlı mertebânî sahan  Def’a mertebânî sahan  

50 guruş Ümmühan   aded 1    aded 1 

    30 guruş Musa  Silik Ümmühan  

 

Çukur sahan aded 2  Def’a çukur sahan  aded 2 Süd leğeni  

35 guruş Mustafa  15 guruş Mustafa  30 guruş Mustafa  

 

Def’a süd leğeni aded 1 Bakır süd çömleği aded 1 Su tası  aded 1 

10 guruş Ümmühan   25 guruş Musa  10 guruş Mustafa 

 

Tencere aded 1  Def’a tencere aded 1  Kazgan aded 1 

50 guruş Ümmühan   15 guruş Mustafa   12 guruş Musa 

 

Soba kıracı aded 1  İbrik aded 1   Çuval aded 3 

45 guruş zevci Halil   10 guruş Ümmü  40 guruş Ümmü 

 

Köhne yorgan aded 1  Kahve takımı    Bakır zenne kuşağı aded 2 

minder aded 1 yasdık   20 guruş   60 guruş Mustafa 

aded 3    zevci Halil 

70 guruş Musa  

 

Namusiyye aded 1  Hırdavât  aded 1  Zevci merkûm Halil zimmetinde  

40 guruş zevci Halil   20 guruş Ümmü   mehr-i müeccel hissesi  

        25 guruş 

Cem’an yekûni’l mâl  

3270 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Deyn-i müsbit Balta   Resm-i kısmet 
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55 guruş   oğlu Oran   82 guruş 

    100 guruş 

 

Kaydiyye    Varaka bahâ    Masârif-i müteferrika  

5 guruş   2 guruş   29 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât  

270 guruş 

 

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

3000 guruş 

 

Hissetü’z-zevci’l-merkûm Halil   Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Mustafa  

750 guruş     750 guruş 

250 guruş Balada merkûm olan (silik) 725 guruş  

        35 guruş Bâlâda muharrer terekeden 

            makbûzı     

        35 guruş  

1000 guruş       30 guruş zevc-i merkûm Halil’den geçen 

Merkûm Halil’in bâlâda muharrer       5 guruş  

terekeden makbûzı        5 guruş Karındaşı Musa’dan geçen 

1020 guruş Bâlâda muharrer  matlûbı      0 

1050 guruş 

1020 guruş 

    30 guruş Bâkî ibn-i mezbûr Mustafa’ya 

        teslîm şüd 

 

Hissetü’l-ibni’l-merkûm Musa  Hissetü’l- binti’l-mezbûre Ümmü 

750 guruş     375 guruş 

Merkûm Musa’nın bâlâda muharrer   375 guruş Ber-vech-i bâlâ terekeden  

terekeden makbûzı     000       makbûzı 

775 guruş       

750 guruş Bâlâda hisse-i irsîyesi 

005 guruş Bâkî karındaşı Mustafa’ya  

      teslîm şüd  
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Hissetü’l- binti’l-mezbûre Ümmühan  

375 guruş    

375 guruş Ber-vech-i bâlâ terekeden  

000      makbûzı 

Mezbûrûn Mustafa ve Musa ve Ümmü ve Ümmühan bâlâda murakkam hisse-i irsîyeleri 

olan cem’am iki bin iki yüz elli guruş müteveffât-ı mezbûrenin terekesine bi’l-verâse vâzı’ü’l-

yed bulunan zevc-i merkûm Halil yadinden her biri tâmamen ahz ve kabz eylediğiişbu 

mahalle şerh virildi 

 

XII/116a 

No: 436 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Penbe Hâtûn ibnet-i Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûkı Hamal Feyzi bin Ali ile  

sadrî kebîr oğlı Osman ve  sadrî sagîr oğlı Ali ve sadrîye-i kebîre kızları Ayşe ve Hadice’ye 

münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra sagîr-i mezbûr Ali’nin 

babası ve veliyysi olub mahmûdü’l-hâl idüğü ihbâr olınan zevc-i merkûm Feyzi ve mezbûrûn 

Osman ve Ayşe ve Hadice taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve beyne’l-

verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzi’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûredir ki ber-

vech-i âtî zikr u beyân olınur fi’l-yemi’l-hâdi ve’l-ışrîn min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene 

tis’a ve seb’in ve mieteyn ve elf 

 

Camaşuy leğeni aded 1 Kazgan aded 1  Köhne leğen maa ibrik  

Ayşe    Ayşe    Ayşe 

60 guruş   100 guruş   35 guruş 

 

Köhne kapaklı tencere Def’a kapaklı tencere  Köhne minder  aded 1 

aded 1 Ayşe   aded 1 Ayşe   Yasdık aded 2 Ayşe 

26 guruş   26  guruş   12 guruş 

 

Sanduk aded 1 Ayşe   Def’a sanduk aded 1 Ayşe Kapak şurba tası aded 1 

18 guruş   6 guruş   Hadice 

        16 guruş 

 

Sahan aded 2 Hadice   Sagîr kapaklı tencere   Bir mikdâr harîr Hadice  

16 guruş   aded 1    Hadice  
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    14 guruş   62 guruş 

 

Yağ tâbesi aded 2  Tas aded 1 şam’dan   Kahve değirmeni aded 1 

40 guruş zevc   aded 1 cezbe aded 1  zarf aded 4 zevc 

    Bıçak aded 1 zevci  20 guruş 

    8 guruş 

 

Gömlek aded 1 zevc  Minder aded 1yasdık  Sac aded 1 sac ayağı  

41 guruş   aded 1 zevci   aded 1 zevc 

    10 guruş   5 guruş 

 

Şişe aded 1 balta ve keser Tarak aded 1 makas aded 1 Boğası ve basma parçası 

ve tahra zevc   Zevc    Osman 

15 guruş   14 guruş   20 guruş 

 

Sini aded 1 Osman  Tepsi aded 1 Osman  Makreme ve peştamal Osman 

31 guruş   18 guruş   22 guruş 

 

Entari aded 1 kebe Osman  Kapaklı sahan aded 1  Bir kat yatak Osman 

75 guruş   Osman    50 guruş 

22 guruş 

 

Zevc-i merkûm Feyzi  Mahalle-i mezbûrede vâkı’ 

zimmetinde mehr-i  sâkin oldığı bir bâb mülk-i 

müeccel hakkı   menzilde sülüs hissesi 

51 guruş   2300 guruş 

 

Cem’an yekûn 

3025 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn maa’l Damadı Hasan Çavuş   Resm-i kısmet  

kefâret bi’l-vasiye   deyn-i müsbet   85 guruş 

500 guruş   35 guruş 
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Varaka bahâ    Dellâliyye    Masarif-i müteferrika 

2 guruş   18 guruş   20 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

645 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2490 guruş 

 

Hissetü’z-zevci’l-merkûm    Hissetü’l-ibni’l-merkûm kebîr Osman 

Feyzi      622 guruş 

622 guruş     238 guruş eşyadan 

205 guruş Ber-vech-i bâlâ eşyâdan mak- 384 guruş menzil semeninden 

      bûzı  

417 guruş menzil semeninden 

 

Hissetü’l-ibni’l-merkûm sagîr Ali  Hissetü’l-binti’l-mezbûre kebîre Ayşe 

622 guruş Menzil semeninden nakd  311 guruş 10 para 

      283 guruş 20 para eşyadan 

        27 guruş 30 para menzil semeninden 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre kebîre Hadice  

311 guruş 10 para 

108 guruş 00 para 

203 guruş 10 para menzil semeninden 

Sagîr-i mezbûr Ali’nin bâlâda muharrer hisse-i irsîyesi olan altı yüz yirmi iki buçuk 

guruş veliyysi babası merkûm feyzi yedine li-ecli’l-istirbâh teslîm olınub verese-i kibâr-ı 

merkûmûndan dahi her biri ber- vech-i muharrer taksîm-i bâlâ hisse-i irsîye-i ma’lûmeleri 

tamamen ahz ve kabz ve istîfâ hak eyledikleriişbu mahalle şerh virildi 

 

XII/116b 

No:437 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden Kaduk oğlu Mehmed bin Süleyman bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-ı  

metrûkesi Hafize bint-i Ahmed ve validesi Havva bint-i Mehmed nâm hâtûnlar ile  sulbî kebîr 
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oğlu İbrahim ve  sulbî sagîr oğlu Süleyman ve sulbîye-i kebîre kızları Şerife ve Rabia’ya 

münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîr-i mezbûr 

Süleyman’nin validesi ve  tesviye-i umûrına vasî-i mansûbesi mezbûre Hafize Hâtûn vesâir 

verese-i kibâr taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve esmân-ı hâsılası 

miyâne-i veresesi alâ mâ farzü’l-ilm  tevzî’ ve taksîm  olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrın 

sâlifü’z-zikr Makbule mahallesinde vâkı’nısf-ı hisseleridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur  fi’l-

yevmi’s-sâlis min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tis’a ve seb’in ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede vâkı’nısf-ı mülk-i menzil 

2200 guruş Derûn-ı defter-i kassâm-atîkada muharrer mukaddemân takdîm olınan kıymeti 

1500 guruş Bu def’a hîyn-ı bey’inde zuhûr iden fazlası  

4000 guruş 

    60 guruş Fazla-ı muharrere-i mezkûreden Resm-i kısmet Kaydiyye Masârif-i müteferrika 

                                                               37 guruş          2 guruş     20 guruş 

3940 guruş Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese  

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l-  

mezbûre Hafize  Havva Hâtûn   merkûm  

492 guruş   656 guruş 26 para 2 akçe 930 guruş 11 para 

492 guruş 

000 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- Hissetü’l-binti’l-kebîri’l Hissetü’l-binti’l-kebîri’l 

merkûm Süleyman   mezbûre Şerife  mezbûre Rabia  

930 guruş 11 para  465 guruş 52 para  465 guruş 52 para 

 

Ba’dehu kable’l-kısmet ümm-ı mezbûre Havva Hâtûn dahi vefât idüb verâseti kendüden 

evvel fevt oğlu merkûm Mehmed’in sulbî kebîr oğlu İbrahim ve sulbî sagîr oğlu Süleyman ve 

sulbîye-i kebîre kızları Şerife ve Rabia’ya münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın vasî-i mansûbesi validesi mezbûre Hafize ve 

mezbûrûn İbrahim ve Şerife ve Rabia taleb ve iltimâsları ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bey’ ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olan tereke-i müteveffât-ı mezbûrdır ki 

ber-vech-i âtî zikr olınur tahriren fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tis’a ve 

seb’in ve mieteyn ve elf 
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Mahalle-i mezbûrede vâkı’ Medîne-i mezbûre mahallât- Simli zenne kuşağı aded 1 

bey’ olınan nısf-ı mülk-i  ımdan Timurcı Kara mahal- 300 guruş 

menzil semeni   lesinde vâkı’bir bâb mülk-i 

4000 guruş   bağçede altı sehmde bir  

    sehm hisse-i şâyıa’sı 

    230 guruş 

 

Bâlâda muharrer kendüden   

Evvel vefât iden oğlu Mehmed 

‘den hisse-i irsîyesi 

656 guruş 26 para 2 akçe 

Cem’an yekûn 

6176 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn  Vücûh-ı hayra vasiyet-i Resm-i kısmet  

101 guruş   müsbitesi   127 guruş 

    1000 guruş 

Kaydiyye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika  

10 guruş   5 guruş   66 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

1309 guruş 

 

Hissetü’l-ibni’l-mezbûr kebîr İbrahim  Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr Süleyman 

1625 guruş 26 para 2 akçe     1625 guruş 26 para 2 akçe 

  930 guruş 13 para 1 akçe                                930 guruş 13 para 1 akçe 

2556 guruş 00         0            2556 guruş   00        0    

Bâlâda babasından mukâbilinden makbûzı  Mukâbilinde 

2046 guruş Menzil semeninden nakden  2046 guruş Menzil semeninden nakden 

410 guruş Bağçe hissesinden    410 guruş Bağçe hissesinden  

  100 guruş Simli zenne kuşağından     100 guruş Simli zenne kuşağından  

2556 guruş      2556 guruş 
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Hissetü’l-binti’l-mezbûre kebîre Şerife  Hissetü’l-binti’l-mezbûre kebîre Rabia 

812 guruş 23 para  1 akçe    812 guruş 23 para  1 akçe 

465 guruş   6 para   2 akçe                               465 guruş   6 para   2 akçe   

1278 guruş 00         0     1278 guruş 00         0  

Mukâbilinde       Mukâbilinde   

1023 guruş Menzil semeninden   1023 guruş Menzil semeninden 

  205 guruş Bağçeden       205 guruş Bağçeden  

   50 guruş Kuşakdan         50 guruş Kuşakdan  

1278 guruş       1278 guruş 

 

 

XII/117a 

No: 438 

Medîne-i Antalya sâkinlerinden ve devlet-i aliyye tebaasının Rum milletinden Dülger 

Andreya veled-i Nikola meclis-i şer’de sagîr-i mezbûr Süleyman’ın validesi ve vasî-i 

mansûbesi olan mezbûre Hafıze Hâtûn mahzarında ikrâr-ı tâmm idüb sagîr-i mezbûr 

Süleyman’ın mâl-ı mevrûsundan ve vasî-i mezbûre yedinden istidâne ve kabûl eylediğim 

bâlâda muharrer menzil semeni hissesi olan iki bin kırk altı guruşki semeni bir seneye kadar 

müeccel ve mev’ûd sagîr-i mezbûrın mâl-ı mevhûbundan vasî-i mezbûre yedinden iştirâ 

eylediğim halâylı pürbul saat semeninden üç yüz yedi guruş ki cem’an iki bin üç yüz elli üç 

guruş sagîr-i mezbûr Süleyman’a zimmetimde deynimdir eyledikten sonra mukırr-ı medyûn-ı 

merkûm Andreya’nın zimmetinde sagîr-i mezbûr Süleyman’a ciheteyn-i mezkûreteyden deyni 

olan meblağ-ı mecmû’ merkûm iki bin üç yüz elli üç guruş tarafından bi’l-emr ve’l-kabûl 

kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer’iyye ile yine devlet-i aliyye tebaasından İngiliz oğlu Anekli 

veld-i Yorgi dahi müteâkiben kefîl bi’l-mâl ve zâmin oldığı işbu mahalle şerh virildi 

      Fi 3 Zi’l-hicce sene 79 

 

No: 439 

Medîne-i Antalya mahallâtından Has Balaban mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

maktûlen vefât iden el-Hâcc Hafız Abdi bin Mustafa bin Abdullah’ın verâseti zevce-i 

metrûkesi Fatma bint-i Süleyman ile sulbî kebîr oğlu Mustafa ve sulbî sagîr oğlu Murad ve 

sulbîye-i kebîre kızları Fatma ve Kamile ve Şerife’ye ve sulbîye-i sagîre kızları Ayşe ve 

Hanife’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra verese-i 

kibâr-i merkûmûn ile sagîrûn-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den mansûb 

vasîleri enişteleri Osman bin İbrahim’den her birerlerinin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i 
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şer’le tahrîr ve terkîm ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede âhere bey’ ile semeninden ba’de’l- 

ihrâcı’l-masârif ve’l-düyûn sahhu’l-bâkî bi’l farîzati’ş-şer’iyye beyne’l-vereseti’l-mezbûreyn 

tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur 

hurrire fi’l yevmi’s-sâbı’ min şehr-i rebi’ü’l âhir sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Hamamda mevcûd kütük Peştamal çift aded 13  Havlı çift aded 12 

Yük aded 140   104 guruş   125 guruş 

420 guruş 

 

Bel havlısı aded 3  Na’len çift aded 9  Tas aded 3 

35 guruş   18 guruş   21 guruş 

 

Külhân kapağı maa   Hamam sıcaklığı  Çıra kütük aded 20 

kürek    40 guruş   30 guruş 

25 guruş 

 

Sini aded 1   Leğen aded 1   Def’a leğen maa karâvana  

30 guruş   60 guruş   58 guruş 10 para 

 

Kataif tebsisi aded 2  Tabak aded 4   Sahan aded 6 

36 guruş   55 guruş   60 guruş 

 

Tencere maa kapak aded 2 Tâbe aded 3   Tas aded 3 

80 guruş   35 guruş   38 guruş 

 

Güğüm    Toprak çanak aded 15 Fenâr aded 20 

34 guruş   13 guruş   6 guruş  

 

Dest aded 8   Çifte tüfenk aded 1  Çarık aded 1 

6 guruş   171 guruş   6 guruş 

 

Küp aded 2   Def’a tüfenk aded 1  Def’a tüfenk aded 1 

11 guruş   38 guruş   80 guruş 

 

Sarı takım(silik) aded 1 Kahve takımı aded 1  Sac ayağı aded 9 
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30 guruş   51 guruş   15 guruş 

 

Mihaliç   Bir mikdâr hırdavât  Zerdali kurısı  

8 guruş   17 guruş   23 guruş 

 

Kahve ve değirmeni aded 1 Bıçak aded 1 balta aded 1 Tas kevgir aded 1 

59 guruş   9 guruş   8 guruş 

 

Nargile aded 1   Divît aded 1   Köhne yasdık aded 3 

4 guruş   6 guruş   27 guruş 

 

Hasır aded 6   Tarak aded 1 Kocuk aded 1 Çuka kıllu kürk aded 7 

19 guruş   40 guruş   76 guruş 

 

Nim-ten aded 1  Bir kat yatak   İhram aded 2 

9 guruş   110 guruş   154 guruş 

 

Def’a bir kat yatak   Def’a bir kat yatak   Def’a ihram aded 1 ve çul 

160 guruş   160 guruş   aded 1 

        8 guruş 

 

Sanduk aded 1   Gömlek ve don aded 1 Def’a gömlek ve don 

8 guruş   22 guruş   35 guruş 

 

Def’a gömlek ve don  Def’a gömlek ve don  Hırdavat  

36 guruş   30 guruş   33 guruş 

 

Def’a sanduk aded 1  Çevre aded 6   Gömlek aded 2 

20 guruş   40 guruş   90 guruş 

 

Def’a sanduk aded 2  Def’a sanduk aded 1  Ayine aded 1 

28 guruş   8 guruş   2 guruş 

 

Ağ bahâsı   Def’a ağ bahâsı   Def’a ağ bahâsı 

325 guruş    100 guruş   31 guruş 
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Filika semeni   Balta aded 1   Sandal semeni  

270 guruş   6 guruş   350 guruş 

 

Nükûd-ı mevcûd  Kisesinde mevcûd   Anbar göz aded 2 

365 guruş   62 guruş   50 guruş 

 

Sarı Hasan’da   Yutan oğlu Ali’de  Asma saat aded 2 

100 guruş   550 guruş   100 guruş 

 

Koyun saati aded 2  Def’a asma saat  Kazgan aded kıyye 60 

160 guruş    40 guruş   195 guruş 

 

Def’a kazgan kıyye 60 Moravî Süleyman çavuşda  Tencere aded 3 

195 guruş   200 guruş   75 guruş 

 

Hasır aded 7 

15 guruş 

 

Yekûni’l-mâl vesâire 

6059,5 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  Zevce-i mezbûrenin Fatma Resm-i kısmet-i âdî 

424 guruş   ‘nın mehr-i müecceli  151 guruş 10 para 

    51 guruş 

 

Dellâliyye-i eşya-ı mübia’ Kaydiyye-i defter  Varaka bahâsı 

80 guruş   10 guruş   3 guruş 

 

Masârif-i müteferrika  Mehmed ibn-i el-Hâcc  

80 guruş   Hasan’a bâ-şehâdet Mehmed 

    bin Ahmed   çavuş bin Osman  

    ve bâ-tahlîf deyn-imüsbit 

    100 guruş 

Yekûni’l-ihrâcât 
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899 guruş 10 para 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

5160 guruş 30 para 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-  

mezbûre Fatma  mezbûr Mustafa  mezbûr Murad  

645 guruş 3 para  1003 guruş 18 para  1003 guruş 18 para 

 

Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l- Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l- 

mezbûre Fatma  mezbûre Kamile  mezbûre Şerife 

501 guruş 29 para  501 guruş 29 para  501 guruş 29 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l Kesr para  

mezbûre Ayşe   mezbûre Hanife  6 

501 guruş 29 para  501 guruş 29 para 

 

XII/117b 

No: 440 

Medîne-i Antalya kurrâsından Kundı karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Topal Hasan kethüdâ ibn-i Mustafa bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri 

Ayşe bint-i Mehmed ve diğer zevce-i menkûhası Kamile bint-i Ahmed nâm Hâtûnlar ve 

sulbîye-i sagîre kızları Meryem ve Havva ve li-ebeveyn kız karındaşları Havva ile Vehibe 

bi’l-sülüsüne münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l enver zâhir ve âşikâr olduktan sonra sagîretân-ı 

mezbûretânın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mevrûs mallarını hıfza ve  tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer’-i enverden sagîre-i mezbûre Meryem içün vasî nasb olınan li-ebeveyn 

ammî oğlu Mehmed kethüdâ ibn-i İsmail kethüdâ ve sagîre-i mezbûre Havva içün dahi vasî 

nasb ve ta’yîn olınan Antalyalı Hoca oğlu Hafız Ahmed Efendi vesâir verese-i kibâr-i 

mezbûrûndan her birinin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve ba’de 

ihrâcü’l-sülüs sahhu’l-bâkî beyne’l-verese bi’l farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defter-i kassâmıdir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire 

fi’l yevmi’s-sâlis min şehr-i şa’bânü’l muazzam  sene tis’a ve seb’în ve mieteyn ve elf 

 

On iki yaşında kırmızı  On yaşında erkek kara On dört yaşında erkek boz 

erkek deve re’s aded 1 deve re’s aded 1  deve re’s aded 1 
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1100 guruş   1025 guruş   1000 guruş 

 

Sekiz yaşında kırmızı  On dört yaşında koca   Amelmânda kör koca   

erkek deve re’s aded 1 bataklı boz deve aded 1 deve re’s aded 1 

1000 guruş   700 guruş   500 guruş 

 

Üç yaşında erkek boz  İki yaşında erkek kara El ib maa eğer 

deve re’s aded 1  deve aded 1   takımı aded 1 

400 guruş   400 guruş   750 guruş 

 

Doru iğdiş aded 1 maa Kır tobal bârgîr  Yağız bârgîr re’s aded 1 

Eğer takımı    re’s aded 1   500 guruş 

700 guruş   400 guruş 

 

Doru kısrak maa erkek tay Serikli bölükbaşı oğlu  Boz merkeb aded 1 

400 guruş   Ahmed dört yaşında   300 guruş 

    bir bârgîr semeni 

    300 guruş 

 

Diğer boz merkeb aded 1 Siyah merkeb aded 1  Def’a siyah merkeb aded 1 

500 guruş    375 guruş   325 guruş 

 

Çift ortağı Abdullah   Mehmed yedinde öküz  Köse’nin Osman’dan alınan 

yedinde öküz çift   tek aded 1   öküz aded 1 

950 guruş   500 guruş   350 guruş 

 

Amelmanda koca kara Kara Ahmed yedinde  öküz Durmuş Ali yedinde 

öküz aded 1   çift 1    öküz çift 1 

110 guruş   725 guruş   550guruş 

 

Kara Süleyman yedinde Himmet’in Mahmud   Kabak Hasan yedinde  

öküz amelmânda çift 1 yedinde öküz çift 1  öküz çift 1 

400 guruş   850 guruş   700 guruş 

 

Kara Musa oğlu Yusuf  Sarban’ın veli yedinde Buger delceci oğlu İsmail 
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yedinde öküz amelmânda öküz aded 1   yedinde öküz aded 1 

aded 1    250 guruş   400 guruş 

100 guruş 

 

Şeyh Ali yedinde öküz  Gök Hüseyin yedinde öküz Al kulak sığır aded 1 maa  

Çift aded 1   çift aded 1   iki yaşında dana  

725 guruş   530 guruş   150 guruş 

 

Kara buber inek aded 1 Kızıl buber inek aded 1 Ala çavuş sığır maa bir 

100 guruş   maa bir yaşında dana   yaşında dana 

    aded 1    120 guruş 

    155 guruş 

 

Düge sığır aded 1  Danalı sığır aded 1  Def’a danalı sığır aded 1 

160 guruş   150 guruş   155 guruş 

 

Def’a danalı kara sığır  Kara Musa oğlu yedinde  Kum köylü Kerim’de 

aded 1     sığır aded 2   buzağılı sığır aded 1 

160 guruş   160 guruş   danalı sığır aded 2 

        510 guruş 

 

Def’a merkûmda tosun  Def’a merkûmda buzağılı  İki yaşında erkek dana 

aded 1    sığır aded 1   aded 1 

210 guruş   150 guruş   80 guruş 

 

Dört yaşında siyah tosun Karye-i mezbûrede vâkı’  Yine karye-i merkûmede vâkı’ 

aded 1    bir bâb harabe mülk deve tahtânî oda ve bir matbah ve  

315 guruş   ahurı    bir mikdâr havlıyı müştemil  

    310 guruş   mülk-i menzil maa sagîr anbar 

        2000 guruş 

 

Menzil-i mezkûr havlısında  Menzil-i mezkûr hâricinde  Darı keyl 125 

üzeri odalı kebîrce   tahtâni bir bâb misafir  1250 guruş 

tahtânî anbar   odası 

1800 guruş   1000 guruş 
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Hıntası keyl 15  Yayla hıntası keyl 20  Şa’îr keyl 140 

225 guruş   400 guruş   1400 guruş 

 

Def’a eski şa’îr keyl 20 Çürük darı keyl 5  Sisam keyl 45 

100 guruş   25 guruş   1800 guruş 

 

Çelenk keyl 100  Penbe kıyye 40  Simli tüfek aded 1 

900 guruş   100 guruş   500 guruş 

 

Kara takım tabanca   Kebîr bıçak aded 1  Müsta’mel Türkmen  

çift 1    30 guruş   kilimi aded 1 

60 guruş       100 guruş 

 

Alacalı keçe aded 3  Beyaz eğer keçe aded 1 Kilim seccade 

90 guruş   25 guruş   40 guruş 

 

Yorgan aded 4 yasdık  Sırçalı heğbe aded 1  Çul aded 1 

aded 4 döşek aded 4  50 guruş   35 guruş 

400 guruş 

 

Köhne garar çift iki  Çuval çift 6   Müsta’mel ihram aded 1 

40 guruş   120 guruş   60 guruş 

 

Köhne çuha kâkulata  Bulkur keyl 10  Penâir kıyye 50 

aded 1 meşlâh aded 1  250 guruş   desti aded 7 

çuka min-tan aded 1       100 guruş 

yelek aded 1 kuşak  

aded 1 fes aded 2 

225 guruş 

 

Asel musaffân kıyye 25 Revgân-ı sâde kıyye 16 Sagîr sini aded 1 

125 guruş   120 guruş   60 guruş 

 

Mertâbânî sahan aded 1 Kapaklı çorba tası aded 1 Kazgan aded 1 kıyye 6 

30 guruş   35  guruş   168 guruş 
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Def’a kazgan sagîr  Süd leğeni aded 5 maa  Kebîr kahve gügümü 

 aded 1 kıyye 3  sâir evânî-i nuhâs kıyye  aded 1 

70 guruş   15 fi 29   75 guruş 

    403 guruş 

 

Sagîr kahve gügümü   Çitâri kumaş tob 4  Kutnu tob 2 

aded 1    400 guruş   180 guruş 

20 guruş 

 

İthâl çuha arşûn aded 2 Cedîd harir gömlek aded 8 Cedîd harir gömlek aded 5 

50 guruş   320 guruş   125 guruş  

 

Çevre kıyye 10  Zenci gulam mercan nefer  Zenci gulam selim 

50 guruş   aded 1    nefer aded 1 

    800 guruş   1600 guruş 

 

Keçi aded 15   Eski kehlibâsı çubuk takımı Meşîn silahlık aded 1 

300 guruş   100 guruş   kargılık  aded 1 

        30 guruş 

 

Cedîd seccade aded 1  Arı memlû kovanı aded 5 El leğeni aded 1 

160 guruş   125 guruş   ibrik aded 1 

        50 guruş 

 

El ibriği aded 1  Kahve takımı aded 1  Kantar aded 1 

50 guruş   30 guruş   40 guruş 

 

Namazlık aded 1  Def’a kilim aded 1  Sandık aded 2 

25 guruş   70 guruş   100 guruş 

 

Çift takımı aded 8  Aksu geçidi kayığı aded 1 Hırdavât-ı menzil 

200 guruş   400 guruş   194 guruş 

 

Nakd-i mevcûd   Yaylada mezrû’hınta   Yaylada mezrû’şa’îr  

846 guruş   keyl 41   keyl 10 
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    820 guruş   100 guruş 

 

Sâclıda mezrû’ hınta   Sahilde mezrû’şa’îr  Zamm 

Keyl 402    keyl 3 

607,5 guruş   27 guruş 

 

Hâcı İstifaroz yeğeni   Antalyalı bağçevan Bağlı  Kundu karyeli Kabak  

Pandli veled-i Kıryakov oğlu Halil Ağâ zimmeti  Hasan zimmeti 

zimmetinde ba’de külli’l- olub tahsîl olınan  550 guruş 

hesab zuhûr idüb tahsîl   1300 guruş 

olınan alacağı 

12060 guruş 

 

Çirkin oba karyeli Nebi  Çirkin oba karyeli Şeyh  Çirkin oba karyeli Gök  

Nebi zimmeti   Ali zimmeti   Hüseyin zimmeti 

45 guruş   2120 guruş   1110 guruş 

 

Çirkin oba karyeli Beşir Çirkin oba karyeli Zâr  Kundulı Bekir’in  

zimmeti    Efendi zimmeti  Hasan zimmeti 

350 guruş   60 guruş   787 guruş 

 

Kundılı Bukerliceci  Kundulı Kara Ahmed  Kundulu Kara Süleyman 

oğlu İsmail zimmeti  zimmeti   zimmeti 

600 guruş   350 guruş   330 guruş 

 

Kum köylü zürakcı  Kum köylü Hamza   Kum köylü İsa oğlu 

zimmeti   zimmeti   oğlu Hasan kethüdâ 

200 guruş   300 guruş   zimmeti 

        80 guruş 

Serikli kuzenin Deli   Serikli Köçek Ali oğlu Serikli Hacı Pir oğlu 

Mehmed zimmeti  Ahmed kethüdâ  İsmail zimmeti 

294 guruş   65 guruş   109 guruş 

 

Koca yataklı taz Deli   Yörük çanlı Musa   Çugalarlı el-Hâcc Mehmed 

zimmeti   zimmeti   zimmeti 
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100 guruş   50 guruş   200 guruş 

 

Köklü Koca Süleyman  Sukut a’yânı Sarı Ali  Redif piyade yüz başı Ahmed 

zimmeti    zimmeti   Ağâ zimmeti 

600 guruş   500 guruş   600 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-mâl 

65650 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

 

Techîz ve tekfîn maa  Mehr-i müeccel-i müsbit Mehr-i müecceli müsbit  

Kefâret   li-zevceti’l-mezbûre Ayşe diğer zevceti’l-mezbûre 

846 guruş   Hâtûn     Kamile Hâtûn 

351 guruş   351 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

1748 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî 

67902 guruş 

21300 guruş 26 para 2 akçe  Minhâ’l-sülüs vasiyet-i müsbit bi-şehâdeti Musa ibn-i el-Hâcc  

42601 guruş 13 para 1 akçe   Durmuş ve Gök Hüseyin bin Sadık ve Derviş İbrahim bin Ali  

               ba’de’t-tezkîye ve’l-hükm 

 1200 guruş                             Resm-i kısmet   Kaydiye  Varaka bahâ 

    1065 guruş     100 guruş  35 guruş 

41401 guruş    Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l- 

mezbûre Ayşe   Kamile    mezbûre Meryem 

2587 guruş 23 para  2587 guruş 23 para   13800 guruş 170 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l- Hissetü’l-uhti’l-ebeveyni’l- 
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mezbûre Havva  mezbûre Havva Hâtûn  

13800 guruş 170 para  8625 guruş 11 para 

 

Müteveffâ-yı merkûm Hüseyin kethüdânın işbu defter-i kasâmda muharrer sülüs 

vasiyet-i müsbitesinden bazı mua’yyen ve bazı gayri-mua’yyen olmağla ala mûceb isâî 

mua’yenâtına sarfla vasiyet-i mezkûresi tenfîz olınmak üzere vasî-i muhtârı yeğeni Mehmed 

Ağâ’ya edâ ve îfâ olınan mikdârıyla fazlasından münâsıb mahallerde bi’l-izni’ş-şer’î sarf 

olınan ve fazlanın dahi bâkisi olub vücuhdan harc ve sarf olınmak üzere vasî-i muhtârı 

merkûm Mehmed Ağâ’ya teslîm kılınan mebâliğ ber-vech-i âtî mufassalân zikr ve irâd olınur 

hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve seb’în ve mieteyn ve elf 

 

 

5000 guruş     Medîne-i Antalya’da vâkı’ ta’mîr olunmakda olan Murad Paşa cami’-i şerîfi      

                      ta’mîr ve termîmi içün câmi-i şerîf-i mezkûr nâzırı Miralay İsmail Bey’e teslîm 

            olınan 

   150 guruş Zikr olınan Murad Paşa harkı içün el-Hâcc İsa Hoca efendiye teslîm olınan 

1000 guruş     Kundı karyesinde vâkı’cami’-i şerîf ve pişgahında kain kuyunun ta’mîrleri içün  

            Vasiyet-i muayenesi olub vasî-i merkûm Mehmed Ağâ’ya teslîm olınan 

2000 guruş     Yine Kundı karyesinde vâkı’ Cen kemeri ta’bîr olınur ta’mîri içün  

  vasiyet-i muayyenesi olub vasî-i merkûm Mehmed Ağâ’ya  

2500 guruş      Çirkin oba karyesi yaylakında vâkı pınarın ta’mîrleri içün vasiyet-i muayenesi 

  olub vasî-i merkûm Mehmed Ağâ’ya teslîm olınan  

10650 guruş 

    286 guruş    Hîyn-ı vefâtında fukarâya it’am-ı taam olınan 

    221 guruş Vasiyet-i mezkûre içün ifrâz olınan zimemin kapu tarafından virilen resm-i 

tahsîlesi 

    598 guruş Verese zimmetleri olub vasî-i merkûmın ahzıyla vücûh-ı hayra sarf içün  

  tenbiye olınan 

5000 guruş Muâyyenâtı fazlasından olmak üzere Antalya mahkemesi şer’iyyesinin ta’mîre 

muhtâc olan mahallerine kaymâkam-ı livâ ve müfti-i belde ve a’zâ-yı mahalle  

4544 guruş Bâkî kalub vücûh-ı bere harc ve sarf itmek üzere meclis-i şer’de vasî-i merkûm  

  Mehmed Ağâ’ya teslîm olınan 

2130026 guruş  
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XII/119a 

No: 441 

Medîne-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi mahallesinde sâkin ve zâtî ta’rif-i şer’-î  

ile ma’rife Havva bint-i Süleyman nâm Hâtûn medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer’imizde yine medîne-i mezbûre mahallâtından Tuzcular mahallesinde sâkin bâ’isü’l-vesîka 

Dimyatlı İbrahim bin Halil nâm kimesne muvâcehesinde bi-tav’ihâ ikâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm idüb şirâ ve müstakilen silk-i mülk-i sahîhamda münselik olub medîne-i Antalya 

mahallâtından İskender Çelebi mahallesinde vâkı’ tarafı Bakkal Hacı Salih ve Osman 

kapudan menzilleri ve bir tarafı kal’a dîvârı ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve fevkânî 

iki oda ve tahtında iki mağaza ve bir mikdâr havlıyı müştemil bir bâb mülk-i menzilimden 

mezbûr Osman Kapudan tarafından tûlen on zirâ’ ve arzen bir zirâ’ mahalli ba’de’l-ikrâr 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu İbrahim’e hibe ve teslîm eylediğimden sonra bâkî menzil-i mezkûrımı 

bi-cümleti’t-tevvâbi’ ve’l-levâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık tarafından îcâb ve kabûli 

hâvî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’-î ile altı bin beş yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı merkûm 

işbu İbrahim’e bey’ ve temlîk ve teslîm ol dahi iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra smeni olan meblağ-ı merkûm altı bin beş yüz guruşı müşterî-i merkûm 

yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fi mâ ba’d menzil-i mahdûd-ı mezkûrde 

benim asla ve kat’ân ve vecâhen mine’l-vücûh alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i 

merkûm ibrâ-ı hibemin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve sarîhi olmuşdır  keyfe mâ yeşâ ve 

hasbe mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-raleb 

ketb olındı  

        Fi 24 Cemâziye’l-evvel sene 80 

XII/119b  

No:442 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ekdir Hasan mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin 

Osman nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine medîne-i 

mezbûrede mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Arab Hasan oğlu İbrahim muvâcehesinde da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb Ekdir Hasan mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden validem 

Ümmişan bint-i Mustafa bin Abdullah’ın hîyn-i vefâtında vâris-i ma’rûf ve ma’rûfesi 

olmayarak terekesi beytü’l-mâla âid ve râci’olmak zuamıyla tereke-i müteveffât-ı mezbûre 

olan üç yüz seksen guruşa bey’olınan arûz ile Ekdir Hasan mahallesinde vâkı’etrâf-ı selâsesi 

Tatrakcı Hâcı Mehmed ve Arab Hasan oğlu İbrahim ve Şeyh Süleyman menzilleri ve taraf-ı 

râbı’tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb menzili dahi Teke sancağı mâl müdîri esbak Rahmi 

Efendi ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’i ile bâ-lisân-ı münâdi sûk-ı sultânîde nidâ olınarak üç yüz 

guruş semen ile hâzır-ı bi’l-meclis işbu Arab Hasan oğlu İbrahim’e bey’ ve temlîk ve teslîm ol 
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dahi iştirâ ve temellük ve tesellüm eylemiş ise de menzil-i mezkûrın vakt-i bey’de semen-i 

misli olan beş yüz guruşdan noksan fâhiş ile bey’ olınmağın menzil-i mezkûrden kifâyed ve 

bana terk ve teslîm ile hâzır-ı müşterî-i merkûm tenbiye olunmak muradımdır deyü da’vâ 

ittikde gıbbe’s-suâl müşterî-i merkûm İbrahim cevâbında ber-minvâl-ı meşrûh menzil-i 

mezkûre el-yevm va’z-ı yed eylediğini tâyiân ve kat’iyyen ikrâr ve i’tirâf ancak Teke mâl 

müdiri esbak Rahmi Efendi ber-minvâl-i meşrûh menzil-i mezkûr bâ-lisân-ı münâdi sûk-i 

sultânî ve mecmû’-ı nâs olan mahallerde ba’de’n-nidâ ve’l-müzâyede ve gıbbe inkıtâ’ü’r-

rağbe üç yüz guruş semen ile benim üzerimde karâr eylediğine binâen müdîr-i mûmâ-ileyh 

dahi meblağ-ı mezbûr üç yüz guruş semen medfû’ ve makbûz mukâbilinde bana bey’ ve 

temlîk ve teslîm ben dahi ber-minvâl-i muharrer noksan fâhiş ile bey’ ve müddeâsını inkâr 

idecek müddeî-i mezbûrdan ber- vech-i muharrer müddeâsına beyyine taleb olundıkda ol dahi 

lede’t-tezkiye adl ve makbûl idükleri ihbâr olınan Ekdir Hasan mahallesi sâkinlerinden mûy-

tâb Kerim bin İsmail ve İstavrioğlu Ahmed nâm kimesneler bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î 

eyledikleri şehâdetleriyle müddeâ-yı mezkûrını ba’de’l-isbât ve’l-hükm mûcebince menzil-i 

mezkûrden kifâyed ve müddeî-i merkûm Ahmed’e teslîm ve semen-i mezkûr üç yüz guruşını 

mâl sandığına rücû’ve ahz ile müşterî-i merkûm İbrahim tenbiye olındığı huzûr-ı saâdetlerine 

i’lâm olındı fi’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-evvel sene semânîn mieteyn ve 

elf 

 

No:443 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ekdir Hasan mahallesinde sâkinlerinden Ahmed bin 

Osman nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine medîne-i 

mezbûrede mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Arab Hasan oğlu İbrahim muvâcehesinde da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb Ekdir Hasan mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden validem 

Ümmişan bint-i Mustafa bin Abdullah’ın hîyn-i vefâtında vâris-i ma’rûf ve ma’rûfesi 

olmayarak terekesi beytü’l-mâla âid ve râci’olmak zuamıyla tereke-i müteveffât-ı mezbûre 

olan üç yüz seksen guruşa bey’olınan arûz ile Ekdir Hasan mahallesinde vâkı’etrâf-ı selâsesi 

Tatrakcı Hâcı Mehmed ve Arab Hasan oğlu İbrahim ve Şeyh Süleyman menzilleri ve taraf-ı 

râbı’tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb menzili dahi Teke sancağı mâl müdîri esbak Rahmi 

Efendi ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’i ile bâ-lisân-ı münâdi sûk-ı sultânîde nidâ olınarak üç yüz 

guruş semen ile hâzır-ı bi’l-meclis işbu Arab Hasan oğlu İbrahim’e bey’ ve temlîk ve teslîm ol 

dahi iştirâ ve temellük ve tesellüm eylemiş ise de menzil-i mezkûrın vakt-i bey’de semen-i 

misli olan beş yüz guruşdan noksan fâhiş ile bey’ olınmağın menzil-i mezkûrden kifâyed ve 

bana terk ve teslîm ile hâzır-ı müşterî-i merkûm tenbiye olunmak muradımdır deyü da’vâ 

ittikde gıbbe’s-suâl müşterî-i merkûm İbrahim cevâbında ber-minvâl-ı meşrûh menzil-i 
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mezkûre el-yevm va’z-ı yed eylediğini tâyiân ve kat’iyyen ikrâr ve i’tirâf ancak Teke mâl 

müdiri esbak Rahmi Efendi ber-minvâl-i meşrûh menzil-i mezkûr bâ-lisân-ı münâdi sûk-i 

sultânî ve mecmû’-ı nâs olan mahallerde ba’de’n-nidâ ve’l-müzâyede ve gıbbe inkıtâ’ü’r-

rağbe üç yüz guruş semen ile benim üzerimde karâr eylediğine binâen müdîr-i mûmâ-ileyh 

dahi meblağ-ı mezbûr üç yüz guruş semen medfû’ ve makbûz mukâbilinde bana bey’ ve 

temlîk ve teslîm ben dahi ber-minvâl-i muharrer noksan fâhiş ile bey’ ve müddeâsını inkâr 

idecek müddeî-i mezbûrdan ber- vech-i muharrer müddeâsına beyyine taleb olundıkda ol dahi 

lede’t-tezkiye adl ve makbûl idükleri ihbâr olınan Ekdir Hasan mahallesi sâkinlerinden mûy-

tâb Kerim bin İsmail ve İstavrioğlu Ahmed nâm kimesneler bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î 

eyledikleri şehâdetleriyle müddeâ-yı mezkûrını ba’de’l-isbât ve’l-hükm mûcebince menzil-i 

mezkûrden kifâyed ve müddeî-i merkûm Ahmed’e teslîm ile tenbiye olınmağın menzil-i 

mezkûrın semen-i (silik) olan meblağ-ı mezbûr üç yüz guruşının müşterî-i merkûm İbrahim’e  

mâl sandığından teslîm olınmak lâzım geldiği ba’de’t-tescîl  huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı 

fi’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-evvel sene semânîn mieteyn ve elf 

 

No: 444 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ekdir Hasan mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Ümmişân bint-i Mustafa bin Abdullah’ın ber-vech-i âtî vârisi oldığını iddiâ iden 

medîne-i mezbûre mahalle-i merkûme sâkinlerinden Ahmed bin Osman nâm kimesne 

medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde müteveffât-ı mezbûrenin hîyn-i 

vefâtında vâris-i ma’rûf ve ma’rûfesi olmayarak terekesi beytü’l-mâla âid ve râci’olmak 

zuam’ıyla bi’l-emâne vâzı’u’l-yed olub kıbel-i şer’den dahi husûmete redd ve cevâba mezûn 

olan Teke mâl müdirî sâbık fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi tarafından vekâlete irsâl olınan 

ketebeden Vasfi Efendi muvâcehesinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb medîne-i Antalya 

mahallâtından Eğdir Hasan mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden  Ümmişan bint-

i Mustafa bin Abdullah’ın sulbî oğlu hasren vârisi oldığından mezbûrenin tereke-i mübi’ası 

esmânı olarak beytü’l-mâl sanduğunda mahfûz bulunan üç yüz seksen guruş bi’l-emâne kâbızı 

olan hâzır-ı bi’l-meclid işbu vekîl Vasfi Efendi’nin müvekkil-i müdîr-i sâbık Ahmet Rıfat 

Efendi’den bi’s-suâl meblağ-ı mezbûrın bana teslîmi ile müvekkili efendi mûmâ-ileyhe bi’l-

izâfe kendüye tenbiye olınmak matlûbımdır deyü lede’d-dâ’va ve gıbbe’s-suâl vekîl-i mezbûr 

Vasfi Efendi dahi cevâbında müvekkil-i mûmâ-ileyhin tereke-i müteveffat-ı mezbûreye bi’l-

emâne vaz’ü’l-yed eylediğini ikrâr ancak müddeî-i merkûmın ber-minvâl-i meşrûh ma’lûmu 

değildir deyü inkâr itmekle müddeî-i mezbûrdan ber-vech-i muharrer müddeâ-i mezkûrına 

mutâbık beyyine taleb olundukda ol dahi lede’t-tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr 
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olına Ekdir Hasan mahallesinde sâkin Ahmed bin Yusuf ve Kızıl Harım mahallesi 

sâkinlerinden Ali bin Hüseyin nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’-i eyledikleri 

şehâdetleriyle müddeâ-yı mezkûrını ba’de’l-isbât ve’l-hükm mûcebince müvekkili mûmâ-

ileyhin tereke-i müteveffât-ı mezbûre terekesi esmânı olarak bi’l-emâne vâzı’ü’l-yed oldığı 

meblağ-ı mezbûr üç yüz seksen guruş müddeî ve sulbî oğlu merkûm Ahmed’e teslîm ile 

vekîl-i mûmâ-ileyh Vasfi Efendi’ye tenbiye olındığı bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm 

olındı  

        Fi 22 Cemâziye’l-evvel sene 80 

XII/120a 

 No: 445 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurrâsından Leylek karyesi ahâlisinden 

olub medîne-iAntalya mahallâtından Timur (silik) mahallesinde Kara Çullah Abdullah Ağâ ve 

damadı Yusuf hânesinde müsâferet üzere mukîm iken bundan akdemce vefât iden Deminda 

oğlu Mustafa’nın verâseti ancak sulbi kebîr oğlu Hüseyin’e münhasire ve merkûm Hüseyin 

tarafından müteveffâ-yı merkûmın hîyn-ı vefâtında yanında zuhûr idüb cânib-i beytü’l-mâldan 

zabt olınan derûn-ı arzuhâlde mâl kaleminden der-kâr oldığı vecihle masârif-i techîz ve tekfîni 

ba’de’l-ihrâc sahhu’l-bâkî yüz seksen üç guruş parasını vâzı’u’l-yed olanlardan ahz ve kabza 

ve ve kendüye irsâl ve îsâle vekîl oldığını iddiâ iden hâne-i mezkûr sahibi merkûm Yusuf bin 

Ali nâm kimesne vekâletini medîne-i mezbûre ahâlisinden Amir oğlu Süleyman ve Hâcı oğlu 

Mehmed Ali bin el-Hâcc İbrahim şehâdetleriyle emîn-i beytü’l-mâl muvâcehesinde ber-nehc-i 

şer’î isbât itmekle mûcebince meblağ-ı mezbûr seksen üç guruş on paranın vekîl-i merkûma 

vesika edâ ve teslîmi lâzım geldiği huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı  

       Fi 13 Cemâziye’l-ahir Sene 80 

 

No:446 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ekdir Hasan mahallesi ahâlisinden Ahmed bin Osman 

nâm kimesne tarafından zikr-i âtî bey’i takrîr ve i’tâ-ı hüccet istidâsı vekîl oldığı mahalle-i 

mezbûre ahâlisinden İsmail bin (silik) ve Mehmed bin İbrahim nâm kimesneler şehâdetleriyle 

ber-nehc-i şer’î sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan medîne-i mezbûre 

mahallâtından Şeyh Sinan mahallesi ahâlisinden ve Ahmed oğlu Ali meclis-i şer’-î şerîf-i 

enverde yine medîne-i mezbûre mahallâtından Meciddin mahallesi ahâlisinden bâis’ü’l-kitâb 

Abdülbaki ibn-i Ahmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilim Ahmed bin Osman Bey akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin irsen yedimde mülk ve 

hakkım olub sâlifü’z-zikr Ekdir Hasan mehallesinde vâkı’ bir tarafdan Arab Hüseyin oğlu 
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İbrahim menzili ve bir tarafdan Katrancı oğlu el-Hâcc Mehmed menzili ve bir tarafdan vakf-ı 

arsa ve bir tarafı tarîk-i hâs ile mahdûd ve cem’an üç evlek mikdârı mülk-i menzil-i arsamı 

tarafındab îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaa’dan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile 

bin yüz guruşa hâzır-ı bi’l-meclis işbu Abdülbaki’ye bey’ ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-

minvâl-i muharrer  iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni 

olan bin yüz guruşu müşterî-i merkûm Abdülbaki yedinden tamamen ahz ve kabz eyledim fi 

mâ ba’d arsa-i mahdûde-i mezkûrede benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim kalmayub 

müşterî-i merkûm Abdulbaki’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve 

yehtâr malik ve mutasarrıf olsun dedi didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb 

olındı fi’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i cumâde’l-âhire sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Ekdir Hasan mahallesi imamı Nakya Efendi 

ve mûmâ-ileyh Nakya Efendi’nin oğlu ve Çizmeci Mehmed Usta 

ve kasaba şeyhi Süleyman Usta 

ve gayrıhum 

 

XII/120b 

No :447 

Medîne-i Antalya mahallâtından Mecidddin mahallesi ahâlisinden Abdulbaki Usta bin 

Ahmed medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre 

mahallâtından Tuzcular mahallesinde sâkin ve zâtı ta’rif-i şer’î ile ma’rife bâ’isü’l-kitâb 

Fatma bint-i Mehmed nâm Hâtûn mahzarında bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin bi-tarîk-i’ş-şirâ silk-i mülk-i sahîhamda münselîk ve 

taht-ı tasarrufumda olub ve medîne-i Antalya hâric-i sûrında Eğdir Hasan mahallesinde vâkı’ 

bir tarafdan Arab Hasan oğlu İbrahim menzili ve bir tarafdan Katrancı el-Hâcc Mehmed 

menzili ve bir tarafdan vakıf menzil arsası ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd tahminen üç 

evlek mikdârı mülk-i menzil arsamı bi-cümleten mâ-yeştemile ve ve yahviye tarafından îcâb 

ve kabûli hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve gabn ve muvâza’adan ârî bey’-i 

bât-ı sahîh-i şer’î ile iki bin iki yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Fatma 

Hâtûn’a bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük 

ve tesellüm kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr iki bin iki yüz 

guruşı müşterîye-i mezbûre Fatma Hâtûn yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim 

fi mâ ba’d arsa-i mahdûde-i mezkûrde benim asla alaka ve medhalim kalmayub müşterîye-i 

mezbûre Fatma Hâtûn’ın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdur keyfe mâ teşâ ve tehtâr 
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mâlike ve mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-

yevmi’l-hâdi aşer min şehr-i cumâde’l-âhire sene semânîn mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Eğdir Hasan mahallesi imamı Nakye Efendi 

ve mûmâ-ileyh Nakye efendi’nin oğlu ve Çizmeci Mehmed Usta 

ve kasaba şeyhi Süleyman 

ve gayrıhum 

 

 

No: 448 

Medîne-i Antalya mahallâtından Kızıl Harım mahallesi sâkinlerinden Durmuş Mehmed 

bin Abdullah nâm kimesne tarafından zikr-i âtî bey’i takrîr ve i’tâ-ı hüccet istidâsına vekîl 

oldığı mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Ali bin Hüseyin ve Arâban mahallesi sâkinlerinden 

Mustafa bin Ahmed nâm kimesnelerin ber-nehc-i şerî eyledikleri şehâdetleriyle sâbit ve sübût 

vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan ânifü’z-zikr Arâban mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin 

Ahmed nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’î hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

yine medîne-i mezbûre mahallâtından sâlifü’z-zikr Kızıl Harım mahallesinde sâkin ve 

müvekkil-i merkûmın zevcesi Fatma bint-i Mehmed nâm Hâtûn muvâcehesinde bi’l-vekâle 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem gâib-i ani’l-beled Durmuş Mehmed bin 

Abdullah’a silk-i mülk-i sahîhamda münselik olub Kızıl Harım mahallesinde vâkı’ tarafeyni 

Hamal Ali ve rendvişli Hasan’ın menzilleri ve bir tarafı Ali bin Hüseyin bağçesi ve taraf-ı 

râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî bir oda tahtında bir mağaza ve bir mikdâr havlıyı 

müştemil bir bâb mülk-i menzilim dört hisseden üç hissesini bi-cümleti’t-tevvâbi’ ve’l-

levâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside ve 

uhûd-ı mübtelede ve tagrîr ve gabn ve muvâza’adan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile iki bin iki 

yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu zevcem Fatma’ya târihinden bir sene 

akdem şâyıân teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm 

kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr iki bin iki yüz guruşı müşterîye-

i zevcem mezbûre Fatma yedinden bi’t-tamâm ve’l- kemâl ahz ve kabz eyledim fi mâ ba’d 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrın selâse-i râbı’nda  benim asla ve kat’ân  alaka ve medhalim 

kalmayub müşterîye-i merkûmenin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve sarîhi olmuşdur keyfe 

mâ teşâ ve hasbe mâ tehtâr mâlike ve mutasarrife olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâni aşer min şehr-i cumâde’l-âhire sene semânîn 

mieteyn ve elf 

Şühû’l-hâl 
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Mutâralı oğlu Ali ibn-i Ali  

ve Kartob oğlu el-Hâcc İbrahimzâde Hafız Süleyman  

ve Topal çavuş oğlu İbrahim ibn-i Mehmed 

ve gayrihum 

 

No:449 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Derûn-ı arzuhâlde ismi mezkûr Alaiye’de sâkin Marya tarafından hisse-i irsiye-i 

mezkûresi olan yüz kırk dört guruş otuz iki buçuk parayı bi’l-emâne kâbız olan müdîr efendi 

ahz ve kabza ve kendüye irsâl ve îsâle-i kabza mevkûfen vekîl oldığı zât-ı mezbûreyi bi’l-

ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân medîne-i mezbûre nâibi sâbık müveddetlü Mehmed Tevfik Efendi 

ve Mehmed ve Mollâ Said Efendi nâm zât emîn-i mûmâ-ileyh tarafından bi’l-vekâle 

gönderilen Kâtib Vasfi Efendi ibn-i Veli nâm hasm-ı câhid-ı şer’î muvâcehesinde ber-nehc-i 

şer’î şehâdetleriyle sâbit ve hükm-i şer’î lâhık ve kabûlını mukırr olan Antalya mahallâtından 

Baba Doğan mahallesinde sâkin ve tebaa-i devlet-ialiyyeden Tuzcı oğlu İstiradi veled-i Yorgi 

nâm kimesnenin talebine binâen meblağ-ı mezbûrın sanduk-ı mezkûrden vekîl-i merkûma 

i’tâsıyla müvekkil-i mûmâ-ileyhe izâfeten vekîl-i kâtib-i merkûm Vasfi Efendi’ye tenbiye 

olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-evvel sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/121a 

No: 450 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Alaiye sancâğı dâhilinde kâin Akseki kazâsı kurrâsından Kagras karyesi ahâlisinden 

müteveffî atîü’zikr li-ebeveyn er-karındaşı olub arzuhâl takdîm iden Hüseyin ibn-i el-Hacc 

Hasan bin İbrahim Antalya mahkemesinde meclis-i şer’de medîne-i mezbûrede beytü’l-mâl 

emini ve livâ-i mezbûr mal müdîri sâbık Ahmed Rifat Efendi tarafından vekîl ve husûs-ı câîde 

kıbel-i şer’den husûmeti re’y olınan Emin Efendi ibn-i el-Hâcc Ali muvâcehesinde asâkir 

tâifesinden olub akdemce medîne-i Antalya’da vefât itmekle zâhirde vâris-i ma’rûfı olmamak 

zuamıyla terekesine emîn-i beytü’l-mâl-ı mûmâ-ileyhin vaz’ eylediği İbrahim ibn-i el-Hâcc 

Hasan bin İbrahim’in verâseti karye-i merkûmede sâkinler zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Cennet bint-i Hasan ile sulbî sagîre kızı Sultan ve babası merkûm el-Hâcc Hasan bin 

İbrahim’e münhasire olmağın zevce-i mezbûre Cennet Hâtûn kendi hisse-i irsîyesi ile vasîsi 

oldığı kızı Sultan’ın ve babam merkûm el-Hâcc Hasan dahi hisse-i irsîyeleri vâzı’u’l-yed 

olınan ahz ve kabz ve kendüleri irsâl ve isâle ve husûs-ı mezkûr mütevakkıf oldığı umûrın 
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küllisine beni mahallinden bâ-hüccet-i şer’iyye vekîl itmeleriyle ber-mûceb-i defter-i kassâm 

emîn-i beytü’l-mâl müvekili Ahmed Rıfat Efendi’nin cânib-i beytü’l-mâl içün bi’l-emâne 

makbûz olan atı yüz on bir guruş bi’l-vekâle taleb iderim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-suâl ve’l-

inkâr vekîl-i mezbûr Hüseyin müddeâyı mezkûrını kazâen mezbûr ahâliden olub lede’t-

tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan  Hüseyin bin Mustafa ve Ahmed bin 

Abdülkerim şehâdetleriyle vekîl-i mûmâ-ileyh Emin Efendi muvâcehesinde vech-i şer’î üzere 

ba’de’l-isbât ve’t-tenbiye huzûr-ı saâdetlerine i’lâm  olındı fi’l-yevmi’r-râbi ve’l-ışrîn min 

şehr-i cumâde’l-evvel sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:451 

Medîne-i Antalya mahallâtından Takyeci mahallesinde sâkin ve zâtî zeyl-i hüccetde 

muharrerü’l-esâmi-i müslimîn ta’rifleriyle ma’rife olan bâ’isü’l-kitâb Hadice Hâtûn ibnetü 

Mustafa meclis-i şer’imizde vâcibü’t-tevkîrde zevc-i sâbıkı çulha esnâfından el-Hâcc fakîh 

Abdullah bin İbrahim nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta’bîr-i ani’l-merâm idüb 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu fakîh Abdullah ile hâl-i zevciyet beynimizde kâime iken firâşından 

hâsıla ve benden mütevellide hâleb bi-hakku’l-hidâne hücr ve terbiyemde olan sadrîye-i sagîre 

kızım Fatma’nın nafaka ve kisve bahâ vesâir levâzım-ı zarûriyesiçün babam mezbûr el-Hacc 

fakîh Abdullah üzerine kıbel-i şer’den mikdâr-ı kifâye meblağ farz ve takdîr olınmak 

matlûbımdır didikde gıbbe’t-tasdîk hâkim-i mevkı’ a’lâ’l-küttâb rafea kadrihu müvellatü’l-

vehhâb fazîletlü Mollâ Efendi Hazretlerinden sagîre-i mezbûre içün babası merkûm el-Hâcc 

fakîh Abdullah üzerine bi-terâzi işbu târih-i kitâbdan şehriye yirmi beş guruş farz ve takdîr 

buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ vesâir levazım-

ı zarûriyesine harc ve sarfla ve lede’l- (karalanmış) istidâneye ve ınde’z-zafer babası merkûm 

el-Hâcc fakîh Abdullah üzerine rücûa’ mezbûre Hadice Hâtûn’a izin virmeğin mâ vakaa bi’t-

taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene tis’a ve seb’în ve 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme katibi İsmail Hakkı Efendi 

ve muhzırbâşı Mehmed Ali 

ve muhzır Ali  

ve muhzır İsmail  

 ve gayrihum 

 

No:452 
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Medîne-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Moravî Gâzî İbrahim bin Mehmed bin Abdullah’ın verâseti sulbî kebîr oğlu 

Mehmed Ali ile sulbîye-i sagîre kızı Kara Fatma’ya münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sagîre-i mezbûrenin malını hıfz ve tesviye-i umûrına 

kıbel-i şer’den vasî nasb olınan Moravî Hasan bin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le 

tahrîr ve bey’ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı merkûm defter-i kasâmsıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur fi gurre-i şehr-i 

muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Evlad-ı arabdan Kasab Ali İmecikli Kulak Mustafa’ya  Moravî Hamza’nın oğlu  

nâm kimesneye mukadde- bey’ olınan öküz aded 1 Şaban’a bey’ olınan merkeb 

mân bey’ olınan davar  400 guruş   aded 1 

aded 60 fi 21,5      240 guruş 

1397 guruş 

 

Moravî  İsmail’in oğluna Moravî şehbenderî İbrahim Moravî Kel Hasan’a bey’  

bey’ olınan öküz aded 1 Ağâ’ya bey’ olınan öküz  olınan öküz aded 1 

500 guruş   aded 2    450 guruş 

    750 guruş 

 

Moravî Bektaş’a bey’  Moravî Şaban oğluna bey’ Oğlak aded 2 

olınan öküz aded 1  olınan öküz aded 1  12 guruş 

400 guruş   350 guruş 

 

Moravî Hafız’a bey’   Sisam keyl 28 fi 42  Suluta’nın ve damadı  Hüseyin 

olınan şa’îr ha   1176 guruş   zimmeti olub tahsîl olınan 

325 guruş       90 guruş 

 

Moravî Bektaş zimmeti Kürd kızı zimmeti olub Yörük Kara Hasan zimmeti 

olub tahsîl olınan  tahsîl olınan   olub tahsîl olınan 

200 guruş   59 guruş   245 guruş 

 

Bey’ olınan dâm akçesi Çoban İsa zimmeti olub  Bardunbeli Osman zimmeti 

41 guruş   tahsîl olınan   olub tahsîl olınan 

    110 guruş   75 guruş 
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Giritli Mustafa zimmeti Def’a Sisam keyl 2  Yusuf zimmeti olub tahsîl  

Olub tahsîl olınan  81 guruş   olınan  

400 guruş       220 guruş 

 

Sadık zimmeti olub   Abdil zimmeti olub   Sarı zimmeti olub  

tahsîl olınan   tahsîl olınan   tahsîl olınan 

176 guruş   38 guruş   43 guruş 

 

Def’a Bektaş’dan  Def’a İsa’dan   Mehmed Ali’den 

115 guruş   15 guruş   30 guruş 

 

Zenci Abdülmemlük  Müsta’mel zenne işi entari Havlı aded 2 

1750 guruş   43 guruş   10 guruş 

 

Sagîr peşkir aded 1  Çarşeb aded 2   Halı döşek yüzü 

5 guruş   20 guruş   15 guruş 

 

Bir mikdâr iblik  Sahan aded 2   Köhne çuka basma aded 1 

15 guruş   13 guruş   50 guruş 

 

Bir sebet derûnında demir Kazgan aded 1  Köhne çuval aded 2 

Parçaları   130 guruş   13 guruş  

18 guruş 

 

Köhne yorgan aded 1  Def’a yorgan aded 1  Çul aded 1 

50 guruş   70 guruş   40 guruş 

 

Def’a köhne çuval aded 2 Bir çuval derûnında bir  aded 1 

4 guruş   mikdâr yük    2 guruş 

    31 guruş 

 

Köhne uzun entari aded 1 Yelek ve (silik)  Kısa entari ve tesbih vesâir 

Kısa entari aded 1  30 guruş   hırdavat 

Kürk aded 1       28 guruş 

61 guruş 
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Hamîr  (silik)    Namusiyye   Köhne tencere aded 2 

vesâir hırdavât  34 guruş   Tabak aded 2 kahve   

7 guruş       aded 1 tâbe aded 1 maa 

        Sagîr hırdavât 

        35 guruş 

 

Sanduk aded 2   Elek aded 2   Tüfenk aded 1 

35 guruş   3 guruş   50 guruş 

 

Def’a tüfenk aded 1  Sagîr kantar aded 1  Hırdavât  

60 guruş   10 guruş   4 guruş 

 

Çizme aded 1   Köhne kahve değirmeni Beytan karyesinde Ahmed  

6 guruş   aded 1    yedinden merkeb aded 1 

    9 guruş   (silik) 

 

Hatab ve destiler vesâir Kisesinde zuhûr iden nakd  

hırdavât    -i mevcûd  

60 guruş   39 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-mâl 

10718 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât   

Techîz ve tekfîn maa’l  Murad Paşa cami’-i  Bâlâda muharrer (silik)  

kefâret bi’l-vasiye  şerîfine vakfına vasiyet-i semeninden bâkî 

700 guruş   müsbiti   deyn-i müsbitesi 

    50 guruş   75 guruş 

Bâlâda muharrer zimmetin Dellâliyye-i eşyâ  Tereke-i bâkiden  

Den vefât iden Moravî 24 guruş   resm-i kısmet 

Ali nâm kimesne      223 guruş 

zimmetinde zuyûf ve noksan  

bulan  

154 guruş 

 



 693 

Kaydiyye    Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

16 guruş   7 guruş   73 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

2098 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’taksîm beyne’l-verese 

5204 guruş İşbu saahu’l-bâkîden nakden mevcûd bulunan meblağ maa eşyâ-ı mübia’ 

esmâni 

3416 guruş Bu def’a vefât iden oğlu merkûm Mehmed Ali’nin hayatında kendi umûrına 

sarfla istihlâk idüb der-zimmetde zuhûr iden 

8620 guruş  

 

 

Hissetü’l-ibni’l-merkûm Mehmed Ali  

5746 guruş 26 para 2 akçe  

3416 guruş 00        0        Bâlâda muharrer hayatında kabz ve umûrına sarfla istihlâk itmiş   

    oldığı meblağ 

2330 guruş 26 para 2 akçe 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l-mezbûre Kara Fatma  

2873 guruş 13 para 1 akçe  

Ba’dehu kable’l-kısmet ibn-i merkûm Mehmed Ali dahi fevt olub verâseti li-eb sagîr kız 

karındaşı mezbûre Kara Fatma ile li- üm kebîre kız karındaşları Saliha ve Melike münhasire 

oldığı bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehâkkık olduktan sonra vasî-i merkûm Hasan 

Ağâ ve mezbûretân Saliha ve Melike taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm olınan kendüden evvel vefât iden babası 

müteveffâ-yı merkûm gâzî İbrahim’den müntakil hisse-i muharrer ve mevrûsıdır ki ber-vech-i 

âtî zikr olınur fi gurre-i şehr-i muharremü’l-harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Sahhu’l-bâkî  

2330 guruş 26 para 2 akçe  İşbu ber-mûceb-i defter-i kassâm kendüden evvel vefât iden  

    babası gâzî İbrahim’den hisse-i irsîyesinden bâkî hissesi 

   80 guruş 26 para 2 akçe  Resm-i kısmet  Kaydîye Masârif-i müteferika 

    51 guruş 30 para  4 guruş 18 guruş 16 para 2 akçe 
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2250 guruş 00       0   

  750 guruş     Minhâ’s-sülüs-i vasiyet-i müsbitesi    750 guruş 

2500 guruş    Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese  452 guruş 

           298 guruş 

           298 guruş 

           000 Bâkî kalub Murad  

         cami-i şerîfine tamîr  

Hissetü’l-uhti’l-ebi’l-mezbûre sagîre  Hissetü’l-uhti’l-ümmi’l-mezbûre kebîre   

Kara Fatma     Saliha 

1000 guruş     250 guruş 

2873 guruş  

3873 guruş 13 para 1 akçe Ber vech-i  

taksîm-i evvel babası müteveffâ-yı  

merkûm Gâzî İbrahim’den hisse-i 

irsîyesi 

 

Hissetü’l-uhti’l-ümmi’l-mezbûre kebîre  

Melike 

250 guruş 

Sagîre-i mezbûre Fatma’nın vasî-i mansûbı olan Moravî Hasan nâm kimesne meclis-i 

şer’de sagîre-i mezbûrenin ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyesi olan üç bin sekiz yüz yetmiş üç 

guruş li-ecli’l-edâne vasîsi olan muhzırbâşı Mehmed Ağâ ibn-i el-Hâcc Halil nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâmm idüb vasî-i mansûbı oldığım sagîre Fatma’nın mal-ı mevrûsından 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu vasî Mehmed Ağâ yedinden istidâne ve kabz eylediğim üç bin sekiz 

yüz yetmiş üç guruşla semeni târihinden beş seneye kadar müeccel ve mevûd sagîr-i 

mezbûrenin mâl-ı mevhûbından ve vasî-i mezbûrından iştirâ ve kabz eylediğim alâ’l-kârî 

semeninden dahi iki bin dokuz yüz guruş ki cem’an altı bin yüz yetmiş üç guruş ciheteyn-i 

mezkûreteynden sagîre-i mezbûreye zimmetimde deynimdir didikde gıbbe’t-tasdîk yine Mora 

muhâcirlerinden mu’teberân-ı tüccardan Mızıstireli Hüseyin Ağâ nâm kimesne meclis-i şer’î 

şerîf-i enverde vasî-i mezbûr Mehmed Ağâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mukırr-ı 

medyûn-ı hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hasan zimmetinde sagîre-i mezbûre Fatma’ya ciheteyn-i 

mezkûreteynden edâsı vâcib deyni olan meblağ-ı mecmû’ merkûm altı bin yedi yüz yetmiş üç 

tarfından bi’l-emr ve’l-kabûl mutlaka-i sahîha-i şer’iyye ile ben dahi müteâkiben kefîl-i bi’l-

mal ve zâminim didikde gıbbe’t-tasdîk mu’teber hâkim-i mevki’küttâb-ı tûbâ-lehû ve 

hüsnümeâb fazîletlü Molla Efendi Hazretleri sagîre-i mezbûrenin mâlı nemâsından beş yüz 
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guruş sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâsına harc ve sarfa vasî-i merkûma izin virildiği 

işbu mahalle şerh virildi fi gurre-i şehr-i muharremü’l-harâm sene semânîn mieteyn ve elf 

 

XII/122a 

No:453 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan mahllesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Buruni Usta oğlu el-Hâcc Hüseyin Ağâ ibn-i el-Hâcc Mehmed bin Abdullah’ın 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife Hâtûn ibnet-i Abdülaziz ve sulbî sagîr oğlu 

Abdülaziz Efendi’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra 

zikr-i âtî bigâne-i âdile ile vaz’-ı yedi mütehakkık olan ma’rifeti’z-zâr bâ’isetü’l-kitâb 

mezbûre Şerife Hâtûn medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’î şerîf-i enverde oğlu 

merkûm Abdülaziz mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb medîne-i Antalya 

çarşusunda vâkı’ bir tarafdan iki kapulı kahvehâne ve bir tarafdan kısacık hocanın veresesinin 

birer dükkanları ve bir tarafdan Aşık Doğan mahallesinin vakıf arâzi tütüncü dükkanı ve bir 

tarafda tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk-i bakkal dükkanı mülküm olub hatta zevcem 

müteveffî el-Hâcc Hüseyin Ağâ târih-i hüccetden sekiz sene akdem hâl-i hayat ve kemâl-i akıl 

ve sıhhatinde huzûr-ı müsliminde dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrde benim vecihân mine’l-vücûh 

alaka ve medhalim olmayub zevcem Şerife Hâtûn’un mülkidir deyü ikrâr dahi itmeğin hâzır-ı 

bi’l-meclis işbu oğlum Abdülaziz Efendi dükkan-ı mezkûrde babası müteveffâ-yı mezbûrın 

mülki olmak zuamıyla bi-gayri hak vaz’-ı yed ve müdâhale ider olmağla suâl olınub kasr-ı 

yed ile tenbiye olınmak matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl hâzır-ı merkûm Abdülaziz 

Efendi’ye cevâbında fi’l-vâkı’ dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrde babası müteveffâ-yı mezbûrın 

mülki olmak üzere vaz’-ı yed ve müdâhale eylediğini ikrâr ancak validesi müddeiye-i 

mezbûre nin oldığını ve mezbûrenin ikrâr-ı müddeâsını külliyen inkâr idecek evlâd-ımerkûm 

Abdülaziz Efendi’den dükkan-ı mezkûr babası müteveffâ-yı merkûmın mâliki oldığına 

beyyine taleb olundukda isbât-ı beyyineden izhâr itmekle müddeîye-i mezbûre Şerife Hâtûn 

zikr olınan ikrâr-ı müddeâsını udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müslîminden olub Tuzcular mahallesi 

ahâlisinden Berber el-Hâcc Ahmed bin Ömer ve şeyh Sinan mahallesinden Moravî zabtiyye 

(silik) Süleyman Çavuş ibn-i Hüseyin nâm kimesneleri li-ecli’ş-şirâ meclis-i şer’e ba’de’l-

ihzâr ve’l-işhâd fi’l-hakîka işbu müddeîye Şerife Hâtûn’ın zevci müteveffâ Uzun onoğlu el-

Hâcc Hüseyin Ağâ târih-i hüccetden sekiz sene akdem hâl-i hayat ve kemâl-i akıl ve 

sıhhatinde bizim huzûrımızda medîne-i Antalya çarşusında vâkı’ bir tarafdan iki havlı 

kahvehâne ve bir tarafdan kısacık hocanın veresesinden berber dükkanları ve bir tarafdan 

Aşık Doğan mahallesinin vakf-ı arâzı tütüncü dükkanı ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd 

ve bir bâb mülk bakkal dükkanında benim vecihân mine’l-vücûh alaka ve medhalim olmayub 
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zevcem Şerife Hâtûn’ın mülkidir deyü bizim huzûrımızda tayiân ve kat’ân ikrâr ve i’tirâf 

itmekle dükkan-ı mahdûd-ı mezkûr müddeîye-i mezbûrenin mülki oldığı bizim ma’lûmımız 

olub bizler bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyü her biri bi’l-muvâcehe 

ber-nehc-i şer’î edâ-ı şehâdet-i şer’iyye ittik ve ba’de’t-ta’dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri şer’ân 

makbûle olmağın mûcebince ba’de’l-hükm müddeî-i aliyye-i merkûm Abdülaziz Efendi 

ba’dezîn bi-gayri vech vech-i şer’î merkûmeye muârazadan men’ olınub bi’t-taleb ketb olındı  

       Fi 11 Cemâziye’l-ahire sene 80 

 

XII/122b 

No: 454 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Fi-asl Beyrut ahâlisinden ve tebaa-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden olub medîne-i 

Antalya’da ticaret tarîkıyle sâkin İbramdabaz veled-i Huzul nâm tâcir medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre ahâlisinden itmekci 

esnâfından Ali mülâzım ibn-i Ramazan ve merkûm Ali mülâzımın kebîr oğlu İbrahim nâm 

kimesneler muvâcehelerinde hâzırân-ı bi’l-meclis işbu Ali mülâzım ve oğlu İbrahim 

zimmetlerinde semen-i mübi’den bâ-temessük yirmi bin guruş alacak hakkım olmağla taleb 

iderim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-suâl hâzırân-ı merkûmân Ali mülâzım ve oğlu İbrahim dahi 

cevâblarında meblağ-ı mezbûr cihet-i merkûmeden müştereken müddeî-i merkûm 

İbramdibaz’a zimmetleri ve (silik) oldığını tav’ân ikrâr(silik) alâ mûceb ikrârıhım meblağ-ı 

mezbûr yirmi bin guruşı müddeî-i merkû İbramdibaz’a edâ ve teslîm merkûmân Ali mülâzım 

ve oğlı İbrahim’e tenbiye olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin aşer 

min şehr-i cumâde’l-âhir sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No: 455 

Medîne-i Antalya’ya tâbî’ Uncu Ali karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Mengücek Mehmed bin Mehmed binAbdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Hadice bint-i 

Kemal ile sulbî sagîr oğlu Murad’a münhasire oldığı led’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkik sagîr-i 

mezbûrın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan validesi mezbûre Hadice 

Hâtûn’ın taleb ve ma’rifet-i ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-vereseyni’l-

mezbûreyn bi’l-farîzati’ş-şer’iyye yevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki 

ber vech-i âtî zikr olınur hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i cumâde’l-âhire seme semânîn 

ve mieteyn ve elf 

 

Penbe kıyye 150 fi 52  Sisam kile aded 1  Mısır darısı keyl 15 fi 12 
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800 guruş   40 guruş   180 guruş 

 

Çakırlar karyesinde vâkı’ Hırdavât-ı beyt 

ma’lûmu’l-hudûd bir kıt’a 50 guruş 

bağçe  

200 guruş 

 

Yekûni’l-mâl-i mevcûd 

1370 guruş  

   25 guruş   Mehr-i zevce-i mezbûre  

1345 guruş   

    48 guruş 10 para    Resm-i kısmet ve kaydiyye ve masârif-i müteferrika ve varka bahâ 

1296 guruş 30 para    Sahhu’l-bâkî beyne’l-vereseyni’l-mezbûreyn 

 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre  Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- 

Hadice    mezbûr Murad 

162 guruş 3 para  1134 guruş 27 para 

 

XII/123a 

No: 456 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Duraliler karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Ali 

bin İsmail bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Hadice bint-i Manav Mustafa ile sulbî 

sagîr oğulları Durmuş Ali ve Murad ve sulbîye kızları Fatma ve Ümmü Gülsüm ve zevce-i 

mutlakası Hanife’den mütevellide Fatime’ye münhasire oldığı led’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-

tahkik zevce-i metrûkesi mezbûre Hadice’den mütevellidler sagîrûn-ı mezbûrûn Durmış Ali 

ve Murad ve Fatma ve Ümmü Gülsüm’ın tesviye-i umûlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve 

ta’yîn olınan li-ebeveyb ammileri Halil ibini’l-mezbûr İsmail zevce-i mutlaka-ı mezbûre 

Hanife’den mütevellid sılbîye-i sagîre kızı mezbûre Fatma’nın kezalik tesviye-i umûrına 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan hâlı Ali bin İbrahim’den her birerlerinin taleb ve 

ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-vereseti’l-mezbûreyn bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olınur fi’l-yemi’l-hâmis min şehr-i cumâde’l-âhire sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil   Öküz çift aded 1  Deve re’s aded 1 

3000 guruş   1000 guruş   900 guruş 
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Merkeb re’s aded 2  Kara sığır inek re’s aded 1 Kısrak aded 2 

200 guruş   200 guruş   800 guruş 

 

Penbe kıyye 61 fi 6  Şa’îr keyl 10   Hınta keyl aded 4 

366 guruş   80 guruş   70 guruş 

 

Sisam keyl aded 2  Arı aded 3   Anbar  

80 guruş   60 guruş   300 guruş 

 

Yasdık aded 2   Yorgan aded 2   Yatak aded 2 

10 guruş   70 guruş   30 guruş 

 

Çuval aded 2   Çuval aded 5   Evânî-i nuhâsiye tağan(?) aded 2 

30 guruş   50 guruş   tencere aded 1 maa kapak  

        Tabak aded 3 sahan aded 2 

        Süd leğeni aded 1 kıyye dirhem 

        150 

        160 guruş 

Hırdavât-ı beyt  

100 guruş 

 

Yekûni’l-mâl-ı mevcûd  

8181 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Zevce-i mezbûre Hadice Hâcı Ali oğlu Hasan’a bâ- Resm-i kısmet-i âdî  

‘nin mehr-i müecceli  şehâdet Koca Yusuf oğlu  204 guruş 

250 guruş   Yusuf ve Halil bin İsmail  

    ve bâ-tahlîf deyn-i müsbiti 

    102 guruş 

 

Kaydiyye-i defter  Masârif-i müteferrika  Varaka bahâ 

12 guruş   70 guruş   5 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 
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7537 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-  Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- 

mezbûre Hadice   mezbûr Durmuş Ali  mezbûr Murad 

942 guruş 5 para  1884 guruş 10 para  1884 guruş 10 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l- Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l- Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l- 

mezbûre Fatma   mezbûre Ümmü Gülsüm  mezbûre Fatma  

942 guruş 5 para  942 guruş 5 para  942 guruş 5 para 

 

No: 457 

Medîne-i Antalya’ya tâbi Kütükçü karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Kara 

Hasan bin Ömer bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Zeyneb bint-i Halil ile sulbî kebîr 

oğulları Mollâ Hüseyin ve Mustafa ve sulbîye-i kebîre kızları Ayşe ve Hafize ve Fatma ve 

sulbîye-i sagîre oğlu Ahmed ve sil-i asâkirde diğer sulbî kebîr oğlu Ömer’e münhasire oldığı 

lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkik sagîr ve gâib-i mezbûrın mâl-ı mevrûslarını hıfz ve tesviye-

i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan li-ebeven er-karındaşları mezbûr 

Hüseyin ile verese-i kibâr-ı merkûmûnın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

beyne’l-vereseti’l-mezbûreyn tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr dir ki ber-

vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâdîs aşer min şehr-i cumâde’l- âhir sene 

semânîn mieteyn ve elf 

 

Tüylü deve re’s aded 1 Boz deve re’s aded 3  Sağılır inek aded 3 

800 guruş   2400 guruş   400 guruş 

 

Tosun aded 1   Öküz aded 1   Kısrak maa tay  

350 guruş   400 guruş   600 guruş 

 

Dana re’s aded 2  Merkeb aded 1  Davar aded 188 fi 25 

100 guruş   160 guruş   3700 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye   Yorgan aded 1   Yasdık aded 2 

aded 12   80 guruş   30 guruş 

315 guruş 
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(silik)    Şa’îr keyl aded 6  Hınta keyl aded 5  

125 guruş   60 guruş   75 guruş 

 

Bulkur keyl aded 3  Dakik keyl aded 5  Şa’îr ve dakik keyl aded 2 

(Silik)    6 guruş   20 guruş 

 

Çuval aded 1   Harar çift 1   Tüfenk aded 1 

3 guruş   200 guruş   100 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

50 guruş 

 

Yekûni’l-mâl 

11950 guruş 

   301 guruş Zevce-i mezbûre Zeyneb’in mehr-i müecceli 

11649 guruş  

    443 guruş 10 para Resm-i kısmetve kaydiyye ve masârif-i müteferrika ve varaka bahâsı 

11205 guruş 30 para  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l-  

mezbûre Zeyneb  mezbûr Hüseyin  mezbûr Mustafa 

1300 guruş 18 para  1782  guruş 28 para  1782  guruş 28 para 

Hissetü’l-binti’s-  Hissetü’l-binti’s-kebîreti’l- Hissetü’l-binti’s-kebîreti’l- 

kebîreti’l-mezbûre Ayşe mezbûre Hafıze  mezbûre Fatma 

891 guruş 14 para  891 guruş 14 para  891 guruş 14 para 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- 

mezbûr Ahmed  mezbûr Ömer 

1782 guruş 28 para  1782 guruş 28 para  

 

XII/123b 

No: 458 

An-asl Alâiyye sancâğı dâhilinde kâin Çim (?) kazâsı ahâlisinden olub Medîne-i Antalya 

mahallâtından Cami-i Atik mahallesinde sâkin iken işbu seksen senesi rebi’ü’l-âhirin (silik) 

güni vefât iden Hâcı Süleyman bin Abdullah’ın zevce-i metrûkesi Zeyneb bint-i Hâcı 
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Mustafa’dan gayri zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi olmadığına binâen terekesinden  sülüsü 

ve vasiyet (silik) dahi mahalle-i mezbûre ahâlisinden Hâcı Halil ve (silik) Osman’ı vasisi 

ihtiyâr eylediği Mehmed Ağâ ibn-i Hasan ve Hâcı Bayram ibn-i el-Hâcc İsmail şehâdetleriyle 

ber-nehc-i şer’î sâbit ve hükm-i şer’î lâhık oldığına ve terekenin vâris-i gaibi (silik) vekîl 

zuhûrına değin bi’l-emâne kabza liva-ı mezkûr mal müdîri fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi 

memûr bulunduğuna mebni kâffe-i terekeden mezkûr (silik) bi’l-ihrâc bâkîden dahi masarif ve 

düyûn-ı müsbitesi (silik) oldukdan sonra zevce-i mezbûreye âid rub’-ı hisse-i irsîyelerimiz 

mezbûreye teslîm ve rücû ve vasî-i mezbûr ile müdîr-i mûma-ileyhin taleb ve ma’rifetleri ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm olan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdir ki ber-vech-i âtî zikr 

olınur fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min-cumâde’l-âhir sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Kazgan aded 1 kıyye 7 fi 30 Cameşuy leğeni aded 1 Sini aded 1 

210 guruş   140 guruş   109 guruş 

 

Nuhas ibrik   Kabul saat aded 1  Tencere maa kapak aded 1 

15 guruş   563 guruş   79 guruş 

 

Nuhâs ibrik aded 1  Küllah aded 1 maa kaban  (silik) aded 1 

19 guruş   aded 1    22 guruş 

    25 guruş 

Sahan maa kapak  Kahve takımı maa  Kilim aded 1  

kürdan aded 1   değirmen   45 guruş 

25 guruş   40 guruş 

 

Tüfek aded 1   Köhne seccade aded 1 Battaniye aded 

202 guruş   7 guruş   (silik) 

 

Köhne yorgan aded 1  Şal kuşak aded 1  çift aded 1 

52 guruş   3 guruş   15,5 guruş 

 

Nim-ten aded 1 şalvar  Köhne çuka şalvar aded 1 Çuka abdestlik  

aded yelek aded 1  nim-ten aded 1 tuzluk çift  aded 15 

300 guruş   aded 1    150 guruş 

    181 guruş 
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Kumaş entari aded 1  Fes aded 2   Def’a fes aded 1 

101 guruş   22 guruş   20 guruş 

 

Acem kârı şal aded 1  Trablus kârı şal aded 1 Maşlah aded 1 

65 guruş   135 guruş   25 guruş 

 

Gömlek aded 1 don aded 1 Kutni tob aded 1  Çevre 

50 guruş   145 guruş   30 guruş 

 

Tuzluk bağ   Seccade aded 1   Köhne hurc  

2 guruş   35 guruş   30 guruş 

 

Bey’ olınan camus ve deve  Ahmed usta zimmeti olub Debbağ Hanifi zimmeti olub  

derisi esmânı   tahsîl olınan   tahsîl olınan 

63377 guruş   146 guruş   2990 guruş 

 

Hurşid Kapu’dan kaynı  Numan Hafız zimmeti olub Vasî-i mezbûrın zimmeti olub  

Hasan’ın zimmeti olub  tahsîl olınan   tahsîl olınan 

tahsîl olınan   10271 guruş   1300 guruş 

86 guruş 27 para 

 

Yekûni’l-mâl  

31476 guruş 

490 guruş 25 para Bâ-şehâdet-i mezbûrân Mehmed Ağâ ibn-i Hasan ve Hâcı Bayram ibn-i 

el-Hâcc İsmail sülüs vasiyeti 

20981 guruş 25 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

16678 guruş 

Zevce-i mezbûre Zeyneb  Resm-i kısmet-i âdi  Eşyâ-ı mübi’anın hazine-i  

Hâtûn’ın mehr-i müecceli 524 guruş 21 para  celileye âid nısf-ı dellâliyye 

501 guruş       1660 guruş 

 

Hazine-i merkûmeye âid  Taraf-ı şer’e âid dellâliyye Eşyâ-ı mübi’anın münâdisi 

kaydiyye nısfı   nısfının sülüsü   111 guruş  
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23 guruş   55 guruş 

 

Masarif-i müteferrika  Varaka bahâsı 

23 guruş   20 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

1655 guruş 21 para 

 

Sahhu’l-bâkî 

19325 guruş 24 para 

  4831 guruş 16 para Zevce-i mezbûre Zeyneb Hâtûn’ın rub’ hissesi tenzîl 

14491 guruş  8 para  

    166 guruş  Eşyâ-ı mübi’anın nısf-ı dellâliyyesi 

      23 guruş  Kaydiyye’nin nısfı 

14681 guruş 8 para On dört bin altı yüz seksen bir guruş sekiz para Teke mâl sandığına 

teslîm olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/124a 

No:459 

Medîne-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman mahallesi ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât iden İtmekci el-Hâcc İbrahim bin Hüseyin bin Abdullah’ın verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Ayşe bint-i Süleyman nâm Hâtûn ile sulbî kebîr oğlu Ali ve sulbî sagîr 

oğlu Ahmed ve sulbîye-i kebîre kızları Havva ve Şakire’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-

enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın kebîr er-karındaşı olub tesviye-i 

umûrına kıbel-i şer’den vasî-i mansûbı mezbûr Ali zevce-i mezbûre Ayşe Hâtûn ve 

mezbûretân Havva ve Şakire taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır 

ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin aşer min şehr-i muharremü’l-harâm 

sene semânin ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede vâkı’ Doru bârgîr re’s aded 1 Amelmânda bârgîr re’s  

hudûd ve müştemilâtı  600 guruş   aded 1 

bir bâb mülk-i menzil      150 guruş 

6000 guruş 
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Öküz çift aded 1  Kazgan ve cameşuy leğeni Kapaklı sahan aded 2 

600 guruş   vesâir evânî-i nuhâs   kapaksız tas aded 1 

    aded 16 fi    60 guruş 

170 guruş 

 

Büyük hamam tası aded 1 Sagîr köhne sini aded 1 Kataif tebsisi aded 1 

küçük tas aded 2  30 guruş   20 guruş 

20 guruş 

 

Köhne leğen ibrik   Köhne sagîr şam’dan   Kara takım eski kılınç 

30 guruş   5 guruş   30 guruş 

 

Kara takım tüfenk aded 1 Köhne yorgan aded 2  Köhne çuka abdestlik aded 1 

30 guruş   minder aded 2 yasdık   çuka şalvar aded 1 

    aded 2    100 guruş 

    90 guruş 

 

Köhne elbise aded 1  Köhne kilim aded 1 çul  Kahve takımı  

40 guruş   aded 2    30 guruş 

    50 guruş 

 

Köhne sandık aded 1  Ot memlû’ yasdık aded 7 Hırdavât-ı menzil 

10 guruş   minder aded 1   20 guruş 

    40 guruş 

 

Çift ortağı Moravî İbrahim Bandşamlı Arab Süleyman  Kara Pınar karyesinde mezrû’ 

Ağâ zimmeti olub tahsîl zimmeti olub tahsîl olınan hınta yük 3 

olınan    1261 guruş   300 guruş  

1000 guruş       100 guruş Şa’îr yük 2  

        ________ 

        400 guruş 

Yekûni’l-mâl 

10811 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 
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Techîz ve tekfîn maa’l- Mehr-i müeccel-i müsbit  Tereke-i bâkîden resm-i  

Kefâret (silik)   li-zevceti’l-mezbûre Ayşe kısmet 

500 guruş   Hâtûn    245 guruş 

    (Silik) 

 

Kaydiyye ve varaka bahâ  

16 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

1331 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

9480 guruş 

Hissetü’l zevcetü’l-   Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l 

mezbûre Ayşe   mezbûr Ali   mezbûr Ahmed 

2185 guruş    2762 guruş   2762 guruş 

 

Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l- Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l- 

mezbûre Havva  mezbûre Şakire 

1382 guruş   1382 guruş 

 

XII/124b 

No:460 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Zeytun karyesi sâkinlerinden ve zât-ı ta’rif-i şer’î ile ma’rife 

Ümmühan bint-i İsmail nâm bikr-i baliğa medîne-i mezbûre mahkemesinde mecli-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Serik kazâsı kurrâsından Beylan karyesi sâkinlerinden Mustafa ibn-i 

Hasan nâm kimesne muvâcahesinde bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve ve takrîr-i kelâm idüb 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mustafa beni tezevvüce tâlib ve rağib olmağla ben dahi (silik) mehr-i 

muaccel (silik) iki yüz elli bir guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle işbu meclis-i şer’de nefsimi 

mezbûr Mustafa’ya (silik) akd-i tezevvüc eylediği old ahi ber-minvâl muharrer (silik) kabûl 

eyledi didikde mezbûre Ümmühan sâdır olan cem’-i kelimât-ı meşrûhasında (silik) vecâhen 

ve şifâhen (silik) eylemeğin mâ vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-evvel ve’l-ışrîn min 

şehr-i cumâde’l-âhire sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl  

Çavuş bağçesi mahallesi Osman ibn-i Osman  
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ve İsmail bin Osman  

ve Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

ve gayrihum 

 

No:461 

Medîne-i Antalya mahallâtından Değirmen Önü mahallesi sâkinlerinden Süleyman bin 

Hâcı Hüseyin nâm kimesne Medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i münirde 

medîne-i mezbûre mahallâtından Âhi Yusuf mahallesi sâkinlerinden zâtî ta’rîf-i şer’î ile 

ma’rife Havva bint-i Süleyman nâm Hâtûn muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

şirâ ve müstakilen silk-i mülk-i sahîhamda münselik olub medîne-i Antalya mahallâtından 

Aşık Doğan mahallesinde vâkı’ etrâf-ı selâsesi Ali oğlu Ahmed (silik) menzilleri ve taraf-ı 

râbi’ tarîk-ı âmm ile mahdûd tahminen iki oda ve eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireli (silik) 

müştemil bir bâb mülk-i menzilimi bi-cümleti’t-tevvâbi’ ve’l-levâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-

murâfık tarafından îcâb ve kabûli hâvî şürût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve muvâzaadan ârî 

bey’-i bât-ı sahîh-ı şer’î ile dört bin guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis Havva 

Hâtûn’a bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük 

ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkûm dört bin guruş 

müşterî-i merkûm benden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fi mâ ba’d menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrde benim asla ve kat’an alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i merkûmın 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve sarîhi olmuşdur keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vaka bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sânî 

ve ‘l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-âhir sene semânîn ve mieteyn ve elf  

 

XII/125a 

No:462 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Teke sancâğı dâhilinde kâin İğdir kazâsı ahâlisinden arzuhâl takdîm iden bâ’isü’l-i’lâm 

Mustafa bin Abdullah Ağâ medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’de medîne-i 

mezbûrede zâbit abak olan livâ-ı mezbûr mâl müdiri sâbık Ahmed Rıfat Efendi tarafından 

delîli olub husûs-ı câyde cânib-i şer’den dahi husumeti re’y olınan ketebeden Emin Efendi 

ibn-i el-Hâcc Ali muvâcehesinde târih-i i’lâmdan yirmi gün mukaddem yedimden zâyı’ olan 

beş yaşında işbu alnı sakâr bir re’s yağız doru bârgîr doru mülküm iken hâzır-ı bi’l-meclis 

işbu Hüseyin Efendi’nin müvekkili müdîr-i sâbık Ahmed Rıf’at Efendi mezkûr bârgîri yâve  

olmak zuamıyla zabt itmek murâd ider olamağla sual olınub bi’l-istihkâk talebi derim deyü 

ba’de’d-da’vâ ve’s-suâl vekîl-i merkûm Emin Efendi zikr olınan bârgîri yâve olmak üzere 
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müvekkili müdîr-i mâl sâbık mûmâ-ileyhin memûriyeti hasebiyle cânib-i beytü’l-mâl içün 

bi’l-emâne zabt eylediğini ikrâr lakin müddeî-i merkûm Mustafa’nıın mülkü oldığını ba’de’l-

inkâr müddeî-i merkûm ber-vech-i muharrer müddeâsını lede’t-tezkiye adl ve makbûli’ş-

şehâde idükleri ihbâr olınan Süleyman bey ibn-i İsmail Bey ve Yusuf Efendi ibn-i el-Hâcc 

Memiş nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î isbât itmeğin mûcebince 

mezkûr bârgîri müddeî-i merkûm Mustafa’ya teslîm ile müvekkil-i mûmâ-ileyh Ahmed Rıfat 

Efendi’ye izâfetle vekîl-i merkûm Emin Efendi’ye tenbiye olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm 

olındı fi’l-yemi’l-hâdi aşer min şehr-i cumâde’l-ahir sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:463 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Çuyugalar karyesi ahâlisinden arzuhâl takdîm iden Kocar 

oğlu Osman ibn-i Ali nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîfde 

medîne-i mezbûreden zâbıt abak ve livâ-ı mezbûr mâl-müdîri sâbık Ahmed Rıfat Efendi 

tarafından vekîl olub husûs-ı câyda cânib-i şer’den dahi husûmeti re’y olınan zabtiyye müdîri 

Mehmed onbaşı ibn-i İsmail muvâcehesinde târih-i i’lâmdan on gün mukaddem elimden 

zâyı’olan iki kır kısrak ve iki yağız ve al tay ki cem’an dört re’s hayvanlar mülkim iken hâzır-

ı bi’l-meclis işbu zabtiyye Mehmed onbaşının müvekkili müdîr-i mâl sâbık Ahmed Rıfat 

Efendi mezkûr dört res hayvanları yâve olmak zuamıyla ider olmağla sual olınub bi’l-istihkâk 

talebi derim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-suâl vekîl-i merkûm zabtiyye Mehmed onbaşı zikr 

olınana dört re’s hayvanâtı yâve olmak üzere müvekkil-i mûmâ-ileyhin memûriyeti hasebiyle 

cânib-i beytü’l-mâl içün bi’l-emâne zabt eylediğini ikrâr lakin müddeî-i merkûm Osman ber-

vech-i muharrer müddeâsını lede’t-tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan 

karye-i mezbûre ahâlisinden el-Hâcc Mehmed ibn-i Abdulkerim ve Topal oğlu Osman bin 

Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i şer’î isbât itmeğin mûcebince marü’z-zikr 

iki kısrak ve iki tay cem’an dört re’s hayvanları müddeî-i merkûm Osman’a teslîm ile 

müvekkil-i mûmâ-ileyh Ahmed Rıfat Efendi’ye izâfetle vekîl-i merkûm Mehmed onbaşıya 

tenbiye olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrire fi 9 sene 80 

 

No: 464 

Fi’l-asl Mora muhâcirlerinden olub Medîne-i Antalya mahallâtından Kızılsaray 

mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Fatma bint-i Mustafa bin Abdullah’ın 

verâseti zevc-i metrûkı Hasan bin İsmail ve validesi Habibe bint-i Hüseyin ile sadriyye-i 

sagîre kızları Nefise ve Hafıze’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l- Enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sagîretân-ı mezbûretânın babaları ve veliyyleri olub mahmûdü’l-hâl idüğü 
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ihbâr olınan merkûm Hasan ve ümm-i mezbûre Habibe Hâtûn ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le 

tahrîr ve bey’olınan ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm olınan tereke-i 

müteveffât-ı mezbûr defter-i kassâmsıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur fi’l-yevmi’s-sâbi’ aşer 

sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Kapaklı tencere aded 1  Cedîd kapaklı sahan aded 2 Leğen maa ibrik 

kadaif tebsisi aded 1  Kapaklı şurba tası aded 1 60 guruş 

mertebâni sahan aded 2  120 guruş 

kıyye 6 dirhem 30 

150 guruş 

 

Müsta’mel canfes şalvar Müsta’mel sarmalı çuka  Müsta’mel telli selimiyye 

aded 1    salta aded 1   entari aded 1 

70 guruş   200 guruş   180 guruş 

 

Müsta’mel yasdık yüzü Kısa selimiyye hırka aded 1 Müsta’mel basma entari  

basma aded 12 müsta’mel  30 guruş   aded 4 şalvar aded 1 

mak’ad yüzü aded 2 örtü      130 guruş 

aded 1 

60 guruş  

 

Yazma yemeni  Çarşeb  aded 1 Müsta’mel kanlı peştamal  

25 guruş   30 guruş  aded 1 Şal aded 1 gömlek  

       aded 1 Bez aded 1 

       40 guruş 

 

(silik) entari aded 1  Sandık aded 1  Kutni yorgan aded 1 

çuka salta aded 1  60 guruş  (silik) aded 1 

Dülbend şalvar aded 1    200 guruş 

150 guruş 

 

Zevc-i merkûm Hasan’ın  

İkrârı üzere zimmeti 

400 guruş mehr-i müeccel deyni  

500 guruş  (silik) deyni  
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500 guruş babası mirasından deyni 

 

Cem’an yekûn 

2890 guruş 

  108 guruş  Resm-i kısmet 72 guruş Kaydiyye 4 guruş Varaka bahâ 2 guruş Masârif-i     

  müteferrika 30 guruş 

2782 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre  

merkûm Hasan  Habibe  

642 guruş   428 guruş 

    128 guruş  Emirle sarf edâdan dört yüz guruş Masârif-i techîz ve  

    300 guruş  techîz ve tekfînden kabûlı 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l- 

mezbûre Nefise  mezbûre Hafize 

856 guruş   856 guruş 

Sagîretân-ı mezbûretân Nefise ve Hafize’nin ber-vech-i bâlâ taksîm-i hisse-i irsîyeleri 

olan cem’an bin yedi yüz on iki guruşları li-ecli’l-istirbâc babaları vekîl-i merkûm Hasan 

yedine teslîm olınub Ümm-i mezbûre Habibe Hâtûn bâkî hisse-i irsîyesi olan üç yüz guruş 

müteveffât kızı mezbûrenin terekesine vâzıu’l-yed olan zevc-i merkûm Hasan yedinden ahz 

ve kabz istîfâ-yı hakk eylediği işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/125a 

No:465 

Medîne-i Antalya mahallâtından Kızılsaray mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Moravî Mehmed Ali bin Hasan bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i gayri 

medhûl bihâsı Hadice bint-i Ali Salluta nâm bikr-i baliğa ile validesi Meryem bint-i Hasan ve 

li-ebeveyn kız karındaşı Saliha’ya münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra verese-i mezbûre Hadice (silik) Saliha’nın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî aşer min 

şehr-i cumâde’l-ahir sene semânîn mieteyn ve elf 

 

Öküz re’s aded 3   Merkeb re’s aded 1  Bey’ olınmış olan sisam  

Tosun re’s aded 1  300 guruş   keyl 24 fi 46 
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1800 guruş       114 guruş 

 

Mevcûd sisam keyl 40 Mısır darısı keyl 50  Köhne çuval aded 3  

 fi 46    400 guruş   Garar aded 2 

184 guruş       300 guruş 

 

Köhne çul aded 1  Validesinin bey’ itmiş  Cedîd don aded 1  

15 guruş   oldığı (silik) semeni   gömlek aded 1 uçkur 

    20 guruş   aded 1 çevre aded 1 

        8 guruş 

 

Sagîr nuhâs yağ tâbesi  Müsta’mel Trablus kuşağı (silik) 

aded 1 toprak tencere   aded 1    50 guruş 

aded 1 Çanak   60 guruş 

10 guruş 

 

Cem’an yekûn  

4208 guruş 

1000 guruş  İşbu terekeden kendüden evvel fevt olan babası Salih mâlı olub vereseler         

miyânelerinde taksîm olınmak taksîm olunmak üzere tenzîl şud 

3208 guruş   

  291 guruş 3 para Ber-vech-i muharrer kendüden evvel fevt olan babası Salih’den hissesi  

3499 guruş 3 para 

  200 guruş       Techîz ve tekfîn  

3299 guruş 

  501 guruş        Mehr-i müecceli’z-zevceti’l-mezbûre Hadice  

2797 guruş 

   60 guruş       Deyn-i Moravî Süleymen bâ-ikrâri’l-verese  

2738 guruş 

   30 guruş     Deyn-i Sallut bâ-ikrâri’l-verese  

2708 guruş 

 

 

Müteveffâ-yı evvel Salih’in mâl-ı muharreresi 

1001 guruş 
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  501 guruş  Zevcesi Meryem Hâtûn’ın mehr-i müeccel hakkı  

1433 guruş  Bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

    62 guruş  15 para Hissetü’z-zevce Meryem Hâtûn 

1436 guruş 25 para  

  250 guruş  3 para  Hissetü’l-ibn-i müteveffâ-yı sânî Mehmed Ali 

145 guruş 22 para 

145 guruş  22 para  Hissetü’l-binti’l-mezbûre Saliha 

 

Nakl-iyekûn 

2708 guruş  

  128 guruş Resm-i kısmet 85 guruş Kaydiyye 6 guruş Varaka bahâ 3 guruş Masârif-i   

_________ müteferrika 32 guruş 

2581 guruş  Sahhu’l-bâkî’t-taksîm 

Hissetü’l-zevceti’l-mezbûre Hadice    

645 guruş 5 para  

501 guruş        Bâlâda muharrer mehr-i müeccel hakkı 

1146 guruş 5 para   

    80 guruş           Bâlâda muharrer terekeden makbûz-ı cedîd don aded 1 gömlek aded 1 uçkur  

       aded 1 Çevre aded 1 

1066 guruş 5 para  

    12 guruş 20 para Bâlâda mehr-i müeccelesi resm 

1053 guruş 25 para An-nakd vekîli babası Salluta Ali’ye teslîm 

0000           00 

 

Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Meryem     

860 guruş 13 para 1 akçe 

  62 guruş 15 para   Ber-vech-i bâlâ zevcenden  

501 guruş           Zevcenden mehri 

_____________________ 

1423 guruş 

 

Hissetü’l-uhti li-ebeveyni’l-mezbûre Saliha  

1075 guruş 21 para 2 akçe 

  245 guruş 22 para    Ber- vech-i bâlâ babasından  

1321 guruş 
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Zevc-i mezbûre Hadice’nin ber-vech-i bâlâ rub’ı hisse-i irsîyesi olan altı yüz kırk beş 

guruşbeş para ve mehr-i müeccel hakkı olan beş yüz bir guruş ki cem’an bin yüz kırk altı 

guruş beş parası kabza vekîl oldığı şâhideyn-i adileyn şehâdetleriyle vech-i şer’î üzere sâbit 

olan mezbûrenin babası merkûm Moravî Ali Salluta müteveffâ-yı merkûmın terekesine 

vâzı’atü’l-yed olan validesi Meryem Hâtûn yedinden bi’l-vekâle ahz ve kabz ve istîfâ-yı hakk 

eyledikleri işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/126a 

No:466 

Medîne-i Antalya mahallâtından Arab Mescidi mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Fatma bint-i Süleyman bin Abdullah’ın verâseti sadrîye-i kebîre kızları Ayşe ve 

Şerife ve li-ebeveyn er-karındaşı Mehmed’ın sulbî kebîr oğulları Mustafa ve Ahmed ve diğer 

karındaşı Hâcı Hüseyin’in oğulları Hâcı Ali ve Halil ile diğer er-karındaşı  Hâcı Hasan 

oğulları Ali ve Mehmed’e münhasire ve tashîh-i mesele-i mirâsları on sekiz sehmden olub 

sehâm-ı mezkûrede altı sehm kızı mezbûre Ayşe’ye ve kezalik altı sehmi diğer kızı mezbûre 

Şerife’ye ve bâkî altı sehmden dahi birer sehm er-karındaşları oğulları mezbûrûn Mustafa ve 

Ahmed ve Hâcı Ali ve Halil ve diğer Ali ve Mehmed’e isâbeti tahkikinden sonra zâtları ta’rif-

i şer’î ile ma’rifeler mezbûretân Ayşe ve Şerife ile er-karındaşları oğulları mezbûrûn Mustafa 

ve Ahmed ve Hâcı Ali ve Halil ve diğer Ali ve Mehmed nâm kimesneler medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine medîne-i mezbûre mahallâtından Şeyh Sinan 

mahallesi sâkinlerinden Ahmed Usta bin Derviş Halil muvâcehesinde her biri bi’t-tav’ ve’r-

rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’l-beyânın sudûrına değin bi’l-irsi’ş-şer’î 

iştirâken yedimizde mülk ve mevrûsımız bulunan mahalle-i merkûmede vâkı’ etrâf-ı tahtacı 

Mehmed ve Hâcı fakir ve Mollâ Ali oğlu Ahmed menzilleri ve tarîk-i âmm ile mahdûd 

ma’lûmü’l-müştemilât bir bâb bir bâb menzilde olan hisse-i irsîye-i ma’lûmemizi bi-

cümleti’t-tevvâbi’ ve’l-levâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık tarafından îcâb ve kabûli hâvî 

şurût-ı müfside ve ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-ı şer’î ile bin elli beş guruş semen 

mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ahmed Ağâ’ya bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol 

dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı merkûm bin elli beş guruş müşterî-i merkûm yedinden bi’t-tamâm ve’l-

kemâl ahz ve kabz idüb bâ’del-husûs beynimizde iktisâm eyledik fi mâ ba’d menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrde bizim asla ve kat’an alaka ve medhalimiz kalmayub müşterî-i merkûmın 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarf ve sahîhi olmuşdur keyfe mâ yeşâ ve tehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-

yevmi’r-râbı’ ve’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-âhir sene semânîn ve mieteyn ve elf 
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Şühûdü’l-hâl 

El-Hâcc Atiyye Efendi  

Rumelili Hâcı Reşid 

Muhzırbâşı Hâcı Mehmed Ağâ 

ve gayrihum 

 

XII/126b 

No:467 

Medîne-i Antalya kurâsından Mandırla karyesinde sâkin iken bundan akdem vafât iden 

Deli İsmail İbiş bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Ayşe bint-i Memiş nâm Hâtûn ile 

sulbî kebîr oğlu İbiş ve sulbî sagîr oğlu Hüseyin ve sulbîye-i sagîre kızı Ünzile’ye münhasire 

oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrân-ımezbûrânın tesviye-i 

umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan kebîr er-karındaşları merkûm İbiş ve zevce-

i mezbûre Ayşe Hâtûn taleb ve iltimâsları ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olınur fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-ahir sene semânîn ve mieteyn ve 

elf 

 

Büyük erkek deve aded 1 Üç yaşında dişi deve aded 1 Üç yaşında erkek deve aded 1 

1000 guruş   600 guruş   500 guruş 

 

Buzağulı inek aded 2  Ana davar aded 3 fi 25 Çabıc davar aded  

400 guruş   800 guruş   280 guruş 

 

Köhne kazgan aded 1  Bakraç aded 1   Tencere aded 1 

Kıyye 4   25 guruş   20 guruş 

80 guruş 

 

Süd leğeni aded 1  Sahan aded 4   Köhne kilim aded 1 

15 guruş   40 guruş   25 guruş 

 

Köhne çuval aded 3  Tüfenk aded 1   Darı keyl 5 

35 guruş   50 guruş   50 guruş 

 

Kara kıl çadır maa satıl Kahve takımı    Sac ve sac ayağı ve mesned 
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150 guruş   20 guruş   10 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil    

30 guruş 

 

Cem’an yekûn 

4120 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i müsbit  Resm-i kısmet  

50 guruş   li’z-evceti’l-mezbûre   100 guruş 

Ayşe  Hâtûn  

51 guruş 

Kaydiye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

6 guruş   2 guruş   30 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

240 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

3880 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l 

mezbûre Ayşe   merkûm İbiş    merkûm  

485 guruş   1358 guruş   1358 guruş 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l 

mezbûre Ünzile 

679 guruş 

Sagîretan-ı mezbûretân Hüseyin ve Ünzile’nin ber- vech-i taksîm-i bâlâ hisse-i irsîyeleri 

ve sulbî kebîr er-karındaşı merkûm İbiş yed ve hıfzında oldığı işbu mahalle şerh virildi              

 

No:468 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Kızılkaya nâhiyesi kurâsından Badem Ağacı karyesinde 

sâkin iken güzerân iden yetmiş sekiz senesi recebü’l-ferdinde vefât iden Ahmed bin 
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Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i Mustafa ile li-ebeveyn er-karındaşı Hâcı 

Mehmed’in sulbî kebîr oğlu İsmail ve sulbî sagîr oğlu Bekir’e münhasire olub sagîr-i 

mezbûrın tesviye-i umûr-ı lâzımesiçün karye-i mezbûre ahâlisinden Oduncu İsa bin Ahmed 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınarak terekesi tahrîr ve ba’de ihrâcü’l-masârif ve’d-

düyûn sahhu’l-bâkîsi verese-i mezbûrûn miyânelerinde tevzî’ ve taksîm ve kassâm dahi 

tanzîm olınmış ise de tereke-i mezkûreden bazı eşya ve zahâir ketm ve ihfâ olınmışdır deyü 

vasî-i merkûm Ali Medîne-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer’imizde müteveffâ-yı 

mezbûrın zevcesi olub ihzâr ittirdüğü mezbûre Fatma Hâtûn’dan lede’d-da’vâ ol dahi ba’de’l-

inkâr beyinlerinde muslihûn tavassut iderek zahâirden âtîü’z-zikr mikdâr üzerine tarafeyn 

bi’l-emâne ve bi’l-vesâye sulh olub her biri kezalik kabûl eyledikden sonra sulh-ı mezbûr 

üzerine tereke-i mezbûr bi’t-terâzi tahrîr ve ba’de ihrâcü’l-düyûn ve’l-masârif sahhu’l-bâkî 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye beyne’l-vereseti’l-mezbûreyn tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr  u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin min 

şehr-i cumâde’l-âhire sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Menzil göz aded 1  Def’a menzil göz  aded 1 Samanhâne tahtânî 

1500 guruş   1500 guruş   500 guruş 

 

Oda ve ahûr    Meydan anbarı   Sarınç bağlarında vâkı’ ma’lûmü’l- 

 700 guruş   2000 guruş   hudûd bir kıt’a bağlak evlek  

        aded 1100 

        1150 guruş 

 

Araba aded 1   Evânî-i nuhâsiyye kıyye 43 Bekmez kıyye 50 

200 guruş   1300 guruş   125 guruş 

 

Yatak aded 2 yorgan  Çul aded 6   Çuval aded 10 

aded 2 

100 guruş   150 guruş   100 guruş 

 

Kilim aded 1   Sini aded 1   Leğen aded 1 

30 guruş   70 guruş   30 guruş 

 

Güğüm aded 3   Köhne entari aded 1  Abanı sarık aded 1 

120 guruş   50 guruş   50 guruş 
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Abanı sandık aded 1  Çift aleti aded 3  Öküz aded 3 

20 guruş   150 guruş   1200 guruş 

 

İnek aded 4   Tosun aded 2   Davar aded 15 

600 guruş   300 guruş   375 guruş 

 

Merkeb aded 1  Sıpa aded 1   Arı aded 2 

150 guruş   300 guruş   60 guruş 

 

Kelâm kadîm aded 10  Küp aded 2   Tüfenk aded 1 

50 guruş   20 guruş   100 guruş 

 

Etmek takımı    Bulkur keyl 10  Çukur tac zimmeti 

35 guruş   80 guruş   150 guruş 

 

Millü Hoca zimmeti  Emin Efendi zimmeti  Zevcesi mezbûre Fatma zimmeti 

130 guruş   200 guruş   230 guruş 

 

Çul kanadı aded 1  Cabbar Ali zimmeti  Hırdavât-ı beyt  

30 guruş   69 guruş   100 guruş 

 

Hınta yük aded 30 fi 15 Şa’ir yük aded  12 

2550 guruş   600 guruş 

 

Yekûni’l-mâl-ı mevcûd 

17441 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mîriye deyni       Vasiyet-i müsbitesi 

275 guruş      530 guruş 

 

Karındaşı müteveffâ el-Hâcc Mehmed’in  Resm-i kısmet 

Oğulları mezbûrân İsmail ve Bekir’in vali-  411 guruş 

deleri Fatma Hâtûn’un mülkü olub ba’de  

vefâtiha irsen mezbûrâna gıbbe’l-intikâl  
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ve ammileri merkûm Ahmed bi’l-bey’  

semenini zimmetinde ibkâ eylediği Mahmud  

Efendi ibn-i Osman ve Ahmed Ağâ  

ibn-i Abdullah şehâdetleriyle sübût bulan  

bağ akçesi 

600 guruş 

 

Kaydiyye       Varaka bahâ 

25 guruş      10 guruş 

 

Dellâliyye       Masarif-i müteferrika 

250 guruş      120 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât  

2221 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Fatma    

3805 guruş       

 787 guruş 30 para Vasî-imerkûmın kabul eylediği eşya ve zahâir içün bedel-i sulh olarak 

   hissesinden virilen 

3017 guruş 10 para  

Hissetü’l-ibni’l-ahi’l-kebîri’l-mezbûr İsmail 

5707 guruş 

393 guruş 30 para  Zevce-i mezbûrenin bedel-i sulh olarak merkûma i’tâ ve teslîm eylediği 

    meblağdan merkûmın hissesine zam olınan nısf-ı hisse 

6011 guruş 10 para 

 

 

 

Hissetü’l-ibni’l-ahi’s-sagîr Bekir 

5707 guruş 

393 guruş 30 para  Zevce-i mezbûrenin bedel-i sulh olarak merkûmana i’tâ ve teslîm 

eylediği meblağ-ı merkûmın nısfı olub vasî-i merkûmdan bi’l-vesâye 

ahz ve kabûl eylediği 
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6011 guruş 10 para 

Zevcesi mezbûre Fatma Hâtûn ile ibn-i Ahi mezbûr İsmailden her biri bâlâda gösterilen 

hisse-i irsîyelerini bi’l asâle ahz ve kabz ve sagîr-i mezbûr Bekir’in hissesi olan altı bin yüz 

bir guruş 10 para ile derûn-ı âhir-i ihracârında muharrer bağ akçesinden hissesine isâbet iden 

iki yüz kırk guruş ki cem’an altı bin üç yüz kırk bir guruş on paradan iki bin dört yüz guruş 

aynen ve bakî üç bin dokuz yüz kırk bir guruş on parayı dahi nakden vasî-i merkûmdan her 

biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ahz ve kabz eylediğini ikrâr ve i’tirâf  eyledikleri işbu mahalle 

şerh virildi 

 

XII/127a 

No:469 

Medîne-i Antalya ahâlisinden ve evlâd-ı arabdan bâ’isü’l-kitâb Mâhir oğlu Süleyman 

nâm kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîfi enverde medîne-i 

mezbûreye muzâf Kara Öz nâhiyesi ahâlisinden Süllü oğlu Veli nâm kimesne mahzarında 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu Veli’ye geçen yetmiş dokuz senesi mahsûlı beynimizde müşterek 

olmak üzere mâlımdan dokuz keyl hınta ve on bir keyl şa’ir tohumu virüb akd-i şirket-i 

müzâraa eylediğimiz ecilden merkûma kut parası nâmıyla yedimde olub işbu  olınan bir kıt’a 

deyn senedi nâtık oldığı üzere yine karzân virmiş oldığım bin iki yüz guruş ile zikr olınan 

tohumı mahsûlinden nısf hissemi merkûmdan taleb iderim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-suâl 

merkûm Veli dahi cevâbında müddeî işbu Süleyman cihet-i karzdan bâ-sened bin iki yüz 

guruş zimmetinde deyni oldığını ikrâr mâ adâ dokuz keyl hınta ve on bir keyl şa’ir 

tohumlarını inkâr ve müddeî-i merkûm Süleyman mezkûr dokuz keyl hınta ve on bir keyl 

şa’ir tohumları müddeâsına ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz ile bi’t-taleb merkûm Veli tahlîf 

olınub ancak merkûm Veli’nin müddeî-i merkûm Süleyman’a cihet-i karzdan zimmetinde bâ-

sened deyni deyni♦ oldığını bi’l-edâ ikrâr ve i’tirâf eylediği meblağ-ı mezbûr bin iki yüz 

guruşı müddeî-i merkûma teslîm ile merkûm Veli’ye ba’de’t-tenbiye ol dahi edâyı müteahhid 

oldukdan sonra merkûm Veli dahi meclis-i şer’de merkûm Süleyman muvâcehesinde işbu 

Süleyman ile biraderi müteveffâ Hüseyin’e gâib-i ani’l-meclis biraderim Ahmed ile cem’an 

iki bin iki yüz guruş deynimiz olub târihinden üç sene mukaddem biraderim gâib-i merkûm 

Ahmed’in işbu Süleyman’ın biraderim müteveffâ Hüseyin’e hayatında benim izin ve icâzetim 

ile bey’ ve teslîm itmiş oldığı bir re’s köşekli deve semeni olan bin guruş deynimiz olan 

meblağ-ı mezbûr iki bin iki uüz guruşdan ba’de’t-tenzîl bâkî zimmetinde bin iki yüz guruş 

deynim oldığından merkûm Süleyman’a bâlâda zikr olınan deyn senedini i’tâ itmiş isede 

mezkûrde müstakilen benim mülküm olub bâyi’ karındaşım gâib-i merkûm Ahmed’in asla 
                                                
♦ “deyni mükerrerdir” 
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alakası olmadığından mezkûr deveyi isrirdâd murad iderim deyü tasdîk eyledik deyü eser-i 

meşrûh şayân-ı iltifât olmamağla merkûm Süleyman suâl dahi tevcih itmedik merkûm Veli’ye 

ba’de’t-tefhîm da’vâ-yı mezkûresiyle bi-vech-i şerî muâ’razadan men’olunub mâ vakaa bi’t-

taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-ahire sene semânîn ve 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Medîne-i Antalya hânedanından el-Hâcc Ömer Ağâ 

Perdalizâde Mehmed Efendi 

ve  Kesikçizâde el-Hâcc Mehmed Ağâ 

ve Yağcı Hasan Rıdvan 

ve gayrihum 

 

XII/127b 

No: 470 

 Fahreddin Sagir karyesinde vukûbulan katl maddesinde şirket-i muâvenetleri 

olmak ihtimaliyle ahz ve girift ve mahbese ilkâ ile bi’d-defaât istintâk olınan Abbas oğlu 

İsmail ve Mustafa ve mu’tak Arab Selim ve Sarıca Eyyüb oğlu Bekir nâm kimesnelerin 

katl-i mezkûrde şirket ve muâvenetlerine dâir eslası deste alınamamağla sebîlleri tahliye 

ve yedlerine başka başka i’tâ kılınan i’lâm-ı şer’îlerin yalnız birisinin suretidir 

 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurâsından Ali Fahreddin Sagîr karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem katîlen vefât iden koca Ali oğlu Koca Mehmed’in kâtili oldığı 

ikrârıyla sâbit olan karye-i merkûme ahâlisinden Yusuf ibn-i Ali nâm şahs-ı âkile madde-i 

katlde muayyen olmak iddiâsı üzerine cânib-i hükümetden bi’l-ihzâr altı atdan beri medîne-i 

mezbûre mahbesinde tevkîf ve târih-i i’lâma değin livâ-ı mezbûr meclisinde bi’d-defaât yegân 

yegân istintâk olınan yine karye-i mezbûre ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm Abbas oğlu İsmail ve 

Ali sipahinin mu’tak gulâmı Selîm ve Sarıca Eyyüb oğlu Bekir ve beşkafalı İsmail’in oğlu 

Mustafa nâm kimesnelerin husûs-ı katl-i mezbûrde kâtil-i mukırr-i merkûm Yusuf ile şirket ve 

muâvenetleri olmadığını ve fi’l-i katlin yalnız kendüden sudûrını bundan akdem Antalya 

meclisinde merkûm Yusuf lede’l-istintâk tâyiân kat’iyyen ikrâr eylediğinden mâ adâ 

müteveffâ-yı merkûmın hasren vârisleri bulunan zevce-i metrûkesi Habibe bint-i Hasan ve li-

ebeveyn kız karındaşları Hafize ve Havva’dan her birerleri dahi bundan akdem meclis-i 

mezkûrde ma’kûd meclis-i şer’de merkûm Yusuf’dan mûrisimiz katîl-i merkûm koca 

Mehmed’in bi-gayri hakkın sin-i katl eyledik deyü lede’d-da’vâ merkûm Yusuf dahi hâtaen 
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katl ittim deyü ikrâr itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm kâtil-i merkûm Yusuf gümüşden on bin 

dirhem şer’-i diyet-i kâmileyi verese-i merkûmûna edâ ile tenbiye işbu İsmail Selim ve Bekir 

ve Mustafa’nın husûs-ı katl-i mezkûrdeber-minvâl-i meşrûh vecâhen mine’l-vücûh sun’ ve 

müdahaleleri yodur didikleri ve mukaddem ve muahhar asla da’vâ dahi itmedikleri müstantik 

fütüvvetlü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi’nin meclis-i mezbûrede ibrâz eylediği 

istintâknâmede müstebân ve merkûmûn ba’dezin habsleri meşrû’ olmayub mahbesden ıtlâk ve 

sebîlleri tahliye olınmak lâzım geldiği bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrrire 

fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-âhir sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:471 

Medîne-i Antalya hududı dâhilinde kâin Yeni Osmanlı aşireti ahâlisinden Abdal bin Ali 

nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverden zevce-i 

muhalaaı zât-ı ta’rif-i şer’î ile ma’rife bâ’isetü’l-kitâb Ümmü bint-i Hasan nâm bikr-i baliğa- 

âkıla mahzarında bi’t-rav’ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb iki yüz guruş kıymetli bir aded 

kutnî entari ve elli guruş kıymetli bir aded kutnî şalvar ve yüz guruş bir aded çukur salta ve 

ikiyüz guruş kıymetli bir aded trablus kuşağı mehr-i mu’accel makbûzu ve yüz guruş mehr-i 

müeccel tesmiyesiyle zevce-i gayri medhûl bihâm olan hâzır-ı bi’l-meclis Ümmü ile 

miyanemizde adem-i hüsn-i muaşeret ihtimâline binâen mehr-i muacceli olan eşyâ-ı 

muharrere-i mezkûre ile mehr-i müecceli olan meblağ-ı mezbûr yüz guruşdan mezbûre zevce-

i gayri medhûl bihm oldığı ecilden nısfı olan elli guruş üzerine ve bedel-i hal’ nâmıyla 

mezbûre bi’t-tav’ihâ malından bana altıyüz guruş dahi i’tâ itmek üzere benim ile muhalaaya 

tâlib ve müfârakata râgib olmağın ben dahi zevcem hâzıre-i mezbûre Ümmü’yi muhalaa-ı 

sahîha-i şer’iyye ile hal’ eylediğimde ol dahi hal’-ı mezbzrı alâ’l-vechi’l-mezkûr kabûl 

eyledikden sonra bana redd ve teslîm eylediği eşyâ-ı muharre-i mezkûre ile bedel-i hal’ olan 

meblağ-ı mezbûr altı yüz guruş işbu meclis-i şer’de mezbûre yedinden tamamen ahz ve kabz 

ve tesellüm idüb huku-ı zevciyete ve bana red ve teslîmeylediğieşya-ı muharrere-i mezkûre ve 

bedel-i hal’ olan mablağ-ı mezbûr altı yüz guruşun mutâlebesine müteallika-i âmme-i 

da’vâdan her birimiz aherin zimmetini ibrâ ve ıskât ve yine her birimiz aherin ber-minvâl-ı 

muharrer ibrâsını kabûl eyledik didikde mezbûre Ümmü dahi mukırr-ı merkûm Abdal’ı 

kelimât-ı meşrûhasında gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâlis min 

şehr-i recebü’l-enver sene semânîn mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl  

Mezûn fekâhetlü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 

ve a’zâdan fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi 

ve kâtib-i mahkeme İsmail Hakkı Efendi 
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ve Yeni Osmanlı Çakal oğlu Ahmed 

ve Yeni Osmanlı Çakal oğlu Mustafa 

ve muhzır Mehmed ve muhzır İsmail ve muhzır Ali 

ve gayrihum  

 

XII/128a 

No:472 

 Medîne-i Antalya’ya muzâf  Kızılkaya nâhiyesi kurrâsından Badem Ağacı karyesinde 

sâkin iken bundan akdem vefât iden Ahmed bin Abdullah’ın veresesinden karındaşı oğlu 

Hüseyin Bekir ibn-i el-Hâcc Mehmed’in kıbel-i şer’den bâ-hüccet-i şer’iyye vasî-i mansûbı 

olan Oduncu Ali bin Ahmed nâm kimesene medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’î 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sagîr-i mezbûrın ammisi müteveffâ-yı merkûmdan müntakil nakd-ı 

hisse-i irsîyesini li-ecli’l-edâne vasî nasb ve ta’yîn olınan medîne-i mezbûre mahkeme kâtibi 

İsmail Hakkı Efendi muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb Badem Ağacı karyesi 

ahâlisinden sagîr Bekir’in ammisi müteveffâ Ahmed’den müntakil nakd-i hisse-i irsîyesini li-

ecli’l-edâne vasîleri olan hâzır-ı bi’l-meclis işbu İsmail Hakkı Efendi yedinden sagîr-i 

mezbûrın mâlı olarak karzan ahz ve istikrâz eylediğim üç bin dokuz yüz kırk bir guruş on para 

nakd ile târihinden üç sene müeccel ve mevûdına sagîr-i mezbûr malı olarak vasî-i 

merkûmdan iştirâ ve kabz eylediğim iki aded helâlî saat semeni olan iki bin yüz yetmiş dört 

guruş on para ki cem’an beş bin yüz on beş guruş otuz para sagîr-i mezbûr içün zimmetinde 

vâcibü’l-edâ deynimdir didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î vasî-i merkûm meclis-i mezkûrde iâde-i 

kelâm ve sagîr-i mezbûrın ammisi müteveffâ-yı merkûmdan nakden müntakil hisse-i irsîyesi 

nemâsından nafaka ve kisve bahâ vesâir havâic-i zarûriyesiçün kıbel-i şer’den kader-i kifâye 

meblağ-ı farz ve takdîr olınmak matlûbımdır deyü tasvîr-i merâm iddikde hâkim-i mevkı’ 

a’lâ’l-küttâb rafae kadrihu müvellâtü’l-vehhâb fazîletlü mollâ efendi hazretleri dahi sagîr-i 

mezbûr içün mâl-ı mevrûsı nemâsından işbu târih-i kitâbdan kader-i ma’rûf idüğü ihbâr olınan 

be her şehr elli yedi guruş on paradır ki nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr buyurub meblağ-ı 

mefrûz-ı mezkûrı sagîr-i mezbûrın nafaka ve kisve vesâir levâzim-i zarûriyesine harc ve sarfa 

ve lede’l-hâce istidâneye ınde’z-zafer sagîr- ı mezbûrın mâl-ı nemâsından rücû’a vasî-i 

merkûm Ali’ye izin dahi virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’t-tâsi’ min  şehr-i 

cumâde’l-ahir sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Badem Ağacı müdîri sâbık Ahmed Ağâ  

ve Mahmud Efendi 

ve gayrihum 
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No: 473 

Medîne-i Antalya mahallâtından Çavuş Bağçesi mahallesi sâkinlerinden İsmail bin 

Mustafa nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine mahalle-i 

mezbûre sâkinlerinden Kısırlı Mehmed Efendi ibn-i Mehmed muvâcehesinde da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb ben mahallemizde olan Kara Ömer mescid-i şerîfinin bâ-berât-ı âlî imâmı ve bâ-

hüccet-i şer’iyye mütevellisi olmam ile mescid-i şerîf-i mezkûr ve civârında vâkı’ bir kapunun 

nezâretini târihinden üç sene mukaddem kendüsine ihâle ve vekîl ve nâib-ı menâb ve nasb ve 

ta’yîn ve el-hâletü hazihi vekâlet-i mezkûreden ihrâc itmiş oldığım hâzır-ı bi’l-meclis işbu 

Kısırlı Mehmed Efendi ile mescid-i mezkûrın vakf-ı menzil-i icârelerinden müddet-i 

mezkûrede terâküm iden bin yüz seksen guruşın mutârefeyni ahâli-i mahallemizin 

mu’teberânı mahzarlarında yegân yegân rü’yet iddikde câmi-i şerîf ve biz mezkûrlar içün 

müddet-i mezkûrede vukûbulan vârıdât-ı mezkûreye müsâvî ve muvâfık ve bu cihetle 

merkûm Mehmed Efendi’nin zimmetinde asla vâridât bulunmadığı nefsü’l-emre mutâbık 

olmağla mezbûr Mehmed Efendi’nin vakf-ı mezkûr vâridâtına ve muhâsebesine müteallik 

da’vâdan zimmetini kabûli hâvî ibrâ-yı âmm-ı sahîh-i şer’î ile ibrâ ve iskât eyledim deyü 

eylediği takrîrini merkûm Mehmed Efendi dahi vecâhen ve şifâhen tasdîk ve tahkîk 

eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i cumâde’l-ahir sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Muhzırbâşı Mehmed Ağa 

Yusuf çavuş 

Mehmed kapudan  

Pirinci oğlu Mustafa  

ve gayrihum 

 

XII/128b 

No:474 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Husûs-ı âtîü’l-beyânın mahallinde keşf ve muâyenesi da’vâsına vekâlet iddiâ iden 

Kayadıcı karyesi ahâlisinden Veli bin Süllü nâm kimesne iltimâsıyla savb-ı şer’i enverde irsâl 

olınan muhzır Ali bin Hüseyin ve cânib-i kaymakâmiden dahi meb’ûs Zabtiyye onbâşı ibn-i 

İsmail birlikde olarak Teke sancâğı dâhilinde vâkı’ Kara Öz nâhiyesi kurrâsından Karan 

karyesinde sâkin Kanad kızı Ümmü binti Abdullah nâm Hâtûn’ın hânesine varub nâhiye-i 

mezbûre müdîri el-Hâcc Ağâ vesâir mu’teberândan cem’-i mahsur dahi bulundukları halde 

cem’ olınan sikat-ı nisâ sâkinleriyle mezbûre Ümmü Hâtûn’un cüssesine nazar olundukda 
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mesâğ-ı kolunda ve omuzu başında ve sol gözünde ve sağ bacağında kara  bere körle yeğeni 

mebûsân-ı merkûmân avdet ve livâ-ı mezbûr kürsüsü olan medîne-i Antalya’da kaymakam 

konağında vâkı’ meclis-i livâ odasında ma’kûd-ı meclis-i şer’-i şerîf-i enverde ihbâr ve 

hikâyet ittiklerinden sonra eser-i mezkûr darbden olmak iddiâsıyla mûceb-i şer’isini 

dârıbından taleb ve da’vâya mezbûre Ümmü tarafından vekîl oldığı zât-ı mezbûreyi bi’l-

ma’rifeti’ş-şer’iyye arifân-ı mebûsân-ı merkûmân Ali ve zabtiyye Mehmed nâm kimesnelerin 

darb-i mezkûr-ı uzuûvu ve ithâmıyla ihzâr olınan nâhiye-i mezkûrede kâin Kudes karyesi 

ahâlisinden Karaca Mustafa ibn-i Mehmed muvâcehesinde ber-nehc-i şer’î eyledikleri 

şehâdetleriyle sâbit ve vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan ânifü’z-zikr Veli ibn-i Süllü nâm 

kimesne meclis-i ma’kûd-ı mezkûrde a’zâ-yı meclis-i livâ dahi hâzırlar oldukarı halde 

müddeî-i aliyye-i merkûm Mustafa mahzarında zevcesi Havva uhti’l-müddeîyeti’l-mezbûre 

dahi hâzır iken merkûm Mustafa üzerine bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Mustafa müvekkilem gâib-i ani’l-meclis Ümmü Hâtûn’ı târihinden yirmi bir gün 

akdem hânesinde kebîr sopa ile bi-gayri hakkın darb ve keşf ve muâyene olındığı üzere sağ 

kolını omuzu başını ve sol gözünü ve sağ bacağını karabiha dimekle mûceb-i şer’isi bi’l-

vekâle taleb derim deyü lede’d-da’vâ ve gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm dahi 

cevâbında târih-i merkûmede müvekkile-i mezbûre Ümmü’nin hânesine duhûl ittiğini ikrâr 

ancak müddeîye-i müvekkile-i merkûme zevcem hâzır-ı bi’l-meclis işbu Havva’nın li-

ebeveyn hemişesi olmağla irsen husûsından dolayı beyinlerinde münâzaa icra eyledikleri 

halde üzerlerine duhûl ve eslâh beyn içün tefrîk eylediğini müteâkib mezbûre Ümmü’ye zaten 

ve kadimen mesrûa oldığı ecilden celb-i ser’ası ârız olarak sukût itmekle zikr ve muâyene 

olınan kara  bereleri sukûtından nâşi olmuşdır deyü zevcesi hâzire-i mezbûre Havva’nın 

tasdîkına mukârin darbını bi’l-külliye inkâr idecek müddeî-i vekîl-i merkûmdan müddeâ-yı 

vekîl-i meşrûhına mutâbık beyyine taleb olındıkda ityândan âciz ve tahlîfi taleb olmağla 

lede’l-istihlâf ol dahi yemîn (silik) ba’de’l-ale’l-ulâ itmeğin mûcebince ba’dezîn husûs-ı 

mezbûr içün bi’l-beyân merkûm Kara Mustafa’ya muarazadan müvekkilesine izâfetle vekîl-i 

müddeî-i merkûm Veli men’ olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’r-râbı’ min 

şehr-i recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:475 

Fi’l-asl Balıkcı aşiretinden iken bundan akdem Karadağ’da vefât iden İsmail bin Fettah 

bin Abdullah’ın verâseti validesi Ümmü Gülsüm bint-i Mustafa nâm Hâtûn ile sulbî sagîr 

oğlu Ahmed’e münhasire oldığı ba’de’t-tahkîki’ş-şer’î sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan nenesi mezbûre Ümmü Gülsüm taleb ve ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve mezbûre ile sagîr-i mezbûrın beyinlerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 
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tevzi’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân 

olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Deve aded 2   İnek aded 3   Merkeb aded 1 

1600 guruş   600 guruş   100 guruş 

 

Tosun aded 2   Çanak aded 2   El  

200 guruş   20 guruş   25 guruş 

 

Çadır aded 1   Hırdavât-ı beyt    

80 guruş   100 guruş 

 

Yekûni’l-mâl-ı mevcûd 

2725 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Varaka bahâ 

68 guruş   5 guruş   2 guruş 

Masarif-i müteferrika 

36 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

111 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’l-Umm  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr  Kesr para  

Ümmü Gülsüm  Ahmed    1 

435 guruş 26,5 para  2178 guruş 12,5 para 

 

XII/129a 

No:476 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Çakırlar karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Gökçe Ahmed oğlu Yusuf’ın verâseti zevce-i metrûkesi Emine bint-i Mehmed ile sulbî kebîr 

oğulları Mollâ Ahmed ve Mollâ Mustafa ve Mollâ Mehmed ve sulbî sagîr oğulları Emin Ali 
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ve Yakub’a münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sagîrûn-ı mezbûrûnın tesviye-

i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan li- eb er-karındaşları mezbûr Mollâ 

Ahmed ile verese-i kibâr-ı mezbûrûnın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve 

beyne’l-vereseti’l-mezbûreyn tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-

vech-i âtî zikr u beyân olınur fi’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-âhir sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Kelâm-ı kadîm aded 2 Tahtânî menzil göz aded 1 Def’a tahtânî menzil göz  

200 guruş   1200 guruş   aded 1 

        500 guruş 

 

Ahur göz aded 1  Zincir sanduk aded 1  Sagîr köhne un anbarı  

300 guruş   300 guruş   100 guruş 

 

Üç dönüm mikdârı bağçe  Çandırlı öküz    Sakar öküz 

aded 1    450 guruş   400 guruş 

2000 guruş 

 

Sagîr öküz    Esli tosun   tosun  

300 guruş   300 guruş   300 guruş 

 

Çekik buzağı    Buzağulu düge inek   inek  

100 guruş   200 guruş   150 guruş 

 

Def’a inek aded 3  Koçgîr kısrak    Doru kısrak  

510 guruş   250 guruş   350 guruş 

 

Sagîr kır kısrak   İki yaşâr dişi tay  Koca katır  

330 guruş   200 guruş   400 guruş 

 

Merkeb    Koca kır bârgîr   İstanbul kantarı 

300 guruş   350 guruş   80 guruş 

 

Köhne sanduk aded 3  Kıl heğbe    Yük heğbe  

50 guruş   10 guruş   12 guruş 
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Tuzluk    Köhne seccade  Köhne kilim  

20 guruş   15 guruş   20 guruş 

 

İhram     Çuval çift 2   Müstamel çul aded 3 

15 guruş   50 guruş   75 guruş 

 

Müsta’mel yatak aded 1 Müsta’mel eğer   Çift takımı  

75 guruş   70 guruş    40 guruş 

 

Kenarlı bez tob aded 1 Yüz bezi aded 1  Ahdâr tob aded 2 

40 guruş   3 guruş   15 guruş 

 

Gömlek aded 2  Don aded 2   Kahve takımı  

40 guruş   30 guruş   40 guruş 

 

Sagîr kilim    Evânî-i nuhâs kıyye 15 Nacak ve tahra ve bel 

25 guruş   250 guruş   25 guruş 

 

Köhne çuval    Orak çapa aded 2  Revgan-ı sâde kıyye 9 

10 guruş   20 guruş   110 guruş 

 

Bulkur keyl 5   Mısır darısı keyl 40  Hınta keyl 8 

11 guruş   480 guruş   120 guruş 

 

Kum darı keyl 10  Penbe kıyye 10  Çandır ağacı aded 3 

60 guruş   60 guruş   15 guruş 

 

Asel kıyye 3   Nuhâs ibrik aded 1  Nakd-ı mevcûdı  

15 guruş   30 guruş   30 guruş 

 

Hırdavât-ı beyt 

100 guruş 

 

Yekûni’l-mâl-ı mevcûd  

12382 guruş 
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Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn  Vasiyet-i müsbitesi  Mehr-i zevce  

80 guruş   850 guruş   200 guruş 

 

 

Düyûn-ı müteferrika-i  Resm-i kısmet   Kaydiyye 

müsbitesi   278 guruş   17 guruş 

94 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

7 guruş   100 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

1628 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- 

mezbûre Emine   mezbûr Mollâ Ahmed  mezbûr Mollâ Mustafa 

1344 guruş 6 para  1568 guruş 7 guruş  1568 guruş 7 guruş  

 

Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’s-sagîr’l- Hissetü’l-ibni’s-sagîr’l- 

mezbûr Mollâ Mehmed mezbûr Mollâ Emin  mezbûr Mollâ Ali 

1568 guruş 7 guruş  1568 guruş 7 guruş  1568 guruş 7 guruş 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîr’l- Kesr para  

mezbûr Mollâ Yakub   2 guruş 

1568 guruş 7 guruş 

 

XII/129b 

No:477 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya’da Bali Bey mahallesi sâkinlerinden ve tâife-i yehûddan Yasef veled-i 

Haim nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-î şerîf-i enverde yine 
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medîne-i mezkûre mahallâtından Cami’ Cedid mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye 

tebaasından bâ’isü’l-i’lâm Pandli veled-i İstiradi nâm kimesne muvâcehesindeüzerine da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Pandli’nin babası müteveffâ İstiradi hâl-i 

hayatında güzerân iden yetmiş altı senesinde karındaşı ve şerîkim gâib-i ani’l-beled Hame 

irsâlen yehûdiden iştirâ ve kabz eylediği bâ-defter ma’lûmü’l-cins ve’l-mikdâr mâlını fâtûra 

semeninden gayri  ez teslîm bâkî zimmetinde kalmış olan altı yüz kırk beş guruşı karındaşım 

gâib-i merkûma edâ ve teslîm itmenizin vefâtı vukûıyla terekesine oğlu hâzır-ı merkûm bi’l-

verâse vaz’-ı yed itmiş oldığından meblağ-ı mezbûrı oğlı ve vârisi hâzır-ı merkûm Pandli’den 

hâlen taleb iderim sual ve mûceb-i şer’isi edâ olınarak meblağ-ı mezbûrı babası müteveffâ-yı 

mezbûr terekesinden bana edâ ve teslîm ile kendüye tenbiye olınmak murâdımdır didikde 

gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i mezbûr Pandli dahi cevâbında hâzır-ı müddeî-i merkûm 

Yasef’in karındaşı ve şerîki olan gâib-i mezbûr Hama irsâlinden târih-i mezkzrde babası 

merkûm malını fatura iştirâ eylediğini ve ba’de’t-teslîm meblağ-ı merkûm altı yüz kırk beş 

guruş bâkî kaldığını ve terekesine vaz’-ı yed eylediğini ikrâr ancak babam merkûm İstiradi 

kalbe vefât meblağ-ı mezbûrı gâib-i merkûm dükkanında beheri yüz on guruş olmak üzere beş 

aded Osmanlı lirası ve doksan beş guruş kıymet ile olmak üzere bir aded Fransız altunı ki 

cem’an altı yüz kırk beş guruş ber-minvâl-i mezkûr kâmilen merkûm Ham edâ itmiş olmağla 

zimmetim mutâlebesinden berîye olmuşdır deyü def’le mukâbele ve müddeî-i merkûm dahi 

def’-i mezkûrı inkâr idecek dâfi’ Pandili’den def’-i meşrûhına mutâbık beyyine taleb 

olundukda ol dahi her birerleri lede’t-tezkîye makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan sâlifü’z-

zikr  Cami Cedid mahallesinden Osman Efendi ibn-i Halil ve mahalle-i mezkûreden Papuccu 

Yani veled-i Sava nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î mutâbıkan li’d-def’i’-

mezkûr eyledikleri şehâdetleriyle def’-i mezkûrını isbât itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm fi 

mâ ba’d meblağ-ı mezbûre tâlibesiyle mezbûr Pandli’ye bi-vech-i şer’î muârazadan müddeî 

Yasef men’ olındığı ba’de’t-tescîl huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:478 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcı Kara mahallesi sâkinlerinden Hafize ve Emine 

bennât Sarık oğlu el-Hâcc Halil Ağâ nâm Hâtûnlar taraflarından zikr-i âtî bey’-i takrîr ve i’tâ-ı 

hüccet istidâsına vekîl oldığı zât-ı mezbûreteyni bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye arîfân Hafız Mehmed 

ibn-i Şeyh Ramazan ve Abdülkadır ibn-i el-Hâcc Hafız Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle 

sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan Mehmed Ağâ ibn-i el-Hâcc Ahmed nâm 

kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde mahalle-i mezbûre 

ahâlisinden ve timurcı esnâfından bâ’isü’l-kitâb Âkıllı oğlu Mustafa bin Mehmed nâm 
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kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilelerim 

mezbûretân Hafize ve Emine Hâtûnlar akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin bi-tarîki’l-irs ale’l-

iştirâki’s-seviyy yedimizde mülk ve hakkımız olub sâlifü’z-zikr Timurcı Kara mahallesinde 

vâkı’ bir tarafı değirmen arsası ve bir tarafı berber dükkanı ve bir tarafı Ahmed Hafız menzili 

ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd bir kıt’a mülk-i dükkan arsamızı tarafından îcâb ve 

kabûli hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve gabn ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile bin guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mustafa’ya bey’ ve 

temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin guruş müşterî-i merkûm 

Mustafa yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz idüb bi-kadrü’l-hass beynimizde iktisâm 

itmemizle fimâ ba’d arsa-i mahdûde-i mezkûrede bizim asla ve katân alaka ve medhalimiz 

kalmayub müşterî-i merkûm Mustafa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ 

yeşâ ve hasbe mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didiler didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i recebü’l-asamm sene semânîn ve 

mieteyn ve elf 

 Şühûdü’l-hal 

 Müderrisinden Hâcı Efendizâde Ahmed Efendi 

 ve tüccardan Hamamcızâda Ömer Ali Ağâ  

 ve mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi  

 ve Şeyh Ramazan oğlu Eğri Boyun Hafız Mehmed  

 ve Kandilzâde Abdulkadir  

 ve muhzır İsmail  

 ve gayrihum 

 

No:479 

 Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

 Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurrâsından Çıvgalar karyesi sâkinlerinden 

sahib-i arzuhâl İbrahim bin Osman nâm kimesne tarafından zikr-i âtî husûsa vekîl oldığı 

karye-i mezbûre sâkinlerinden el-Hâcc Mahmud Efendizâde Emin ve Ali Beyzâde Abdullah 

şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan karındaşı Bekir ibn-i mezbûr 

Osman nâm kimesne medîne-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer’î hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

zikr-i cây bir re’s öküze bi’l-emâne vâzı’-ı yed olan Teke sancağı mâl müdîri sâbık Ahmed 

Rıfat Efendi tarafından bi’l-vekâle kâtib Emin efendi ibn-i el-Hâcc Ali muvâcehesinde da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb muâyene ve müşâhede olınan müvekkilem karındaşım gâib-i ani’l-

meclis İbrahim yedinden târihinden yirmi gün akdem bir takrîb-i karar iderek zâyi’ve el-
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hâletü hazihi hâzır-ı bi’l-meclis vekîl Emin effendi’nin müvekkili Ahmed Rıfat Efendi 

yedinde olan bir re’s kara sagîr öküzü nitâcen müvekkilim merkûmın malı olmağla bi’l-

istihkâk ve bi’l-vekâle mezkûr öküzü taleb iderüm deyü lede’d-da’vâ ve gıbbe’s-suâl ol dahi 

cevâbında müvekkil-i mûmâ-iley mezkûr öküze bi’l-emâne vaz’-ı yed eylediğini ikrâr ancak 

müddeî-i vekîl-i merkûmın vekâletiyle müddeâ-yı mezkûrı ma’lûm değildir deyü inkâr 

itmekle müddeî-i vekîl-i mezbûrın ber-vech-i meşrûh müddeâsına muvâfık beyyine taleb 

olındıkda ol dahi evvelen vekâletini ve ba’dehu müddeâ-yı meşrûhını her birerleri lede’t-

tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan Mahmud Efendizâde Emin ve Ali 

Beyzâde Abdullah nâm kimesneler bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyele 

ba’de’l-isbât ve’l-hükm mûcebince müvekkil-i mûmâ-ileyhe izâfeten vekîl-i mezbûr kâtib 

Emin Efendi’ye bi’l-emâne vaz’-ı yed olınan mezkûr öküzü müddeî-i vekîl-i mezbûr Bekir’e 

teslîm ile tenbiye olındığı bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı 

 

XII/130a 

No:480 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Badem Ağacı karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Ahmed bin Abdullah’ın veresesinde karındaşı Hâcı Mehmed’in sagîr oğlu Bekir’in tesviye-i 

umûr-ı lâzımesiçün kıbel-i şer’den bir vasî nasb itmem ve ilzâm olmağın emânet ile ma’rûf ve 

istikâmet ile mevsûf ve her vechle vesâyet-i uhdesinden gelmekle kâdir idüğü zeyl-i kitâbda 

muharrerü’l-esâmi-i müslîmin ihbârlarıyla ınde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu 

bâ’isü’l-kitâb Oduncu Ali bin Ahmed nâm kimesneyi hâkim-i mevki’ a’la’l-küttâb tûbâ-lehu 

ve hüsnümeâb fazîletlü molla efendi hazretleri sagîr-i mezbûr Bekir’in vakt-i rüşd ve 

seddâdına değin merkûm Ali’yi vasî nasb ve ta’yîn buyurdukda ol dahi ber-vech-i muharrer 

vesâye-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ yenbagi edâyı tahhüd ve ilzâm itmeğin 

mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-ahir sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Badem Ağacı müdîri sâbık Ahmed Ağâ  

ve Mehmed Efendi 

ve gayrihum 

 

No:481 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Mandırla karyesinde sâkin iken bunda akdem vefât iden 

Emine bint-i Ahmed bin Abdullah’ın verâseti saadrî sagîr oğlu Mustafa ve Mehmed Ali ve 

sadrîye-i sagîre kısları Neslihan ve Fatma’ya münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve 



 731 

mütehakkık oldukdan sonra sagîrûn-ı mezbûrûnun li-ebeveyn hâlları olub tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan Mehmed ibni’l-mezbûr Ahmed nâm kimesnenin 

taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm 

olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûredir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur fi’l-yevmi’s-

sâbi’min şehr-i recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Kara sagîr inek aded 6 Bir yaşında dana aded 4 Buzağı aded 2 

1200 guruş   240 guruş   70 guruş 

 

Baş altunu yirmilik  Rub’iyye altunı aded 12 Karye-i merkûme ahâlisinden  

aded 10   60 guruş   Hurşid Ağâ zimmeti 

200 guruş       300 guruş 

 

Mehmed Kahya’nın öküz Bıçaksız oğlu Mümin  Ahmed oğlu Mehmed zimmeti 

semeni zimmeti  zimmeti   200 guruş 

200 guruş   200 guruş 

 

İsa zimmeti   Bağçevân Deli Mehmed   

200 guruş   zimmeti 

    100 guruş 

Yekûni’l-mâl 

2970 guruş 

    86 guruş  Minhâ   Resm-i kısmet 74 guruş  Kaydiye 4 guruş Kalemiyye 7 guruş 

2883 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l 

mezbûr Mustafa  mezbûr Mehmed Ali  mezbûre Neslihan 

961 guruş 6 para 2 akçe 961 guruş 6 para 2 akçe 480 guruş 23 para 1 akçe 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîreti’l 

mezbûre Fatma 

480 guruş 23 para 1 akçe 

 

XII/130b 
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No:482 

Fil-asl Finike sancâğı dâhilinde vâkı’ Aksala kazâsına tâbi’ Tepe karyesi ahâlisinden ve 

asâkir-i şahâne tobcı altıncı alayın birinci taburının ikinci bölüğünün neferi olub medîne-i 

Antalya karyesinde hidmette iken bundan akdem vefât iden Ömer bin Süleyman’ınn zâhirde 

vâris-i ma’rûf ve ma’rifesi olmayub bu misillü terekenin cânib hıfz olınmak üzere  rıfatlü 

İbrahim Ağâ’ya teslîm nizâm-ı tefrikâsından mûmâ-ileyhe iltimâs ile muâşeret-i bâ-ma’rifet-i 

şer’-i şerîf tahrîr  ve mûmâ-ileyhe teslîm kılındığı ve mikdâr-ı mübeyyen defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr olınur hurrire fi’l-yevmi’l-âşir min şehr-i recebü’l-ferd sene semânîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Nakd-i mevcûdı 

218 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye ve varak bahâ 

3 guruş     1 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

4 guruş 

 

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

114 guruş 

 

No:483 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Döşeme Altı nâhiyesinde vâkı’ Kara Koyunlı karyesi 

sâkinlerinden şahsı ma’rife Ayşe bint-i Hasan nâm bikr-i âkıla ve bâliğa medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-î şerîf-i lâzımü’t-tevkîrde yine karye-i mezbûre sâkinlerinden 

bâ’isü’l-vesîka Halil bin Osman nâm şahs-ı âkıl ve bâliğ muvâcehesinde bi’t-tav’ıhâ ve bi’l-

asâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Halil beni tezevvüce tâlib ve 

tenkîhe râgib olmağla ben dahi ben dahi rızâm ile iki yüz elli bir guruş mehr-i müeccel gayri 

makbûz ve mehr-i muaccel olan elbise ve evânî ve yatak bahâsı bin guruş zikr ve tesmiyesiyle 

işbu meclis-i şer’î mutahharada şuhûd mahzarlarında nefsimi bi’l-asâle merkûm Halil’e akd 

ve tenkîh eyledim didikde merkûm Halil dahi Ayşe’yi ber-minvâl-i meşrûh ben dahi bi’l-asâle 
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tezevvüc ve tenkîh eyledim deyü kabûl eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-

yevmi’l-hâdi aşer min recebi’l-ferd sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 Şuhûdü’l-hâl 

 Âkid-i nikâh müfti-i livâ mükerremetlü Mehmed Emin Efendi 

 Kaymakam-ı sâbık saâdetlü Abdurrahman Elbe bâş Hazretleri 

 Redîf binbaşı Abdullah Ağâ 

 A’zâdan Moravi Ahmed Pertev Efendi 

 Mâl kâtibi sâbık fütüvvetlü Ahmed Rıfat Efendi 

 Karye-i mezbûreden Süleyman bin hasan  

 ve yine Hüseyin bin İsmail 

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ  

ve gayrihum 

 

No:484 

Ma’rûz-ı dâîleridir ki 

Husûs-ı âtîü’l-beyânın mahallinde keşf ve muâyenesi iltimâs olınmağın savb-ı şer’î 

enverden irsâl olınan kâtib İsmail Efendi medîne-i Antalya mahallâtından Aşık Doğan 

mahallesinde vâkı’ zikr-i âtî menzillere varub müslîmin huzûrlarında akd-i meclis-i şer’îmiz 

ittikde menâzil-i merkûmelere bi-tarîki’ş-şirâ mâlik ve mutasarrıflar olan İtmekci Deli 

Mehmed ve Yörük Mehmed ve Rahime Hâtûn nâm kimesneler meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda 

mahalle-i mezbzre sâkinlerinden menâzil-i mezkûrde karşularında kâin bir bâb mülk-i 

menzile mutasarrıf olan bâ’isü’l-i’lâm Ahmed bin Hüseyin nâm kimesne ile terâfi’lerinde işbu 

derûnında bulunduğumuz işbu menzilde müceddeden binâ eylediği fevkânî odasında küşâd 

eylediği beş aded pencereler bizim menzilimizin fevkânî ve tahtânî odalarının makarr-ı nisvân 

olan mahallerine nezâret ile zararbîni olmağla muâyene olunub mezkûr zararlarını def’le 

merkûma tenbiye olunmak murâdımdır didiklerinde hâzırûn-ı bi’l-meclis müslimîn ile mezkzr 

pencerelere nazar ve muâyene olundukda müddeûn-ı merkûmın İtmekçi Mehmed ve Yörük 

Mehmed ve Rahime Hâtûn nâm kimesnelerin makarr-ı nisvân olan ve ve menzilleri derûnına 

havâle ve nezâret ile zararbîni oldığı zâhir idüğü müddeî-i aliyye-i merkûm Ahmed’in ikrâr ve 

i’tirâfıyla mütehakkik ve bâhir oldığına ve mezkûr pencere tarîk-i âmm derûnında olub 

zararbîni def’a tahta perde binâsına dahi mesâğ-ı şer’î oldığına mebnî zikr olınan beş aded 

pencereleri tahta perde binâsıyla zarar-ı mezkûrı def’le merkûm Ahmed’e tenbiye olındığını 

meclis-i şer’e gelüb cümle muvâcehelerinde ba’de’l-inhâ keyfîyet-i huzûr-ı saâdetlerine i’lâm 

olındı fi 16 Recebü’l- sene 80 
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XII/131a 

No:485 

Medîne-i Antalya mahallâtından Aşık Doğan mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Fatma bint-i Abdullah’ın verâseti Sadrî kebîr oğulları Ahmed ve Hasan ve 

İbrahim’e inhisârı ınde’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk merkûmân Hasan ve İbrahim medîne-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde bâ’isü’l-kitâb er-karındaşları merkûm 

Ahmed mahzarında her biri bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb mûrisemiz 

validemiz müteveffât Fatma Hâtûn terekesinden olub sâlifü’z-zikr Aşık Doğan mahallesinde 

vâkı’ bir tarafdan Kör Osman menzili ve bir tarafdan Zabtiyye Kulak Osman menzili ve bir 

tarafdan Kazgan Taşak Osman menzili ve bir tarafdan Kahveci Ahmed menzili ve bir tarafdan 

tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî sâz poşide ve bir oda ve  bir harâbe ahûr ve bir mikdâr havlıyı 

müştemil bir bâb menzilin üç sehm i’tibârıyle birer sehmden iki sehmlerini bizim ve bâkî bir 

sehmi işbu karındaşımız Ahmed’in olmağla sâlifü’z-zikr üç sehmde iki sehm hisse-i şâyıamızı 

tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfsideden ve ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile dört yüz 

guruşa karındaşımız hâzır-ı merkûm Ahmed’e bey’ ve temlîk ve şâyiân teslîm eylediğimizde 

ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbûr dört yüz guruşı müşterî-i merkûm Ahmed yedinden tamamen ve 

kâmilen ahz ve kabz  ve bi-kadrü’l-hass beynimizde iktisâm eyledik fi mâ ba’d zikr olınan 

menzilin üç sehmde iki iki sehm hisse-i şâyıamda bizim asla ve kat’ân alaka ve medhalimiz 

kalmayub karındaşımız müşterî-i merkûm Ahmed’in mülk-i müşterâsı olmuşdır keyfe mâ 

yeşâ ve yehtâr menzil-i mahdûd-ı mezkûrın cümlesine mâlik ve mutasarrıf olsun didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâbi’ aşer min şehr-i 

recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 Şühûdü’l-hâl 

 Tüccardan Moravî İsmail Ağâ 

 ve  Arab İsa 

 ve Muhtâr Bekir 

 ve Arab Kör İbrahim  

 ve Dellal Arab Mehmed 

 ve gayrihum 

 

No:486 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule mahallesi mütemekkinlerinden ve devlet-i 

aliyye tebaasını Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm Estelyanoz veled-i Sava nâm kimesne 
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medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine medîne-i mezbûre mahallâtından 

Baba Doğan mahallesi mütemekkinlerinden ve tebaa-i merkûmdan Mihail veled-i Nikola nâm 

kimesene ile terâfü’lerinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mihail zimmetinde cihet-i deyn-i şer’den 

bâ-send dört bin dört yüz guruş alacak hakkım olmakla hâlen taleb iderim deyü ba’de’d-da’vâ 

ve’s-suâl merkûm Mihail dahi meblağ-ı mezbûr müddeî-i merkûm Estelyanoz’a zimmetinde 

cihet-i merkûmeden bâ-sened edâsı vâcib ve kazâyı lâzım deyni oldığını bi’t-tamam tav’ân 

ikrâr ve i’tirâf itmekle alâ mûceb-i ikrârıhu meblağ-ı mezbûr dört bin dört yüz guruşı müddeî-

i merkûm Estelyanoz’a edâ ve teslim ile müddeî-i aliyye-i merkûm Mihail’e tenbiye olındığı 

tecîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi 19  sene 80 

 

No: 487 

Ma’rûz-ı dâîleridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Meydan mahallesi sâkinlerinden zâtî ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife Raziye bint-i Yakub nâm Hatûn medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i 

şerîf-i enverde yine medîne-i mezbûre mütemekkinlerinden şahsı ta’rif-i şer’î ile ma’rife 

bâ’isetü’l-i’lâm Gürci bint-i Soloman nâm nasrâniyye muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-

i kelâm idüb hâzıre-i bi’l-meclis işbu Gürci Hâtûn’ın li-ebeveyn er-karındaşıgâib-i ani’l-beled 

Yani veledi’l-nerkûm Solaman nâm kimesne zimmetinde cihet-i karzdan bâ-sened bin altı yüz 

on guruş alacağımın edâsına bi’l-emr ve’l-kabûl hâzıre-i mezbûre Gürcü Hâtûn kefîle ve 

zâmine olmağla binâen aleyh meblağ-ı mezbûrı mersûme Gürcü Hâtûn’dan taleb iderim 

didikde gıbbe’s-suâl ve’l-inkâr müddeîye-i merkûme ber-vech-i muharrer kefâlet-i 

müddeâsına beyândan aczini izhâr itmekle bi’t-taleb mersûme Gürcü Hâtûn dahi ba’de’t-

tahlîfi’ş-şer’î mûcebince müddeîye-i mezbûre Raziye Hâtûn meblağ- mezbûr bin altı yüz ınn 

guruş mutâlebesiyle mersûme Gürcü bi’t-tenbiye muârazadan men’ olındığı tescîl ve bi’l-

iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi 9 sene 80 

 

No: 488 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Câmi’-i cedid mahallesinden mütemekkin devlet-i 

aliyye tebaasının Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm Yafeli Hıratyon Karh veled-i Kiryakov nâm 

kimesne medîne-i mezbûre mahallâtından Hatîb Süleyman mahallesi ahâlisinden Adem bin 

Mehmed Efendi muvâcehesinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Adem zimmetinde cihet-i deyn-i 

şer’îden iki bin beş yüz guruşdan bâkî bin yüz guruş alacağımı taleb iderim deyü da’vâ ittikde 

ol dahi ber-vech-i muharrer ikrâr-ı tâmm ve i’tirâf itmekle alâ mûceb-i ikrârihu meblağ-ı bâkî 

mezkûr bin yüz guruşı müddeî-i merkûm Harru’l-Enboz bâzargâhına edâ ve teslîm ile müdde-
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i aliyye-i mezbûr Adem’e tenbiye olıdığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi 23  Muharrem 

sene 80 

 

XII/131b 

No:489 

Bulacan aşiretinden Fatma bint-i Mehmed nâm bikr-i âkıla ve bâliğa medîne-i Antalya 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûreye tâbi’ Sulak karyesi 

sâkinlerinden ve Hâcı İsalı aşiretinden Hüseyin bin İlyas nâm kimesne tarafından zikr-i âtî 

nikâha vekîl oldığı karye-i mezbûre sâkinlerinden (silik) İbrahim Ağâ ibn-i el-Hâcc Bekir ve 

Eski Yürek aşiretinden Mehmed bin Hüsni nâm kimesne şehâdetleriyle ber-nehc-i şer’î sâbit 

olan müvekkil-i merkûmın er-karındaşı Mustafa ibni’l-merkûm İlyas nâm kimesne 

mahzarında bi’l-asâle ikrâ-ı tâmm ve ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu 

Mustafa’nın müvekkili karındaşı Hüseyin beni tezevvüce tâlib ve râgib olmağla ben dahi 

rızâm ile iki yüz elli guruş mehr-i müeccel ve elbise ve eşya ve evânî bahâsı olmak üzere bin 

guruş mehr-i muaccel tesmiyesiyle işbu meclis-i şer’de zeyl-i kitâbda muharrer şâhidler 

mahzarlarında müvekkil-i merkûm Hüseyin içün bi’l-asâle nefsimi akd ve tezevvüc eyledim 

didikde vekîl-i merkûm Mustafa dahi ber-minvâl-i muharrer bi’l-vekâle tezevvüc ve kabûl 

eyledim dimeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb ve imlâ olındı fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min 

recebü’l-ferd sene 80 

Şühûdü’l-hâl 

El-Hâcc Atiyye bin Süleyman 

Muhzır İsmail bin Mehmed 

ve gayrihum 

 

No:490 

 Medîne-i Antalya mahallâtından Cami’-i Atik mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm Abdi 

bin Ferec nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûre mahallâtından 

Hatib Süleyman mahallesi sâkinlerinden Adem bin Mehmed nâm kimesne mahzarında 

üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb medîne-i Antalya’da Yukarı Pazar nâm çarşuda olub 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu Adem’den mülk olmak üzere sekiz bin iki yüz elli guruş semen 

medfû’ ve makbûz mukâbilinde safka-i vâhide ile dünkü gün iştirâ eylediğim bir bâb berber 

dükkanı ile bir bâb bakkal dükkanının evlâdiyete meşrût vakf olduklarına el-hâletü hazihi 

işidmek ile muttali’ oldığıma binâen zikr olınan iki bâb dükkani hâzır-ı merkûma red ve 

semen olmak üzere benden makbûzı olan meblağ-ı mezbûr istirdâd iderim bi’s-suâl 

alıvirilmesi matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm Adem dahi 
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cevabında fi’l-hakika müddeî-i merkûm Abdi’ye sâlifü’z-zikr çarşuda vâkı’ Bezistan ve 

kadayifcı Bekir ve berber İbrahim ve tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb berber ve bir bâb bakkal 

dükkanlarını safka-i vâhide ile semen-i makbûzı mezkûr sekiz bin iki yüz elli guruş 

mukâbilinde mülk olmak üzere dünkü gün bey’ eylediğini ve mülkü olmayub evlâdiyete 

meşrût oldıklarını tâyıân ve kat’iyyen ikrâr ve i’tirâf itmeğin alâ mûceb-i ikrâr ve’l-mezkûr 

bey’ ve vakf-ı gayri sahîh oldığından meblağ-ı makbûzı mezkûr sekiz bin iki yüz elli guruş 

müddeî-i merkûm Abdi’ye edâ ve teslîm ile tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı saâdetlerine 

i’lâm olındı fi’l-yevmi’s-sâbi’min recebi’l-ferd sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:491 

Ma’rûz ki 

Teke sancâğı dâhilinde kâin Millü nâhiyesi mahallâtından Kavacık mahallesi 

ahâlisinden Mustafa ibn-i Yörük el-Hâcc Mehmed nâm kimesne medîne-i Antalya’da meclis-i 

livâya mahsûs odada akd olınan meclis-i şer’-i şerîf-i enverde bi’l-cümle azâ-yı meclis-i livâ 

hâzırlar oldukları halde yine nâhiye-i mezbûre mahallâtından Keresin mahallesi ahâlisinden 

Mehmed bin Hâcı Kahya oğlu Mehmed nâm şahs-ı âkıl muvâcehesinde hâzır-ı bi’l-meclis 

işbu Mehmed bin iki yüz seksen senesi muharremü’l-harâmın dördüncü cuma ertesi günü 

vakt-ı asrda Millü nâhiyesinde Dut  Alağı nâm mahalde vâkı’ hâzır-ı merkûm Mehmed’in 

tarlaları kurbunda ben deve râî’ eylediğim içün birbirimizle münâzaa esnâsında merkûm 

Mehmed elinde bulunan kebîr bıçak ile evvelen başımın sağ kaşı üstünden darb ve sâniyen 

mezkûr bıçak ile muâyene olınan işbu sol kolumu bileği mafsalından kat’ ve fek ve iskât 

itmekle bi’s-suâl mûceb-i şer’îsi olan kısâs icrâ olınmak matlûbımdır deyü lede’d-da’vâ ve 

gıbbe’s-suâl ve akabe’l-inkâr müddeî-i merkûm Mustafa’dan da’vâ-ı mezkzresine mutâbık 

beyyine taleb olundukda adl ve ahrâr-ı ricâl-i müslimînden zikr olınan Millü nâhiyesi 

ahâlisinden Mustafa bin Mehmed Ali ve Süleyman bin Kara İbrahim nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i mezkûre hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakika işbu Mehmed işbu bin iki 

yüz seksen senesi muharremü’l-harâmın dördüncü cuma ertesi günü vakt-ı asrda Millü 

nâhiyesinde Dut  Alağı nâm mahalde vâkı’ müddeî-i aliyye merkûm Mehmed’in tarlaları 

kurbunda deve râî’ eylediği içün birbirimizle vukûbulan münâzaa esnâsında merkûm Mehmed 

yedinde bulunan kebîr bıçak ile müddeî-i hâzır-ı merkûm Mustafa’nın  evvelen başımın sağ 

kaşı üstünden darb ve cerh ve sâniyen mezkûr bıçak ile işbu sol kolumu bileği mafsalından 

kat’ ve tefrik ve iskât eylediğini bizim re’y-el-ayn bi’l-müşâhede ma’lûmımız olmağla bizler 

bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyü her biri müttefikü’l-lafz ve’l-

ma’nâ ve ittifâken lil-müddeî edâ-yı şehâdet-i şer’iyye eylediklerinde ba’de’t-ta’dîl ve’t-

tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince ba’de’l-hükm hıfz mümkün olan uzûv 
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olmağla kâtı’-ı merkûm Mehmed’in dahi müddeî-i merkûm Mustafa huzûrında sol kolını 

bileği mafsalından kısâsen kat’ olınmasını lâzım geldiği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn 

ve elf 

 

No:492 

Medîne-i Antalya mahallâtından Tuzcular mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l- kitâb İzzet 

Çavuş ibn-i Abdullah nâm kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’î hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde yine medîne-i mezbûre mahallâtından Çavuş Bağçesi mahallesi 

sâkinlerinden Kısırlı Mehmed Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne mahzarında üzerine da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb târihinden dokuz mâh akdem senevî iki bin guruş icâre ile bâ-sened-i 

kontrato gâib-i ani’l-meclis Hâcı Bekirzâde Hafız Hüseyin’den isticâr eylediğim bir bâb 

kahvehânenin icâre-i mezkûresine mahsûben mücir-i merkûma i’tâ içün hâzır-ı bi’l-meclis 

işbu Mehmed Efendi’den istikrâz ve kabz ittiğim bin guruş ile mezkûr kahvenin edevât-ı 

ma’lûmesi olub hâzır-ı merkûmdan iştirâ eylediğim eşya semeni olan beş yüz guruş ki cem’an 

bin beş yüz hâzır-ı mezbûra deynim oldığı halde merkûm zikr olınan kahve ticâretinde benim 

ile şerîk olmak zuamıyla müddet-i mezkûrenin beher hafta bende hâsıl olan ticaretimin nısfını 

benden ahz ve kabz iderek el-ân iki bin yüz yetmiş guruş ahz itmiş olmağla deynim olan 

meblağ-ı mezbûrdan fazla benden bi-gayri hakkın makbûzı olan altı yüz yetmiş guruş hazır-ı 

merkûmdan hâlen istirdâd iderim suâl ve mûceb-i şer’isini icrâ ile alıverilmesi matlûbımdır 

didikde gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm Mehmed Efendi dahi cevabında sâlifü’z-zikr 

kahve müddeî-i merkûm İzzet’in müstakilen uhde ve isticârında oldığını ve ber-minvâl-i 

meşrûh yalnız bin beş yüz guruş cihteyn-i mezkûreteynden merkûm zimmetinde alacağı 

oldığını ve be her haftada hâsıl olan nısf-ı ticaretini merkûmdan ahz itmekde bulındığını ikrâr 

ancak deyn-i mezkûrden fazla me’hûz-i mikdâr-ı mezkûr altı yüz yetmiş guruşa bâliğ oldığını 

ba’de’l-inkâr müddeî-i müstecir-i merkûm dükkan-ı mezkûrın mâliki olan merkûmdan 

isticârle akdem çend sene benim uhde-i isticârımda bulunduğu halde merkûm icâresine zamm 

ile benim izin ve icâzetim olmaksızın isticâr ve beni ihrâc eylediği ecilden hâsıl olan ticâretde 

münâsifeten müşterek olmak üzere miyânemizde bi’t-terâzi ba’de’l-mukâbele işbu şirket 

senedini dahi yedime i’tâ itmiş olmağla bi-hasbi şirket ve’l-mukâvele fazla-ı mezkûre-i gayri 

muâmeleyimüddet-i mezkûrede merkûmdan ahz itmiş oldığım gibi sene hitâmına değin dahi 

hâsıl olacak ticâretin nısfını ahza selâhiyet isti’dâd ve istihsâl itmişimdır deyü eylediğidef’-i 

mezkûr şer’ân şayânü’l-iltifât ve istimâ’ olmadığı izhâr ve ibrâz eylediği sened dahi asla 

ihticâca salîh olmadığından şirket-i mezkûre-i gayri meşrû’a iddiâsıyla nısf-ı ticâretinde 

müddeî-i merkûm İzzet müdahale ve muârazadan merkûm Mehmed Efendi ba’de’l-men’ 
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mikdârını inkâr eylediği fazla-i makbûza-i mezkûre içün merkûm İzzet’den beyyine taleb 

olundukda ityândan izhâr-ı acz ile merkûm Mehmed Efendi’yi tahlîf sadedinde iken 

miyânelerine muslîhûn tavassut iderek deyn-i mezkûr ba’de’t-takâs iki yüz guruş dahi 

merkûm Mehmed Efendi i’tâ itmek üzere inşâ-ı akd-i sulh eylediklerinde her birerleri sulh-ı 

mezkûrı ba’de’l-kabûl bedel-i mezkûrı gıbbe’-edâ ve’l-kabz ziyâde müddeâsından merkûm 

İzzet mezbûr Mehmed Efendi’nin zimmetini ol dahi bedel-i mezkûrı istirdâdına müteallik 

da’vâdan merkûm İzzet’in zimmetini kabûli hâvî ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ile ibrâ ve ıskât 

eylemeğin mâ vakaa bi’t-taleb kettb olındı fi’l-yevmi’l-âşir min recebü’l-ferd sene semânîn ve 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i belde mükerremetlü el-Hâcc Mehmed Emin efendi 

El-Hâcc Atiyye bin Süleyman  

A’zâdan Mustafa Bey ibn-i Osman Ağâ  

Abdi bin Ferec 

ve gayrihum 

 

XII/132a 

No:493 

Medîne-i Antalya mahallâtından Bali Bey mahallesi sâkinlerinden Hadice bint-i Durmuş 

Halil nâm bikr-i âkıla ve bâliğa tarafından zikr-i cây husûsında vekîl oldığı zât-ı mezbûreyi 

bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân Girildi Mahmud bin Mehmed ve Ali bin Mehmed nâm 

kimesnelerin mahzarında üzerine bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb sâlifü’z-zikr Bali 

Bey mahallesi ahâlisinde gâib-i ani’l-beled Hüseyin ibn-i mûy-tâb el-Hâcc Ahmed Efendi 

nâm kimesne Antalya’da bulunduğu esnâda zevce-i gayri medhûl bihâsı olan kız karındaşım 

müvekkilem gâibeti’l-ani’l-meclis Hadice nâm bikr-i âkıla ve bâliğanın zevc-i gayri dâhil 

gâib-i ani’l-beled merkûm Hüseyin zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-ı aliyye olan üç yüz 

guruş mehr-i müeccelinin hîyn-i tatlîkında edâsına hâzır-ı bi’l-meclis işbu el-Hâcc Hüseyin 

zevc-i merkûm tarafından bi’l-emr ve’l-kabûl kefîl ve zâmin oldukdan sonra zevc-i merkûm 

Hüseyin aher diyara azimet ve işbu bin iki yüz seksen senesi şehr-i rebi’ü’l-ahirinin beşinci 

günü medîne-i İzmir’de acem hânında mahzar-ı şuhûdda zevce-i gayri medhûl bihâsı kız 

karındaşım müvekkilem mezbûr Hadice’yi tatlîk itmekle müvekkilem mezbûrenin mehr-i 

müeccel olan meblağ-ı mezbûr üç yüz guruşdan mezbûre merkûmın zevce-i medhûl bihâsı 

oldığı ecilden nısfı olan yüz elli guruşı kefîl ve zâmin oldığına binâen hâzır-ı merkûm el-Hâcc 

Hüseyin’den bi’l-vekâle taleb iderim didikde gıbbe’s-suâl merkûm el-Hâcc Hüseyin dahi 

cevâbında müvekkile-i mezbûre gâib-i merkûmın zevce-i gayri medhûl bihâsı oldığı halde 



 740 

zevc-i gâib-i merkûm zimmetinde mehr-i müeccel-i mezkûrın ber-minvâl-ı meşrûh edâsına 

bi’l-emr ve’l-kabûl kefîl ve zâmin oldığını ancak müteallik olan şurût-ı talâk vukûı ma’lûmım 

değildir deyü inkâr itmekle müddeî-i vekîl-i merkûm terzi Ahmed Usta’dan zikr olınan talâk 

müddeâsına beyyine taleb olundukda udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müslimînden ve Antalya 

ahâlisinden olub ol târihde medîne-i İzmir’de bulunan zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-

şer’iyye ârifân Hüseyin bin Hüseyin ve Debbağ Süleyman bin Mehmed nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer’e hâzırân olub eseri’l-istişhâd fi’l-hakika gâib-i ani’l-beled Hüseyin 

bin el-Hâcc Ahmed Efendi işbu bin iki yüz seksen senesi rebi’ü’l-ahirin beşici günü zvce-i 

gayri medhûl bihâsı işbu terzi Ahmed Usta’nın kız karındaşı müvekkilesi Hadice’yi medîne-i 

İzmir’de acem hânında bizim huzûrımızda tatlîk ve bizi işhâd eylemiş olmağla bizler bu 

husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyü her biri müteffikü’l-lafz ve’l-ma’nâ 

edâ-yı şehâdet-i şer’iyye eylediklerinde bade’t-ta’dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle 

olmağın nmûcebince vukû’-ı talâk ile ba’de’l-hükm nısf-ı mehr-i müeccel-i mezkûr yüz elli 

guruş müddeî-i vekîl-i merkûm terzi Ahmed Usta’ya bi-hükmi’l-kefâle edâ ve teslîm ile 

merkûm el-Hâcc Hüseyin tenbiye ve ilzâm olınub mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-

hâmis min recebi’l-ferd sene semânûn ve mieteyn ve elf 

 

No:494 

Ma’rûz ki 

Medîne-i Antalya hudûdı dâhilinde sâkin Eski Borek aşiretinden bâ’isü’l-i’lâm Hâcı 

Basîr oğlu İsmail yine aşiret-i mezkûreden Hasan oğlu Mehmed muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mehmed târih-i i’lâmdan beş sene mukaddem 

her ne kaide hâsıl olur ise nısfı kendüsine ve nısf-ı aheri dahi âmm mukâbilinde benim olmak 

üzere akd eylediğimiz şirket-i muzârebe tarîkiyle malından üç bin elli guruşı bana def’ ve 

teslîm eyledikden sonra ben meblağ- mezbûr ile behri ellişer guruş olarak altmış bir re’s 

koyun iştirâ eylediğimi müteâkıb mezkûr koyunların beherine on yedişer guruş ticâret 

zammıyla zuhûr iden tâlibine bey’ itmeme merkûm Mehmed mâni’ olub bir müddeten sonra 

mezkûr koyunlar taksir olmuşken merkûm Mehmed fuzûli ve bi-gayri hakkın benden iki bin 

dokuz yüz guruş zâmânen almış olmağla bi’s-suâl alıvirilmesi matlubımdır deyü tassadî 

eylediği da’vâ-yı mezkûremde bin guruş ile mâni’ bey’ oldığını merkûm Hasan inkâr ve bâkî 

bin dokuz yüz guruş makbûzı oldığını ikrâr ve zikr olınan izhârlarına şâhideyn-i adileyn ile 

ben isbât sadedinde bâ-tavassut-ı muslihûn meblağ-ı merkûmdan merkûm Mehmed bana bin 

guruş ve virmek üzere merkûm ile sulh ve bedel-i sulh olan meblağ-mezbûr bin iki yüz guruş 

merkûm yedinden ba’de’l-ahz ziyade müddeâma husûs-ı mezbûra müteallik âmme-i da’vâdan 

merkûm Mehmed’in zimmetini ibrâ ve iskât ol dahi bana medfû’ olan bedel-i sulh-ı mezkûre 
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vesâir müteallik-i da’vâdan kezalik benim zimmetimi ibrâ ve iskât ve yine her birimiz aherin 

ber-minvâl-i muharrer ibrâsını kabûl eyledik deyü tarafeynin zikr olınan ikrâr ve tasdîklerine 

huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min cumâde’l-âhir sene semânîn ve 

mieteyn ve elf 

 

XII/132b 

No:495 

Ma’rûz ki  

Medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden olub arzuhâl takdîm iden bâ’isü’l-i’lâm Köçek Dimitri oğlu Sava 

veledi’l-müteveffâ Hâcı Kostanti nâm kimesne nefsinden bi’l-asâle ve li-ebeveyn kız 

karındaşları Marim ve Elini taraflarından dahi vekîl oldığı şahs-ı mersûmeteyni bi’l-

ma’rifeti’ş-şer’iyye ârîfan Hoca Yani oğlu Yani veled-i Kostanti ve Buber oğlu Anaştaş 

veled-i Vasili nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’i lâhık 

olmağla bi’l-vekâle medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine 

medîne-i mezkûre kurrâsından Sulak karyesi ahâlisinden Ahmed Ağâ ibn-i Ahmed nâm 

kimesne muvâcehesinde mûrisimiz babamız müteveffâ Köçek Dimitri oğlu Hâcı Kostanti’nin 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ahmed Ağâ zimmetinde semen-i mübi’den alacağı olan dokuz bin beş 

yüz guruş babamız merkûm kable’l- ahz ve’l-istîfâ vefât ve meblağ-ı mezbûr benim ile 

müvekkilelerim gâibetân-i ani’l-meclis kız karındaşlarım Marim ve Elini’ye irsen intikâl 

eylediğinden sonra meblağ-ı mezbûrdan gayrâz teslîm hâzır-ı merkûm Ahmed Ağâ’nın 

güzerân iden yetmiş dokuz senesi şa’bânü’l-muazzamın on üçüncü günü târihiyle müverrah 

ve kendi imzâsıyla mümzâ mahtûm ve mübi’den mersûm olarak yedime virmiş oldığı işbu bir 

kıt’a sened mantukınca benim ile müvekkilelerim mersûmetânın altı bin beş yüz guruş hâlen 

merkûm zimmetinde bâkî alacak hakkımız olamağla bi’s-suâl kendüsinden istihsâl olınmasını 

bi’l-asâle ve bi’l-vekâle taleb iderim deyü akdemce merkûmdan huzûr-ı şer’de da’vâ 

eylediğimde ol dahi send-i mezkûr kendüsinin oldığını ba’de’l-ikrâr meblağ-ı mezbûrın 

ba’zısı deyü ref’ ve bazısını inkâr ben asl-i müddeâmı ol dahi def’ini isbât sadedinde miyâne 

muslihûn tavassutuyla meblağ-ı merkûmdan iki bin guruş bi’t-tenzill bâkî bana dört bin guruş 

virmek üzere merkûm Ahmed Ağâ ile el-hâletü hazihi bi’l-asâle ve bi’l-vekâle sulh olub ol 

dahi sulh-ı mezbûrı ber-vech-i muharrer kabûl eyledi didikde merkûm Ahmed Ağâ dahi 

mezbûr Sava’yı takrîr-i mezkûrında tasdîk ve meblağ-ı merkûm dört bin guruş merkûma 

deynimdir deyü ikrâr ve tahkîk itmeğin mûcebince meblağ-ı mezbûr dört bin guruşın müddeî-

i aliyye-i merkûm Ahmed Ağâ’dan tahsîl ve müddeî-i asîl ve vekîl-i merkûm Sava’ya edâ ve 
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teslîmi lâzım geldiği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’l-hâmis 

ve’l-ışrîn min receb sene 80 

 

No: 496 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ekdir Hasan mahallesinde sâkine iken bundan akdem 

vefat iden Ayşe bint-i Veli bin Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûkı el-Hâcc Mustafa Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi ile Sadrî sagîr oğlu Yusuf’a münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-

tahkîk sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan veliyysi ve 

babası merkûm Mustafa Efendi taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve 

beyinlerinde tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin aşer min recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn 

ve elf 

 

Müsta’mel canfes ferace Müsta’mel Sivayy entari  Köhne sivayy entari  

aded 1    aded 1    aded 1 

40 guruş   150 guruş   25 guruş 

 

Köhne Şam kârı entari Köhne kumaş entari   Canfes şalvar  

aded 1    aded 1    aded 1 

30 guruş   30 guruş   40 guruş 

 

Köhne basma şalvar   Müsta’mel şal   Peştamal aded 1 maa  yazma 

aded 1    aded 1    aded 1 

6 guruş   10 guruş   15 guruş 

 

Havlı aded 1 maa peşkir Ocak perdesi aded 1  Ayine aded 1 

aded  1    10 guruş   10 guruş 

15 guruş 

 

Köhne döşek aded 1 ve Sandık aded 1   Tencere maa kapak 

yorgan aded 1 ve yasdık 25 guruş   aded 1 

aded 1        30 guruş 

70 guruş 

 

İbrik aded 1   Mertebâni aded 2 çukur  Nakd-i mevcûdı  
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30 guruş   çanak aded 1 yağ tabesi 220 guruş 

    aded 1 sagîr su tası aded 1 

    hamam tası aded 1 

    53 guruş 

Mehr-i müecceli 

150 guruş 

 

Yekûni’l-mâl 

960 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Berây-ı techîz ve tekfîn  Resm-i kısmet   Kaydiyye 

maa’l kefârât bâ-vasiyet-i 24 guruş   2 guruş 

müsbit 

300 guruş 

 

Varaka bahâ   Masârif müteferrika  

20 para   12 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

339 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî  

Hissetü’z-zevceti’l-merkûm   Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Yusuf 

El-Hâcc Mustafa Efendi   466 guruş 10 para 

155 guruş 10 para 

 

No: 497 

Ma’rûz ki 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurrâsından Çukurca Çiftliği mutasarrıfları 

olan bâ’isü’l-i’lâm Mehmed Bekir ve Şeyh Ali oğlu ebnâ Ahmed Efendi nâm kimesneler 

medîne-i mezbûrede meclis-i livâya mahsûs odada akd olınan meclis-i şer’-i şerîf-i enverde 

bi’l-cümle a’zâ-ı meclis-i livâ hâzırlar oldıkları halde zikr olınan Çukuca Çiftliği ahâlisi ve 

züraatcilerinden  Hamza Kahya ibn-i Mustafa ve Boza Ahmed bin Hasan ve Molla İbrahim 

bin İsmail ve Kassab Ahmed bin Halil ve Çakır Mehmed bin Hasan ve Molla Halil bin Molla 
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Hüseyin ve Deli Hüseyin bin Halil ve Kel Halil bin Abdullah ve Koca Mehmed bin Osman ve 

Mîrahur Nebi bin Halil ve Onbaşı İsmail bin Mehmed ve Musa bin Veli ve Deli Ali bin 

Manav Ali ve Hasan bin İbrahim nâm kimesneler muvâcehelerinde üzerlerine da’vâ ve takrîr-

i kelâm idüb çiftliğimiz mahsûlınden ve tohum ve arazi ücretinden olmak üzere muâyene 

olınan işbu defter-i nâtık oldığı vecihle hâzırûn-ı bi’l-meclis işbu Hamza kethüdâ ve Boza 

Ahmed ve Molla İbrahim ve Kasab Ahmed ve Çakır Mehmed ve Molla Halil ve Deli Hüseyin 

ve Kel Halil ve Koca Mehmed ve Mîrahur Nebi ve Onbaşı İsmail ve Musa ve Deli Ali ve 

Hasan Ali zimmetlerinde Kızılkaya keyli olmak üzere cem’an doksan keyl hınta ve yirmi iki 

buçuk keyl iki kıyye şa’îr ve yüz yirmi dört buçuk keyl dırak(?) alacak hakkımız olmağla bi’s-

sual kendülerinden istihsal olınmasını taleb ideriz didiklerinde her biri başka başka gıbbe’s-

suâl müddeî-i aleyhîm merkûmûndan her biri defter-i mezkûrde murakkam ismi zîrinde olan 

mikdâr-ı hınta ve şa’îr ve dırak (?) cihât-ı mezkûreden müddeîyân-ı merkûmâna deyni 

oldığını tâyıân ve kat’iyyen ikrâr ve i’tirâf itmeğin alâ mûceb-i ikrâr-ı külli vâhid ba’de’l-

hükm mârrü’z-zikr keyl kızılkaya ile cem’an doksan yedi keyl hınta ve yirmi iki buçuk keyl 

iki kıyye şa’îr ve ve yüz yirmi dört buçuk keyl dırak (?)  müddeiyân-ı merkûmân Mehmed 

Bey ve Şeyh Ali Ağâ’ya edâ ve teslîm ile tenbiye olındıkları huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı 

fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/133a 

No:498 

Medîne-i Antalya mahallâtından Divane Piri mahallesi sâkinlerinden ve medîne-i 

mezbûre hânedânından Mehmed Hurşid Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesne medîne-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûrede mütemekkine 

devlet-i aliyye tebaasını Rum milletinde bâ’isü’r-rakîm İstimadola bint-i Aleksi nâm Hâtûn 

tarafından zikr-i âtî mülk-i şirâ ve kabza vekîl oldığı şahs-ı mersûmeyi bi’l-ma’rifeti’ş-

şer’iyye ârifân Moravi Usta Ramazan bin İbrahim Alaiyyeli dülger Hâcı Baris veled-i Sava 

nâm kimesneler şehâdetleriyle muzır hasm-ı câhidde ber-nehc-i şer’î sâbit ve sübût vekâletine 

hükm-i şer’î lâhık olan mersûmenin zevc-i Nikola veled-i Duko nâm tâcir mahzarında bi’t-

tav’ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’l-beyânın sudûrına değin bi-tarîki’ş-şirâ 

benim bâ-hücceti’ş-şer’iyye müstakilen yedimde mülk ve hakkım olub İstanos nâhiyesiyle 

Antalya tarîki miyânelerinde ve zikr olınan İstanos nâhiyesine muzâf Yatır karyesi hudûdında 

vâkı’ bir tarafdan kabristân ve bir tarafdan kurucek yolı ve bir tarafdan selvili pınar ve bir 

tarafdan cebel ile mahdûd tahtânî ve toprak poşide üç oda ve iki  samanlık ve iki ahur ve 

eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireli bir mikdâr bağçeyi müştemil tahtalı kahvesi dimekle 

ma’rûf mülk-i derbend kahvehânemi tarafından îcâb ve kabûlı hâvî şurût-ı müfsideden ârî 
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bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile on bin guruşa hâzır-ı merkûm Nikola’ya  bey’ ve temlîk ve yine 

zikr olınan tahtalı kahvehânesi hudzdı dâhilinde kâin tahminen beş dönüm mikdâr-ı arâziyi 

dahi bâ-ma’rifet sâhib-i arâzi-i mersûme İstimadola altı bin guruş bedel mukâbilinde ferağ ve 

tefvîz eylediğimde vekîl-i zevc-i merkûm Nikola ki dahi müvekkilesi zevcesi mersume 

İstimadola içün iştirâ ve temellük ve tefevvüz ve kabûl eyledikden sonra semeni ve bedel-i 

mezkûr cem’an on altı bin guruş vekîl-i mersûm Nikola ki benden tamamen benden ahz ve 

kabz ve istîfâ idüb sâlifü’z-zikr tahtalı kahvehânesiyle arazi-i mezkûreyi mahallerinde zabt ve 

tasrîfe zevc-i vekil-i merkûm Nikolak’ı taslît eyledim fi mâ ba’d zikr olınan kahvehâne ve 

arazisinde benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim mârrü’l-beyân kahvehâne müvekkile-i 

mersûme İstimadola’nın mülk-i müşterâsı ve arazi-i mezkûre dahi dâhil-i taht-ı tasarrufı 

olmuşdır didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi 25 receb sene 280 

 

No:499 

Ma’rûz ki 

Medîne-i Antalya’ya  muzâf  İstanos nahiyesinde Kışlak karyesi ahâlisinden bâ’isü’l-

i’lâm İbrahim bin Mustafa medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’de yine İstanos 

nâhiyesi ahâlisinden Aralık kel dimekle ma’rûf  Mustafa bin Süleyman nâm kimesne 

muvâcehesinde işbu Mustafa zimmetinde bir re’s bârgîr semeninden dört yüz otuz guruş ve 

cihet-i karzdan on guruş ki cem’an dört yüz kırk guruş ile bir re’s kısrak kıymeti otuz iki 

buçuk keyl İstanbulî hınta alacak hakkım olmağla bi’s-suâl merkûmdan istihsâl olınmasını 

taleb iderim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-suâl ve’l-ikrâr alâ mûceb-i ikrârıha zikr olınan dört yüz 

kırk guruş ile otuz iki buçuk İstanbulî hıntayı müddeî-i merkûm İbrahim’e edâ ve teslîm ile 

müddeî-i aliyye-i merkûm Mustafa tenbiye olındığı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine 

i’lâm olındı fi’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-ışrîn min şehr-i recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn ve 

elf  

 

No:500  

Medîne-i Antalya’ya muzâf Serik nâhiyesi kurâsından Yan karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Halil bin Osman ibn-i Abdullah’ınn verâseti zevce-i metrûkesi 

Emine bint-i Yusuf ile validesi Ümmühan ve sulbî sagîr oğulları Amed ve Osman ve sulbîye-i 

kebire kızları Şerife ve Gülsüm ve Fatma ve Zeyneb nâm kimesnelere münhasire oldığı 

lede’ş-şer’ zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrûn-ı mezbûrın tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer’den vasi nasb ve ta’yîn olınan ammizâdeleri Osman bin Hüseyin ile mezbûre 

Ümmühan’dan her birerlerinin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l-verese bi’lfarîzati’ş-şer’iyye tevzî’ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 
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defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn  min 

recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrede vâkı’  Kebîr anbar aded 2  Öküz aded 9 

bir bâb mülk-i menzil  500 guruş   2950 guruş 

6000 guruş 

 

İnek aded 7   İki yaşında tosun aded 2 Sagîr dana aded 4 

1050 guruş   200 guruş   120 guruş 

 

Esb aded 2   Merkeb aded 2  Al kısrak aded 2 

800 guruş   400 guruş   700 guruş 

 

Altı aylık tay aded 2  Taylı kısrak aded 1  Kule kısrak aded 1 

150 guruş   350 guruş   300 guruş 

 

İki yaşında tay aded 1  Üç yaşında tay aded 1  Koyun aded 17 kıyye 35 

200 guruş   300 guruş   595 guruş 

 

Hınta keyl 40 kıyye 18  Şa’îr keyl 60 kıyye 9  Arı kovani aded 4 

600 guruş   540 guruş   100 guruş 

 

Bulkur keyl 2   Penbe kıyye 400 fi 5  Tüfenk aded 2 

40 guruş   2000 guruş   175 guruş 

 

Tabanca  aded 1 bıcak Evânî-i nuhâs kıyye 10  Kazgan  kıyye 5 

aded 1    fi 20    fi 20 

60 guruş   200 guruş   100 guruş 

 

Döşek aded 1 yorgan   Siyah çul aded 1  Keçe aded 2 

aded 2 yasdık aded 2  35 guruş   40 guruş 

120 guruş 

 

Çift takımı aded 4  Balta aded 1 nacak aded 1 Sandık aded 1 

80 guruş   tahra aded 1   25 guruş 



 747 

    200 guruş 

 

Tahta südlük aded 1  Hırdavât-ı menzil   Gebizli Kozak Kahya’nın oğlu  

30 guruş   100 guruş   Molla zimmetinde olub vasi-i 

        merkûmın kabûl eylediği 

        2000 guruş 

Hasan Bey aşiretinden Deli  

Ahmed zimmetinde olub  

kezalik vasi-i merkûm  

kabûl eylediği 

320 guruş 

 

Yekûni’l-mâl 

21099 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i zevce-i mezbûre  Resm-i kısmet 

360 guruş   101 guruş   530 guruş 

 

Kaydiyye    Varaka bahâ    Dellâliyye-i eşya  

33 guruş   10 guruş   151 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcat 

1187,5 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî 

20015 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-   Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’l-mezbûr  

Mezbûre Emine  Ümmühan    Ahmed 

2501 guruş 15 para  3335 guruş 20 para  3544 guruş 22 para 

 

Hissetü’l-ibni’l-mezbûr  Hissetü’l-binti’l-mezbûre  Hissetü’binti’l-mezbûre  

Osman    Şerife    Gülsüm 
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3544 guruş 22 para  1772 guruş 11 para  1772 guruş 11 para 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre  Hissetü’l-binti’l-mezbûr   Sonradan zuhûr iden  

Fatma    Zeyneb    işaret olınmışdır 

1772 guruş 11 para  1772 guruş 11 para 

 

XII/133b 

No: 501 

Medîne-i Antalya’ya tâbi İstanos nâhiyesinde vâkı’ Orkutlu karyesinde sâkin iken 

bundan akdem katîlen vefât iden Nasır oğlu Süleyman bin Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-

i metrûkesi Zehra bint-i Abdullah ile sulbî sagîr oğlu Mustafa ve sulbîye-i sagîre kızı 

Fatma’ya münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkîk sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer’den vasi nasb ve olınan merkûmânın valideleri mezbûre Zehra’nın taleb 

ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tarîr ve beyinlerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 

olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech âtî zikr olınur hurrire fi’l-yevmi’l-

hâmis aşer min şehr-i recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrede vâkı’  Kara sığır ineği aded 1 Merkeb aded 1 

mülk-i menzil   150 guruş   200 guruş 

800 guruş 

 

Öküz aded 2   Melez keyl 5   Nuhâs kıyye 2 

500 guruş   70 guruş   40 guruş 

 

Bakır  kıyye 2   Köhne çuval aded 3  Döşek aded 1 yasdık aded 1 

20 guruş   15 guruş   yorgan aded 1 

        100 guruş 

Bulgur keyl 1   Saban timurı aded 1  Balta aded 1 

20 guruş   20 guruş   15 guruş 

 

Orak aded 1   Hırdavât-ı menzil 

10 guruş   100 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-eşya 

2060 guruş 
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Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce   Techîz ve tekfîn   Resm-i kısmet  

50 guruş   150 guruş   46,5 guruş 

 

Kaydiye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

3 guruş   2 guruş   28 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

280 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1780 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-mezbûr Mustafa Hissetü’l-mezbûr Ayşe 

Mezbûre Zehra  778 guruş 20 para  389 guruş 

222 guruş 2 para 

 

Hissetü’l-mezbûre  

Fatma 

389 guruş 15 para 

 

XII/134a 

No:502 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ağâ mahallesi sâkinlerinden zâtı ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife Huri bint-i Mehmed nâm Hâtûn medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i 

şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûre mahallâtından Timurcı Kara mahallesi ahâlisinden 

zevc-i dâhili olan Abdullah bin Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde bi’t-tav’ihâ ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm idüb zevc-i dâhilim olan hâzır-ı bi’l-meclis işbu Abdullah ile 

miyânemizde hüsn-i muâşeret olmadığına binâen zimmetimde mütekarrer ma’kûd-ı aliyye 

yüz elli guruş mehr-i müeccelim ile nafaka-i iddet-i ma’lûmeme me’net süknâm kendi 

üzerime olmak mehr-i muaccel nâmıyla bana i’tâ ittiği bir aded selimiyye entari ile bir aded 

canfes şalvarı kendüsinden redd ve teslîm itmek üzere zevcim merkûm ile bi’t-terâzi işbu 

meclis-i şer’de muhâlaa-ı sahîha-i şer’iyye hul’ oldığımda ol dahi hul’-i mezbûrı ale’l-vechi’l-

mezkûr ba’de’l-kabûl her birimiz hukuk-ı zevciyet vesâireye müteallik âmme-i da’vâdan 

aherin zimmetini kabûli hâvî ibrâ-ı âmm-ı sahîh-i şer’î ile ibrâ ve ıskât dahi eyledik diddikde 
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merkûm Abdullah dahi mukirre-i mezbûre Huri’yi takrîr-i meşrûhında vecâhen ve şifâhen 

tasdîk itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb imlâ olındı fi’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-ışrîn min recebü‘l-ferd 

sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:503 

Medîne-i Antalya mahallâtından Timurcı Süleyman mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Arab Abdullah bin Abdullah bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi 

Zebide bint-i İbrahim ile sulbî sagîr oğlu Osman ve sulbîye-i sagîre kızı Havva’ya münhasire 

oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyan oldukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yî olınan valideleri mezbûre Zebide ile âtîü’l-

mikdâr vasiyet-i müsbitesinin tenfizine vasi ihtiyâr eylediği şâhideyn-ı muadileyn 

şehâdetleriyle sâbit olan Uncu Ali nâm kimesneden her birerlerinin taleb ve ma’rifetleri ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve sûk-ı sultânîde bi’l-müzâyede ba’de’l-bey’ esmân-ı 

hâsılasından ba’de ihrâcü’d-duyûn ve’l-masârif sahhu’l-bâkî beyne’l-vereseti’l-merkûmeyn 

bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr u beyân olınur hurrire fi gurre-i recebü’l-mürecceb sene semânîn ve mieteyn ve 

elf 

 

Mahalle-i mezbûrede vâkı’  İstanos’da vâkı’ bir bâb Kebîr kazgan kıyye 17  

bir bâb mülk-i menzil  mülk-i menzilden nısf  fi 24 

1600 guruş   hissesi    420 guruş 

    300 guruş 

 

Sagîr kazgan kıyye 6 fi 24 Sagîr sini aded 1  Tencere maa kapak aded 1 

156 guruş   38 guruş   45 guruş 

 

Kebîr tencere maa kapak Yağ tâbesi    Su bakırı aded 1 

aded 1    14 guruş   23 guruş 

56 guruş 10 para 

 

Cameşuy leğeni aded 1 Kahve güğümi aded 1  Çanak aded 2 

37 guruş   12 guruş 10 para  58 guruş 

 

Leğen ibrik aded 1  Sahan aded 1 çukur çanak Çul çift 1 

52 guruş 10 para  aded 2    44 guruş 20 para 
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    50 guruş 20 para 

 

Siyah çuval aded 1  Siyah çul aded 1  Müsta’mel kilim aded 1 

30 guruş   55 guruş   59 guruş 20 para 

 

Kantar aded 1   Def’a kilim aded 1  Kahve cezvesi aded 1 

10 guruş   100 guruş   7 guruş 20 para 

 

Fıske şam’danı aded 1 Terazi aded 1   Def’a kilim aded 1 

5 guruş   14 guruş   100 guruş 

 

Döşek aded 1 yorgan   Sandık aded 1   Def’a siyah çul aded 1 

aded 1 yasdık aded 1  25 guruş   35 guruş 

80 guruş 

 

Bulkur keyl 2   Dakik keyl 3   Esb aded 1 

40 guruş   60 guruş   400 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil 

30 guruş 

 

Yekûni’l-mâl  

3957 guruş 30 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Berây-ı techîz ve tekfîn  Sirac Hâcı Ahmed içün Tüccar Arab Abdullah içün 

bi-şehâdeti Mehmed bin  bi-şehâdet-i Mehmed bin bi-şehâdeti’ş-şâhideyni’l- 

İsmail  ve Osman bin Ali Osman ve Osman bin Ali merkûmeyn deyn-i müsbite 

 vasiyet-i müsbite  deyn-i müsbite  70 guruş 

575 guruş   11 guruş    10 guruş kezâ 

     3 guruş fedâen lil-yemîn  60 guruş  

    8 guruş (silik)  

 

Vasi-i merkûm Uncu  Ali İblasenin kabri taşı içün  
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İçün bi-şehâdeti’l-merkû-   bi-şehâdeti’l-merkûmeyn  

meyn detn-i müsbit  deyn-i müsbit    

7 guruş   110 guruş    

3 guruş kezâ        

5 guruş           

 

Şerîki Mehmed Ağâ içün bi- şehâdeti  İbrahim Ağâ içün bi-şehâdeti Mehmed bin  

AhmedEfendi ibn-iMehmed ve  Mustafa ve ahmed Efendi ibn-i Mehmed 

 Osman bin Ali deyn-i müsbit  deyn-i müsbit 

1011 guruş     59 guruş 

   111 guruş keza     5 guruş kezâ 

900 guruş     54 guruş 

 

Hâcı Hafız Mehmed şerîfine bi-şehâdeti Resm-i kısmet  

Uncu Ali ibn-i Mehmed ve Osman bin  50 guruş 

Ali deyn-i müsbit 

150 guruş 

 

Kaydiyye     Varaka bahâ  

6 guruş     2 guruş 

 

Dellâliyye ve hammâliyye   Mehr-i zevceti’l-mezbûre 

50 guruş     101 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî 

1886 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Zebide  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr Osman 

135 guruş  26 akçe    1100 guruş 122 akçe 

Hissetü’l-binti’l-mezbûre Havva  Kesr akçe  

550 guruş 61 akçe     1  

 

XII/134b 

No:504 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  
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Medîne-i Antalya mahallâtından Arab mescidi mahallesinde sakin Katifci esnâfından 

bâ’isü’l-i’lâm Bekir bin Hasan nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i 

şerîf-i enverde medîne-i mezbûreye muzâf Çirkin Oba karyesinde sâkin iken Burdurî Hekim 

Mollâ Osman ibn-i el-Hâcc Süleyman nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb işbu Hekim Mollâ  Osman’ın li-ebeveyn er-karındaşı gâib-i ani’l-meclis Şeyh 

Mustafa zimmetinde cihet-i deyn-i şer’den alacak hakkım olan iki bin altı yüz otuz dört buçuk 

guruşdan bin guruşına merkûm Mollâ Osman tarafından bi’l-emr ve’l-kabûl kefâlet-i mutlaka-

i sahîha-i şer’iyye ile kefîl ve zâmin olmağla meblağ-ı mezbûr bin guruş kefâlet mahallisine  

binâen merkûm Molla Osman’dan hâlen talebi derim didikde gıbbe’s-suâl ol dahi cevâbında 

kaziye-i minvâl-i muharrer üzere olub meblağ-ı mekfûl mezkûr bin guruş cihet-i kefâletden 

müddeî-i merkûm kadaifci Bekir’eel-yevm zimmetinde sahîhen deyni oldığını tâyıan ve 

kat’iyyen ikrâr ve i’tirâf ve tasdîk itmeğin mûcebince meblağ-ı mekfûleye mezkûr bin guruşın 

müddeî-i merkûm Kadaifci Bekir bi-hükmi’l-kefâle edâ ve teslîm ile müddeî-i aliyye-i 

merkûm Hekim Molla Osman’a tenbiye olındığı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine 

i’lâm olındı fi 27 recebü’l mürecceb sene 280  

 

No:505 

Medîne-i Antalya mahallâtından ve Timurcı Süleyman mahallesinde sâkinler ve zâtları 

ta’rif-i şer’-i ile ma’rife Fatma ve Ayşe ve Hadice bennât-ı el-Hâcc Ali nâm zevât-ı âkılât ve 

bâliğât taraflarından bey’-i âtîü’l-beyânı huzûr-ı şer’de takrîr ve i’tâ-ı hüccet istidâsına 

vekâleti zevât-ı mezbûrâtı bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân barbaşı çandırı a’yânı Abdülkerim 

bim Hamza ve karye-i mezbûreden Topal Hasan bin Sarı Süleyman nâm kimesnelerin ber-

nehc-i şer’-i eyledikleri şehâdetleriyle sâbit ve sübût ve kâletine hükm-i şer’î lâhık olan ve 

mezbûrâtın diğer li-ebeveyn kız karındaşları Rabia Hâtûn tarafından dahi kezalik husûs-ı 

mezkûr içün vekîl-i müseccil-i şer’î olan mezbûre Hadice’nin hâlen zevc-i dâhili medîne-i 

mezkûre mahallâtından Arab Mescidi mahallesi ahâlisinden Hüseyin bin Mehmed nâm 

kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i lâzımü’t-teşrîfde medîne-i 

mezbûreye tâbi’ sâlifü’z-zikr Çandır karyesi sâkinlerinden bâ’isü’l-vesîka Ahmed ibn-i Kara 

Hüseyin nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilelerim Fatma ve Ayşe ve Hadice ve Rabia nâm Hâtûnlar validemiz müteveffiye 

Havva anadan irsen bi’l-intikâl erbâen iştirâken silk-i mülk-i sahîhamızda münselik olub 

Çandır karyesinde vâkı’ etrâf-ı erbâsından bir tarafı kesik ve bir tarafı çıkrık ve bir tarafı pınar 

ve bir tarafı Ahmed’in bağçesiyle mahdûd bir dönüm mikdâr-ı mülk-i tüt bağçemiz mübi’ 

müştemilâtıyla tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside ve uhud-ı mübtele ve tagrîr ve 

gabndan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bin yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis 
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işbu Ahmed ibn-i Kara Hasan’a bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbûr bin yüz guruşı müşterî-i merkûm Ahmed yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz 

ve bi-kadrü’l-hass erbâen beynimizde iktisâm eyledik fi mâ ba’d mahdûd-ı mezkûr bağçede 

bizim asla kat’ân alaka ve medhalimiz kalmayub müşterî-i merkûm Ahmed’in mülk-i müşterâ 

ve hakk-ı sarihi olmuşdır keyfâ mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didiler 

didikde merkûm Ahmed dahi gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâlis 

min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:506 

Resm Hakkında fi 2 Şa’bân Sene 80 Şerefvürûd Olan Emirnâme Sûretidir fi 3 

Receb Sene 80 

Saâ’detlü Efendim 

Beyân-ı hâcet olmadığı üzere mevâd-ı hukukiye tahsîlâtından alınagelen yüzde beş 

guruş resm-i karar-ı âhir îcâbınca iki buçuk gurşa tenzîl kılınmış ve bunun hâkim-i şer’-i şerîf 

ile zâbit-i belde beyinlerinde taksîmi iktizâ-yı hâlden olub ancak şu sûret-i mehâkim-i şer’iyye 

hasılâtını tenâkıs ve tedennisîni mûceb olacağından ve hükkâm-ı şer’-i şerîf ise zâten 

muvazzaf olmadığından iktizâsı lede’l-mutâlaa mülkiye memûrlarının re’y-i ma’rifetleri 

münzam olmayarak tahsîl olınan mevâd-ı hukukına doğrudan doğruya ma’rifet-i şer’le rü’yet 

olınub mülzem-ı mahkûmiye olan şeyin mikdâr-ı kıymetine nazâran guruşda iki para ve 

me’mûreyn-i mülkiyenin inzimâm ma’rifetiyle cânib-i şer’-i şerîfe havale kılınan hukuk 

da’vâlarında kezalik mülzem-i mahkûmiyete olan mikdâr ve kemiyetine nesneyle guruşda bir 

para harc-ı i’lâm olınmasını mehâkimden virilen hacc-ı şer’iyye hakkında mukaddemân 

tanzîm kılınarak icrâ ve ahkâmı (silik) nizâmnâmede muharrer ve mestûr oldığına ve 

mehâkimde fasl ve rü’yet olınan deâvîden hükkâm-ı şer’in usûl ve mevzûasına tevfikân 

eyledikleri şey resm olmayub mürâfaa ve muhâkeme-i şer’iyyeyi hâvî virilen senedin harcı 

bulundığına mebnî bunun resmi tahsîl hakkında kararger olan kâideye dokunur yeri 

görünmeyerek fakat mevâd-ı hukukıyeye dâir bir da’vânın zâbıt muhtâc olmaksızın hâkim-i 

şer’ ma’rifetiyle fasl ve rü’yetinde ber- mûceb-i nizâmnâme ahzı lâzım gelen guruşda iki para 

harc ve başkanın ba’de izîn karar ahîr ve ve cihetle bir paraya tenzili ve deâvî-i şer’iyye-i 

hukukiyeye dâir müstediyâtın ma’rifet-i şer’le tahkikat-ı lâzımesi icrâ olınarak ol bâbda i’lâm-

ı şer’î ve mürâsele verilmedikçe me’mûrîn-i mülkiye taraflarından rü’yet olınmasını ve 

mülkiye me’mûrları tarafından ma’rifeti münzamm olan deâvîden dahi karar sâbık vecihle 

yüzde iki buçuk guruş resm tahsîl kılınması muvâfık ve maslahat bulunmış ve mezkûr 

nizâmnâmenin yirminci maddesi ol vecihle tashîh kılınmış idüğünden madde-i nizâmnâmenin 
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tekrar tab’ olınacak düstûra ber-mûceb-i tashîh derc ve tastîr olınub keyfiyetin tamimen iş’ârı 

husûsına makam-ı meşihatpennahi ile idilen muhâbere ve meclis-i vâlâda cereyân iden 

müzâkere mûcebince bi’l-istîzân irâde-i seniyye cenâb-ı pâdişahi müte’allik ve şerefsudûr 

görülmüş ve keyfiyet bi-cümle me’mûrîn-i mülkiye iş’âr kılınacağını sûret-i hâlin ve hükkâm 

ve nüvvâb câniblerine bildirilmesi dahi cenâb-i sâmi-i meşihâtpenâhiye iş’âr olınmış olmağla 

emr ü fermân cenâb-ı pâdişahı ve minvâl-i meşrûh üzere iktizâsının icrâsına himmet 

eylemeniz siyâkında işbû şukka-i mahsûsa tahrîr ve tisyar kılındı  

          MEHMED FUAD 

 

No:500♦ 

Sagîr-i merkûm Osman dahi muahhâran fevt olub ve verâseti validesi mezbûre Zebide 

ile karındaşı merkûme Havva’ya münhasire olmağla hisse-i mevrûse-i merkûmesi mezbûretân 

beyinlerinde taksîm olınmışdır fi sâlis-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Ber-mûceb-i defter-i kassam müteveffâ-yı mezbûr Ahmed’in kendüden evvel fevt olan 

babası merkûm Abdullah’dan hisse-i irsîyesi  

 

1100 guruş 

  27,5 guruş 111 akçe Resm-i kısmet  

1072 ,5 guruş Sahha’l-bâkî 

Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Zebide   

357 guruş 16 para 

255 guruş  9 para  Ber-mûceb-i defter-i kassâm zevcinden hissesi 

559 guruş 25 para    

Hissetü’l-uhti’s-sagîreti’l-mezbûre Havva 

715 guruş 32 para  

550 guruş 20 para Ber-mûceb-i defter-i kassâm babasından hissesi 

1265 guruş 52 para 

 

XII/135a 

No: 507 

Ma’rûz ki  

Buyuruldu Alîlerine imtisâlen husûs-ı âtîü’l-beyânın mahallinde keşf ve muâyenesi 

iltimâs olınmağın savb-ı şer’-i enverden irsâl olınan kâtib-i mahkeme İsmail Hakkı Efendi 

dâîleri medîne-i Antalya mahallâtından Aşık Doğan mahallesinde vâkı’ zikr-i âtî menzile 
                                                
♦ 500 No’lu belgenin devamıdır. 
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varub müslîmin huzûrlarında akd-i meclis-i şer’-i âlî ittikde menâzil-i merkûmeye mâlik e 

mutasarrıflar olan eshâb-ı arzuhâl İtmekçi  Deli Mehmed bin Hasan nâm kimesne ile Yörük 

Mehmed zevcesi Şerife bint-i (boşluk)ve Kurd oğlu zevcesi Rahime bint-i (boşluk) nâm 

Hâtûnlar meclis-i ma’kûd-ı mezkûrde mahalle-i mezbûre sâkinlerinden menâzil-i mezkûre 

karşularında bir bâb mülk-i menzile mutasarrıf olan derûn-ı arzuhâlde mezkûrü’l-ism 

Kebâzbuzon oğlu Ahmed bin Hüseyin nâm kimesne ile terâfu’lerinde işbu ahmed derûnında 

bulunduğumuz işbu menzilinde müceddeden binâ eylediği fevkânî iki bâb odasında feth ve 

küşâd eylediği altı aded pencerelerinin bizim menzilimizin fevkânî ve tahtânî odalarının 

makarr-ı nisvân olan  mahallerine nezâret ile zararbîni olmağla muâyene olınub mezkûr 

zararlarını def’ ile merkûma tenbiye olınmak murâdımızdır dididklerinde hâzırûn-ı bi’l-meclis 

müslimîn ile mezkûr pencerelere nezâret ve muâyene olındukda müddeûn-ı merkûmûn Deli 

Mehmed ve Şerife ve Rahime’nin menzilleri odalarının makarr-ı nisvân mahallerine havâle ve 

nezâret ile zararbîni oldığı zâhir ve mezkûr pencerelerin feth ve küşad ve muhaddis idüğü 

merkûm Ahmed’in ikrârıyla bâhir ve mütehakkık olub zarar-ı mezkûrı def’aten tahta perde 

binasına dahi mesâğ-ı şer’î olmadığına mebni zikr olınan altı aded pencereleri külliyen sed ve 

bed ile zarar-ı mezkûrı def’ ile merkûm Ahmed’e tenbiye eylediğini meclis-i şer’e gelüb 

tarafeyn muvâcehelerinde ba’de’l-inhâ keyfiyeti huzûr-ı saâdetlerine i’lam olındı hurrire fi 

gurre-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No: 508 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden olub arzuhâl takdîm iden bâ’isü’l-i’lâm Köçek Dimitri oğlu Sava 

veled-i müteveffâ Hâcı Kostanti nâm kimesne nefsinden bi’l-asâle ve li-ebeveyn kız 

karındaşları Marım ve Elini veledi’l-müteveffâ Hâcı Kostanti nâm kimesne nefsinden bi’l-

asâle ve li-ebeveyn kız karındaşları Marim ve Elini taraflarından dahi vekîl oldığı şahs-ı 

mersûmeteyni bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârîfan Hoca Yani oğlu Yani veled-i Kostanti ve Buber 

oğlu Anastas veled-i Vasili nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i 

şer’i lâhık olmağla bi’l-vekâle medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde 

yine medîne-i mezbûre mahallâtından Cami’ Cedîd mahallsinde ve tebaa-i merkûmeden   

Mihail Markındı veled-i Hıristo nâm kimesne muvâcehesinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mihail 

Markındı zimmetinde mûrisimiz babamız müteveffâ Köçek Dimitri oğlu Kostanti’nin cihet-i 

deyn-i şer’den alacağı olan  iki bin altı yüz guruş kable’l- ahz ve’l-istîfâ babamız merkûm 

vefât ve meblağ-ı mezbûr benim ile müvekkilelerim gâibetân-i ani’l-meclis kız karındaşlarım 

Marim ve Elini’ye irsen intikâl eylediğinden sonra hâzır-ı merkûm Mihail Markındı güzerân 
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iden yetmiş dokuz senesi receb-i şerîfinin yedinci günü târihiyle müverrah ve kendi imzâsıyla 

mümzâ mahtûm ve muanven ve mersûm olarak yedime virmiş oldığı işbu bir kıt’a sened 

mantukınca benim ile müvekkilelerim mersûmetânın meblağ-ı mezbûr iki bin altı yüz guruş 

alacağımızdan akdemce mersûmdan yüz guruş ahz idüb bâkî zimmetinde iki bin beş yüz 

guruş alacak hakkımız kalmağla bi’s-suâl kendüsinden istihsâl olınmasını bi’l-asâle ve bi’l-

vekâle taleb iderim deyü akdemce mersûmdan da’vâ eylediğimde ol dahi send-i mezkûr 

kendüsinin oldığını ba’de’l-ikrâr meblağ-ı mezbûrdan bin yüz guruş sana teslîm ittidim mâ 

adâsı dahi ribâdır deyü def’ ve ben dahi inkâr mersûm dahi def’ini isbâtdan aczini izhar 

itmekle ben dahi beyan isbât sadedinde miyâne muslihûn tavassutuyla meblağ-ı merkûmdan 

bin guruş bi’t-tenzil bâkî bana bin guruş virmek üzere mersûm Mihail Markındı ile el-hâletü 

hazihi bi’l-asâle ve bi’l-vekâle sulh olub ol dahi ber-vech-i muharrer sulh-ı mezbûrı kabûl 

eyledi didikde merkûm Mihail Markındı dahi merkûm Sava’yı dahi takrîr-i mezkûrında tasdîk 

ve meblağ-ı merkûm bin guruş merkûma deynimdir deyü ikrâr ve tahkîk itmeğin mûcebince 

meblağ-ı mezbûr  bin beş yüz guruşın müddeî-i aliyye-i mersûm Mihail Markındı’dan tahsîl 

ve müddeî-i asîl ve vekîl-i merkûm Sava’ya edâ ve teslîmi lâzım geldiği tescîl ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fi 3 şa’bânü’l-muazzam sene 80 

 

No: 509 

Medine-i Antalya mahallâtından Tuzcular mahallesi sâkinlerinden Mahmud Bey ibn-i 

İbrahim nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde yine medîne-i mezkûre mahallâtından Makbule mahalsi ahâlisinden ve mu’teberân-ı 

tüccarândan bâ’is Mehmed Edib Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim nâm kimesne mahzarında ikrar-

ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin silk-i mülk-i sahîhamda 

münselik olub tuzcılar mahallesinde vâkı’ etrâf-ı erbaasından bir tarafı Mısırlı Osman Efendi 

menzili ve bir tarafı Şeyh Abdurrahman menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd ve 

mümtâz bir bâb mülk-i menzilimin Merkûm Osman Efendi hânesine muttasıl mahallinden 

dolayı beş ve arzen bir zirâ’ ifrâz ve hâzır-ı bi’l- meclis işbu Mehmed Edib Efendi’ye 

mücanasebe ve teslîm ittikden sonra bâkî fevkânî iki oda ve tahtânî iki mağaza ile bir mikdâr 

bağçeyi müştemil menzil-i mezkûrı bi-cümleti’t-tevvâbi’ ve’l-levâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-

murâfık tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve gabndan ârî 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’-i ile yirmi bin sekiz yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı merkûm 

Mehmed Edib Efendi’ye bey’ temlîk ve teslîm ve ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semen-i olan meblağ-ı mezbûr yirmi 

bin sekiz yüz guruş müşterî-i merkûm Mehmed Edib Efendi yedinden bi’t-tamamve’l-kemâl 

ahz ve kabz eyledim fi mâ ba’d menzil-i mahdûd-ı mezkûrde benim asla ve kat’an alaka ve 
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medhalim kalmayub müşterî-i merkûmın mülk-i müşterâ ve hakk-ı sarf sarihi olmuşdur keyfe 

mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didikde merkûm Mehmed Edib Efendi dahi 

bâyı’-i merkûmı takrîr-i mezkûrında gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-

yevmi’l-hâmis min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Şeyh Abdurrahman 

Kepâzzâde Halil 

Mollâ Ali oğlu debbağ Ahmed Ağâ 

ve gayrihum 

 

XII/135b 

No:510 

Ma’rûz ki Muğla sancağı dâhilinde vâkı’ Mekrî sâkinlerinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm Nikola veled-i Kara Yorgi nâm kimesne medîne-i 

Antalya mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre mahallâtından peynir 

mahallesi ahâlisinden ve tebaa-ı devlet-i aliyyenin kezalik Rum milletinden Olan oğlu Filibo 

nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis Filibo da 

târihinden dört mâh akdem Mekrî kazasında malımdan yedimden karzan dört bin altı yüz 

yetmiş guruş ve yine karzan dört bin yüz elli guruş ki ve ta’yîn ile cem’an sekiz bin sekiz yüz 

yirmi guruş i’tâ idüb merkûm dahi ahz ve kabz ve umûrına sarf olınan istihlâk ve ile’l-an 

meblağ-ı mezbûrı bana edâ ve ifâda ta’lil ve muhâlefet ittiğinden hâzır-ı merkûm zimmetinde 

cihet-i mezkûrdan alacak hakkım olan meblağ-ı mezbûrı hâlen taleb iderim bi’s-suâl istihsâl 

olınmak murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm Filibo dahi cevâbında 

cihet-i mezkûrdan def’ateyn ile me’hûz cem’an mikdar-ı mezkzr sekiz bin sekiz yüz yirmi 

guruş zimmetinde müddeî-i merkûma vâcibü’l-edâ deyni oldığını tayıân ve kat’iyyen ikrâr ve 

i’tirâf itmeğin alâ mûceb-i ikrârihâ ba’de’l-hükm meblağ-ı mezbûr sekiz bin sekiz yüz yirmi 

guruş müddeî-i merkûma edâ ve teslîm ile merkûm Filibo tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı 

saâdetlerine i’lâm olıdı fi’l-yevmi’l-hâmis min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn 

ve elf 

 

No:511 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya Makbule mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye tebaasından Dimitri 

veled-i Hâcı Makron nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre 

mahallâtından Cami Cedid mahallesi sâkinlerinden ve tebaa-ı devlet-i aliyyeden Hâcı 
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Kostandi veled-i Kosta muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis 

işbu Hâcı Kostandi’ye târih-i i’lâmdan sekiz mâh akdem karz-ı şer’î olarak virmiş oldığım beş 

yüz guruşı bana edâda muhâlefet ider olmağla suâl ve mûceb-i şer’îsi icrâ ile meblağ-ı 

mezbûrın tahsîl olınması matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm 

Kostandi dahi cevâbında târih-i mezkûrde meblağ-ı mezkûr beş yüz guruş müddeî-i 

merkûmun ahz ve kabz eylediğini ikrâr ancak hâzır-ı merkûm kızım Katerina’ya tevzi’ 

esnâsında ticaret içün taşra gidecekoldığım cihetle üç mâh askere kızım mersûmeye vireyim 

didikde müddeî-i merkûm şimdi dirde hâsıl olacak ticaretin şablonda sana beş yüz guruşı ve 

bir kısrak vireyim meblağ-ı mezbûr beş yüz guruşı virüb kısrağı virdiğinden mezkûr kısrağı 

dahi hâlen merkûmdan taleb iderim deyü müdâfaa ve da’vâ merkûm dahi izhâr ve merkûm 

Dimitri tahlîfi talebinde isrâr ittiğinde ol dahi hulf-ı billâhı enzele İncil alâ İsa aleyhi’s-selâm 

itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm meblağ-ı mezbûr beş yüz guruşı müddeî mezbûra edâ ile 

istintâka sebeb olındığı huzûr- saâdetlerine i’lâm olındı 

 

No:512 

Mora muhâcirlerinden olub medîne-i Antalya’da Sagîr Bey mahalsinde sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Bakkal Ahmed Ağâ ibn-i Abdullah bin Abdullah’ın zevce-i 

metrûkesi Rabia bint-i Mehmed mâ adâ zâhirde vâris-i ma’rûf ve ma’rifesiolmadığından 

terekesinin rub’ı zevce-i mezbûreye  âid ve müteveffâ-yı merkûm techîz ve tekfini içün beş 

yüz guruş vasiyeti tenfizine dahi vasî-i muhtârı oldığı cânib-i beytü’l-mâldan bi’t-tevkîl irsâl 

olınan kâtib-i emin Takaddi ibn-i el-Hâcc Ali muvâcehesinde Cerrâh Süleyman Çavuş ibn-i 

Ahmed ve zabtiyye Hafız Mehmed ibn-i Abdulkadir nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan 

moravi Emin bin Osman dahi meblağ-ı mezbûr ve bâkîsi beytü’l-mâla râci’ oldığına ve bu 

misüllü terekenin kabzına dahi bâ-irâde-i seniyye Teke sancağı mâl müdiri fütüvvetlü Ahmed 

Rıfat Efendi memûr oldığına mebni ve vasî ve zevce-i merkûmân ile müdîr-i mûmâ-ileyden 

her birerleri taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le terkîm ve imlâ ve bi’l-müzâyede bey’ ile 

esman hâsılasından ba’de ihrâcü’d-duyûn ve’l-masârif ve’l-meblağü’l-mûsîye sahhu’l-

bâkîden rub’ı mezbûr dahi merkûmeye ba’de’l-i’tâ bâkîsi beytü’l-mâl sandığına teslîm ve ifâ 

olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fi gurre-i 

recebü’l-mürecceb sene semânîn ve mieteyn ve elf  

 

Sini aded 1   Çameşuy leğeni aded 1 Kuzı tenceresi aded 1  

80 guruş   90 guruş   85 guruş 

 

Sahan maa kapak aded 1 Hamam leğeni aded 1  Kuşhâne ve çorba tası aded 1 
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40 guruş   70 guruş   45 guruş 5 para 

 

Kahve değirmeni aded 1 Yasdık aded 5   Nargile aded 1 

19 guruş   49 guruş   9 guruş 

 

Yorgan aded 1 döşek   Şilte aded 1   Çul aded 1 

aded 1    30 guruş   40 guruş 5 para 

95 guruş 25 para   

 

Don ve gömlek aded 7 Yağmurluk aded 1  Şalvar aded 1 nim-ten aded 1 

40 guruş   100 guruş   55 guruş 

 

Sandık aded 1   Çubuk aded 2 maa takım Şalvar aded 1 

181 guruş   12 guruş   80 guruş 

 

Dakik kile aded 1  Dükkan derûnında bulunan Selebet(?) 

20 guruş   saman vesâiresi  1 guruş 

    1460 guruş 

 

Harar ve zenbil   Dimi aded 1   Hüseyin Efendi’den hâsıl olınan 

16 guruş   2 guruş   45 guruş 

 

Moravi Halil Ağâ’nın  Moravi Salih Ağâ’dan  Zabtiyye Mehmed’den 

Damadı Ali Ağâ’dan  tahsîl olınan   tahsîl olınan 

tahsîl olınan   35,5 guruş   3 guruş 

16 guruş 

Bekir Efendi’den tahsîl  Berber Ömer Usta’dan  Moravi Yolcu Süleyman’dan 

Olınan    tahsîl olınan   tahsîl olınan 

9 guruş   9 guruş   7 guruş 

 

Kiremitci Mustafa’dan  Kahveci Mehmed’den  Dramalı Molla Mehmed’den  

tahsîl olınan   tahsîl olınan   tahsîl olınan  

7 guruş   19 guruş   36 guruş 

 

Moravi Emin’den   Dükkan icâresi  Nakd-i mevcûdı 
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tahsîl olınan   165 guruş   697 guruş 30 para 

128 guruş 

 

Cem’an yekûn 

3630 guruş 15 para 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Cerrah Süleyman çavuş ibn-i Ahmed ve Timurcı Cuma’nın Abdullah Usta içün hamâl  

Zabtiyye Hafız Mehmed bin Abdülkadir Hasan bin Halil ve Ramazan bin İbrahim 

Şehadetleriyle vasiyet-i müsbitesi ve  şehâdetleriyle deyn-i müsbit 

vasiyet-i mezbûreyi tenfizde vasi-i   45 guruş 

muhtârı bi-şehâdeti’l-merkûmeyn  

Emin bin Osman 

442 guruş 18 para 

 

Kürd Osman Efendi’ye peynir seme- Moravi Osman Ağâ oğlu Emin bâ-sened  

ninden bâkî Cerrah Süleyman çavuş  Kürd Osman Efendi ibn-i Mehmed ve Cerrah 

İbn-i Ahmed ve Hurşid ibn-i Abdullah Süleyman Çavuş ibn-i Ahmed şehâdetleriyle 

şehâdetleriyle deyn-i müsbit   deyn-i müsbit 

50 guruş     2000 guruş 

 

Mehr-i zevce    Hazineye âid nısf-ı   Dellâliyye-i eşya 

151 guruş   dellaliyye   24 guruş 

    24 guruş 

 

Hammaliyye-i eşya  Resm-i kısmet   Hazineye âid nısf-ı kaydiyye 

8 guruş   22 guruş 5 para  3 para 

Mahkemeye âid kaydiye Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

3 para    2 guruş   10 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

2781 guruş 5 para 

 

Sahhu’l-bâkî’t-teslîm beytü’l-mâl 

849 guruş 12 para 
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Hissetü’l-mezbûre zevce  

212 guruş 12,5 para   

 

Beytü’l-mâla âid olan 

636 guruş 39 para 

  24 guruş 20 para     Hazineye âid nısf-ı dellaliyye                    

                 20 para  Nısf-ı kaydiye 

662 guruş  9,5 para 

 

XII/136a 

No: 513 

Ma’rûz ki 

Medîne-i Antalya  mahallâtından Baba Doğan mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm Kahya oğlu Anaştaş veled-i Mihail nâm kimesne 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’î şerîf-i enverde yine medîne-i mezbûre 

mahallâtından Timurcı Kara mahallesi sâkinlerinden bağçevan oğlu Mehmed nâm kimesne 

muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb târihinden altı mâh akdem malımdan 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mehmed’e bâ-defter-i müfredât bey’ itmiş oldığım manifatura 

semeninden zimmetinde alacak hakkım olan yüz seksen beş guruş on parayı bana edâda 

merkûm ta’lil ve mumâtala ider olmağla bi’s-suâl meblağ-ı mezbûrın merkûmdan tahsîli 

murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl merkzm dahi cevâbında cihet-i mezkûreden mikdâr-ı mezkûr 

yüz seksen beş guruş on para zimmetinde müddeî-i merkûma vâcibü’l-edâ deyni oldığını 

tâyıân ve kat’iyyen ikrâr ve i’tirâf itmeğin alâ mûceb-i ikrârihu ba’de’l-hükm meblağ-ı 

mezbûrı müddeî-i merkûmaedâ ve teslîm ile merkûm Mehmed tenbiye ve ilzâm olındığını 

huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fi 8 şa’bân sene 80 

 

No:514 

Ma’rûz ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Tuzcılar mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm Pazar 

ağası Hüseyin ibn-i İbrahim nâm kimesne meclis-i şer’î şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûre 

mahallâtından Aşık Doğan mahallesi sâkinlerinden Osman bin Hasan nâm kimesne 

muvâcehesinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Osman târihinden dört mâh akdem malımdan olarak 

dört yüz yirmi beş guruş semen mukâbilinde bey’ itmiş oldığım bir re’s doru bargir semeni 

olan meblağ-ı mezkûr ile’l-ân bana edâ ve ifâda hâzır-ı merkûm ta’lil ider olmağla bi’s-suâl 
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istîfâ olınmak murâdımdır deyü üzerine lede’d-da’vâ ve gıbbe’s-suâl ve’l-ikrâr mzcebince 

ba’de’l-hükm meblağ-ı mezbûr dört yüz yirmi beş guruş müddeî-i merkûma edâ ve teslîm ile 

merkûm Osman tenbiye ve ilzâm olındığını huzzr-ı âlîlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’s-sâmin 

min şa’bânü’l-muazzam sene 80 

 

XII/136b 

No:515 

Ma’rûz ki 

Millü aşiretinden bâi’sü’l-i’lâm Hadice bint-i Mustafa nâm Hâtûn medîne-i Antalya 

mahkemesinde meclis-i şer’î şerîf-i lâzımü’t-tevkîrde yine aşiret-i merkûmeden Ali bin 

Mustafa nâm kimesne mahzarında bi’t-tav’ıhâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Ali târihinden iki sene akdem malımdan ve yedimden semen tesmiye 

olınmaksızın iştirâ eylediği bir re’s beş yaşında erkek devenin semeni mislini ile’l-ân 

virmediğinden kıymet-i misli olan bin guruş bu def’a huzûr-ı şer’de merkûmdan da’vâ 

eylediğimde ol dahi nefs-i şirâyı ikrâr ancak kıymeti takdîr olınmadığını ba’de’l-inkâr altı yüz 

guruş semen-i muayyen ile iştirâ ve semen-i mezkûriye dahi tamamen edâ ve ifâ eylemişdir 

deyü müdâfaaya ben dahi def’-i mezkûrı inkâr idecek merkûm Ali taleb olınan beyyineyi 

ityândan izhâr-ı acz ile beni tahlîf ben dahi adem-i tesmiye semen ve adem-i kabz-ı mikdâr-ı 

mezkûr içün yemin tehî sadedinde miyânemize muslihûn tavassut iderek da’vâ-yı 

mezkzremden beni altı yüz guruş üzerine merkûm ile sulh eylediklerinde biz dahi sulh-ı 

mezkûrı kabûl eyledikden sonra ziyade müddeâmdan mezbûrın zimmetini kabûlini hâvî ibrâ-

yı âmm ile ibrâz dahi eyledim deyü eylediği takrîrinin cümlesinde mezbûre Hadice’yi 

merkûm Ali dahi vecâhen ve şifâhen tasdîk ve meblağ-ı mezbûr altı yüz guruş zimmetinde 

vâcibü’l-edâ mezbûreye deyni oldığını ikrâr ve tahkik eylediği huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı 

fi’l-yevmi’s-sâmin min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:516 

Medîne-i Antalya kurrâsından Çiftlik karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

odabaşı oğlu Ömer bin Bekir bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Kamile bint-i Ada 

nâm Hâtûn ve sulbî kebîr oğlu Dur Ali ve sulbî sagîr oğlu Hüseyin ve sulbiye-i kebîre kızları 

Şerife ve Kezban’a münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkik sagîr-i mezbzrın 

tesviye-i umûrına  kıbel-i şer’den vasî nasb olınan kebîr er-karındaşı merkûm Dur Ali taleb ve 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm olınan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur fi’l-yevmi’t-tâsi’ min 

şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 
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Koca dişi  deve re’s   İki yaşında erkek deve Topal erkek deve re’s  

aded 1    re’s aded 1   aded 1 

750 guruş   400 guruş   600 guruş 

 

Öküz aded 1 tosun aded 1 Merkeb aded 1  Köhne kilim aded 2 

650 guruş   200 guruş   55 guruş 

 

Namazlık aded 1  Köhne çul aded 1  Çuval köhne aded 4 

15 guruş   15 guruş   40 guruş 

 

Köhne garar aded 2  Tencere aded 2  Sagîr sahan aded 3 

16 guruş   50 guruş   60 guruş 

 

Sagîr yağ tabesi aded 1 Keçe köhne aded 1  Hırdavât-ı menzil 

8 guruş   100 guruş   20 guruş 

 

Cem’an yekûn 

2864 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i müsbit Resm-i kısmet 

50 guruş   li’zevceti’l- mezbûre   69 guruş 

    51 guruş 

 

Kaydiyye   Varaka bahâ   Masârif-i müteferrika 

4,5 guruş   1 guruş   18 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

194 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

2670 guruş 
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Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l 

mezbûre Kamile Hâtûn  mezbûr Dur Ali  mezbûr Hüseyin 

330 guruş 15 para  879 guruş    879 guruş 35 para  

 

Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l Hissetü’l-binti’l-kebîreti’l 

mezbûre Şerife   mezbûre Kezban  

439 guruş 37 para  439 guruş 37 para 

 

No:517 

Medîne-i Antalya mahallâtından Kızıl Harım mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Ali bin Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Gülsüm bint-i Ahmed 

ile li-ebeveyn kız karındaşı Fatma ve diğer er-karındaşı müteveffâ Hasan’ın sulbî sagîr oğlu 

Mehmed’e münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i 

mezbûrın tesviye-ı umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan validesi Ümmü Gülsüm 

bint-i Osman’ın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve beyinlerinde bi’l-

farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-

i âtî zikr olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve 

mieteyn ve elf 

 

Merkeb aded 1  Soba kırı aded 1  Siyah çul aded 1 

200 guruş   60 guruş   40 guruş 

 

Çul ve heğbe aded 1  Köhne çuval aded 3  Namusiyye aded 1 

25 guruş   30 guruş   15 guruş 

 

Döşek aded 1 yorgan aded  Anbar aded 1   Köhne harar aded 2 

1 yasdık aded 1  50 guruş   15 guruş 

50 guruş 

 

Havita (?)takımı aded 1 Mûy-tâb takımı aded 1 Çakmak taşı  

10 guruş   15 guruş   10 guruş 

 

Kahve değirmeni aded 1 Havita (?) takımı 

10 guruş   20 guruş 
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Yekûni’l-mâl 

1648 guruş 

 

Minhâl-İhrâcât 

Berây-ı techîz ve tekfîn Mehr-i zevce   Resm-i kısmet 

bi-şehâdeti Veli bin Ali 101 guruş   25 guruş 

ve Ali bin Hamza vasiyet-i 

müsbitesi 

535 guruş 

 

Kaydiyye   Varaka bahâ   Dellaliyye 

1 guruş   1 guruş   14 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

678 guruş 20 para 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksim beyne’l-verese 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-uhti’l-mezbûre Hissetü’l-mezbûr Mehmed 

mezbûre Gülsüm  Fatma    242 guruş 10 para 

242 guruş 10 para  484 guruş 20 para 

 

XII/137a 

No:518  

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Ayşe bint-i İbrahim ibn-i Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûkı Şeyh Ali bin Hüseyin 

ile sadrî sagîr oğlu Ali’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkik sagîr-i 

mezbûrın tesviye-ı umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan sagîr-i merkûmın 

veliyysi ve babası merkûm Şeyh Ali’nin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr  ve 

beyinlerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûre 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i şa’bânü’l-

muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

 

Mahalle-i mezbûrede vâkı’  İstanos’da vâkı’ bir bâb  Mihaffe kilimi aded 1 

Bir bâb mülk-i menzil mülk-i menzilden nısf  100 guruş 
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7500 guruş   hissesi 

    600 guruş 

 

Müsta’mel kilim aded 2 Döşek aded 1 yorgan   Müsta’mel sivayy entari aded 1 

60 guruş   aded 1 yasdık aded 1  150 guruş 

    80 guruş 

 

Nim-ten aded 1  Müsta’mel şitari entari Canfes şalvar aded 1 

150 guruş   aded 1    yelek aded 1 

80 guruş   50 guruş 

 

Müsta’mel fes aded 1  Peştamal aded 1   Sini aded 1 

40 guruş   makrame aded 1  40 guruş 

     25 guruş 

 

İşlemeli havli aded 1  Çuka mak’ad aded 1  Soba kırı aded 1 

Pullu aded 1   perdesi aded 1   25 guruş 

30 guruş   Yasdık aded 2 

    40 guruş 

 

Şurba tası aded 1  Kapaklı sahan aded 4  Kenarlı tebsi aded 1 

15 guruş   60 guruş   10 guruş 

 

Su tası aded 2   Köhne leğen ibrik aded 1 Bakır cezve aded 1 

10 guruş   40 guruş   5 guruş 

 

Nuhâs kıyye 6   Sandık aded 2   Onluk altun aded 39 

100 guruş   80 guruş   468 guruş 

 

İstanbul nısfı aded 1  Hırdavât-ı beyt  Mehr-i zevce  

14 guruş    30 guruş   301 guruş 

 

Yekûni’l-mâl 

10103 guruş 
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Minhâ’l-ihrâcât 

Berây-ı techîz ve tekfîn  Resm-i kısmet   Kaydiyye 

Osman Efendi el-Hâcc 235 guruş   15 guruş 

 Halil ve Süleyman Efendi 

 el-Hâcc Halil şehâdetleriyle   

vasiyet-i müsbit  

650 guruş 

 

Varaka bahâ   Dellaliyye 

5 guruş   6 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

975 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

9133 guruş 

 

Hissetü’l-zevci’l-merkûm  Hissetü’l-mezbûr Ali  

Şeyh Ali   6850 guruş 

2283 guruş 

 

XII/137b 

No: 519 

Ma’rûz ki 

Serik nâhiyesi kurrâsından Teke karyesinden bâ’isü’l-i’lâm Ali ibn-i Mollâ İsmail nâm 

kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i Antalya mahallâtından Makbule mahallesi 

ahâlisinden ve devlet-i aliyye tebaasından Sarıklı oğlu Hâcı Nikola veled-i Yorgi nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb târihinden bir sene akdem malımdan 

zâyi’ itmiş oldığım bir re’s beş yaşında doru iğdiş bargirimi taharri ittiğim sırada Finike 

kazâsında iken hâzır-ı bi’l-meclis işbu Nikola yedinde bulub taleb ettiğinden sonra benim 

oldığınnı ikrâr itmiş iken bana teslîm itmeyerek bey’ ile yedinden eylediğini işiddiğimi 

müteakiben bargir-i mezkûrı müşterî yedinden bi’l-istirdâd bana aynen teslîm idemediği halde 

kıymeti olan dört yüz guruş talebimle zamânı tahhüd ve bu bâbda işbu bir kıt’a senedi yedime 

i’tâ itmiş oldığımdan meblağ-ı mezbûr ile bu husûsda hîyn-ı taharrîde vukûbulan üç yüz elli 

guruş masârif ki cem’am yedi yüz elli guruş hâzır-ı merkûmdan bu def’a huzûr-ı şer’de 
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lede’d-da’vâ merkûm dahi zikr olınan ikrâ ve tahhüd zamânı ve bu bâbda sene-i mezkûrı i’tâsı 

külliyen inkâr ben dahi matlûb beyyineyi ityândan acizimi izhâr idecek merkûmı tahlîf 

sadedinde miyanemize muslihûn tavassut iderek beni merkûm ile da’vâ-yı mezkûremde dört 

yüz guruş üzerine sulh eylediklerine ben dahi sulh-ı mezkûrı kabûl ve ziyâde müddeâmdan 

merkûmın zimmetini ibrâ dahi eyledim didikde merkûm Nikola dahi mukırr-i merkûm Ali’yi 

takrîr-i meşrûhında tasdîk ve meblağ-ı mezbûr zimmetinde merkûma deyni oldığını ikrâr ve 

tahkîk itmeğin mûcebince meblağ-ı merkum dört yüz guruşın merkûm Nikola’dan tahsili 

lâzım geldiği huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fi 9 şa’bân sene 80 

 

No:520 

Ma’rûz ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule mahallesi sâkinlerinden sâhib-i arzuhâl 

İtmekci İsmail bin el-Hâcc Mehmed nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde kemer 

ağzından bâ’isü’l-i’lâm Osman Ağâ ibn-i Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde üzerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Osman Ağâ târihinden yedi sene akdem 

malımdan ahz ve kabz itmiş oldığı bir re’s bargirimin kıymeti olan bin guruşın zamânını 

merkûmdan hâlen taleb iderim bi’s-suâl istîfâ olınmak murâadımdır didikde gıbbe’s-suâl 

merkûm Osman Ağâ dahi cevâbında gâib-i ani’l-beled Süleyman Efendi yedinden alacağıma 

mahsûben târih-i merkûmda bir re’s bargir almış isemde bargir-i mezkûrı müddeî-i yedinden 

hâlen ahz itmemişimdir deyü bi’l-vekâle inkâr idecek müddeî-i mezbûrdan da’vâ-yı 

mezkûresine mutâbık beyyine taleb olındıkda ityândan aciz ve tahlîf-i gayri talib olmağın 

mucebince ba’dezîn husûs-ı mezkûr içün merkûm Osman Ağâ’ya bilâ beyân muârazadan 

men’ olındığını huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’t-tâsi’ min şa’bânü’l-muazzam sene 

semânîn mieteyn ve elf 

 

No:521 

Medîne-i Antalya mahallâtından Elmalu mahallesi ahâlisinden el-Hâcc Osman bin 

İbrahim nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûre mahallâtından 

Kızılsaray mahallesinde sâkine ve zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî-i müslimîn 

ta’rifleriyle ma’rife Hanife bint-i İbrahim nâm Hâtûn’ın zevc-i dâhili sâlifü’l-ism merkûm el-

Hâcc Osman’ın huzûr-ı şer’de eylediği takrîratü’l-beyânında merkûmı tasdîk ve i’tâ-yı hüccet 

istidâsında mezbûre tarafından vekîl oldığını zâtî mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân 

anifü’z-zikr Kızılsaray mahallsei ahâlisinden Bakkal oğlu el-Hâcc Mehmed ibn-i İbrahim ve 

Timurcı Süleyman mahallesinden el-Hâcc Süleyman bin Halil nâm kimenelerin ber-nehc-i 

şer’-i şehâdetleriyle sâbit ve subût vekâletine hükm-i şer’-i lâhık olan sâbıkü’z-zikr Kızıl 
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Saray mahallesi ahâlisinden el-Hâcc Hüseyin bin Halil nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâm idüb medîne-i Antalya’da Elmalu mahallesinde vâkı’ bir tarafı Balınlı 

Osman Efendi menzili ve bir tarafı Moravi Veli Ağâ menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile 

mahdûd fevkânî iki oda ve tahtânî bir oda ve bir mikdâr havlıyı müştemil bir bâb mülk-i 

menzil benim müstakilen yedimde mülküm ve Divâne Peri mahallesinde vâkı’ bir tarafı İşci 

el-Hâcc Mehmed ve bir tarafı işçi el-Hâcc Mustafa ve bir tarafı Arab el-Hâcc Ahmed 

menzilleri taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve tahtânî bir oda ve bir mikdâr havlıyı 

müştemil bir bâb mülk-i menzil dahi hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hâcı Hüseyin’in müvekkilesi  

hâlen zevce-i medhûl bihâm gâibeti’l-ani’l-meclis Hanife bint-i İbrahim’in kezalik yedinde 

müstakilen mülki olmağla el-hâletü hazihi ben ber-vech-i muharrer mâlik oldığım menzil-i 

mahdûd-ı mezkûr bi-cümleti’t-tevvâbi’ ve’l-levâhhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık 

tarafından îcâb ve kabûlı hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’-i ile 

zevcem müvekkile-i merkûme Hanife’nin ber-minvâl-i muharrer mâlike oldığı menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrı mukâbelesinde mezbûre Hanife Hâtûn’a bi-tarîki’l-mukâyasa bey’ ve 

temlîk ve teslîm eylediğimde ben dahi temellük ve tesellüm ve kabûl idüb ba’de’l-yevm bey’ 

eylediğim menzil-i mahdûd-ı mezkûr zevcem mezbûre Hanife Hâtûn’ın şirâen müstakilen  

mülk-ı sarîhi ve sahîhi oldığı bana bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimi menzil-i mahdûd-ı 

mezkûr kezalik benim müstakilen mülk-i sarf ve mahzım olub her birimizin aherin menzilinde 

asla ve kat’ân alaka ve medhali kalmamışdır didikde vekîl-i merkûm Hâcı Hüseyin dahi 

mezbûr el-Hâcc Osman Ağâ’yı takrîr-i meşrûhında gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb 

olındı fi’l-yevmi’l-hâmis min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Moravi Ahmed Efendi 

Moravi Yusuf Ağâ ve Halil  

El-Hâcc Atiyye bin Süleyman  

Kasab el-Hâcc Ahmed 

ve işci el-Hâcc Mehmed 

ve gayrihum 

 

No:522 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule mahallesi ahâlisinden Oran Bey oğlu Ahmed 

Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde yine mahalle-i mezbûre ahâlisinden bâ’isü’l-kitâb Manav oğlu Ali Ağâ ibn-i Salih 

Efendi nâm kimesne mahzarında üzerine bâ-arzuhâl da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Ali Ağâ zimmetinde cihet-i karzdan semn-i mübi’adan işbu yedimde olub 
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muâyene olınan müfredât defteri nâtık oldığı üzere iki bin yedi yüz doksan dört buçuk guruş 

ve yine defter-i mezkûrede muharrer bin beş yüz iki guruş ve bundan akdem vefât iden 

mûrism babam Oran Bey Mehmed terekesinden benim ve merkûmın ma’rifetiyle ahere bey’ 

ve merkûmın semenini kabz itmiş oldığı medîne-i mezbûre mahallâtından Cami’ Cedîd 

mahallesinde vâkı’ ma’lûmu’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzilin semeni olan  

yirmi beş bin guruş ki cem’an yirmi dokuzbin iki yüz doksan dört guruşdan merkûmın bana 

teslîm itmiş oldığı sekiz bin guruş ve def’a üç bin yedi yüz guruş ve yine def’a sekiz bin beş 

yüz guruş ki cem’an yirmi bin iki yüz guruş bâ-tenzîl bâkî merkûm Ali Ağâ zimmetinde 

dokuz bin doksan altı buçuk guruş alacak hakkım kalmağla bi’s-suâl merkûmdan istihsâl 

olınmasını talebi derim didikde gıbbe’s-suâl merkûm merkûm♦ Ali Ağâ dahi cevabında işbu 

müddeî Ahmed Efendi’nin benden iddiâ eylediği ber-mûceb defter matlûbıyla gerek aher bey’ 

olınan olan yirmi beş guruşın muhâsebesi târih-i hüccetden iki sene mukaddem müslimîn 

huzûrında merkûm Ahmed Efendi ile beynimizde yegân yegân rü’yet olınarak müddeîye olan 

mebalığ-ı muharrere-i mezkûreden merkûm Ahmed Efendi’ye def’ ve teslimât-ı ma’lûmem 

ba’de’t-tenzîl bâkî zimmetimde zuhûr iden sekiz bin beş yüz guruş müddeî-i merkûm Ahmed 

Efendi yedine mahzar şuhûdda edâ ve îfâ eylediğimde ol dahi ba’de’l-ahz ve’l-kabz husûs-ı 

mezkûre müteallik âmme-i da’vâdan zimmetimi ibrâ ve ıskât itmekle meblağ-ı mecmû’-ı 

mezkûr mutâlebesinden zimmetim berî olmuşdır deyü ba’de’d-def’ ve’l-inkâr dâfi’-i merkûm 

Ali Ağâ’dan def’-i meşrûhına mutâbık beyyine taleb olındıkda udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i 

müslimînden medîne-i mezbûre ahâlisinden Mısıri Osman efendi ibn-iAbdullah ve Debbağ 

Halil Ağâ ibn-i Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’e hâzırân olub istişhâd 

olındıklarında fi’l-hakîka işbu müddeî Ahmed efendi hâzır-ı bi’l-meclis  işbu Ali Ağa’dan 

iddiâ eylediği ber-mûceb-i defter matlûbu gerek bey’ olınan menzil semeni olan yirmi beş bin 

guruşın muhâsebesini târih-i hüccetden iki sene mukaddem bizim huzûrımızda merkûmân 

Ahmed Efendi’ye def’ ve teslimât-ı ma’lumesi ba’de’t-tenzil bâki mezbûr Ali Ağâ 

zimmetinde zuhûr iden sekiz bin beş yüz guruş mezbûr Ali Ağâ’nın zimmetini ibrâ ve ıskât 

eylediği ma’lûmımız olmağla bizler bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz 

deyü her biri ber-nehc-i şer’-i edâ-ı şehâdet şer’iyye ittiklerinde ba’de’t-ta’dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbule olmağın mûcebince müddeî-i merkûm Ahmed Efendi da’vâ-i 

mezkûresiyle mezbûr Ali Ağâ’ya ber-vech-i muharrer muârazadan men’  olınub mâ vakaa 

bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-ışrîn min şehr-i recebü’l-ferd sene semânîn ve 

mieteyn ve elf 

 

XII/138a 
                                                
♦ “merkûm” mükerrerdir 
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No:523 

Medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan mahallesi sâkinlerinden ve reâya-ı devlet-i 

aliyyenin Rum milletinden Hristina bint-i İstavrina nâm Nasrâniyye medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde yine medîne-i mezbûre mahallâtından 

Cami Cedid mahallesinde sâkin kezalik tebaa-i devlet-i aliyye Rum milletinden ve tâife-i 

mültezimeyn ve mu’teberânından bâ’isü’r-rakîm tarakcı oğlu sutur Yorgaki veled-i Kostanti 

nâm kimesne tarafından âtîü’l-beyân husûsında husûmet-i şer’iyye ve red cevâba vekîl ve 

müseccil-i şer’î olan livâ-ı Teke sandık emini sutur Vasilaki veled-i Zanail nâm kimesne 

mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb yedimde olub ibrâz ittiğim işbu sened-i nâtık 

oldığı üzere medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan mahallesinde vâkı’ etrâf-ı 

erbaasından bir tarafı Berber Bırık Yani menzili ve bir tarafı Karagöz oğlu berber Yani 

menzili ve bir tarafı Kürkçü Hâcı Kostanti menzili ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd ve 

mümtâz fevkânî iki oda ve bir mikdâr havlıyı müştemil bir bâb mülk-i menzil yetmiş dokuz 

senesi mahı Martı’nın on beşinci gününde sekiz bin guruş semen mukâbilinde gâib-i ani’l-

meclis İlyas ve ve Yani veled-i Hâcı Dimitri nâm kimesnelerden şirâ-ı kat’î ile müşterâ-yı 

mülk-i sarîhim ve el-ân yedimde olub bir tarafdan bir tarafdan müdâhale ve taarruz olunmak 

îcâb itmez iken hâzır-ı bi’l-meclis Vasilakı’nın Tarakcı oğlu Yorgaki el-hâletü hazihi bî-vech 

bana taarruz ve yedimden nizaa kıyâm ider olmağla bi’s-suâl müdâhale-i vakıasının men’i 

matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl vekîl-i merkûm Vasilakı dahi cevâbında müvekkil-i 

merkûm Yorgaki menzil-i mahdûd-ı mezkûr hakkında müddeîye-i mezbûre Hristina’ya 

müdâhale ve ihrâc itmekle ibtidâr ittiğini bi’l-vekâle ikrâr lakin menzil-i mahdûd-ı mezkûr 

müvekkilim merkûmın yedinde bulunub ibrâz eylediğim işbu hüccet-i şer’iyye nâtıka oldığı 

vecihle gâibetân-ı mezbûretân İlyas ve Yani’den sâl-ı mezkûr martının beşinci günü sekiz bin 

guruş semen-i medfû’ mukâbilinde târih-i mukaddem ile iştirâ olınmış mülki olmağla bi-

hakkın müdâhale ve taarruz ider deyü def’le mukâbele ve müddeîye-i mezbûre dahi def’-i 

mezkûrı inkâr idecek bâyiân-ı merkûmân İlyas ve Yani ihzâr ve keyfiyet-i mezbûre istifsâr 

olındıkda zikr olınan yetmiş dokuz martının beşinci günü menzil-i mezkûrı müvekkil-i 

merkûm yorgaki semen-i mezkûr sekiz bin guruş mukâbilinde bey’ ve semen-i mezkûrı 

merkûmdan kabz ittiklerini ikrâr ve beyân ve vekîl-i merkûm Vasilaki’yi def’-i meşrûhında 

tasdîk ve ez ayân itmeleriyle mûcebince târih-i müteahhir ile merkûme Hiristina’ya olan  

fesâdla ba’de’l-hükm müşterî-i evvel olan müvekkil-i merkûm Yorgaki’ye menzil-i mezkûrı 

teslîm ile müddeîye-i mezbûre tenbiye olınub mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-hâdi 

aşer min şabanü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i livâ el-Hâcc mükerremerlü Mehmed Emin Efendi 
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 No:524 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

iden Burunaltı oğlu el-Hâcc Hüseyin ibn-i el-Hâcc Mehmed’in verâseti zevce-i metrûkesi 

Şerife bint-i Abdülaziz nâm Hâtûn ile sulbî kebîr oğlu Abdülaziz Efendi’ye münhasire oldığı 

lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra vârisân-ı mezbûrân Şerife ve 

Abdülaziz  Efendi taleb ve iltimâsları ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-

vereseti’l-mezbûreyn bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı 

merkûm defter-i kassâmsıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min 

şehr-i cumâde’l- âhire sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Zikr olınan Şeyh Sinan mahallesinde  Menzil-i mezkûr karşusında vâkı’ bir mikdâr  

vâkı’ ma’lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât  mülk arsamı maa çulha dükkanı 

bir bâb mülk-i menzil    1100 guruş 

7500 guruş 

 

Yine Antalya’da çarşusunda yeni hân  İstanos nâhiyesinde vâkı’ bir bâb mülk-i menzil 

karşusında kâin bir bâb mülk-i   2000 guruş 

bazargân dükkanı 

12000 guruş 

 

Dişi camus aded 1  İnek aded 1 düge aded 1 Kısrak amelmânda 

350 guruş   350 guruş   250 guruş 

 

Saplı tas aded 1  Kapaksız şurba tası aded 1 Kataif tebsisi 

20 guruş   15 guruş   30 guruş 

        25 guruş def’a aded 1 

        20 guruş def’a aded 1 

        75 guruş 

 

Hamir leğeni aded 1  Sagîr üç gözli sefer tası Su bakracı 

60 guruş   aded 1    25 guruş 

    60 guruş 

 

Şurba bakracı aded 1  Kebîr kahve gügümü  Orta kahve gügümü aded 1 

20 guruş   aded 1    40 guruş 
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    60 guruş 

Kara güğüm aded 1  Def’a kebîr kahve güğümü Orta kahve güğümü aded 1 

60 guruş   aded 1    25 guruş 

    50 guruş 

 

Sagîr kahve gügümü   Kapaklı şurba tası aded 1 Def’a şurba tası aded 1 

aded 1    40 guruş   25 guruş 

15 guruş 

 

Kebîr oturak kahve  Sini aded 1   Def’a sini aded 1 

değirmeni aded 1  50 guruş   50 guruş 

80 guruş 

 

Cameşuy leğeni  aded 1 Kebîr kazgan aded 1  Sagîr köhne kazgan aded 1 

Kıyye 5   kıyye 8   30 guruş 

100 guruş   160 guruş 

 

Kebîr kahve tebsisi   Sair evânî-i nuhâsiyye Köhne seccade aded 1 

aded 1     kıyye 18   50 guruş 

25 guruş   360 guruş 

 

Müsta’mel yıdızlı kilim  Müsta’mel mihaffe kilimi Müsta’mel Türkmen kilimi 

aded 1    aded 1    aded 1 

100 guruş   100 guruş   60 guruş 

 

Def’a Türkmen kilimi  Kebîr müsta’mel keçe  Müsta’mel şerîk çulı 

60 guruş   aded 1    aded 1 

    30 guruş   35 guruş 

 

Müsta’mel yük heğbe  Köhne kıl heğbe   Müsta’mel mihaffe çift 1 

Aded 1    aded 2    50 guruş 

15 guruş   5 guruş 

 

Köhne güç havlısı aded 1 Çulha destgâh takımı   Köhne garar aded 1 

30 guruş   aded 1    10 guruş 



 775 

    30 guruş 

 

Kahve takımı aded 1  Büyücek kahve   Sagîr tahta anbar aded 1 

30 guruş   aded 1    40 guruş 

    10 guruş  

 

Def’a tahta anbar aded 1 Köhne kutnî yorgan aded 1 Penbe memlû basma döşek 

100 guruş   80 guruş   aded 2 

        100 guruş 

 

Yük memlû sagîr minder Def’a minder aded 1  Def’a minder aded 1 

Aded 1    30 guruş   10 guruş 

10 guruş 

 

Sagîr yorgan aded 1  Yüz yasdığı   Penbe memlû mihaffe yasığı  

70 guruş   10 guruş   aded 1 

        15 guruş 

 

Havan aded 1   Cedîd harîr gömlek  Def’a gömlek aded 2 

15 guruş   aded 2    80 guruş 

    120 guruş 

 

Cedîd don aded 1  üzerine nakışlı uçkur  Def’a uçkur aded 4 

2 guruş   aded 2    303 guruş 

    30 guruş 

üzerine çevre   Def’a çevre aded 2  sarık aded 1 

Aded 2    5 guruş   40 guruş 

60 guruş 

 

Döşek ve çarşeb aded 1 Yorgan çarşeb aded 1  Müsta’mel kırmızı çul şalvar  

10 guruş   15 guruş   aded 1 

        30 guruş 

 

Basma hırka beyaz kebe  Dimi aded 1   Köhne şal aded 2 

Aded 1    10 guruş   3 guruş 
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35 guruş 

 

Ham ipek tahminen   Müsta’mel namusiyye Sanduk aded 1 

dirhem 60   aded 1    30 guruş 

30 guruş   20 guruş 

 

Timur dam aded 1  Def’a dam aded 1  Def’a sandık aded 1 

10 guruş    3 guruş   30 guruş 

 

Def’a sandık aded 1  Def’a sanduk aded 1  Eski sagîr kehribâ çubuk takımı 

20 guruş   10 guruş   15 guruş 

 

Sim zarf aded 3  Filcan aded 3   Köhne yorgan aded 1 Minder  

65 guruş   3 guruş   aded 2 yasdık aded 2 

        40 guruş 

 

Yük tahminen aded 20 (silik)kılıfı aded 2  Balta aded 1 keser aded 1 

100 guruş   20 guruş   10 guruş 

 

Sac ayağı aded 3  Ocak    Kıl ib kıyye 22 

10 guruş   6 guruş   25 guruş 

 

Sedefli kaşık aded 4  Çuval aded 7   Hırdavât-ı menzil  

20 guruş   180 guruş   50 guruş 

 

Oğlu merkûm Aziz Efen- Manav ve Yusuf’ın oğlu  Mandarlalı deve oğlu Ali zimmeti 

di’de saat semeni  Ahmed Efendi zimmeti olub mezbûrenin kabûl eylediği 

100 guruş   olub zevce-i mezbûreye 360 guruş 

    bi’l-havâle kabûl eylediği 

    1474 guruş 

 

Kurubudun Ali zimmeti Zuhûr iden nakd-i mevcûdı  

30 guruş   olub verese ma’rifetleriyle 

    Techîz ve tekfîn ve kefâret   

    vesâire sarf olınan 
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    222 guruş 

Yekûni’l-mâl 

30252 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât   

 

Techîz ve tekfîn maa’l- Mehr-i müeccel-i müsbit Deyn-i Kartolızâde Hafız  

Kefâret   li’z-zevceti’l-mezbûre  Süleyman  

222 guruş bâ-karâri’l-  Şerife Hâtûn    238 guruş bâ-karâri’l- verese 

verese    301 guruş bâ-karâri’l- 

    verese  

 

Civârında olan mescid-i Yağ semeni deyni   Varaka bahâ 

şerîf vakfı malından deyni 16 guruş   17 guruş 

bâ-karari’l-verese  bâ-karari’l-verese 

300 guruş 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Masârif-i müteferrika 

712,5 guruş   45,5 guruş   149,5 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

2702 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

27550 guruş 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-mezbûr   

mezbûre Şerife Hâtûn  kebîr Abdülaziz Efendi 

3443 guruş 30 para  24106 guruş 10 para 

 

XII/139a 

No:525 

Ma’rûz-ı dâîleridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbûle mahallesi sâkinlerinden ve tebaa-i devlet-i 

aliyyenin Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm Anaştaş veled-i Zanail Simon nâm kimesne meclis-i 

şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûreye tâbi’ Zeytun karyesi ahâlisinden İsa Kahya ibn-i 
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Halil nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb yedimde olub ibrâz 

eylediğim işbu memhûr bir kıt’a deyn senedi mûcebince hâzır- ı bi’l-meclis işbu İsa Kahya 

zimmetinde cihet-i karz-ı şer’îden üç bin yedi yüz altmış bir alacak hakkımı merkûm bana edâ 

ve ifâda mumâtala ve ta’lil ider olamağla bi’s-suâl meblağ-ı mezbûrı edâ ile merkûm tenbiye 

olınmak muradımdır didikde gıbbe’s-sual müddeî-i aliyye-i merkûm İsa Kahya cevabında 

cihet-i karzdan meblağ-ı mezbûr müddeî-i merkûma deyni oldığını bi’l-ikrâr mühürle memhûr 

sened-i mezkûrı yedine i’tâ eylediğini ikrâr lakin mikdâr-ı mezkûrın ancak üç bin dört yüz 

altmış bir guruş deyn-i sahîhim olub bâkî üç yüz guruş biladır güzeşte (?) ve ribâdır deyü 

müdâfaa ve müddeî-i merkûm dahi def’-i mezkûrı inkâr idecek dâfi’-i merkûmdan eser-i 

talebü’l-beyyine ityândan aczini izhâr tahlîfi talebde ahrâr ve müddeî-i mezbûr dahi yemîne 

nehy eylediği sırada muslihûn tavassutıyla iki yüz altmış bir guruşı hatt ve tenzîl üzere bi’t-

terâzi ba’de’s-sulh ve’l-kabûl bâkî üç bin beş yüz guruş zimmetinde müddeî-i merkûma 

vâcibü’l-edâ detni oldığını tâyıân ve kat’iyyen ikrâr itmeğin mûcebince meblağ- merkûmı 

müddeî-i mezbûre edâ ve teslîm ile merkûm İsa Kahya tenbiye olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm 

olındı fi’l-yevmi’l-hâdi aşer min  şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

      

 

No: 526 

Medîne-i Antalya mahallâtından Âhi Yusuf mahallesi sâkinlerinden İbrahim Ağa ibn-i 

Ali Paşa nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i lâzımü’t-

teşrîfde yine medîne-i mezkûre mahallâtından Makbule mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-vesîka 

Mehmed bin Ahmed nâm kimesne muvâcehesinde bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm idüb akd-i atü’z-zikrin sudûrına değin irsen müstakilen silk-i mülk-i sahîhamda 

münselik olub medîne-i Antalya mahallâtından Âhi Yusuf mahallesinde vâkı’ etraf-ı 

erbaasından bir tarafı Yusuf Ağâ menzili ve bir tarafı Seyyid Mehmed menzili ve bir tarafı 

Cenazek Ali Hafız’ın havlısı divarı ve taraf-ı râbi’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve fevkânî iki oda 

ve tahtânî dahi iki oda ve bir matbah ve bir dönüm mikdâr-ı bağçeyi bir bâb mülk-i menzili 

bi-cümleti’t-tevvâbı’ ve’l-levâhık ve kaffetü’l-hukuk ve’l-murâfık tarafından îcâb ve kabûli 

hâvî şurût-ı müfside ve muvazâadan ve tagrîr ve gabndan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile on 

yedi bin üç yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mehmed Ağa’ya bey’ ve 

temlîk ve teslîm ol dai ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr on yedi bin üç yüz guruşı müşterî-i merkûm 

Mehmed Ağâ yedinden ahz ve bi’t-tamam ve’l-kemâl kabz eyledim fi mâ ba’d menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrde benin asla ve kat’an alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i merkûm 

Mehmed Ağâ’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarf ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr 
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mâlik ve mutasarrıf olsun didikde merkûm Mehmed Ağâ dahi gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’-i mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-hâdi aşer min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve 

mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Yağcı el-Hâcc Hüseyin 

Yusuf Efendi 

Aşcı Ali 

ve gayrihum 

 

No: 527 

Medîne-i Antalya mahallâtından Değirmen Önü mahallesi sâkinlerinden Mehmed Ali 

bin Mancar oğlu Mustafa nâm kimesne mahalle-i mezbûre sâkinlerinden bâ’isü’l-vesîka 

Bağçevan Kara Mustafa bin Mustafa nâm kimesne muvâcehesinde medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde bâ-arzuhâl üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

ben bir buçuk yaşımda oldığım halde târihinden yirmi bir sene evvel vefât iden pederim 

Mustafa’nın kâffe-i terekesi bâ-ma’rifet-i şer’-i şerîf tahrîr ve terkîm ve i’tâ olınan işbu bir 

kıt’a defter-i kassâm mantukınca merkûmdan müntakil hisse-i irsiyem olan iki yüz elli dört 

guruş meblağ kıbel-i şer’-i şerîfden vasî nasb ve ta’yîn olınan validem Hadice’ye i’tâ ve 

teslîm olındıkdan sonra güzerân iden elli dokuz senesinde validem mezbûreyi işbu Kara 

Mustafa tezevvüc ve ben validem vasî-i mansûbem merkûmenin maiyetinde oldığım ve 

ikimiz dahi hâzır-ı merkûmın iyâlinde bulunduğumuz  bu vecihle merkûm bizi idâre ve beni 

dahi infâk ve iksâ iderek validem mezbûre târihinden bir sene akdem vefât itmekle hâzır-ı 

merkûm zimmetinde olan hisse-i irsîye-i mezkûremi el-hâletü hazihi merkûmdan talebi derim 

deyü tasaddî eylediği da’vâ-yı meşrûhası şâyân-ı iltifât olmadığı kendüye tefhîm ve merkûm 

Mustafa’ya muârazadan men’ olınub mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-âşir min 

şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

     Şühûdü’l-hâl 

     Havıccı oğlu Mollâ İbrahim 

     Katır Kazak oğlu Hasan Hafız 

     Merhûm Hâcı yüz başını biraderi Mehmed 

     Osmanî Ahmed oğlu Mehmed Efendi 

     Merhûmın oğlu Hüseyin Hafız 

     Muhzır Ali 

     ve gayrihum 
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XII/139b 

No: 528 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm 

Balıkcı oğlu İbrahim ibn-i el-Hâcc Mehmed nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde 

medîne-i mezbûreye tâbi’ Sulak karyesi ahâlisinden Mustafa bin İsmail nâm kimesne 

mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb babam müteveffâ el-Hâcc Mehmed’in hâzır-ı 

bi’l-meclis işbu Mustafa zimmetinde cihet-i deyn-i şer’-iden bin dört yüz altmış guruş alacak 

hakkım olub meblağ-ı mezbûrı merkûmdan kable’l-ahz ve’l-istifa vefât ve terekesi irsen bize 

intikâl ve hâkim-i sâbık efendi merkûmın terekesini hîyn-ı tahrîrde merkûm Mustafa’dan bi’s-

suâl ala mûceb-i ikrâr ba’de’l-hükm ve’t-tenbiye ve kable’t-tahsîl virmiş oldığı işbu defter-i 

kassâma sebt ve idhâl malı olan merkûm meblağ-ı merkûmı edâda betâet ve mümâtale itmekle  

bi’s-suâl meblağ-ı mezbûrı bana edâ ile hâzır-ı merkûm tenbiye olınmak matlûbımdır didikde 

lede’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm Mustafa dahi cevâbında cihet-i deyn-i şer’iden mikdâr-ı 

mezkûr bin dört yüz altmış guruş müddeî-i merkûmın babası müteveffâ-yı merkûm el-Hâcc 

Mehmed’e zimmetinde vâcibü’l-edâ deyni oldığını tâyıân ve kat’iyyen ikrâr itmeğin 

mûcebince ba’de’l-hükm meblağ-ı merkûmı müddeî-i mezbûra edâ ve teslîm ile merkûm 

Mustafa tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fi’l-yevmi’s-sâni aşer min 

şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:529 

Medîne-i Antalya mahallâtından Divâne Peri mahallesi sâkinlerinden Hüseyin Bey ibn-i 

İsmail nâm kimesne kendi nefsinden asâleten ve zevce-i medhûl bihâsı ma’rifeti’z-zât Adile 

Hânım bint-i el-Hâcc Mehmed Ağâ tarafından dahi âtîü’l-beyân hisse-i şâyıasını bey’ini 

huzûr-ı şer’de takrîr ve i’tâ-ı hüccet istidâsına vekâleti zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-

şer’iyye ârifân Kızılsaray Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Abidin ve Şeyh Sinan mahallesi 

sâkinlerinden İsmail bin Mehmed nâm kimesnelerin ber-nehc-i şer’-i şehâdetleriyle sâbit ve 

subût vekâletine hükm-i şer’i lâhık olmağla vekâletine medîne-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde fi’l-asl Medîne-i İzmir ahâlisinden olub el-hâletü 

hazihi Medîne-i Antalyada iskelede mukîm mu’teberân-ı tüccârândan bâ’isü’l-vesîka 

Mehmed Efendi ibn-i Mustafa nâm kimesne muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelam 

idüb akd-i âtîü’l-beyânın sudûrına değin irsen rub’ı hisse-i şâyıa’sı benim ve rub’ı hisse-i 

şâyı’aı dahi müvekkilem zevce-i medhûl bihâm Adile Hânım’ın silk-i mülk-i sahîhamızda 

müşâân müşterek mülkümüz olub Medîne-i Antalya iskelesinde kâin hân kapusında vâkı’ bir 

tarafı mezkûr hân kapusı ve bir tarafı Dizdarzâde Hasan Bey odaları ve bir tarafı Pandli 
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mağazası ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk-i mağazada olan rub’ı hisse-i 

şâyıâ-ı mezkûrelerimizin be herini on bin guruş ki cem’an yirmi bin guruş semen mukâbilinde 

nısf-ı magaza-ı mezkûrı bi-cümleten mâ-yeştemile ve yahviye tarfından îcâb ve kabûlı hâvî 

şurût-ı müfside ve muvazaadan tagrîr ve gabndan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’îile hâzır-ı bi’l-

meclis işbu İzmiri Mehmed Efendi’ye asâleten ve vekâleten şâyıân bey’ ve temlîk ve şâyıân 

teslîm ol dahi ber-vech-i muharrer şâyıan iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr yirmi bin guruş müşterî-i merkûm Mehmed Efendi 

yedinden tamamen ve kâmilen asâleten ve vekâleten ahz ve kabz eyledim ba’de’l-yevm 

mezkûr mağazanın nısf-ı hisse-i şâyıâsında benim ve müvekkilem zevcem hânım-ı mûmâ-

ileyhânın aslâ ve kat’ân alaka ve madhalimiz kalmayub müşterî-i merkûmın mülk-i müşterâsı 

ve hakk-ı sarf ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didikde 

müşterî-i merkûm Mehmed Efendi dahi gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb imlâ olındı fi’l-

yevmi’s-sânî aşer min şa’bânü’l muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Şehbender vekîli Ahmed Efendi 

Dizdarzâde Hasan Bey  

Tobcu yüzbaşı Paşa Hüseyin Bey 

 ve gayrihum 

     

 No:530 

Medîne-i Antalya mahallâtından Divâne Peri Mahallesinde sâkine ve zâtî ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife Adile Hanım bint-i el-Hâcc Mehmed tarafından bey’-i âtîü’z-zikri huzûr-ı şer’de 

takrîr ve i’tâ-yı hüccet istidâsına vekîl oldığı zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân 

medîne-i mezkûre mahallâtından Kızılsaray Mahallesi ahâlisinden Ahmed bin Abidin ve Şeyh 

Sinan mahallesi sâkinlerinden İsmail bin Mehmed nâm kimesnelerin mahzar-ı hasm-ı câhid-i 

şer’ide ber-nehc-i şer’-i şehâdetleriyle sâbit ve subût vekâletine hükm-i şer’i lâhık olan hâlen 

zevc-i dâhili Hüseyin Bey ibn-i İsmail Bey nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer’-i şerîf-i lâzımü’t-teşrîfde fi’l-asl İzmir ahâlisinden olub el-hâletü hazihi Medîne-i 

Antalya’da iskelede ticaret zamanında mukîm tüccârân-ı mu’teberânından bâ’isü’l-vesîka 

Mehmed Efendi ibn-i Mustafa nâm kimesne muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm idüb müvekkilem zevcem gâib-i ani’l-meclis Adile Hânım bint-i el-Hâcc 

Mehmed akd-i âtîü’l-beyânın sudûrına değin irsen müstakilen silk-i mülk-i sahîhamda 

münselik olub Medîne-i Antalya’da içerusinde vâkı’ etraf-ı erbaasından bir tarafı Sirâc Hacı 

Ahmed dükkanı ve bir tarafı pazvand kapusı ve bir tarafı berber dükkanı ve tarf-ı râbı tarîk-ı 

âmm ile mahdûd ve mümtaz bir bâb mülk-i papuc dükkanı bi-cümleten mâ yeştemile ve 
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yehviye tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-ı mübteleye ve tagrîr ve 

gabndan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile beş bin guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis 

İzmirî işbu Mehmed Efendi’ye bey’ ve temlîk ve teslîm ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr beş bin 

guruşı müşterî-i merkûm Mehmed Efendi’nin yedinden bi’t-tamam ve’l kemâl ahz ve kabz 

eyledim ba’de’l-yevm dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrde benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim 

kalmayub müşterî-i merkûm Mehmed Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarf-ı olmuşdır 

keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr mâlik ve mutassarıf olsun didi didikde merkûm Mehmed 

Efendi dahi gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb ve imlâ olındı fi’l-yevmi’s-sâni aşer min 

şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühüdü’l-hâl 

Şehbender vekîli Ahmed Efendi 

Dizdarzâde Hasan Bey 

Tobcu yüz başı Hüseyin Bey 

Mesenli Hüseyin Ağâ 

 

No:531 

Medîne-i Antalya mahallâtından Divâne Peri Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin Bey ibn-i 

İsmail Bey nâm kimesne tarafından bey’-i âtîü’l-beyânı huzûr-ı şer’de takrîr ve i’tâ-yı hüccet 

istidâsına vekîl oldığı medîne-i mezbûre mahallatından Sagir Bey Mahallesi sâkinlerinden 

Hafız Mustafa bin Ahmed ve hân ağası Halil Ağâ ibn-i Hüseyin Ağâ nâm kimesnelerin ber-

nehc-i şer’-i şehâdetleriyele sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan Kızılsaray 

Mahallesi ahâlisinden Ahmed Efendi ibn-i Abdin nâm kimesne medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde zikr olınan Kızılsaray Mahallesi ahâlisinden 

bâ’isü’l-kitâb el-Hâcc Mehmed bin İbrahim nâm kimesne muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilim Hüseyin Bey ibn-i Hasan ibn-i İsmail Bey  akd-i 

âtîü’z-zikrin sudûrına değin bi-tarîki’l-irsi’ş-şer’î müstakilen silk-i mülk-i sahîhamda 

münselik olub nefs-i Antalya’da cami’-i şerîfi tahtında vâkı’ etraf-ı erbaasından bir tarafı 

Ayşe Hâtûn dükkanı ve bir tarfı zevcem Adile Hanım dükkanı ve iki taraf-ı tarîk-i âmm ile 

mahdûd ve bir bâb mülk-i mûy-tâb dükkanımı  bi-cümleten mâ yeştemile ve yahviye tarfından 

îcâb ve kabûli hâvî şûrût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve gabndan ârî bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile dört bin beş yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hâcı 

Mehmed Ağâ bey’ ve temlîk ve teslîm ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dört bin beş yüz guruş 

müşterî-i merkûm Hâcı Ağâ yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim ba’de’l-
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yevm dükkn-ı mahdûd-ı mezkûrde benim asla ve kat’an alaka ve medhalim kalmayub 

müşterî-i merkûm Hâcı Mehmed Ağâ’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve sarîhi olmuşdır 

keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtar mâlik ve mutasarrıf olsun didi didikde merkûm Hâcı 

Mehmed Ağâ dahi gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb ve imlâ olındı fi’l-yevmi’s-sâlis 

aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/140a 

No:532 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Kamile bint-i Ahmed Ağâ ibn-i Osman’ın verâseti zevc-i İbrahim ibn-i el-Hâcc 

Mehmed ile sulbî sagîr oğlu Mehmed ve babası merkûm Ahmed Ağâ’ya münhasire oldığı 

lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan sagîr-i merkûmın veliyysi ve babası mezbûr İbrahim 

ve üzerine nâzır ta’yîn olınan cedd-i merkûm Ahmed Ağâ’dan her biri taleb ve ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyne’l-vereseti’l-merkûmeyn ba’de’l-müzâyede ve ba’de ihrâcü’l-

vasiye ve’l-masârif sahhu’l-bâkî bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffât-ı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur fi’l-yevmi (boşluk) sene semânîn 

ve mieteyn ve elf 

 

Altı parmak kutni yorgan  Müsta’mel sivayy yorgan  Penbe memlû döşek  aded 1 

Aded 1    150 guruş   yasdık aded 1 

100 guruş       120 guruş 

 

Köhne sivayy yasdık aded Penbe memlû döşek  Müsta’mel kilim aded 1 

1 yüz yasdığı aded 1  aded 1    50 guruş 

30 guruş   70 guruş 

 

Köhne kilim aded 1  Futa aded 1 çakmel aded 1 Sivayy cedîd entari aded 1 

30 guruş   Havlı aded 1 boğça aded 1 250 guruş 

60 guruş 

 

Simli nim-ten  aded 1  Pullu yazma aded 1 âdi  Makreme aded 1 çuka 

355 guruş   yazma aded 1   Mak’ad aded 1 yasdık aded 3 

    25 guruş   60 guruş 
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Ocak perdesi aded 1  Müsta’mel şitari aded 1 Yazma aded 1 

30 guruş   55 guruş   6 guruş 

 

Sakanko aded 2  Yazma aded 2 puçı aded 2 Cedîd nısf ferace aded 1 

20 guruş   11 guruş   275 guruş 

 

Canfes şalvar aded 1  Basma şalvar aded 1  Fes aded 1 

45 guruş   16 guruş   40 guruş  

 

Hakîr entari aded 1  Şitari entari aded 1  Trablus kuşağı aded 1 

40 guruş   125 guruş   25 guruş 

 

Basma entari aded 1  Kısa entari aded 1 şalvar  Harîr dirhem 50 

Gömlek aded 1  aded 1 parça basma aded 1 30 guruş 

20 guruş   16 guruş 

 

İşlemeli peşkir aded 1  Sandık aded 1   Sim kuşak aded 1 

Havlı aded 1   40 guruş   4200 guruş 

21 guruş 

 

Peştamal aded 1  Beyaz minder kılıfı aded 1 Sandık aded 1 

15 guruş   gömlek aded 2 çarşeb  30 guruş 

aded 1 

    17 guruş 

 

Sarı leğen ve ibrik aded 1 Sahan ve kapak aded 4 Tencere aded 2 

100 guruş   120 guruş   80 guruş 

 

Hamam tası aded 1  Beyaz akçe    Mahmudiye aded 1 

10 guruş   30 guruş   80 guruş 

 

Yirmilik altun aded 60 Onluk altun aded 3  Fndık rub’iyyesi aded 1 

1320 guruş   33 guruş   10 guruş 

 

İstanbu l rub’iyyesi aded 1 Kübe yirmilik altun aded 2 İncü miskal 12 
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7 guruş   45 guruş   180 guruş 

 

Mahmudiye altunı aded 1 Ayine aded 1   Köhne peştamal aded 1 

10 guruş   10 guruş   5 guruş 

 

çift 1    Fıske şam’dan aded 1  Mehr-i müecel  

5 guruş   5 guruş   401 guruş 

 

Yekûni’t-tereke 

5118 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât  

(Silik) 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

(Silik) 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

Hisse ve rüsûmât-ı cümlesi nâ-ma’lûm idüğünden tahrîr olınamadığı kassâm sahibi alub 

gitmiş olmağla bi’d-defâat taleb olındı isede şöyle  böyle diyerek geçişdirdi 

 

XII/140a 

No:533 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Kamile bint-i Ahmed’in sadrî sagîr oğlu Mehmed’in validesi mezbzreden irsen 

intikâl nukûdını li-ecli’l-edâne vasî nasb ve ta’yîn olınan Said Efendi ibn-i İsmail nâm 

kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde sagîr-i mezbûrın 

babası İbrahim bin Mehmed muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb zevcem 

müteveffiye Kamile’nin sagîr oğlu oğlum Mehmed’in vasîsi olan hâzır-ı bi’l-meclis işbu Said 

Efendi yedinden sagîr-i mezbûrın mal-ı mevrûsı olarak karzan istidane ve kabz eylediğim iki 

bin yüz seksen iki guruş otuz para nakd ile târihinden üç sene müeccel ve mevûdına sagîr-i 

mezbûr malı olarak vasî-i merkûmdan iştirâ ve kabz eylediğim bir aded helâlî saat semeni 

olan dokuz yüz seksen iki guruş beş para ki cem’an üç yüz altmış beş guruş sagîr-i mezbûre 

içün zimmetinde vâcibü’l-edâ deynimdir didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’î medîne-i mezbûre 

mahkemesinin muhzırbaşı Mehmed Ağa ibn-i Halil meclis-i mezkûrde takrîr-i kelâm ve 

tasvîr-i merâm ve müteveffiye Kamile Hâtûn’ın  sadrî sagîr oğlu Mehmed’e babası hâzır-ı 
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bi’l-meclis işbu İbrahim’in cem’an deyni üç bin yüz altmış beş guruşın vadesi olan üç sene 

hitâmında edâsına tarafından bi’l-emr ve’l-kabûl kefîl zâmin deyü hatm-i kelâm eylemeğin 

mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i recebü’l-ferd sene semânîn 

ve mieteyn ve elf 

 

No: 534 

Medîne-i Antalya mahallâtından Bali Bey mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-kitâb el-Hâcc 

Ata bin Süleyman nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde yine medîne-i mezbûre mahallâtından Meydan Mahallesinde sâkine zâtî ta’rif-i şer’î 

ile ma’rife Kara Mustafa hemşiresi Fatma bint-i Hâcı Mustafa nâm Hâtûn muvâcehesinde 

üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzıre-i bi’l-meclis Fatma’nın bundan akdem yedimden 

ve malımdan iştirâ eylediği bir re’s bargîr semeninden altı yüz elli guruş ve bağçe icâresinden 

iki yüz yirmi beş guruş ve otuz keyl darı semeni ve üç yüz doksan guruş ve hâsıl tohumı içün 

virmiş oldığım şa’îr semeni doksan guruş ve sâlyâne içün virmiş oldığım kırk guruş üç aded 

peştamal semeni kırk guruş ki cem’an bin dört yüz otuz beş guruşdan mezbûrenin bana teslîm 

itmiş oldığı elli guruş kıymetli ve yetmiş guruş kıymetli koyun ve otuz guruş kıymetli harîr 

kunesik (?) cem’an yüz elli guruş bâ-tenzîl Mani mezbûre zimmetinde bin iki yüz seksen 

guruş alacak hakkım olmağla bi’s-sual mezbûreden istihsâl olınmasını taleb iderim didikde 

gıbbe’s-suâl mezbûre dahi cevâbında müddeîye olan meblağdan zikr olınan bargîr semeni 

olan altı yüz elli guruş ve  tohumı semeni olan doksan guruş ve sâliyâneden dolayı  kırk guruş 

ve ve üç aded peştamal semni olan kırk guruş ki cem’an sekiz yüz yirmi guruş ikrârdan 

sâlifü’z-zikr  medfûatı olan yüz elli guruş ba’de’l-ihrâc bakî altı yüz yetmiş guruş müddeî-i 

merkûm Ata’ya zimmetimde deynimdir deyü mezbûre ikrâr mâ ada bağçe icâresi olan iki yüz 

yirmi beş guruş ve otuz keyl darı semeni olan üç yüz doksan guruş inkâr ve müddeî-i merkûm 

el-Hâcc Ata ziyade müddeâsını ityândan aczini izhâr ile ve mezbûre Fatma Hâtûn yemin 

itmek sadedinde iken beyinlerine muslihûn tavassut idüb mezbûre zikr olınan ikrârından 

fedâen li’l-yemîn müddeî-i merkûma yüz guruş dahi virmek üzere sulh olmasıyla bedel-i sulh 

olan meblağ-ı mezbûr yüz guruşı mezbûre asl-i ikrârı olan altı yüz yetmiş guruş üzerine 

ba’de’z-zamm ve’l-hükm cem’an yedi yüz yetmiş guruş mezbûre Fatma Hâtûn müddeî-i 

merkûm el-Hâcc Atiye’ye edâ-yı muahhide olmağın mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevm 

(boşluk)  bu dahi kezalik sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:535 

Medîne-i Antalya kurrâsından Ali Fahreddin karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Mustafa bin Osman bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i Abdullah ile 
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sulbî kebîr oğlu İbrahim ve sulbîye-i sagîre kızı Hadice ve Havva ve Gülsüm ve Hanife’ye 

münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zahir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrûn-ı mezbûrûnın 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan karındaşları İbrahim’in taleb ve 

ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve beyinlerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm 

olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur  hurrire fi’l-yevmi’r-râbı’ 

aşer min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Erkek deve aded 1  Merkeb aded 1  Hınta keyl 20 

700 guruş   180 guruş   300 guruş 

 

Koyun  aded 15   Keçe aded 15   Kilim aded 1 

450 guruş   300 guruş   60 guruş 

 

Siyah çul aded 1  Çuval çift 1   Hırdavât-ı menzil 

25 guruş   30 guruş   30 guruş 

 

Yekûni’t-tereke  

2075 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i zevce    Kaydiyye 

100 guruş   51 guruş   4 guruş 

 

Varaka bahâ   Dellaliyye    

2 guruş   16 guruş 35 para 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

222 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

1853 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-mezbûr İbrahim Hissetü’l-mezbûre Hadice  

mezbûre Fatma   463 guruş 34 para  231 guruş 37 para 
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231 guruş 35 akçe  

 

Hissetü’l-mezbûre Havva Hissetü’l-mezbûre Gülsüm Hissetü’l-mezbûr Hüseyin 

231 guruş 37 para  231 guruş 37 para  463 guruş 34 para 

 

 

XII/141a 

No:536 

Medîne-i Antalya kurrâsından Keşirler karyesi sâkinlerinden Ali bin Hüseyin nâm 

kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine medîne-

mezbûredeye tâbi’ Ekşili karyesi ahâlisinden bâ’isü’l-kitâb Hüseyin bin Osman nâm kimesne 

mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hüseyin târihinden 

altı sene akdem benden fuzûli ve bi-gayri hakkın bin guruş ahz itmiş olmağla mezkûr meblağ-

ı mehûzı hazır-ı merkûmdan istirdâd iderim bi’s-suâl istifâ olınmak muradımdır didikde 

gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm cevabında târih-i merkûmda müddeî-i merkûm ile 

bi’l-mürâfaa meblağ-ı mezkûrı kabza vekîl olan el-hâletü hazihi müteveffâ Top Sakal oğlu 

nâm kimesne vesâtıyla merkûmdan yalnız dokuz yüz guruş kabz ittiğini mâ adâ yüz guruşı 

ahz ittiğini ba’de’l-inkâr benim mahtûbem olub tezevvücüne müteheyyi’oldığım ve akd içün 

mürâsele-i şer’iyye istihsâl eylediğim müddeî-i mezbûrın hâlen zevce-i medhûl bihâsı Hadice 

bint-i Musa merkûmı tezevvüc ideceğini istimâ’ ittiğim sırada mezbûre Hadice’ye dokuz 

yetmiş beş kıymetinde akdem mehr-i muaccel nâmıyle irsâl ve i’tâ eylediğim elbisenin 

esmân-ı mezkûresini mezbûreden li-ecli’d-da’vâ ve’l-istirdâd merkûm Topsakal oğlunu 

hâkim işbu hâlen müteveffâ Halil Halet Efendi zamanında tevkîl ve bu tarafa huzûr-ı şer’e 

irsâl eylediğimde merkûmân ınde’ş-şer’ lede’l-muhâkeme hâtib-i merkûm zamânı taahhud ve 

miyânelerine muslih tavassutıyla yetmiş beş guruşını bi’t-tenzil dokuz yüz guruş üzerine 

ba’de’l-musâlaha ve merkûm dahibi’l-vekâle ba’de’l-kabûl ol vecihle bâ ma’rifet-i şer’-i şerîf 

vekîl-i merkûmın makbûzı olan meblağ-ı mezbûrı bi-hakkın edâ itmişdir deyü müdâfaa 

müddeî-i mezbûr dahi def’-i mezkûrı inkâr idecek dâfi’-i merkûm def’-i meşrûhını muhzır 

bâşı Mehmed Ağâ ibn-i Halil ve muhzır Ali bin Hüseyin şehâdetleriyle isbât itmeğin 

mûcebince husûs-ı mezkûr içün merkûm Hüseyin’e muârazadan merkûm Ali men’ ve mezkûr 

yüz guruş içün dahi havale olınub mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min 

şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mübâşirler Zabtiyye Kerim Ağâ 

Osman bin Hüseyin 
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ve gayrihum  

 

No:537 

Teke sancağı dâhiline vâkı’ Millü aşiretinden olub Kızılseki mahallesi sâkinlerinden 

bâ’isü’l-i’lâm Ahmed bin Hüseyin nâm kimesne medîne-i Antalya’da meclis-i livâya mahsûs 

odada huzûr-ı hazret-i kaymakamılerinde ma’kûd-ı meclis-i şer’-i nebevîde bi-cümle a’zâ-yı 

meclis-i livâ hazırlar oldukaları halde yine mahalle-i mezbûre ahâlisinden ve aşiret-i 

mezkûreden Halil bin Ahmed nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb hazır-ı bi’l-meclis işbu Halil güzerân iden yetmiş beş senesi martının sekizinci günü 

Kara Dere nâm mahalde vakt-ı mezkûrde yedi sekiz yaşında bulunub hâlen dahi gayri bâliğa 

olan işbu sulbîye-i sagîre kızı Ayşe davar ra’y iderken biri takrib ile mezbûreyi ahz u girift ve 

elleriyle ayaklarını şedd iderek cebren fi’l-i şenîa’yı icrâ ve bekâretini izâle ve fenâ’ itmekle 

keyfiyet-i fecîa-ı mezkûre kızım mezbûrenin ifâdesinden ma’lûmı oldığını müteâkib 

aşiretimiz müdîri Veli Bey merkûmın fezâhat-ı mezkûresini ihbâr ve ittibâ ve ahz ve giriftle 

li-ecli’l-muhâkeme medîne-i Antalya’ya irsâlini istidâ eylediğime mebnî derhal merkûmı ahz 

ve habs itmiş isede mahbesden firâr ve gaybûbet iderek bu def’a güçle ahz ve girift  ve ihzâr 

olınmağla bi’s-suâl merkûmın kızım mezbûre icrâ eylediği fi’l-i şenî’-i mezkûrın mûceb-i 

şer’îsi icrâ olınmak bi’l-velâye murâdımdır didikde lede’s-sual müddeî-i aliyye-i merkûm 

dahi cevabında müddeî-i merkûmın sulbîye-i sagîre-i gayri bâliğa kızı hâzıre-i mezbûreye 

cimâ’a mütehammile ve mutîka olmadığı halde târih-i mezkûrde mahal-i mezbûrde ber-

minvâl-i meşrûh cebren ve kerihen fi’l-i şenî’i icrâ ve bundan nâşi bekâretini izâle eylediğini 

tâyıân ve kat’iyyen bi’d-defât ikrâr ve i’tirâf itmeğin alâ mûcebü’d-da’vâ ve’l-ikrâr 

merkûmeye hîyn-i fezâhet-i mezkûrede bi-hasbi’l-sinn ve bi-hasbi hasse sagîre gayri müştehât 

olmağla kaziye-i mezkûre zinâdan madûd olmayub merkûmdan Hedik Andreyasıyla noksan 

bekaret içün şer’ân lâzım gelen mehr-i mislin zamânıyla bade’l hükm mezbûrenin babası ve 

veliyysi müddeî-i merkûmın kavmi ve akrabası nisâlarından bikren tezevvîc olınanların 

mehrleri iki bin yüz elli bir guruş oldığı mahalle-i mezbûre sâkinlerinden ve aşiret-i 

mezkûreden olub bî-farz-ı kifâyedden oldıkları ihbâr olınan Ali bin Bekir Kule Ahmed bin 

Mehmed nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe bi-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla mezbûre içün lede’ş-

şer’ tahakkuk iden mehr-i misli mezkûr iki bin yüz elli bir guruş mezbûre içün babası merkûm 

Ahmed’e edâ ve teslîm ile merkûm Halil tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm 

olındı fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:538 
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Medîne-i Antalya mahallâtından Has Balaban mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Mehmed bin el-Hâcc Osman bin Mustafa’nın verâseti zevce-i metrûkesi Hadice 

bint-i Abdullah ile sulbî kebîr oğlu Nuri ve sulbîye-i kebîre kızı Nimet ve sagîre kızı Kamile 

ve sagîre oğlu Şakir ve Ethem’e münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver ba’de’t-tahkik sagîrûn-ı 

mezbûrûnın tesvîye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan ammîleri Ammî 

Ali’nin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve beyinlerinde tevzî’ ve taksîm 

olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olınur fî’l-

yevmi’l-âşir min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

Güğüm aded 1   Kapaklı sahan aded 3  Nuhâs kıyye 62 

50 guruş    45 guruş   130 guruş 

 

Kenarlı tebsi aded 1  Sagîr sini aded 1  Köhne siyah çul aded 1 

40 guruş   70 guruş   15 guruş 

 

İstanos’da vâkı’ bir bâb  Tağan(?)   Kahve takımı aded 1 

Mülk-i menzilin sülüs  (silik)    55 guruş 

hissesi  

666 guruş 

 

Minder aded 1 yatak   Köhne seccade aded 1 

aded 1     20 guruş 

30 guruş 

Yekûni’l-mâl 

1261 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn   Mehr-i zevce   Resm-i kısmet 

115 guruş   251 guruş   22 guruş 15 para 

 

Kaydiyye    Varaka bahâ   Dellaliyye  

2 guruş   1 guruş   10 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

401 guruş 15 para 
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Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

859 guruş 25 para 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-binti’l-kebîr 

mezbûre Hadice  mezbûr Nuri   Nimet 

170 guruş   172 guruş   86 guruş 

 

Hissetü’l-mezbûre  Hissetü’l-mezbûr   Hiisetü’l-mezbûr Ethem 

 Kamile   Şakir    172 guruş 

86 guruş   172 guruş 

 

Muahharen zevce-i mezbûre dahi fevt ve verâseti sadrî ve sadrîye evlâdı nerkzmûn Nuri 

ve Nimet ve Kamile ve Şakir ve Ethem’e mühasire oldukdan sonra sigâr-ı mezbûrın Kamile 

ve Şakir ve Ethem’in tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan ammîleri 

merkûm Ömer Ali’nin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve 

beyinlerinde bi’l-farîzati’ş-şer’iyye ba’de’t-taksîm sigâr-ı mezbûrûnın cem’an hisse-i 

irsîyelerini vasî-i merkûma teslîm olınan tereke-i müteveffât-ı mezbûr defteridir ki ber vech-i 

âtî zikr u beyân olınur hurrire fi’l-yevmi’l-âşirmin şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve 

mieteyn ve elf  

 

Köhne Sini aded 1  Tas aded 2 çanak aded 4 Güğüm aded 1 

20 guruş   100 guruş   30 guruş 

 

Nuhâs kıyye 22  Cameşuy leğeni aded 1 Sandık aded 2 

440 guruş   135 guruş   40 guruş 

 

Kilim aded 2   Köhne kilim aded 1  Yine köhne kilim aded 2 

40 guruş   25 guruş   30 guruş 

 

İki kat yatak    Beşik aded 1   Hırdavât-ı menzil 

200 guruş   15 guruş   20 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

1110 guruş 
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Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn   Resm-i kısmet   Dellaliyye 

141 guruş   24 guruş 10 para  10 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

177 guruş 10 para 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

932 guruş 30 para 

Hissetü’l-mezbûr Nuri Hissetü’l-mezbûre Nimet Hissetü’l-mezbûre Kamile 

233 guruş   116 guruş 20 para  116 guruş 

 

Hissetü’l-mezbûr Şakir Hissetü’l-mezbûr Ethem 

233 guruş   233 guruş 

      

XII/141b 

No:539 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Bali Bey Mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm 

Cezayirli Mehmed ibn-i el-Hâcc Mehmed nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde kıptı 

tâifesinden İsmail bin İsmail nâm kimesne mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

yedimde olub ibrâz eylediğim işbu muanven ve mersûm sened mûcebince hâzır-ı bi’l-meclis 

işbu İsmail cihet-i karz-ı şer’îden zimmtinde alacak hakkım olan üç yüz on guruş bana edâda 

muhâlefet ider olmağla suâl ve mûceb-i şer’iyi icrâ ile meblağ-ı mezbûrı merkûmdan istihsâl 

olınmak matlûbımdır didikde gubbe’s-suâl ve akabe’l-inkâr ve eser-i talebü’l-beyyine 

müddeî-i merkûm dahi lede’t-tezkîye adâletlerine ihbâr olınan Araban Mahallesinden 

Mehmed bin Ahmed ve Timurcı Süleyman Mahallesinden Candırlı Yusuf ibn-i el-Hâcc Ali 

nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î şehâdetleriyle müddeâ-yı mezkûrını isbât 

itmeğin mûcebince ba’de’l-hükm meblağ-ı mezbûr üç yüz on guruşı müddeî-i merkûm 

Mehmed’e edâ ve teslîm ile merkûm İsmail tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm 

olındı fi’l-yevmi’s-sâbi’ aşer min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/142a 

No:540 
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Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya mahallâtından Âhi Kızı Mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm 

Mehmed Çavuş ibn-i el-Hâcc Hüseyin nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i 

mezbûre mahallâtından Baba Doğan mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye tebaasının Rum 

milletinden Pandlı veled-i Duka nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Pandli’ye târihinden sekiz mâh akdem malımdan beheri adedi 

yüz elli beşer guruş semen mukâbilinde ve bey’ itmiş oldığım altı aded alun  bahâsı olan 

cem’ân dokuz yüz guruşdan merkûm fakat yüz guruş teslîm idüb bâkî zimmetinde alacak 

hakkım olan sekiz yüz guruşı edâ da ile’l-ân mümâtale ider olmağla bi’s-suâl meblağ-ı 

mezbûrın merkûmdan istîfâ olınması murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Pandli dahi 

cevâbında cihet-i mezkûrdan gayri az teslîm meblağ-ı merkûm sekiz yüz guruş müddeî-i 

merkûma zimmetinde vâcibü’l-edâ  deyni oldığını tâyıân ve kat’iyyen ikrâr itmeğin  alâ 

mûceb-i ikrârihu  meblağ-ı mezkûrı müddeî-i mezbûra edâ ve teslîm ile merkûm Pandli 

tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâdis aşer min 

şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:541 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya kurrâsından Çakırlar Karyesi sâkinlerinden ve tâife-i kıptîyândan 

İsmail bin Durmuş nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde Kara Koyunlu aşiretinden 

bâ’isü’l-i’lâm Ali bin Ali nâm kimesne mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-

ı bi’l-meclis işbu Ali ile târihinden bir sene akdem bi-tarîki’l-mukayasa bâr-gîr mübâdele 

ittiğinden beşer mâh sonra merkûmın bana i’tâ eylediği iki buçuk yaşındaki doru taya gâib-i 

ani’l-meclis ve şahsı nâ ma’lûm bir kimesne müstehak çıkarak bilâ-muhâkeme mücerred 

benim tasdîkimle mezkûr tayı merkûm benden ahz eylediğini müteâkib keyfiyeti hâzır-ı 

merkûma ifâde eylediğimde yerine diğer bâr-gîr i’tâsını taahhüd itmiş olmağla bi’s-suâl bâr-

gîr-i mezkûrın alâ mûceb-i taahhüdühu merkûmdan alıvirilmesi murâdımdır deyü eylediği 

takrîr-i meşrûhı üzere müddeî-i merkûm müddeî-i aliyye-i mezbûr üzerinden hakk-ı rücû’ı 

ıskât itmiş oldığından suâl dahi tevcih itmiş isede tahhüd-ü mezkûr da’vâsına binâen husûs-ı 

mezkûr-ı merkûm-ı aliyyeden lede’s-suâl târih-i merkûmda müddeî-i merkûm ile olan 

mübâdele-i mezkûreyi ikrâr ancak zikr olınan taahhüd zamânı külliyen inkâr idecek müddeî-i 

merkûmdan eser-i talebü’l-beyyine ol dahi beyyine-i matlûbeyi ityândan acziyle tahlifî dahi 

tâlib olmadığı izhâr itmeğin mûcebince ba’dezîn husûs-ı mezbûr ile merkûm Ali’ye bi-vech-i 

muârazadan merkûm İsmail men’ olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâbi’ aşer 

min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn mieteyn ve elf 
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No:542 

Medîne-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Efendi ibn-i 

Hasan nâm kimesnenin medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’-i vâcibü’t-tevkîrde 

yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden bâ’isü’l-vesîka Halil bin Halil nâm kimesne 

muvâcehesinde bi’t-tav’ ve’s-sâf ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’l-beyânın 

sudûrına değin şirâen müstakilen silk-i mülk-i sahîhamda münselik olun Meydan 

Mahallesinde vâkı’ etrâf-ı erbaasından bir tarafı Mehmed Paşa bağçesi bir tarafı Mollâ Celi 

Hâtûn hânesi ve bir tarafı Zanail oğlu bağçesi ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd iki 

buçuk dönüm mikdârı mülk bağçemi bi-cümleten mâ yeştemile ve yahviye terafından îcâb ve 

kabûli hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’-i ile sekiz yüz guruş 

semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Halil Ağâ’ya bey’ ve temlîk ve teslîm ol dahi iştirâ 

ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr sekiz yüz 

guruşı müşterî-i merkûm yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî mâ ba’d 

bağçe-i mahdûd-ı mezkûrde benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i 

merkûm Halil’in mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun didikde merkûm Halil Ağâ dahi gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb 

olındı fî’l-yevmi’s-sâdia aşer min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Havıccıoğlu Mollâ İbrahim  

Deveci Ali oğlu İbrahim 

Kara Mustafa ve Çulların Mustafa  

ve A’yân ve Bezci İbrahim Efendi 

ve Ali Efendi 

 ve Damadı Osman Efendi 

 ve gayrihum 

 

XII/142b 

No: 543 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Takyeci Mahallesi sâkinlerinden ba’isü’l-i’lâm Ali bin 

Osman nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde Moravî Halil bin Ali nâm kimesne 

muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Halil Ağâ 

zimmetinde cihet-i deyn-i şer’îden alacak hakkım olan iki bin yüz guruşdan iki bin iki yüz 

guruş merkûm bana teslîm itmiş ise de bâkî beş yüz guruş ile’l-ân edâ da mümâtale ider 

olmağla bi’s-suâl alıvirilmesi murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm Halil Ağâ dahi 
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cevâbında cihet-i mezkûreden müddeî-i merkûma zimmetinde deyni olan meblağ-ı mezbûrdan 

ba’de’t-teslîm bâkî meblağ-ı merkûm beş yüz guruş zimmetinde mezbûr Ali’ye deyni oldığını 

tâyıân ve kat’iyyen ikrâr itmeğin mûcebince meblağ-ı mezbûrı müddeî-i merkûma edâ ve 

teslîm ile merkûm Halil Ağâ tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-

yevmi’s-sâbi’ aşer min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn mieteyn ve elf 

 

No: 544 

Medîne-i Antalya mahallâtından Divane Piri mahallesinde sâkin ve zât-ı ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife Adile Hânım bint-i el-Hâcc Mehmed tarafından bey’-i âtîü’l-beyânı huzûr-ı şer’de 

takrîr ve i’tâ-yı hüccet istidasına vekîl oldığı zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân 

Bali Bey Mahallesi ahâlisinden Hüseyin ibn-i el-Hâcc Seyyid Ali ve Şeyh Sinan Mahallesi 

sâkinlerinden İsmail ibn-i el-Hâcc Mehmed nâm kimesneler ber-nehc-i şer’î şehâdetleriyle 

sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan Kızılsaray Mahallesi ahâlisinden Ahmed 

Efendi ibn-i Abdin nâm kimesene medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i 

lâzımü’t-teşrîfde hânım-ı mûmâ-ileyhin hâlen zevc-i dâhili olub sâlifü’z-zikr Divane Piri 

Mahallesinde sâkin bâ’isü haze’l-kitâb Hüseyin Bey ibn-i İsmail Bey tarafından dahi şirâ-ı 

âtîü’z-zikri kezalik lede’ş-şer’i’l-enver takrîr ve ahz-ı hüccet istidâsına vekâleti yine şâhideyn-

i merkûmeyn şehâdetleriyle ber-nehc-i şer’î sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan 

Sagir Bey Mahallesinden Mustafa Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde bi’l-

vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem Adile Hânım bint-i el-Hâcc Mehmed 

akd-i âtîü’l-beyânın sudûrına değin bi-tarîki’l-irsi’ş-şer’î silk-i mülk-i sahîhamda müstakilen 

münselik olub Medîne-i Antalya’da Kışla Kapusu ağzında vâkı’ bir tarafı zevc-i dâhilim 

Hüseyin Bey dükkanı ve bir tarafı Ayşe kadın dükkanı ve bir tarafı Kışla Meydanı ve bir 

taraf-ı tarîk-i âmm ile mahdûd kezalik bir bâb mülk-i kabak dükkanımız ve yine Kör Hüseyin 

oğlu kahve civarında vâkı’ etraf-ı erbaalarından bir tarafları Murad Paşa’nın vakfı dükkanı ve 

bir tarafları hazinedar Hacı Bekir dükkanı ve bir tarafları Hoca Beni’nin vakf odaları ve taraf-ı 

râbi’ları tarîk-i âmm ile mahdûd birbirine mülâhık iki bâb mülk-i dükkanlarımı ki cem’an dört 

bâb mülk-i dükkanları cemi’-i müştemilâtlarıyla tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside 

ve muvâzaa ve tagrîr ve gabndan ârî bey’-i bât-i sahîh-i şer’î ile on bin guruş semen 

mukâbilinde bi-safkatü vâhide hâlen zevc-i dâhilim hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mustafa 

Efendi’nin müvekkili Hüseyin Bey’e bey’ ve temlîk ve teslîm müvekkili mûmâ-ileyh dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezkûr on bin guruş zevcim müşteri-i mûmâ-ileyh yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl 

ahz ve kabz eyledim ba’de’-lyevm zikr olınan dört bâb dükkanda enim asla ve kat’ân ve 

vecâhen mine’l-vücûh alaka ve medhalim kalmayub zevcem müşterî-i mûmâ-ileyhin mülk-i 
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müşterâları ve hakk-ı sarf ve sarihleri olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun didi didikde diğer vekîl-i merkûm Mustafa Efendi dahi gıbbe’t-tasdîk mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb ve imlâ olındı fî’l-yevmi’s-sâbi’ aşer min şa’bânü’l-muazzam sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Hamidli Osman 

Uncu oğlu Osman 

Çandır Hâtibzâde Mehmed Ali 

Keresen  oğlu Ali Çavuş 

El-Hâcc Abdullah oğlu el-Hâcc Mehmed 

ve gayrihum 

 

No:545 

Medîne-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi sâkinlerinden (silik) nâm kimesne 

medîne-i mezbûre mahakemesinde meclis-i şer’ide bi’t-tav’ ve’r-rızâ mahalle-i merkûme 

ahâlisinden bâ’isü’l-kitâb Halil bin Halil nâm kimesne muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm idüb mevrûsem Hanife bint-i İsmail sual (silik) vefât iden mevrûse-i cedd-i sahîham 

Hadice bint-i Halil nâm Hâtûn irsen mâlike ve müstakilen mutasarrıfe olub Meydan 

Mahallesinde vâkı’ etraf-ı erbaasından bir tarafı Zanail bağçesi ve bir tarafı vakf-ı câmi 

bağçesi ve bir tarafı Duka oğlu ve taraf-ı râbı’ hâzır işbu Halil’in arsası ile mahdûd beş dönüm 

mikdâr-ı mülk-i arsası bi-cümleten mâ yeştemile ve yahviye hâl-i hâyat ve kemâl-i âkıl ve 

sıhhatınde târihinden altı sene akdem tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bin üç yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Hüseyi Ağâ’ya bey’ ve temlîk ve teslîm ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellik ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin üç yüz 

guruş ceddem bâyia-i merkûma hîyn-i bey’-i mezkûrde müşterî-i hâzır-ı merkûm Halil 

yedinden bi’z-zât ve bi’n-nefs tamamen ve kâmilen ahz ve kabz dahi eylemiş olmağla arsa-i 

mahdûde-i mezkûre târih-i mezbûrdan i’tibâren müşterî-i merkûmın mülk-i müşterâsı ve 

hakk-ı sarf ve sarîhi olmuşdır zikr olınan arsada benim vecihân mine’l-vücûh ve sebeben 

mine’l-esbâb alaka ve medhalim olmadığından târih-i mezbûrdan ile’l-ân mutasarrıf oldığı 

gibi ba’de’l-yevm dahi keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didikde merkûm 

Halil dahi mezbûr Halil’i takrîr-i meşrûhında gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı 

fî’l-yevmi’l-sâdis aşer min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Havıccı oğlu Mollâ İbrahim 



 797 

Deveci Ali oğlu İbrahim 

Kara Mustafa ve Çulların Mustafa  

ve A’yân ve Bezci İbrahim Efendi 

ve Ali Efendi 

ve Damadı Osman Efendi 

ve gayrihum 

 

XII/143a 

No:546 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya sâkinlerinden Moravî A’yân Hüseyin Ağâ ibn-i Mehmed nâm 

kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i lâzımü’t-teşrîfde ve yine 

medîne-i mezbûre ahâlisinden ve a’zâ-yı meclis Ahmed Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim Ağâ 

nâm kimesne mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ahmed 

Efendi’nin imzasıyla mümzâ ve hatmiyle mahtûm muanven ve mersûm ibrâz eylediğim işbu 

bir kıt’a sened-i nâtık oldığı üzere hâzır-ı mûmâ-ileyh zimmetinde alacak hakkım olan cihet-i 

karzdan sekiz bin üç yüz kırk guruşdan yalnız iki bin guruşı edâ idüb bâkî altı bin üç yüz kırk 

guruşı ile’l-ân bana edâ ve ifâda ta’lil ve mümâtale ider olamğla bi’s-suâl meblağ-ı bâkî-i 

merkûmın mûmâ-ileyhden istihsâ olınması matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâk efendi-i mûmâ-

ileyhe  dahi cevâbında cihet-i mezkûreden müddeî-i merkûma deyni olan meblağ-ı mezkûrdan 

mikdâr-ı mezkûr ba’de’t-teslîm bâkî meblağ-ı merkûm altı bin üç yüz kırk guruşı müddeî-i 

merkûma zimmetinde deyni oldığını tâyıân ikrâr itmeğin mûcebince altı bin üç yüz kırk beş 

guruşı müddeî-i mezbûre edâ ve teslîm ile mûmâ-ileyh Ahmed efendi tenbiye ve ilzâm 

olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâni aşer min şa’bânü’l-muazzam sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:547 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya Mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm Kırmızı oğlu Mihail veled-i Petro nâm kimesne 

meclis-i şer’-i şerîf-i enverde Cami Cedid Mahallesinde sâkine kezalik tebaa-ı devlet-i 

aliyyeden Maryem bint-i Lodiza nâm Nasraniyye muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Maryem’in zevc-i dahili oldığı halde bundan akdem vefât 

iden Kayaf Dimitri veled-i İstiradi nâm kimesneye hayatında malından bâ-defter-i müfredât 

ve bâ-sened bey’ itmiş oldığım manifatura semeninden gari az teslîm bâkî zimmetinde alacak 
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hakkım olan dokuz yüz kırk yedi guruşı merkûmdan ben kable’l-ahz ve’l-istîfâ merkûm vefât 

ve terekesi zevce-i metrûkesi hâzire-i mezbûre ile zevc-i merkûm ile olub mansûbeleri oldığı 

sadrî sagîr olu Ligori ve Penayir ile gâib-i ani’l-meclis diğer kebîr oğlu İstiradi ve kebîr kızı 

Eleni’ye irsen intikâl itmekle meblağ-ı mezbûr alacağım müteveffâ-yı merkûm terekesinden 

bana edâ olınmak üzere terekesine asaleten ve vesâyeten vaz’-ı yed iden zevce-i hâzıre-i 

merkûme ve vârisân-ı kebîrân-ı merkûmâna tenbiye olınmak muradımdır didikde gıbbe’s-suâl 

zevce-i mezbûre Maryem dahi cevâbında zevci ve mûrisi müteveffâ-yı merkûmın terekesine 

ber-minvâl-i meşrûh bi’l-verese ve bi’l-vesâye vaz’-ı yed eylediğini ikrâr ancak müddeî-i 

merkûmın ber minvâl-i muharrer müddeâsı ma’lûmım değildir deyü inkâr idecek eser-i 

talebü’l-beyyine merkûm Mihail dahi her birerleri milletlerince makbûli’ş-şehâde idükleri 

ihbâr olınan Baba Doğan Mahallesinden Filibeli Abacı Adnaş veled-i Yorgi ve Zanail oğlu 

Hacı Vasili veled-i İstiradi nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’-i eyledikleri 

şehâdetleriyle da’vâ-yı mezkûresini ba’de’l-isbât ve’l-hükm fedâen lil-yemîn ve müttefikan 

lil-yemîn hatt ve tenzîl eylediği yüz kırk yedi guruşın bâkîsini yüz guruş tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdan müddeî-i merkûm Mihail’e edâ ve teslîm ile zevce ve vasî-i mezbûre asâleten ve 

vesâyeten ve merkûmâna İstiradi ve Eleni dahi asâleten tenbiye ve ilzâm olındıkları huzûr-ı 

saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l hâmis aşer min recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn 

ve elf 

 

XII/143b 

No:548 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin 

Süleyman nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine medîne-i 

mezbûre mahallâtından Cami Cedid Mahallesi sâkinlerinden ve tebaa-i devlet-i aliyyenin 

Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm Totros veledi Kostanti muvâcehesinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu 

Totros’un imzâsıyla mümzâ yedimde olub ibrâz eylediğim işbu bir kıt’a sened mantukınca 

beher re’sde bana beş guruş ücret virmek üzere hâzır-ı merkûm kendi içün ağnam ve keçi 

cem’ ve derc ve merkûma teslîm eylemek hidmeti zimnında merkûm bi’l-mukâvele beni 

isticâr ben dahi ba’de’l-kabûl sened-i mezbûrı yedime i’tâ dahi eyledikden sonra yüz aded 

koyun ve yüz on aded keçi ki cem’an iki yüz on yedi aded koyun ve keçiyi ben mezbûr içün 

cem’ ve derc ve kendüye teslîm ol dahi kabz ve tesellüm eylemekle zikr olınan koyun ve 

keçilerin ücretleri olan bin seksen beş guruş ile merkûm cihet-i karz benden ahz ve kabz ve 

umûrına sarfla istihlâk eylediği üç yüz yetmiş beş guruş ki cem’an bin dört yüz altmış guruş 

alacak hakkım merkûm bana edâda mümatale ve mümânaat ider olmağla bi’s-suâl mûceb-i 
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şer’îsi icrâ olınarak meblağ-ı mecmû’-ı mezkûrı bana edâ ile tenbiye olınmak matlûbımdır 

deyü üzerine da’vâ ve sened-i mezkûrı ibrâz ve irâe eylediğimde lede’n-nazar mazmûn beher 

koyun başına beşer guruş ücret virmek mukâvelesinden olub keçi ücreti ve mukâvelesi 

mezkûr ve münderic olmadığı merkûm Totoros lede’t-tefhîm bâkî koyun ücretiyle karz-ı 

mezkûr gıbbe’s-suâl cevâbında ber-mûceb-i sened-i mezkûr müddeî-i mezbûr Mehmed’in 

cem’ ve derc ve bana teslîm eylediği beher koyun başına beş guruş ücretle müddeî-i mezbûr 

isticâr eylediğini ikrâr ancak keçi ücreti içün mukâvelesiyle meblağ-ı mezbûr üç yüz yetmiş 

beş guruş merkûmdan karzan ahz eylediğini inkâr itmekle müddeî-i mezbûrdan ber-vech-i 

muharrer müddeâsına mutâbıkan beyyine taleb olındıkda ityândan aczini izhâr ve merkûm 

Totoros’ı tahlîfi taleb itmekle merkûm dahi ba’de’t-tahlîf alâ mûceb-i ikrârıhu’l-mezkûr yüz 

aded koyunın ücreti olan beş yüz guruş müddeî-i mezbûr Mehmed’e teslîm ile merkûm 

Totoros’a tenbiye ve müddeî-i mezbûr dahi keçi ücreti ve karz da’vâsıyla merkûm Totoros’a 

bilâ beyân muârazadan men’ olındığı huzûr saâdetlerine i’lâm olındı tahrîren fî’l-yevmi’s-

sâlis aşer min şehr-i cumâde’l-evvel sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/144a 

No:549 

Medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan Mahallesi ahâlisinden tüfenk aded 1 tahta 

tebaasının Rum milletinden Tomaz oğulları Hâcı İlya ve Yani veled-i Hâcı Dimitri nâm 

kimesneler (boşluk) meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine tebaa-i merkûmdan medîne-i mezbûre 

mütemekkin  bâ’isü’r-rakîm Tarakcı veled-i Kostanti nâm kimesne mahzarında her biri bi’t-

tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âkd-i âtîü’l-beyânın sudûrına değin 

babamız Tomaz oğlu bi-tarîk iştirâken ve seviyen yedimizden mülk-i sahîh ve hakk-ı 

sarîhımız olub Medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan mahallesinde vâkı’ etraf-ı 

erbaasından bir tarafı Berber Kara Göz Yani menzili ve bir tarafı Berber Serik Yani menzili 

ve bir tarafı Kürekci Hacı Kostanti menzili menzili♦ ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve 

fevkânî iki odaların menzilimizi yetmiş dokuz senesi martının beşinci günü tarafından îcâb ve 

kabûli hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-ı mübtele ve tagrîr ve gabn ve muvâzaadan ârî bey’i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile sekiz bin guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Yorgaki’ye bey’ ve 

temlîk ve teslîm eylediğimizde oldahi ber minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr sekiz bin guruşı müşterî-i 

merkûm Yorgaki yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz ve ba’de’l-husûs beynimizde 

iktisâm itmemizle menzil-i mahdûd-ı mezkûr târih-i merkûmdan berü müşterî-i merkûmın 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 
                                                
♦ “menzil” mükerrerdir. 
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didiklerinde merkûm Yorgaki dahi gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i recebü’l-ferd sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Antalya meclis-i a’zâsından rıf’atlü Survî Ali Muhlis efendi 

Yine a’zâ-yı meclisden fütüvvetlü Moravî Ahmed Pertev Efendi  

ve mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

ve Sarraf Vasilaki 

ve gayrihum 

 

No:550 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurrâsından Yaka karyesi sâkinlerinden 

zâtî ta’rif-i şer’î ile ma’rife Havva bint-i Mehmed nâm bikr-i bâliğa ve âkıla medîne-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine karye-i mezbûre ahâlisinden 

bâ’isü’l-i’lâm Yumak oğlu Halil bin Ahmed nâm kimesne mahzarında bi’t-tav’ihâ ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Halil beni tezevvüce tâlib ve râgib 

olmağla ben dahi rızâmla beynimizde müteârif mehr-i muaccel makbûzı ve dört yüz guruş 

mehr-i müeccel tesmiyesiyle işbu meclis-i şer’de mahzar-ı şühûdda nefsimi mezbûr Halil’e 

akd ve tezevvüc eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer tezevvüc ve kabûl eyledi didikde 

mezbûra hâvali sâdır olan cemi’-i kelimât-ı meşrûhasında mezbûre Halil dahi tahkîk ve tasdîk 

eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-

ışrîn min şehr-i zi’l-hicceti’ş-şerîfe sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

No: 551 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya’ya muzâf İstanos nâhiyesi kurrâsından Zeytun karyesi sâkinlerinden 

zâtî ta’rif-i şer’î ile ma’rife Hilmiye bint-i Hüseyin nâm Hâtûn medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde yine karye-i mezbûre ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm 

Ali bin Hasan nâm kimesne muvâcehesinde bi’t-tav’ihâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu Ali beni mehr-i müeccel tesmiyesiyle tezevvüce tâlib ve râgib olmağla 

ben dahi yüz bir guruş mehr-i müeccel üzerine nefsimi mahzar-ı şuhûdda rızâmla mezbûr 

Ali’ye akd ve tezevvüc eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer tezevvüc ve kabûl eyledi 

didikde mezbûre Hilmiye’yi sâdır olan cemi’-i takrîrât-ı meşrûhında mezbûr Ali dahi tahkîk 

ve tasdîk eylediği huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı hurrire fî’l-tâsi’-aşer ve’l-ışrîn min şehr-i 

şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 
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No:552 

Medîne-i Antalya mahallâtından Bali Bey mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden tellâke Ayşe bint-i Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûkı Köse Salih bin Halil ile sadrîye-i 

kebîre kızı Hanife’ye münhasire oldığı bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l-enver zahir ve mütehakkık 

oldıkdan sonra verese-i mezbûrân Köse Salih ve Hanife’nin taleb ve iltimâsları ve ma’rifet-i 

şer’le tahrîr ve bey’ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i 

müteveffât-ı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olınur fî’l-yevmi’r-râbi’ aşer min şehr-i 

muharremü’l harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

(silik) aded 2   Şal aded 4   (silik) 

58 guruş   23 guruş   (silik) 

 

Kapaklı tencere aded 1 Bakraç aded 1   (silik) 

13 guruş   9 guruş   28,5 guruş 

 

Döşek aded 1 Yasdık   Köhne kilim aded 3  Sahan (silik) aded 1 

Aded 1 yorgan aded 1  (silik)    Toprak çanak aded 2 

(silik)        (silik) 

 

(silik) üzerinde mehr-i  

Müeccel hakkı 

51 guruş 

 

Yekûni’l-mâl 

323 guruş 

    4 guruş (silik) mübia-i muharrere-i mezkûre minhâ 

319 guruş  

   2 guruş (silik) muharrere-i mezkûre minhâ 

317 guruş  

   15 guruş Resm-i kısmet   Kaydiye Varaka bahâ Masârif-i müteferrika 

301 guruş 8 guruş   1 guruş 20 para 6 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-merkûm 

Salih 

75 guruş 10 para 
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51 guruş  Balada muharrer derûn-ı terekede olan mehr-i müeccel hakkı  

24 guruş 15 para 

24 guruş  Tereke semeninden nakden makbûzı 

00             00 

 

Hissetü’l-binti’l-mezbûr 

Hanife 

226 guruş 5 para 

226 guruş 5 para Tamamen kabz itmiş oldığı 

000      00 

Zevc-i merkûm Salih ve bint-i mezbûre Hanife ber-vech-i bâlâ hisse-i irsîyelerini 

meclis-i şer’de ahz ve kabz ve istîfâ-yı hakk eylediği işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/144b 

No:553 

Medîne-i Antalya mahallâtından Çavuş Bağçesi Mahallesi ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât iden Osmanî Ahmed Efendi oğlu Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc Ali bin 

Ahmed’in verâseti zevc-i metrûkesi Ayşe bint-i Mehmed nâm Hâtûn ile sulbî kebîr oğlu Hafız 

Hüseyin ve sulbî sagîr oğulları Ahmed ve Mustafa ve sulbîye-i sagîre kızları Şerife ve Saliha 

ve sulbîye-i sagîre kızı Hafize’ye münhasire oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sagîrûn-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn 

olınan kebîr er-karındaşları merkûm Hafiz Hüseyin ve mezbûretân Ayşe ve Saliha taleb ve 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve ba’de’l-ihrâcât sahhu’l-bâkî beyne’l-

vereseti’l-mezbûreyn bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr defter-i kassâmsıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

cumâde’l-evvel sene semanîn ve mieteyn ve elf 

 

Mushaf-ı şerîf aded 1  Mahalle-i mezbûrede  vâkı’ İstanos’da vakı’ bir kıt’a mülk-i  

180 guruş   derûnında fevkânî üç odalı menzil arsası 

    müsta’mel bir bâb mülk-i  750 guruş 

    bağçe 

    40000 guruş 

 

Yine İstanos’da vâkı’  Burdur’da Şeytanlar   Büyük ve küçük kısrak 

Uzun Oluk nâm mahalde mahallesinde vâkı’ bir bâb ve bâr-gîr re’s aded 8 
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kâin bir kıt’a mülk-i   mülk-i menzil   2000 guruş 

menzil arsası   2750 guruş 

200 guruş 

 

Büyük ve küçük kara   Bâr-gîr maa eğer takımı İmecik karyesinde hınta 

Sığır ineği aded 10  aded 1    keyl 25 fi 15  

Re’s 10   450 guruş   275 guruş 

120 

 

(silik)    Evâsıt sarı sini aded 1  Kebîrce nuhâs sini aded 1 

(silik)    120 guruş   150 guruş 

 

Kadayif tebsisi aded 2 Cedîd kapaklı sahan   Kapaklı şurba tası aded 2 

50 guruş   aded 5    50 guruş 

    125 guruş 

 

Mertebânî sahan aded 3 Kahve ibriği aded 1  Saât aded 1 

45 guruş   8 guruş   100 guruş 

 

Kılıç aded 1   Kebîr kazgan aded 1   Sagîr kazgan aded 1 kıyye 1 

20 guruş   kıyye 7   170 guruş 

    270 guruş 

 

Çameşur leğeni aded 1 Def’a çameşur leğeni  Çul aded 2 

Kıyye 6   aded 1 kıyye 4   60 guruş 

150 guruş   65 guruş 

 

Saç mankal aded 1  Köhne kilim aded 1  Köhne çuval aded 3 

10 guruş   25 guruş   40 guruş 

 

Müsta’mel kilim aded 1 Def’a köhne kilim aded 1 Türkmen kilimi aded 1 

30 guruş   20 guruş   125 guruş 

 

Seccade aded 1  Hamid simli kilim aded 1 Def’a köhne seccade aded 1 

100 guruş   40 guruş   20 guruş 
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Köhne harar çift aded 1 Yük memlû çift  Penbe memlû minder aded 1 

20 guruş   20 guruş   yorgan aded 2 

        60 guruş 

 

Sagîr minder aded 2  Şişhâne tüfenkk aded 1 Uzun tüfenk aded 1 

20 guruş   160 guruş   250 guruş 

 

Tahta sagîr anbar aded 1 Def’a tahta kebîrce anbar Kahve takımı aded 1 

20 guruş   aded 1    50 guruş 

    100 guruş 

 

Müsta’mel çuka abdestlik Müsta’mel zer kürkü  Köhne kısa kürk aded 1 

Aded 1    aded 1    30 guruş 

    40 guruş 

 

Müsta’mel şitari entari Müsta’mel beyaz gölmez İç donu aded 2 kısa entari  

Aded 1    entari aded 1   aded 1 Yelek aded 1 

30 guruş   20 guruş   30 guruş 

 

Nebâtî sarık aded 1  Kutnî tob aded 1 Haleb İngiliz tabağı aded 10 

30 guruş   alacası tob aded 1  Kase aded 2 

    160 guruş   25 guruş 

 

Şerbet bardağı aded 8  Def’a müsta’mel seccade Tencere aded 2 

Tenker tebsi aded 2  40 guruş   40 guruş 

30 guruş 

 

Mertebânî aded 1  Şam şitârisi tob 2  Arı memlû koğan aded 3 

10 guruş   240 guruş   75 guruş 

 

El leğeni maa ibrik   Hamîr leğeni aded 1  Karaman Karyesi hudûdında kâin 

80 guruş   30 guruş   mülk-i harnub eşcâr aded 10 

        150 guruş 

 

Bâlâda muharrer bağçe  Hırdavât-ı menzil  Nakd-ı mevcûdı 
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derûnında eşcâr üzerinde 100 guruş   580 guruş 

hâlen mevcûd bulunan  

portakal ve turunç ve  

ekşi ve tatlı limonların   

tahmin olınan kıymetleri 

750 guruş 

 

Zimem Çaykenarı Karyeli Yine Çaykenarın’da   İmecikli Millü oğlu Ömer 

Yamık Mehmed Ali   Edhem’in Halil’in oğlu zimmeti bâ-sened 

Zimmeti bâ-sened  Ademin zimmeti bâ-sened 1118 guruş 

2155 guruş   380 guruş  

      60 guruş  Defterce  

    440 guruş 

 

Antalya’lı Kocı oğlu  Musa Kahya   Tokmak’ın mercan melez keyl 12 

bağçevân yani zimmeti 180 guruş    240 guruş 

bâ-sened   360 guruş def’a  260 guruş 

102 guruş     80 guruş def’a 

    620 guruş 

 

Derviş’de melez keyl 5 Halil Efendi’nin galası  Ali Bey 

100 guruş    mercan    80 guruş 

  40 guruş def’a  120 guruş   16 guruş 

  16 guruş def’a   96 guruş def’a 

     48 guruş def’a 

    264 guruş 

 

Ahmed Kahya   Tokmak oğlu Yusuf   Karamanlı oğlu Mehmed 

160 guruş def’a  280 guruş   48 guruş 

 

Kahya uzun Mercan  Arab ali oğlu Osman   Mehmed kethüdâ 

24 guruş   212 guruş   32 guruş 

200 guruş def’a 

 

Kayalı oğlu Yusuf  Emîr oğlu Mustafa  Dilsiz oğlu Mehmed 
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108 guruş   32 guruş   14 guruş 

 

Arifli oğlu Mustafa  Muhzir oğlu Mehmed  Memiş oğlu Hüseyin  

62 guruş   94 guruş   75 guruş 

    102 guruş def’a 

 

Hamidli Osman   Köselerli Arab Deli   Arab Kör İbrahim 

64 guruş   Hüseyin   100 guruş 

    40 guruş 

 

Karamanlı oğlu İbrahim Leylek karyesinde Hacı Yaka köylü Çil Bekir 

184 guruş   Hasan’ın gulâmı(silik) 100 guruş 

    18 guruş 

 

Yaka köylü Çerbân oğlu Deli Mehmed oğlu Hamza  Yaka köylü Nurili oğlu  

Hüseyin oğlu Yusuf  76 guruş   Ahmed 

144 guruş       80 guruş 

34 guruş 

 

Pîr oğlu Bekir   Osmanların Abdullah  Yaka köylü Bayrakdar oğlu 

50 guruş   33 guruş   Mustafa 

        64 guruş 

 

Köselerli Cansı Kahya Karakuyulı Barmaksız  Mutâf Hüseyin  

Hüseyin    Ali    80 guruş 

144 guruş   112 guruş 

      60 guruş def’a 

    160 guruş def’a 

    332 guruş 

 

Deli Ahmed    Sinan oğlu Bekir   Hızır Osman 

80 guruş    300 guruş   80 guruş 

80 guruş def’a       110 guruş def’a 

160 guruş       190 guruş 
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Cem’an yekûni’l-tereketi’l-mezbûre 

62563 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Techîz ve tekfîn maa’l Mehr-i müeccel-i müsbit Varaka bahâ  

Kefâret bi’l-vasiye   li’z-zevceti’l-mezbûre 30 guruş 

1500 guruş   Ayşe 

    501 guruş 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Masârif-i müteferrika vesâir 

1513 guruş   94 guruş   380 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

4018 guruş 

 

Sahhu’l-bakî’t-taksîm beyne’l-verese 

58544 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-   Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l- Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-merkûm 

Mezbûre Ayşe   merkûm Hafız Hüseyin Ahmed 

7318 guruş 2[para  11383 guruş 26 para  11383 guruş 26 para 

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l- Hissetü’l-binti’l-kebîri’l- Hissetü’l-binti’l-kebîri’l-  

merkûm Mustafa  mezbûre Şerife  mezbûre Saliha 

11383 guruş 26 para  5691 guruş 22 para  5691 guruş 22 para 

 

Hissetü’l-binti’s-sagîri’l- 

mezbûre Hafize 

5691 guruş 22 para 

 

XII/145b 

No: 554 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 
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Antalya mahallâtından Ekdir Hasan Mahallesi ahâlisinden bâ’isetü’l-i’lâm Ayşe bint-i 

Abdullah nâm Hâtûn meclis-i şer’-i şerîf-i enverde hâlen zevc-i dâhili Abdullah bin Hasan 

nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb zevc-i dâhilim hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Abdullah’a zimmetinde mehr-i muaccelim olan nişân altunı kıymetinden iki yüz 

ve bey’ eylediği merkebim semeninden altmış altı guruş ki cem’an zimmetinde alacak hakkım 

olan iki yüz altmış altı guruşı bana edâ ve ifâda mümatale ider olmağla bi’s-suâl meblağ-ı 

mezbûrın zevcim merkûmdan istîfâsı murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm Abdullah dahi 

cevabında ciheteyn-i mezkûreteynden meblağ-ı merkûmın cem’an zimmetinde zevcesi 

müddeîye-i mezbûreye deyni oldığını tâyıân ikrâr itmeğin mûcebince meblağ-ı mezkûr iki yüz 

altmış altı guruşı zevcesi mezbûre Ayşe’ye edâ ve teslîm ile zevc-i merkûm Abdullah’a 

tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâbi’ aşer min şa’bânü’l-

muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:555 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Arab Mescidi Mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm 

Hüseyin bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde Burdurlı Pandli veled-i 

Köse oğlu Yorgi nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı 

bi’l-meclis işbu Pandli’ye târihinden üç mâh akdem Mollâ’dan bey’ itmiş oldığım ma’lûmü’l-

mikdâr ve’l-kıyme sabun ve kahve ve şeker semeninden ba’de’l-muhâsebe merkûm 

zimmetinde alacak hakkım olan üç yüz yirmi üç guruşı bana edada merkûm mümatale ider 

olmağla bi’s-suâl meblağ-ı mezbûr merkûmdan istîfâ olınmak murâdımdır didikde gıbbe’s-

suâl merkûm Pandli mikdâr-ı mezkûr cihet-i mezkûrden zimmetinde müddeî-i merkûma deyni 

oldığını tâyıân ikrâr itmeğin mûcebince meblağ-ı mezbûrı müddeî-i mezbûra edâ ve teslîm ile 

merkûm Pandli tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lam olındı fî’l-yevmi’l-hadi ve’l-

ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No: 556 

Medîne-i Antalya mahallâtından Divane Piri mahallesi sâkinlerinden zâtî ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife Ümmü Gülsüm bint-i el-Hâcc Mehmed tarafından zikr-i âtî bey’i huzûr-ı şer’de takrîr 

ve hüccet i’tâsına vekîl oldığı zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifân Kızılsaray 

Mahallesi ahâlisinden Ahmed Efendi ibn-i Abdin ve Keçi Bali Mahallesi ahâlisinden el-Hâcc 

Mehmed İbn-i el-Hâcc Abdullah nâm kimesnelerin ber-nehc-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve 

sübût ve vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan sâlifü’z-zikr Divane Piri Mahallesi ahâlisinden 

Hurşid Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’-i 
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şerîf-i enverde fî’l-asl İzmir ahalisinden ve mu’teberân-ı tüccârândan olub li-ecli’t-ticâre 

medîne-i Antalya’da sâkin bâ’isü’l-vesîka Mehmed Efendi ibn-i Mustafa muvâcehesinde bi’l-

vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem Ümmü Gülsüm bint-i el-Hâcc 

Mehmed akd-i âtîü’l-beyânın sudûrına değin silk-i mülk-i sahîhamda münselik Medîne-i 

Antalya iskelesinde vâkı’ hân ağzında kâin etrâf-ı erbaasından bir tarafı mezkûr hân kapusı ve 

bir tarafı Hasan Bey odaları ve bir tarafı Hacı Pandli mağazası ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile 

mahdûd ve bir bâb mülk-i mağazada olan rub’ hisse-i şâyıamı mağaza-ı mezkûrın nısf hisse-i 

şâyıasında malik ve mutasarrıf olan hâzır-ı bi’l-meclis İzmirî işbu Mehmed Efendi’ye 

tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’i bât-ı sahîh-i şer’î ile 

on bin guruş semen mukâbilinde şâyıân bey’ ve şâyıân teslîm ol dahi ber-minvâl-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr on bin 

guruşı müşterî-i merkûm Mehmed Efendi yedinden bi’l-iltimâs ve’l-kemâl ahz ve kabz 

eyledim ba’de’l-yevm mağaza-ı mezkûrın rub’-ı hisse-i sâyıasında benim asla ve kat’ân alaka 

ve medhalim kalmayub mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve 

sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didi didikde mûmâ-ileyh 

Mehmed Efendi dahi gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-yevmi’s-sâbi’ aşer min 

şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Hesabcı oğlu damadı Arnavud hafız İbrahim 

Tobcı yüzbaşı Hüseyin Bey 

Yusuf Ağâ 

Hasan Bey 

Muhzırbâşı Mehmed Çelebi 

ve gayrihum 

 

XII/146b 

No: 557 

Medîne-i Antalya’ya tâbi’ Kundı Karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Topal 

Hüseyin kethüda ve ibn-i Mustafa bin Abdullah’ın veraseti zevce-i metrûkeleri Ayşe bint-i 

Mehmed ve Kamile bint-i Ahmed ve sagîre kızları Meryem ve Havva ve li-ebeveyn kız 

karındaşları Havva ve vasiyet-i selasine mühasire oldığı ba’de’t-tahkiki’ş-şer’î sagîre-i 

mezbûre Meryem’in tesviye-i umûrına ve hıfza hisse-i mevrûsesine kıbel-i şer’den vasî nasb 

ve ta’yîn olınan merkûmın li-ebeveyn ammî oğlu Mehmed kethüda ibn-i İsmail kethüda ve 

sagîre-i mezbûre Havva içün dahi hıfza hisse-i mevrûsesiyle tesviye-i umûrına kezalik kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve ta’yîn kılınan Antalyalı Çullı oğlu Hafız Ahmed Efendi ve irsen kibâr-ı 
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merkûmeden her birerlerinin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’-î şerîf ile tereke-i 

müteveffâ-yı merkûm tahrîr olındığı sırada müteveffâ-yı merkûm Hüseyin kethüda hayatında 

ahz ve i’tâ eylediği medîne-i mezbûre mahallâtından Baba Doğan mahallesi sâkinlerinden ve 

tebaa-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden olub sadâkat ve istikâmet ile ma’rûf bâ’isü’r-rakîm 

Hacı İstifaroz yeğeni Pandli veled-i Kiryakov nâm kimesne zimmetinde ba’de külli  hesab on 

iki bin altmış guruş alacak hakkı oldığını vesayân-ı merkûmân ile zevcetân ahz mezbûrât 

savb-ı şer’-i enverde bi’l-ihbâr tahsîlini lede’t-taleb ve’d-da’vâ merkûm Pandli’den taleb ve 

suâl olundukda ba’de külli hesab mikdâr-ı mezkûr on iki bin altmış guruşı zimmetinde 

müteveffâ-yı merkûm Hüseyin kethüdaya deyni oldığını tâyıân ikrâr itmeğin alâ mûcebi’d-

da’vâ ve’l-ikrâr meblağ-ı mezbûr on iki bin altmış guruşı merkûm Pandli’den tamamen ve 

kâmilen ahz ve istîfâ ve müteveffâ-yı merkûmın tanzîm olınan terekesi kassâm-ı defterine 

derc ve imlâ birle sâir terekesiyle berâ-ı verese-i merkûmın miyânelerinde bi’l-farîzati’ş-

şer’iyye taksîm ve zevcesine ve uht-ı merkûmelerin hisseleri kendülerine ve sagîretân-ı 

mezbûretânın hisseleri dahi vasîleri olan merkûmân Mehmed kethüda ve Hafız Ahmed 

Efendi’ye i’tâ ve teslîm ve bâ-reviye-i şer’î istirbâh ile her birerleri tenbiye ve tefhîm 

olınmağın mâ vakaa bi’t-taleb ketb ve terkîm olındı fî’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-

muazzam sene tisa ve sebîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i Antalya mükerremetlü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 

A’zâdan Moravî Ahmed Efendi  

A’zâdan Uzun  Mustafa Efendi 

El-Hâcc Atiye  

ve gayrihum 

 

No: 558 

Medîne-i Antalya mahallâtından Elmalu Mahallesi ahâlisinden iken medîne-i mezbûreye 

muzâf İstanos nâhiyesinde bundan akdem vefât iden Kâdı Boran oğlu Hâcı Hafız Hasan ibn-i 

el-Hâcc Mehmed bin Abdullah’ın sulbî sagîr oğulları Mehmed ve Murad ve Halil ve sulbîye-i 

sagîre kızı Züleyha’nın babaları müteveffâ-yı merkûmdan müntakil ve mevrûs mallarını hıfza 

ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bâ-hüccet-i şer’iyye vasî nasb olınan müteveffâ-yı 

merkûmın birarzâdesi el-Hâcc Hafız Mehmed ibn-i el-Hâcc Yusuf üzerine nâzır ta’yîn olınan 

akrabasından ve bağ esnafından Mehmed Çavuş ibn-i el-Hâcc Hasan nâm kimesnelerden her 

biri medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-î şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ta’bîr-i 

ani’l-merâm idüb müteveffâ Hafız Hasan’ın bâ-ma’rifet-i şer’-î şerîf tahrîr olınan terekesi 

müteferrik olub cem’-i tahsîlinde usret bulunduğundan hisseci ve  vesâyet ve nezâret-i idâre 
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ve tereke-i müteveffâ-yı merkûmı tahsil ider kimesne bulunmadığından bizim içün bi’l-cümle 

terekeden (silik) üzere kıbel-i şer’den her birimize kadar-ı ma’rûf şehrîye ücret ta’yîn ve 

tahsîs olınmak matlûbımızdır didiklerinde vasî ve nâzır-ı merkûmânın takrîr-i meşrûhları 

vakıa mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğüne zikri meblağı ecr-i misl edâ ve zeyl-i kitâbda 

muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ihbârlarıyla tahkik eylediğine mebnî hakim-i mevki tûbâ-lehu 

ve hüsnümeâb fazîletlü Mollâ Efendi Hazretleri dahi târihinden itibâr vasî-i merkûm içün 

beher şehr iki yüz guruş nâzır-ı merkûm içün yüz guruş müteveffâ-yı merkûmın vasîleri ancak 

kebîre bulunan zevcesi Akile Hâtûn rızâ ve izniyle bi-cümle şirâdan almak üzere ücret 

uhdelerine muhavvil ve mahfuz umûr vesâyet nezâreti idâre ve rü’yet eyleyince ta’yîn olınan 

be-her şehr iki yüz vasî-i merkûm içün el-Hâcc Hafız Mehmed ve yüz guruş dahi nâzır-ı 

merkûm Mehmed Çavuş bi-cümle terekeden ahz ve kabz eylemeleri içün izin virmeğin mâ 

vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî gurre-i şehr-i recebü’l-mücerreb sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Tüccâr-ı hayriyyeden Abdülhamid Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim 

ve yine tüccardan Atiye  

Mahkeme kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

ve gayrihum 

 

XII/147a 

No:559 

Medîne-i Antalya mahallâtından Divane Piri mahallesi sâkinlerinden Hüseyin Bey ibn-i 

İsmail Bey tarafından zikr-i âtî bey’i takrîr ile hüccet i’tâsı istidâsına vekîl oldığı Şeyh Sinan 

Mahallesi ahâlisinden Sirac Ahmed bin Ali ve yine mahalle-i mezbûreden Sirac İsmail ibn-i 

el-Hâcc Mehmed nâm kimesnelerin ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle sâbit ve sübût 

vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan Kızılsaray Mahallesi sâkinlerinden Ahmed Efendi ibn-i 

Abdin nâm kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’-î hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

medîne-i mezbûreye tâbi’ Doyran karyesi ahâlisinden bâ’isü’l-kitâb Mollâ Ahmed bin 

Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilim Hüseyin Bey ibn-i İsmail Bey akd-i âtîü’l-beyânın sudûrına değin şirâen ve 

müstakilen silk-i mülk-i sahîhamda münselik olub Antalya’da Kör Hasan oğlu kahvesi 

civârında vâkı’ etrâf-ı erbaasından bir tarafı Murad Paşa’nın vakıf dükkanı ve bir tarafı 

hazinedâr Hâcı Bekir dükkanı ve bir tarafı Hoca Beni’nin vakıf odaları ve taraf-ı râbı’ tarîk-i 

âmm ile mahdûd bir bâb mülk-i hâncı dükkanımı bi-cümleten mâ-yeştemile ve yahviye 

tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan tagrîr ve gabndan ârî bey’-i bât-

ı sahîh-i şer’î ile altı bin yedi yüz semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mollâ Ahmed’e 
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bey’ ve temlîk ve teslîm ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr altı bin yedi yüz guruşı müşterî-î hâzır-ı 

merkûm yedinden tamamen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim ba’de’l-yevm dükkan-ı mahdûd-ı 

mezkûrde benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i merkûm Ahmed’in 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf 

olsun didi didikde merkûm Mollâ Ahmed dahi gıbbe’t-tasdîk mâ  vakaa bi’t-taleb ketb olındı  

fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:560 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm 

Ahmed ibn-i Molla Ali nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre 

mahallâtından Sagîr Bey Mahallesi ahâlisinden olub fî’l-asl Burdurlı Dikişçi Baki Usta ibn-i 

İsmail ve hâne mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye tebaasından Müfredic veled-i Ohannes 

ve Cami Cedîd mahallesi sâkinlerinden ve tebaa-i devlet-i aliyyeden Kuşi veled-i Vasili nâm 

kimesneler muvâcehelerinde başka başka her birinin üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu Baki Usta’ya târihinden sekiz mâh akdem malımdan bey’ itmiş 

oldığım gün bahâsından merkûm zimmetinde bin üç yüz altmış bir guruş yine hâzır-ı bi’l-

meclis Kuşi’ye târihinden sekiz sene akdem malımdan bey’ itmiş oldığım kezâlik gün 

semeninden zimmetimde bin yüz altmış altı guruş ki cem’an hâzırân-ı merkûmûn 

zimmetlerinde iki bin sekiz yüz yetmiş yedi guruş alacak hakkım olub her biri zimmetinde 

olan mikdâr-ı mezkûr alacağımı bana edâ ve ifâda ta’lil ve mümâtale ider oldığından bi’s-sual 

her birinden tahsîl ve istîfâ olınmak murâdımdır didikde gıbbe’s-sual müddeî-i aleyhim-ı 

merkûmûndan her biri cihet-i mezkûreden meblağ-ı mezbûr zimmetinde müddeî-i merkûma 

deyni oldığını tâyıân ve katiyen ikrâr ve i’tirâf itmeğin alâ mûceb-i ikrâr zimmetinde deyni 

olan mikdâr-ı mezkûrı müddeî-i merkûma edâ ve teslîm ile her birerleri tenbiye ve ilzâm 

olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/147b 

No:561 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallatından Bali Bey Mahallesi sâkinlerinden ve ahrâr-ı ricâlden 

bâ’isü’l-i’lâm Zenci Abdullah bin Abdullah nâm kimesne meclis-i şer’-î şerîf-i enverde 

Hadice binti İsa ile sulbî kebîr oğlu Mustafa nâm kimesneler muvâcehelerinde her birisinin 
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üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb İstanos nâhiyesi kurrâsından Beylan karyesinde sâkin 

iken bundan akdem vefât iden Hüseyin bin (boşluk) zimmetinde şirket-i müzâraa cihetinden 

alacak hakkım olan altı yüz elli guruşı kable’l-ahz ve’l-istîfâ merkûm fevt ve terekesine 

vârisleri olan zevce-i metrûkesi hâzire-i bi’l-meclis Hadice ve sulbî kebîr oğulları hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Mustafa ve gâibetân-ı ani’l-meclis Ahmed ve Süleyman ve sulbî sagîr oğulları 

Osman ve Yusuf ve sulbîye-i sagîre kızları Fatma ve sagîre kızları Ümmü Gülsüm ve 

Neslihan ve Ayşe vaz’-ı yed eylemekle meblağ-ı mezbûr alacağımı bana edâda verese-i 

merkûmûn ta’lil ve muhâlefet eylediklerine mebnî târihinden dört mâh akdem İstanos 

mahkemesinde nâib-i şer’ olan Mehmed Reşid Efendi huzûrında verese-i merkûmûndan vâris-

i kebîr olan hâzır-ı bi’l-meclis işbu Mustafa ile karındaşları gâibân-ı mezbûrân Ahmed ve 

Süleyman’dan meblağ-ı mezbûrı lede’d-da’vâ ve’l-inkâr ben dahi Antalyalı Çandır Hasan 

oğlu Mehmed Ali ibn-i el-Hâcc Veli ve Beltan karyesinden Ali muhtârın oğlu Osman nâm 

kimesneler şehâdetleriyle müddea-yı mezkûrımı isbât idecek ba’de’l-hulfi’ş-şer’î ve’l-hükm 

meblağ-ı mezbûrı tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan bana edâ ve ifâ ile mezbûrûn tenbiye ve 

ilzâm ve mahbes ilkâ olundukda müteveffâ-yı mezbûr malından ve terekesinden olan üç 

yaşında bir re’s tosunı bi-farz-ı muhammin takvîm ittiklerinde dört yüz guruş kıymet ile zikr 

olınan alacağıma mahsûben bana i’tâ ve teslîm ve kabz ve tesellüm itmş müddeâ-ı aleyhima-ı 

merkûmândan Mustafa cevâbında kaziye-i minvâl-i meşrûh üzere oldığını ve zevce-i mezbûre 

ile ibn-i merkûm Mustafa mûrisleri müteveffâ terekesine vaz’-ı yed ittiklerini maân ikrâr 

ittiklerine ve ba’zı verese muvacehesinde olınan isbât ile üzerine olınan mahkeme vesâir 

cümle vereseye mensûb oldığına binaen mikdâr-ı bâkî-i mezkûr iki yüz elli guruş dahi tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan müddeî-i merkûma edâ ve teslim ile mezbûrân Hadice ve Mustafa 

tenbiye ve ilzâm olındıkları huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l-hâdi ve’l-ışrîn min 

şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:562 

Medîne-i Antalya mahallâtından Âhi Yusuf Mahallesi sâkinlerinden olub sinn ve 

cüssesinin bülûğa tahammülü oldığı halde bülûğunu huzûr-ı şer’de ikrâr ve i’tirâf iden 

İbrahim Bey ibn-i Mustafa Bey ibn-i Mübâyaacı Halil Ağâ nâm kimesen medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-î hatîr-ı lazımü’t-tevkîrde medîne-i mezbûre mahallâtından 

Kızılsaray mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-kitâb Yusuf Ağâ ibn-i Receb nâm kimesne 

muvâcehesinde li-ebeveyn kebîr er-karındaşı Reşid Bey ibn-i mûmâ-ileyh Mustafa Bey ile 

babaları mîr-i mûmâ-ileyh tarafından dahi takrîr-i âtîyi tasdîka vekâleti Kızılsaray Mahallesi 

ahâlisinden Osman Efendi ibn-i Nureddin Âhi Yusuf Mahallesi sâkinleriden Süleyman bin 

Ali nâm kimesnelerin ber-nehc-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î 
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lâhık olan sâlifü’z-zikr Kızılsaray Mahallesi sâkinlerinden Ahmed Efendi ibn-i Abdülkadir 

nâm kimesne dahi hâzır oldığı halde bi’l-asâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb güzerân 

iden yetmiş dört târihinde hâl-i sagirimde hitân oldığım sırada işbu hâzır-ı bi’l-meclis Ahmed 

Efendi’nin müvekkili gâib-i ani’l meclis babam Mustafa Bey sünnetlik olarak müstakilen 

bana hibe ve temlîk işhâd ve yine benim içün bi’l-velâye ithâb ve kabûl eylediği cihetle târihi 

mezbûrdan berü akd-i âtîü’l-beyânın sudûrına değin silk-i mülk-i sahîhamda münselik olub 

Mandırla çiftliği dâhilinde vâkı’ etraf-ı erbaasından pederim mûmâ-ileyhin kız karındaşı 

halam Ayşe Hanım’ın çiftliği ile mahdûd ve eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireyi müştemil 

otuz dönüm mikdârı bir kıt’a mülk-i bağçeyi hâvî ve bir göz deverân iden taş ile tahtânî  

kiremid ile poşide ve yine tahtânî bir kamışlı oda ve bir aded buycek damını mühtevî bir bâb 

mülk-i değirmeni bi-cümleti’t-tevvâbi’ ve’l-levvâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l- murâfıki’l gayri 

mestûre tarafından îcab ve kabûli hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ve tagrîr ve gabndan 

ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile yirmi bin guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu 

Yusuf Ağâ’ya bey’ ve temlîk ve teslîm ve teslîm♦ eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr yirmi 

bin guruşı müşterî-i hâzır-ı merkûm yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim 

ba’de’l-yevm zikr olınan değirmen ve bağçe-i mahdûdede benim asla ve kat’ân alaka ve 

medhlim kalmayub müşterî-i merkûm Yusuf Ağâ’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi 

olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun didikde müşterî-i merkûm Yusuf 

Ağâ dahi gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb tahrîr ve imlâ olındı fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn 

min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i Antalya mükerremetlü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 

A’zâ’dan Moravî Ahmed Efendi  

A’zâdan Uzun Mustafa Bey 

Biraderi Paşa Hafız 

ve gayrihum 

 

XII/148a 

No: 563 

Medîne-i Antalya mahallâtından Âhi Yusuf Mahallesi sâkinlerinden olub sinn ve cüssesi 

bülûğa mütehammil oldığı halde bulüğını huzûr-ı şer’-î şerîfde mukırr ve mu’terif olan 

İbrahim Bey ibn-i Mustafa Bey ibn-i Mübâyaacı Halil nâm şahs-ı âkıl ve bâliğ asâlaten ve li-

ebeyn kız akrındaşı Zebide Hânım binti’l-mûmâ-ileyh Mustafa Bey nâm âkıla ve bâliğa 
                                                
♦ “teslîm” mükerrerdir.  
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tarafından dahi âtîü’z-zikr mülk-i mağazanın rub’ı hissesinde beş sehm i’tibârıyle bir sehm 

olan hisse-i şâyıâsını huzûr-ı şer’-î şerîf-i lâzımü’t-teşrîfde şâyıân mübia ve kabz-ı semene 

vekâleti zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-şer’iyye ârifûn Sagir Bey mahallesi ahâlisinden ve 

a’zâ-yı meclis-i livâdan Moravî Ahmed Efendi ibn-i Mustafa ve sâlifü’z-zikr Âhi Yusuf 

Mahallesinden Mercan bin Abdullah’a ve Süleyman bin Ali ve Kızılsaray Mahallesi 

ahâlisinden Ahmed Efendi ibn-i Abdin nâm kimesnelerin ber-nehc-i şer’î eyledikler 

şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olan li-ebeveyn er-karındaşı Reşid 

Bey ibni’l-mûmâ-ileyh Mustafa Bey nâm şahs-ı âkıla medîne-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer’imizde fi’l-asl Medîne-i İzmir ahâlisinden ve tüccârân-ı mu’teberândan olub 

medîne-i Antalya’da li-ecli’ş-ticâre sâkin olan bâ’isü’l-vesîka Mehmed Efendi ibn-i Mustafa 

nâm kimesne muvâcehesinde vekâletine nefsinden dahi asâleten her biri ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm idüb benim ile li-ebeveyn kebîr er-karındaşım hâzır-ı bi’l-meclis işbu İbrahim 

Bey ve li-ebeveyn kebîre kız karındaşım gâib-i ani’l-meclis Zebide Hânım’ın validesi 

mevrûsemiz müteveffîye Havva bint-i el-Hâcc Mehmed Ağâ’dan bi’l-irsi’ş-şer’î uhdemizde 

müntakil ve beş sehm i’tibâriyle iki sehmi benim ve iki sehmi dahi er-karındaşım hâzır 

İbrahim Bey’in ve bir sehmi dahi kız karındaşım müvekkilem mezbûre Zebîde Hânım’ın 

olarak akd-i âtîü’l-beyânın sudûrına değin bu vecihle miyânemizde mesâân ve müştereken 

silk-i mülk-i sahîhamızda münselik olub Medîne-i Antalya iskelesinde kâin hânemizde vâkı’ 

etrâf-ı erbaasından bir tarafı mezkûr hân kapusı ve bir tarafı Hasan Bey odaları ve bir tarafı 

işbu Hacı Pandli mağazası ve taraf-ı râbi’ tarîk-i âmm ile mahdûd mağazanın sihâm-ı 

mezkûre-i müşterekemizden ibâret rub’-ı hisse-i şâyıâsını tarafındân îcâb ve kabûli hâvî şürût-

i müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh şer’î ile on bin guruş semen mukâbilinde 

mezkûr mağazanın selase-i erbâ’ bâkisine mâlik olan hâzır-ı bi’l-meclis İzmirî işbu Mehmed 

Efendi’ye karındaşım hâzır-ı mezbûr İbrahim Bey asâleten ben dahi benim asâleten ve hem 

vekâleten işbu meclis-i şer’de şâyıân bey’ ve temlîk ve şâyıân teslîm eylediğimizde mûmâ-

ileyh dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr on bin guruş karndaşım mîr-i mezbûr hissesi olan dört bin guruş 

merkûma ve benim hissem olan kezalik dört bin guruş ile müvekkilen kız karındaşım hânım-ı 

mezbûrebin hissesi olan iki bin guruş ki cem’an altı bin guruş dahi bana teslîm iderek bu 

vecihle cem’an on bin guruşı kâmilen edâ ve teslîm mîr-i mûmâ-ileyh ile ben dahi 

hisselerimiz içün sekiz bin guruşı asâleten iki bin guruşı dahi müvekkilem merkûme içün 

vekâleten kâmilen meblağ-ı mezbûrı ahz ve istîfâ eyledik ba’de’l-yevm mülk-i mağaza-i 

mahdûd-ı mezkûrın rub’ı hisse-i şâyıâ-ı müşterek-i mezkûresinde bizim ve müvekkilem 

mûmâ-ileyhin asla ve kat’ân ve vecâhen mine’l-vücûh alaka ve medhalimiz kalmayub 

müşterî-i hâzır-ı merkûm Mehmed Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarf ve sarîhi 
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olmuşdır mülkü olan selâse-i erbaa-i bâkiyesi ki rub’-ı mezkûrde dahi kayfe mâ yeşâ ve hasbe  

mâ yehtâr mutasarrıf bi’l-âfiye ve’l-meymenete mâlik ve mutasarrıf olsun didikde hâzır-ı 

merkûm İbrahim Bey ile müşterî-i mûmâ-ileyh Mehmed Efendi asîl ve vekîl-i mûmâ-ileyh 

Reşid Bey vecâhen ve şifâhen gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb terkîm ve imlâ olındı fî’l-

yevmis’-sâmin aşer min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Hesabcı oğlu damadı Arnavud hafız İbrahim  

Tobcı Yüzbâşısı Hüseyin Bey 

Yusuf Ağâ  

Hasan Bey  

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ  

ve gayrihum 

 

XII/148b 

 No:564 

 Ma’rûz-ı dâîleridir ki  

 Medîne-i Antalya’ya tâbi’ İstanos nâhiyesinde kâin Yade karyesi sâkinlerinden Yusuf 

(boşluk) nâm kimesne medîne-i mezbûrede meclis-i livâya mahsûs odada huzûr-ı âlî 

kaymakamilerinde ma’kûd-ı meclis-i nebevîde bi’l-cümle a’zâ-yı meclis hâzırlar oldukları 

halde medîne-i mezkûre mahallâtından Cami Cedid mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm Yarım oğlu Yani veled-i Totoroz nâm kimesne 

muvâcehesinde oğlu Hasan Ali dahi hâzır oldığı halde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu Yani’ye mânîfatura semeninden yalnız bin yüz kırk guruş deynim olub 

ziyade bulmağın merkûm evvelki vakt zamanda meblağ-ı mezbûrı kâmilen benden ahz 

ittikden sonra işbu sene vakt-i zamanda İstanos’da tekrar fuzûlı ve çabucak benden dokuz yüz 

yirmi guruşı dahi ahz itmiş olmağal bi’s-suâl meblağ-ı sânî-i mehûzın merkûmdan istirdâdı 

muradımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm yani dahi cevâbında vakteyn-i mezkûreteynde 

meblağ-ı mezbûreyni müddeî-i merkûmdan ahz eylediğini ikrâr lakin ikrâr ittiğini mânîfatura 

semeninden başka târihinden on dört mâh akdem hâzır-ı merkûmın oğlu işbu Hasan Ali 

Kızılkaya pazarında bulunduğum mahalle gelerek babası merkûmın selâmıyla dokuz yüz 

yirmi guruş karzan benden taleb eylediğini kelâmını teblîğ itmekle ben dahi i’timâden oğlu 

hâzır-ı merkûma malımdan ve yedimden mahzar-ı şuhûdda dört aded İngiliz lirası ve üç aded 

Osmanlı lirası ve iki aded beyaz sîm mecidiye olarak meblağ-ı mezkûrı oğlu merkûm yedine 

ikrâz ol dahi ahz ve istikrâz itmekle meblağ-ı müstakriz-i mezkûr alacağı İstanos 

mahkemesinden merkûmdan da’vâ ve isbât ve hükm-i şer’î ile bi-hakkın almışımdır deyü 
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müdafâa ve müddeî-i merkûm dahi husûs-ı mezkûr içün oğlu merkûma emir ve irsâliyle 

mahkeme-i mezkûre merkûm Yani’nin isbâtını ve oğlu merkûm Hasan dahi târih-i merkûmda 

mahal-i mezkûrde ber-minvâl-i muharrer meblağ-ı mezkûrı merkûmdan istikrâz ve kabz 

eylediğini külliyen inkâr itmeleriyle dâfi’-i merkûm Yani’den def’-i meşrûhına mutâbık 

beyyine taleb olındıkda ol dahi lede’t-tezkiye adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan 

Takyeci Mahallesi sâkinlerinden İbrahim bin Abdurrahman’a ve Aşık Doğan Mahallesinden 

Şeyh Halil bin Mehmed nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î mutâbıkân li’d-def’ 

biayîne eyledikleri şehâdetleriyle def’-i mezkûr ve merkûma olan ikrâz-ı mezbûrı isbât 

itmeğin mûcebince ba’dezîn husûs-ı mezkûr içün da’vâ-yı tekrâr ile merkûm Yani 

muârazadan ve bi-vech-i müdâhaleden merkûm Yusuf men’ olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm 

olıdı fî’l-yevmi’l-hadi ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No: 565 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya mahallâtından Kara Dâî mahallesinde sâkine zâtı ta’rif-i şer’î ile 

ma’rife bâ’isetü’l-i’lâm Uş kızı el- Hâcce Hadice bint-i Mehmed nâm Hâtûn meclis-i şer’de 

medîne-i mezbûre mahallâtından Âhi kızı mahallesi ahâlisindenve Debbağ esnâfından Küncü 

oğlu İsmail bin Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu İsmail 

zimmetinde cihet-i karz-i şer’îden bâ-sened beş yüz guruş alacak hakkım merkûmdan hâlen 

taleb iderim deyü da’vâ ittikde ol dahi ber vech-i muharrer ikrâr ve i’tirâf itmekle alâ mûceb-i 

ikrârihu’l-mezkûr meblağ-ı mezbûr beş yüz guruşı müddeî-i mezbûre el-Hâcce Hadice edâ ve 

teslîm ile müddeî-i aliyye-i merkûm İsmail’e tenbiye olındığı bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine 

i’lâm olındı hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn 

ve mieteyn ve elf 

 

No:566 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki  

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami Cedid Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm İlyas ve karındaşı Yani veled-i Dimitri nâm 

kimesneler medîne-i mezkûrede meclis-i livâya mahsûs odada huzûr-ı âlî-i kaymakamide bi-

cümle a’zâ-yı meclis-i livâ hâzırlar oldıkları halde akd olınan meclis-i şer’-î şerîfde Lüngüşlü 

aşiretinden Sagir Süleyman bin Abdullah nâm kimesne mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb târihinden iki sene akdem gâib-i ani’l-meclis Adile Hanım bint-i el-Hâcc Mehmed 

Ağâ’dan iki bin dört yüz guruş bedel-i makbûz mukâbilinde bâ-ma’rifet sâhib-i arz bi’t-

teferrug işbu tapu senedi mûcebince uhde ve tasarrufumuzda olub Kandire Çiftliğinde 
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Palazaki nâm mahalde vâkı’ etrafı Ahi Ceni makberesi ve Hamam Başı ve Gök Çam tarîk-i 

âmm ile mahdûd dört yüz dönüm mikdâr-ı arâzi amîreye tasarrufumızda bir tarafdan 

müdâhale ve mümânaât olınmak olınmak îcâb itmez iken hâzır-ı bi’l-meclis işbu Süleyman 

arâzi-i mezkûreyi tasarrufımızda bi-vech bize müdâhale ve ta’rîz ider olmağla bi’s-suâl 

müdâhale-i vâkıasının men’î murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl müddeî-i aliyye-i merkûm dahi 

cevâbında arazi-i merkûmeyi tasarrufda müddeiyân-ı merkûmâna mümânaat eylediğini ikrâr 

ancak yedimde olub ibrâz eylediğim işbu sened mantukınca arâzi-i mahdûde-i mezkûre Şeyh 

Bayezid vakfından ve vakf-ı mezbûr mütevellisi dahi Hüseyin ve Ali Efendiler oldığından 

mütevelliyân-ı merkûmândan bâ-sened tefevvüz olınmış arâzim olmağla bi-hakkın müdâhale 

iderim deyü müdâfaa ve istinâda gayri sâlih bir sened-i gayri mu’teberiye ve gayri ma’rûf 

ibrâz ve izhâr müddeiyân-ı merkûmân dahi müddeî-i aliyye-i mezbûr Süleyman bir sene 

arâzi-i mezkûreyi kendüden isticâr eylediği beyânıyla def’-i mezkûrı def’le mukâbeleye 

ibtidâr ve merkûm Süleyman dahi kendi ma’rifetiyle oğlu hâzır-ı bi’l-meclis Mustafa’nın 

sene-i kâmile müddeî-i merkûmdan arâzi-i mezkûreyi isticârını maân ikrâr idecek husûs-ı 

meşrûh muahharen da’vâ ve tefevvüzüne mâni’ ve hâciz ve tenâkuz zamanı idüğü bedihi ve 

bâriz oldığı ve tarafeyn iltimâsıyla arâzi-i mezkûreyi mahallinde bi’l-muâyene keşf ve tahkîk 

zımnında savb-ı şer’î enverden Paşa Hafız Bekir Efendi ibn-i Osman Ağâ ve cânib-i 

hükümetden dahi arâzi kâtibi Süleyman Bey ibn-i Ömer ve Zabtiyye İbrahim Çavuş tafeyn 

istihsâliyle arâzi-i mezkûre üzerine varub bi’l-etrâf ta’yîn ve irâe mahdûd olınarak celb 

eyledikleri bî-garaz erbâb-ı vukûfdan sikat-ı sahîhatü’l-kelîmât cem’-i gafîrden istiknâh-ı 

madde ittiklerinde arâzi-i mezkûrenin rakabesi mine’l-kadîm kandire çiftliği arâzisinden fakat 

aşarı Bilindir vakfına virilegeldiği ma’lûmları oldığını makâm-ı şehâdette ihbâr eylediklerini 

aldıkları şehâdetnâme-i merkûmeyn ile gelüb ümenâ-ı merkûmûn muahharen yine meclis-i 

mezkûrde huzûr-ı şer’e tarafeyn muvâcehelerinde arz ve inhâ ittikleri mûcebince ba’de’l-

hükm husûs-ı mezkûr ile ba’dezîn bi-vech-i şer’î müddeiyân-ı merkûmâna muârazadan 

merkûm Süleyman men’ olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min 

şevvâli’l-mükerrem sene tisa ve ve sebîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/149a 

No:567 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Kemer ağzı nâm mahalde sâkine hürre-i zenciye Hanife bint-i Abdullah nâm Hâtûn 

meclis-i şer’-i şerîf-i enverde medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan Mahallesi 

sâkinlerinden reâyâ-yı devlet-i aliyyeden bâ’isü’l-i’lâm Hacı İstifaroz veled-i Dimitri nâm 

kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb zevc-i dâhilim iken târihinden 
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yedi mâh akdem idüb hâlen gayri müfîk bulunan gâib-i ani’l-meclis zenci Selim bin 

Abdullah’ın mâlı olan bir re’s öküz ile bir re’s merkebi hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hacı İstifaroz 

ahz ve fuzûli bi-gayri hakkın hâlen zabt ve vaz’-ı yed ider olmağla bi’s-suâl bana teslîm ile 

merkûm tenbiye olınmak murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm İstifaroz dahi cevâbında 

müddeîye-i merkûmenin zevci mecnûn-ı merkûmın mâlı olan mezkûr bir re’s öküz ile bir re’s 

merkebi ahz ve hâlen vaz’-ı yed eylediğini ikrâr lakin merkûm zimmetinde mâlı fatura semeni 

cihetinden olan alacağımın hesâbını târihinden bir sene akdem kemer ağzında Salih onbaşı 

odasında merkûmın kemâl-i akıl ve sıhhatinde kendsüyle mahzar-ı şuhûdda rü’yet 

eylediğimizde zimmetinde sekiz yüz on dört guruş alacak hakkım zuhûr idüb hatta meblağ-ı 

mezbûr cihet-i mezkûreden zimmetinde bana deyni oldığını tâyıân ve kat’iyyen ikrâr ve 

kable’l-îfâ muahharen illet-i cinnet ile ibtilâ itmekle keyfiyeti bilen karye-i mezkûre muhtârı 

ve ihtiyarları mezkûr merkebe ikiyüz ve mezkûr öküze üç yüz ki cem’an beş yüz guruş bana 

i’tâ iderek bâkî semenlerinden kalan dört yüz altmış iki guruşı alacağım olan meblağ-ı 

sâlifü’z-zikrden mikdâr-ı mezkûre takâs ve mahsûb olmak üzere mezkûr öküz ve merkebi 

bana i’tâ ve teslîm idüb ben dahi ba’de’l-mukâs ve’l-kabûl bâkî alacağım olan üç yüz elli iki 

guruşı iltimâs-ı merkûmeyn ile fedâen li’l-yemîn hatt ve tenzîl itmiş oldığından ber-minvâl-i 

meşrûh bi-hakkın zabt ve vaz’-ı yed iderim deyü müdâfaa ve müddeî-i mezkûre deyn ve def’-i 

mezkûrı inkâr idecek dâfi’-i merkûmdan deyn-i mezkûr içün eser-i talebi’l-beyyine ol dahi 

lede’t-tezkîye adl ve makbûl işhâde idükleri ihbâr olınan Köselerli Kuleli oğlu Mustafa bin 

Halil ve musaddak  zenci Said bin Abdullah nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î 

eyledikleri şehâdetleriyle mecnûn-ı merkûm ile kemâl-i akıl ve sıhhatinde târih-i mezkûrda 

mekân-ı merkûmda olınan muhâsebe-i mezkûre ile ikrâr-ı mezkûrı isbât itmeğin mûcebince 

rızâsıyla fedâen li’l-yemîn merkûm Hacı İstifaroz’un hatt ve tenzîl eylediği mikdâr-ı 

mezkûrdan mâ adâ semen-i mezkûrden mukâsa ve kabûl ittiğini dört yüz altmış iki guruşı 

merkûma edâ itmedikce zikr olınan merkeb ve öküz istirdâdıyla bi-vech muârazadan zenciye-i 

mezbûre Hanife men’ olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-ışrîn min 

şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/149b 

No:568 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Antalya mahallâtından Cami Cedid Mahallesi ve devlet-i aliyye tebaasından bâ’isü’l-

i’lâm Hoca Yani veled-i Kostanti nâm kimesne meclis-i livâya mahsûs odada akd olınan 

meclis-i şer’-î Ahmedîde a’zâ-yı meclis hâzırlar oldukları Manavgat kazâsında vâkı’ Sarılar 

karyesi sâkinlerinden Hâcı Said bin Bilal nâm kimesne mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i 
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kelâm idüb Hacı♦ bi’l-meclis Hacı Said’e târihinden sekiz sene akdem malımdan bey’ itmiş 

oldığım mânifatura semeninden merkûm zimmetinde beş yüz guruş alacak hakkım olmağla 

bi’s-sual meblağ-ı merkûmın mezbûrdan istihsâli matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl cevâbında 

cihet-i mezkûreden meblağ-ı mezbûr zimmetinde müddeî-i merkûma deyni oldığını tâyıân 

ikrâr itmeğin mûcebince meblağ-ı mezkûrı müddeî-i merkûma edâ ile mezbûr Hacı Said 

tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-ışrîn min 

şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:569 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-i’lâm Hüseyin Ağa 

bin Halil nâm kimesne Teke Sâncağı dâhilinde hayme-nişîn Abdal tâifesinden Çil Durmuş 

zimmetinde olan mîri virgüsi deynini ifâ ve edâ içün benden ve yedimden istikrâz ve kabz 

eylediği altı yüz elli dört guruşı ile’l-ân bana edâ itmeyüb muhâlefet ider olmağla bi’s-suâl 

meblağ-ı mezbûr alacağımın merkûmdan tahsîl olınması murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl ve 

akibe’l-inkâr ve eser-i talebü’l-beyyine müddeî-i merkûm lede’t-tezkiye makbûli’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olınan Sofular Mahallesinden Zabtiyye İbrahim bin Kır Salih ve Şeyh Sinan 

mahallesinden Zabtiyye Ahmed bin Ali Hoca şehâdet-i şer’iyyeleriyle müddeâ-yı mezkûrını 

ba’de’l-isbât ve’l-hükm meblağ-ı mezkûr altı yüz elli dört guruşı müddeî-i mezbûra edâ ve 

teslîm ile merkûm Durmuş tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fi’l-

yevmi’s-sâdi ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:570 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Çuyugallı karyesi sâkinlerinden Hüseyin bin Hüseyin nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde Urunkuş’da vâkı’ Hacı İstifaroz bağçesinde bağçevan olan bâ’isü’r-rakîm Anaştaş 

veled-i Ligori nâm kimesne mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-

meclis işbu Anaştaş târihinden on sekiz gün akdem bağçesinde mahsûline zarar ve ziyân 

ittiğinden nâşi habs ve tevkîf ve bir müddet sonra ıtlâk ve irsâl eylediği altı yaşında erkek bir 

re’s erkek devem muahharen hiçbir mahallinde eser-i cerh olmayarak kendi yedimde hâlik 

olmuş ise de merkûmın hasbi helâkına sebeb olmuş oldığından merkûmdan kıymetini zamân 

taleb iderim deyü merkûmın da’vâsı takrîr-i meşrûhı üzere şer’ân şâyân-ı iltifât ve istimâ’ 

olmadığından husûs-ı mezkûr içün bi-vech merkûm Anaştaş’a muârazadan mezbûr Hüseyin 

                                                
♦ “hâzır” olmalıydı 
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men’ olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:571 

Medîne-i Antalya mahallâtından Ekdir Hasan mahallesinde sâkin şahs-ı ta’rif-i şer’ ile 

ma’rife bâ’isetü’l-vesîka Hâcce Hafsa binti Ali nâm Hâtûn medîne-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer’imiz vâcibü’t-tevkîrde kaymakam-ı sâmîmakam saâdetlü Rıdvan Paşa dahi hâzır 

bulundukları hâlde yine medîne-i mezkûre mahallâtından Kızılsaray Mahallesi ahâlisinden 

moravî-asl Hasan ibn-i Yusuf nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hasan hucrinde bulunan yine hâzır-ı bi’l-meclis işbu yedi yaşında 

sagîr Adem benim mu’tikam olan zenci Ali bin Abdullah’ın zevce-i menkûhası ve Moravî 

Ömer Ağâ’nın mu’tikası zenciye Halime bint-i Abdullah’dan mütevellîd sulbî sahîh oğlu 

oldığı ve babası merkûm târihinden sekiz sene akdem sözde zuhûr olan Rusya seferinde 

zevcesi mezbûre batnında ademi haml-i müstebinü’l-halka olarak terk iderek rızâsıyla 

Erzurum ordusuna azimet ve sagîr-i merkûm müddet-i haml içinde hürren tevellüd ve babası 

mu’tikam merkûm Ali orada ve valide-i mezbûre Halime dahi altı mâh akdem burada vefât 

eylediği ecilden sagîr-i mezbûrın hakk-ı velâ ve hidânesi benim olmağla hür olan sagîr-i 

merkûm ademi imsâk iden hâzır-ı merkûm bi-hükmi’l-velâ taleb iderim bi’s-suâl bana teslîm 

ile tenbiye olınmak muradımdır didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Hasan dahi cevâbında sagîr-i 

merkûm Adem’in hürriyetini ve yedinde imsâk ittiğini ikrâr ancak kaziye-i meşrûha 

ma’lûmım değildir deyü müddeîye-i mezbûrenin hakk-ı velâ ve hidânesi inkâr idecek ol dahi 

lede’t-tezkîye her biri adl ve makbûli’ş-şehâde idükleri ihbâr olınan sâlifü’z-zikr Ekdir Hasan 

Mahallesinden Kör Hasan bin Abdullah ve Sofular Mahallesinden Kır Salih Ağâ ibn-i Halil 

nâm kimesneler bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle müddeâ-yı 

mezkûrını ba’de’l-isbât ve sagîr-i mezbûrın hürriyetiyle ba’de’l-hükm bi-hükmi’l-velâ ve’l-

hidâne mezbûrı müddeî-i merkûma Hâcce Hafsa’ya teslîm ile merkûm Hasan tenbiye olınub 

mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-yevmi’s-sâbi ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene 

semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti mükerremetli el-hâcc Mehmed Emin Efendi 

A’zâdan Moravî Ahmed Efendi 

El-Hâcc Ömer Ağâ 

Torunzâde İsmail Efendi 

Kemerekci Murad Efendi 

ve gayrihum 
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XII/150a 

No:572 

Derûn-i defterde mezkûri’l-ism müteveffâ Halil muahharen zamm-ı nâsda zuhûr iden 

alacağı ile sâir terekesi beyne’l-vereseti’l-mezbûr mezbûreyn bi’l-farîzati’ş-şer’iyye taksîm 

olmak üzere tahrîr olındığı ber-vech-i âtî zikr olınur hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i 

şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Verese-i kibâr ile vasî-i merkûmın ber-vech-i şer’î havâle ve her birerlerini kabûl itmiş 

oldukları zamm ber-vech-i âtî tafsîlen beyân olınur 

 

Hüseyin Ağâ zimmetinde Tahracı oğlu Ali   Kara Ali’nin sagîr zimmeti 

    zimmetinde  

1226 guruş   550 guruş   756 guruş 

 

Ahmed Ağa’nın İsmail Kara Ali zimmetinde  Köle’nin oğlu Ahmed zimmetinde 

zimmetinde   90 guruş   35 guruş 27 guruş 945 guruş 

100 guruş 

 

Dali Ahmed zimmetinde Bekir Ağâ zimmetinde  Süleyman Ağâ zimmetinde 

454 guruş   67 guruş   41 guruş 

 

Kara Ali’nin oğlu Himmet Ayaz oğlu Mehmed   Çelebi oğlu Hasan zimmetinde 

zimmetinde   zimmetinde   280 guruş 

41 guruş   30 guruş 

 

Mehmed’in oğlu Süleyman  Koca oğlu Mehmed   Fazlı’nın zimmeti zevcesi 

Zimmetinde   zimmeti   36 guruş 

250 guruş   171 guruş     

 

Kel Hasan oğlu Hasan Ali Kizli koca Ali   Kizli 

320 guruş    zimmetinde   zimmetinde 

    914 guruş   130 guruş 

 

Emine zimmetinde  Urlu oğlu Mehmed   Kizli heybeli oğlu İsmail  

165 guruş   zimmetinde   zimmetinde  

    770 guruş   204 guruş 
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Eski Yörük aşiretinden  Mezkûr Süleyman  Nasuh zimmeti 

Süleyman çavuş  çavuşun analığı  30 guruş 

18 guruş   15 guruş    

 

Eski Yürekli Mustafa  Zevcesi Emine   Halı Ahmed zimmetinde  

Zimmetinde   zimmetinde    

40 guruş   17 guruş   90 guruş 

 

Zevcesi zimmetinde  Zevcesi zimmetinde   A’yân oğlu İsmail  

240 guruş   yağ semeni   zimmetinde 

    48 guruş   7 guruş 

 

Zevcesi zimmetinde   Kel Yusuf zimmetinde Zâim oğlu Süleyman  

Dühân     400 guruş   zimmetinde 

25 guruş       40 guruş 

 

Yekûn 

10065 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

251 guruş 30 para Resm-i kısmet 

  17 guruş   Kaydiyye 

  56 guruş 10 para Vâsi ma’rifetiyle vukûbulan masârif 

325 guruş  

 

Sahhu’l-bâkî fî’t-taksîm mezbûreyn 

9740 guruş  

Hissetü’l-zevceti’l-  Hissetü’l-ibneti’l-mezbûre  Hissetü’l-mezbûr Ahmed 

mezbûre Amine  Ümmühan   1724 guruş 

1218 guruş 80 para  1625 guruş 10 para  

 

Hissetü’l-mezbûr Ramazan Hissetü’l-mezbûre Şerife Hissetü’l-mezbûre Gülsüm 

1724 guruş   862 guruş 10 para  862 guruş 10 para 

 

Hissetü’l-mezbûre Fatma Hissetü’l mezbûre Zeyneb  
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862 guruş 10 para  862 guruş 10 para 

Sagîrûn-ı mezbûrûnın vasîleri ammizâde merkûm Osman’ın üzerine kıbel-i şer’iyyeden 

diğer ammizâde Hadika ibnetü Hasan nâm kimesne vasi-i merkûn umûr ve vesâyetine 

berbabere mübâşeret itmememin üzerine tenbiye dahi olmağla ber-vech-i muharrer nezâret-i 

merkûmı kabûl ve hidmet-i lâzımesi edâyı mütteahid eylediği işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/151a 

No: 573 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden bâ’isü’r-rakîm Hacı Yorgi veled-i Filibo nâm kimesne medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre 

sâkinlerinden ve tebaa-ı mezkûreden Çarmilaskosı bint-i Kostanti nâm Nasraniyye oğlu olub 

zikr-i âtî da’vâda tarafından husûmete ve red cevâba vekîl-i musaddakı Kuyumcı Burlikor 

oğlu Kostanti veled-i İstiradi nâm kimesne mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

mine’l-kadîm bi’t-tensîf nısfı benim mülküm olan kuddis-i şerîf  vekîl-i papas müteveffâ 

Totos’un ve nısf-ı diğeri dahi hâzır-ı bi’l-meclis işbu Kostanti’nin müvekkilesi validesi gâib-i 

ani’l-meclis Marine’nin memlukı Yani’nin olub târihinden kırk sene akdem ve otuz dokuz 

sene akdem dahi müvekkile-i merkûmenin semen-i ma’lûm-ı medfû’ mukâbilinde 

merkûmândan şirâ-ı nısf-ı mezkûrlarına mâlik oldığımız menzilin kadîmü’l-eyyâmda hîyn-i 

inşâsında bilece binâ olınanacak benim mülk-i mezkûrım dâhilinde bulunmağla vakt-i 

temlikim olan târih-i mezkûrdan berü ben mezkûr ocağı isti’mâl edegelmiş ve hâzır-ı merkûm 

ve müvekkilesi mezbûreden her birerleri benim isti’mâl ile intifâ’ edegeldiği muâyene itmiş 

iken muahharen târih-i vesîkadan üç beş sene evvel mücerred benim hissemden senin tarafına 

fazla ve zâid mahal geçmiş deyü eylediği zuam-ı muhzır ile mezkûr ocağı sedd ve ta’lîl ve bu 

vecihle beni infâdan mahrûm ve ızrâr ve sefîl itmiş olmağla bi’s-suâl mezkûr ocağım 

kemâfi’s-sâbık keşf ve küşâd olınmasında bana mümânaat itmek ile hâzır-ı merkûm tenbiye 

olınmak muradımdır didikde gıbbe’s-suâl vekîl-i merkûm Kostanti dahi cevâbında müddeî-i 

merkûmın takrîr-i meşrûhı üzere târih-i merkûmda mezbûrândan müşterâ her birerlerinin 

mülki olarak müddet-i mezkûrede derûnında sâkin oldukları menzil-i mezbûr vasatında 

bulunan mezkûr dîvâr ve ocağın kadîm oldığını müddeî-i merkûmın müddeî-i merkûmın 

müddet-i vefîre istimâl ile intifâ eylediğini ve kendüye zararbîni olmadığı halde mücerred-i 

mezkûr dîvâr kendüye müvekkile olan mezbûrenin ittisâlinde  ve müddeî-i merkûmın mülkü 

derûnında hissesi olmak zuam-ı mezkûreyle muahharen tarih-i merkûmda sedd ittirdiğini bi’l-

vekâle ikrâr hisse-i zâidesi zâhire ihrâc olınmak üzere bi-tekrar mukâsı talebinde ısrâr itmeğin 

mûcebince dîvâr-ı mezkûrın bi’l-istiklâl mülkiyetiyle ittisâlinde ve müddeî-i merkûmın mülkü 
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derûnında zâid hisse olmak da’vâ-yı meşrûhası şer’ân şâyân-ı iltifât ve istimâ’ olmadığı zâhir 

ve bilâ ızrâru’l-câr mülkinde tasarrufından kimesne men’ olınmayacağı bedîhi ve bâhir oldığı 

cihetle müddet-i medîde-i mezkûrede bilâ münâzaa her biri mülkünde sâkin ve mâni-i şerî 

mefkud yek diğeri mülkünde tasarrufını müşâhid ve muâyın oldığı halde da’vâdan  sâkıt ve 

sâmit olarak üzerinden bunca zaman mürûr ve inkızâ ittikden sonra el-hâletü hazihi da’vâ 

mûceb-i cevâb yasir-i evveli olub binâbîrde ikrâr ve zikr olınan ocak kemâkan feth ve 

küşâdında müddeî-i merkûma asla adem-i mümânat ile müvekkilesi validesi mezbûre 

Marina’ya izâfeten vekîl-i merkûm oğlu Kostanti tenbiye olınmağın mâ vakaa bi’t-taleb ketb 

olındı fî’l-yevmi’s-sâbi aşer min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti-i belde el-Hâcc Mehmed Emin Efendi  

A’zâ-yı meclisden uzun Mustafa Bey 

ve gayrihum 

 

No: 574 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya ahâlisinden ve mu’teberan-ı tüccârdan bâ’isü’l-i’lâm Katırgazzâde 

Hasan Efendi ibn-i el-Hâcc Mustafa nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer’-î şerîf-i enverde Teke Sancâğında sâkin Yeni Osmanlı aşiretinden Çukadar oğlu el-Hâcc 

Mustafa ibn-i İsa nâm kimesne muvâcehesinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu el-Hâcc Mustafa 

zimmetinde semen-i mübi’den bin beş yüz yetmiş guruş alacak hakkım olmağla hâlen 

merkûmdan taleb iderim deyü da’vâ ittikde gıbbe’s-suâl ve’l-ikrâr mûcebince meblağ-ı 

mezbûr bin beş yüz yetmiş guruşın merkûm Hâcı Mustafa’dan tahsîl ve müddeî-i merkûm 

Hasan Efendi’ye teslîmi lâzım geldiği bi’l-iltimâs huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/151b 

No:575 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya mahallâtından Has Balaban Mahallesi sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm 

Feyzullah bin Himmet Efendi ibn-i el-Hâcc Ali nâm kimesne medîne-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde nefsinden asâleten ve li-ebeveyn kız karındaşı 

mahalle-i mezbûrede sâkin zât-ı ta’rif-i şer’ ile ma’rife Vesile bint-i Himmet Efendi 

tarafından dahi âtîü’z-zikr da’vâ ve hissesini kabza vekâleti zât-ı mezbûreyi bi’l-ma’rifeti’ş-

şer’iyye ârifân mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Ömer Ali bin el-Hâcc Osman ve Sagir Bey 
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mahallesi ahâlisinden Osman Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesneler mahzar-ı hasm-ı câhid-i 

câide ber-nehc-i şer’î şehâtleriyle sâbit ve subût vekâletine hükm-i şer’î lâhık olmağla 

medîne-i mezbûrede Makbule Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i aliyye tebaasını Rum 

milletinden Sarı Simon oğlu Kostanti nâm kimesne mahzarında müddeîyân-ı merkûmânın 

hâl-ı sagirlerinde tesviye-i umûrları içün üzerlerine kıbel-i şer’den mansûb vasîleri ammî 

merkûm Ömer Ali ibn-i el-Hâcc Osman dahi hâzır oldığı halde târihinden on sene akdem ben 

müvekkilem kız karındaşım gâib-i ani’l-meclis Vesile sagîr ve sagîre oldığımız halde verâseti 

bize inhisâr iderek der-aliyyde vefât iden mûrisimiz pederimiz Himmet Efendi ibn-i el-Hâcc 

Ali’nin terekesi kıbel-i şer’den tenbiye (silik) lâzımemiz içün üzerimize vasî nasb ve ta’yîn 

olınan ammimiz hâzır-ı bi’l-meclis Ömer Ali ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve tanzîm 

olındığı sırada hâzır-ı bi’l-meclis işbu Kostanti vasîleri oldığı sagîr ve sagîre kabzü’l-yed 

Vesile’nin babaları müteveffâ Himmet Efendi zimmetinde alacağım vardır deyü lede’ş-şer’i’l-

enver isbat merkûmın terekesinden olmak üzere hâzır-ı bi’l-meclis merkûmdan fuzûli ve bi-

gayri hakkın on bin guruş ahz ve istîfâ itmiş olmağla bi-gayri hakkın mehûzı olan meblağ-ı 

mezbûrı merkûm Kostanti’den bi’l-asâle ve bi’l-vekâle taleb iderim bi’s-suâl istîfâ olınmak 

murâdımdır deyü vasi-i merkûmânın mukârın merkûm Kostanti üzerine da’vâ ittikde lede’s-

suâl merkûm dahi cevâbında müddeî-i asîl vekîl-i merkûmın mallarından olmak üzere târih-i 

vasîleri olan hâzır-ı merkûm Ömer Ali’den meblağ-ı mezbûr on bin guruşı ahz ve istîfâ 

eylediğini tav’ân ikrâr lâkin merkûmın yedinde bulunan defter-i kasâmında münderic oldığı 

vecihle ben târih-i mezkûrda alacağım olan meblağ-ı mezbûrı babaları müteveffâ-yı merkûm 

Himmet’in yedimde bulunan senedin hatt ve hatmi kendünün oldığını lede’ş-şer’ isbât ve bin 

dört yüz on dört guruşı fedâen li’l-yemîn asıl alacağım mikdârdan tenzîl ile bâkî meblağ-ı 

mezkûrı ol vechle bi-hakkın ahz itmişimdir deyü def’a ibtidâr ve müddeî-i merkûm dahi 

keyfiyet-i minvâl-i meşrûh üzere oldığını mübeyyen ve musaddak yedimde olan defter-i 

kassâm-ı mezkûrı ibrâz ve izhâr itmiş ise de def’-i mezkûr defterde olan mestûr hilâf-ı 

mezheb mansûr ve gayri mesmû’ oldığı gayri mestûr olmağın mûcebince meblağ-ı mezbûr on 

bin guruşı müddeî-i asîl ve vekîl-i merkûm kabzü’l-yede edâ ve teslîm ile merkûm Kostanti 

tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min 

şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:576 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Serik nâhiyesinde kâin ve sâkin Kara Hacılar aşiretinden 

bâ’isü’l-kitâb Memiş bin Ömer nâm kimesne tarafından sulbi murâhık oğlu Mehmed’in 

babası merkûm velâyetiyle ma’kûde ve menkûhası olub Antalya’da şunun bunun hânesinde 

gezüb dolaşmakda olan zevcesini maiyet-i merkûme iâde ve teslîme vekîl oldığı mahzar-ı 
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hasm-ı câhide âtîde aşiret-i mezkûreden Veli bin Himmet ve zikr olınan Serik’den Mehmed 

bin Ali nâm kimesnelerin ber-nehc-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer’î 

lâhık olan yine aşiret-i mezkûreden el-Hâcc Ali ibn-i el-Hâcc Abdurrahman nâm kimesne 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i enverde ibn-i murâhık merkûmın 

zevce-i menkûhası olmak üzere meclis-i şer’e celb ve ihzâr olınan şahs-ı ma’ruf aşiret-i 

mezkûreden Hadice bint-i Süleyman nâm bikr-i âkıla ve bâliğa muvâcehesinde bi’l-vekâle 

merkûme üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb hâzire-i bi’l-meclis işbu Hadice târihinden iki 

sene akdem Mandırla Çiftliğinde âkıla ve bâliğa oldığı hâlde mehr tesmiyesiyle nefsini 

müvekkilem gâib-i ani’l-meclis ammîsi Memiş nâm kimesnenin sulbî sahîh oğlu olub târih-i 

merkûmda sabî ve hâlen murâhık olan Mehmed’e şuhûd mahzarında bi’l-asâle tezevvîc ve 

tenkîh ammîsi müvekkilim merkûm dahi oğlu merkûm içün bi’l-velâye tezevvüc ve tenekküh 

idüb ol vechile hâzıre-i merkûme merkûm Mehmed’in zevce-i gayri medhûl bihâsı ve 

müvekkilim merkûm dahi mezbûrenin ammî ve veliyy-i akrebi oldığı ve merkûmdan akreb-i 

veliyysi bulunmadığı hâlde zevc-i merkûm ba’de’l-bülûğ duhûl itmek üzere tarabbus ve 

maiyetlerinde bulunarak itâat ve tabasbus itmek lâzımeden iken mezbûre itâat itmeyüb şurada 

burada gezerek ne söz ider olmağla itâat ile tenbiye ve îsâl itmek üzere merkûme nefsini bana 

teslîm ile tehdîd olınmak muradımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûme kaziyeyi bi’t-tamamıhâ 

ve merkûm Mehmed’in menkûhası oldığını ve keyfiyet-i nikâh-ı mezkûrı bâ-seriha ikrâr idüb 

ancak zevcim mezbûr sagîr-i gayr-i bâliğ oldığından istemem beni boşasın dilediği kelâmı 

gayri meşrû’ ve gayri mesmû’olmağın mûcebince mahal-i mezkûre vekîl-i merkûm ile azîmet 

ve zevc-i merkûm ve babası mezbûrenin ammî ve veliyysi merkûm Memiş dayıya mutâvaat 

itmek nâşire-i mezbûra tenbiye olınub mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-

ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti mükerremetlü el-Hâcc Emin Efendi 

Abdülhamid Efendi biraderi Mehmed Edib Efendi 

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

ve gayrihum 

 

XII/152a 

No:577 

Ma’rûz-ı dâî’leridir ki 

Medîne-i Antalya’ya muzâf Kızılkaya nâhiyesi kurrâsından Bâzarodanı karyesi 

sâkinlerinden bâ’isü’l-i’lâm Bekir bin İlyas nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer’-i şerîf-i enverde zevce-i medhûl bihâsı şahs-ı ma’ruf Fatma bint-i Ali ile yine 
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karye-i mezkûrede sâkin Hasan bin Ali nâm kimesnelerden her birerleri dahi hâzır oldığı 

halde karye-i mezkûre muhtârı el-Hâcc Osman bin Süleyman mahzarında zevce-i medhûl 

bihâsı işbu hâzıre Fatma’yı tezevvüc eylediğim sırada hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hâcı Osman 

mezbûrenin veliyysi oldığı halde nişân akçesi nâmıyla fuzûli ve bi gayri-vech- şer’î benden 

iki bin beş yüz guruş ahz ve kabz itmiş olmağla meblağ-ı mezbûrı merkûmdan istirdâd iderim 

bi’s-suâl alıvirilmesi murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm Hâcı Osman dahi meblağ-ı 

mezbûrı müddeî-i merkûmdan ahz ve kabz ittiğini ikrâr lakin nişân nâmıyla ahzını ba’de’l-

inkâr müddeî-i merkûmın zevce-i medhûl bihâsı hâzıre-i bi’l-meclis işbu Fatma merkûmdan 

akdem hâzır-ı bi’l-meclis işbu Hasan Ağâ’nın zevce-i menkûha-i gayr-i mehdûl bihâsı oldığı 

halde müddeî müddeî-i merkûm mezbûreyi hutbe ve ba’de’t-talâk tezevvüce rağbet ve 

merkûm Hasan Ağâ dahi tatlîkdan ibad mücânebat ittikde zevcesi merkûme bedel ile 

merkûmdan hul’ı taleb ve merkûm Hasan Ağâ dahi meblağ-ı mezkûr üzerine muhâlaaya rızâ 

ve i’tâ iderek meblağ-ı mezkûr iki bin beş yüz guruşı ol esnâda mezbûrenin hatibi ve hâlen 

zevc-i dahili olan (silik) hâzır-ı merkûmdan ahz ve kendüyü zevc-i evvel-i merkûm Hasan 

Ağâ ile muhâlaaya beni tevkîl itmekle ben dahi öyle müddeî-i merkûmdan ahz ve istîfâ ve 

bi’l-vekâle merkûmdan hul’ ile mehûzım olan meblağ-ı mezkûr iki bin beş yüz guruşı 

muhâli’-i merkûm Hasan Ağâ’ya def’ ve i’tâ itmiş olmam ile uhde-i mutâlebeden zimmetim 

beriyedir deyü eylediği def’ini merkûm Hasan Ağâ ve zevce-i mezbûreden her biri tasdîk ve 

emr-i mezkûr ile tevkîl-i mezbûrdan her birisi zevce-i merkûm vecâhen ve şifâhân ikrâr ve 

tahkîk itmeğin mûcebince vekîl-i merkûm Hâcı Osman’a zamân teveccüh iderek meblağ-ı 

mezbûr zevce-i merkûme üzerine rücû’ ve vekîl-i merkûmdan kifâyed lâzım geldiği müddeî-i 

merkûma ba’de’t-tefhîm meblağ-ı mezbûr iki bin beş yüz guruşı emr-i mezkûrı muktezâsı 

üzere zevc-i hâzır-ı müddeî-i merkûm Bekir’e edâ ve teslîm ile zevce-i mezbûre Fatma 

tenbiye ve ilzâm olındığı huzûr-ı saâdetlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâbi ve’l-ışrîn min 

şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:578 

Medîne-i Antalya mahâllâtından Sagir Bey Mahallesi sâkinlerinden Paşa Hafız Bekir 

Efendi ibn-i Osman nâm kimesne medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde yine medîne-i mezkûre mahallâtından Tuzcular Mahallesi ahâlisinden bâ’isü’l-kitâb 

Mehmed Bey ibn-i İbrahim muvâcehesinde bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

idüb akd-i âtîü’z-zikre değin silk-i mülk-i sahîhamda münselik olub Sagir Bey Mahallesinde 

vâkı’ etrâf-ı erbaasından bir tarafı benim diğer menzilim ve bir tarafı yine benim menzilim ve 

bir tarafı Kuş oğlan oğlu Mehmed menzili taraf-ı râbi’ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî üç oda 

ve tahtânî bir ahûr ve eşâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireyi bir mikdâr havlıyı müştemil bir bâb 
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mülk-i menzilimi bi-cümleti’t-tevvâbı’ ve’l-levvâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık 

tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurüt-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile 

on bin guruş semen mukâbilinde hâzır-i bi’l-meclis işbu Mahmud Bey bey’ ve temlîk ve 

teslîm ve mûmâ-ileyh dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr on bin guruşı mûmâ-ileyh kâmilen bana edâ 

ve teslîm ve ben dahi bi’l-iltimâs ahz ve kabz eyledim ba’de’l-yevm menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrde benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i mûmâ-ileyh Mahmud 

Bey’in mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarf ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve 

mutasarrfı olsun didikde mûmâ-ileyh Mahmud Bey gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb 

olındı fî’l-yevmi’t-tâsi ve’l-ışrîn min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve 

elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mısırlı Osman Efendi 

Mollâ Ali oğlu Ahmed  

Hamid Efendi’nin biraderi Mehmed Edib Efendi 

Hâcı Abdurrahman Efendi Mustafa Efendi 

 ve gayrihum 

 

XII/152b 

No:579 

Medîne-i Antalya mahallâtından Aşık Doğan Mahallesi sakinlerinden Ahmed bin 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer’imizde vâcibü’t-tevkîrde sulbî sahîh kebîr oğlu bâ’isü’l-

kitâb İbrahim nâm kimesne muvâcehesinde bi’t-tav’ü’s-sâf ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

idüb akd-ı âtîü’l-beyânın sudûrına değin şirâen müstakilen silk-i mülk-i sahîhamda münselik 

olub Aşık Doğan Mahallesinde vâkı’ etrâf-ı erbaasından bir tarafı deveci Esemin hânesi ve bir 

tarafı elçi oğlu menzili ve bir tarafı Havva Ali menzili ve taraf-ı râbı’ tarîk-ı âmm ile mahdûd 

tahtânî iki oda ve bir mikdâr havlıyı müştemil bir bâb mülk-i menzilimi bi-cümleten mâ 

yeştemiile ve yehviye tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey’-i 

bât-ı sahîh-i şer’î ile beş yüz guruş semen mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu oğlum 

İbrahim’e bey’ ve temlîk ve teslîm ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm 

ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr beş yüz guruşı oğlum müşterî-i 

mezbûr İbrahim yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî mâ ba’d menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrde benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim kalmayub oğlum merkûmın 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarf ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve yehtâr mâlik ve 
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mutasarrıf olsun didikde merkûm İbrahim gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-

yevmi’s-selâsîn min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Müfti Efendi 

Servânın Hâcı Hafız’ın oğlu Ömer Hafız  

Börekci Hâcı Ahmed’in oğlu Osman 

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

ve gayrihum 

 

No:580 

Medîne-i Antalya mahallâtından Takyeci Mahallesinde sâkine ma’rifeti’z-zât Fatma 

bint-i Mustafa nâm Hâtûn meclis-i şer’-i şerîf-i enverde mahalle-i merkûme sâkinlerinden 

zevc-i dâhili bâ’isü’l-vesîka Deli Mehmed bin Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde bi’t-

tav’ıhâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb zevc-i dâhilim hâzır-ı bi’l-meclis işbu Deli 

Mehmed ile miyânemizde hüsn-i muâşeret ve zindegâni olmadığına mebnî ben merkûm ile 

hal’a tâlibe ve müfârakata râgibe oldığım ecilden elli bir guruşı mehr-i müeccelim ile nafaka-i 

iddet-i ma’lûmem ve me’net süknâm kendi üzrine olmak üzere merkûm ile işbu meclis-i 

şer’de muhâlaa olub ol dahi hal’-ı mezkûrı ale’l-vechi’l-meşrûh ba’de’l-kabûl ve akdem altı 

yüz guruş semen mukâbilinde bey’-i fâsid ile merkûma bey’ itmiş oldığım dokuz kalem 

eşyamı dahi ma’rifet-i şer’ ile merkûmdan tamamen ben ba’de’l-ahz ve’l-kabz hukuk-ı 

zevciyete müteallik ve eşya-ı mezkûreye müteallik âmme-i da’vâdan ben merkûmın oldığı 

benim zimmetleri ibrâ-ı âmm ile ibrâ ve ıskât ve yine her birimiz aherin ibrâsını kabûl eyledik 

deyü takrîr eylediğimde zevc-i muhâlı’-ı merkûm Deli Mehmed dahi mukirre-i mezbûreyi 

takrîr-i meşrûhında vecâhen ve şifâhen tasdîk itmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-

yevmi’s-sabi’ ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Muhzırbâşı Mehmed Ağâ 

Muhzır İsmail  

Muhzır Ali 

ve gayrihum 

 

No: 581 

Medîne-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlisinden Abdülaziz Efendi 

ibn-i el-Hâcc Hüseyin medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’-i şerîf-i lâzımü’t-

teşrîfde yine medîne-i mezbûre mahallâtından Cami Cedid Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i 
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aliyye tebaasının Rum milletinden bâ’isü’r-rakîm Yorgi veled-i Kiryako nâm kimesne 

muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûrına değin pederim 

müteveffâ Hâcı Hüseyin’den irsen bi’l-intikâl müstakilen silk-i mülk-i sahîhamda münselik 

olub Yeni Hân karşusında vâkı’ etrâf-ı erbaasından bir tarafı Şerkâvî dükkanı ve bir tarafı 

Şeyh Sinan vakfı dükkanı ve iki tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk-i dükkanımı bi-

cümleten mâ yeştemile ve yahviye tarafından îcâb ve kabûli hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâzaadan ârî ve tagrîr ve gabndan berî bey’-i bât-i sahîh-i şer’î ile on iki bin guruş semen 

mukâbilinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Yorgi veled-i Kiryako’ya bey’ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr on iki bin guruşı müşterî-i hâzır-ı merkûm Yorgi 

yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim ba’de’l-yevm dükkan-ı mahdûd-ı 

mezkûrde benim asla ve kat’ân alaka ve medhalim kalmayub müşterî-i merkûm Yorgi’nin 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarf ve sarîhi olmuşdır keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun didikde müşterî-i merkûm Yorgi dahi gıbbe’t-tasdîk mâ vakaa bi’t-taleb ketb 

olındı âhiri’l-yevmi’l-selâsîn min şa’bânü’l-muazzam ve mâ hüve hizmetü’l-müvellâi’l-

hükkâmi’l-mûmâ-ileyhi’l-muhterem min vakt-ı hükûmete fî hazihi’l-beledi’l-mükerrem  mâ 

vefka ile’l-hakk ve’s-savâbü’l-etemm mâ bi-câhi’l-habîbü’l-ekrem mâ ve zalik min şuhûr-i 

sene semânîn ve mieteyn ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Kaymakam saâdetlü Rıdvân Paşa 

Müfti-i livâ mükerremetlü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 

Nüfûs-ı nâzır Hüseyin Efendi 

Kerekci Murad Efendi 

ve Han memurı Bekir Efendi 

ve gayrihum 

 

 

XII/153a 

No:582 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami Cedid Mahallesi sâkinlerinden müteveffâ Kayaf 

Dimitri zevcesi Marım bint-i Hacı Luizi nâm Nasraniyye meclis-i şer’-i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûre mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm Hacı Esber oğlu Dimitri nâm kimesne 

muvâcehesinde hâzır-ı bi’l-meclis işbu Dimitri cihet-i deyn-i şer’îden zimmetinde alacak 

hakkım olan bin beş yüz guruşı bana edâ ve ifâda mümâtele ve muhâlefet ider oldığından bi’s-
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suâl meblağ-ı mezbûrı bana edâ ve ifâ ile merkûm tenbiye olınmak murâdımdır deyü üzerine 

da’vâ ve gıbbe’s-suâl merkûm dahi cihet-i mezkûreden meblağ-ı mezbûr zimmetinde 

merkûmeye deyni oldığını ba’de’l-ikrâr bundan akdem bazen oldığımdan deyn-i 

mezkûrımdan başka sâir kesân ma’lûmeye dahi külliyetli deynim olarak mebâliğ-i mezkûreyi 

def’aten edâya gayri muktedir ve mukaddem ve muasır bulunduğumdan mâh be mâh elli 

guruş edâ itmek üzere taksît rabt ve vakt-ı yesâreme terebbüs (?) içün istirhâs iderim deyü 

cevâba ibtidâr ittikde merkûmın ifâde-i cevâbıyesi vâkıa mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık ve 

müflis ve ma’dum oldığı dahi ehâd tarîkıyla cem’-i gafîrin ihbâralarıyla lede’ş-şer’ 

mütehakkık olmağın kudret-i mâliyesi tahakkuk itmedikce hasbi gayri müfid ve gayri 

meşrû’olub binâberîn ber-mûceb-i taahhüd mezkûr taksît mezbûrı târihinden i’tibâren be-her 

şehr ayniyetde müddeî-ye-i mezbûreye edâ ve ifâ ittikce habs olınmamak iktizâ eylediği 

huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî ahir-i şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve 

elf 

No:583 

Medîne-i Antalya mahallâtından Takyeci Mahallesi sâkinlerinden zâtı ma’ruf Fatma 

bint-i Mustafa nâm Hâtûn medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde zevc-i dâhili 

mahalle-i mezbûre sâkinleriden bâ’isü’l-vesîka Deli Mehmed bin Hüseyin dahi hâzır oldığı 

halde zikr-i âtî menzile şirâen vaz’-ı yed eylediği bi’l-beyyine mütehakkık olan tüccârân-ı 

mu’teberândan Duka Nikolaki nâm kimesne mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

zevc-i dâhilim olan hazır-ı bi’l-meclis işbu Deli Mehmed yine hâzır-ı bi’l-meclis işbu Duka 

Nikolaki bâzargânından iştirâ eylediği mânifatura semeninden merkûma deyni olan meblağ 

mukâbilinde benim mülk-i sarîhim olub Takyeci Mahallesinde vâkı’ etrâfı alâ kuda bağcesi ve 

yüksek alan ve Arab Mehmed menzili ve tarîk-i âmm ile mahdûd ve tahtânî kiremit ile poşide 

bir oda ve yine tahtânî kamış bir odayı müştemil bir bâb mülk-i menzilimi benim izin ve 

icâzetim olmaksızın hâzır-ı merkûm Nikolaki yedine rehn vaz’ ve teslîm ol dahi irtihân (?) ve 

kabz ve hâlen vaz’-ı yed itmiş olmağla bi’s-suâl menzil-i mezkûrden kifâyed ve bana teslîm 

ile hâzır-ı merkûm Nikolaki tenbiye olınmak matlûbımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm 

Nikolaki dahi cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûre vaz’-ı yed eylediğini ikrâr lakin menzil-i 

mezkûrı hâzıre-i müddeîyenin zevci işbu Deli Mehmed’den altı bin guruş semen mukâbillinde 

mülkü olmak üzere iştirâ ve semen-i mezkûrden merkûmın bana deyni olan meblağ ba’de’t-

tenzîl ve’l-mukâsete ve’l-kabûl bâkî semen nakden kendüye teslîm ve i’tâ itmiş oldığım ve bu 

husûsı zevce-i müddeîye-i mezbûre bildiği hâlde menzil-i mahdûd-ı mezkûrde asla alaka ve 

medhalim yokdır zevcim Deli Mehmed’in mülk-i sarîhidir deyü ikrâr dahi itmiş oldığım 

cihetle mülk-i müşterâm olarak bi-hakkın zabt ve vaz’-ı yed iderim deyü zevc-i merkûmın 

tasdîkına mukârin eylediği def’ini müddeîye-i mezbûre inkâr idecek vâkı’-ı merkûmdan def’-i 



 833 

meşrûhına mutâbık beyyine taleb olındıkda ol dahi lede’d-ta’dîl ve’t-tezkîye makbûli’ş-

şehâde idükleri ihbâr olınan sâlifü’z-zikr Takyeci Mahallesinden Ahmed Onbâşı ibn-i 

Mehmed ve Timurcı Süleyman Mahallesinden Eğri Boyun Hafız Mehmed bin Ramazan nâm 

kimesnelerin bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î eyledikleri şehâdetleriyle def’-i mezkûrını ve 

merkûm Deli Mehmed’den hîyn-i şirâda zevce-i mezbzre hâzire ve bey’i âlime oldığı hâlde 

menzil-i mezbûrde asla hakkım ve alakam yokdur zevcim Deli Mehmed’in mülküdir deyü 

ikrâr ve akdem merkûm Mehmed mezbûreyi hîyn-i tatlîkında zevce-i mezbûre mutlika oldığı 

halde mezkûr hâneden hurûc ve başka hâneye azîmet eylediğini dahi zevc-i merkûm isbât 

eylemeleriyle mûcebince menzil-i mezkûr hîyn-ı bey’de zevc-i merkûm Deli Mehmed’in 

olmasıyla ve binâberîn bey’-i mezkûrın hükm menzil-i mezkûr iddiâsıyla zevi’l-yed merkûm 

Nikolaki ve bâyı’-i merkûm Deli Mehmed’den her birine ba’dezîn bi-vech-i şer’î muârazadan 

müddeîye-i mezbûre Fatma men’ olınub mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-yevmi’s-samin 

ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/153b 

No: 584 

Medîne-i Antalya mahallâtından Cami Cedid Mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden olub bundan akdem vefât iden terzi Yakumi veled-i Nikola veled-

i Yakumi’nin verâseti validesi Duna bint-i Zanir nâm Hâtûn ile li-ebeveyn kebîr er-karındaşı 

Adnaş ve li-ebeveyn kebîre kız karındaşı Kadniko’ya münhasire ve tashîh mesele-i mirâsları 

bi-hükmi’l-ferâiz on sekiz sehmden olub sihâm-ı mezbûreden üç sehmi valide-i mersûme 

Duna’ya ve on sehmi karındaşı merkûm Adnaş’a ve bâkî beş sehmi dahi kız karındaşı 

mersûme Kadniko’ya isâbeti tahkikindan sonra müteveffâ-yı merkûm Yakumi’nin bundan 

akdem bi’l-cümle veresesi merkûmûnın taleb ve iltimâslarıyla bâ- ma’rifet-i şer’-î şerîf tahrîr 

ve defter-i kassâmına idhâl olınan terekesinden olub sâlifü’z-zikr Cami Cedid Mahallesinde 

vâkı’ bir tarafdan Papas oğlu İstiradi veled-i Yorgi ve bir tarafı Can reis oğulları Yorgi ve 

Luka menzilleri ve bir tarafı Hacı Enderiye oğulları Enderiye ve Esber ve Hacı Yorgi 

menzilleri ve taraf-ı râbı’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve fevkânî üç oda ve bir matbah ve bir 

memşâ ve bir sofa ve ve tahtânî bir mağaza ve bir mikdâr havliyi müştemil bir bâb mülk-i 

menzilin nısf hisse-i şâyıası yetmiş sekiz senesi târihiyle müverrih-i Antalya nâibi sâbık 

mükerremetlü Mehmed Tevfik Efendi’nin imzâsıyla mümzâ ve hatmiyle mahtûm bir kıt’a 

hüccet-i şer’iyye nâtık oldığı üzere müteveffâ-yı merkûm Yakumi’nin Buber oğlu İstiradi’den 

şirâen yedinde mülk-i hakkı olmağla ba’de vefât nısf-ı menzil-i mezkûr sahîh-i mezbûr üzere 

on sekiz sehm i’tibârıyle üç sehmi validesi mersûme Duna’ya on sehmi li-ebeveyn er-

karındaşı merkûm Adnaş’a ve bâkî beş sehmi dahi li-ebeveyn kız karındaşı mersûme 
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Kadniko’ya isâbet idüb ancak ah-i merkûm Adnaş’ın nısf-ı menzil-i mezkûrde olan on sekiz 

sehmde on sehmi hisse-i irsîyesi ifrâz ve tefrîk olınmayub hâlen menzil-i mahdûd-ı mezkûr 

derûnında validesi mersûme Duna ve kız karındaşı mersûme Kadniko hisseleriyle ve 

miyânelerinde mesâğ ve müşterek oldığı mâ vakaa hıfzü’l-makâl bi’t-taleb ketb olındı fî’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn sene min şehr-i şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:585 

Medîne-i Antalya mahallâtından Baba Doğan Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i aliyye 

tebaasının Rum milletinden bâ’isü’l-i’lâm Hâcı İstifaroz veled-i Aleksi nâm kimesne medîne-i 

mezbûrede meclis-i livâya mahsûs odada huzûr-ı âlî kaymakamilerinde akd olınan meclis-i 

şer’-i nebevîde a’zâ-yı meclisden müft-i mükerremetlü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi ve 

Hasan ve Nebi Efendi ve Kapucubâşı Moravî rıfatlü Ali Ağâ ve Moravî Ahmed Pertev Efendi 

ve Uzun Mustafa Bey ve İbrahim Ağâzâde Ahmed Pertev Efendi Çubarcı Hoca İstiradi ve 

Hoca Oran bâ-cemihum hâzırlar oldıkları halde medîne-i mezbûreye muzâf İstanos 

nâhiyesinde vâkı’ Kevzer Karyesi ahâlinden hatîb oğlu Mollâ Veli ve biraderi İbrahim ebnâ 

(boşluk) nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb işbu ibrâz 

eylediğim çend kıt’a tapu senedleri mûceblerince Zeytun karyesi civarında Ekz kabular 

dimekle arîf mahalde olub târihinden on sene akdem boz hâli olmak üzere bâ-ma’rifet-i sâhıb-

i arz cânib-i mirîden bedel-i mütekarrer üzere teferrüğ ve tefevvüz eylediğim ma’lûmü’l-

hudûd arâzi derûnında müteveffâ pederlerinden âdiyen müntakil yüz otuz dönüm mikdâr-ı 

arazileri olmak zuam mahzıyla hâzırân-ı bi’l-meclis işbu Mollâ Veli ve İbrahim bi’d-defâat 

bana taarruz ve müdahale itmeleriyle yedimde olub ibrâz eylediğim çend imzâlu işbu hüccet-i 

şer’iyye nâtık oldığı vecihle beher def’a senede merkûmân ile lede’t-terâfi’ü’ş-şer’î tarafeyn 

maiyetine savb-i şer’-i enver ve cânib-i hükûmet muadelet-makarrdan müteaddid ümenâ ve 

a’zâ-yı meclis dahi bi’t-terfîk irsâl olınarak mahal-i mezkûre varılub bi’l-etrâf keşf ve 

muâyene ve imân ve müşâhede ve karye-i mezbûre ile civarında bulunan karyeler ahâlisi 

mu’teberân ve musinn ve erbâb-ı vukûfdan keyfiyeti ve tahkîk olındıkda merkûmânın yedleri 

merkûmın mahal-i mezkûrde asla arâzisi olmadığı ve hayatında kat’ân ziraat dahi itmediği ve 

müddet-i  medîde boz ve hâli kaldığı bu vecihle bana tefevvüz olındığı dahi bi-farz sikat-ı 

sahîhatü’l-kelimât olan merkûmûnın makam-ı şehâdette muvâcehe ittikleri ihbârıyla tebeyyün 

eylediğini ümenâ-ı merkûmûn mahallinde zabt ve tahrîr ve meclis-i şer’e gelüb tarafeyn 

muvâcehelerinde alâ vukûa inhâ ve takrîr eylediklerine ve yedlerinde asla sened dahi 

bulunmadığına mebnî taarruzdan merkûmân men’ olımış ve bir müddet tenbiye-i şer’iyye 

itâat ve benden arâzi-i mezkûreyi istîcâr ile zirâate rağbet itmiş iken el-hâletü hâzihi yine 

müdâhaleye kalkışmış olmalarıyla bi’s-suâl müdâhale-i vakıalarını men’i matlûbımdır deyü 



 835 

hüccet-i mezkûreyi ibrâz eyledikde lede’n-nazar husûs-ı mezkûrın bi’d-defâ’at mürâfaası 

sebket ittiği nümâyân ve gıbbe’s-suâl yedlerinde asla sened olmadığı takrîrleriyle isticâr-ı 

mezkûrları ikrârlarından mâ adâ a’zâ-yı mûmâ-ileyhin ihbârlarından dahi keyfiyete sarf ve eb-

i merkûmânın iddiâ-yı mezkûrları mahz-ı udvân oldığı zâhir ve a’yân olmuş ise de bi-tekrâr 

mahalline gidülüb keşf ve tahakkük-ı madde olınmak husûsını ba’de  beyân ve ihbâr bunun 

muktezâsına ibtidâr merkûna lede’t-tefhîm üç günden müteahhir akd olınan meclis-i mutadda 

bâlâda murakkamü’l-esâmi a’zâ-yı meclis hazirâtı kezâlik bâ-cem’ihim hâzırûn oldukları 

halde merkûmân bâ-huzûr ve cûdlarını isbât içün bi’l-kelime-i hakk iderek bizler üç gün evvel 

hâzır-ı bi’l-meclis işbu İstifaroz’dan da’vâmızda mübtel ve Zeytun karyesinde hâzır-ı 

merkûmın mutasarrıf oldığı arâzi-i mîriye derûnında müteveffâ babamız (boşluk) âdiyen 

müntakil yüz otuz dönüm arâz-i mezkûremiz  mukaddem bi’d-defaât ve üç gün akdem yine 

bu mahalde dahi merkûmdan eylediğimiz da’vâ-yı mezbûremizde nefsimizi mükezzib olub 

asla ve kat’ân çıkmaz olmadığını bi-hakkın beyâna ibtidâr ve merkûm ile bizim ve işbu 

yedlerimizde olub dünkü gün bi’t-terâzi yekdiğerimizle takas ittiğimiz işbu konturatosının 

mûcebince arâzi-i mezkûreyi merkûmdan icâre-i sahîha ile isticar itmişdir deyü tâyıân takrîr 

ve tebeyyün ve merkûm dahi merkûmânı tasdîk ile akd-i icâre-i meşrûhayı tarafeyn tahkim 

eyledikleri huzûr-ı âlîlerine i’lâm olındı fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min şa’bânü’l-muazzam 

sene semânîn ve mieteyn ve elf 

   

No: 586 

Medîne-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden Topal yüzbâşı el-Hâcc Mustafa Ağâ ibn-i el-Hâcc Abdurrahman bin 

Abdurrahman’ın verâseti zevce-i metrûkesi Ümmişan bint-i Abdullah ve validesi Fatma bint-i 

Veli nâm Hâtûnlar ile sulbî sagîr oğlu Abdurrahman ve sulbîye-i kebîre kızı Ayşe’ye 

münhasire oldığı bi’l-ihbâr lede’ş-şer’i’l-enver zâhir vemütehakkık oldukdan sonra mezbûr 

Abdurrahman’ın babası müteveffâ-yı merkûmdan müntakil ve mevrûs ber-mûceb-i defter-i 

kassâm malını hıfz ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olınan 

akrabasından ve Eski Yörük aşiretinden Köçük ahmed oğlu Ahmed Ağâ ibn-i Ahmed’in 

üzerine kezâlik bâ-hüccet-i şer’iyye nâzır ve nasb olınan sagîr-i mezbûrın ammî Mehmed Ağâ 

ibni’l-merkûm el-Hâcc Abdurrahman ve zevcesi ve ummu ve bint-i mezbûrât Ümmüşân ve 

Fatma ve Ayşe iltimâs ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-

vereseti’l-mezbûreyn bi’l-farîzati’ş-şer’iyye tevzî’ ve taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr defter-i kasâmsıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur fî’l-yevmi’l-ışrîn min şehr-i cumâde’l-

ahire sene semânîn ve mieteyn ve elf 
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Kelâm-ı kadîm  Çifte timurlı tüfenk aded 1 Kara takımı tüfenk aded 1 

400 guruş   250 guruş   120 guruş 

 

Kara hisar kârı berket  Kebîr çanak aded 1  Nargile aded 1 

Tabanca   20 guruş   30 guruş 

130 guruş 

 

Sagîr kehrübâ çubuk  Köhne çuka nâfe ve bez  Cedîd Türkmen kilimi  

Takımı aded 1   kürk aded 1   150 guruş 

20 guruş   100 guruş  

 

Basma yorgan aded 1  Pamuklu orta basma döşek Sagîr kantar aded 1 

100 guruş   aded 1 sagîr minder aded 1 20 guruş 

    Yasdık aded 3 

    100 guruş 

 

Müsta’mel keçe aded 1 Kebîr çuval aded 1  Malı çuka şalvar  

60 guruş   40 guruş   80 guruş 

 

Köhne çuka şalvar aded 1 Beyaz dîmi aded 1  Basma zirâ’  aded 3 

20 guruş   20 guruş   7 guruş  

 

İki parça bez    Def’a kebîr bıçak aded 1 El leğeni maa ibrik 

15 guruş   25 guruş   120 guruş 

 

Cedîd keçe aded 2  Cedîd basma minder aded 2 Meskûf bezi şilte  

100 guruş   30 guruş   20 guruş 

 

Sagîr basma minder aded 1 Def’a minder aded 1  Müsta’mel kırmızı döşek  

Yasdık aded 1   Yasdık aded 1   aded 1 yüz yasdığı aded 1 

30 guruş   30 guruş   50 guruş 

 

Köhne kutnî yorgan aded 1 Müsta’mel kaba Türkmen  Şerbet bardağı aded 9 

kebir yasdık aded 1 yüz  kilimi aded 10   teneke tebsi aded 1 

Yasdığı    100 guruş   50 guruş 
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120 guruş 

 

Def’a eski kehribâ çubuk İri ve ufak tobrak tabak Sim zarf aded 7 

Takımı aded 1   ve kase aded 15  140 guruş 

60 guruş   40 guruş 

 

Filcan aded 5   Pamuk bezi tob 6  Gömleklik harîr bez tob 3 

5 guruş   210 guruş   180 guruş 

 

Def’a gömleklik bez   Sagîr peşkir aded 1  Cedîd çevre aded 16 

tob 1    35 guruş   Uçkur aded 8 

45 guruş       200 guruş 

 

Cedîd gömlek aded 10 İç donu aded 30 gömlek El peşkir aded 3 

300 guruş   aded 1    18 guruş 

    80 guruş 

 

Beyaz fanule parça  Fanule don aded 2  Bürüncek gömlek bez 

Aded 1    30 guruş   tob aded 1 

30 guruş       70 guruş 

 

Pamuk iplik aded 10  Kapaklı badem kıyye 2 Yemen kahvesi  

Dirhem 50   kıyye 2   dirhem 150 

25 guruş   10 guruş   7 guruş 

 

Kaşık saplı çitari   Altı parmak çitâri parçası Zünepeli çitari parçası  

tob 1    dürraa aded 6   dürraa aded 2 

140 guruş   60 guruş   40 guruş 

Parça çuka    Abani sarık aded 1  Alâ Tunus fesi aded 1 

20 guruş   100 guruş   60 guruş 

 

Uçkur parçası aded 2  Yarım kıyye mikdârı iblik Müsta’mel kırmızı cizme çift 1 

20 guruş   15 guruş   35 guruş 

 

Köhne yorgan aded 1  Namusiyye aded 2  Zerdali kurusu kıyye 22 
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40 guruş   60 guruş   20 guruş 

 

Cedîdce kebîrce çul def’a Bağçe tütün kıyye 2  At çulı aded 1 

Aded 1    120 guruş   25 guruş 

50 guruş 

 

Penbe kıyye 14  Mihaliç kıyye 7,5  Saât 

70 guruş   112,5 guruş   200 guruş 

 

Müsta’mel ve köhne uzun Müsta’mel basma  kısa  Müsta’mel uzun basma entari 

Çitari entari aded 2  entari aded 2   aded 1 

80 guruş   25 guruş   10 guruş 

 

Müs’tamel iç donu   Bez çarşeb aded 1  Müstamel siraclı heğbe 

Aded 1 gömlek aded 1 20 guruş   aded 2 

20 guruş       70 guruş 

 

Keçi kıl  ve yük 3 kıyye 3 Kıl ib kıyye 4   Penair tulum aded 1 kıyye 260 

30 guruş   36 guruş   10 guruş 

 

Buğday unu keyl 2  Urgan ve sicim aded 10 Dülger takımı 

50 guruş   50 guruş   10 guruş 

 

Asel-i musaffa desti 2  Def’a bir mikdâr asel  Büyük demir kaban aded 1  

kıyye 70   kıyye 3   tahra aded 3 

350 guruş   15 guruş   30 guruş 

 

Saban timurı aded 1  Yaba aded 2 bel sapı   Revgan-ı sâde kıyye 3 

10 guruş   aded 1    40 guruş 

    5 guruş 

 

Demir terazü maa dirhem Tane zeytun keyl 1  Ayaklı el leğeni maa ibrik 

25 guruş   20 guruş   100 guruş 

 

Kebîr sini aded 1  Evasıt sini 1   Def’a evasıt sini aded 1 
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150 guruş   100 guruş   80 guruş 

 

Kebîr kazgan kıyye 80 Sagîr kazgan aded 1   Çameşuy leğeni aded 1  

160 guruş   kıyye 4   kıyye 6 fi 12 

    90 guruş   105 guruş 

 

Hamîr leğeni aded 1   Def’a hamîr leğeni aded 1 Cedîd kapaklı sahan aded 5 

Kıyye 2   kıyye 2   şurba tası aded 1 yumurta tâbesi 

40 guruş   40 guruş   aded 1           

        180 guruş 

 

Beş gözlü sofra tası   Def’a kapaklı şurba tası Su güğümü aded 1 

Aded 1    aded 1    60 guruş 

50 guruş   25 guruş 

 

Sagîr köhne bakır mankal  Sagîr havan aded 1  Kapaklı tencere aded 7  

Aded 1    30 guruş   kıyye 14 

80 guruş       326 guruş 

 

Kapaklı sefer tası aded 1 Katayif tebsisi aded 2  Sablı tas aded 7 

Şurba leğeni tâbe aded 1 sagîr sini aded 1  10 guruş 

Mertebânî aded 2 kapak  100 guruş 

Aded 2 köhne el leğeni  

Aded 1 

130 guruş 

 

Sagîr su bakırı aded 1  Ocak ibriği aded 2  Kazgancılardan kanla kazgan  

20 guruş   60 guruş   aded 1 su bakırı aded 1 tâbe  

        Aded 1 

        100 guruş 

 

Asel musaffa def’a   Bestil ve pekmez kıyye 2 Müsta’mel Yörük kilimi 

kıyye 24   5 guruş   aded 1 

120 guruş       50 guruş  
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Çarşeb yorgan aded 1  Yük memlû yasdık aded 3 Def’a yorgan aded 1 

60 guruş   50 guruş   70 guruş 

 

Pamık basma döşek aded 1 Müsta’mel sagîr battaniye  Müsta’mel kebîr keçe aded 3 

Yük memlû yasdık aded 1 ihrâm    75 guruş 

çocuk yorganı aded 1  60 guruş 

60 guruş 

 

Bez döşek çarşebı aded 1 Müsta’mel çukır nim-ten Köhne uzun şitari entari aded 1 

20 guruş   aded 1    basma kısa entari aded 2 

    25 guruş   don aded 1 gömlek aded 1 

        60 guruş 

 

Müsta’mel çuka cübbe İç donu aded 1  Bulkur keyl 52  

Aded 1    8 guruş   130 guruş 

100 guruş 

 

Def’a aded 1   Sisam keyl 30   Cedîd kıl çuval çift 2 

40 guruş   157 guruş   100 guruş 

 

Müsta’mel kıl çuval çift 1 Def’a müsta’mel kıl çuval Köhne yük çuval çift 1 

100 guruş   çift 1    15 guruş 

    30 guruş 

 

Köhne kâş çuval çift 1 Burdur harâr çift 1  Kahve güğümü aded 1 

25 guruş   45 guruş   40 guruş 

 

Kahve takımı mükemmil Revgan-ı sade kıyye 2,5 Büker ve leçe (?)  keyl 1 

80 guruş   40 guruş   16 guruş 

 

Bulkur keyl 1   Ceviz keyl 1   Sümek (?) darı keyl 0,5 

37 guruş   20 guruş   5 guruş 

 

Nişasta    İğde keyl 1   Def’a Sisam kıyye 3 

25 guruş   5 guruş   20 guruş 
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Nohud kıyye 1  Elma kurısı kıyye 2  Erik kurısı keyl 6 

4 guruş   2 guruş   10 guruş 

 

Ekran kurus ve kabaklı  Def’a bağçe tütüni kıyye 4 Köhne Türkmen kilimi 

Badem ve mercimek ve  200 guruş   aded 1 

Ayva ve Elma ve kise      35 guruş 

Torba vesaire 

30 guruş 

 

Murtana kilimi aded 1 Keçe aded 3   Minder yasdık 

50 guruş   90 guruş   80 guruş 

 

Üç kublı desti aded 7  Soğan kıyye 10  Revgan-ı sade kıyye 15 

Sagîr desti aded 11  10 guruş   225 guruş 

80 guruş 

 

Desti penir kıyye 15  Hatab ve çira    Aşağıda tahta sagîr anbar aded 1 

45 guruş   160 guruş   100 guruş 

 

Sahil hıntası keyl 16 fi 20 Yayla hıntası keyl 72  Mısır darısı keyl 182 fi 10 

220 guruş   250 guruş   1230 guruş 

 

Saman yük 6   Tahta aded 27   Portakal aded 1700 

30 guruş   54 guruş   100 guruş 

 

Ekşi limon aded 200  Tatlı limon aded 1000 Turunç aded 500 

20 guruş   25 guruş   20 guruş 

Finike ağacı aded 4  Ceviz tahtası aded 3  Dört gözlü sagîr zahire anbarı 

40 guruş   3 guruş   150 guruş 

 

Kır eğdiçmaa eğer aded 1 Ak kır esb maa eğer re’s 

150 guruş   1300 guruş 
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Zikr olınan Meydan Mahallesinde vâkı’ on altı sehm i’tibârlu ve on altı bin guruş 

kıymetli ma’lûmu’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzil ve yine mahalle-i 

merkûmede vâkı’ kezâlik on altı sehm i’titbârlu on altı bin guruş kıymetli ma’lûmü’l-hudûd 

bir bâb mülk-i bağçe kendüden evvel fevt olan babası el-Hâcc Abdurrahman’dan oğlu 

müteveffâ-yı merkûm el-Hâcc Mustafa Ağâ ile diğer oğlu Mehmed ve zevcesi Fatma’ya 

intikal itmiş oldığı ihbâr olınmağın tashîh-i mezkûr üzere merkûm Mehmed menzil-i 

mezkûrde olan yedi bin guruş kıymetli hissesini müteveffâ-yı merkûm el-Hâcc Mustafa 

Ağâ’nın bağçe-i mezkûrde olan yedi bin guruş kıymetli hisse-i mukâbilinde bi-tarîki’l-

mukayaza terk ve zevce-i mezbûre Fatma dahi menzil-i mezkûrda olan iki bin guruş kıymetli 

semen hissesi mukâbilinde oğlu müteveffâ-yı merkûm el-Hâcc Mustafa Ağâ terekesinde bin 

guruş kıymetli olan İdris Yeri nâm mülk-i arsa ile an-nakd bin guruş ahz ve kabz itmekle 

bağçe-i mezkûrde müteveffâ-yı merkûm el-Hâcc Mustafa Ağâ’nın alakası kalmayub 

mukâbilinde menzil-i mezkûrın mecmû’ı müteveffâ-yı merkûm el-Hâcc Mustafa Ağâ’nın 

olmuş olmağla menzil-i mezkûrın bi’l-cümle kıymeti idhâl 

16000 guruş  

1500 guruş Müteveffâ-yı merkûm el-Hâcc Mustafa Ağâ müstakilen kendi malıyla menzil-i 

mezkûrde müceddeden ibnâ eylediği fevkânî bir göz cedîd oda  

17500 guruş 

Menzil-i mezkûr ittisâlında vâkı’ Sollaslı  Yine ittisâlinde vâkı’ çıblak yeri dimekle ma’rûf 

yeri dimekle ma’rûf bir kıt’a mülk-i   bir bâb mülk-i menzil 

menzil      800 guruş 

1200 guruş 

 

Yine ittisâlinde vâkı’ idris yeri dimekle Karındaşı Mehmed ve validesi Fatma arsası ile 

Ma’rûf bir kıt’a mülk-i menzil  müştereken İstanos’da vâkı’ babasından müntakil  

1000 guruş     sekiz yüz guruş kıymetli bir bâb mülk-i menzil- 

      den on altı sehmden yedi sehmi 

      350 guruş 

 

Yine menzil ittisâlında vâkı’ Kucak  Yine menzil karşusında vâkı’ portakal şecârını  

 Yeri dimekle ma’rûf mülk oda yeri  hâvî bir kıt’a mülk-i arsa  

2000 guruş     500 guruş 

 

Antalya’da değirmenler önünde vâkı’ Yine Antalya çarşusında lonca karşısında Ömer  

İki taş üzere taş bir bâb mülk-i mülk  Ali’nin taht-ı icâresinde olan bir bâb mülk  
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Su asyabı (?)     dükkanda rub’ hisse-i şâyıası 

15000 guruş     10000 guruş 

 

Yine Antalya çarşusında yukarı pazarda Cariye-i memlûkesi Zehra re’s 1 

Koca Ağâ cami-i şerîfi tahtında vâkı’ bir  2000 guruş 

Bâb mülk-i sirâc dükkanı 

3000 guruş 

 

Abd-i memlûkı zenci Mürsel re’s 1  Kebîrce ceviz sanduk aded 1  

1200 guruş     40 guruş 

 

Cedîd tahta sanduk aded 2   Köhne kebîr sanduk aded 4 sagîr sanduk aded 2 

100 guruş     40 guruş 

Sîm bilezik aded 1    Yüz süru tesbih aded 1 

60 guruş     20 guruş 

 

Ednâ sim gümüş parçaları ve kaba pare Bir mikdâr bal mumı  

Dirhem 7     9 guruş 

20 guruş 

 

Elvân bir dirhem 80    Beyaz harîr dirhem10 

80 guruş     100 guruş 

 

Ham ipek dirhem 3    Harîr kozası kıyye 2 

112 guruş     25 guruş 

Yukarıda hırdavât anbarı   Def’a ceviz sanduk aded 1 

120 guruş     25 guruş 

 

Hırdavât-ı menzil    Hayvânatı yüreğiyle altı Veli yedinde bulunan  

250 guruş     bosna kuzılacak koyun aded 25 fi40 

      1000 guruş 

 

Müteveffâ-yı merkûmın kaynı Kobduk  Babasından müntakil karındaşları Mehmed ve  

oğlu Mehmed yedinde demir baş olarak  Emine ile müşterek oldığı Yörük akçe oğlu 

kuzulı koyun aded 560 kısır koyun aded Ahmed yedinde demir baş olan seksen beş aded  
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24 fi 40      koyundan hissesi koyun aded 30 fi 40 

3600 guruş     1200 guruş 

   25 guruş toklu koyun aded 1   420 guruş Kezalik merkûm yedinde bulunan  

3625 guruş     1620 guruş müşterek kırk aded koyundan hissesi 

               koyun aded 14 

 

Kezâlik babasından müntakil karındaşı  2600 guruş Danalı sığır aded 13 

Mehmed ve validesi Fatma ile müşterek  600 guruş Kısır sığır aded 3 

Oldığı        400 guruş Altı yaşında tosun aded 1 

750 guruş Taylı kısrak aded 1   350 guruş Dört yaşında tosun aded 1 

250 guruş Üç yaşında kısrak aded 1  1000 guruş Üçer yaşında dana aded 6 

1100 guruş Validesinin semen hissesi  500 guruş İkişer yaşında dana aded 5 

  137 guruş     5450 guruş Validesinin semen hissesi 

963 guruş  Karındaşı Mehmed hissesi  681 guruş 10 para Karındaşı Mehmed’in hissesi 

 481 guruş 10 para    4768 guruş 10 [para] 

481 guruş 10 [para] Müteveffâ el-Hâcc 2384 guruş 15 [para] Müteveffâ el-Hâcc Mustafa  

Mustafa Ağâ hissesi    Ağâ hissesi 

 

Müteveffâ-yı merkûmın müstakilen   Yörük Arık oğlu Ahmed zevcesi yedinde dört   

Mülki olan Çirkin Oba karyeli Şeyh   yaşında tosun aded 1 

Ali’nin oğlu Hasan Ali yedinde demir 300 guruş 

Baş ana davar aded 110 fi 40 

2300 guruş 

 

Müteveffâ-yı merkûmın kaynı İsmail  Hâcı Basri’den alınan üç yaşında kısrak aded 1 

Yedinde taylı kısrak aded 1   30 guruş 

450 guruş 

 

Çuğalarlı Veli yedinde    Keşirlerli Dağlı oğlu Hasn Ali yedinde  

350 guruş Dört yaşında tosun aded 1  200 guruş Danalı inek aded 1 

125 guruş İki yaşında tosun aded 1  675 guruş Kısır inek aded 3 

225 guruş Danalı sığır aded 1   Üçer yaşında dana aded 2 

700 guruş     215 guruş Kör tosun aded 1 

400 guruş      85 guruş Bir yaşında dana aded 1 

      1575 guruş 
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Çil Hasan zevcesinde buzağılı sığır aded 1 Koca Osman yedinde öküz aded 1 

225 guruş     400 guruş 

 

Yine Keşirlerli öksüz oğlu Ali yedinde  Koca yatakda ortağı emirin manav yedinde öküz  

690 guruş Buzağılı sığır aded 3  çift 1 

200 guruş Kısır sığır aded 3   700 guruş 

350 guruş Dört yaşında tosun aded 1 

1230 guruş 

 

Yine koca yatakda ortağı Kozi oğlu   Yine koca yatakda yeniçeri Mustafa yedinde öküz  

Mustafa yedinde öküz çift 1   çift 1 

600 guruş     650 guruş 

 

Yine Antalya’da ortağı beyli Mehmed Yine Antalya’da ortağı Yağcı Manav Mustafa’da 

Yedinde öküz çift 1    amelmânda öküz çift 1 

750 guruş     450 guruş 

 

Çirkin Obalı ortağı Hafız oğlu Hasan  Antalya’da bağçede amelmânda öküz tek 1 

Ali yedinde öküz çift 1   100 guruş 

700 guruş 

 

Merkeb aded 1    Antalya’da arı koğan aded 20 

200 guruş     500 guruş 

 

Serik’de arı koğan aded 20 Zuhûr iden mevcûd bir Saclı riyal aded 61 fi 22 

500 guruş   kise derûnında beyaz akçe 1372 guruş 

    1500 guruş 

 

Direkli riyal aded 2  İngiliz lirası altun aded 6 İki buçuk i’tibârlu Osmanlı lirası 

46 guruş   660 guruş   aded 1 

        250 guruş 

 

Osmanlı lirası yüzlük   Sanduklı atîk yirmilik  Mahmûdiye bütünü altun aded 1 

Altun aded 102   altun aded 18 fi 23  80 guruş 

10200 guruş   414 guruş 



 846 

Mahmudiye rubî altun Mahmudiye nısfı altun  Sanduklu atik kırklık altun 

Aded 1    aded 14 fi 35   aded 4 

20 guruş   490 guruş   120 guruş 

 

Eski on ikilik altun   Yaldız altunı aded 2  İstanbul bütün altun aded 7 fi 28 

Aded 22 fi 20   120 guruş   196 guruş 

 

İstanbul nısfı altun aded 6 Yirmilik altun aded 1  Eski onluk altun aded 1 

Fi 14    20 guruş   13 guruş 

84 guruş 

 

Adliyye altunı aded 2  Mısır bütünü altun aded 13 Mısır nısfı altun aded 2 

40 guruş   fi 24    24 guruş 

    312 guruş 

 

Beyaz yirmilik mahmudiye Çinko riyalı aded 4  Fransız luiz altunı aded 33 fi 86 

Aded 137   86 guruş   27 para 

2740 guruş       2860 guruş 

 

Fransız luiz altunı nısfı Def’a Osmanlı lirası yüzlük Def’a İngiliz lirası altun aded 2 

aded 14 Fi 42 para  altun aded 3   220 guruş 

606,5 guruş   300 guruş 

 

Def’a yirmilik altun   Üçlük altun aded 2  Mısır rubî altun aded 1 

aded 1    14 guruş   7 guruş 

20 guruş 

 

Def’a beyaz akçe   Bakır akçe    Beyaz eski ikilik aded 5 

167 guruş   16 guruş   50 guruş 

 

Beyaz eski yüzlük aded 1 Beyaz eski yüzlük nısfı  Planlı riyal aded 2 

14 guruş   aded 2    30 guruş 

    10 guruş 

 

Ebyad iskancak(?) aded 6 Def’a bütün mahmudiye Mahmudiye nısfı aded 2 
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21 guruş   altunı aded 3   80 guruş 

    240 guruş 

 

Def’a sanduklı eski   Def’a sanduklı eski   Eski on ikilik altun aded 4  

Kırklık altun aded 1  yirmilik altun aded 7 fi 23 80 guruş 

60 guruş   161 guruş 

 

Def’a İstanbul bütün   Fındık rubî altunu yazma  Fındık bütünü altun aded 3 

Altunı aded 1   rub’iyye aded 31  108 guruş 

28 guruş   410 guruş 

 

Def’a beyaz eski yirmilik Hîynı vefâtında techîz ve  

Aded 1    tekfîn içün kabz idüb 

10 guruş   sarf itmiş oldıkları aded 700  

Müteveffâ-yı merkûmın zimem-i nâsda ber-mûceb-ı defter ve bâ-senedât alacağı olub 

verese-i mezbûrûnın bi-kadrü’l-hass iktisâm ve nakd hükmünde her birinin kabûl itmiş 

oldıkları mebâliğ 

 

Çuğalarlı Hâcı Mehmed Havıtcı oğlu Molla İbrahim Simci oğlu Vasili bâ-sened 

Bâ-sened    bâ-sened   1725 guruş 

2894 guruş   1200 guruş 

 

Murtanalı Emin Bey oğlu Değirmenci Mihail   Tüccardan Yörük el-Hâcc İbrahim 

Paşa bâ-sened   bâ-sened   Ağâ’da Luiz aded 8 İngiliz lirası  

1020 guruş   501 guruş   aded 1 

        803 guruş 

 

Değirmenci Çil Badli  Çuka çetek Ali Hafız   Çirkin Obalı Hafız bâ-sened 

Bâ-sened    bâ-sened   3540 guruş 

1800 guruş   500 guruş 

 

Hâcı Çil oğlu Abdullah Koca Osman ve Balıklı Kirli oğlu Bekir 

Bâ-sened   Koca Mehmed ve Çubuklı 500 guruş 

400 guruş   Hüseyin bâ-sened 

    1580 guruş 
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Serikli Çeka   Eski yörükden resili Baba  Bağçevan Yani  

500 guruş   oğlan     206 guruş 

110 guruş def’a  226 guruş 

610 guruş    60 guruş  def’a 

    286 guruş 

 

Eski yörükden deveci Kök Eski yörükden Ali  Eski yörükden Arık oğlu Mustafa 

Oğlu Süleyman   125 guruş   25 guruş  

50 guruş   150 guruş def’a  57 guruş 30 para def’a 

     275 guruş   75 guruş 20 para def’a 

        158 guruş 10 para 

 

Arık Ahmed’ın zevcesinde  Meydan mahallesi imamı Manavgat yörükünden Eleni oğlu 

194 guruş    Ahmed Hoca   Deli Ali 

172 guruş def’a  39 guruş   54 guruş 

366 guruş 

 

Dağlı oğlu Hasan Ali  Koca yataklı kapusuz oğlu Koca kapaklı Bekir çeri oğlu  

1769 guruş   Yusuf     Mustafa 

    380 guruş   264 guruş 

     90 guruş Def’a Sisam keyl 

 470 guruş aded 2 

 

Çirkin obalı Çelenk  Koca yataklı kuzu oğlu  Yalkeli çubuklı Hüseyin def’a 

Mehmed Ağâ Mustafa     980 guruş 

1296 guruş 572 guruş 

Murtanalı emirin Mehmed Ortağı manav Mustafa Moravî İskarato Ahmed 

731 guruş 105 guruş    250 guruş 

 

Ortağı Sarı Manav oğlu  Kayınları kabduk oğlulları Koyunlarlı Koca Osman def’a 

Hüseyin  Mehmed    bâ-sened 

169 guruş 353 guruş    2113 guruş 

 

Eski yörükden Adı Güzel Kaynı Kabduk oğlu   Bildir oğlu Mehmed  

Oğlu Hüseyin Ömer    90 guruş 
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230 guruş 169 guruş 

135 guruş def’a 

265 guruş 

 

Adı Güzel oğlu Akça’nın oğlu Ahmed  Hasan’ın oğlu Veli 

85 guruş 90 guruş    180 guruş 

 

Bildir oğlu Mestan  Topal Musa oğlu   Koca yataklı kapusuz oğlu Halil 

45 guruş 90 guruş    240 guruş 

 

Adı Güzel oğlu Mahmud  

111 guruş 

 

Adı Güzel oğlu Mestan  Eski Yörük aşiretinden vasî Anamebesli karyei 

210 guruş -i merkûm Köçük Ahmed 47 guruş 

  90 guruş def’a oğlu Ahmed Ağâ 

163 guruş def’a 240 guruş 

463 guruş 3000 guruş def’a sermaye 

 3240 guruş 

 

Erik oğlu Mehmed Çirkin Obalı Ali oğlu  Yörük Koca Kerim 

60 guruş Mehmed     60 guruş 

 75 guruş 

 

Çuğalarlı el-Hâcc Mustafa Çuğaları sabancı Veli  Arık oğlu Ali men 

30 guruş 30 guruş    105 guruş 

Kaynı  Bıldır oğlu Ağac bıcak Ağac bıcağın oğlu kaynı Ömer  

8 guruş 75 guruş    90 guruş 

 

Yörük babuc oğlu İsa Müteveffâ-yı merkûmın Yürek yel aldı 

12 guruş oğlu kaynı kabduk  163 guruş 

 5116 guruş sermaye 

 

Mematlarlı kırk oğlu koca Gebizli Veli Ağâ  Koca yataklı erbac 

123 guruş 60 guruş    425 guruş 
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Yürek Sarı Ali oğlu Karıncalı kara bıçağın  Eski yürek müdir-i sâbık  

40 guruş arabı    Ahmed Bey 

 60 guruş    140 guruş 

 

Serikli Hâcı Basır Antalya’da bağçevan  Antalya’da Makırı oğlu  

900 guruş yiğit yedi kardeş oğlu  Mustafa 

 Mehmed Ağâ   120 guruş 

 60 guruş 

 

Antalya’da Tatar Hafız’ın Müteveffâ Mellace eytâm  

Uşağı Musa larında hesabdan bâkî 

260 guruş 38 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-terekeü’l-mezbûre 

160343 guruş 

    2000 guruş   Validesi Fatma’nın menzilde zevcinden semen hissesi olan iki bin guruş işbu  

157343 guruş   yekûn terekeye idhâl olınmış mukâbilinde mezbûreye oğlu terekesinden  viril- 

                        miş olan bin guruş kıymetli İdris yeri nâm hisse ile nakden bin guruş ki cem’ân  

  bin guruş asl-i yekûn tereke-i müteveffâ Mustafa  

Minhâ’l-ihrâcât tenzil şüdd tafsîlen 

Ber-vech-i muayenât sâbit olan vasiyet ber-vech-i âtî yafsîlen beyân olınur 

Techîz ve tekfîn maa’l- Hatm-i kur’ân içün   Yol hayrâtı içün  

Kefâret    90 guruş   500 guruş 

1500 guruş 

Su hayrâtı içün   Meydan Mahallesi vigüsine Meydan Mahallesi cami-i şerîfine  

300 guruş   iâne içün    kandîl akçesi 

    500 guruş   30 guruş 

 

Timurcu Kara Mahallesi Kendüden evvel fevt olan  Mehr-i müeccel-i müsbit li’z- 

cami-i şerîfine kandîl   babası el-Hâcc Abdurrah- zevceti’l-mezbûre Ümmişan 

akçesi    man’ın vasiyetinden olub  501 guruş 

30 guruş   halen zimmetinde oldığı  

    Sâbit olan mebâliğ 

    1000 guruş 

 



 851 

Yine zevcesi mezbûreye  Kerimesi Ayşe’nin validesi Vasî vekilleri oldığı müte-  

sâbit olan deyni  müteveffât Hanife’den mün- veffâ el-Hâcc Mellâme Halil’in 

600 guruş bir kısrak   takil hisse-i irsîyesinden eytâmlarına zimmetinde zuhûr  

     semeni  bâkî zimmetinde almış oldı- iden deyni 

350 guruş bir bâr-gîr   ğı sâbit olan   230 guruş 

                 semeni  400 guruş 

950 guruş 

300 guruş fedâen lil-yemîn   

750 guruş   tenzîl şud 

 

Deyn-i müsbit Ahmed’in Dükkan-ı müteciri Ömer Yağcı sâbit olan Sisam yağ 

Oğlu Ahmed Ağâ  Ömer Ali Ağâ’ya bâ-defter semeni deyni kıyye 3 

470 guruş   düyûnından ba’de külli  24 guruş 

    hesab zuhûr sabit olan  

deyni  

    789 guruş 

      48 guruş def’a 

    837 guruş 

 

Kabulık Halil’e sâbit  Çobana kurban semeni Bağçesinde bağçevân şâyır  

Olan kabak semeni deyni olarak sâbit olan deyni hrritiyana deyn-i müsbit 

80 guruş   32 guruş   225 guruş 

 

Resm-i kısmet-i âdi  Kaydiyye    Varaka bahâ 

3780 guruş   228 guruş   80 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

911 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

12499 guruş 

 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

145844 guruş 
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Hissetü’z-zevceti’l-mezbûr   

Ümmüşan Hâtûn 

18230 guruş 20 para  Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr 

   501 guruş   Fatma Hâtûn    Abdurrahman 

   750 guruş   24307 guruş [13 para]  68870 guruş [30 para] 2 akçe 

19481 guruş   1 akçe  

Hissetü’l-binti’l-kebîri’l- Kesr akçe  

Mezbûre Ayşe   2 

34435 guruş 

  400 guruş [15 para] müsbit alacağı 

34835 guruş [10 para] 1 akçe              

 

Zevce-i mezbûre Ümmüşan Hâtûn bâlâda merkûm hisse-i irsiyesi olan on sekiz bin iki 

yüz otuz buçuk guruş ve derûn-ı ihrâcâtında merkûm mehr-i müeccel-i müsbiti beş yüz bir 

guruş ve müsbit alacak hakkı olan yedi yüz elli guruşla cem’an dokuz bin dört yüz seksen bir 

buçuk guruşı umm-ı mezbûre Fatma Hâtûn bâlâda murakkam hisse-i irsîyesi olan yirmi dört 

bin üç yüz yedi guruş on üç para bir akçeyi ve bint-i kebîre-i mezbûre Ayşe dahi bâlâda 

murakkam hisse-i irsîyesi otuz dört bin dört yüz otuz beş on on para bir akçe ve müsbit alacak 

hakkı olan dört yüz guruş cem’an otuz dört bin sekiz yüz otuz beş guruş on para bir akçeyi 

bi’l-vesle-i müfredât tamamen ahz ve kabz ve istîfâ-ı hakk eyledikleri ve sagîr-i mezbûr 

Abdurrahman’ın kezalik bâlâda muharrer hisse-i irsîyesi olan altmış sekiz bin sekiz yüz 

yetmiş guruş otuz para iki akçesi bi’l-vesle-i müfredât li-ecli’l-itirbâc vasî-i merkûm Ahmed 

Ağâ’ya nâzır-ı merkûm Mehmed Ağâ ma’rifetiyle teslîm olınub nâzır-ı merkûmın ma’rifeti 

olmaksızın umûr ve vesâyette bir emre mübâşeret itmemek üzere vasî-i merkûm Ahmed 

Ağâ’ya tenbiye-i şer’iyye olındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

XII/157a 

No:587 

     Medîne-i Antalya mahallâtından Meydan mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Topal yüzbâşı el-Hâcc Mustafa ibn-i el-Hâcc Abdurrahman bin Abdurrahman’ın sulbî 

sagîr oğlu Abdurrahman’ın tesviye-i umûrına kıbel-i şer’den vasî nasb lâzım ve mühim 

olmağın emânet ile ve ma’rifet ve istikamet ile mevsûf her vechle vesâyet uhdesinden kâdir 

idüğü zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi-i müslimîn ihbârlarıyla lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve 

mütehakkik olan Yürek aşiretinden ve sagîr-i mezbûrın akrabasından bâ’isü’l-kitâb Ahmed 

Ağâ ibn-i Ahmed Bey nâm kimesne sagîr Abdurrahman’ın vakt-i rüş ve sedâdına değin babası 
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müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ber-mûceb-i defter-i kassâm tesviye-i umûrına kıbel-i 

şer’den vasî üzerine sagîr-i mezbûrın li-ebeveyn Ömer işbu hâzır-ı bi’l-meclis Mehmed Ağâ 

ibni’l-merkûm el-Hâcc Abdurrahman nâzır nasb ve ta’yîn olındıkda anlar dahi ber-minvâl-i 

muharrer vesâyet ve nezâret-i mezkûrı kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ yenbâgi edâya 

taahhüd ve iltizâm eylediklerinden sonra vasî-i merkûm Ahmed Ağâ meclis-i şer’-i şerîf-i 

enverde bi’l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta’bir-i ani’l-merâm idüb vasisi oldığım sagîr 

Abdurrahman nafaka ve kisveye ihtiyâcı olmağın babası müteveffâ el-Hâcc Mustafa Ağâ’dan 

müntakil ve mevrûs hisseleri nemâsından kadar-ı ma’rûf meblağ-ı farz takdîr olınmak bi’l-

vesâye matlûbım oldığından başka müteveffâ-yı merkûm el-Hâcc Mustafa Ağâ’nın ma’rifet-i 

şer’-i şerîfe tahrîr olınan terekesi müteferrik oldığından cem’-i tahsilinde usret oldığından ve 

hasbice umûr-ı vesâyet-i idare ve tereke-i müteveffâ-yı merkûmı tahsîl ider kimesne 

bulunmadığından benim bi’l-cümle terekeden olmak üzere kıbel-i şer’den kadar-ı ma’rûf 

şehriye ücret ta’yîn ve tahsîs olınmak matlûbımdır vasî-i merkûmın takrîr-i meşrûhı vâkıa 

mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğüne zikr-i âtî mebâliğ kadar-ı ma’rûf ından misl oldığı 

zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmi-i müslimîn ihbârlarıyla tahakkuk eylediğine mebnî hâkim-i 

mevki sadr-ı kitâb ve hüsn-i meâb fazîletlü Mollâ Efendi Hazretleri dahi târih-i hüccetden 

i’tibâren sagîr-i mezbûr Abdurrahman ile hizmetinde zenciye-i câriye-i memlûkesi Zehra’ya 

maân sagîr-i mezbûrın mâlı nemâsından olmak üzere beher yevm beş guruş kisve bahâ farz ve 

takdîr ve vasî-i merkûm Ahmed Ağâ’ya ecr-i misl olan be-her şehr yüz guruş verese-i kibârın 

(silik) bi’l-cümle terekeden olmak üzere ücret ta’yîn buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr 

yevmiye beş guruşı sagîr-i mezbûr ile câriyesi mezbûre Zehra’nın nafaka ve kisve-bahâ vesâir 

levâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarfa uhdesinde muhavvel ve müfevvez olan umûr-ı vesâyeti 

idâre ve rü’yet eyledikçe ta’yîn olınan be-her yevm beş guruşı bi’l-cümle terekeden ahz ve 

kabz itmesi içün merkûma izin virmeğin mâ vakaa bi’t-taleb ketb olındı fî’l-yevmi’l-ışrın min 

şehr-i cumâde’l-âhir sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

No:588 

Medîne-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi ahâlisinden zikr-i âtî husûsda 

nefsinden asıl ve babası İtmekçi esnâfından Ali (silik) tarafından dahi vekîl oldığı Hafız 

Süleyman Mahallesi ahâlisinden İtmekci otuz bir Mehmed Usta ve Hasan ebnâ Ramazan 

şehâdetleriyle sâbit ve hükm-i şer’î lâhık olan İbrahim ibni’l-merkûm Ali mülâzım nâm 

kimesne medîne-i Antalya’da meclis-i livâya mahsûs akd olınan meclis-i şer’-i şerîf-i enverde 

bi’l-cümle a’zâ-yı meclis-i livâ hâzırlar oldıkları halde fi’l-asl Beyrut ahâlisinden ve devlet-i 

aliyye tebaasının Rum milletinden olub medîne-i mezbûrede Cami Atik Mahallesinde ticâretle 

mütemekkin bâ’isü’r-rakîm (silik) veled-i Fazlullah Abbas nâm tâcir mahzarında bi’l-asâle ve 
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bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb akd-ı âtîü’z-zikrin sudûrına değin müvekkilem 

babam gâib-i ani’l-meclis Ali mülâzım ile müştereken ve seviyyen yedimizde mülk ve 

hakkımız olub sâlifü’z-zikr Makbûle Mahallesinde bir tarafdan müteveffâ Şehbender İbrahim 

Ağâ menzili ve bir tarafdan İmam oğlu Hafız Numan menzili ve bir tarafdan mahkeme kâtibi 

ile validesi Hadice Hâtûn’ın menzil-i hisseleri ve taraf-ı râbi’ tarîk-i âmm ile mahdûd ve 

fevkânî iki göz odalı tarafından îcâb ve kabûli hâvî bi-tarîki’l-istiglâli’l-âdî hâzır-ı bi’l-meclis 

işbu Hoca İbrama otuz iki bin guruşa teslîm ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve teslîm ve 

kabûl ve semen-i mezkûr otuz iki bin guruşdan merkûm Hoca İbramin müvekkilim babam 

(silik) ile müştereken zimmetimizde bâ-sened ve bâ-hükme i’lâm-ı şer’î semen-i mübi’den 

alacağı olan yirmi bin guruşdan gayrâz teslîm bâkî beş bin yedi yüz yirmi guruş ve hınta ve 

mağazası icâresinde seksen guruş ki cem’an on altı bin guruş alacak hakkına takas ittiğimde 

(silik) ol dahi mukâsa kabûl idüb bâkî on altı bin iki yüz guruş târih-i hüccetden bir sene 

müeccel olmak üzere merkûm İbram zimmetinde kalub eğerçe müvekkilim babam Ali 

mülâzım ile müşterekn zimmetimizde deynimiz olan meblağ-ı bâkî-i mezkûr on beş bin sekiz 

yüz guruşı mezkûr hulûllinde edâ idemediğimiz hâlde menzil-i mezkûrın kıymet-i maktû’ası 

olan otuz iki bin guruşdan bi’t-tenzîl bâkî on altı bin guruşı bana ve müvekkilim babam 

merkûm Ali mülâzıma ba’de’d-def’ ve’t-teslîm menzil-i mahdûd-ı mezkûre hâzır-ı merkûm 

Hoca İbram mâlik olmak üzere muâyene ve ba’de’l akd ve menzil-i mezkûrı ben ba’de’l-

ahlâü’ş-şer’î merkûm dahi ba’de’l-kabzi’l-mer’î  işbu târih-i hüccetden bir sene tamamına iki 

yüz guruş icâre ile merkûm Hoca İbram benim ile müvekkilim babam merkûma icâr ve teslîm 

biz dahi ber-vech-i mübeyyen isticâr ve teslîm idüb menzil-i mezkûr yedimizde mülk-i 

müstecirimizdir didikde merkûm Hoca İbram dahi gıbbe’t-tasdîk mâ vaka bi’t-taleb ketb 

olındı fî’lyevmi’s-salis min şa’bânü’l-muazzam sene semânîn ve mieteyn ve elf 

 

XII/157b 

No:589 

Antalya mahallâtından Âhi Kızı Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden el-

Hâcc Derviş Hüseyin bin Musa bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkesi el-Hâcce Rabia 

bint-i Şahin nâm Hâtûn sulbî kebîr oğlu Ali ve sulbiye-i kebîre kızı Fatma’ya münhasire 

oldığı lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân oldıkdan sonra verese-i merkûmun el-Hâcce 

Rabia ve Ali ve Fatma’nın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve miyânelerinde 

ba’de ihrâcü’d-duyûn sahhu’l-bâkî beyne’l-vereseti’l-mezbûreyn bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

taksîm olınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defter-i kasâmsıdır ki ber-vech-i âtî zikr olınur 

fî’l-yevmi’l-hâdi aşer min şehr-i cumâde’l-âhir sene semânîn ve mieteyn ve elf 
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Mahalle-i merkûmede vâkı’ Bâr-gîr amelmânda res’ 1 Merkeb re’s 1 

Nısf-ı mülk-i menzil  250 guruş   450 guruş 

2500 guruş 

 

Kazgan aded 1 Fatma  Sagîr tahta anbar aded 1 Kahve takımı Fatma  

100 guruş   40 guruş   30 guruş 

 

Sac ayağı ve keser ve  Çul aded 1 Fatma   Köhne yatak  

Tahra    30 guruş   8 guruş 

10 guruş 

 

Köhne meşlah Fatma   Bakır balık tâbesi Fatma Bakır karavan aded 1 Fatma 

Aded 1    aded 1    55 guruş 

20 guruş   40 guruş 

 

Bakır sahan kıyye 7  Köhne çuval çift 4 Fatma Kutnî entari aded 1 yelek aded 1 

7 guruş   40 guruş   Nebâtî sarık aded 1 

        100 guruş 

 

Şa’ir yük aded 1  Bulkur keyl aded 2  Bakla keyl aded 1 maa tarhana 

45 guruş   56 guruş   30 guruş 

 

Dakik keyl aded 2  Köhne kilim aded 2  Gömlek aded 2 

60 guruş   40 guruş   30 guruş 

 

Kuşak aded 2 Fatma  Balcuk hurma kıyye 6 Cedîd fes aded 1 Fatma 

17 guruş   150 guruş   40 guruş 

 

Beyaz dizlik aded 1  Kısa alaca entari aded 1 Bekmez kıyye 10 

Bubalı dizlik aded 1  10 guruş   30 guruş 

30 guruş 

 

Cem’an yekûni’t-tereke  

4281 guruş 
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Minhâ’l-ihrâcât 

Mehr-i müeccel-i müsbit li’z-zevceti’l- Deyn-i müsbit zevce-i mezbûre el-Hâcce Rabia 

Mezbûre Rabia Hâtûn    bi-şehâdeti Mehmed ibn-i el-Hâcc Mehmed ve  

101 guruş     Abdullah ba’de’l-hükm ve’t-tahlîf ve’l-hükm 

      200 guruş 

 

Deyn-i müsbit   Deyn-i Mumcu el-Hâcc Ali Deyn-i el-Hâcc Mehmed Ali  

Ba’de’t-tahlif ve’l-hükm bâ-ikrâri’l-verese  hammali bâ-ikrâri’l-verese  

223 guruş   70 guruş   25 guruş 

 

Deyn-i müteveffâ-yı  Deyn-i Nikolaki bâ-  Resm-i kısmet 

Merkûmın kızı Fatma’ya ikrâr-ı verese    87,5 guruş 

Bâ-ikrâri’l-verese   24 guruş 

55 guruş 

 

Kaydiyye   Masarif-i müteferrika  Varaka bahâ 

6 guruş   35 guruş   3 guruş 

 

Cem’an yekûni’l-ihrâcât 

828,5 guruş 

Sahhu’l-bâkî’t-taksîm beyne’l-verese 

3452,5 guruş 

 

Hissetü’z-zevceti’l-  Hissetü’l-ibni’l-kebiri’l-  

Mezbûre El-Hâcce Rabia  merkûm  

431,5 guruş   Ali     

    2014 guruş 

 

Hissetü’l-binti’l-kebîri’l-mezbûr 

Fatma 

1007 guruş 

   55 guruş Bâlada alacağı nakl ve zamm 

1062 guruş 

  452 guruş Bâlâ terekeden vekîl delâl Hasan ma’rifetiyle makbûzı 

610 guruş 
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  20 guruş Mukaddem zevceden nakden makbûz 

590 guruş 

  26 guruş Bâlâda alacağı  

616 guruş 

616 guruş Mahkeme ve vekîl-i merkûm dellal Hasan’a 

000 

Bint-i mezbûre Fatma Hâtûn bâlâda murakkam hisse-i irsîyesi ve müsbit alacak hakkı 

olan cem’an bin altmış beş guruş ve dellal Hasan ma’rifetiyle müteveffâ-yı merkûmın 

terekesine vâzı’ü’l-yed olan zevce-i mezbûre el-Hâcce Rabia Hâtûn merkûm Ali yedlerinden 

tamamen ahz ve istîfâ eylediği işbu mahalle şerh virildi 

İnni tereket ukûdıhım ve fesûhım ve ferûduhım ve’l-hükm beyni isneyn 

El-fakirü’l-ketebe el-müvellâ hülefâ Antalya Sıdkızâde Şerif Rüşdü 

Rüşdi şerif 

 

XII/158a 

No:590 

İşbu derûn-ı defter-i kasâmda zikr olınan İskender Çelebi Mahallesinde vâkı’ 

ma’lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât yeri dahi mülk-i menzilin nısf-ı hisse-i şâyıası müteveffât 

Hanife Hâtûn’ın ve nısf-ı hisse-i şâyıa-ı uhrâsı dahi mezbûre Hanife Hâtûn’ın kendüden evvel 

fevt olan zevci Minazlı Süleyman’ın oldığı şuhûd-ı udûl ınde’ş-şer’ tahkîk idüb ve müteveffâ-

yı evvel merkûm Minazlı Süleyman’ınn verâseti zevce-i metrûkesi mezbûre Hanife Hâtûn ile 

merkûm Minazlı Süleyman’ın firâşından hâsılları  ve mezbûre Hanife’den mütevellidler sulbî 

kebîr oğulları Ahmed ve Zekeriya ve sulbîye-i kebire kızı Halime’ye münhasire ba’dehu 

kable’l-kısme mezbûre Hanife dahi fevt verâseti zevc-i metrûkı Bakkal el-Hâcc Salih ibn-i el-

Hâcc Mustafa ve validesi Fatma bint-i el-Hâcc Ali ve sadrî kebîr oğulları merkûmân Ahmed 

ve Zekeriya ve kızı mezbûre Halime ve zevc-i sânisi merkûm el-Hâcc Salih’in firâşından 

hâsılları sadrî sagîr oğulları Abdülfettah  ve Hasan ve sadrîye-i sagîre kızı Zebide vech-i şer’î 

üzere mütehakkîk olub ol vechle müteveffâ-yı evvel merkûm Minazlı Süleyman’ın menzil-i 

mezkûrde olan nısf hisse-i şâyıasından müteveffât Hanife Hâtûn’ın hisse-i irsîyesi ile 

müstakileten mülki olan derûn-ı defter-i kasâmda muharrer nısf-ı menzil ve tereke-i sâireden 

yüz yirmi sehm i’tibâriyle mezkûreden otuz sehmi zevc-i merkûm el-Hâcc Salih’e ve yirmi 

sehmi umm-i mezbûre Fatma’ya ve on sehmden elli altı sehmi oğulları merkûmân 

Abdülfettah ve Hasan’a ve yedişer  sehmden on dört sehmi kızları mezbûretân Halime ve 

Zedbide’ye isâbet idüb ve müteveffât-ı sâniye-i mezbûre Hanife menzil-i mezkûrde 

müstakilen  mülki olan nısf-ı menzil hissesiyle kendüden evvel fevt olan zevc-i merkûm 
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Minazlı Süleyman nısfen menziliden aynen terk ve ibkâ olınmış ise de mecmû’-ı menzil-i 

mezkûr kıymet-i mukavvem sâbıkından ziyade bahâ ile nef’ân lil-sigâr bi’l-izni’ş-şer’î bey’ 

olınmış oldığından münfesih olmağla ber-tashîh mezkûriyeti’l- verese bi’l-farîzati’ş-şer’iyye 

taksîm olınan mecmû’-ı menzil-i mezkûre esmânıyla sâir tereke-i müteveffât-ı mezbûredir ki 

ber-vech-i âtî zikr olınur fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-ışrîn min şevvâli’l-mükerrem sene semânîn 

ve mieteyn ve elf 

 

4618 guruş 20 para   Müteveffât-ı sâniye Hanife Hâtûn’ın işbu derûn-ı defter-i kassâmda        

mukaddemân beyne’l-verese taksîm olınub bu def’a fesh olınan  

sahhu’l-bâkî terekesi 

2500 guruş İşbu derûn-ı sahhu’l-bâkîde mısf-ı menzil-i mezkûrden kendüden evvel 

fevt olan zevci Minazlı Süleyman’ın nısf-ı menzil-i mezkûrde hissesidir 

2118 guruş   Esmân-ı hissesen ba’dehu zamm olınmak üzere tenzil olındığı 

312 guruş  Kendüden evvel fevt olan zevc-i Minazlı Süleyman’ın nısf-ı menzil 

hissesinden deyü mezbûreye virilen semn kezâlik tenzil 

1806 guruş 

   12 guruş  Kezâlik zevc-i müteveffâ-yı merkûm terekesinden semen hissesinden 

deyü tahrîr olınan eşyâ-yı mevcûd olmadığından tenzil 

1794 guruş   

  101 guruş  Kezâlik müteveffâ-yı merkûmdan terekesinden hissesi deyü tahrîr 

olınub merkûmın ancak malı oaln nısf-ı menzil semeninden lâzım gelen  

1693 guruş  

  280 guruş İşbu derûn-ı terekede muharrer bir çift küpe ve bir altun gerdanlık ve bir 

çift sim bilezik kebîre kızı mezbûre Halime’nin oldığı (silik) 

1413 guruş Bâkî nakd ve eşya-yı muharreresi iderek 

 

3840 guruş Bâlâda tenzil olınan nısf-ı menzil bey’ olındıkda vukûbulan semen-i 

mübi’ası  

  480 guruş  Kendüden evvel fevt olan zevc-i müteveffâ-yı merkûm Minazlı 

Süleyman’ın nısf-ı menzil-i mübi’ası semeninden semen hissesi 

 101 guruş Yine zevc-i müteveffâ-yı Minazlı Süleyman’ın nısf-ı menzil 

semeninden lazım gelen mehr-i müeccel hakkı  

5834 guruş Taksîm beyne’l-verese  

 

Hissetü’l-zevc el-Hâcc Salih 
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355 guruş 30 para  Eşya ve nakd-i mevcûde-i muharreresi 

  51 guruş Derûn-ı terekede olan mehr-i müeccel deyni 

304 guruş Aynen 

1105 guruş  Menzil semeninden 

1409 guruş 30 para 1 akçe 

 

Hissetü’l-ümmi’l-mezbûre Fatma  

237 guruş 6 para 2 akçe  Eşya ve nakd-ı mevcûde-i muharrereden  

736 guruş 33 para   Menzilde olan hissesi 

974 guruş  00       0 

 

Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l-merkûm Ahmed 

166 guruş  Eşya ve nakd-ı mevcûde-i muharrereden 

515 guruş 30 para 1 akçe Menzilde olan hissesinden ibkâ 

681 guruş 30 para 1 akçe  

 

Hissetü’l-ibni’l-kebîri’l-merkûm Zekeriya 

166 guruş  Eşya ve nakd-ı mevcûde-i muharrereden 

515 guruş 30 para 1 akçe Menzilde olan hissesinden ibkâ 

681 guruş 30 para 1 akçe  

 

Hissetü’l-ibni’s-sagîri’l-mezbûr Abdülfettah 

166 guruş  Eşya ve nakd-ı mevcûde-i muharrereden 

515 guruş 30 para 1 akçe Menzilde olan hissesinden ibkâ 

681 guruş 30 para 1 akçe  

 

Hissetü’l-ibni’l-mezbûr sagîr Hasan 

166 guruş  Eşya ve nakd-ı mevcûde-i muharrereden 

515 guruş 30 para 1 akçe Menzilde olan hissesinden ibkâ 

681 guruş 30 para 1 akçe  

 

Hissetü’l-binti’s-sagîri’l-mezbûre Halime 

83 guruş   Eşya ve nakd-ı mevcûde-i muharrereden 

257 guruş 35 para 2 akçe Menzilde olan hissesinden ibkâ 

340 guruş 35 para 2 akçe 
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Hissetü’l-binti’s-sagîri’l-mezbûre Zebide  

83 guruş   Eşya ve nakd-ı mevcûde-i muharrereden 

257 guruş 35 para 2 akçe Menzilde olan hissesinden ibkâ 

340 guruş 35 para 2 akçe 

Merkûm el-Hâcc Salih’in kendi hisse-i irsîye-i muharreresi veliyyleri oldığı evlâd-ı 

sigârı Abdülfettah ve Hasan ve Zebide’nin hisse-i  irsîye-i muharrereleriyle maân kendüye 

teslîm olınmağla ber-vech-i âtî tafsîlen zikr olınur 

1410 guruş  Merkûm el-Hâcc Salih’in kendi mecmû-ı hisse-i irsîye-i 

muharreresi 

 281 guruş   Sagîr oğlu Abdülfettah hisse-i irsîye-i muharreresi 

 281 guruş 31 para 1 akçe Diğer sagîr oğlu Hasan hisse-i irsîye-i muharreresi 

340 guruş 35 para 2 akçe  Sagîre kızı Zebide’nin hisse-i irsîye-i muharreresi 

3114 guruş 18 para 1 akçe 

135 guruş 21 para 2 akçe Menzile masârif-i ta’mîriye da’vâsından sulhen oğlı Ahmed bi’l-

ahz merkûm Hâcı Salih’in kendüsine i’tâ olınan 
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