
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

 

Selahattin BÜBER 

 

 

 

 

 

 

59 NUMARALI ANTALYA ŞER’İYYE SİCİLİ DEFTERİ'NİN 

TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ (H.1329-1332; M.1911-1914) 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih Ana Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

 

 

 

Antalya, 2018 



 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

 

 

 

 

 

Selahattin BÜBER 

 

 

 

 

 

59 NUMARALI ANTALYA ŞER’İYYE SİCİLİ DEFTERİ'NİN 

TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

(H.1329-1332; M.1911-1914) 

 

 

 

 

Danışman 

Doç. Dr. Salih TUNÇ 

 

 

 

 

Tarih Ana Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

 

Antalya, 2018 



Akdeniz Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, 

 

 

Selahattin BÜBER’in bu çalışması, jürimiz tarafından Tarih Ana Bilim Dalı Yüksek 

Lisans Programı tezi olarak kabul edilmiştir. 

 

 

Başkan   : Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK 

 

 

 

 

(İmza) 

Prof. Dr. İhsan BULUT 

Müdür 

 

   (İmza)  

Üye (Danışmanı) : Doç. Dr. Salih TUNÇ    (İmza) 

 

Üye   : Doç. Dr. Mehmet AK    (İmza)  

 

 

 

Tez Başlığı           : 59  Numaralı Antalya Şer'iyye  Sicili Defteri'nin Transkripsiyonu  ve    

Değerlendirilmesi (H.1329-1332 ; M.1911-1914) 

 

    

                                     

Onay :  Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. 

 

 

Tez Savunma Tarihi : 05/01/2018 

Mezuniyet Tarihi : 18/01/2018 



AKADEMİK BEYAN 

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nin  

Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (H.1329-1332: M. 1911-1914)” adlı bu 

çalışmanın, akademik kural ve etik değerlere uygun bir biçimde tarafımca yazıldığını, 

yararlandığım bütün eserlerin kaynakçada gösterildiğini ve çalışma içerisinde bu 

eserlere atıf yapıldığını belirtir; bunu şerefimle doğrularım. 

                                                                                         

                      

                                                                                                          Selahattin BÜBER 

 

 

 

 

 



SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Adı-Soyadı Selahattin BÜBER

Öğrenci Numarası 20145206014
Enstitü Ana Bilim Dalı Tarih

Programı Tezli Yüksek Lisans

Programın Türü ( x ) Tezli Yüksek Lisans     (  ) Doktora  (  )  Tezsiz Yüksek Lisans

Danışmanının Unvanı, Adı-Soyadı Doç. Dr. Salih TUNÇ

Tez Başlığı 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nin Traskripsiyonu ve
Değerlendirilmesi (H. 1329-1332; M. 1911-1914)

Turnitin Ödev Numarası 901519267

Yukarıda başlığı belirtilen tez çalışmasının a) Kapak sayfası, b) Giriş, c) Ana Bölümler ve d) Sonuç kısımlarından
oluşan toplam 287 sayfalık kısmına ilişkin olarak, 10/01/2018 tarihinde tarafımdan Turnitin adlı intihal tespit
programından Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama
Esasları’nda belirlenen filtrelemeler uygulanarak alınmış olan ve ekte sunulan rapora göre, tezin/dönem projesinin
benzerlik oranı;

alıntılar hariç % 13

alıntılar dahil  % 16 dır.

Danışman tarafından uygun olan seçenek işaretlenmelidir:

(X) Benzerlik oranları belirlenen limitleri aşmıyor ise;
Yukarıda yer alan beyanın ve ekte sunulan Tez Çalışması Orijinallik Raporu’nun doğruluğunu onaylarım.

(  ) Benzerlik oranları belirlenen limitleri aşıyor, ancak tez/dönem projesi danışmanı intihal yapılmadığı kanısında ise;

Yukarıda yer alan beyanın ve ekte sunulan Tez Çalışması Orijinallik Raporu’nun doğruluğunu onaylar ve
Uygulama Esasları’nda öngörülen yüzdelik sınırlarının aşılmasına karşın, aşağıda belirtilen gerekçe ile intihal
yapılmadığı kanısında olduğumu beyan ederim.

Gerekçe:

Benzerlik taraması yukarıda verilen ölçütlerin ışığı altında tarafımca yapılmıştır. İlgili tezin orijinallik raporunun
uygun olduğunu beyan ederim.

10/01/2018

(imza)

Doç. Dr. Salih TUNÇ

T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU

BEYAN BELGESİ



i 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................................ iv 

KISALTMALAR LİSTESİ ..................................................................................................... v 

ÖZET ........................................................................................................................................ vi 

SUMMARY ............................................................................................................................. vii 

ÖNSÖZ ................................................................................................................................... viii 

GİRİŞ ......................................................................................................................................... 1 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

OSMANLI HUKUK SİSTEMİ, KADILIK MÜESSESESİ VE ŞER‘İYYE SİCİLLERİ 

1.1.  Osmanlı Hukuk Sisteminin Genel Yapısı ..................................................................... 15 

1.2.  Şer‘iyye Mahkemeleri ................................................................................................... 17 

1.2.1.  Şer‘iyye Mahkemeleri’nin Tanzimat Sonrası Durumu ...................................................... 18 

1.3.  Kadılık Müessesesi ....................................................................................................... 21 

1.3.1.  Kadı’nın Tanımı ................................................................................................................. 21 

1.3.2.  Kadı’nın Önemi ve Taşıması Gereken Vasıflar ................................................................. 21 

1.3.3.  Kadı’nın Göreve Atanması ve Kadılık Süresi .................................................................... 23 

1.3.4.  Osmanlı  Kadısının Görevleri............................................................................................. 24 

1.3.5.  Yargılamada İkinci Derecede Görev Yapan Memurlar ...................................................... 25 

1.4.  Şer‘iyye Sicilleri ve Mahiyeti ....................................................................................... 28 

1.4.1.  Şer‘iyye Sicilinin Tanımı ve Tarihi Gelişimi ..................................................................... 28 

1.4.2.  Şer‘iyye Sicillerinin Türk  Kültürü Açısından  Önemi ...................................................... 29 

1.4.3.  Sicillerinin Şekil, Dil ve Muhteva Açısından Geçirdiği Değişim ...................................... 31 

1.4.4.  Şer‘iyye Sicillerinin İhtiva Ettiği Belge Çeşitleri ............................................................... 32 

1.4.4.1.  Hüccetler ......................................................................................................................... 32 

1.4.4.2.  İ‘lamlar ............................................................................................................................ 33 

1.4.4.3.  Ma‘ruzlar ......................................................................................................................... 34 

1.4.4.4.  Tereke  Kayıtları .............................................................................................................. 34 

1.5.  59 Nolu Antalya  Şer‘iyye  Sicil  Defterinin Şekil Özelliği ve Belge İçeriği ............... 34 

1.5.1.  59  Nolu Antalya Şer’iyye Sicil Defteri’nin Şekil Özellikleri ........................................... 34 

1.5.2.  59 Nolu Antalya Şer’iyye Sicil Defteri’nin Belge İçeriği .................................................. 36 

 



ii 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA ANTALYA’NIN İDARİ TAKSİMATI VE TEŞKİLATI 

2.1.  Antalya’nın İdari Yapısı ............................................................................................... 41 

2.1.1.  Antalya’ya Bağlı Kaza, Nahiye ve Köyler ......................................................................... 41 

2.1.2.  İdari Yapıda Konargöçerlerin  Yeri .................................................................................... 47 

2.2.  Antalya’nın İdari Teşkilatı ........................................................................................... 49 

2.2.1.  Mülkî Erkan ........................................................................................................................ 49 

2.2.2.  Malî Görevliler ................................................................................................................... 52 

2.2.3.  Dinî Görevliler .................................................................................................................... 53 

2.2.4.  Eğitim Görevlileri ............................................................................................................... 54 

2.2.5.  Askerlik  Görevini İfa Edenler ........................................................................................... 55 

2.2.6.  Adlî Görevliler .................................................................................................................... 55 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TEREKE KAYITLARINA GÖRE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA ANTALYA’NIN 

SOSYO-EKONOMİK DURUMU 

3.1.  Tereke Kayıtları  ve Tereke Yazımı ............................................................................. 57 

3.2.  Tereke Yazımında İzlenen Usül ................................................................................... 58 

3.2.1.  Vefat Eden Kişinin Tanıtımı ............................................................................................... 58 

3.2.2.  Miras Konusu Olan Menkul ve Gayrimenkullerin Kaydı .................................................. 59 

3.2.3.  Borç, Masraf ve Diğer Gider Kalemlerinin Dökümü ......................................................... 59 

3.2.4.  Varislere Kalan Miktarın Tespiti ........................................................................................ 60 

3.2.5.  Tereke Sahiplerinin İkamet Yerleri .................................................................................... 60 

3.3.  Aile ............................................................................................................................... 63 

3.3.1.  Tereke Kayıtlarında İsmi Geçen Kişilerin Cinsiyeti,  Eş ve Çocuk Sayıları ...................... 64 

3.3.2.  Günlük Hayatta Kullanılan Eşyalar .................................................................................... 68 

3.4.   Koruyucu Müesseseler ve İşlevi .................................................................................. 70 

3.4.1.  Vasîlik Müessesesi ve Vasî Tayini ..................................................................................... 70 

3.4.2.  Eytam  Sandıkları ve Eytam  Müdürlüğü ........................................................................... 72 

3.5.  Ekonomi ....................................................................................................................... 73 

3.5.1.  Para  Politikası .................................................................................................................... 73 

3.5.2.  Bankacılık ........................................................................................................................... 76 

3.5.3.  Tarım .................................................................................................................................. 78 



iii 

 

3.5.4.   Hayvancılık ....................................................................................................................... 81 

3.5.5.  Ticaret ................................................................................................................................ 84 

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

59 NUMARALI  ANTALYA ŞER‘İYYE SİCİLİ’NİN TRANSKRİBE METNİ 

4.1. 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili’nin Transkribe Metni .......................................... 86 

 

SONUÇ .................................................................................................................................. 276 

KAYNAKÇA......................................................................................................................... 280 

ÖZGEÇMİŞ .......................................................................................................................... 287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

 

Tablo 1.1  59 Nolu Şer'iyye Sicil Defteri'nde Yer Alan Tereke, Hüccet ve İ'lamların 

Tarihleri ve Hüküm Numaralarına Göre Tasnifi ............................................................ 37 

Tablo 2.1  59 Nolu Şer'iyye Sicil Defteri'nde Yer Alan Merkez, Kaza, Nahiye, Köy ve 

Mahalle İsimleri .............................................................................................................. 42 

Tablo 2.2  59 Nolu Şer’iyye Sicil Defteri’ne Göre 1911-1914 Yılları Arasında Antalya 

ve Çevresinde İkamet Eden Konargöçerler .................................................................... 49 

Tablo 2.3 59 Nolu Şer’iyye Sicil Defteri’ne Göre 1911-1914 Yılları Arasında Görev 

Yapan Mahalle ve Köylerin Muhtar-ı Evvel ve Muhtar-ı Sanileri ................................. 51 

Tablo 2.4 59  Nolu Şer’iyye Sicil Defterinde Yer Alan Dinî Görevliler ........................ 53 

Tablo 2.5 59 Nolu Antalya Şer’iyye Sicil Defterinde Yer Alan Mektep Muallimleri ... 55 

Tablo 3.1  59  Nolu Şer’iyye Sicil Defterinde İsmi Geçen Tereke Sahiplerinin İkamet 

Yerleri ............................................................................................................................. 60 

Tablo 3.2  59  Nolu Şer’iyye Sicil Defteri’ne Göre Tereke Sahiplerinin Cinsiyeti, Eş ve 

Çocuk Sayıları ................................................................................................................ 64 

Tablo 3.3  59 Nolu Şer’iyye Sicil Defteri’ne Göre 1911-1914 Yılları Arasında 

Antalya’da Dolaşımda Olan Paralar ve Kıymetleri ........................................................ 75 

Tablo 3.4  59 Nolu Şer’iyye Sicil Defteri’ne Göre 1911-1914 Yılları arasında Antalya 

ve Çevresinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri ve Fiyatları .................................................. 78 

Tablo 3.5  59 Nolu Şer’iyye Sicil Defteri’ne Göre 1911-1914 Yılları Arasında Antalya 

ve Çevresinde Hayvan Türleri ve Fiyatları ..................................................................... 81 

 

 

 

 



v 

 

KISALTMALAR LİSTESİ 

AŞŞ Antalya Şer‘iyye Sicili 

AÜ Akdeniz Üniversitesi 

AÜİFD Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

bk. Bakınız 

C. Cilt 

Çev. Çeviren 

Ed.                       Editör 

EÜHFD Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

H. Hicri 

hk. Hüküm 

İA Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi 

M. Miladî 

MEB                     Milli Eğitim Bakanlığı 

OTAM Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Uygulama  Merkezi Dergisi 

OSAV Osmanlı Araştırmaları Vakfı 

DTCFTAD Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi 

S. Sayı 

ss. Sayfa sayısı 

TDK Türk Dil Kurumu 

TDVİA Türkiye Diyanet Vakfı  İslam Ansiklopedisi 

TDV                     Türkiye Diyanet Vakfı 

TTK  Türk Tarih Kurumu 

Vrk.                     Varak 

YTY Yeni Türkiye Yayınları 

Yay.  Yayınları 

yy.                  Yüzyıl 

 

 

 

 



vi 

 

ÖZET 

  Osmanlı Devleti’nin çağdaşı olan diğer Türk-İslam devletlerine göre daha uzun 

ömürlü ve etkili bir güç unsuru olmasında güçlü bir askeri  varlığının yanında kökleşmiş 

bir yazılı vesikalar külliyatına sahip olmasının da önemli bir yeri vardır. Hiç şüphesiz 

bu yazılı vesikalar külliyatından biri de birinci elden yazılı kaynak olarak kabul edilen 

Şer‘iyye  Sicillleri’dir.   

  Bu çalışmada 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri esas alınarak Antalya 

şehrinin 1911-1914 yılları arasındaki  idarî, sosyo-ekonomik durumu ve kültürel yapısı 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Değerlendirme yapılırken hem inceleme ve araştırmayı 

kolaylaştırmak,  hem de sağlıklı bir sonuç elde edebilmek için çalışma dört bölüme 

ayrılmıştır.  

  Birinci bölümde; Osmanlı hukuk sistemi, kadılık müessesesi ve Osmanlı 

Şer’iyye mahkemeleri ile görev alanı üzerinde durulmuş ve ayrıca Şer‘iyye Sicilleri 

hakkında bilgi verilmiştir. 

  Osmanlı devlet yapısında meydana gelen değişimler Tanzimat Fermanı ile 

ivme kazanmış, devletin yönetim yapısında meydana gelen bu yapısal değişikliklerden 

Antalya da etkilenmiştir. Antalya’nın idari taksimatı ve teşkilatı başlığı altında 

incelenen ikinci bölümde bu durum açıkça gözlenebilmektedir. 

   Sosyal tarih incelemelerinin ana kaynağı olan tereke kayıtlarından hareketle 

üçüncü bölümde Antalya’nın sosyo-ekonomik yapısı mevcut belgeler çerçevesinde 

incelenmeye çalışılmıştır. Bu belgelerden hareketle  Osmanlı toplum yapısının Antalya 

örneği ele alınarak günlük hayatta kullanılan eşyalar, ekonomik  ve ticari gelişmeler 

aktarılmaya çalışılmıştır. Son bölüm olan dördüncü bölümde ise 59 numaralı Antalya 

Şer‘iyye Sicilinin transkribe metnine yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri,  

Mahkeme, Kadı, Naib.  

 

 

 

 

 



vii 

 

SUMMARY 

59  NUMBERED  ANTALYA  RELIGIOUS  REGISTRY BOOK TRANSCRIPTION 

AND EVALUATION  (H.1329-1332; M.1911-1914) 

There  is no doubt  Ottoman  Empire had not only a powerful military source but also 

a deep rooded collection of written source so thus it has a great role in its long life and being 

an effective power comparing to its contemporary other Turkish and Islamic states. İn 

doubtfully, one of these collection of written sowce is the Court Records. 

 In this study the governing, socio-cultural situation and cultural structure of Antalya 

city based on 59  numbered Court Records between 1911 and 1914 era is examined. During 

this study to make it easy and have a reliable result there are four parts in it.  

In the first part, there is the development of Antalya in the process of history 

beginning from the early ages to the XX. century. In the second part, not only Ottoman Law 

System, the judging, the Ottoman Cour and its task but also the Court Records were 

examined. 

There are rapid changes in the structure of Ottoman State and thus, these changes in 

state governing also affected Antalya. So, in the third part this can be clearly seen where we 

studied the govermental and foundational structure of Antalya. 

Socio-economic structure of Antalya is examined in the fourth part under the light of 

documents which are the main sources of social history studies. With the help of these 

documents, taking the Antalya sample in the structure of Ottoman society, the goods in daily 

life and economic development are studied. 

Keywords:  Ottoman State, 59 Number Antalya Registry Book, Court,  Kadi, Naib 
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ÖNSÖZ 

  Cihan devleti nişanesini taşıyan Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü 

coğrafyada çeşitli din ve mezheplere bağlı toplumlar asırlarca bir arada huzur ve barış 

içinde yaşamıştır. Egemenliği altındaki toplumların yönetimini kolaylaştırmak için 

mükemmel bir kamu otoritesi tesis eden Osmanlı yöneticilerinin dinî ve dünyevî alanın 

tesisi için koydukları şer‘i ve örfî hukuk kurallarından oluşan hukuk sistemi bugün bile 

önemini korumaktadır. Bu sistem sayesindedir ki “Pax Ottomana” (Osmanlı Barışı)  

ortaya çıkmıştır. 

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından itibaren; “İnsanı yaşat ki devlet 

yaşasın” düsturundan hareketle adaletin tesisi için çaba harcadığı, dolayısıyla 

egemenliği altına aldığı her coğrafyada güvenliğin yanında hukuk nizamını sağlayacak 

bir kadı tayin ettiği bilinmektedir. Osmanlı hukuk nizamında kadı; bulunduğu kazanın 

idari ve adlî yönden en üst temsilcisi konumunda olup aynı zamanda beledî ve noterlik 

gibi birçok görevi de icra etmektedir. Bunun için kadının tutmuş olduğu kayıtlar 

şer‘iyye sicili denilen defterlerde saklanmaktadır. XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı 

toplumunu her yönüyle yansıtan şer‘iyye sicilleri, sosyal tarihçilik alanında çok önemli 

bilgiler barındıran arşiv belgelerindendir. 

  Çalışmaya konu olan 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nden hareketle 

1911-1914 yılları arası Antalya’nın siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel yapısına dair 

bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Öncelikle defterin aslına sadık kalınarak 

transkripsiyonu yapıldı. Okunamayan yerler (……) şeklinde, okunduğu halde 

doğruluğundan şüphe duyulan kelimelerin sonuna ise “?” konulmuştur. 

Transkripsiyondan elde edilen veriler çeşitli başlıklar altında tablolaştırılmış bu veriler 

dönemin şartları içerisinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

  Çalışma boyunca yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Doç. Dr. Salih 

TUNÇ’a, akademik kariyer için beni cesaretlendiren ve lisans eğitiminde de öğrencisi 

olduğum hocam Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK’a, Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA’ya 

ayrıca görüş ve düşüncelerinden istifade ettiğim çok değerli Doç. Dr. Mehmet AK ile 

hep yanımda olan sevgili eşim ve çocuklarıma sonsuz müteşekkirim. 

 

Selahattin BÜBER 

                                                                                                          Antalya, 2018



 

 

 

GİRİŞ 

Osmanlı Devleti, XIII. yüzyıl sonlarında, Selçuklu Sultanlığı ile Bizans İmparatorluğu 

arasındaki sınır bölgesinde, Söğüt ve civarında küçük bir uç beyliği olarak kurulmuştur. 

Oğuzların Kayı boyuna mensup olan bu Türkmen grubu, genelde gaza düşüncesiyle hareket 

eden Müslüman Türklerden oluşmasına rağmen kısa süre içinde küçük bir beylikten özellikle 

II. Mehmet’in İstanbul’u fethi ile güç ve ihtişam bakımından büyük bir imparatorluğa  

evrilmiştir.  Osmanlı Devleti’nin kısa süre içinde çok hızlı bir şekilde gelişme göstermesinde 

şüphesiz bir çok amilden bahsedilirse de başta padişah olmak üzere yöneticilerin adalet 

ilkesini ön planda tutması bu gelişmenin en önemli nedenidir. 

Adalet, himaye ve hoşgörü  ilkesi, daha  Türkistan’da kurulan ilk Türk devletlerinden 

itibaren günümüze kadar gelen Türk devletlerinde, yönetim anlayışının merkezinde yer 

almıştır. Özellikle “adaletli yönetim” anlayışı devlet yöneticileri için adeta bir meşruiyet 

kaynağı olmuştur. Türk devlet geleneğinde “Daire-i adliye” kavramı ile formüle edilen bu 

anlayışa göre vücut bulan Osmanlı Devleti, üç kıtada  altı asırdan fazla ömür sürerek en uzun 

süreli yaşayan Türk-İslam Devleti olurken “Daire-i adliye” düşüncesi de  Osmanlı  ile zirve 

yapmıştır.  

Kınalızade Ali Efendi’nin formüle ettiği  bu anlayışa göre, dünya barışı ancak adaletle 

sağlanabilir; dünya ise, duvarı devlet olan bir bahçedir; devletin düzenleyicisi şeriattır; 

şeriatın koruyucusu mülk (hükümranlık)’tür. Mülk, ülke ve halkı bütünleştirerek devlet 

kuracak iktidara sahip olmak, yani hakimiyeti elde bulundurmak, sağlam bir orduyu 

gerektirir; ordunun beslenmesi için büyük servete ihtiyaç vardır; bu serveti sağlayabilmek için 

bolluk ve huzur içinde yaşayan bir halka sahip olunması icap eder; halkın bolluk ve huzur 

içinde yaşaması, adaletle yönetilmesine bağlıdır
1
. Osmanlı anlayışına göre, bu hakkaniyet 

çemberinin halkalarını oluşturan adalet, devlet, şeriat, hükümranlık, ordu, servet ve halk 

toplum yapısının temel dayanaklarını teşkil eder. Bu halkalardan biri yok olursa devlet de 

toplum da çökmeye mahkumdur.
2
 Yine bu  anlayışa göre hükümdar adalet düzeninin 

kurulması ve kurulan bu düzenin sağlanması için adeta “Padişah-ı rûy-ı zemin zillullah-i fi‘l-

arz” olarak kabul edilmiş ve  tesis edilen adalet terazisini dengede tutmakla yükümlü 

kılınmıştır. Nitekim Osmanlı yönetim sisteminde yargı idareden bağımsız olmayıp padişah 

şer‘i alanda yargılamada en büyük kadı olmasa bile Divan-ı Hümayun’da yargılama görevine 

bakan kadıaskerin padişah tarafından atamasının yapılması yargının yönetimden ayrı
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olmadığının en belirgin göstergesidir. Aynı şekilde sancak ve kazalardaki yargılama görevine 

bakan kadılar bir yandan adalet mekanizmasını işletirken diğer yandan idari ve beledî görevi 

yerine getirmektedir
3
. Adalet anlayışının bu kadar ön planda tutulması sonucu Osmanlı 

hâkimiyeti altında yaşayan toplumlar Osmanlı Devleti’nin kendisine has oluşturduğu sistem 

sayesinde huzur ve barış içinde varlıklarını XIX. yüzyıla kadar devam ettirmişlerdir. Diğer 

taraftan adalet ilkesinin toplumda titizlikle uygulanması sonucu bir taraftan toplum içindeki 

meseleler çözülürken bu sorunların yetkili merciler tarafından çözümü sırasında ortaya 

konulan her muamele kayıt altına alınmış, bunun sonucunda Osmanlı devleti bünyesinde 

yazılı  bir arşiv külliyatı ortaya çıkmıştır. 

Osmanlı yöneticilerinin dünya görüşünü belirleyen dolayısıyla toplumun 

şekillenmesinde önemli rol oynayan faktörlerden birisi hiç kuşkusuz Osmanlı  hukuk 

sistemidir. Osmanlı Devleti’nde adaletin temsilcisi olarak en tepedeki görevli padişahlar 

zaman zaman örfi hukukun kendilerine tanıdığı alanlarda kanunlar ihdas etmelerine karşılık 

şer‘i hukuk alanında İslam hukukunu günümüzün hakimleri olan kadılar ve onlar tarafından 

oluşturulan mahkemeler vasıtasıyla tatbik ederek bu görevlerini yerine getirmekteydiler. 

Bunun yanında Osmanlı coğrafyasındaki bütün mahkemeler Divan-ı Hümayun’daki 

kazaskere bağlı olduğu için Divan-ı Hümayun günümüz temyiz mahkemelerine benzer 

şekildeki işlevini yerine getirmekteydi. Şer‘i mahkemelerde görülecek davalara yönelik bir 

sınırlama olmadığı için bu mahkemeler şer‘i hukuk alanına giren her türlü dava ile uğraşır ve 

karara bağlardı. Yine günümüzde noterler tarafından yapılan çeşitli konulara dair işler de bu 

mahkemeler aracılığıyla yapılırdı. Vasiyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, tereke 

yazımları, vakfiyelerin iş ve işlemleri ve kontrolleri, her türlü senet ve mukaveleler ile 

bunların kayıtlarıyla ilgilenmekte ve bunlar mahkemelerde kadılar veya kadı naibleri 

tarafından sicillere geçirilmekteydi
4
.  Rika kırması, talik kırması ve divanî gibi yazılarla 

kadılar veya naibleri tarafından kaleme alınan ve değişik sözlerle adlandırılan bu siciller 

Osmanlı mahkeme kayıtları veya en sık kullanılan ifade şekliyle Şer‘iyye Sicilleri
5
 olarak 

bilinmektedir.  

Siciller Osmanlı Devleti’nden kalan çok önemli arşiv malzemeleri olup tarihi değerleri 

anlaşılana kadar  bir kısmı tahribata uğrarken ıslanma ve nemlenme gibi nedenlerle hasar 

görmüştür. Ayrıca koruma amacıyla sonradan ciltlenirken de dikkatsizlikten dolayı bir 

kısmının yazıları tahrip edilmiştir. Netice itibariyle bazı defter serileri ya tamamen yahut 

kısmen zarar görürken Maarif Vekaleti’nin çalışmaları sonucunda 1941 yılında çeşitli 
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yerlerde dağınık halde bulunan sicillerin müze ve kütüphanelere devri sağlanarak siciller bir 

araya toplanmış ve koruma altına alınmıştır
6
.  

Tanzimat döneminde Nizamiye mahkemelerinin kuruluşuna kadar İslam hukuku 

içinde her konuda verilen kararların saklandığı bu defterler Osmanlı hukuk nizamının 

anlaşılması yanında yakın geçmişimizin iktisadî ve ictimaî yapısı ile siyasi ve kültürel 

gelişmelerine de tanıklık etmektedir. Bu yönü ile şer‘iyye sicillerinin Osmanlı tarihinin 

kaynakları arasında önemli bir yeri vardır. Şer‘iyye sicillererinde kayıtlı olan her türlü hukuki 

düzenlemeler yanında sicillerin ait olduğu bölgede meydana gelen yangın, sel, zelzele gibi 

doğal afetlerin kayıtlarının tutulması, halkın geçim kaynakları olarak elde ettikleri tarım 

ürünleri ve hayvancılık faaliyetleri, bölgedeki iskan yapısı gibi konularda bilgi barındırması 

sicillerin önemini daha da arttırmaktadır. Yine bu siciller bir tarihçi için sosyal tarih alanında 

başvurulacak en önemli kaynaklardandır.  

Bilindiği gibi Osmanlı Tarihi’nin özellikle XVIII. yüzyıldan sonraki dönemi yerel 

tarih araştırmaları bakımından yeterince incelenebilmiş değildir. Bu konuda birçok eksikliğin 

olduğu bir gerçektir. Bu eksiklikleri temel kaynaklara ulaşılabildiği ölçüde gidermek 

mümkündür. Yerel tarih alanında yapılan çalışmalar Osmanlı Tarihi’nin siyasi, idari, askeri, 

sosyo-ekonomik ve kültürel yönlerden pek çok bilinmeyen veya bir yönü ile eksik kalmış 

yönlerini aydınlatacaktır. Bu noktadan hareketle şehir tarihçiliği alanında kullanılan kaynaklar 

çok çeşitli olmakla beraber son yıllarda tarihi kıymeti daha iyi anlaşılan ve ait oldukları yerin 

tarihine dair eşsiz bilgiler barındıran yine  şer‘iyye sicilleridir. 

 Tarih araştırma ve incelemelerinde genellikle devletlerin askeri ve siyasi tarihleri 

dikkati çeken ilk saha olurken tarih alanında yapılan çalışmalar derinleştikçe bu alanın bir 

şubesini oluşturan yerel tarih çalışmaları da son yüzyılda önemle üzerinde durulan bir saha 

olmaya başlamıştır. Yerel tarih çalışmaları açısından şer‘iyye sicilleri değerlendirildiğinde 

tarihimizin en önemli belgelerinden olup sadece tarih bilimi açısından değil, sosyal bilimlerin 

her alanına ait bilgileri de ihtiva etmektedir. Başlangıçta yapılan şer‘iyye sicil çalışmaları 

genellikle tarihi gelişmeler açısından irdelenmişken son zamanlarda bu alanda yapılan 

çalışmalardan sosyal bilimlerin her alanına ışık tutacak bilgiler elde edilmiştir.  

  Osmanlı tarihinin Yeniçağ ve Yakınçağ kaynaklarının en önemli belgelerinden olan 

Şer‘iyye sicilleri içerdiği eşsiz bilgilerle tarih bilimine katkı sunarken bu sicillerde yer alan 

ferman, berat vb. belgeler siyaset bilimine ilham vermekte ve önemli bilgiler içermektedir. 

Diğer taraftan iktisat konusunun içine giren para, paranın ayarının korunması, kalpazanlık 

suçları ile ilgili cezalar, malların fiyatlarını belirleyen narh sistemi gibi uygulamalar iktisat 
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biliminin Osmanlı dönemi uygulamaları hakkında önemli bilgiler vermektedir. Yine Osmanlı 

kadısının taşradaki rolünden hareketle devletin hakim olduğu coğrafyanın en ücra köşelerinde 

meydana gelen hadiselerin kadı naibleri tarafından sicillere kaydedilmesi sosyoloji bilimine 

de değerli malzemeler sunmakta, aynı zamanda hukuk adamı olan kadıların tuttukları 

mahkeme kayıtları günümüz adalet teşkilatına pek çok konuda ışık tutacak önemli bilgiler 

içermektedir. 

Ayrıca Osmanlı yönetim sisteminin çok geniş bir coğrafyayı kapsaması nedeniyle 

şer‘iyye sicilleri gerek kent tarihçiliği gerekse birçok konuda araştırmaya kaynaklık ederken 

bugün Osmanlı’nın hükmettiği coğrafyada kurulan devletlerin önemli tarihi kaynaklarını da 

oluşturması bakımından vazgeçilmez birer tarih malzemesidir.  

Türk Hakimiyetine Kadar Antalya 

Antalya’da insanlık tarihi Paleolitik Dönem’e kadar dayanmakta olup, Antalya 

Anadolu’daki  Paleolitik Çağ’a ait en önemli kalıntılara sahip yerlerden biridir.
7
 Bu bölgenin 

sınırları içinde İlk Çağ’da Pamphylia bölgesi’nin tamamı ve Kilikia bölgesi’nin bir kısmı 

bulunuyordu
8
. Şehir, Pamphylia bölgesi adı ile anılan ve Manavgat dolaylarından başlayıp 

Antalya’ya kadar deniz kıyısını takip ederek uzanan ovanın batı sahasında kurulmuştur.
9
 

Pamphylia bölgesinin dönem içerisinde beş büyük şehri olup bunlar Attaleia, Perge, Sillyon, 

Aspendos ve Side’dir.
10

  

Her ne kadar M.Ö. V. ve III. yüzyıllara ait bazı sikkelerde şehrin kurucusu olarak 

Çukurova (Kilikya) krallarının atası sayılan Kral Mupsus gösterilse de  Antalya şehri adını 

kurucusu olarak bilinen Bergama Kralı II. Attalos’tan (M.Ö. 159-138) aldığı gibi şehre 

“Attalia, Atalia ve Adalya” isimlerinin Attalos’dan esinlenerek verildiği tahmin 

edilmektedir
11

. Bergama Kralı II. Attalos cennet olduğuna inandığı eşsiz doğal güzellikler 

arasındaki bu yerde büyük bir kent kurulmasını emretmiş, bu doğal güzellikler içinde 

Bergamalılar kısa zamanda görkemli bir kent kurmuşlar (M.Ö.158) ve kralları  Attalos’un 

adına izafeten şehre “Attalia” ismini vermişlerdir.
12

 Kent Bergamalıların elinden çıktıktan 

sonra da bu isimle anılmıştır. Ortaçağ Batı kaynaklarında Satalia, Arap ve Türk kaynaklarında 
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 Güçlü, 1998: 289. 
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 Toksöz, 1959: 20. 

10
 Bean, 1999: 8. 
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ise Antaliyye ve Adalya şeklinde geçmektedir.
13

 Türkler, Antalya’yı aldıktan sonra Attalia 

adını Antalya’ya çevirmişlerdir.
14

  

Antalya’nın kurulmuş olduğu yerde daha erken bir tarihte yerleşimin bulunup 

bulunmadığı bilinmemekle birlikte kurulmasından kısa bir süre sonra Antalya, Pamphylia’nın 

ana limanı olarak Side’yi ikinci plana itmiştir. Antalya M.S. III. yüzyılda Roma kolonisi 

statüsüne kavuşup, bir Psikosluk olarak önceleri Perge-Cum Sillyum Metropolitinin 

altındayken daha sonraları metropolit seviyesine yükseltilmiştir.
15

 

M. S. VI. yüzyılda Arap akınları ve İslamiyet’in hızla yayılmaya başlamasıyla birlikte 

Antalya, Arap-Türk akınlarına sahne olmuş, bundan sonra da bir çok kez Bizans ile 

Selçuklular arasında el değiştirmiştir.
16

 

Türk Hakimiyetine Geçiş ve Anadolu Selçukluları Döneminde Antalya 

Roma ve Bizans hakimiyetinde kalan, Bizans İmparatorluğunun taksiminden sonra 

1204 yılında Aldo Brandini isminde İtalyan asıllı bir Rum’un eline geçen Antalya, Selçuklu 

Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 5 Mart 1207 tarihinde feth edilerek Selçuklu 

hakimiyetine girmiştir
17

. Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı  II. Kılıçarslan’ın oğlu olan I. 

Gıyaseddin Keyhüsrev, 1192 yılında çıktığı Anadolu Selçuklu tahtını dört yıl sonra Süleyman 

Şah’a terk etmek zorunda kalmış, dokuz yıl maceralı bir hayat sürdükten sonra Süleyman 

Şah’ın ölümü üzerine geri dönüp tekrar tahta oturmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti 

yöneticileri Türkiye üzerinde yoğunlaşan milletlerarası ticaret yollarının iktisadi 

ehemmiyetini çok iyi tahlil etmiş oldukları için bu dönemde fetih hareketleri de çok defa 

iktisadi siyasete göre şekillenmiştir. 

1204 yılındaki  Haçlı yağması ve akabinde Bizans’ın parçalanması üzerine kervan 

yolları güzergahında asayişsizlik baş göstermiş ve Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev 

Karadeniz ticaret yolunu açmak için Samsun taraflarına  bir sefer yapmıştır. Bu seferden 

döndükten sonra sultan aynı gayelerle Antalya’nın Selçuklulara bağlanması için uğraşmıştır. 

Antalya Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz sahillerinde bir ithalat ve ihracat limanı olması 

nedeniyle Avrupa ve Mısır’dan gelen gemilerin malları Anadolu’ya bu liman kanalıyla 

girmektedir. Bunun için şehrin fethinden önce Antalya’da  da Samsun’da olduğu gibi bir Türk 

ve Müslüman tüccar kolonisi teşekkül etmiştir. II. Kılıç Arslan, Uluborlu ve Kütahya 

vilayetlerini 1182 yılında fethettiği zaman Antalya’yı da kuşatmış fakat şehri almaya muktedir 
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olamadığı için şehir Bizans hakimiyetinde kalmıştır. Latinler tarafından İstanbul’un işgal 

edilmesi üzerine Anadolu’nun her tarafında olduğu gibi bu sahillerde de hakimiyet 

mücadelesi başlamıştır. İşte bu mücadeleler esnasında limanın ve yolun emniyeti bozulmuş, 

Horasanlı tâcirler  Mısır’dan dönerlerken Antalya’da Frenkler tarafından  soyulmuştur.
18

 

Tüccar kafilesinin sultanın huzuruna çıkması ve Frenklerin kendilerine yaptıkları eziyetleri 

anlatması ve Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’den yardım istemeleri üzerine zaten bölge 

üzerinde ticari ve askeri amaçları olan sultan etrafa fermanlar göndererek kısa sürede güçlü 

bir ordu hazırlamış ve Antalya’ya hareket etmiştir. Sultan Antalya’ya varınca şehri 

kuşatmasına rağmen Kıbrıs’tan gelen kuvvetler sayesinde şehir bir süre direniş göstermiştir. 

Şehirdeki durumdan rahatsız olan Rumların, sultana yardım edeceklerine dair haber 

göndermeleri üzerine yeniden saldırıya geçen Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev iki aylık bir 

kuşatmadan sonra  5 Mart 1207 tarihinde şehri fethetmiştir.
19

 Sultan Antalya şehrinin 

valiliğini ve subaşılığını gulâm-ı hassı olan Emir Mübarize’d-din Ertokuş’a vermiştir. Bu 

fetihten sonra Antalya Kalesi’nin Türkler tarafından ilk tamirinin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Antalya’nın fethinden sonra bölgeye Türkleştirme politikasına uygun olarak Teke 

Türkmenleri yerleştirilmiştir
20

. Türk fetih geleneğine uygun olarak Antalya’ya kadı, imam, 

hatip ve müezzinler atanmış, ayrıca cami, medrese ve mescitler yaptırılarak Antalya İslam 

şehri haline getirilmiştir.
21

   

Anadolu Selçuklu Devleti tarafından fethedildikten bir müddet sonra 1211 yılında I. 

Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölmesi ve İzzeddin ile Alaaddin arasında yaşanan taht 

kavgalarından istifade eden Antalya’nın yerli Hristiyan halkı şehri ele geçirmiştir. Bu gelişme 

üzerine tahta yeni çıkan Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykâvus, askerlerini toplayarak yola 

çıkmış ve çetin bir mücadeleden sonra şehir yeniden 22 Ocak 1216 yılında Selçuklu 

hakimiyetine geçmiştir. Antalya subaşılığına da Mübarize’d-din Ertokuş yeniden sultan 

tarafından atanmıştır
22

. Selçuklular bu tarihten itibaren şehre “Darü’l-İzz” (Onurlu belde) ve 

“Daru’s-sugur”  (Serhad şehri)  unvanlarını vermişler, kendileri de “el Bahreyn”
23

 unvanını 

kullanmışlardır. Böylece Türkiye Selçukluları güneyde önemli bir ticaret limanına sahip 

olmuşlardır. Antalya’nın fethi ile Akdeniz yolu Selçuklulara açılmış, Antalya bir taraftan 

Selçukluların Akdeniz  donanmasının  üssü olurken; diğer taraftan Mısır ile Avrupa arasında 
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yapılan ticaretin merkezi konumuna gelmiştir. Çünkü Selçuklu hükümdarları denizlere 

hükmedecek  bir donanma kurmadan, sahilleri elde tutmanın imkansızlığını anlamışlardır.
24

 

Selçuklular, bundan sonra  Akdeniz ticaretinde etkili olabilmek için Kıbrıslılar ve 

Venedikliler ile ticaret antlaşmaları imzalamak suretiyle iktisadi amaçlarını ilk planda 

tuttuklarını göstermişler, Doğu-Batı ticaretini teşvik ve himayede çeşitli tedbirlere baş 

vurmuşlardır. 

Teke Beyliği Döneminde Antalya 

XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artan  Moğol baskısı sonucu  Selçuklu 

hakimiyetinin Anadolu’da kaybolması ve Teke coğrafyasında da etkisini yitirmesi, 

Hamidoğulları Beyliği’nin bölgede hakimiyet kurmasına zemin hazırlamıştır
25

. Moğol 

istilasıyla birlikte Anadolu’ya çok sayıda Türkmen akını gerçekleşmiş, bu yüzyılın sonlarında 

ciddi bir sarsıntı yaşayan Selçuklu topraklarında Türkmenler kendi başlarına hareket etmeye 

başlamışlardır
26

.  Anadolu Selçuklu Devleti’nin XIII. yüzyılın sonlarında ciddi bir sarsıntı 

geçirmesi, arkasından da Moğol hakimiyetine girmesinden sonra, batı sınırlarındaki 

Türkmenler de birer yönetim kurmaya başlamışlardır. Bu sıralarda Isparta, Eğirdir ve 

çevresinde bulunan Hamidoğulları da o tarihte başlarında bulunan Feleküddin Dündar Bey’in 

önderliğinde merkezleri Borlu ve Eğirdir olmak üzere Hamidoğulları Beyliği’ni 

kurmuşlardır
27

.  

Hamidoğulları Beyliğini kuranlar, kuvvetle muhtemel Teke Türkmenleridir. Beylik 

kurulduktan kısa bir süre sonra güneye doğru genişlemeye başlamıştır. Hamidoğulları Beyliği 

kurulduktan sonra Dündar Bey, beyliğinin sınırlarını genişleterek Gölhisar, Korkuteli ve 

Antalya’yı ele geçirmiş, kardeşi Yunus Bey’i de buraya tayin etmiştir. Yunus Bey’den sonra 

Antalya’ya oğlu Mahmut Bey gelirken diğer oğlu Sinanüddin Calis Bey olarak bilinen Hızır 

Bey de Korkuteli’ne gelmiştir
28

. 

Ebu’l-Fida 1321 yılında hacdan gelenlerin beyanlarına dayanarak, bu bölgede  

Hamidoğlu Türkmenlerinin  bulunduğunu ve Antalya ile Konya arasındaki dağların da 

bunların isimlerini taşıdıklarını zikretmektedir
29

. Şehabettin Tekindağ’a göre Teke Beyliği’nin 

                                                           
24

 Köymen, 1977: 12.  
25

 Ak, 2015: 2. 
26

 Sümer, 1999: 177.  
27

Sevim ve Yücel, 1989: 294. Said Kofoğlu’na göre Hamidoğulları Beyliğinin kurucusu Hamid Bey olup Dündar 

Bey onun torunudur. Beylik Merkezi Hamid Bey zamanında Uluborlu iken Dündar Bey zamanında Eğirdir’e 

taşınmıştır. Antalya’yı 1317-1318 yılları arasında zapt eden Dündar Bey, eski Türk geleneklerine uygun olarak 

şehrin idaresini kardeşi Yunus Bey’e vermiştir. (bk. Kofoğlu, 2006:132-181.) 
28

 Uzunçarşılı, 1988: 67. 
29

 Tekindağ, 1977: 56. 
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kuruluş süreci, bölgenin adına izafeten Tekeoğulları, Teke beyleri diye anılan  ve Antalya 

yöresinde Hamidoğullarının bir kolu şeklinde ortaya çıkan  Feleküddin Dündar Bey’in, 

Gölhisar ve İstanos’u (Korkut-ili) ele geçirerek Antalya dışında kalan bütün bölgeyi idaresi 

altına almasıyla başlamıştır. Buna göre Dündar Bey’in bazı yerleri görmeye çıkan Antalya 

hakiminin esir düşmesi üzerine Antalya şehrini zapt ettiğini  zikrederek  daha  sonra da 

Antalya’yı civarı ile birlikte kardeşi Yunus Bey’e verdiğini ve bu suretle de Teke-eli’nde 

sonradan Teke Beyleri adını alacak bir emaretin kurulduğunu beyan etmektedir
30

. 

Antalya çevresinde müstakil bir şekilde hüküm süren Mahmut Bey, 1324 yılında 

İlhanlıların Anadolu valisi olan ve nüfuzu muhtemeldir ki Antalya çevresine kadar yayılan 

Demirtaş’ın önünden kaçarak kendisine sığınan amcası Feleküddin Dündar Bey’i, Moğol 

valisi Demirtaş’a teslim etmiş ve Dündar Bey’in ölümüne sebep olmuştur. Bununla beraber 

Mahmut Bey daha sonra 1327 yılında İlhanlı Hükümdar’ı Ebû Said Bahadır Han’a isyan eden 

Demirtaş ile birlikte Mısır’daki Memlük Sultanına sığınarak canını kurtarmıştır
31

. 

Al Kalkaşandî’deki bir kayda göre, Hızır Bey’den sonra yerine oğlu Dadı Bey 

geçmiştir. Bununla beraber Mısır’da esarette bulunan Mahmut Bey’in Antalya’ya gelip ikinci 

defa beylik ettiğini iddia eden müellifler de bulunmaktadır. Dadı Bey’den sonra  İstanos ve 

Antalya dahil emirliği, Mahmut Bey’in “Kacuk” (küçük) sıfatı ile tanınan  oğlu, Emir 

Mübârizü’d-din  Mehmet Bey devralmıştır
32

. Latin vekayinâmelerinde Taca, Tacca, Taca 

emiri, il Turko gibi isimlerle zikredilen Emir Mübârizü’d-din Mehmet Bey zamanında, bölge 

Teke-ili olarak anılmaya başlanmış ve Teke Bey olarak da bilinen bu zatın vefatından sonra 

beyliğin Antalya kolu Teke-oğulları  adını almıştır. Böylece Teke-oğullarının 

egemenliğindeki Teke-ili’nin sınırları güneyde Antalya, Finike, Kaş, Kalkan, Milli, Gömbe, 

Elmalı, Korkudili ve Serik yanında Antalya ile Alâiye arasında kalan sahil bölgesi olarak 

belirtilmiştir
33

. Ömrünü Kıbrıslılarla mücadele halinde geçiren Emir Mübârizü’d-din  Mehmet 

Bey (Teke Beyi) Antalya’yı geri almaktan asla vazgeçmemiş, 1369 tarihinde I. Pierre 

Lusignan’ın öldürülerek yerine küçük yaştaki oğlu II. Pierre’nin geçirilmesiyle başlayan 

karışıklıklardan yararlanmak isteyen Mehmet Bey 1370’te Alâiye ve Manavgat emirlerinden 

aldığı kuvvetlerle Antalya’yı kuşattıysa da şehri alamamış, nihayet 14 Mayıs  1373 tarihinde 

başta Karamanoğlu Alâaddin Ali Bey ve diğer Türk Emirleri’nin yardımı ile Antalya’yı geri 

almayı başarmıştır
34

. Böylece 24 Ağustos 1361 yılında Kıbrıs Kralı I. Pierre’nin işgali ile 

başlayan on iki yıllık bir aradan sonra Antalya’da yeniden Türk hakimiyeti sağlanmıştır. 
                                                           
30

 Tekindağ, 1977: 63; Kofoğlu, 2011: 348. 
31

 Gönüllü, 2010: 27. 
32

 Tekindağ, 1977: 65. 
33

 Ak, 2015: 3; Kofoğlu, 2011: 348. 
34

 Tekindağ, 1977: 67; Kofoğlu, 2011: 349. 
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Muhtemeldir ki Mübârizü’d-din Mehmet Bey’in, bu savaşlar sırasında Antalya’nın küçük 

limanı ağzında kuleler arasına gerilmiş olup XVI. yüzyılın başında hala yerinde duran zinciri 

kırmasından dolayı “Zincir kıran” lakabını  almıştır
35

. Mübârizü’d-din  Mehmet Bey’in ölüm 

tarihi tam olarak bilinmemekle  beraber  onun ölümü ile yerine oğlu Osman Çelebi geçmiştir. 

Ancak Osman Çelebi zamanında Teke Beyliğinin eski nüfuzunun kalmadığı, hakimiyetinin 

ise Antalya ve Korkut-eli ile sınırlandığı anlaşılmaktadır
36

.  

Ankara Savaşı’ndan sonra, Timur tarafından, Anadolu beylerine eski toprakları geri 

verilmeye başlanınca Hamidoğlu Osman Bey’e de İstanos ve havalisi verilmiş, böylece  

Hamidoğlu Osman Bey İstanos’u beylik merkezi yapmıştır. Hamidoğlu Osman Bey 1423 

yılında yeni Osmanlı hükümdarı  II. Murat’ın iç karışıklık ile meşgul olduğu bir sırada,  

Karamanoğlu II. Mehmet Bey ile ittifak kurarak Antalya’yı almak istemiştir. Bu sırada Teke-

Karahisarı’nda Subaşı olan Firuz Bey oğlu Hamza Bey, Antalya’ya gelmiş ve halk ile 

müşavere ettikten sonra, bunların birleşmesine imkan tanımayarak İstanos yaylasına bir gece 

baskını  yaparak Osman Bey’i öldürmüştür
37

. Bir gün sonra da Osman Bey’in ölümünden 

müteessir olarak 26.000 kişilik bir Karaman ordusu ile Antalya’yı yaklaşık altı  ay muhasara 

eden Mehmet Bey kaleden atılan bir gülle parçasının isabeti ile yaralanmış ve sonra da vefat 

etmiştir
38

.   

Osmanlı Devleti Yönetiminde Antalya 

Antalya’nın  Osmanlı idaresine girmesi Oruç Bey Tarihi’nde 1389 olarak anlatılırken, 

Neşri Tarihi’nde 1393 olarak verilmektedir. Emir Mübârizü’d-din Mehmet Bey’in ölümü ile 

yerine geçen oğlu Osman Çelebi’nin yönetiminde bulunan Hamid-ili, Osman Çelebi’nin de 

ölümü ile oğlu Mustafa Bey’in yönetimine geçmiştir. Bu dönemde Antalya üzerine yürüyen 

Yıldırım Bayezid, Antalya ve Teke-el’ini almış ve yönetimini önce İsa Çelebi’ye daha sonra 

ise Mustafa Çelebi’ye vermiştir. Böylece takriben 1397 yılında Antalya ile Alâiye arasındaki 

sahil bölgesi tamamıyla Osmanlı idaresine geçmiştir
39

. Ankara savaşından sonra Anadolu 

coğrafyası Timur tarafından eski Anadolu beylerine yeniden paylaştırılınca Teke-eli’ni de, 

Antalya’dan  Alâiye’ye kadar Alâiye dahil Karamanoğlu Mehmet Bey’e vermiş;  bu suretle 

Osman Çelebi’nin elindeki Korkuteli ile Antalya’daki Osmanlı hakimiyeti hariç, bölgede 

Karamanoğulları hakimiyeti başlamıştır. Teke-eli kesin olarak Osmanlı hükümdarı II. Murat 

döneminde Karamanoğlu II. Mehmet Bey ile beraber Osmanlılara karşı hareket eden  Emir 

                                                           
35

 Tekindağ, 1977: 67. 
36

 Uzunçarşılı, 1988: 68; Tekindağ, 1977: 68. 
37

 Tekindağ, 1977: 70; Gönüllü, 2010: 28. 
38

 Kofoğlu, 2011: 350; Tekindağ, 1977: 70. 
39

 Gönüllü, 2010: 28. 
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Mübârizü’d-din Mehmet Bey oğlu Osman Çelebi’nin 1423’te Antalya valisi olan Firuz 

Bey’in oğlu Hamza Bey tarafından Korkuteli’nde öldürülmesinden sonra Osmanlılara geçmiş 

ve bir vilayet haline getirilmiştir
40

.  

Antalya, Osmanlı  idaresine geçtikten sonra da “Teke Sancağı” nın merkezi olmuş, 

XVI. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı Şehzadeleri de zaman zaman burada idareci olarak görev 

yapmışlardır
41

. Şehzade sancağı vasfını taşıyan Antalya’ya ilk şehzade olarak Yıldırım 

Bayezid’in oğlu Mustafa Çelebi görevlendirilmiştir. İsa Çelebi ise Mustafa Çelebi’den sonra 

Antalya’da idarecilik yapan diğer bir şehzadedir. Üçüncü şehzade Çelebi Mehmet’in oğlu 

şehzade Mustafa, Antalya’ya sancak beyi olarak gönderilen dördüncü ve son şehzade ise II. 

Bayezid’in oğlu Şehzade Korkut’dur. Hatta şehzade Korkut, Teke Sancak Bey’i olarak 1502 

yılından 1509 yılına kadar Antalya’da oturmuş ağabeyi Ahmet ve küçük kardeşi Selim’e karşı  

saltanat mücadelesini buradan sürdürmüştür
42

.  

Osmanlı yönetiminde XV. yüzyıl ortalarından XVI. yüzyıl ortalarına kadar Teke-eli 

sancağının merkezi olan Antalya, diğer sancak merkezleri de dikkate alındığı zaman  Osmanlı 

coğrafyasındaki sancak merkezleri içerisinde şehzade sancağı olmayı hak eden yirmi dört 

sancaktan biri olarak, aynı zamanda dört şehzadeye de sancak beyliği yapmakla önemli bir 

yere sahip olmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti’nin Antalya’ya verdiği önemi 

göstermektedir
43

. 

XVIII. ve XIX. yüzyıllarda genellikle Karaman veya Konya eyaletlerine bağlı bir 

sancak olarak idare edilen Antalya XIX. yüzyılın ilk yarısında bazen Teke sancağı ile Hamid 

sancağı birleştirilerek zaman zaman da “vezir” rütbeli paşalara “mutasarrıflık” olarak 

verilmiştir. Görev başına gelebilen paşalar “mutasarrıf” unvanıyla bu iki sancağı birlikte idare 

ederken görev yerlerine gelemeyen “mutasarrıflar” ise yerlerine ya güvendikleri bir kimseyi 

veya merkezi idarenin seçtiği dürüst bir idareciyi “mütesellim” sıfatı ile tayin etmişlerdir
44

.  

Antalya gerek şehzadelerin idaresi döneminde gerekse daha sonraki dönemlerde 

zaman zaman birtakım asayişsizlik olaylarına da sahne olmuştur. Bunlardan en önemlisi 1510 

yılında Teke-eli (Tekeli) sipahilerin dirliklerinin ellerinden alınması ve layık olmayan 

kimselere devredilmesini bahane ederek  devlete isyan ile Safevi Hükümdarı Şah İsmail’e 

meyletmeleridir
45

. Özellikle Tekeli sipahilerden Çakır-oğlanları, Kızıl-oğlu, Göle-oğlu, Dede-

Alisi ve Hızır, Kapulukaya’daki Döşeme Derbendi’nde devlet aleyhine gizli toplantılarla  

                                                           
40

 Tekindağ, 1977: 58. 
41

 Armağan, 2005: 96. 
42

 Emecen, 1991: 234. 
43

 Eroğlu, 2006: 22-23. 
44

 Özdemir, 1992: 134. 
45

 Tekindağ, 1977: 60. 
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örgütlenen Şah İsmail’in halifesi Karabıyıkoğlu Şah Kulu Baba Tekeli ile birleşmişlerdir. İlk 

olarak bu sipahilerle  başlayan isyan süratle genişlemiş, daha sonra Şah Kulu isyanına birçok 

kişi katılarak büyük bir güç haline gelen Şah Kulu önce Antalya’yı daha sonra tüm 

Anadolu’yu tehdit etmeye başlamıştır. Padişah II. Bayezid’in yaşlandığı ve şehzadelerin de 

taht mücadelesine giriştiği bir dönemde Antalya’dan Manisa’ya gitmekte olan Şehzade 

Korkut’un adamlarına saldırıp, gönderilen kuvvetleri de bozguna uğratan Şahkulu, Anadolu 

Beylerbeyi Karagöz Paşa’yı kazığa vurdurtarak bütün Anadolu’yu tedirgin etmiştir. Ancak bir 

süre sonra Sivas yakınlarında yapılan savaşta Şah Kulu öldürülmüş ve isyan son bulmuştur
46

. 

Yaklaşık  elli bin cana mal olan bu isyan ve neticesinde birbiri ardına yapılan sürgünlerle 

Teke-eli’nin nüfusu azaldığı gibi kaza ve nahiyeleri de küçülmüştür
47

.  

XIX. yüzyıl Osmanlı Antalya’sında görülen bir isyan da Tekelioğlu İbrahim Bey 

İsyanıdır. Tekelioğlu İbrahim Bey, Sadrazam Hurşit Paşa’ya rüşvet vermek suretiyle 

mütesellimlik istemiş, bu isteği redderilince etrafına topladığı adamları ile isyan ederek 

devleti uzun süre uğraştırmıştır. Tekelioğlu isyanının bastırılmasından sonra bir daha devletin 

başına bir dert açmalarını engellemek için Tekelioğlu sülalesi devlet tarafından Selanik 

dolaylarına sürülmüştür
48

. 

XVI. yüzyıl ortalarında Suriye ve Mısır limanları ile Antalya ve İstanbul arasındaki 

deniz ulaşımı karayolu kadar önemliydi. Deniz taşımacılığının ucuz ve kolay olması 

nedeniyle Antalya sadece dış ticaretin değil, iç ticaretin de önemli bir limanı konumundaydı. 

Bu nedenle Antalya limanı Osmanlı Devleti’nin ticari ağında önemli bir gümrük merkezi idi. 

Hatta 1470’li yıllardaki Venedikli Maliplero’nun anlattıklarına göre, Venedikli tüccarlar 

Antalya’yı baharat ticareti için hâlâ bir ambar olarak görmekteydiler. Buna göre 1559 yılı 

Antalya gümrük kayıtlarına göre o yıl limana her biri yaklaşık yirmi-otuz tüccar taşıyan elli 

gemi uğradığı gibi  bu gemilerin büyük bir ekserisi de Müslüman tüccarların gemileridir. Yine 

bu yüzyıllara ait gümrük kayıtlarından elde edilen bilgilere göre Anadolu’dan Mısır’a başlıca 

ihracat maddeleri olarak; demir ve demir eşyaları, Ankara sofları, Bursa ipeklileri, pamuklu 

dokumalar, halı, kilim, zift ve Toros Dağları’ndan elde edilen kereste ticareti yapılıyordu. 

Suriye ve Mısır limanlarından ise Anadolu’ya Hint baharatı, çivit, şeker, Mısır keteni 

getiriliyordu. 1516-1517 Mısır seferi  ile İstanbul’a doğrudan giden malların hacmi artış 

göstermiş ve Antalya-Bursa karayolu eski ehemmiyetini kaybetmiştir. XVII. yüzyılda Antalya 

artık önemsiz bir yerel liman durumuna düşmüştür
49

.  
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Anadolu Selçukluları Dönemi’nde surlarla çevrili kapalı bir şehir olan Antalya, 

özellikle XVII. yüzyılda bir kısmı surlar dışına taşmış büyükçe bir şehir konumuna gelmiştir. 

Ocak 1455 tarihli tahrir defteri’nde Ahi Kızı, Ahi Yusuf ve Çoban Ali Mescitleri 

Mahallelerinin kaydedildiği Antalya’da gelirleri çeşitli vakıflara ait 100 dükkan 

bulunmaktadır.
50

 Antalya XVIII. ve XIX. yüzyıllarda gerek fiziki olarak gerekse nüfus 

bakımından fazla bir gelişme kaydedememiştir. Avarız  yoklaması için 1754 yılında yapılan 

tahrirlere göre 37 mahallesi ve 10.000’e yakın nüfusu bulunan bir Anadolu şehri 

durumundadır.
51

 

 Teke Coğrafyası 

 Teke Coğrafyası; Batı Akdeniz’de Antalya Körfezi çevresinde merkez Teke sancağı 

olmak üzere kuzeyde Isparta ve Burdur, doğuda Manavgat, Batıda ise Fethiye ile sınır 

komşusu olmak üzere  merkez kaza Antalya, Finike, Kaş, Kalkanlı, Gömbe, Elmalı, İstanos, 

Kızılkaya ve Karahisar-ı Teke’den oluşan yerleşim alanlarını kapsamaktaydı. Tanzimat 

dönemi’nde 1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnâmesi’ne kadar Teke sancağı’nın coğrafi 

sınırlarını belirleyen asıl unsur doğuda Köprüçayı’ndan batıda Eşen Çayı’na kadar olan 

coğrafi bölge olup idarî yapının çerçevesi de bu çoğrafi şartlara göre çizilmiştir
52

.  

Teke İsminin Tarihi Kökeni 

Hamidoğulları Beyliği’nin kurucusu Hamid Bey’in torunu Dündar Bey Antalya’yı 

zapt ettikten sonra şehrin idaresini kardeşi Yunus Bey’e vermiştir. Antalya XIV. yüzyılın 

başlarından itibaren yaklaşık bir asır boyunca Yunus Bey’in soyundan gelenlerin idaresinde 

kalmıştır. İşte Anadolu’nun güneyinde Teke-ili veya Teke Sancağı diye isim yapan bölge 

muhtemelen XIV. yüzyılın ikinci yarısında Hamidoğullarının Antalya kolu  Sultânü’s-sevâhil 

Emir Mübârizü’d-din Mehmet Bey zamanında  Teke-ili olarak anılmaya başlanmıştır
53

. 

Böylece Teke-oğullarının egemenliğindeki Teke-ili’nin sınırları Anadolu’nun güneyinde 

Antalya, Finike Kaş, Kalkan, Milli, Gömbe, Elmalı, Korkudili ve Serik olmak üzere Antalya 

ile Alanya arasındaki sahil bölgesi olarak çizilmiştir
54

.  

                                                           
50

 Karaca, 1999: 165.  
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 Emecen, 1991: 236. 
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54

 Ak, 2015: 3. 



13 

 

 

XIV. yüzyılın sonlarına kadar büyük ölçüde Hamidoğulları’nın Antalya kolunun 

hakimiyetinde kalan bölge, 1393 yılında Osmanlı Devleti tarafından ilhak edildiğinden beri 

Teke-ili sancağı adını taşımaktadır. Bölgeye Teke isminin verilişinin menşei hususu Osmanlı 

Tarihi araştırmalarının başlangıcından beri değişik tahminlerin yürütülmesine vesile olmuştur. 

Lehçe-i Osmânî’de
55

 ve Kâmûs-i Türkî’de
56

 erkek keçi anlamına gelen Teke sözcüğünün 

bölgeye isim olarak verilmesi hususunda muhtelif rivayet ve görüşler vardır. Bu rivayet ve 

görüşleri dört ayrı başlık altında toplamak mümkündür
57

.  

Birinci Görüş: Yöreye verilen Teke isminin  keçinin erkeği manasına gelen teke  

sözcüğünden geldiği  görüşüdür. Tekelerinin çok fazla olmasından dolayı bölgenin bu ismi 

aldığı kabul edilmektedir. Bu konuda 1671 yılında bölgeye gelen Evliyâ Çelebi, kendisine 

özgü isim yorumlarından birisini yaparak tekelerinin çokluğundan dolayı yörenin bu ismi 

aldığını belirtmiştir
58

. 

İkinci Görüş: Yöre Teke ismini Selçukluların çöküşünden sonra o coğrafyada hüküm 

süren Selçuklu ümerasından olan Teke Bey’den almıştır. Bu konuda Sicill-i Osmânî’de 

Selçukluların çöküşünden sonra Teke Bey’in Antalya’da bağımsızlığını ilan ettiği, ölümünden 

sonra soyunun burada emarette bulunduğu, bundan dolayı da bölgenin Teke-ili diye meşhur 

olduğu yazmaktadır
59

. 

Üçüncü Görüş: Selçukluların Antalya’yı fethinden sonra buraya yerleştirilen Teke 

Türkmenlerine ilişkindir. Lehçe-i Osmânî’de Harzem, Serahs ve Merv civarında meskûn eski 

bir Türkmen grubu olarak adlandırılan Tekelerin bir boyunun Anadolu’da Rodos karşısında 

yerleştirildiği ve yöreye Teke-ili denildiği yazılıdır
60

. 

Dördüncü Görüş: Günümüz tarihçileri tarafından daha fazla kabul edilen görüştür. 

Buna göre Hamidoğulları, Teke-oğulları’nın da mensubu olduğu Teke Türkmenlerindendi. 

Hamidoğulları’nın Antalya şubesi I. İzzeddin Keykâvus’un Antalya’yı yeniden fethinden (23 

Ocak 1216) sonra, buraya yerleştirdiği Teke Türkmenleri’nin adına izafeten, muhtemelen 

XIV. yüzyılın ikinci yarısında, Sultânüs-s sevâhil Emir Mübârizü’d-din Mehmet Bey 

zamanında Teke-oğulları, bölgede Teke-eli olarak anılmaya başlanmıştır. Zira Anadolu 
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Selçukluları, Anadolu beylikleri tarihi ve tarihi coğrafya ile ilgili kaynakların hiç birinde Teke 

adına ve bölge olarak Teke-eli ismine rastlanılmamaktadır
61

. 

Teke Sancağının Kurulması ve Müstakil Hale Gelmesi 

Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra merkezi Antalya olan Teke sancağı, Anadolu 

Beylerbeyliği’ne bağlanmış ve şehzade sancağı olarak idari taksimattaki yerini almıştır. XVI. 

yüzyılda 1587 tarihli Teke mufassalı’na göre  Teke sancağı askerî-idarî bakımdan Antalya, 

İstanos, Kürt
62

, İğdir, Muslu, Karahisar-ı Teke, Bağovası, Mükerem Kömü, Elmalu, Kaş ve 

Kalkanlu olarak on bir nahiye, kazâi-idari bakımdan ise Antalya, Elmalu, Kaş, Kalkanlu ve 

Karahisar-ı Teke isimli kazaları ile beş kaza bölgesine ayrılmakta sancak dahilindeki kaza ve 

nahiyeler sınırları bakımından bir biriyle örtüşmekteydiler
63

. 

Tanzimat’ın ilanı ile başlayan  yeni dönemde yapılan idari düzenlemeler  sonucunda 

Teke sancağı, Karaman eyaletine bağlandı. 1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnâmesi ile 

Konya Vilayeti’ne bağlanan Teke sancağı’nın Antalya, Elmalu, Akseki, Alâiye ve Kızılkaya 

adlı beş kazası olup böylece daha önce sancak konumundaki Alâiye ve kazaları Teke 

sancağı’na bağlanmıştır. 1890 yılı kayıtlarına göre 5 kazası, 11 nahiyesi ve 549 köyü bulunan 

Teke sancağı’ndan Kızılkaya kazası lağvedilerek Kaş kazası kuruldu.
64

 

XX. yüzyılın başından itibaren Teke sancağı yetkilileri livalarını müstakil hale 

getirmek için gayret sarf etmişler ve bu çaba 1912 yılında İttihat Terakki Cemiyeti Murahhası 

Mehmet Ali Bey’in önderliğinde resmiyet kazanmıştır. Müstakil Teke sancağı kararnamesi 11 

Temmuz 1914’te Meclis-i Umumice de kabul edilmiş, kanun teklifi iki mecliste de 

onandıktan sonra 23 Temmuz 1914 tarihinde Padişah Mehmet Reşad tarafından tasdik 

edilerek yürürlüğe girmiştir. 23 Temmuz 1914 tarihi itibariyle resmen “Müstakil 

Mutasarrıflık” olan Teke sancağı doğrudan doğruya İstanbul’a bağlandı. Bu yeni düzenleme 

ile Müstakil Teke sancağı 8 kaza, merkez nahiyeler hariç 18 nahiye, 576 köy ve 17 Yörük 

oymağından oluşmakta idi
65

. I. Dünya Savaşı nedeniyle Antalya merkez kazası hariç Osmanlı 

Devleti döneminde Teke sancağı’nda idari düzenleme yapılmamış, Cumhuriyet devrinde 

çıkarılan 20 Nisan 1924 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu’na göre sancak, liva ve müstakil 

mutasarrıflıklara vilayet adı verilmiştir. Bu uygulama ile Osmanlı Devleti dönemindeki 

“Müstakil Teke sancağı”, aynı idari düzenleme ile “Antalya vilayeti” olmuştur
66

. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

OSMANLI HUKUK SİSTEMİ, KADILIK MÜESSESESİ VE ŞER‘İYYE SİCİLLERİ 

1.1.  Osmanlı Hukuk Sisteminin Genel Yapısı 

Ferdlerin eşit karakterlerde yaratılmadıkları,  eğer fertler müdahalesiz kalırlarsa 

kuvvetin hakkı daima ayaklar altına alacağı bu nedenle cemiyet içinde kuvvet ile hakkı 

dengeleyecek üçüncü bir kuvvetin yani kaza kuvvetinin önemi eskiden beri bilinmektedir. 

Daha ilk insan topluluğunun  oluşmaya başladığı en eski çağlardan beri zayıfların haklarını 

korumak için bir yetkili  merciiye başvurma ihtiyacının lüzumlu olduğu düşünülürse hak, 

hukuk, dava, adalet ve kaza meselelerinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu kabul etmek 

gerekir
67

.  

Türk-İslam tarihinin en uzun, dünya tarihinin de uzun ömürlü saltanat süren 

devletlerinden biri olan Osmanlı Devletinin gerek etnik ve dinî bakımdan gerekse kültürel 

bakımdan zengin fakat bir o kadar da problemli olan bir coğrafyada  altı asırdan fazla bir 

zaman diliminde ayakta kalmasının nedenlerini devletin sahip olduğu hukuki yapısında ve bu 

hukuki yapıyı doğru bir şekilde işletmesinde aramak gerekir. Bu çerçevede devletin ilk 

hükümdarı Osman Gazi’nin ilk atadığı iki memurdan biri yargı merciinin başı olan kadı’dır. 

Üç kıtaya yayılan, çok çeşitli etnik, dinî ve kültürel unsuru bir arada yaşatan Osmanlı 

Devleti’nin hukuk sahasında şanslı olduğu nokta oturmuş bir hukuki yapı ve bu yapının 

mükemmel işlediği bir miras üzerinde kurulmuş olmasıdır. Osmanlı Devleti’ni kuranlar 

mirasçısı oldukları ve büyük ölçüde hukuki mirasını da devraldıkları Anadolu Selçuklu, 

Büyük Selçuklu ve Abbasiler ile genel olarak İslam hukukuna  hatta Abbasiler hariç olmak 

üzere bir ölçüde eski Türk-Moğol hukukuna dayanan adli bir düzene sahiptiler. Bu bu 

bağlamda Osmanlı yöneticilerinin yaptığı katkı bir taraftan bu hukuki düzeni günün 

ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlamak, diğer taraftan da hukuk nizamını etkin bir şekilde 

hayata geçirmek olmuştur ki, Osmanlı toplumunu uzun süre bir arada tutan asıl faktör 

budur
68

.  

Geniş bir coğrafi alana sahip olan Osmanlı Devleti’nde insanlar çeşitli din ve 

kavimlere mensuptur. Gerek içeride gerekse dışarıda huzuru sağlamak, barışı korumak, halkın 

can ve mal güvenliğini temin etmek, hem toplum içindeki  hem de toplumla devlet arasındaki 

uyumu gözetmek için Osmanlı yöneticileri hukuk sistemini en mükemmel hale getirmeye 

çalışmışlardır. Zaten Türk töresine göre de hükümdar devletin başı ve milletin babası 
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unvanıyla bizzat halka adalet dağıtmaktadır. Bu çerçevede daha Osman Gazi döneminde bir 

taraftan halkın güvenliğini sağlamak diğer yandan halkın adaletli bir şekilde yönetimini temin 

etmek için teşkilatlar kurularak kadı ve şubaşı öncelikli olarak atanan görevliler olmuştur
69

. 

Osmanlı hukuku, devletin kuruluşundan itibaren adalet, şeri‘at ve kanun çizgisinde 

yürütülmüştür. Osmanlı resmi vesikalarında şer‘ tabiri ile ifade edilen, Emevi ve Abbasi 

devletlerinden intikal eden ve Osmanlı hukukunun ana yapısını oluşturan İslam hukukuna 

şer‘i hukuk denmektedir. Kanun kelimesiyle ifade edilen ise Asya’daki Türk devletlerinden 

gelen devlet ve hukuk gelenekleriyle şekillenerek yeni bir boyut kazanan  İslam hukukunun 

ayrıntılı bir biçimde düzenlemediği alanları Türk devlet geleneğini temsil eden Osmanlı 

padişahlarının koyduğu kurallarla tanımlayan hukuka örfi hukuk denmiştir
70

.  

Osmanlı hukukuyla ilgilenen araştırmacıları en fazla meşgul eden konuların başında 

Osmanlı hukukunun genel yapısı ile şer‘i-örfi karakteri gelmektedir. Bu konuda Osmanlı 

hukukunun tam manasıyla İslam hukukunun bir yansıması olmasından başka İslam 

hukukundan çok sınırlı bir ölçüde istifade ettiği, tamamen orijinal ve farklı bir hukuk teşkil 

ettiğine kadar çok farklı iddialar ortaya atılmıştır. Araştırmacılar tarafından bu kadar farklı 

sonuçlara varılmış olması mevcut tarihî ve hukukî belgelerin farklı bilgiler vermesinden 

ziyade bunların farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Hukuk’un temel 

kaynaklarından biri şeri‘at olmakla birlikte Osmanlı Devleti’ni klasik manada bir şeri‘at 

devleti olarak vasıflandırmak yanlıştır. Şayet Osmanlı Devleti bir şeri‘at devleti olsaydı 

Osmanlı Devleti’nin şeri‘attan başka bir kanunu olmaması gerekirdi. Aksine uygulamalara 

bakıldığı zaman örfi sultani hukukun daha ağır bastığı görülmektedir. Bulunduğu coğrafyada 

tamamen hususi şartlar altında gelişen Osmanlı Devleti, şeri‘atla birlikte onun dışında bir 

hukuk nizamı geliştirmiştir. Kısacası Osmanlı Devleti, şeri‘ hukuku esas olarak almakla 

birlikte uygulama bakımından şeri‘ hukuktan daha geniş bir alana şâmil olan örfi hukuku da 

geliştirmiştir
71

.  

Osmanlı hukukunun esas temelini İslam hukukunun oluşturduğu inkar edilemez. Bu 

realite Osmanlı Devleti’nin çağdaşı veya daha önce kurulmuş bulunan diğer İslam devletleri 

için de geçerlidir. Ancak her devlet için İslam hukuku uygulamasında gerek mezhep ayrılığına 

gerekse sosyal, siyasi, kültürel farklılıklara bağlı olarak birtakım değişikliklerin olduğu da bir 

gerçektir. Bu farklılıkları Osmanlı Devleti’nde de gözlemlemek mümkündür. Ayrıca buna 

İslam hukukunun  ayrıntılı olarak düzenlemediği veya düzenlenmesini devlet başkanlarının 

uhdesine havale ettiği alanlarda Osmanlı padişahları tarafından dönemin ihtiyaçları ve 
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anlayışı ışığında hukuk kurallarının konduğu olgusu da eklenmelidir. Bütün bunlar beraber 

değerlendirildiğinde altı asırlık Osmanlı uygulamasının nasıl kendine özgü hukuki bir yapı 

ortaya çıkardığı kolayca anlaşılmaktadır. Osmanlı  hukuku denilince akla İslam hukukunun 

teorik esaslarıyla bu hukukun altı asır boyunca geçirdiği değişim ve Osmanlı hükümdarlarının 

kendilerine tanınan alanlarda koydukları hukuk kaideleri ve kanunlar gelmelidir
72

.  

Osmanlı hukukunun bu klasik yapısı XVII. ve  XVIII. yüzyıllara kadar devam etmiş, 

sistemde büyük bir değişiklik olmamıştır. XIX. yüzyıl Osmanlı’nın teşkilat yapısının kökten 

değişime uğradığı, hukuki manada yeni düzenlemelerin yapıldığı, devletin yüzyıllardan beri 

süregelen geleneksel devlet anlayışı ve idaresinin değişikliklere uğradığı bir yüzyıldır. Bu 

dönemde Osmanlı hukukunun kaynakları arasına Batı hukuku da girmiştir. Bunun için 

Tanzimat ve Islahat Fermanları’nda batı hukukunun tesiri açıkça görülmektedir. Ayrıca yeni 

kanunların hazırlanmasında şer‘iat’a ve örf’e dayanan eski hukukun yanında batı hukukuna 

ait unsurlardan da faydalanılmıştır
73

. Dolayısıyla XIX. yüzyıl Osmanlı yargı birliğindeki 

ahengin bu manada parçalandığı ve çeşitlilik arz eden mahkemelerin bir arada mevcudiyetini 

devam ettirdiği yeni bir dönem olmuştur. 

1.2.  Şer‘iyye Mahkemeleri 

Genel olarak Meclis-i Şer‘ adı verilen bu mahkemeler Osmanlının kuruluşundan 

Tanzimat Dönemi’ne kadar en geniş yetkilerle donatılmasına rağmen, sonraları yetkileri 

daraltılmakla beraber varlıklarını devletin sonuna kadar devam ettirmişlerdir. Tek hâkimli 

olan ve basit yargılama usulüne göre hareket eden bu mahkemeler, kadıların ilmî 

görüşlerinden faydalandıkları müftüler yanında gerek dava konusunda bilgi sahibi olmaları, 

gerekse toplumun ileri gelenlerinden olmaları ve yargılamayı takip ederek bir çeşit müşahitlik 

görevini yerine getirerek yargılamanın adil ve tarafsız bir şekilde gerçekleştiğini gözlemleyen 

şuhûdül-hâl veya udûlül-müslimîn ismi verilen görevlilerle kendine has bir zenginliği vardır
74

. 

 Osmanlı Devletinin kuruluşunun ilk zamanlarından itibaren kadılık kurumunun 

varlığı bilinmekle birlikte kuruluş aşamasında devlet henüz kurumsallaşmasını 

tamamlamadığı için kadıların yetiştiği medreseler de pek yaygın değildi. Dolayısıyla  ilk 

Osmanlı kadıları genelde Suriye, Mısır gibi yerlerde yetişmiş olup sonradan Osmanlı 

hizmetine girmişler ve mesleklerini icra etmişlerdir. Bu mahkemelerde görev yapan yargıçlar 
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olan kadılar şer‘i muamelattaki hususlara ve genellikle Hanefi Mezhebi görüşlerine göre 

hüküm verirlerdi. Başka mezheplere mensup Müslümanlar arasında meydana gelen dava ve 

meseleler öncelikle kendi mezheplerinden bir kadı varsa ona havale edilir, yoksa mensubu 

oldukları mezhep âlimlerinden bir âlimi hakem tayin ederlerdi. Bu âlim de onların mensubu 

olduğu mezhebe göre kararını verirdi. Sonra Hanefi akidesine mensup kadı onu tasdik ederdi. 

İstisnai durumlar olarak görülen önemli meseleler dışında genel olarak hem istikrarlı bir yapı 

oluşturmak hem de hukuk birliğini sağlamak için Hanefi mezhebine göre hükmetme esası 

kabul edilmiştir
75

. Diğer taraftan bu mahkemelerde Hanefi ekolünün görüşlerinin en muteber 

kabul edilmesinin bir nedeni de Osmanlı Devleti’nin daha beylik aşamasından 

kurumsallaşmasını tamamladığı XVI. yüzyılın başına kadar hükmettiği coğrafyada Türk 

unsurunun ekserisinin ve başta hanedan üyeleri olmak üzere yönetici kesimin Hanefi mezhebi 

mensubu olmaları önemli sebeplerdendir
76

.  

Bu mahkemelerde nikâh, miras taksimi, vasi tayini veya azli, yetim mallarının 

korunması, vakıfların hükümlerine riayet edilmesi, cürm-i cinayet vb. davalar görüşülmekle 

beraber bazı mahkemeler belli konularda uzmanlaşmıştır. Bu çerçevede Eyüp kadılığının su 

işleri ile ilgili davalara bakması buna önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bunun yanında bu 

mahkemelerin bazı davalara bakma yetkileri hiç yoktur
77

.  

Daha da ilginç olan diğer bir husus ise bu mahkemelerin sabit bir yerlerinin 

olmamasıdır. Bununla birlikte kadıların yargı işlerini yürütebilecekleri ve kendilerine her an 

ulaşılabilecek bir yerleri vardır. Bu kadı’nın evi olabileceği gibi cami, mescid veya bir 

medrese de olabilirdi. Hatta o kadar ilginç ki günümüz modern hukuk usullerinde eşine 

rastlanmayan bir uygulamayla bazen yolda yürürken ayak üstü ilgili davanın görülüp karar 

verilmesi bile söz konusu olmuştur
78

. 

1.2.1.  Şer‘iyye Mahkemeleri’nin Tanzimat Sonrası Durumu 

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti için her alanda olduğu gibi adli sistem alanında da 

önemli değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Özellikle II. Mahmut döneminde 

hayırla yad edilen Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasından sonra yargı gücünü tek başlarına 

ellerinde tutan Şer‘iyye Mahkemeleri’nin yetkileri bir taraftan azaltılmaya diğer taraftan yargı 

alanında yeni düzenlemelere gidilmeye başlanmıştır. 1836 yılında Evkaf Nezareti’nin 

kurulması ile vakıfların idaresi ve denetimi tek elde toplanınca bu mahkemelerin vakıflar 
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üzerindeki denetimi de sona ermiştir
79

. 1837 yılında İstanbul Kadılığı’nın makamı Bab-ı 

Meşîhat’taki boş odalardan birine taşınmış ve böylece ilk kez resmi bir mahkeme binasında 

yargı görevi ifa edilmeye başlanmıştır
80

. 1838 yılında kadıların yetkilerini kötüye 

kullanmalarını engellemek amacıyla “Tarik-i İlmiyyeye Dair Ceza Kanunnâme-i Hümâyunu” 

çıkarılmıştır. Yüzyıllardır sadrazam’a bağlı olarak görev yapan kazaskerler,  Şeyhülislamlığa, 

Şeyhülislam da “Meclis-i Vükela”ya dahil edilmiştir. Ayrıca 1837 yılında  kazaskerlikler 

birer mahkeme haline getirilerek kadıların yetkileri kaldırılmıştır
81

.  

Tanzimat Fermanı ile ilan edilen eşitlik prensibi gereği Osmanlı tebe‘ası olan herkesin 

aynı hukuk kurallarına bağlı olması için iktibas edilen yeni kanunlar yeni mahkemelerin 

kurulmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle tanzimatçı ve reformist devlet adamları bir yandan 

iyi eğitim almış yargıçların görev alacağı yeni mahkemeler kurma çalışmalarını sürdürürken 

bir yandan da klasik Şer‘iyye mahkemelerini düzeltmeye çalışmışlardır. Fakat yeni 

mahkemeler mevcut çok başlılığı sona erdirmek şöyle dursun var olan hukuki yapıyı daha da 

karmaşık hale getirmiştir
82

.  

Bu dönemde  önemli değişikliklerden biri de ticaret hukuku alanında olmuştur. Klasik 

devirde Osmanlı tebeası ile kendilerine ticaret için hükümetçe izin verilen ve beratlı Avrupa 

tüccarı denilen gayrimüslimler arasındaki davalara tercüman hazır bulunduğu halde kadılar 

bakar, konusu 4.000 akçeden fazla olan davalar Arz Odası’nda sadrazam huzurunda 

görülürdü. 1801 yılında Gümrük Emini’nin başkanlığında gayrimüslim ve yerli tacirlerden 

oluşan komisyonlar ticarî davalara bakmaya başlamışlardı. Tanzimat Fermanı’nın ilanı 

sıralarında bu komisyon ticaret meclisi adıyla, yeni kurulan Ticaret Nezaretine bağlanmıştır
83

. 

Aynı yıl İstanbul’da yabancılarla Osmanlı tebe‘asının dahil olduğu ceza davalarına bakmak 

için karma mahkemeler kurulmuştur. Bu dönemde kurulan Nizamiye Mahkemeleri, Adliye 

Nezaretine, Şer‘iyye Mahkemeleri de Şeyhülislamlığa bağlı kalmıştır
84

.  Kadıları yetiştirmek 

için 1854 yılında Abdülmecid tarafından “Muallimhâne-i Nüvvâb” adıyla bir medrese 

kurulurken  1855 tarihli bir nizamname ile de kadıların tayin usulleri yeniden belirlenmiş, 

kadıların belirli süreler için atanıp daha sonra kazasker tarafından uygun görülmesi halinde 

yeniden atanmaları uygulaması kısmi olarak değiştirilerek, ehil olduğu müddet zarfında 

görevde kalmaları uygulamasına gidilmiştir
85

. 1871 yılında “Nizamiye Mahkemeleri” 
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kurulunca Osmanlı yargılama sisteminde ikili bir yapı oluşmuş, iki adli mahkeme ayrı ayrı 

sahalarda yargı görevini icra etmekle görevlendirilmiştir. Nizamiye Mahkemeleri
86

 bir 

taraftan ülke çapında yaygınlaştırılıp şer‘i alanın dışındaki yargı yetkileri bu mahkemelere 

devredilmiş, taşrada görevde olmayan ve vazifesiz kalmış olan kadılar Nizamiye Mahkemesi 

reisliğine atanmaya başlamıştır
87

.  

Yapılan bu düzenlemelerden sonra Şer‘iyye Mahkemeleri sadece vakıf malları, nikah 

ve boşanma, vasiyet, vasi tayin ve azli ile yetim malları, miras hukuku ve diğer şer‘i 

konulardaki davalara bakacak, bunların dışında kalan davalarda ise Nizamiye Mahkemeleri 

yetkili olacaktı
88

. 

İncelenen 59 nolu Antalya Şer‘iyye  Sicilinde: “…zikrolunan Medîne-i Antaya’da Reji 

İdaresi tarafından Ceza Mahkemesine aleyhde ikame olunan duhan da‘vasıyla  aleyhde vuku‘ 

bulmuş ve vuku‘ bulacak bilcümle deavî ve münâzaâtın aid olduğu muhâkeme-î şer‘iyede ve 

muhakeme-î Nizâmiye-i hukuk  ceza kısımlarında mezkur Reji  İdaresi tarafından vesâir îcab 

idenlerle müddâi…” örneğinde olduğu gibi ilgili davada şer‘i konular dışında kalan Reji 

İdaresi tarafından  tütün kaçakçılığı ile ilgili açılan davanın Ceza mahkemesinde görüldüğü 

anlaşılmaktadır
89

.  

Klasik şer‘iyye mahkemelerin yanı sıra toplu hakimli ilk ceza mahkemelerinin ortaya 

çıkışı Tanzimat’tan sonra Meclis-i Tahkikat’ın kurulmasıyla istanbulda başlamıştır. Bu 

alandaki en bükük değişiklik 1864 Vilâyet Nizamnâmesi ile imparatorluk coğrafyasının her 

yerinde ceza ve hukuk mahkemelerinin kuulması olmuştur. 1879 yılında çıkarılan Mehâkimi 

Nizâmiyyenin Teşkilât Kanunu ile mahkemeler yeniden şekillendirilirken hem üye sayıları 

azaltılmış hemde ilk kez savcılık müessesesi Osmanlı ceza yargılamasına girmiştir
90

. Doğal 

olarak bu mahkemelerin kurulmasıyla Klasik Osmanlı mahkemeleri görev alanı daha çok 

ahvâl-i şahsiyye ile sınırlı olan şer‘iyye mahkemelerine dönüşmüş ve 1917 yılında şer‘iyye 

mahkemelerinin Adliye Nezâreti’ne bağlanmasına kadar bu mahkemeler şeyhülislamlığa 

bağlı kalmayı sürdürmüştür. Dosyaların çoğalıp şeyhülislamlık bünyesinde ayrı bir kurum 

oluşturulmasına ihtiyaç duyulmasıyla kurulan Meclis-i Tedkîkât-ı Şer‘iyye’nin yerini yine 

Adliye Nezâreti’ne bağlı olarak çalışan Mahkeme-i Temyîz Şer‘iyye Dairesi almış, şer‘iyye 

mahkemelerinin yeniden şeyhülislamlığa bağlanması ile varlığını Osmanlı Devleti’nin sonuna 
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kadar devam ettirmiştir. 8 Nisan 1924 tarihli Mehakim-i Şer‘iyenin İlgasına ve Mehakimin 

Teşkilatına Ait Ahkâmı Muadil Kanun ile bu mahkemelere son verilmiştir
91

.  

1.3.  Kadılık Müessesesi  

Osmanlı Devleti’nde ehl-i şer‘ diye tabir edilen ulema sınıfı tedris (eğitim-öğretim), 

ifta (fetva) ve kaza (yargı) gibi üç sahada görev üstlenmiştir. Eğitim-öğretim işlerini 

müderrisler, sosyal hayatın içinde cereyan eden problemleri dine uygun bir şekilde 

çözümlemeyi vermiş oldukları fetvalar ile müftüler yerine getirirken, kişiler arsında meydana 

gelen uyuşmazlıklar hem dine hem de örfe göre kadılar tarafından çözüme 

kavuşturulmaktaydı. Çok geniş kapsamlı yetkileri olan Şer’iyye Mahkemelerinde bir çok 

görevli bulunmasına rağmen en önemlisi kadı idi. 

1.3.1.  Kadı’nın Tanımı 

Arapça’da kazâ (kadâ) kökünden ismi fail olan kâdî, fıkıh terimi olarak insanlar 

arasında meydana gelen çekişme ve davaları şer’i hükümlere göre çözümlemek için yetkili 

makamlarca tayin edilen kişiyi ifade etmektedir. Fıkıh literatüründe ise “hükmetmek, hüküm 

vermek, idare etmek, yargılamak, iyileştirmek amacıyla engel olmak” manalarına 

gelmektedir
92

. 

1869-1876 yılları arasında yasalaştırılan, Osmanlı Devleti’nin medenî yasası sayılan 

Mecelle, kadı yerine hâkim kelimesini kullanarak şöyle bir tanım getirmektedir: “Hakim, 

beynennas vuku‘ bulan  da‘va ve muhâsamayı ahkam-ı meşruiyesine tevfikan fasl ve hesm 

içün taraf-ı sultaniden nasb ve tayin buyurulan zattır. Kadı, hakim, fehim, müstakim ve emin, 

mekin ve metin olmalıdır”. Kadı İslam pozitif hukukunu uygulamakla sorumlu olan 

hakimdir
93

.  

1.3.2.  Kadı’nın Önemi ve Taşıması Gereken Vasıflar 

İslam’da kadılık görevini ilk kez Hz. peygamber yerine getirmiştir. Bu müessesenin 

önemi gerek dört halife gerekse Emeviler ve Abbasiler döneminde daha da artmıştır. Bir 

Türk-İslam Devleti olan ve İslamî hükümler çerçevesinde teşkilatlanan Osmanlı Devleti’nde 

kadılık, beylik döneminden itibaren uygulamada yerini almış ve zamanla kadı’nın görev ve 

sorumluluk alanı da genişletilmiştir
94

. Osmanlı kaynaklarında kadı kelimesine ilk olarak 
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Osman Gazi devrinde rastlanmaktadır
95

. Osmanlı’nın beylik döneminden itibaren fethedilen 

yerlere hukuku temsilen bir kadı’nın, idareyi temsilen bir subaşının tayini yerleşmiş bir 

gelenekti
96

. Osmanlı Devleti idari taksimat olarak eyaletlere, eyâletler livâlara, livâlar 

kazalara, kazalar  da köylere ayrılıyordu. Köyler dışında kalan diğer idari merkezler aynı 

zamanda birer yargı merkeziydi. Her yargı merkezinde birer kadı bulunurdu. Bu nedenle  

Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk sultanı Osman Gazi’nin tayin ettiği ilk iki memurdan biri 

kadı idi
97

. Kadı Dursun Fakif 1300 yılında Karacahisar’a egemenlik alameti olarak 

atanmıştır
98

. Kadı, Osmanlı’da İslamlığın, devletin ve yargı kuvvetinin sembolü olarak 

görülmüştür. Daha Anadolu Beylikleri döneminden itibaren fethedilen yerlere kadı gibi 

görevlilerin tayin edilmesi, Osmanlı egemenliğinin tamamlandığını göstermektedir
99

. 

Kadı atanmasının nedeni ülkede zulmü önlemektir. Osmanlı geleneğindeki 

“Adaletnâmeler”den bu durum açıkça anlaşılmaktadır. Adaletnameler, devlet otoritesini 

temsil edenlerin otoritelerini halka karşı kötüye kullanmalarını önlemek için yetkileri 

olağanüstü tedbirlerle sınırlayan padişah fermanlarıdır. Hükümdarın her şeyin üzerinde yer 

alan mutlak otoritesi, bir haksızlığın giderilmesi için son çare biçiminde bir uygulama olarak 

ortaya çıkmaktadır. Zira adalet, yasalar ve mahkemelerin uygulamalarıyla değil, bizzat 

padişahın af ve bağışlamalarıyla ortaya çıkmaktadır
100

. 

Osmanlı yargı teşkilatı doğrudan doğruya merkeze bağlı tüm ülkede yaygın, çok 

önemli bir teşkilattır. Osmanlı yönetiminin bel kemiğini kadı teşkil etmektedir. Ayrıca kadı, 

tahsili, mesleğe geçişi ve terfi itibariyle de gelişmiş bir hiyerarşiye ve kurallar bütününe 

tabidir. İlmiye sınıfına mensup olan Osmanlı kadısı, devletin geniş coğrafyasındaki temsilcisi, 

bu coğrafyayı baştan sona en iyi tanıyan memur tipi ve devletin hukukçular sınıfını şahsında 

temsil eden meslek adamıdır. Mesleğe giriş, terfi ve tayin yerlerindeki çeşitlilik sebebiyle 

bütün devlet görevlileri içinde kazâ silkine girenlerin hem Osmanlı devlet işlerinin mali, idari 

ve askeri kısımlarını hem de Anadolu ve Rumeli coğrafyasının bir çok noktasını tanımaları 

kaçınılmazdır
101

.  

Kadı’nın bir taraftan ilmiye sınıfından olması ve mülki erkan içinde yer alması, diğer 

taraftan yönettiği Müslüman halkın aynı zamanda devlet otoritesi karşısında sözcülüğünü 

yapması, şer‘i hukuku uygulamakla vazifeli olması sebebiyle merkezi hükümet memuru 
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olduğu kadar ahalinin de devlet karşısındaki temsilcisi ve sözcüsü olması kadı’yı çok önemli 

bir konumda tutmaktadır
102

. Osmanlı kadısının mülki, beledî, malî, askerî ve adlî sahaları 

kapsayan görevleri göz önüne alınırsa kadı’da  bulunması gereken başlıca özellikler de önem 

arz etmektedir. Bunlar : 

1. Yerli yerinde karar verebilen, anlayışlı, dürüst, güvenilir, şahsiyet sahibi ve sağlam 

iradeli  olmalıdır. 

2. Hakim fıkha vakıf olmalı, yargılama hukukunu iyi bilmeli, davaları bunlara göre 

çözebilecek bir beceriye sahip olmalıdır.  

3. Hakim tam bir temyiz kudretine sahip olmalıdır. Bu sebeple çocuk, bunak, kör 

dilsiz ve tarafların yüksek sesle konuşmalarını duyamayacak kadar sağır kimseler kadılık 

yapamazlar. Yaparlarsa verdikleri kararlar geçersiz olur
103

. 

1.3.3.  Kadı’nın Göreve Atanması ve Kadılık Süresi 

Günlük tahsisatı 150 akçeden  az olan kadıları kazasker, diğerlerini kazaskerin görüşü 

ve sadrazamın önerisi ile padişah tayin ederdi. Kazaskerlerin kadı tayinleriyle ilgilenen 

memurlarına “Ruznâmeci” denirdi. XVI. yüzyıldan sonra Şeyhülislamların yetkileri 

kazaskerler aleyhine artmıştır
104

.  Devletin kuruluşundan Fatih Dönemi’ne kadar, kadı tayini 

için ilmiye mensubunun dilekçesi, Kazaskerin arzı, Divan-ı Hümayun’un onayı, Sadrazam’ın 

telhisi ve padişahın Hatt-ı hümayunu ve evrakın kazaskerlik divanına işlemi için iadesi 

gerekliydi. Başlangıçta kadı’ların görev süresine sınırlama getirilmezken XVII. yüzyılın 

sonlarından itibaren müddet-i örfiye veya düzenli görev süreleri bir yıl olmuştur. Bunun 

sebebi kadıların halk ile yakınlaşmamaları, yeterli kadro olmaması, görevlerinin sonunda 

eğitime yönelmeleri gibi sebeplerdir. Bu uygulama aynı zamanda hiyerarşide meydana 

gelebilecek tıkanmaları da önlemekteydi. Mevleviyetler
105

 XVI. asırdan itibaren üç yıl, daha 

sonra iki yıl, XVII. yüzyıldan sonra ise bir yıl olmuş, küçük kadılıklar önce iki sene sonra 20 

ay’a indirilmiştir
106

.  

Ayrıca 1913 tarihli “Hükkam-ı Şer‘ ve Mehakim-i Şer‘iyye Hakkında Kanun-ı 

Muvakkıt’ın” 17. maddesine göre: hakimlik için 25 yaşını bitirmiş olmak, bir yıl veya daha 

çok cezaya mahkum olmamak, tam ehliyetli olmak, kişilikli metin, mekin ve güvenilir olmak, 

Medresetü’l-Kudattan mezun olmak şartı getirilmiş; aynı kanunun 14. ve 21. maddelerine 

göre kadılıklar beş dereceye ayrılmış, ilk iki derecedeki hakimler Şeyhülislamın arzı üzerine 
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padişah fermanı ile diğer derecelerdeki hakimler Encümen-i İntihab’ın seçmesi, 

Şeyhülislamın uygun görerek arzı üzerine padişah emri ile tayin edilmiştir
107

. Bu kanuna göre 

hakimler, görevini kötüye kullanmadıkça, görevden alınamaz ve başka bir memuriyete 

atanamazdı
108

. 

1.3.4.  Osmanlı  Kadısının Görevleri 

Genel olarak Tanzimat dönemine kadar olan Şe‘iyye Sicilleri tetkik edildiğinde kadı 

ve naiblerin çeşitli görevleriyle takip ettikleri muhakeme usülleri aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir
109

. 

1. Kadılar her şeyden önce bulundukları yerdeki toplumun hukuk ve ceza ile ilgili 

davalarına  bakar, aradaki anlaşmazlıkları örf ve şeriat kaidelerine göre hallederlerdi. 

2. Kaza göreviyle sorumlu olan bu memurlar aynı zamanda velayet sıfatını da 

taşıdıklarından dolayı her bakımdan güvenilir kimselerdi. Bu nedenle kamu hukukunun 

korunması kadılara düşen görevlerin başında gelirdi.  

3. Bir merkezde bulunan kadılar, o vilayete bağlı diğer kasabalara naibler  tayin etmek 

yetkisine de sahiptiler. 

4. Bugün noterlerce düzenlenen kefalet, vekalet, mukavele, borçlanma gibi her nev‘i 

akitler, vaktiyle kadılar ve naibler tarafından şer‘iyye mahkemelerinde yapılır ve tüm bu 

akitler şer‘iyye sicil defterlerine kaydedilirdi. 

5. Miras konusunda tek merci kadı ve naib idi. Ölmüş bir kimsenin mallarını, hiçbir 

haksızlığa meydan vermeden mirasçılar arasında bölüştürmek kadıların en önemli 

görevlerinden  idi. Gerek ölenin borçları gerekse resm-i kısmet, diğer harçlar, tereke 

tutarından çıkarıldıktan sonra kalan miktar bizzat kadı ve naibler tarafından ferâiz usullerine 

göre hisselere ayrılırdı. 

6. Kadı ve naibler, aynı zamanda aile hukukunun da düzenleyicisi idiler. 

Evleneceklerin nikahlarını bunlar kıyardı. 

7. Kadılar, bulundukları vilayet ve sancakların tüm mukata‘a işlerini kontrol etmekle 

de sorumlu idiler. Herhangi bir vakfa ait han, hamam, dükkan ve saire akarlar, şer‘iyye 

mahkemelerinde arttırma yoluyla kiraya verilir ve bu husustaki resmi işlemler olduğu gibi 

zabıt halinde sicile kayd olunurdu. 

                                                           
107

 Fendoğdu, 1999: 455. 
108

 Bayındır, 1999: 434. 
109

 Ongan, 1958: 33-39; Yakıt, 2000: 177-178.  

 



25 

 

 

8. Kadılar derece olarak Beylerbeyi’nden ve Sancakbeyi’nden sonra yer alan büyük bir 

devlet memuruydu. Bu nedenle de merkezden gönderilen ve hatta her derecedeki 

makamlardan yazılan resmi yazıları sicillere işlerler, altlarına da çoğu kez kendisine ulaştığı 

tarihi belirtirlerdi.  

9. Sefer sırasında kadı ve naibler bulundukları yerlerden ayrılmazlardı. Bununla 

beraber sefer sırasında bunların görevleri hem ağır hem de mesuliyetliydi. Ordunun iaşesi için 

gerekli yiyecek maddeleriyle, barut ve sair harp araç ve gereçlerinin hazırlanması, sefere 

gitmeyenlerin haklarından gelinmesi gibi emirler çoğu kez doğrudan doğruya bu makama 

yazılırdı. 

10. Yollarda ve şehirlerde güvenliğin korunması, hırsızların ve katillerin yakalanarak 

İstanbul’a gönderilmesi veya oldukları yerde ibret icin cezalandırılmaları gibi emirler, 

beylerbeyi ve sancakbeyi ile birlikte kadılara da yazılırdı. 

11. Kadı veya naibler, kimi suistimali görülen sancakbeyi veya diğer bir kadı veyahut 

başka bir devlet adamı hakkında tahkikata memur edilebilirdi. 

12. Kadı ve naiblerin en önemli görevlerinden biri de bulundukları şehir veya 

kasabaların belediye işlerine bakmaktı. Fiyatların düzenlenmesi ve bunların sık sık kontrolü, 

esnafın teftişi, kalpazanlığın, ihtikarın ve istifçiliğin önlenmesi kadıların başlıca 

görevlerindendi. 

13. Şimdiki tapu dairelerinde  yapılan arazi ve emlak alım satımları, vaktiyle şer‘iyye 

mahkemelerinde yapılırdı. 

14. Vaktiyle kurulmuş olan esnaf teşekküllerinin, meslek ahlakını kökleştirmek 

hususunda çok büyük rol oynadığı bilinmektedir. Her esnaf teşekkülünün başında kethüdalar 

ve yiğitbaşılar bulunurdu ki bunlar, o esnafın gösterecekleri istek üzerine ve yalnızca kadı ve 

naibler tarafından tayin ve icabında azl olunurdu. 

1.3.5.  Yargılamada İkinci Derecede Görev Yapan Memurlar 

Yargılamada hakimin emri altında çalışan görevlilerin başında naibler gelir. Katip, 

mübaşir ve muhzır da hakimin yanından eksik olmazdı. Yine mahkeme hademeleri, kapıcı ve 

son zamanlarda müşavir, hakimin yardımcıları arasında yer almıştır. Esnaf kethüdası, 

mütevelli, subaşı ve sipahi gibileri ise icraatlarından kadıya karşı sorumlu idiler
110

. 

Naib: Sözlükte bir kişinin yerini tutan ve yokluğunda onun işlerini yapan kimse 

manasına gelir. Kadı’nın belirlenmiş sayıdaki
111

 belli süre veya belli iş için görevlendirdiği 

yardımcısına naib denir. Bu süre uzun da olabilir; uzak bir yere atanan bir kadı, gitmeyip bir 
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naib de gönderebilir. Mahkemede değil de yerinde çözülmesi zaruri olan ve araştırma keşif 

gibi işleri gerektiren durumlarda kadı mahkemeden her zaman ayrılamayacağına göre 

kendisine mekan bakımından bazı yardımcılar seçmek zorunda kalmıştır
112

. İşte  kadı  adına 

bu işleri yapmak için bizzat kendisi tarafından atanan görevliler kadıların naibleridir. Bu 

durumda kadı/hakim naibine kendisine ait bütün yetkileri tanıyabileceği gibi yetki sınırlaması 

da yapabilirdi
113

. Bu naibler kadıların bulunmadığı hallerde veya bilhassa köylerde onlar 

namına davaları çözerken tamamıyla kadı yetkisine sahiptiler. Naibler temsil ettikleri 

mahallin ihtiyaçları veya kendi özlük haklarına dair doğrudan Divan-ı Hümayun’a arzlar 

gönderebildikleri gibi merkezi yönetimden de doğrudan doğruya kendilerine hükümler 

gelebiliyordu
114

.  

Kadı unvanını henüz kazanamamış “Naib” denilen hakimler kazaskerlere değil, bağlı 

oldukları kazanın kadısına tabi idiler
115

. Naibler kadı tarafından kazaskere önerilir, kazasker 

onaylarsa göreve başlardı. Bir kazaya bir veya iki yıllığına naib gönderilir daha sonra bunların 

verdikleri kararlar Fetvahane-i Âli tarafından kontrol edilerek,  gerekiyorsa yeniden naibliğe 

atanmaları konusunda irade-i seniyye alınırdı. Naibler kadıların düzenlediği “Niyabet 

müraselesi” ile atanırlardı. Naibi tayin eden kadı, onaylayan kazasker idi. Naib atama yetkisi 

verilmeyen kadı naib seçemezdi. Naib tayinine yetkili olan hakimin görevden alınması veya 

ölmesi naibin görevini sona erdirmez, hakim ölür veya görevden alınırsa yargılamaya yeni 

hakim atanıncaya kadar önceki hakimin naibi bakardı
116

. Şer‘iyye sicillerinde naiblerin daha 

çok sorgu hakimi olarak görev yaptıkları görülmektedir.  

Çalışmaya konu olan 59 nolu Antalya Şer’iyye Sicil Defteri’nde Mehmet Tahir 

Bey’in
117

  ve Hacı Süleyman Efendi’nin
118

 kadı naibi olarak Serik nahiyesinde görev yaptığı 

görülmektedir. 

Müşavir: Hakim gerek görürse fıkıh bilginleri ile istişare edebileceği gibi yargılama 

esnasında bunları yanında da bulundurabilirdi. 1913 tarihli “Hükkam-ı Şer‘ ve Mehakim-i 

Şer‘iyye Hakkında Kanun-u Muvakkıt’ın” 8. maddesine göre işi çok olan şer‘iyye 
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mahkemeleri bir veya iki müşavir bulundurabilecekti
119

. Müşavirler kadılık yapabilecek 

kişiler arasından seçildiği için bazı kadılıkların müşavirleri tek başlarına hüküm verme 

yetkisine de sahipti
120

. 

Katip: Güvenilir, sağlıklı, davaları yazma ve ilam düzenleme usulüne vakıf bir kişi 

mahkemeye katip olarak tayin edilirdi. 1913 yılından sonra her mahkemede bir başkatip ve 

yeteri kadar katip bulundurmak kanun gereğidir
121

. Mahkeme katipleri bağlı bulundukları 

kadılar tarafından fıkıh, ferâiz, sakk-ı şer‘i ve hüsn-i hatt konularında imtihana tutulmak 

suretiyle seçilmekte idiler
122

. 

Mübâşir: Sözlük manası olarak bir işe başlayan demek olan mübaşir, mahkemeden 

evrakı getirip götüren veya mahkemeye girecek olanlar ile şahitleri yüksek sesle çağıran 

adliye görevlisine denir. Adlî memur olarak ele alındığında biri celp ve tebliğ işlerinde 

kullanılan, diğeri ise Tanzimat’tan önceki görevi devletçe soruşturulması lazım gelen bir iş 

için görevlendirilen memur olmak üzere iki manası vardır
123

. 

Söz konusu 59 nolu Antalya Şer’iyye Sicil Defteri’nde kaydı geçen bir hükümde 

“Mübâşire ait 20 guruş” ibaresi yer almaktadır. Buradan  anlaşıldığı kadarıyla bu defter 

Tanzimat sonrası olduğuna göre buradaki mübaşir’in görevi mahkemeden evrakı getirip 

götüren veya mahkemeye gelecek olanlar ile şahitleri yüksek sesle çağıran adliye görevlisi 

olması ihtimal dahilindedir 
124

. 

Muhzır: Gerek görülen kişileri hakim huzuruna götürme, yani mahkemeye celbetme 

görevini yürüten memurdur
125

. 

Tezkiye Memurları: Şahitler hakkında güvenilirlik soruşturması yapan memurlardır
126

. 

Şer‘iyye sicillerinde bunlara dair çok kayıt bulunmaktadır
127

. 

Hademe: Duruşma sırasında güvenliği sağlayan görevliler oldukları için bunlar 

lüzumsuz söz ve uygunsuz davranışlara engel olurlardı. Hademeler  kadıdan uzakta olmalıdır, 

hademelerin varlığı hakimlik makamının yüceliğini arttırmak içindir. Hakimin uzağında 

bulunmaları ise hakimin dolayısı ile o makamın heybetini arttırmak içindir 
128

. 
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Kapıcı: Mahkeme kapısının önünde durarak mahkemeye başvurmak isteyenleri sıraya 

koyan görevlidir. 

1.4.  Şer‘iyye Sicilleri ve Mahiyeti 

Osmanlı Devleti’nin iktisadi, sosyal ve kültür tarihini aydınlatmada önemli bir yeri 

olan Şer‘iyye Sicilleri kayda geçirildikleri coğrafyada yaşayan insanların gündelik hayatına, 

kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerine ve kişilerin devletle olan münasebetlerine ışık tutan 

belgelerdir. Şer‘iyye sicilleri XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar yalnız adlî değil, aynı 

zamanda idarî ve beledî görevler de icra etmiş olan şer‘iyye mahkemelerinde kadılar 

tarafından tutulmuş olan kayıtlardır
129

.  

1.4.1.  Şer‘iyye Sicilinin Tanımı ve Tarihi Gelişimi 

Kadı veya naiblerin  i‘lam ve cezalarla ilgili görevleri gereği tuttuğu kayıtları içeren 

defterlere Şer‘iyye Sicilleri denir
130

.  İnsanlarla ilgili bütün hukuki davaları, kadıların ve 

naiblerin verdikleri karar suretlerini, hüccetleri ve mahkemeyi ilgilendiren yazılı kayıtları 

ihtiva eden defterlere de en sık kullanılan ismiyle Şer‘iyye Sicilleri, Sicilli Mahfuz, Kadı 

Defterleri, Kadı sicilleri, Mahkeme Defterleri, Zapt-ı Vekayi Sicilleri veya Sicillat Defteri 

denmektedir
131

. Kadılar ve naibler,  görev yetkileri dahilinde  mahkemelerde yaptıkları bütün 

muameleyi şer‘iyye sicilleri denen bu defterlere  kaydedelerdi. Zira kadıların “sicil” denilen 

birer defter tutmaları kanun gereğiydi
132

. Bu noktadan hareketle mahkemelerde kadılar 

tarafından tutulan bu defterler tutuluş şekillerine göre üç farklı grupta değerlendirilebilir. 

Tereke, vekalet, hüccet, ilam gibi yalnızca bir konuyu kapsayan kayıtların tutulduğu defterler 

birinci grubu oluştururken, Sicilli mahfuz denilen ve bir tarafına alacak-verecek, evlenme-

boşanma, cürmü-cinayet, alım-satım, nafaka, vakıf, hibe gibi mahalli olaylar ve sicil-i mahfuz 

defterlü denilen diğer tarafına ise merkezden gönderilen ferman, berat, buyruldu gibi 

belgelerin kaydedildiği defterler ise ikinci grupta değerlendirilebilir
133

. Kayıt esnasında konu 

çeşitlerine hatta tarih sırasına dikkat edilmeden tutulan defterler de sıklıkla görülmektedir ki 

bunlar da ayrı bir grubu oluşturmaktadır
134

. Bu ayrıma her zaman uyulduğu da söylenemez. 

Kadıların verdikleri kararların ve kayıt altına aldıkları zabıtların sicillere kaydedilme 

uygulaması sadece Osmanlı Dönemi’ne ait bir uygulama değildir. İslam’ın ilk döneminden 
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itibaren bu uygulamaların yazıya geçirildiği bilinmektedir. Osmanlı Devleti de kendisinden 

önceki İslam devletlerini örnek alarak bu uygulamayı daha da geliştirmiştir. Kendisinden 

önceki İslam ve Türk devletlerinden daha ihtişamlı ve daha merkeziyetçi bir idare tesis eden 

Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılda görevlerinden ayrılan Karaman kadılarının sicillerini 

beraberinde götürdükleri görülmüş ve bu durum Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle 

yasaklanmıştır
135

. Bu yasaklamadan sonra kadı’nın görev süresi sona erdiğinde defterleri 

kendisi veya emini vasıtasıyla halefi olan kadıya devir ve teslim etme uygulaması 

başlamıştır
136

.  

Osmanlı Devleti’nde en erken tarihli örneklerine Bursa’da rastlanılan Şer‘iyye 

Sicillerinde kullanılan dil XVI. yüzyıl sonlarına kadar Arapça iken ilerleyen yüz yıllarda  

Türkçe’ye evrilmiştir. Bu sicillerde kullanılan yazı çeşitleri ise rika kırması, talik kırması ve 

divanî gibi yazılardır. Söz konusu sicillerin  okunması bugün bir uzmanlık alanı haline 

gelmiştir. Hatta Osmanlı devrinde sicillerin hem amaca uygun hem de kolay ve eksiksiz 

okunabilmesi için her belge türünün nasıl kaleme alınacağına dair sakk mecmuaları denilen 

rehber kitaplarda gösterilmiştir
137

.  

1.4.2.  Şer‘iyye Sicillerinin Türk  Kültürü Açısından  Önemi 

Şer‘iyye Sicilleri, Osmanlı tarihinden kalan çok önemli  ve paha biçilmez değerdeki 

arşiv kaynaklarındandır. Ne yazık ki önemleri anlaşılana kadar bir kısmı ya bilinçsiz bir 

şekilde tahrip edilmiş veya bir kısmı da tabiat şartlarında yıpranmıştır. Nihayet Maarif  

Vekaleti’nin 3 Kasım 1941 tarihli ve 4018/2182 sayılı kararı ile İstanbul Şer‘iyye Sicili 

Arşivi’ndekiler hariç olmak üzere tamamına yakını Ankara’da Milli Kütüphane’de 

toplanmıştır
138

. Başka bir nüshası olmayan bu kaynaklar ait oldukları vilayet ve kazaların en 

güvenilir, tarihî vesikalarıdır. Barındırmış oldukları konular hakkındaki kayıtların kadılar 

tarafından dikkatli ve sağlam bir şekilde işlendiği bu siciller, gerek kaleme alındıkları 

dönemin iktisadi ve sosyal tarihi, gerek idari ve askeri tarihi gerekse toplumun kültürünü 

aydınlatması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Aynı şekilde şehir tarihçiliği  açısından 

vazgeçilmez bilgiler ihtiva etmektedir
139

. Halil İnalcık bu konuda: 

 “…merkezle yapılan belli başlı yazışmaların, halk dileklerinin, fermanların,   kanunnâmelerin ve şer‘i 

hüccetlerin geçirildiği bu sicil defterleri incelenmeden, imparatorluğun idari ve içtimaî tarihinin 

hakkıyla meydana çıkarılması imkansızdır, denilebilir. Hele muayyen bir mıntıkaya ait birbirinin 
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devamı olan bütün sicil defterleri ele geçirildiğinde o mıntıkanın tarihi hayatını hiçbir kaynak bize 

bunlardan daha etraflı, daha mevsuk bir şekilde  canlandıramaz”
140

 demektedir.  

Çalışmanın Türk milli kültür tarihi açısından arz ettiği önemi daha iyi kavrayabilmek 

için söz konusu sicillerin tarihî, hukukî, iktisadî, sosyal, idarî ve askerî alandaki önemini 

kısaca ifade etmek faydalı olacaktır. 

Genel tarih açısından bakıldığı zaman Osmanlı tarihinin kayakları arasında sicillerin 

önemli bir yeri vardır. Son dönemlerde fazlaca rağbet gören çalışmalardan olan şehir tarihleri  

ve ülkemizin değişik bölgelerindeki mahalli hayata ait ilmî araştırmaların ilk elden kaynağı 

şer‘iyye sicilleridir. Bu şer‘iyye sicillerinin genel tarihe katkıları önemli tarihi olayların, tarihe 

mal olmuş tarihi şahsiyetlerin ve önemli tarihî müesseselerin ve mahalli yer adlarının bütün 

tafsilatıyla doğru bir şekilde tespit edilmesinde de birinci derecede önem arz etmektedir
141

. 

Hukuk tarihi açısından şer‘iyye sicillerinin Türk kültürüne katkısına bakıldığı zaman 

her konuda olduğu gibi eski hukukumuz hakkında da çelişkili görüşler mevcuttur. Osmanlı 

hukuk sistemi hakkında birbirini tutmayan çelişkili görüşler ve bu çelişkileri tespit ederek 

giderecek olan en önemli unsurlar da şer‘iyye sicilleridir. Çünkü bu sicillerin tetkik 

edilmesiyle Osmanlı hukukunun kaynakları, şer‘i şerif denen İslam hukukunu ne dereceye 

kadar uyguladıkları, padişahların kendilerine tanınan örfi hukuku  uygulama alanlarının 

sınırlılıkları, şahsın hukuku ile ilgili kararlar, aile hukuku ile ilgili konular, miras hukukuna 

ilişkin kayıtlar, eşya, borç ve ticaret hukukuna ait kararlar ile kamu hukuku açısından ceza 

hukuku alanındaki  kararlar, usul hukuku ile ilgili kararlar ve sicil kayıtları, kısacası şer‘iyye 

sicilleri tetkik edilmeden Osmanlı hukuku hakkında yapılan araştırma ve varılacak olan ilmî 

sonuçlar eksik kalacaktır
142

.  

İktisat tarihi açısından şer‘iyye sicillerinin Türk  kültürüne katkısına bakılırsa, her bir 

şer‘iyye sicili ait olduğu mekanın iktisadi hayatını yansıtacak birinci elden tarih kaynaklarıdır. 

XV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar olan dönemdeki Türk halkının ve özellikle Anadolu 

halkının geçim standardı, ülkeye dışarıdan ithal edilen yine ülkeden dışarıya ihraç edilen eşya, 

halk tarafından üretilen tarım ürünleri, el tezgahlarından çıkan küçük çaplı sanayi ma‘mülleri 

halktan toplanan vergiler, para politikası, piyasaya sürülen malların değeri, enflasyon 

hareketleri ve tarihsel süreçteki seyri, kısaca makro ve mikro ekonomiye dair bütün konular 

en doğru şekilde şer‘iyye sicillerinden öğrenilebilmektedir
143

.   
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Sosyal yapı ve idari teşkilat açısından yine şer‘iyye sicillerinin Türk  kültürüne katkısı 

yadsınamaz bir gerçektir. Şer‘iyye sicilleri, Osmanlı idarî teşkilatının birçok ünitelerini 

aydınlatması bakımından çok önemli vesikalardır. Özellikle kaza, sancak ve eyalet taksimatı, 

beylerbeyilik, sancakbeyliği, kethüdalık ve voyvodalık gibi idari; kadılık, naiblik, 

bostancıbaşılık, çavuşluk ve subaşılık gibi adlî müesseselerin hem idari yapısı hem de ifade 

ettikleri görevler sicil kayıtlarından çıkarılmaktadır
144

. 

Şer‘iyye sicillerinin askerî açıdan önemine gelince, özellikle harp tarihi ve askerî 

konulara ait bir çok kıymetli bilgiyi tafsilatlı bir şekilde bu sicillerden çıkarmak mümkündür. 

Savaştan önce sefer hazırlıklarına dair beylerbeyleri ve sancakbeylerine yazılı emirler 

gönderiliği gibi ordunun ihtiyacı olan her türlü alet ve gıda maddeleri ihtiyacının karşılanması 

için kadılara yazılı emirler gönderilirdi. Bu emirlerin içinde seferin nereye, kim üzerine hangi 

gerekçeyle açıldığı izah edilir ve bu konudaki şeyhülislamın fetvası hatırlatılarak, savaşın 

zaruretine halkın inandırılması istenirdi. Bu yönü ile şer‘iyye sicilleri askeri hareketleri bütün 

ayrıntılarıyla aydınlatmak, ordunun teşkilat ve durumunu göstermek bakımından 

vak‘anüvislerde ve diğer kaynaklarda rastlanmayan birçok bilgiyi ihtiva etmektedir
145

. 

1.4.3.  Sicillerinin Şekil, Dil ve Muhteva Açısından Geçirdiği Değişim 

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin bünyesinde büyük  ölçekli ve her alana sirayet 

edecek reformların ihtiyaç duyulduğu bir dönem olmuştur. Aslında bir ihtiyaçtan da öte bu 

dönemde adeta reformlar zorunluluk arz etmiştir. Bu değişim sicil defterlerindeki belge 

çeşitlerine de yansımıştır. Tanzimat itibariyle artık yazışmaların anlaşılırlığı bakımından üslup 

daha sadedir. Belgelerin okunabilirliğini artırmak için divânî ve siyâkat gibi zor yazılar yerine 

daha okunaklı nesih ve daha çok oranda da rik‘a ağırlık kazanmıştır. Ayrıca klasik dönemdeki 

uygulamada olmayan bir usül olarak imza uygulaması
146

 başlatılmıştır. Bir diğer husus tarih 

kullanımına itina gösterilmesinin ilgili mercilere ısrarla hatırlatılmasıdır
147

. Yine Tanzimat’tan 

sonraki şer‘iyye mahkemelerine ait sicil defterlerinde şahitleri tezkiye eden şahısların isim ve 

adresleri de yazıldığı için i‘lam ve hüccetler daha çok yer kaplamıştır
148

. İşte II. Mahmut 

zamanında başlayan ve Tanzimat Dönemi’nde de devam eden süreçte bir bütün olarak 

Osmanlı defter ve belge diplomatiğinde değişimler yaşandığı gibi Osmanlı mahkeme kayıtları 

olan şer‘iyye sicil defterlerinde de büyük değişimler yaşanmıştır
149

.  
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Bu değişikliklerdeki birinci husus öncelikle adlî ve idarî sahada ortaya çıkan 

değişiklikler sonucu klasik şer‘iyye sicilindeki konu muhtevası Tanzimat Döneminde 

farklılaşmıştır. Klasik dönem sicillerinde her konuda bilgi bulabilmekte iken Tanzimat 

Dönemi’nden sonra adlî ve idarî işleyişle ilgili konular ağır basmaktadır. 

Dikkati çeken ikinci bir husus defterlerin türündeki değişimdir. Klasik dönem sicil 

defterleri  tek tür olup her hangi bir konu ayrımı veya uzmanlık alanına göre tutulmamıştır. 

Kadı veya naib ilgili kaza görevine tayin edildiğine dair beratı ile gelir ve onu defterin başına 

veya kendinden önceki kadı veya naibin bıraktığı yerden devam edecekse o kısma bir suretini 

kaydederdi. Ardından da yetki ve görev alanı ile ilgili kayıtları sırasıyla kaydederdi. Tanzimat 

Dönemi itibari ile yetki ve görev alanları farklı  Şer‘iyye ve Nizamiye mahkemelerinin 

defterleri  ayrı ayrı tutulmuştur
150

. 

Bu değişikliklerde dikkati çeken üçüncü husus ise defterlerdeki dil, üslûp ve yazı türü 

gibi kavramlardır. Klasik sicillerde kullanılan ve çoğunlukla ta‘lik türü yazılar yerini, 

kurumlarda giderek yaygınlaşan yazı türü olan rik‘aya bırakmıştır. Diğer taraftan kağıtlar 

basit ve sadedir. Eski ahârlı  kağıtlar maliyet sebebiyle artık pek kullanılmaz olmuştur
151

. 

1.4.4.  Şer‘iyye Sicillerinin İhtiva Ettiği Belge Çeşitleri 

Şer‘iyye sicillerindeki belge çeşitlerini iki grupta incelemek mümkündür. Bunlardan 

birinci kısım; kadılar tarafından inşa edilerek deftere geçirilen kayıtlardır ki hüccet, ilam, 

ma‘rûz, mürâseleler ve diğer kayıtlardır. İkinci kısım ise kadıların kendilerinin inşa 

etmedikleri belki kendilerine hitaben gönderildikleri için sicile kaydedilen ferman, tayin 

beratları, buyruldular ve diğer hüküm çeşitleridir
152

. 

Burada defterlerin tutuluş şekillerinde de görüldüğü gibi konu ile ilgili 59 nolu 

Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nin belge muhteviyatı birinci kısımdaki belge çeşitleri ile 

uyuşmaktadır. 

1.4.4.1.  Hüccetler 

Lügatte sened, vesika, delil, manalarına gelen  “Hüccet” Osmanlı hukuk dilinde, şer‘i 

mahkemeler tarafından verilen i‘lamdan farklı olarak hüküm içermeyen, kadı’nın huzurunda 

tarafların anlaşmaya vardıklarına dair üzerinde kadı’nın mühür ve imzasını taşıyan yazılı 

belgedir
153

. Osmanlı hukuk terminolojisinde ise hüccetin iki manası vardır. Birinci manası; 
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şahitlik, ikrar, yemin veya yeminden nükûl gibi bir davayı ispat eden hukuki delilere denir. 

İkinci manası; şer‘iyye sicillerindeki manasıdır. Kadının hükmünü ihtiva etmeyen, taraflardan 

birinin ikrarını, diğerinin de bu ikrarı tasdikini havi bulunan ve üst tarafında bunu düzenleyen 

kadının mühür ve imzasını taşıyan yazılı belgeye hüccet denir
154

. Şer‘iyye sicillerindeki yazılı 

kayıtların çoğunluğunu hüccetler oluşturduğu için hüccetlerle ilgili şu hususların bilinmesinde 

fayda vardır:  

Taraflara verilen hüccetlerin bir örneği de sicil defterine kaydedildiği için, taraflara 

verilen hüccetin üst tarafında kadının imza ve mührü yer alırken, sicile kaydedilen nüshasında 

bu durum söz konusu değildir. Tarafların adı ve adresleri ter türlü şüpheyi ortadan kaldıracak 

şekilde açıklanır. Hüccetlerin konusunu teşkil eden mal veya hak bütün ayrıntılarıyla anlatılır. 

Her muamelede olduğu gibi hüccetlerin sonunda da tarih, yıl, ay, gün ve bazen de günün belli 

bir dilimi halinde  zikredilir ve hüccetin altına mutlaka Şuhûdül-hâl’in isim ve ünvanları 

kaydedilirdi
155

. Hüccetler çok çeşitli mevzuların tespiti için tertip edilmiş olup, kadılar 

tarafından düzenlenmiş bir nevi noterlik belgeleri olarak kabul edilebilir
156

. 

İncelenen 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil defterinde bir çok hüccet çeşidine 

rastlanmaktadır. Konularına göre hüccetlerin çeşitleri çoktur. En çok karşılaşılan hüccet 

çeşitleri; nikah hüccetleri, boşama ile ilgili (talak) hüccetler, mehir hüccetleri, karı kocanın 

şiddetli geçimsizlikle ilgili olarak karşılıklı rıza ile ayrılmalarına dair (muhâlaa) hüccetler,
157

 

nafaka hüccetleri, terbiye (hidâne) hüccetleri,
158

 satım akdi
159

 ( bey‘i kat‘i) hüccetleri, kadının 

vasi tayinine dair hüccetler,
160

 şahadet hüccetleri,
161

 kira hüccetleri, sulh, izin ve yetki 

verilmesine dair hüccetler,
162

 irsaliye vs. konularda hüccetler bulunmaktadır
163

. 

1.4.4.2.  İ‘lamlar 

İ‘lam sözlükte bildirmek manasına gelirken, terim olarak şer‘i bir hükmü ve altında 

kararı veren kadının imza ve mührünü taşıyan yazılı belgeye i‘lam denilmektedir. Osmanlı 

diplomatiğinde kadılar tarafından şer‘i mahkemeye intikal eden bir davada her iki taraf  da 

dinlendikten sonra, tarafların vermiş oldukları ifadeleri, delilleri ve davanın hangi hükme 
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dayandırılarak sonuçlandırıldığını ifade eden belgelerdir
164

. İ‘lamları diğer şer‘iyye sicil 

kayıtlarından ayıran en önemli fark hakimin verdiği kararı ihtiva eden belge olmasıdır. Yani 

hakimin kararını ihtiva eden her belge i‘lamdır
165

.  

İncelenen 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defterinde rüşd, zevciyet, alacak ve verecek 

iddiaları ile ilgili  i‘lam hükümleri bulunmaktadır
166

.  

1.4.4.3.  Ma‘ruzlar 

Kelime manası itibariyle arz edilen şey demek olan ma‘ruz, kadının hükmünü 

içermeyen veya hüccetde olduğu gibi hukuki bir durumun tespiti için bir nevi senet işlemi 

görmeyen aşağıdan yukarıya gönderilen dilekçelerdir. Kısacası astın üste yazdığı bir isteği 

veya bir durumun arzını havi yazılı belge kayıtlarıdır
167

.  

1.4.4.4.  Tereke  Kayıtları 

Şer‘iyye Sicil Defterleri’nde bahse konu olan belge çeşitlerinden farklı olarak üzerinde 

durulması gereken bir başka belge türü de  tereke kayıtları ile ilgili belgelerdir. 

Lügatte ölen  kimsenin  bıraktığı maddi kıymeti olan her şey anlamına gelen tereke 

mu‘risin geride bıraktığı ve mirasçılarına intikal eden miras da denilen her türlü emvaldir. 

Muhallefat da denilen tereke, mu‘risin mal, hak, alacak ve borçlarının bütününü ifade eden bir 

kavram iken fıkıh dilinde ölenin mal varlığının sadece aktif kısmını belirtmek üzere 

kullanılmıştır.
168

 

59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’ndeki belge türlerinin yaklaşık %70’ini 

oluşturan tereke kayıtları ve tereke yazımı dördüncü bölümde ayrı bir başlık altında  ayrıca ele 

alınmıştır. 

1.5.  59 Nolu Antalya  Şer‘iyye  Sicil  Defterinin Şekil Özelliği ve Belge İçeriği 

1.5.1.  59  Nolu Antalya Şer’iyye Sicil Defteri’nin Şekil Özellikleri  

Antalya şehrinin XX. yüzyıl başlarındaki gerek adlî ve idarî, gerekse iktisadi ve 

ictimai yapısının kısmen ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak için üzerinde çalışılan 59 nolu 

Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri, genel olarak şer‘iyye sicillerinin özelliklerine sahiptir. 

Ankara’da Milli Kütüphane’de bulunan defter  Milli Kütüphane Başkanlığı  tarafından 1998 

yılında mikro filmi çekilerek mikrofilm ve basımevi şubesinde 59 numaralı demirbaş ve  4365 
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mikrofilm numarası ile kaydedilmiştir. Defter, 79 mikrofilm poz olarak çekilmiş, orjinal sıralı 

numaralandırması belli bir sayfadan sonra bozulduğu için mikrofilm çekicileri tarafından  

numaralandırılarak sağdan sola yani sondan başa doğru çekim yöntemi izlenmiştir. Pozlarda 

da görüleceği üzere defterin sol sayfasının sol üst kısmına poz numarası yazılmıştır. Hatta 

bazı pozların okunurluk kalitesini yükseltmek için olsa gerek mükerrer çekimlerin tekrar 

yapıldığı görülmektedir. Mükerrer pozlardan okunabilirliği en yüksek olanlardan 

faydalanılırken, mükerrer pozlar çıkarıldığı zaman defterin varak sayısı 74’e düşmektedir.  

59 numaralı Antalya Şer’iye Sicil Defteri’nin şekil özellikleri şer‘iye sicillerinin genel 

özelliklerini taşımakta olup 74 varak yani  148 saydadan oluşmaktadır. Defter baştan sona 

boylamasına iki sütün olarak kullanılmıştır. Defterin asli yani kendisinde mevcut olan sayfa 

numaraları bazı varaklarda net, bazı varaklarda biraz solgun bir şekilde her sayfanın başında 

kadı naibi tarafından yazılmıştır. Defterin poz çekimleri yapılırken 1. varaktan 21. varağa 

kadar sayfa numaralandırmasının düzgün ve sıralı bir şekilde ilerlediği görülmektedir. 

Defterde  21. varaktan itibaren defterin orijinal sıra numarasında numara ve sicil numarası 

diye iki ayrı numara verildiği görülmektedir. Defterde sıra numarası 21. varaktan sonra 149. 

sayfa olarak başlamakta ve şu şekilde bir sıra izlemektedir. 149, 147, 152, 155, 154, 145, 148, 

146, 157, 151, 153, 158, 150, 156, 60, 59, 51, 58, 56, 49, 53, 55, 52, 50, 54, defterin 9235 poz 

numaralı ve sonradan numaralandırılan 38. varakta iki ayrı hüküm olduğu halde ilk hükmün 

sıra numarası 57 numara ile orijinal ve ikinci hükmün orijinal sıra numarası olmadığı için 

tarafımızdan numaralandırılırken 57b sıra numarası verilmiştir. Dolayısıyla 38. varaktaki 

hükümler; 57a ve 57b olarak sıralanmıştır. 129, 123, 141, 135, 127, 126, 99, 130, 140, 139, 

132,125, 124, 128, 134 sıralama devam etmekte olup, sonra yeniden sonradan verilen 47. 

varaktan itibaren asli sayfa numarası 2 numara ile başlayıp 71. varakta 60 numaralı hüküm ile 

defter son bulmaktadır.  

Defterin ilk üçte biri özgün sayfa numaraları ile devam etmektedir. Defter 47. varaktan 

sona 2 numara ile başlayıp sonuna kadar yine özgün sayfa numarası ile defterde yer alan 

hükümler devam ettiği için defterin özgün sayfa numaralarına sadık kalınarak okuma 

yapılmıştır. İlk varağı boş olan defterin 48. varağındaki dört ve beş numaralı hükümler 

mürekkeb dağıldığı için bir kısmı okunsa da değerlendirmeye alınmamıştır. Defterin diğer 

sayfaları genel olarak hem okunaklı hem de sayfalar temizdir.  

Defter 20 Cemâziye’l-evvel 330 tarihli hüccet kaydı ile başlamakta olup, 25 Rebî‘ü’l-

evvel 332 tarihli tereke kaydı ile son bulmaktadır. Yalnız defterde 1329 tarihli hükümler de 

mevcuttur. Bu halde defter H.1329-1332 (M. 1911-1914) yıllarını kapsamakta olup defterde 

kaydı geçen en erken tarihli hüküm 15 Zilka‘de 1329 (7 Kasım 1911) tarihine ait tereke 
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kaydıdır
169

. Son olarak da 25 Rebî‘ü’l-evvel 1332 (21 Şubat 1914) tarihine ait bir tereke kaydı 

ile defter son bulmaktadır
170

. 

1.5.2.  59 Nolu Antalya Şer’iyye Sicil Defteri’nin Belge İçeriği 

Tanzimat devrine kadar tek düzelik arz eden Osmanlı mahkemelerinde, Tanzimat 

devrinden sonra yapılan yeni düzenlemelerle önemli değişiklikler yapılmış ve şer‘i 

mahkemeler aleyhine bir daralma söz konusu olmuştur. Özellikle hukuk-ı şahsiye davaları 

dışındaki konular şer‘iye mahkemelerinin konularından çıkarılmıştır
171

.  

59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nde yer alan mahkeme örnekleri de bu bilgileri 

teyit etmektedir. Şöyleki Deniztepesi karyesinde ikamet eden Gebizlizâde Mustafa Ağa ve 

Cemâli İbn-i Mehmet’in evlatlarının Karagöl namıyla bilinen yerdeki arâzileri için yapılan 

ihbar ve şikayet dolayısıyla tereke ta‘dil davalarından dolayı aleyhlerine  Teke Hukuk 

Mahkemesinde dava açılmıştır
172

. Bu durumda incelenen dönemdeki yargının değişimini 

göstermesi bakımından önemlidir. 

59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri incelendiğinde defter çoğunlukla ölenlerin 

miras taksimine dair tereke kayıtlarından meydana gelmiştir ki defterin üçte ikilik bir bölümü 

tereke kayıtlarına ayrılmıştır. Özellikle terekelerin taksimi ve miras konularını içeren belgeler 

defterin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.  

Defterde yer alan diğer bir belge türü hüccet olup içeriğini nafaka ve vasi tayini ile 

eytam sandığından borç alma, çeşitli konularda vekil tayini gibi konular içermektedir. Bu 

belgelerde kadının herhangi bir kararı yoktur. Yalnız kadı tarafından  mevcut hukuki durum 

kayıt altına alınmıştır. 

Defterde çok sık rastlanmamakla beraber dikkati çeken diğer bir belge türü ise rüşd 

iddiası, veraset iddiası, zevciyet hukuku, alacak ve verecek davası gibi konulardaki 

anlaşmazlıklarda kadının hükmünü ihtiva eden i‘lamlardır.  

Tanzimat’tan sonra genel olarak bütün şer‘iyye sicil defterlerinde görülen konu 

kısıtlaması  söz konusu 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nde de kendini göstermektedir. 

Çünkü incelemeye konu olan defter sadece tereke kayıtları, hüccetler ve sınırlı sayıda  

i‘lamdan oluşmaktadır.  
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Tablo 1. 1  59 Nolu Şer'iyye Sicil Defteri'nde Yer Alan Tereke, Hüccet ve İ'lamların Tarihleri ve Hüküm 

Numaralarına Göre Tasnifi 

Sıra No Hükmün Çeşidi Hükmün Kayıt Olduğu Ay Yıl 

 Varak ve 

Numarası 

1 --------- ---------------- ------ Vrk.1-hk.1 

2 Hüccet 20 Cemâziye’l-evvel 1330 Vrk.1-hk.2 

3 Hüccet 29 Cemâziyel’l-âhir 1330 Vrk.2-hk.3 

4 Tereke 15 Saferü’l- hayr 1330 Vrk.2-hk.4 

5 Tereke 26 Saferü’l-hayr 1330 Vrk.3-hk.5 

6 Tereke 18 Rebî‘ü’l-evvel 1330 Vrk.3-hk.6 

7 Tereke 17 Rebî‘ü’l-evvel 1330 Vrk.4-hk.7 

8 Tereke 25 Cemâziye’l-evvel 1330 Vrk.4-hk.8 

9 Tereke 6   Rebî‘ü’l-âhir 1330 Vrk.5-hk.9 

10 Tereke 4   Rebi‘ü’l- âhir 1330 Vrk.5-hk.10 

11 Tereke 15 Cemâziyel’l-âhir 1330 Vrk.6-hk.11 

12 Tereke 15 Cemâziye’l-âhir 1330 Vrk.6-hk.12 

13 Tereke 20 Cemâziye’l-evvel 1330 Vrk.7-hk.13 

14 Tereke 15 Rebi‘ü’l-âhir 1330 Vrk.7-hk.14 

15 Tereke 15 Cemâziye’l-âhir 1330 Vrk.8-hk.15 

16 Tereke 10 Zilka‘de 1330 Vrk.8-hk.16 

17 Tereke 15 Rebi‘ü’l-evvel 1330 Vrk.9-hk.17 

18 Tereke 24 Saferü’l-hayr 1330 Vrk.9-hk.18 

19 Tereke 15 Zilka‘de 1329 Vrk.10-hk.19 

20 Tereke 20 Zilka‘de 1329 Vrk.10-hk.20 

21 Tereke 20 Cemâziye’l-âhir 1330 Vrk.11-hk.21 

22 Tereke 15 Zilka‘de 1329 Vrk.11-hk.22 

23 Hüccet 10 Cemâziye’l- evvel 1330 Vrk.12-hk.23 

24 Hüccet 6 Rebi‘ü’l-âhir 1330 Vrk.12-hk.24 

25 Tereke 15 Cemâziyel’l-âhir 1330 Vrk.12-hk.25 

26 Tereke 15 Cemâziye’l-âhir 1330 Vrk.13-hk.26 

27 Tereke 29 Saferü’l-hâyr 1330 Vrk.14-hk.27 

28 Tereke 3 Rebî‘ü’l-âhir 1330 Vrk.14-hk.28 

29 Hüccet 1 Cemaziye’l-evvel 1330 Vrk.15-hk.29 

30 Tereke 22 Rebî‘ü’l-evvel 1330 Vrk.15-hk.30 

31 Hüccet 6 Rebî‘ü’l-âhir 1330 Vrk.20-hk.31 

32 Tereke 15 Receb 1330 Vrk.20-hk.32 

33 Hüccet 20 Şa‘ban 1330 Vrk.21-hk.33 

34 Hüccet 1 Receb-i şerif 1330 Vrk.21-hk.34 

35 Tereke 10 Ramazân 1330 Vrk.21-hk.35 

36 Tereke 20 Receb 1330 Vrk.21-hk.36 
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37 Tereke 25 Receb 1330 Vrk.22-hk.37 

38 Tereke 5 Ramazân 1330 Vrk.23-hk.38 

39 Tereke 20 Ramazân 1330 Vrk.24-hk.39 

40 Tereke 5 Ramazân 1330 Vrk.24-hk.40 

41 Tereke 20 Receb 1330 Vrk.25-hk.41 

42 Hüccet 20 Şa‘bân 1330 Vrk.25-hk.2 

43 Tereke 29 Receb 1330 Vrk.26-hk.43 

44 Tereke 20 Receb 1330 Vrk.26-hk.44 

45 Tereke 20 Ramazân 1330 Vrk.27-hk.45 

46 Tereke 25 Zilka‘de 1331 Vrk.27-hk.149 

47 Hüccet 25 Zilka‘de 1330 Vrk.28-hk.147 

48 Hüccet 4 Zilhicce 1330 Vrk.28-hk.153 

49 Hüccet 10 Muharrem 1331 Vrk.28-hk.155 

50 Hüccet 1 Şevvâl 1330 Vrk.28-hk.154 

51 Tereke 5 Ramazân 1331 Vrk.29-hk.145 

52 Tereke 20 Zilka‘de 1330 Vrk.29-hk.148 

53 Tereke 25 Zilka‘de 1330 Vrk.30-hk.146 

54 Tereke 4 Zilka‘de 1330 Vrk.30-hk.157 

55 Tereke 5 Zilka‘de 1330 Vrk.31-hk.151 

56 Tereke 20 Zilka‘de 1331 Vrk.31-hk.153 

57 Tereke 10 Zilka‘de 1330 Vrk.32-hk.158 

58 Tereke 11 Şevvâl 1331 Vrk.32-hk.150 

59 Hüccet 1 Şevvâl 1330 Vrk.33-hk.156 

60 Hüccet 1 Rebî‘ü’l-evvel 1331 Vrk.33-hk.160 

61 Hüccet 23 Rebî‘ü’l-evvel 1331 Vrk.33-hk.59 

62 Tereke 25 Muharrem 1331 Vrk.34-hk.51 

63 Hüccet 23 Rebî‘ü’l-evvel 1331 Vrk.34-hk.58 

64 Hüccet  23 Rebî‘ü’l-evvel 1331 Vrk.34-hk.56 

65 Tereke 3 Rebî‘ü’l-evvel 1331 Vrk.35-hk.49 

66 Tereke 20 Saferil’l-hâyr 1331 Vrk.35-hk.53 

67 Tereke 15 Zilhicce 1331 Vrk.36-hk.55 

68 Tereke 24 Safer 1331 Vrk.36-hk.52 

69 Tereke 15 Safer 1331 Vrk.37-hk.50 

70 Tereke 25 Safer 1331 Vrk.37-hk.54 

71 Hüccet 1 Rebî’ü’l-evvel 1331 Vrk.38-hk.57a 

72 Hüccet 15 Cemâziye’l evvel 1331 Vrk.38-hk.57b 

73 Tereke 3 Cemâziye’l-evvel 1331 Vrk.39-hk.129 

74 Tereke 4 Cemâziye’l-evvel 1331 Vrk.39-hk.123 

75 Hüccet 1 Rebî’ü’l-âhir 1331 Vrk.40-hk.141 

76 Hüccet 20 Rebî‘ü’l-evvel 1331 Vrk.40-hk.135 
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77 Tereke 5 Cemâziye’l-evvel 1331 Vrk.41-hk.127 

78 Tereke 10 Cemâziye’l-evvel 1331 Vrk.41-hk.126 

79 Tereke 15 Cemâziye’l-evvel 1331 Vrk.42-hk.99 

80 Tereke 10 Rebî‘ü’l-ahîr 1331 Vrk.42-hk.130 

81 Hüccet 1 Rebî‘ü’l-âhir 1331 Vrk.43-hk.140 

82 Hüccet 10 Rebî‘ü’l-âhir 1331 Vrk.43-hk.139 

83 Tereke 6 Cemâziye’l-evvel 1331 Vrk.44-hk.132 

84 Tereke 15 Cemâziye’l-evvel 1331 Vrk.44-hk.125 

85 Tereke 15 Cemâziye’l-evvel 1331 Vrk.45-hk.124 

86 Tereke 4 Cemâziye’l-evvel 1331 Vrk.45-hk.128 

87 Tereke 21 Rebî‘ü’l-evvel 1331 Vrk.46-hk.134 

88 Hüccet 8  Şevval 1331 Vrk.47-hk.2 

89 Hüccet 10 Şevvâl 1331 Vrk.47-hk.3 

90 Hüccet ---------------- ----- Vrk.48-hk.4 

91 Tereke ---------------- ----- Vrk.48-hk.5 

92 Tereke 3 Şaban 1331 Vrk.49-hk.6 

93 Tereke 3 Receb 1331 Vrk.49-hk.7 

94 Tereke 25 Cemâziye’l-âhire 1331 Vrk.50-hk.8 

95 Tereke 10  Şevvâl 1331 Vrk.51-hk.9 

96 Tereke 10 Receb 1331 Vrk.52-hk.10 

97 Tereke 20 Cemâziyel’l-âhire 1331 Vrk.52-hk.11 

98 Tereke 15 Şevvâl 1331 Vrk.53-hk.12 

99 Tereke 15 Şevvâli 1331 Vrk.53-hk.13 

100 Tereke 15 Şevvâl 1331 Vrk.54-hk.14 

101 Hüccet Tarihsiz Tarihsiz Vrk.54-hk.15 

102 Hüccet 6 Safer 1332 Vrk.55-hk.16 

103 Tereke 10 Safer 1332 Vrk.55-hk.17 

104 Tereke 10 Safer 1332 Vrk.56-hk.18 

105 Hüccet 15 Şevval 1332 Vrk.55-hk.19 

106 Tereke 10 Şevvâl 1331 Vrk.57-hk.20 

107 Hüccet 1 Zilhicce 1331 Vrk.57-hk.21 

108 Tereke 10 Safer 1332 Vrk.58-hk.22 

109 Tereke 1 Safer 1331 Vrk.58-hk.23 

110 Tereke 5 Safer 1331 Vrk.59-hk.24 

111 İ‘lam 19 Saferi 1332 Vrk.59-hk.25 

112 İ‘lam 15 Safer 1332 Vrk.59-hk.26 

113 İ‘lam 18 Safer 1332 Vrk.59-hk.27 

114 Hüccet 5 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.60-hk.28 

115 İ‘lam 8 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.60-hk.29 

116 İ‘lam 8 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.60-hk.30 
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117 Hüccet 16 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.61-hk.31 

118 Hüccet 7 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.61-hk.32 

119 İ‘lam 28 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.61-hk.33 

120 Hüccet 2 Rebî‘ü’l-âhir 1332 Vrk.62-hk.34 

121 Hüccet 4 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.62-hk.3 

122 Tereke 20 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.63-hk.36 

123 Tereke 25 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.63-hk.37 

126 Tereke 2 Rebî‘ü’l-âhir 1332 Vrk.63-hk.38 

127 Tereke 25 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.64-hk.39 

128 Tereke 4 Rebî‘ü’l-âhir 1332 Vrk.64-hk.40 

129 Tereke 26 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.64-hk.41 

130 Hüccet 1 Rebî‘ü’l-âhir 1332 Vrk.65-hk.42 

131 Tereke 17 Saferi’l-hayr 1332 Vrk.65-hk.43 

132 Tereke 20 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.65-hk.44 

133 Tereke 29 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.66-hk.45 

134 Tereke 25 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.66-hk.46 

135 Tereke 4 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.66-hk.47 

136 Tereke 20 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.67-hk.48 

137 Hüccet 4 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.67-hk.49 

138 İ‘lam 15 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.68-hk.50 

139 İ‘lam Tarihsiz Tarihsiz Vrk.68-hk.51 

140 Tereke 20 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.68-hk.52 

141 Tereke 3 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.69-hk.53 

142 Hüccet 1 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.689-hk.54 

143 Hüccet 1 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.69-hk.55 

144 Tereke 20 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.70-hk.56 

145 Hüccet 1 Muharrem 1332 Vrk.70-hk.57 

146 Tereke 20 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.70-hk.58 

147 Tereke 20 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.70-hk.59 

148 Tereke 25 Rebî‘ü’l-evvel 1332 Vrk.71-hk.56 

Kaynak: 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri. 

Tablo 2.1 değerlendirilirse 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicilinde yer alan belgelerin 3 

adedi 1329 yılına, 51 belgenin 1330 yılına, 50 belgenin kaydı 1331 yılına ve 40 belgenin de 

1332 yılına ait olduğu görülmektedir. İki belge ise tarihsizdir. İlgili defterdeki belge 

çeşitlerine göz atıldığında  98 belgenin tereke kaydı, 41 belgenin çeşitli konulara ait hüccet,  8 

belgenin ise çeşitli   konuları ihtiva eden   i’lam  hükmünde  belgeler olduğu görülmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA ANTALYA’NIN İDARİ TAKSİMATI VE TEŞKİLATI 

2.1.  Antalya’nın İdari Yapısı 

Osmanlı Devleti daha kuruluş yıllarından itibaren hızlı bir gelişme göstermiş, özellikle 

bu gelişme yöneticilerdeki gaza ve fetih ruhunun etkisiyle batı istikametinde daha hızlı bir  

ilerleme şeklinde gerçekleşmiştir. Devletin bu genişlemesinin doğal bir sonucu ve temel idari 

birim olarak “Sancak sistemi” esas alınmıştır. Osmanlı Devleti’nin fetih politikası takip 

etmesi sonucu bir taraftan devletin sınırları diğer taraftan da doğal olarak hakimiyet alanı 

genişlemiştir
173

. Bu gelişmeler sonucunda Rumeli Beylerbeyliği’nin 1362 yılında 

kurulmasından sonra 1393 yılında da merkezi Kütahya olan Anadolu Beylerbeyliği 

kurulmuştur
174

.  

Osmanlı Devleti’nin bu idari teşkilatlanması klasik dönemde esas şeklini alarak 

Osmanlı devlet yönetiminde taşra idaresi aşağıdan yukarıya köy, kaza, sancak ve eyalet olarak 

teşkilatlanmıştır. Köylerin birleşmesiyle kazalar, kazaların birleşmesiyle sancaklar, 

sancakların birleşmesiyle de eyaletler ortaya çıkmıştır. İdari teşkilatta en fazla öneme sahip 

olan birimleri ise kazalar ve sancaklar oluşturmuştur
175

. Tesis edilen bu idari yapı XIX. 

yüzyıla kadar birkaç küçük istisna dışında devam etmiştir.  

2.1.1.  Antalya’ya Bağlı Kaza, Nahiye ve Köyler 

Bu teşkilatlanmanın içerisinde yer alan “Teke” ya da “Teke-ili” olarak adlandırılan 

Antalya, Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra sancak hâline getirilmiş ve Anadolu Eyaleti’ne 

bağlanmıştır
176

. XVI. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı şehzadelerinin de zaman zaman 

burada idareci olarak görev yapmalarından dolayı “Şehzâde Sancağı” olma durumunu 

korumuştur
177

. XIX. yüzyıla kadar Anadolu Eyaletine bağlı kalmıştır
178

.  

Çalışmaya konu olan 1911-1914 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun idari 

teşkilatlanması, İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile gerçekleştirilmiştir
179

. Tanzimat 

Dönemi’nde başlayan idari düzenlemeler sonucunda “Teke Sancağı” 1864 yılında çıkarılan 

İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile Konya Eyaleti’ne bağlanmıştır. “Teke 
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Sancağı”nın yeni düzenlemeye göre Antalya, Elmalu, Akseki, Alâiye ve Kızılkaya adlı beş 

kazası vardı. Böylece daha önce sancak olan Alâiye ve kazaları da Teke sancağı’na 

bağlanmıştır. 1890 yılı kayıtlarına göre ise Teke sancağı’nın, İstanos, Kızılkaya, Bucak, 

Millü, Beşkonak, İğdir ve Serik nahiyelerinin bağlı olduğu Antalya kazası, Manavgat ve 

Düşenbe nahiyelerinin bağlı olduğu Alâiye kazası, İbradi nahiyesinin bağlı olduğu Akseki 

kazası, Finike nahiyesinin bağlı olduğu Elmalu kazası ile Kaş kazası bulunuyordu. 5 kazası, 

11 nahiyesi, 549 köyü olan Teke sancağı’nda, Kızılkaya kazası lağvedilerek Kaş kazası 

kurulmuştur
180

. 

1330-1332 (1911-1914) yılları arasındaki kayıtlar incelediğinde 59 nolu Antalya 

Şer‘iyye Sicil defterindeki bilgilerden Antalya’nın Konya vilayetinin bir sancağı olma 

konumunu koruduğu görülmektedir. Defter içerisindeki şahadet hücceti ile  ilgili bir kayıtta 

yer alan “…Husus-ı âtiyül beyânın mahallinde ketb ü tahrir için Konya vilayeti dâhilinde 

Medine-i Antalya nevâhisinden elyevm naibi bulunduğum Serik nâhiyesi kurasından Boğazak 

karyesi civarında meskun…”
181

 ifadesi bu durumu  açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  

59 No’lu Antalya Şer’iyye Sicil Defterinde çoğunlukla sancak merkezi olan 

Antalya’ya ait yerleşim birimlerinin ismi geçmektedir. İsmi geçen  Antalya kazasına bağlı 

nahiyeler Serik
182

, Beşkonak
183

, İstanos
184

 olarak  tespit edilmiştir. Defterde kaydı geçen bu 

nahiyelerin bağlı köy ve mahalleleri ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.   

Tablo 2.1  59 Nolu Şer'iyye Sicil Defteri'nde Yer Alan Merkez, Kaza, Nahiye, Köy ve Mahalle İsimleri
185

 

Varak 

No Hüküm no 

Merkez-Kaza 

Nahiye Karye Mahalle 

1 1 ……….. …………. ……….. 

1 2 Serik Kökez Camili Mahallesi 

2 3 Serik Üründü ……….. 

2 4 Serik Üründü …………. 

3 5 Serik Üründü Sarıkabalı Mahallesi 

3 6 Merkez Murtuna Gürlü Mahallesi 

4 7 Merkez Murtuna Gürlü Mahallesi 

4 8 Serik ---------- Sarıkabalı Mahallesi 

                                                           
180

 Özdemir, 1992: 134. Daha geniş bilgi için (bk. Güçlü, 1998: 289.) 
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 59 no’lu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nde yer alan Merkez, Kaza, Nahiye, Köy ve  Mahalle isimleri düzenli 

bir sıra  ile verilmemiştir. Bu bilgilere belgelerin ayrıntılı incelenmesi sonucunda ulaşılmıştır. 
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5 9 Serik Gebiz ---------------- 

5 10 Serik Gebiz ---------------- 

6 11 Serik Abdurrahmanlar ---------------- 

6 12 Serik Çandır ---------------- 

7 13 Merkez Çığlık ----------------- 

7 14 Serik --------- Basırlı Mahallesi 

8 15 Serik Yanköy ----------------- 

8 16 Beşkonak -------------- Hacıbey Mahallesi 

9 17 Merkez Murtuna Macun Mahallesi 

9 18 Serik Gebiz Recebli Mahallesi 

10 19 Beşkonak Ballıbucak --------------- 

10 20 Beşkonak --------------- Hacıbekir Mahallesi 

11 21 Beşkonak Alacami ---------------- 

11 22 Beşkonak Burmancı Sazak Mahallesi 

12 23 Serik Karıncalı ---------------- 

12 24 Serik Gebiz Kındıra Mahallesi 

13 25 Serik Abdurrahmanlar ------------------ 

13 26 Merkez ------------- Topallı Mahallesi 

14 27 Serik Üründü Sarıkabalı Mahallesi 

14 28 Merkez Asikaraman  

15 29 İstanos Kışla Kiremitli Mahallesi 

15 30 İstanos Kışla Kiremitli Mahallesi 

20 31 Serik Gebiz Kındıra Mahallesi 

20 32 Serik Burmancı  

21 33 Serik Burmancı  

21 34 Serik Kumköy  

21 35 Serik Akkınlar  

22 36 İstanos Kışla Sultan Alaaddin Mahallesi 

23 37 Serik Nebiler  

23 38 Serik Akkınlar  

24 39 Serik Karıncalı  

24 40 Serik Pınarcık  

25 41 Serik Burmancı  

25 42 Serik Burmancı  

26 43 Serik Akkınlar  

26 44 Serik Kocayatak Aralık Mahallesi 

27 45 Serik Berendi  

27 149 Merkez Çığlık  

28 147 Serik Burmancı  

28 152 Serik Kökez  
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28 155 Serik Ahmediye  

28 154 Serik Kocayatak  

29 145 Serik İstavroz  

29 148 Serik Demirciler  

30 146 Serik Yanköy  

30 157 Merkez Çığlık  

31 151 Serik Akbaş  

31 153 Serik Yumaklar  

32 158 Serik İstavroz  

32 150 Serik Üründü  

33 156 Serik Üçtepe  

33 60 Serik Gebiz Aşağıoba Mahallesi 

33 59 Serik Gebiz Macar Mahallesi 

34 51 Serik Kürüş  

34 58 Serik Gebiz Macar Mahallesi 

34 56 Serik Gebiz Macar Mahallesi 

35 49 Serik Yanköy  

35 53 Serik Kadriye  

36 55 Serik Abdurrahmanlar  

36 52 Serik Karıncalı  

37 50 Serik Boğazak Hacıhamzalı Mahallesi 

38 57-a Serik Yanköy  

38 57-b Serik Kökez Himmetli Mahallesi 

39 129 Serik Gebiz Kozan Mahallesi 

39 123 Serik Gebiz Macar Mahallesi 

40 141 Serik Boğazak  

40 135 Beşkonak Balkız  

41 127 Serik Gebiz-Aksaz  

41 126 Serik Aşağıkocayatak  

42 99 Serik Çakallık Basırlı Mahallesi 

42 130 Serik Boğzak  

43 140 Serik Boğazak Basırlı Mahllesi 

43 139 Serik Boğzak  

44 132 Serik Berendi  

44 125 Serik Karadayı  

45 124 Serik Gebizmaa Yörükler  

45 128 Serik Akçapınar  

46 134 Serik Burmancı  

47 2 Serik Deniztepesi  

47 2 Beşkonak Terziler  
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47 3 Serik Çakallık  

48 4 Serik Cumalı  

48 5 Serik Çanakçı  

49 6 İstanos Yazır  

49 7 Serik Aşağıkocayatak  

50 8 Serik Gebiz Aşağıoba Mahallesi 

51 9 Serik Kumköy  

52 10 Serik Gebiz Macar Mahallesi 

52 11 Serik Gebiz Macar Mahallesi 

53 12 Serik Etler  

53 13 Serik Kumköy  

54 15 Serik Kökez  

55 16 Serik Deniztepesi  

55 17 Serik Boğazak  

56 18 Serik Çakallık  

56 19 Serik Kürüş Hacıhamzalı Mahallesi 

57 20 Merkez Suzak  

57 21 Serik Cumalı Gebizler Mahallesi 

58 22 Serik Boğazak  

58 23 Serik Kocayatak  

59 24 Serik Karıncalı  

59 25 Beşkonak Karabük  

59 26 Serik Abdurrahmanlar  

59 27 Serik Kökez  

60 28 Serik Burmancı  

60 29 Serik Ayanos  

60 30 Serik Ayanos  

61 31 Serik Ayanos  

61 32 Serik Tekke  

61 33 Serik Deniztepesi  

62 34 Serik Kökez  

62 35 Serik Kındıra-İkibaşlı  

63 36 Serik Kadriye  

63 38 Serik Kadriye  

64 39 Serik Üründü  

64 40 Serik Kadriye  

64 41 Serik ----------- Töngüşlü Mahallesi 

65 42 Serik Boğazak-Ahmediye  

65 43 Serik Gebiz Macar Mahallesi 

65 44 Serik Boğazak-Ahmediye  
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66 45 Serik Boğazak  

66 46 Serik Etler  

66 47 Serik Kındıra-İkibaşlı  

66 47 Serik Alaylı  

67 48 Serik Çanakcı  

67 49 Serik Yanköy  

68 50 Merkez ----------- Timurcukara Mahallesi 

68 51 İstanos Kozağacı  

68 52 Serik Gebiz Aşağıoba Mahallesi 

69 53 Merkez ----------- Kurşunlu Mahallesi 

69 54 Serik ----------- Sarıkabalı Mahallesi 

69 55 Serik ----------- Sarıkabalı Mahallesi 

70 56 Serik Yanköy  

70 57 Serik Yanköy Asaraltı Mevkisi 

70 58 Serik Boğazak  

70 59 Serik Cumalı  

71 60 Serik Çanakçı  

Kaynak: 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri. 

Çalışmada yukarıda zikredilen nahiye ve köy isimlerinden başka bir de merkez 

Antalya’ya bağlı köy ve mahalle isimleri  geçmektedir. Teke yöresinde bulunan Murtana 

Yörüklerinin ondokuzuncu yüzyılda  Gürlü ve Macunlu obaları da dahil olmak üzere beş 

obası bulunmakta idi. XIX. yüzyılda Murtana ile Elmalı arasında konargöçerliğe devam eden  

Murtana Yörükleri yüzyılın ortalarından itibaren bazen nahiye olarak mahalleleri ile birlikte 

kayıt edilirken bazen köy olarak kaydedilmiştir. Yüzyılın sonlarına doğru değişik nedenlerle 

Murtana Yörükleri’nin yerleşik hayatı tercih etmeye başlaması ile Murtana artık Antalya’nın 

merkez köylerinden biri durumuna gelmiştir. Yeniosmanlı Yörükleri genellikle kendi 

obalarının isimlerini taşıyan köylere yerleşmekle beraber Topallı ve Antalya’nın Etiler 

mahallesine yerleştikleri de görülmektedir
186

. 

 59 No’lu Antalya Şer’iyye Sicil Defteri’nde gösterilen nahiye, köy ve mahalle 

isimleri yalnızca zikredilen defterdeki bilgileri kapsadığı için incelenen dönemin idari 

taksimine dair tam bir bilgi sunamamaktadır. Genel bir bilgiye ulaşmak için incelenen 59 

no’lu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nin evvelindeki ve sonrasındaki bütün sicillerin taranması 
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gerekmektedir. Bu nedenle burada mevcut defterde olmayan yer isimleri ayrıntılı bir şekilde 

verilmemiştir
187

.  

2.1.2.  İdari Yapıda Konargöçerlerin  Yeri 

Teke sancağının idari yapısı içinde yer alan gruplardan biri olan Yörükler, Anadolu 

kapılarının Türklere açılmasıyla birlikte Asya’dan Anadolu’ya gelip Anadolu’nun muhtelif 

bölgelerini kendilerine yerleşim alanı olarak seçmişlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti 

hükümdarı I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı fethinden sonra, Teke coğrafyasının 

muhtelif bölgeleri yaylak ve kışlaklarıyla  Yörüklerin ilgi alanına girmiştir. Selçukluların 

Türk topluluklarını uç bölgelere yerleştirme siyaseti çerçevesinde Antalya ve çevresine 

sonradan Anadolu’ya gelen Teke Türkmenleri yerleştirilmiştir. Yörüklerin Teke coğrafyasına 

olan ilgisi Osmanlı Devleti Dönemi’nde de bu özelliğini korumuştur
188

. Bu bağlamda 

Türkmen topluluklarının bölgeye yerleştirilme siyaseti sonraki dönemlerde de devam etmiş, 

XIV. ve XV. yüzyıllarda Üç-Oklara mensup bazı oymak ve boylar, hatta Karamanoğulları, 

Menteşe ve Saruhanoğulları gibi beyliklerin zayıflamasıyla da bir takım Türkmen toplulukları 

Teke-eli’ne yerleşmişlerdir
189

.  

Anadolu coğrafyasında hakimiyetlerini pekiştiren Türkler, Asya’dan beri özlerinde var 

olan oguş, urug, boy, bodun ve il olarak şekillenen sosyal düzenlerini biraz farklı olsa da 

Anadolu’da Yörükler arasında devam ettirmişlerdir. Şöyle ki konargöçer olarak bilinen 

Yörüklerin sosyal yapıları il veya el olarak gruplandırılırken sırasıyla boy veya kabile, aşiret, 

cemaat, oymak, mahalle ve oba olarak da gruplara ayrılmışlardır. Osmanlı kaynaklarında bu 

sosyal hiyararşiyi kesin çizgilerle birbirinden ayırmak zor olduğu gibi zaman zaman da boy-

aşiret, oymak-cemaat, oba-mahalle tabirleri birbirinin yerine kullanılmıştır. Teke yöresinde 

Yörüklerle ilgili Osmanlı arşiv belgelerinde geçen aşiret, cemaat ve Yörük kavramlarının 

“Aşiret-i Yörük cemaat-i Gebiz, aşiret-i cemaat-i Yeniosman Yörüğü, aşiret-i Murtana 

Yörükanı”  misallerinde görüldüğü gibi aynı zamanda bir oymağı belirtmek üzere kullanıldığı 

da anlaşılmaktadır
190

. 

Bölge süreç içinde birçok oymağa ev sahipliği yapmış ve Yörükler belirli zaman 

dilimlerinde çoğunlukla kendiliklerinden Teke yöresine yerleşmişlerdir. Bunların her biri ayrı 

bir oymak gibi kaydedilmiş olsa bile çoğu o sahada yaşayan ve herhangi bir oymağa mensup 
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obalar olduğu görülmektedir
191

. Örneğin Eskiyörükler genellikle en büyük obası olan Basırlı 

Mahallesi adıyla da anılmaktadır
192

. 

Konargöçerlerin yerleşik hayata geçmeleri oldukça yavaş olmuş ve yüzlerce yıl 

sürmüştür. Anadolu yaylalarının konargöçerliğe elverişli olması, bu oymakların sürekli bir 

hareket içinde oluşları, güçlü bir konargöçer ruhunun davranışlarını yönlendirmesi ve devlet 

yönetimiyle aralarındaki çelişkiler, bağımsız ve emir almadan doğal ortamlarında yaşama 

arzuları toprağa yerleşmeyi geciktiren etkenler olarak görülmektedir. Bunların yerleşik hayata 

geçtikten sonra da birtakım gelenek, görenek ve alışkanlıklarını sürdürdükleri 

bilinmektedir
193

.  

XX. yüzyılın ilk çeyreğinde de Antalya’nın demografik yapısında konargöçerlerin 

önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Sancak içerisinde 1915 yılına gelindiğinde bile birçok 

Yörük oymak ve obası bulunmaktadır
194

. Konargöçerliğin getirdiği bir durum olarak mevcut 

yapılarını muhafaza ettikleri anlaşılan bu Türkmen boyları yerleşik hayata geçtikten sonra 

meskun oldukları mahallin isimlerinin birçoğunu içinden geldikleri oymaktan almışlardır. 

Öyleki  bugün bu yerleşim birimlerinin bazıları isim değişikliğine uğrasa da çoğu köy, belde 

hatta ilçe  aynı isimle varlığını  sürdürmektedir
195

. 

59 No’lu Antalya Şer’iyye Sicil Defterinde yapılan incelemede yedi Yörük oymağı ve 

bunların kolu olan obalar tespit edilmiştir. Bu yörük oymakları bulundukları mahalde aşiret ve 

cemaat olarak kaydedildikleri gibi zaman zaman kendi isimleri ile de belgelerde geçmektedir. 

Bunlar Karahacılı Yörükleri ile Hacıhamzalı, Himmetoğlu ve Sarıkabalı obaları; Honamlı 

Yörükleri ve Recebler obası; Eskiyörükler ve Basırlı obası; Yeniosmanlı Yörükleri ile Topallı 

ve Kurşunlu obaları yanında Hacıisalı Yörükleri, Murtana Yörükleri ve Saçıkaralı  

Yörükleridir
196

. 

Yörük oymakları ve obaları şüphesiz ismi zikredilenlerle sınırlı değildir. İlgili 

dönemde kayıtları tutulan yörük oymak ve obalarının tamamına diğer defterlerin de 

incelenmesiyle ulaşılabilir. 59 No’lu Antalya Şer’iyye Sicil Defterinde  ismi geçen 

konargöçerler, oymaklar ve bu oymaklara bağlı obalar ile  ikamet ettikleri coğrafi mekan veya 

kayd edildikleri dönemdeki mahalleri daha ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

                                                           
191

 Ak, 2014: 341. 
192

 AŞS. 59, vrk.7/hk.14, vrk. 42/hk.99, vrk. 43/hk.140,  vrk.65/hk.43, vrk. 66/hk.45. 
193

 Armağan, 1997: 1-5.   
194

 Ak, 2014: 341. 
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 Ak, 2015: 17. 
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Tablo 2.2  59 Nolu Şer’iyye Sicil Defteri’ne Göre 1911-1914 Yılları Arasında Antalya ve Çevresinde 

İkamet Eden Konargöçerler 

Aşiretin Adı Nahiye/ Kaza Karye Mahalli
197

  Varak No 

Karahacılı Aşireti Serik Kökez Sarıkabalı Mahallesi 1/hk.2 

Karahacılı Aşireti Serik Üründü Sarıkabalı Mahallesi 3/hk.5 

Karahacılı Aşireti Serik  Sarıkabalı Mahallesi 4/hk.8 

Karahacılı Aşireti Serik  Sarıkabalı Mahallesi 14/hk.27 

Karahacılı Aşireti Serik Boğazak Hacıhamzalı Mahallesi 37/hk.50 

Karahacılı Aşireti Serik Kürüş Hacıhamzalı Mahallesi 56/hk.19 

Karahacılı Aşireti Serik Kökez Himmetoğlu Mahallesi 38/hk. yok 

Karahacılı Aşireti Serik  Sarıkabalı Mahallesi 69/hk.54-55 

Honamlı Aşireti Serik Gebiz  5/hk.10 

Eskiyörük Serik  Basırlı Mahallesi 7/hk.14 

Eskiyörük Serik Çakallık Basırlı Mahallesi 42/hk.99 

Eskiyörük Serik Boğazak Basırlı Mahallesi 43/hk.140 

Eskiyörük Serik Boğazak Basırlı Mahallesi 66/hk.45 

Eskiyörük Serik Gebiz Macar Mahallesi 65/hk.43 

Honamlı Aşireti Serik Gebiz Recebli Mahallesi 9/hk.18 

Yeniosmanlı Aşir. Antalya  Topallı Mahallesi 13/hk.26 

Yeniosmanlı Aşir. Antalya  Kurşunlu Mahallesi 69/hk.53 

Hacıisalı Aşireti Antalya Asikaraman  14/hk.28 

Murtana Aşireti Serik Abdurrahmanlar  59/hk.26 

Saçıkaralı Aşireti Serik Boğazak  70/hk.58 

Kaynak: 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri.  

2.2.  Antalya’nın İdari Teşkilatı 

2.2.1.  Mülkî Erkan  

1390’lı yıllarda Osmanlı idaresine giren Antalya, özellikle artan ticari ehemmiyeti 

vesilesiyle Teke sancağı’nın  merkezi yapılmıştır. XX. yüzyılın başlarına kadar Konya 

vilayeti’ne bağlı olarak yönetilen Antalya, Tanzimat Dönemi’ne kadar vezir rütbeli paşalar 

tarafından mutasarrıflık şeklinde, bazen “Teke sancağı” olarak müstakil, bazen de “Hamid 

sancağı” ile birleştirilerek müstakilen vezir rütbeli paşalara “Mutasarrıflık” olarak verilmiştir. 

Merkezi idare tarafından atanan “Mütesellimler” tarafından yönetildiği zaman ise “Teke 

sancağı mütesellimi” veya “Teke-Hamid sancakları mütesellimleri” ünvanlarını  

                                                           
197

 Her ne kadar incelemiş olduğumuz 59 nolu AŞS. defterinde  konargöçerler mahalle ismi ile kayıt edilse de 

bunlar meskun mahalle değil bilfiil oymakların  bir kolu olan konargöçer obalardır. Burada sadece sicildeki 

yazılı kayıtlara tarafımızdan sadık kalınmıştır. Antalya ve çevresinde yaşayan Teke yöresi Yörük oymak ve 

obaları konusunda daha fazla bilgi için (bk. Ak, 2015: 20-80.) 
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kullanmışlardır
198

. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi ve akabinde yaşanan değişimden idari 

teşkilatlanma da büyük ölçüde nasibini almıştır. Artık Tanzimat döneminden itibaren 

sancakların başında idari otoriteyi temsil eden kaymakamların yer aldığı görülmektedir
199

. 

1864 yılında kabul edilen Vilâyet Nizamnâmesi ile taşra idari yapısında değişiklik yapılmış, 

ve taşra idaresi; vilayet, sancak, kaza, nahiye ve köy olarak yeniden şekillendirilmiştir. Bu 

yeni dönemde kazânın yönetimi “Kazâ müdürüne”, sancak yönetimi de “Kaymakamlara” 

bırakılmıştır
200

. Muhtarlığın Osmanlı Devleti’de uygulanması konusunda verilen bilgiye göre; 

“..İlk kez 1829 yılında İstanbul’da uygulamasına rastlanılan muhtarlık kurumu 1833 yılında 

Kastamonu’da âyânlara karşı uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamadaki memnuniyetini belirten ve 

aynı uygulamanın Anadolu ve Rumeli’de de kurulması için bir nizamname çıkarılmasına karar vermiş 

olan II. Mahmut, bir ferman yayınlamıştır. Kısa bir dönem içinde tüm Osmanlı coğrafyasında 

yaygınlaşan bu teşkilata halkın takdirini kazanan kişilerin seçilmesini sağlamak için bir çalışma 

başlatılmış, seçilen kişilerin isimleri kadılar tarafından tutulan sicillere kaydedildikten sonra hem defter 

nazırına hem de Ceride Nezaretine gönderilmiştir. Bu isimlerin ilgili birimlerde tetkikinden sonra 

padişaha arz edilmesi ve darphanede hazırlanan mühürlerin muhtar olacaklara gönderilmesi için 

padişahın müsaadesi alınmaktaydı. Doğal olarak bu uygulama fazla merkeziyetçi bulunduğu için 1864 

yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi ile muhtarların görevlerinin onaylanması yetkisi Babıâli’den 

alınıp valilere bırakılmıştır”
201

. 

Mahalle yönetimine ilişkin ilk düzenleme, 1867 tarihli “Teşkil-i Vilayet 

Nizamnamesi’dir”
202

. Tanzimat döneminde şehirlerdeki mahalleler yeniden tanzim edilerek 

mahallelerin yönetimi idari teşkilatta ilk defa görülen muhtarlara havale edilmiştir
203

. 

Müslüman mahallelerinde, muhtar-ı evvel
204

 ve muhtar-ı sâni
205

 olmak üzere iki muhtar 

seçilerek imamların görevlerini üstlenmişlerdir. Muhtarların görevi konusunda ise şu bilgilere 

yer verilmektedir; 

“…Mührü aldıktan sonra resmi olarak görevleri başlamış olan muhtarların; mahalle ve köyün asayişini 

sağlamak, muhtar oldukları mahalle veya  köyden başka bir yere gidecek olanlara mühürlü pusula 

vermek, mahalleye veya köye yeni gelen meskun nüfusu deftere kaydetmek, gelir ve gider hesap 

defterini tutmak, vergilerin toplanması ve ilgili kişi ve birimlere teslim edilmesi yanında halk ile devlet 

arasındaki ilişkileri sürdürmek muhtarların başlıca görev alanları idi
206

. Bu yeni uygulama ile Teke 

Yörüklerinden hemen hemen her oymak ve obanın başına birer muhtar atandığı gibi XIX. yüzyılın 
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200

 Ünal, 2007: 222.  
201
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205
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ortalarında Teke yöresinde bulunan birçok oymağın mahalle statüsünde düzenlenen her bir obasının 

başına da birer muhtar görevlendirilmiştir”
207

. 

Üst  kademedeki  yöneticiler hakkında ulaşılabilen bilgi 1914 tarihli Konya Vilayet 

Salnamesinde  geçmekte olup “Meclis-i Umûm-i Vilayet” âzaları ile ilgilidir. Buna göre 1910 

yılında “Meclis-ı Umûm-i Vilayet” toplanamamıştır
208

. 1911 yılında toplanan “Meclis-i 

Umûm-ı Vilayet” reisi olarak Vali Mehmet Hüsnü Bey görülmektedir. Meclis âzalarından ise; 

Edipzâde Mustafa, İbrişimzâde Mustafa, Civelekzâde Mustafa ve Hoca Ahmet’in Antalya 

kazasının temsilcileri olarak Konya Vilayet Meclisi’nde bugünkü İl Genel Meclisi üyelerinin 

görevlerine benzer bir görev üstlendikleri anlaşılmaktadır
209

. 

Çalışılan 59 nolu Antalya Şer‘yye Sicil Defteri’nde yapılan incelemede Antalya 

mutasarrıfına dair herhangi bir bilgi geçmemektedir. Yalnız Konya vilayeti ile Teke sancağı 

arasındaki ulaşım imkanlarının zorluğundan dolayı Babıali ile Konya vilayeti üzerinden 

yapılan haberleşme ve yazışmalar zaman kaybına neden olduğu için bu duruma bir çare 

bulunması amacıyla yapılan yoğun yazışmalar üzerine Teke sancağına 1914 yılında müstakil 

bir statü verilmiş ve bu yeni durum sonucu 1915 yılında sancak mutasarrıfı olarak Sabur 

Bey’in ismi geçmektedir
210

. Yine defterden anlaşıldığına göre  1911-1914 yılları arasında 

Mehmet Tahir Bey ve Hacı Süleyman Efendi’nin  kadı  naibi olduğu görülmektedir. 

Defterdeki kayıtlardan  anlaşıldığına göre M. 1912 (H. 1330) yılına kadar Mehmet Tahir Bey, 

M. 1912 (H. 1330)’den 1914 yılına kadar Hacı Süleyman Efendi’nin Serik naibi olarak görev 

yaptığı anlaşılmaktadır. Mahalle veya köy muhtarı olarak on dört muhtar ismi tespit edilmiş 

olmasına rağmen bunlardan birinin adı mükerrer, diğer birinin adı ise verilmemiş olup sadece 

muhtar diye geçmektedir. Bunların görev yerleri, unvanları ve görev tarihleri tabloya 

çıkarılmıştır. 

Tablo 2. 3 59 Nolu Şer’iyye Sicil Defteri’ne Göre 1911-1914 Yılları Arasında Görev Yapan Mahalle ve 

Köylerin Muhtar-ı Evvel ve Muhtar-ı Sanileri 

Görev  Yeri Unvanı Adı 

 

Varak No Muhtarlık Tarihleri 

Burmancı Karyesi Muhtar-ı evvel 

Timurluoğlu Mehmet 

Ağa 21/hk.33 20  Şa‘bân 1330 

Burmancı Karyesi Muhtar-ı evvel 

Timurluoğlu Mehmet 

Ağa 25/hk.42 20  Şa‘bân 1330 

Kökez Karyesi Muhtar-ı evvel İbrahimoğlu Yusuf 28/hk.152 4 Zilhicce  1331 
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Boğazak/Ahmediye Muhtar-ı evvel Ali Ağa 28/hk.155 10 Muharrem  1330 

Gebiz Aşağı Oba Mah. Muhtar 

Muhtar Koca 

Mehmet bin Ali 33/hk.60 1 Rebi‘i’l-evvel 1331 

Boğazak Karyesi Muhtar 

Töngüşoğlu 

Süleyman bin 

Mehmet 43/hk.140 1 Rebî’ü’l-âhir 1331 

Çakallık Karyesi Muhtar 

Feyzullah Ağa İbn-i 

Ahmet Ağa 47/hk.3 10Şevvâl n1331 

Çakallık Karyesi Muhtar-ı sani Süleyman Ahmet 47/hk.3 47. hükümde geçiyor. 

Deniztepesi Karyesi Muhtar-ı evvel İsim verilmemiş 55/hk.16 6 Saferi’l-hâyr 1332 

Boğazak/Ahmediye Muhtar-ı sani Niyazi bin Mehmet 55/hk.17 10 Saferi’l-hayr 1332 

Çakallık Karyesi Muhtar Feyzullah Ağa 56/hk.18 10 Saferi’l-hayr 133 

Cumalı Karyesi Muhtar-ı evvel Ahmet oğlu Mehmet 57/h.21 1 Zilhicce 1331 

Burmancı Karyesi Muhtar 

Kıldır Mehmet bin 

Hüseyin 60/hk.28 5 Rebi‘i’l-evvel 1332 

Tekke Karyesi Muhtar 

Kadir Ağa bin İzzet 

Ağa 61/hk.32 7 Rabî‘i’l-evvel 1332 

Kaynak: 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri 

2.2.2.  Malî Görevliler 

Osmanlı Devleti’nde vefat eden ebeveynden yetimlerine intikal eden malların zayi 

edilmeden muhafazasını temin için yetim, deli, kayıp, bunak gibi kişilerin mal ve paralarını 

korumak ve değerlendirmek amacıyla “Yetim Malları İdarî Meclisi’nin” denetimi altında 

1851’den itibaren her kazada birer Eytam Sandığı kurulması kararlaştırılmıştır. Bu sandık 

yetimlerin mal ve paralarını koruduğu gibi yetimlerin nafakasını sağlamak ve yetimler adına 

parasını işletmekle de mükellefti. Taşradaki yetim malları ile ilgilenen ve hukuki işlemlerine 

bakan Taşra Eytam İdaresi’nin gerçek manada işlev kazanması ise 1880’li yıllarda 

başlamıştır
211

. 

İncelenen 59 nolu defterde yapılan çalışmada 1911-1914 yılları arasında Eytam 

Sandığından borç verilmesi ile ilgili üç hükümde, malî bir görevli olan  Eytam Müdür 

Vekili’nin ismi zikredilmiştir. Bunlar; Eytam Müdür Vekili Yağcıoğlu Mustafa bin Ahmet
212

, 

Eytam Müdür Vekili Süleyman Efendi
213

 ve Eytam Müdür Vekili Hasan bin Ali’dir
214

. 
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2.2.3.  Dinî Görevliler 

Osmanlı coğrafyasında topluma dini yönden hizmet veren kadrolar içinde yer alan 

imamlar, toplumun örgütlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bununla  beraber sivil ve askeri 

kesimlerde, hizmet vermek üzere  özel ve resmi kimlikleri içinde geniş bir kitleye sahiptirler. 

İmamlar, mahalle halkının tercihleri de göz önünde tutularak kadı’nın önerisi ve padişah 

fermanı  ile tayin olduklarından  aslında mahallenin dahilinde bulunduğu kazanın yargıcı, 

mülkî ve belediye amiri olan kadı’nın temsilcisidir ve aynı zamanda Osmanlı Devleti’ni 

yöneten sistem içinde “Askeriye’den” sayılmaktadırlar
215

.   

Muhtarlığın ihdas edilmesine kadar mahallenin idaresinde imamların önemli bir 

işlevinin olduğu bilinmektedir. Resmi ve gayri resmi olmak üzere imamların saygınlığından 

da faydalanan devlet, mahalle ve mahalleliden imam sayesinde bilgi sahibi de olmaktadır
216

. 

Camilerdeki imamların ve müezzinlerin ücretleri ise bulundukları yerin büyüklüğüne veya 

küçüklüğüne göre farklılık göstermektedir
217

.  

İncelenen 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil defterindeki dini görevlilerden olan 

imamların görev yerleri, isimleri, hangi hükümlerde zikredildiği ve görev tarihleri tabloya 

çıkarılmıştır. 

Tablo 2. 4 59  Nolu Şer’iyye Sicil Defterinde Yer Alan Dinî Görevliler 

Görev  Yeri Unvanı Adı Varak No Görev Tarihi 

Serik/Burmancı Karyesi İmam Hasan Hoca 28/hk.147 25 Zilka‘de    1330 

Serik/Kökez Karyesi İmam Abdurrahman Efendi 25/hk.42 4 Zilhicce   1331 

Serik/Aşağıoba Mahallesi İmam Hasan Efendi 33/hk.60 1 Rebî‘ü’l-evvel 1331 

Serik/ Macar Mahallesi İmam 

Hasan Efendi İbn-i 

Mustafa 33/hk.59 23 Rebî‘ü’l-evvel 1331 

Serik/ Boğazak Karyesi İmam Süleyman Efendi 43/hk.140 1 Rebî‘ü’l-âhir 1331 

Serik/ Çakallık Karyesi İmam Mehmet Efendi 47/hk.3 10 Şevvâl 1331 

Serik/Deniztepesi Karyesi İmam İzzet Efendi 55/hk.16 6 Saferi’l-hayr 1332 

Serik/ Gebizler Mahallesi İmam Hasan Efendi 57/hk.21 1 Zilhicce 1331 

Serik/Burmancı Karyesi İmam Kadiroğlu Mehmet  60/hk.28 5 Rebî‘ü’l-evvel 332 

Kaynak: 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri 
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2.2.4.  Eğitim Görevlileri  

Osmanlı Devleti’nde modern eğitim sistemini teşekkül ettirmek üzere başlatılan ilk 

ciddi girişimlerin Mısır’daki Mehmet Ali Paşa örneğini izleyen İkinci Mahmut (1801 –1839) 

dönemine ait olduğu bir gerçektir. II. Mahmut 1824 yılında sıbyan mektepleri hakkındaki 

“Talim-i sıbyan” denen bir ferman yayınlayarak temel eğitim alanında değişime yönelik ilk 

ciddi girişimi başlatmıştır
218

. 

Bu dönemden itibaren klasik dönemin eğitim ve öğretim müesseselerine ya yeni bir 

şekil verilmiş veya yeni eğitim öğretim müesseseleri açılmıştır. İşte yeni şekil verilen bu 

eğitim kurumlarından biri de ibtidâi mektebleridir. 1870’lerden itibaren bir taraftan sıbyan 

mektebleri ıslah edilirken diğer taraftan “ibtidâi” denilen ve yeni usülle eğitim yapılacak olan 

okullar açılmaya başlanmıştır. İbtidâilere İbtidâi Mektebi, Mekteb-i İbtidâi veya Usûl-ı Cedide 

Mektebi de denmiştir
219

. 

Sultan II. Abdülhamid Dönemi, Türk eğitim sisteminin modernleşmesinde bir dönüm 

noktası olarak nitelendirilir. II. Abdülhamid dönemine kadar eğitim alanında yapılan 

çalışmalar bir eğitim sisteminin oluşmasını sağlamışsa da istenilen seviyeye ulaşamamıştır. II. 

Abdülhamid döneminde ilkokulların yapılması, cehaletin kaldırılması için genel maarif 

hizmetlerinin halka götürülmesinde öncelikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu yerlerin 

tercih edilmesi ilköğretim siyasetinin esasını teşkil etmiştir
220

. Açılan ibtidailerde bu dönemde 

şehirdeki ibtidailerin süresi üç yıl, köydeki ibtidailerin süresi ise dört yıl olarak 

belirlenmiştir
221

. 

II. Meşrutiyet Devri ise Türk eğitiminde politik zorlamaların da etkisiyle ilköğretimin 

sorunlarının kendisini devlete ve halka iyice  hissettirdiği bir dönemdir. 1913 yılında 

Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkati yasası ile ilköğretimin zorunlu ve “Mekâtib-i 

İptidaiye-i Umumiye’nin”  parasız olduğu hükme bağlanmıştır. O zamana kadar iptidaî ve 

Rüşdî adlarıyla mevcut olan okullar birleştirilmiş ve Mekatib-i İptidaiye-i Umumiye adını 

almıştır. İköğretim bu şekilde 6 yıl olarak tespit edilmiş ve her biri 2 yıl süreli üç devreye 

ayrılmıştır. 

İncelenen 59 nolu Antalya Şer’iyye Sicil Defteri üzerinde yapılan çalışmada 1911-

1914 yılları arasında Antalya’nın muhtelif köylerinde Mekatib-i İptidai’lerin varlığı dikkat 

çekmektedir. İlgili dönemlerde mektep muallimlerinin görev yerleri, isimleri, zikredildikleri 

hükümler ve görev tarihleri tabloya çıkarılmıştır. 
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Tablo 2. 5 59 Nolu Antalya Şer’iyye Sicil Defterinde Yer Alan Mektep Muallimleri 

Görev  Yeri Unvanı Adı Varak  No Görev Tarihi 

Serik/Kocayatak Karyesi Mualim Süleyman Efendi 28/hk.154 1 Şevval 1330 

Serik/Yanköy Karyesi Mualim Durmuş Efendi 38/hk.57a 1 Rebî‘ü’l-evvel 1331 

İstanos/Kışla Karyesi Muallim Abdülgaffar Efendi 15/hk.30 22 Rebî‘ü’l-evvel 1330 

İstanos/Yazır Karyesi Muallim Mahmut Efendi 15/hk.30 22 Rebî‘ü’l-evvel 1330 

Kaynak: 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri 

2.2.5.  Askerlik  Görevini İfa Edenler 

Askerlik görevini ifa edenlere bakıldığı zaman  asâkir-i şâhânede askerlik görevini ifa 

eden şahıslar vardır. İncelenen 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nde ilgili dönemlerde 

resmi görevle yükümlü askeri yöneticilere rastlanmamış ancak askerlik görevini yerine 

getirirken vefat edenlerin bilgilerine ulaşılmıştır. Bunlar; Beşkonak nahiyesinin Karabük 

karyesi’nden Guduzoğullarından Hüseyin bin Hasan,
222

 Serik nahiyesinin Abdurrahmanlar 

karyesi’nden Ali bin Hüseyin
223

, Kökez karyesi’nden  Abidin bin Süleyman
224

, Ayanos 

karyesi’nden Hüseyin bin Hasan
225

 ve Çakaoğlu Mehmet bin Ali’dir
226

. 

2.2.6.  Adlî Görevliler 

1872 yılında  yürürlüğe giren “Mehâkim-i Nizâmiye Hakkında Nizâmnâme” ile 

Osmanlı Mahkemeleri  yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre mahkemeler; Bidâyet 

Mahkemeleri ve İstinâf Mahkemeleri olmak üzere iki dereceye ayrılmıştır. Bu yeni 

düzenlemeye göre Bidayet Mahkemelerinin görevini kazalardaki Deavi Meclisleri 

devralırken,  vilayetlerdeki Divan-ı Temyiz Meclisleri ise İstinaf mahkemesinin görevini 

devralmıştır. Ayrıca 1879 tarihli “Mehakim-i Nizamiye’nin Teşkilatı Kanun-ı Muvakkatı” ile 

Osmanlı yargı teşkilatında ve mahkemelerde önemli değişiklikler yapıldı. 94 maddelik bu 

kanuna göre mahkemeler hukuk ve ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrıldı. Müdde-i umumilik 

nizamı kabul edildi. Ayrıca 1879 tarihli “Teşkilât-ı Mehakim Kanunu” ile nizamiye 

mahkemeleri bünyesinde “İcra Memurlukları” ve “Mübaşirlikler” (md.18, 35), nizamiye 

                                                           
222

 AŞS. 59, vrk.59/hk.25. 
223

 AŞS. 59, vrk.59/hk.26. 
224

 AŞS. 59, vrk.59/hk.27. 
225

 AŞS. 59, vrk.60/hk.29. 
226

 AŞS. 59, vrk.60/hk.30. 
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mahkemelerinin hakimlerini ve memurlarını denetlemek üzere “Adliye Müfettişlikleri” (md.74 

vd.) kuruldu
227

. 

Bilindiği üzere kadıların/hakimlerin görev alanı oldukça geniş olup bunların yerine 

getirilmesinde pek çok görevli kadıya yardımcı olmuş, bu görevlilerin başında da “Kadı 

vekîli” anlamına gelen“Nâibler” gelmişlerdir. 

İncelenen 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nde mahkeme görevlilerine başta 

kadı naibi olmak üzere sıkça rastlanmaktadır. Yine defterde geçen bir hükümde “mübaşire 

ait”
228

 ibaresi mübaşirliğin Antalya’da mahkemede mevcut bir görevli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Antalya’daki mülkî erkan muhakkak ki bunlarla sınırlı değildir. Fakat incelenen 

59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’ndeki belge çeşitleri belirli konular üzerine 

yoğunlaştığı için haklarında bilgi bulunan görevlilerle sınırlı kalmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TEREKE KAYITLARINA GÖRE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA ANTALYA’NIN 

SOSYO-EKONOMİK DURUMU 

3.1.  Tereke Kayıtları  ve Tereke Yazımı  

Şer‘iyye sicillerinde adı geçen ve üzerinde durulması gereken belge çeşitlerinden biri 

de tereke kayıtlarıdır. 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’ndeki kayıtların yaklaşık %70’e 

yakınını tereke kayıtları oluşturmaktadır. 

Tereke ifadesi genel olarak İslam fıkıh literatüründe ölen bir kişinin geride bıraktığı 

taşınır ve taşınmaz bütün mallarını ifade etmek için kullanılır. Osmanlı sosyo-ekonomik 

tarihinin aydınlatılmasında önemli bir yeri olan tereke defterlerinden ölen kişinin sosyal 

durumu, medenî hali ve aile yapısına ait veriler yanında hayatta iken tasarrufunda bulunan her 

türlü giyim-kuşam ve kullanım eşyaları, yaşadığı yer, aile yapısı, kiler mevcudu, taşınır ve 

taşınmaz mallar, hayvanları ve miktarı, tarlalarındaki ekili tahılın cinsi ve bunların fiyatlarına 

dair  bilgiler bulmak mümkündür. Dolayısıyla tereke kayıtları aslında şer‘i hüküm ve kaideler 

dahilinde ölen kişiden geride kalan her türlü emvalin taksimini gösteren kadı defterleridir
229

. 

Bununla beraber ölenin mallarının tahmini veya satışları sonunda gerçekleşen fiyatları da 

verildiği için Osmanlı Devleti’nin yayıldığı geniş coğrafyada resmi narh ile reel fiyatlar 

arasındaki farkı, diğer taraftan zümreler arasındaki servet dağılımını izleyebilmek açısından 

tereke kayıtlarının içerdiği bilgiler önem arz etmektedir
230

. 

Ölenin muhallefatının tasnifi sırasında görev alanlara ilişkin bilgilerin kaydından 

anlaşıldığı üzere, bu görevde çeşitli isimler altında uzmanlaşmış kişiler bulunmaktadır. 

Sicillerde zaman zaman “dellal” olarak genel bir isim altında, ya da “dellal-i esvab”,“dellal-i 

ganem”, “dellal-i sarraf”, “dellal-ı kereste” gibi çeşitli hallerde uzmanlaşmış kişiler malların 

muayenesi ve fiyatlandırma işlemlerini yaparlarken “dellal-ı halli” adı verilen ve sadece 

tasnif ve tanımlama işlerini yapanlar da vardı. İşte  uzmanlık alanlarına göre adlandırılmış 

şekliyle sicillerde kaydı geçen bu bilirkişilerin tereke yazımlarında görev yaptığının bilinmesi, 

bütün bu işlemlerin herhangi bir kişi tarafından tesadüfi olarak kayıtlarının yapılmadığını 

ortaya koymaktadır
231

. 

Osmanlı Devleti’nde kadıların bir çok görevi olmakla beraber ölen kişinin miras 

dağılımını yapmak da kadının önemli görevlerinden biridir. Kadı bunun için ayrı bir defter 
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 İnalcık, 1983: 188.    
230

 Bizbirlik, 2002: 731.   
231

 Bizbirlik, 2002: 731. 
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tutabileceği gibi miras dağılımlarını gösteren belgeleri sicil defterlerinin içine de yazabilirdi. 

Miras davalarının kadıya intikal etmesi mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkması sonucu 

gerçekleşmiştir. Ayrıca ölen kişiye ait alacakların ve borçların ispatı, takibinin yapılması ve 

tahsil edilmesi için bizzat ilgililer tarafından kadıya başvurulur, kadı da bunun üzerine ölen 

şahsın mallarına müdahalede bulunarak tereke kaydını tutardı. Kadıların, ölen şahsın cenaze 

ve diğer giderleri düşüldükten sonra mirasçılarına kalan miktar üzerinden binde on beş veya 

yirmi oranında resmi kısmet adı altında vergi alması adet olmuştur
232

. Bu defterler kadı 

sicillerinin içerisinde dağınık halde bulunduğu gibi  bazen büyük kadılıklarda müstakil olarak 

düzenlenmiş ve “metrukât”, “kassam” veya “muhallefat” adıyla defterlere kaydedilmiştir. 

İncelenen sicil defterinde ise mustakil olarak değil, dağınık bir şekilde tereke kayıtları 

bulunmaktadır. 

3.2.  Tereke Yazımında İzlenen Usül 

3.2.1.  Vefat Eden Kişinin Tanıtımı  

Bu kısımda vefat eden kişinin adı, şayet varsa unvanı ve baba adı yazılır, köle asıllı 

olanların ise baba adı Abdullah olarak kaydedilirdi. Akabinde müteveffanın vefat ettiği yer 

belirtilirdi. Bazı durumlarda vefat eden kişinin vefat ediş şekli de yazılırdı. Bu bilgilerin 

ardından mirasçılara geçilir ve mirasçıların müteveffayla olan yakınlık derecesi ifade edilirdi. 

Zevci ve zevcesinden başlayarak yakınları isim isim zikredilir, çocukları, cinsiyeti, yetişkin ve 

küçük oluşlarına göre “kebîr”, “kebîre” veya “sagîr”, “sagîre” ifadeleriyle yer alır. Eğer vefat 

eden kişinin varisi yoksa bu açıkça belirtilir ve tereke kadı tarafından hazineye gelir olmak 

üzere beytülmal eminine teslim edilirdi. Bu kısmın sonunda da belgenin tutulduğu tarih gün, 

ay, yıl olarak kaydedilirdi. İncelenen 59 nolu Antalya Ser‘iyye Sicilinde de aynı usülün 

aşağıdaki şekilde takip edildiği görülmektedir.  

“Medine-i Antalya nevâhîsinin  Serik nâhiyesinin Üründü karyesi civarında Karahacılı Aşiretinin  

Sarıkabalı Mahallesinde meskun iken bundan akdem vefat eden İlvaroğlu Ömer bin Hüseyin’in verâset-

i zevce-î menkûha-i metrûkesi Gülsüm binti Hacı Mustafa ile sulb-i kebîr oğlu İsmail ve sulbiyye-i  

kebîre kızları Emine ve Gülsüm ve Döndü ve sulb-i sagîr oğlu  Hüseyin’e münhasıra olduğu bil ihbar 

‘indeş’ş-şer ‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîri mezbûrun vakt-i rüşdü sedâdlarına değin 

tesvîye-i umurlarına kıbel-i  şer‘den vasi  nasb u tayin olunan li ebeveyn er karındaşı İsmail’in taleb ü 

ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beynel vereseti’l-mezbûra   tevzi‘ ve taksim olunan 

mutevafây-ı merkumun terekesi defteridir ki ber vech-i âtî zikr ve beyan olunur. Fil-yevmi’t-tasi‘i ve’l-

işrîn min Saferi’l- hayr senete selasîn ve selâsi mietin ve elf”
233

. 
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3.2.2.  Miras Konusu Olan Menkul ve Gayrimenkullerin Kaydı 

Müteveffanın geride bıraktığı eşyaları miktar ve kıymetleriyle birlikte alt alta yazılırdı. 

Bu eşyalar listelenirken belli bir usul uygulanmaz, tereke yazımı genelde değeri yüksek olan 

mallar ile başlanmasına rağmen her zaman bu kaideye uyulmazdı. İlk sırayı genellikle sahip 

olunan deve, at, öküz, kısrak vb. değerde yüksek hayvanlar almaktadır. Hayvanların 

yazımında yaşı, cinsi veya fiziksel özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunması önemlidir. 

İkinci sırada tahıl ürünleri ve değeri yüksek olan mallar yer alırken üçüncü sırada ise 

genellikle günlük kullanılan ve düşük değerli olan mal ve eşyaların yazımı ile terekenin 

sonlandırıldığı görülmektedir. Terekenin dökümünü takiben, yazılan tüm bu malların 

değerleri toplamının bulunup genellikle “yekûnü’t-tereke” adı altıda kaydedilmesi ile tereke 

yazımı tamamlanmaktadır 
234

.  

3.2.3.  Borç, Masraf ve Diğer Gider Kalemlerinin Dökümü 

Tereke toplamının kaydından sonra “minhâ’l-ihrâcât” adı altında mûrisin gider ve 

borçlarının gösterildiği bölüm yer alır. Bu bölümde gösterilen en önemli giderler; genellikle 

“techîz ve tekfîn” ibaresiyle geçen, ölenin cenaze masrafları ve borçlarıdır. Borçlar arasında 

mûrisin kişilere olan borçlarının önemli bir yer işgal ettiği görülür
235

. Bazen de eşya, hayvan 

vs. alınmış borçlar olarak görülür. 

Bu bölümde dikkati çeken diğer bir borç çeşidi de “mehr” borcudur. Mehr, kadın ve 

erkeğin evliliklerinde erkek tarafının kadına para veya mal cinsinden vermek zorunda olduğu 

meblağdır. Sicillerde ödenmesi belli bir süre zarfına bağlı olan veya erkeğin ölümü ile 

muayyen bir süreye bağlanan mehr borcu “mehr-i müeccel” olarak ifade edilirken; evlilik akdi 

sırasında ödenen mehr ise “mehr-i muaccel” adı ile geçmektedir
236

. 

Bu bölümde dikkati çeken diğer bir gider kalemi de mahkeme tarafından alınan 

vergilerden biri olan “resm-i kısmet” ile kayıtların masraf karşılığı olarak alınan “kaydiyye” 

gideridir. Diğer vergiler ise mahkemede dava ile ilgili iş gören kalemlerin adlarına göre 

“dellaliye”,
237

 “hademiyye” gibi isimler altında alınan vergilerdir. Bütün bu giderlerin 

dökümü yapıldıktan sonra toplanıp tereke toplamından düşülmektedir. 
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 Tereke yazımında takip edilen bu  usûlun 59 nolu AŞS. Defterinde de aynen tatbik edildiği görülmektedir. 
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3.2.4.  Varislere Kalan Miktarın Tespiti 

Tereke işlemlerinde son kısım “Sahhü’l-bâkî”  veya  “Taksîm-i beyn’el-verese”  diye 

adlandırılan ve kalan meblağın ölen kişinin mirasçıları arasında paylaştırıldığı bölümdür. 

Müteveffanın varisi yoksa kalan mallar beltülmal emini tarafından eytam sandıklarına emanet 

edilir, şayet belirli bir süre zarfında varisi çıkmazsa beytülmale devredilirdi. 

3.2.5.  Tereke Sahiplerinin İkamet Yerleri 

Tereke kayıtlarında tereke sahiplerinin ikamet yerleri açık olarak yazılmaktadır. Genel 

olarak “…Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik nâhiyesinin Çakallık  karyesi civarında 

meskun  Eskiyörük Basırlı Mahallesinde…” diye devam eden bölümde vefat eden tereke 

sahibinin önce sancak/kaza ismi, sonra nahiye ismi, daha sonra köyü, son olarak varsa 

mahallesi açıkça yazılmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil 

Defteri’nde ismi geçen tereke sahiplerinin ismi, ikamet yeri  tabloya çıkarılmıştır. Tereke 

kayıtlarına göre 10 tereke sahibinin ikamet yeri Antalya şehrine bağlı mahalle ve köyler iken, 

61 tereke sahibinin ikamet yeri Antalya’nın nahiye ve köyleridir.  

Tablo 3.1  59  Nolu Şer’iyye Sicil Defterinde İsmi Geçen Tereke Sahiplerinin İkamet Yerleri 

Varak 

No 

Sıra  

No Mu‘risin İsmi Nahiyesi Karyesi Mahallesi-Mevkisi 

4 1 Kara Mehmet bin Osman Serik Üründü  

5 2 İlvaroğlu Ömer b. Hüseyin Serik Üründü Sarıkabalı Mahallesi 

6 3 Kerim Efendi İbn-i Halil Merkez  Gürlü Mahallesi 

7 4 Hacıkerimoğlu İbrahim Merkez Murtana Gürlü Mahallesi 

8 5 Ahmet b. Koca Süleyman Serik  Sarıkabalı Mahallesi 

9 6 

Mehmet Ali oğlu 

Süleyman Serik Gebiz  

10 7 Osman bin Mustafa Serik Gebiz  

11 8 Bekir bin Mehmet’in Serik Abdurrahmanlar  

12 9 Molla Ali bin Süleyman Serik Çandır  

13 10 Ekizoğlu Ahmet Merkez Çığlık  

14 11 Veli bin Ömer Serik  Basırlı Mahallesi 

15 12 Ali bin Hasan Serik Yanköy  

16 13 İbrahim bin Mehmet Beşkonak  Hacıbey Mahallesi 

17 14 Mustafa bin Ese Merkez Murtana Macun Mahallesi 

18 15 Velî bin Muttalîb Serik Gebiz Recebli Mahallesi 

19 16 Ahmet Kerimoğlu Hasan Beşkonak Ballıbucak  

20 17 İsmail bin Mustafa Beşkonak  Hacıbekir Mahallesi 
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21 18 

Râşidoğlu Kadir b. 

Mehmet Beşkonak Alacami  

22 19 

Kocayerli Hasan b. 

Mü’min Beşkonak Burmancı Sazak Mahallesi 

25 20 Kerim bin Hasan Serik Abdurrahmanlar  

26 21 Şeyh Veli bin Mûsa Merkez  Topallı Mahallesi 

27 22 Sidaroğlu Ali bin Hüseyin Serik Üründü Sarıkabalı Mahallesi 

28 23 

Molla Mehmet b. 

Süleyman Merkez Asikaraman  

30 24 

Kavukçu Hacı Mustafa b.  

H.İbrahim İstanos Kışla Kiremitli Mahallesi 

32 25 Koca Osmanoğlu Mehmet Serik Burmancı  

35 26 Hanım binti Ali Efendi Serik Akkınlar  

36 27 Fatma binti Mustafa İstanos Kışla Sultan Alaaddin Mah. 

37 28 

Solakoğlu Ramazan b. 

Hasan Serik Nebiler  

38 29 Hanım binti Hüseyin Serik Akkınlar  

39 30 Tekkenişinoğlu Hasan Serik Karıncalı  

41 31 Ahmet Çavuş bin Hasan Serik Burmancı  

43 32 Hadîce binti Cemâli Serik Akkınlar  

44 33 Molla Hasan  bin Ahmet Serik Kocayatak Aralık Mahallesi 

45 34 Fatma binti İbrahim Serik Berendi  

149 35 Ahmet bin Ömer Merkez Çığlık  

145 36 Kara Yusuf bin Mustafa Serik İstavroz  

148 37 İbrahim  bin Osman Serik Temürcîler  

146 38 Mehmet bin Hasan Serik Yanköy Asaraltı Mahalli 

157 39 İbrahim bin Hüseyin Merkez Çığlık  

151 40 Yusuf bin Osman’ın Serik Akbaş  

153 41 İbrâhim bin Mehmet Ali Serik Yumaklar  

158 42 Molla Abdullah bin Hasan Serik İstavroz  

150 43 Esma binti Mehmet’in Serik Üründü  

51 44 Mehmet bin Mustafa Serik Kürüş  

49 45 Mustafa bin Hüseyin Serik Yanköy Asaraltı Mahalli 

53 46 Fedâkar binti İbrahim Serik Kadriye  

55 47 Mehmet oğlu Ahmet Serik Abdurrahmanlar  

52 48 Ali bin Ali Serik Karıncalı  

50 49 

Hacı Abdurrahman oğlu 

Abdurrahman Serik Boğazak 

Karahacılı Hacıhamzalı 

Mah. 

54 50 Hasan bin Salîh Serik Şatırlı  

129 51 Hasan Çavuş bin Mehmet Serik Gebiz Kozan Mahallesi 
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127 52 Hasan bin Süleyman Serik Gebiz-Aksaz  

126 53 İsmail bin Mustafa Serik Aşağıkocayatak  

99 54 Mehmet bin Mehmet Serik Çakallık Eskiyörük Basırlı Mah. 

130 55 Mustafa bin İsmail Serik Boğazak  

132 56 Şâban bin  Halil Hafız Serik Berendi  

125 57 Hüseyin bin Hasan Serik Karadayı  

124 58 Mehmet bin Hasan Çavuş Serik Gebiz  

128 59 Halil Çavuş bin Abdil Serik Akçapınar  

134 60 Aişe binti İsmail Serik Burmancı  

49/6 61 Toklu İbrâhîm bin İbrâhîm İstanos Yazır  

49/7 62 Ahmet bin Molla Ali Serik Aşağıkocayatak  

50/8 63 Esma binti Ali Serik Gebiz Aşağıoba Mahallesi 

51/9 64 

Hacali  Ağaoğlu Ahmet 

Ağa Serik Kumköy  

52/10 65 Musa bin Kara Mehmet Serik Gebiz Macar Mahallesi 

52/11 66 Yâkub bin Ramazan Serik Gebiz Macar Mahallesi 

53/12 67 Akışoğlu Ali bin Mûsa Serik Etler  

53/13 68 Asiye binti Halil Serik Kumköy  

55/17 69 Molla Hasan bin Hüseyin Serik 

Boğazak-

Ahmediye  

56/18 70 Hadîce binti Abdullah Serik Çakallık  

57/20 71 Osman bin Ahmet’in Merkez Sazak  

58/22 72 Fatma binti Mehmet Serik Boğazak  

58/23 73 İsmâil bin Abdil Serik Kocayatak  

59/24 74 Aişe binti Süleyman Serik Karıncalı  

63/36 75 Hanım binti Murad Çavuş Serik Kadriye  

63/38 76 Selime binti Kara Mustafa Serik Kadriye  

64/39 77 Ömer bin Köse Hasan Serik Üründü  

64/40 78 Bedri bin Tâhir Serik Kadriye  

64/41 79 

Mülazım Mehmet Ali oğlu 

Bekir Serik  Töngüşlü Mahallesi 

65/43 80 İbrahim oğlu Kara Mehmet Serik  Eskiyörük Basırlı Mah. 

65/44 81 Hüseyin bin Haydar’ın Serik 

Boğazak-

Ahmediye Eskiyörük Basırlı Mah. 

66/45 82 Ârif bin Hacı Mehmet Serik Boğazak Eskiyörük Basırlı Mah. 

66/46 83 Durmuş bin Mahmut Serik Etler  

66/47 84 Mehmet Çavuş bin Ali Serik Kındıra-İkibaşlı  

67/48 85 Mehmet bin Halil Serik Çanakçı  

68/52 86 Süleyman bin Hamza Serik Gebiz Aşağıoba Mahallesi 

69/53 87 Molla Hüseyin b. Merkez Yeniosmanlı Kurşunlu Mahallesi 
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Süleymân Aşireti 

70/56 88 Süleyman  bin Abdullah Serik Yanköy  

70/58 89 Emir oğlu Abdüllatif Serik Boğazak Saçıkaralı Aşireti 

70/59 90 Ali bin İbrahim Serik Cumalı  

71/60 91 Ali bin Hacı Memiş Serik Çanakçı  

Kaynak: 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri. 

Terekeler sakinlerinden İstanos nahiyesinde 3 tereke sahibi, Beşkonak nahiyesinde 5 

Antalya merkezde ise 10 tereke sahibi ikamet etmektedir. Bununla beraber 73 tereke sahibi 

ise Serik nahiyesinde ikamet etmektedir. Buna göre 1911-1914 yılları arasında 59 nolu 

defterin ağırlıklı  olarak Serik nahiyesindeki kayıtları ihtiva etmesi bu dönemde buraya bir 

kadı vekili yani Naib tayinini akla getirdiği gibi ilgili tarihler arasında en çok ölüm 

hadisesinin Serik nahiyesinde olmasından dolayı  böyle bir durum ortaya çıkmış da olabilir. 

3.3.  Aile 

Akrabalık ilişkisi ile birbirlerine maddi ve manevi yönden bağlanan bireylerin  bir 

araya getirdikleri topluluğa aile adı verilmektedir. Aile kurumu tüm toplumlar için önemli 

olduğu gibi İslam ve İslam öncesi dinler de aile kurumuna  önem vermişlerdir. Aile bireyleri 

ve özelliklerinin dinlere ve toplumlara göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir
238

. İslam’da  

aile esas itibariyle tek eşlilik üzerine kurulmuş olmakla beraber belirli durumlarda erkeğin 

dörde kadar evlenmesine izin verilmiştir. Ancak bunun bir emir değil, belirli şartlarla 

başvurulan bir durum olduğu unutulmamalıdır. Uygulamada müslüman toplumların genellikle 

tek eşliliği tercih ettikleri, bazı zengin kimselerin ve tarımla uğraşanların çok evliliğe belirli 

ölçüde başvurdukları görülmektedir
239

. 

Osmanlı coğrafyasında  aile kurumu üzerine yapılan saha çalışmaları, tek model bir 

aile yapısından bahsetmenin yanlış olduğu fikrini teyit etmektedir. Zira yapılan incelemeler 

aile yapısının farklı bölgelerde ve farklı zamanlarda değişiklikler gösterdiğini ortaya 

koymaktadır
240

. İster Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun ataerkil bir yapıya sahip olan 

Osmanlı aile kurumu dini bir işlemle başlardı. Müslüman olanlar Şer‘iyye Sicil Defterlerine, 

gayrimüslimler ise kendi defterlerine kaydedilirdi
241

.  

59 numaralı Antalya Şer’iyye Sicil Defteri’nin özellikle tereke kayıtları incelendiği 

zaman Osmanlı aile yapısı ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Genellikle tereke 
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kayıtlarının başlangıç bölümünde vefat eden kişilerin kimliği, memleketi, eşi ya da varsa 

eşleri ve çocukları hakkında açık bilgiler vardır ki, bu bilgiler ailenin sosyo-ekonomik ve 

kültürel durumu ile ilgili sağlıklı sonuçlara ulaşılmasına olanak sağlamaktadır. 

3.3.1.  Tereke Kayıtlarında İsmi Geçen Kişilerin Cinsiyeti,  Eş ve Çocuk Sayıları 

Tereke defterlerinden faydalanarak çıkarabilek bir veri de tereke sahiplerinin kadın-

erkek oranı ile bunların eş ve çocuk sayılarıdır. Osmanlı aile hukuku İslam hukukuna 

dayandığı için bir erkeğin aynı anda birden fazla hanımla evlenebilmesine imkan 

sağlanmasına rağmen tereke kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde eş ve çocuk sayısı kesin 

olarak tesbit edilebilen 71 aileden 60’ının (%94.09) tek eşli, 11’inin (%5.9) ise iki eşli olduğu 

açıkça görülmektedir. İlgili dönemin koşulları dikkate alınırsa bunun gayet normal bir durum 

olduğu söylenebilir. İki evli olanlar; Gebiz karyesinden Mehmet Ali oğlu Süleyman
242

, Gebiz 

civarında meskûn Honâmlı Aşiretinden Osman bin Mustafa
243

 Serik nahiyesinde meskun 

Eskiyörük Basırlı Mahallesinden Veli bin Ömer
244

, Yanköy  karyesinden Ali bin Hasan
245

, 

Murtana  Macun Mahallesinden Mustafa bin Ese
246

, Beşkonak nahiyesi Ballıbucak 

karyesinden Ahmet Kerimoğlu Hasan
247

, İstanos  nâhiyesinin Kışla   Kiremitli Mahallesinden 

Kavukçu  Hacı Mustafa bin Hacı İbrahim
248

, Serik nâhiyesinin Yanköy karyesinden  

Kocagözoğlu Mustafa bin Hüseyin
249

, Karadayı   karyesinden  Hüseyin bin Hasan
250

, 

Kumköy  karyesinden  Hacı Ali Ağa oğlu Ahmet Ağa
251

 ve Etler  karyesinden  Akışoğlu Ali 

bin Mûsa’dır
252

. Tablo da bu durum daha ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. 

Tablo 3.2  59  Nolu Şer’iyye Sicil Defteri’ne Göre Tereke Sahiplerinin Cinsiyeti, Eş ve Çocuk Sayıları 

Varak  No 

Çocuk sayısı Zevce Sayısı Tereke sahibi 

Erkek Kız 

Tek 

Zevceli 

İki 

Zevceli 

Üç ve  

Daha 

Fazla 

Zevceli Erkek Kadın 
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2/hk.4 2 1 1   1  

3/hk.5 4 1 1   1  

3/hk.6 3 3 1   1  

4/hk.7 1 3 1   1  

4/hk.8 1 2 1   1  

5/hk.9 3   1  1  

5/hk.10 2 1  1  1  

6/hk.11 1  1   1  

6/hk.12 2  1   1  

7/hk.13 3 1 1   1  

7/hk.14 1 1  1  1  

8/hk.15 1 1  1  1  

8/hk.16 2 2 1   1  

9/hk.17 1 4  1  1  

9/hk.18 2 2 1   1  

10/hk.19 2 8  1  1  

10/hk.20 2 1 1   1  

11/hk.21 2  1   1  

11/hk.22 3 2 1   1  

13/hk.25 2 1 1   1  

13/hk.26  5 1   1  

14/hk.27 2 3 1   1  

14/hk.28 4  1   1  

15/hk.29 1 4    1  

15/hk.30 1 4  1  1  

20/hk.32 1 1 1   1  

21/hk.35 1 1 1    1 

22/hk.36 1 1 1    1 

23/hk.37 3 4 1   1  

23/hk.38 1 1 1    1 

24/hk.39 1 2 1   1  

24/hk.40 2 2 1   1  

25/hk.41 4 3 1   1  

26-/hk.43 1 1 1    1 

26/hk.44 2 1 1   1  

27/hk.45 2 2 1    1 

27/hk.149 3  1   1  

29/hk.145 2 2 1   1  

29/hk.148 2 1 1   1  

30/hk.146 4 2 1   1  
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30/hk.157 1 1    1  

31/hk.151 2 2 1   1  

31/hk.153 2 7    1  

32/hk.158 4  1   1  

32/hk.150 1 1 1    1 

34/hk.51  2 1   1  

35-/hk.49 1 2  1  1  

35/hk.53 3 2 1    1 

36/hk.55 4 2 1   1  

36/hk.52 1 1 1   1  

37/hk.50 1  1   1  

37/hk.54 1 2 1   1  

39/hk.129 3 3 1   1  

39/hk.123 2 1 1   1  

41/hk.127 3 2 1   1  

41/hk.126 2  1   1  

42/hk.99 1 2 1   1  

42/hk.130 1 1 1   1  

44/hk.132 1 4    1  

44/hk.125 2 1  1  1  

45/hk.124 3 1 1   1  

45/hk.128 1  1   1  

46/hk.134 3 1 1    1 

49/hk.6 2 2 1   1  

49/hk.7 1  1   1  

50/hk.8 2 3 1    1 

51/hk.9 1 2  1  1  

52/hk.10 1 2 1   1  

52/hk.11 6 3 1   1  

53/hk.12 1 4  1  1  

53/hk.13 1 1 1    1 

55/hk.17 3 1 1   1  

56/hk.18 1 2 1    1 

57/hk.20 1 1 1   1  

58/hk.22 1  1    1 

58/hk.23 1 4 1   1  

59/hk.24 1 3 1    1 

63/hk.36 1  1    1 

63/hk.37 3  1    1 

63/hk.38 1 3 1    1 
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64/hk.39 4 3 1   1  

64/hk.40 1 1 1   1  

64/hk.41 1 1 1   1  

65/hk.43 3  1   1  

65/hk.44 3 3 1   1  

66/hk.45 1  1   1  

66/hk.46 2 2 1   1  

66/hk.47 2 2 1   1  

67/hk.48 2 1 1   1  

68/hk.52 2 3 1   1  

69/hk.53 1 3 1   1  

70/hk.56 1 1 1   1  

70/hk.58 1  1   1  

70/hk.59 1  1   1  

71/hk.60 4 3 1   1  

Toplam 173 168 83 11 0 55 26 

Kaynak: 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri. 

Yukarıdaki tabloya göre; 71 tereke sahibinden 55 tanesi erkek, 16 tanesi kadındır. 

Tereke sahiplerinden 55’inin erkek olması ilgili dönemde  kadınların erkeklere oranla daha 

uzun yaşadıklarını göstermesi bakımından önemlidir
253

. Nitekim 71 kişiden  sadece 15 kadın 

kocasından önce vefat etmiştir. Erkeklerin eşlerinden daha önce vefat etmelerinde çeşitli 

nedenler olabilir. Bununla birlikte gerek Osmanlı döneminde gerekse günümüzde Anadolu’da 

evlilik yaşında kadınların daha küçük, erkeklerin ise kadınlardan birkaç yaş daha büyük 

olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca çok olmamakla birlikte zaman zaman kadınların 

yaşça erkeklerden daha büyük olduğu da sözkonusudur.  

Tereke kayıtlarından çıkarılabilecek diğer bir husus eş ve çocuk sayıları ile ilgili 

verilerdir. İncelenen 1911-1914 yılları arasında Antalya’da  59 nolu defterde üçüncü ve daha 

fazla evliliğe hiç rastlanmazken tereke sahiplerinin çocuk sayılarına bakıldığında 71 çocuklu 

ailede bulunan toplam çocuk sayısı 341’dir. Bu ailelerin tamamı Müslüman olup 168 kız 

çocuğuna karşılık 173 erkek çocuk vardır. Tereke sahiplerinin tamamının çocuğu olmakla 

birlikte en çok çocuğa 10 çocuklu bir aile sahip olup bu da iki eşlidir
254

.  

Yine tabloya göre ifade edilecek diğer bir husus bazı ailelerin kız çocuğu sayısı sahip 

oldukları erkek çocuklardan daha fazladır. Erkek çocuk isteyen aile reislerinin ikinci bir 
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evliliğe bu nedenle yönelmiş olma ihtimali de vardır. Yalnız tereke kayıtlarında eşlerin 

evlenme tarihlerine dair bir kayıt düşülmediği için sadece bir ihtimalden söz edilebilir
255

. 

3.3.2.  Günlük Hayatta Kullanılan Eşyalar 

Günlük hayatta kullanılan eşyaların gerek çeşitliliği gerekse sayısı toplumun sosyal, 

ekonomik ve kültürel düzeylerinin de bir habercisidir denilebilir. Bu eşyaları genel olarak ev, 

mutfak, giyim kuşam, tarım ve diğer kullanılan eşyalar oluşturmaktadır. Bu konuda Osmanlı 

sosyal hayatının yansıtılmasında Şer‘iyye Sicilleri’nde yer alan kayıtların önemli bir yeri 

vardır.  

Sergi Eşyaları: Bilindiği gibi Türklerde köklü bir geleneği olan ve yaygın olarak kullanılan 

sergi çeşitlerinin başında halı, kilim, çul ve keçe gelmektedir. Hatta bu konuda Halil İnalcık; 

 “…halı, kilim, aba, kebe, keçe; Türkmen/Yörük yaşamında, yer döşemesi, çadır, eşya ve hayvan 

örtüsü,   torba,  çuval vb. kullanımlarda vazgeçilmez bir dokumalar zinciri oluşturmuştur. Halı ve kilim, 

Türk dünyasında kültürün zengin bir temelini oluşturur. Türkmenlerde, halı ve kilimde belli motifler, 

belli bir klanın damgası sayılırdı. Bu tür eşya, aynı zamanda üzerinde taşıdığı sembol-motiflerle 

koruyucu tılsım ve nazarlık fonksiyonu görürdü. Anadolu’da yerleşik Türk halkının da ölülerini halı 

veya kilime sararak mezarlığa götürmeleri, camiye, halı vakfı, halının çok eski zamanlardan beri Türk 

kültüründeki bu niteliğiyle ilişkilidir”.
256

 demektedir.  

Çalışmada günlük hayatta kullanılan eşyaları 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil 

Defteri’nde bulunan tereke kayıtları esas alınarak açıklamak gerekirse genel olarak sergi 

amaçlı kullanılan eşyaların başında kilim,
257

 kanat kilim,
258

 çul,
259

 keçe
260

 ve minder
261

  

gelmektedir. Defterdeki tereke kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla dönemin Antalya evlerinin 

önemli sergi eşyalarının başında kilim bulunmaktadır. Genel olarak halıların kullanılmadığı 

evlerde, halının görevini gören kilim mütevazi görünümüyle Anadolu insanının rağbet ettiği 

bir sergi çeşididir. İncelenen defterde yer alan tereke kayıtlarında kilim; eski kilim
262

, kilim 

kanat, kilim maa çul ve kanat kilim olarak geçmektedir
263

.  

Yine incelenen defterde ismine çok sayıda rastlanan bir başka sergi çeşidi ise eski, 

yeni ala çul şeklinde geçen ve keçi kılının çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra 
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dokunmasıyla elde edilen çuldur. Yörük kültürünün bir parçası olan çullar Türklerin yerleşik 

hayata geçmesiyle meskenlerdeki yerini almıştır. Bir başka sergi çeşidi ise yine incelenen 

defterde sıkça ismi telaffuz edilen ve koyun yününün değişik evrelerden geçirilerek gerek 

sergi, gerek yatak, gerekse çobanların soğuktan korunmak için özellikle kış günlerinde 

giydikleri keçeden yapılmış kepenektir
264

. Oturulan  mekandaki yer sergilerinin üzerine 

döşenen ve serginin bir çeşidi olan aynı zamanda misafire bir hürmet olarak onun oturması 

için serilen minder de bir çeşit sergidir. 

Mutfak ve Yatak  Eşyaları: Osmanlı toplumunda evlerin zaruri ihtiyaçlarından birisi de 

şüphesiz firaş (yatak) yorgan-yastık takımlarıdır. Genelde yatak ve döşekler koyun yününden 

yapılmakta, geceleri serilip uyunduktan sonra gündüzleri toplanmaktadır. Çok çeşitli mutfak 

kültürünün bir şubesi olan Türk-Osmanlı mutfağında mutfak malzemelerinin de çeşitli olduğu 

tereke kayıtlarından izlenebilmektedir
265

. Bunlar genel olarak; kazgan (kazan), tepsiler, 

tencereler, tavalar, sahanlar, tabaklar, taslar, çanaklar, leğenler ve ibriklerdir.  

Giyim-kuşam Eşyaları: İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri olan ve insanları diğer canlı 

varlıklardan ayıran giyinme ihtiyacı toplumdan topluma farklılık göstermekle beraber 

zamanla o toplumun giyim kuşam kültürünün bir parçasını oluşturmaktadır. Osmanlı 

coğrafyasında yaşayan toplumlar da kendilerine has bir giyim kuşam kültürü meydana 

getirmişlerdir. İncelenen 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nde bu konu ile ilgili sayısız 

kayıtlar vardır. Bunların başlıcaları; şalvar, entari, kuşak, fes, çarık ve esvaptır.  

Ziynet Eşyaları: Tereke sahipleri arasında ziynet eşyası adı verilen altın ve gümüş  takılara üç 

yerde rastlanmaktadır. Ziynet eşyaları çoğu zaman zenginliğin bir göstergesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Gayri menkullerin yanı sıra bu eşyalar da tereke sahiplerinin maddi durumlarını 

göstermesi bakımından önemlidir. 71 tereke sahibinden sadece üç ailede ziynet ve takı 

eşyasına rastlanması zenginlik oranının çok düşük olduğunu göstermektedir. 

Serik nâhiyesinin Akkınlar karyesinde vefat eden Hanım binti Ali Efendi’nin
266

 altun 

yüzük Osmaniye çâriki, yine Akkınlar karyesinde vefat eden Hanım binti Hüseyin’in
267

 iki 

adet gümüş yüzüğü ile Serik   nâhiyesinin Kadriye  karyesinde  vefat eden Selime binti Kara 

Mustafa’nın
268

 iki adet gümüş yüzüğü vardır.  

Diğer Ev Eşyaları: İncelenen 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nde silah olarak 

kullanılan tüfenk, çifte tüfenk; temizlik eşyaları grubundan sayılabilecek abdest leğeni ve 
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ibrik; kesici aletler grubuna giren nacak, bıçak, balta ve keser; tarım ve hayvan araç gereçleri 

olarak çift takım, öküz takım, eğer ve kağnı bulunmaktadır. 

Tereke kayıtlarından çıkarılabilecek bir başka durum ise gerek dinî gerekse diğer 

alanlara ait kitaplar ışığında toplumların kültür seviyeleridir. İlgili dönemin tereke 

kayıtlarında hiçbir kitaba rastlanmamış olup bu çerçevede o dönemde Serik ve çevresinde 

okuma yazma oranının düşük olduğu söylenebilir. 

3.4.   Koruyucu Müesseseler ve İşlevi 

3.4.1.  Vasîlik Müessesesi ve Vasî Tayini    

Vasî, “vesayet” kökünden gelmekte olup vefat eden bir kimsenin vasiyetle ilgili 

işlerini düzenlemeye ve malını idare edemeyecek durumda olan bir yetimin veya akli 

melekesini kaybetmiş bir kişinin malını idare eden ve kendi kendilerini idare edebilecek 

duruma gelinceye kadar onları besleyen kişi manasında kullanılmaktadır
269

. 

İslam hukukunda vasilik kurumuna bakıldığı zaman eşinin ve çocuklarının günlük 

nafakasını temin etmekle mükellef olan ve ailenin reisi olarak kabul edilen babanın aklî veya 

değişik bir hastalığı nedeniyle ailesine bakamayacak bir duruma gelmesi, yahut vefat etmesi 

durumunda, geride reşit  olmamış çocukları varsa veya reşit çocuğu olsa bile gaib-i anil belde 

(beldeden kayıp) çocuklar olursa bunların haklarının korunması ve mallarının idaresi için 

başvurulan bir müessese olarak ortaya çıkmaktadır
270

. Burada  ifade edilen vesayetin 

tanımından da anlaşıldığı gibi yalnızca yetimler veya küçükler değil kendini ve malını 

idareden yoksun kişiler de vesayet altındadır. 

Osmanlı döneminde de dul ve yetimlerin korunmasına büyük önem verildiği 

görülmektedir. İncelenen sicilde genellikle vasi olarak anne ölüp baba kalırsa çocukların 

vasisi olarak babanın tayin edildiği, babanın vefat edip anne hayatta kaldıysa çocukların vasisi 

olarak annenin atandığı görülmektedir. Vasilik kurumu ile ebeveyninden herhangi birini veya 

ikisini de kaybeden  ve kimsesiz kalan çocukların belli bir aile terbiyesi içerisinde, diğer aile 

çocukları gibi sağlıklı bir ortamda yetiştirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Bu sayede 

kimsesiz çocuklar, sokaklara terk edilmemekte; hatta, anne ve babası ölüp yetim kalan 

çocuklar bile başıboş veya rastgele herhangi bir kimsenin veya akrabasından birinin 

inisiyatifine de bırakılmamaktadır. Devletin şer‘i mahkemeler vasıtasıyla, yetim veya 

kimsesiz kalan çocukların aile terbiyesi ve kültürünü alıp istikballerini temini için bir düzen 

kurduğu anlaşılmaktadır. Burada önemli olan kendisine belirli bir miktar miras kalan çocuğun 

ilerideki yaşamına en iyi bir şekilde hazırlanması, bu arada mallarının da korunmasıdır. Bu 
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düzen “vasilik” ve “nazırlık” adıyla tutanaklara yansımıştır. Bu düzen içerisinde dürüst, 

ehliyetli, dindar ve vasilik işlerini yapmaya muktedir kimseler, küçük kız veya oğlan 

çocuklarına vasi tayin edilmektedir
271

.  

Ancak her ikisinin vefatı durumunda çocuğun en yakınından başlamak üzere güvenilir 

kişilerin vasi olarak atandığı da görülmektedir
272

. Vasi olan kişi yetimin her türlü 

sorumluluğunu üstlenmekte ve bu manada  mallarının her türlü tasarruf hakkına da sahip 

olmakta iken yalnız onun zararına olacak durumlardan men edilmiştir. Bu çerçevede yetime 

ait bir malın gereksiz yere veya rayiç fiyatının çok altında satılması gibi işlemlerin  

vukubulması durumunda talep edilirse iptali mümkün olmaktadır. Vasinin suistimali gibi bir 

durum ortaya çıktığında ise kadı tarafından duruma müdahale edilerek bir başkasının vasi 

olarak tayin edilmesi durumu da olabilmektedir
273

. Vasilik müessesesi yalnızca Müslüman 

çocuklar için  özel bir uygulama değildir. Ülkedeki zımmî çocukları da aynı kanuni haklardan 

kendi dinlerine göre yararlanabilmekteydiler
274

. 

Vasilik kurumunda vasi olarak atanacak  kişide belirli kriterlerin bulunması üzerinde 

önemle durulan bir konudur. Söz konusu belgelerde çoğunlukla,   

“…bundan akdem vefat eden Ahmet Çavuş bin Hasan’ın sulb-i sagîr oğlu Ahmet ve 

sulbiyye kızları Aişe ve Güllü ve asakiri şahanede müstahdem gaib-i anil belde Ramazan’ın 

hisse-i irsiye-i şer‘iyesini muhafaza ve sagîrûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umurlarına kıbeli şer‘i 

den bir vasî nasb lazım ve mühim olmağın emanet  ile ma‘ruf ve istikâmet ile mevsuf ve 

hervechle vesayet-i uhdesinden gelmeğe kâdir idiğü zeyli vesikada muharrerül esâmî 

müslimin ihbarlarıyla ledeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık…”
275

  

şeklinde geçen ibarelerden vasi olacak kişinin hür, akıl sahibi, reşit ve emin olmak gibi 

vasıfları taşıması gerektiği açıkça görülmektedir. Bu babdan olmak üzere çocuğun en 

yakınından itibaren güvenilir kişiler, vasi olarak tayin edilmişlerdir. Tanzimat’tan sonra bu 

çerçeveye kadınların da dahil edildiği görülmektedir. Nitekim incelenen defterde annenin vasi 

atanmasına ilişkin pek çok kayıt bulunmaktadır
276

. Yine gaib-i anil belde olanlara ve akli 

dengesi yerinde olmayanlara vasi atamasının yapıldığı incelenen kayıtlarda ortaya 

çıkmaktadır
277

.  
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Ayrıca incelenen 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nde  kayıtlı 9 adet vasî 

tayinine ilişkin hukuki kayıt bulunmakta olup bunlar; 20/31, 21/33, 25/42, 28/147, 34/58, 

34/56 40/141, 56/19, 65/42 nolu hükümlerdir.  

3.4.2.  Eytam  Sandıkları ve Eytam  Müdürlüğü   

Eytam, Arapça bir kelime olup, yetimin çoğuludur ve tek kalma manasına 

gelmektedir. Yetim, ergenliğe girmeden babasını kaybetmiş çocuktur. Annesini kaybeden 

çocuğa da genel olarak öksüz denmektedir. Geniş manada yetim, sadece buluğa girmemiş 

babasız kalan çocuk değil, akli melekesini kazanıp kendi kendisini yönetebilecek konuma 

gelememiş zayıf insan için de kullanılmaktadır.  

İslam inanç ve ahlak sisteminde bakıma muhtaç ve kimsesizlerin gerek koruma altına 

alınması gerekse her türlü bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması ahlaki değerlerden kabül 

edildiği  için Osmanlı Devleti de yetim hakları konusunda çok hassas davranmış hatta daha 

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde kurulan vakıflar sayesinde kimsesiz yetimlerin okutulması 

ve meslek sahibi olmaları sağlanmıştır
278

.  

Eytam Sandıkları’nın çıkış noktası vefat eden ebeveynden yetimlerine geçen malların 

zayi edilmeden sağlıklı bir şekilde korunarak rüşt yaşı denilen ve hukuki olarak mallar 

üzerinde tasarruf kabiliyetine sahip olduğu yaşa geldiğinde sahibine ulaştırılması anlayış ve 

sorumluluğudur. Bu kurum Osmanlı Devleti’nde önceleri ferdi bir uygulama alanı bulmuşken 

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren devlet tarafından organize edilen bir fona dönüşmüştür
279

. 

Osmanlı Devleti’nde yetimlere ait emvâlin  işletilmesi  usül ve esaslarının hangi 

tarihten itibaren başladığına dair kesin bilgiler olmamakla beraber XIX. yüzyılda devlet 

mekanizmasında ve bürokraside meydana gelen merkezileşme eğilimi vakıflara da yansımış 

ve bunun bir sonucu olarak doğrudan yetimlerin malları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

konuda yetim hakları ile ilgili ilk düzenleme 31 Aralık 1851 tarihli bir nizamnâme ile kurulan 

Eytâm Sandıklarıdır
280

. Bu ilk uygulamayı hizmetin daha düzenli yürütülmesini sağlamak için 

çıkarılan diğer nizamnâmeler takip etmiş ayrıca ilmiye, askeriye, posta teşkilatı çalışanları 

gibi farklı meslek gruplarının dul ve yetimleri için bir kısım yasal düzenlemeler de 

yapılmıştır
281

. Bu uygulamaya göre Emvâl-i Eytam İdaresi’nin başına bir müdür ve bir müdür 

muavini görevlendirilmiştir. Eytam müdürleri nizamnâmeye göre iki yıllığına seçilmektedir. 

1908 yılından sonra ise her yıl şubat ayı sonunda Eytam Meclisleri’nde muhasebeleri 
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görülerek herhangi bir usulsüzlüğü olmayanların veya istifa etmemiş olanların  görev 

yapmaya devam etmeleri sağlanmıştır
282

. 

İncelenen 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nde Eytam Müdür vekillerinin adları 

geçmekle birlikte bunlar; 1 Rebi‘ü’l-evvel 1331 tarihli belgede Eytam Müdür Vekili 

Yağcıoğlu Mustafa bin Ahmet
283

, 10 Rebî’ü’l-âhir  1331 tarihli belgede Eytam Müdür Vekili 

Süleyman Efendi
284

 ve 4 Rebî‘ü’l-evvel 1332 tarihli belgede Eytam Müdür  Vekili Hasan bin 

Ali’dir
285

.  

Osmanlı Devleti’nde yetim mallarına uygulanan işlem sürecinde öncelikle yetimlere 

ait mallardan uygun olanlar, yetim malları ile ilgili görevlilerin denetiminde rayiç bedel 

üzerinden satılarak  nakde çevrilmekte ve yetimin vasisi olan kişi tarafından idâneye 

verilmektedir. Yani kredi olarak verilmek suretiyle gelir getirecek şekilde işletilmektedir. 

Anapara muhafaza edilirken idâne sonucunda elde edilen gelir yetimin ihtiyaçları için 

kullanılmaktadır. Bu suretle hem malları muhafaza edilen hem de ihtiyaçları karşılanan 

yetimler rüşt yaşına geldikleri zaman muhafaza altındaki mallarını teslim almak için 

mahkemeye rüştünü ıspat davası açmakta ve mallarını alabilmektedir
286

.  

Yetim hakkı ebeveyden birinin kaybedilmesi ile birlikte başlayan ve rüştünü ispat 

edinceye kadar geçen süreyi kapsayan hukuki  bir süreç olduğu için incelenen defterde tereke, 

vasilik veya vesayet, rüşt ve veraset gibi konularda Eytam İdarelerinin yakından ilgilendikleri 

görülmektedir. 

Nitekim 59 numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil  Defteri’nde gerek rüşd davası gerekse 

Eytam Sandığı’ndan borç alma gibi konularda az da olsa belge örnekleri bulunmaktadır. Bu 

davalardan bir kısmı akıl-baliğ ve reşit olamayanların mallarının eytam sandığına teslimi, 

teslim şartları ve vâsinin bu mallar üzerindeki hakkını kullanabilmesi için rüşt ispatı ile ilgili 

iken bir kısmı ise Eytam İdaresi’nden borç alma ile ilgili belgelerdir
287

. 

3.5.  Ekonomi 

3.5.1.  Para  Politikası 

Bir tedavül aracı olmasının yanında iktisadi hayatın da belirleyicisi olan ve ekonomik 

gücü temsil eden para’dır. Tüm geleneksel ekonomilerde olduğu gibi Osmanlı ekonomisi de 

madeni para sistemine dayanmaktadır. Başta İstanbul olmak üzere çeşitli yerlerde kurulan 
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darphanelerde kesilen bakır, gümüş, altın veya bunların karışımından elde edilen Osmanlı 

paralarına genel olarak “sikke” denmektedir. Osmanlı Devleti’nin uzun süre geçerli para 

birimi akçe olmuştur
288

. İlk Osmanlı akçesinin 1327’de Orhan Bey tarafından bastırıldığı 

söylense de
289

 diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de 

hakimiyetin en önemli sembollerinden biri olarak görüldüğü için 1291 yılında Karacahisar’ın 

fethinden hemen sonra Osman Bey tarafından para bastırıldığı bilinmektedir
290

. 

Osmanlı Devleti’nin kısa süre içerisinde çok geniş bir coğrafyaya yayılması sonucu 

ihtiyaç duyulan parayı kısa bir süre içinde temin etmek mümkün olmadığı için Osmanlı’da 

merkezi darphane İstanbul’da olmakla beraber imparatorluk coğrafyasının değişik yerlerinde 

darphaneler açılarak para arzını karşılama yoluna gidilmiştir. Bu darphanelerde basılan 

paralarla tedavül ihtiyacının karşılanmasında maden ocakları büyük kolaylıklar sağlamıştır. 

Bunun için osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından itibaren altın ve gümüşün bol miktarda 

üretimi ile özellikle yakından ilgilendiği görülmektedir
291

.  

Osmanlı’da devletin kurucusu olan Osman Bey’den XVII. yüzyıl sonlarına değin 

tedavülde olan temel Osmanlı sikkesi, Fatih dönemi (1451-1481)’ne kadar bilhassa gümüş 

basımı “akçe” olup iktisadi hayattaki her türlü işlem için kullanılan para birimidir. Bu 

döneme kadar değerli metal olarak yalnızca gümüş kullanıldığından, bazı bilim adamları Fatih 

dönemine kadar olan devreyi monometalist (tek metal) dönem olarak adlandırırken, altın 

sikke ile beraber bimetalist (çift metal) dönem başlamıştır
292

.  Fatih dönemine kadar Osmanlı 

Devleti’nin altın parası olmadığı için büyük hacimli ticari işlemlerde bu görevi Venedik 

Dukası görmektedir. İlk kez Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı altın parası 

“Sultân”nin
293

 bastırılmasıyla büyük hacimli ticari işlerde yerli para uygulamasına 

geçilmesine rağmen yabancı paralarla ticari işlem yapma uygulaması da devam etmiştir. 

Osmanlı topraklarında Osmanlı paralarının yanında ecnebi paralarının da kullanılmış olması 

Osmanlı ekonomik sisteminin bir esnekliği olarak yorumlanabilir
294

. Devletin kuruluşundan 

itibaren yaklaşık 360 yıl tedavülde kalan ve Osmanlı temel para birimi olan “akçe”  bu süre 

içinde %80 oranında değer kaybederek tedavüldeki ömrünü tamamlamış ve 1688 tarihinde 

“guruş” ve kuruşun 1/40’ına karşılık olan “para’ya” dayanan yeni bir para sistemi olarak 
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“guruş-paraya” geçilmesine rağmen varlığını uzun süre devam ettirememiştir
295

. 1691 yılında 

ise ülkeye çok miktarda dışarıdan giren kalb bakır sikkenin ülkede oluşturduğu enflasyon 

neticesinde bakır sikke tevavülden kesin olarak kaldırılmıştır
296

.  

II. Mahmut, Osmanlı coğrafyasında para birliğini sağlama yolunda büyük gayretler 

sarfetmiş, 1808’de İstanbul altını, 1815’de Mahmudiye (Yirmilik) ve 1816’da Rumî adıyla 

muhasebe sikkesi olmak üzere başarısız üç deneme yapılmıştır. Abdülmecid Dönemi, 

Osmanlı Devleti’nde para basımı konusunda önemli bir tarihi dönemeçtir. 1840’da, “Tashih-i 

Ayar Fermanı” ile önemli değişiklikler yapılmış, Londra’dan makine ve ustalar getirilmiş ve 

para basımı modern teknikle yapılmaya başlamıştır
297

. Kaime adı verilen kağıt paraların ilk 

örneklerine bu dönem rastlansa da taklidinin kolay olmasından dolayı kaime uygulamasından 

istenilen netice alınamamıştır
298

. İlk mecidiye 1844’te, basılmıştır. Ayrıca bundan böyle 100 

guruş 1 liraya, 40 para da 1guruşa eşitlenmiştir
299

. Sultan Abdülaziz döneminde 1879 yılında 

çıkarılan “Meskukat Kararnamesi” ile mecidiye olarak adlandırılan 100 guruş değerindeki 

“Osmanlı Altın Lirası” devletin ana para birimi olarak Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar 

varlığını devam ettirmiştir
300

.  

İlgili deftere göre, 1911-1914 yılları arasında Antalya’da dolaşımda olan para oldukça 

sınırlıdır. Tereke kayıtlarında yoğun olarak “liray-ı Osmani yüz guruş”
301

 olarak 

verilmektedir
302

. Paraların değeri tereke kayıtlarında genel olarak “guruş” ve “para” olarak 

geçmektedir
303

. Defterde geçen paraların piyasa değerleri tespit edilebilenler tabloda 

verilmiştir.  

Tablo 3.3  59 Nolu Şer’iyye Sicil Defteri’ne Göre 1911-1914 Yılları Arasında Antalya’da Dolaşımda Olan 

Paralar ve Kıymetleri 

Paranın Adı (Yerli - Yabancı) Kıymeti (Kuruş) Varak  ve Hüküm No 

Mahmudiye Altunu 279 Vrk.21/hk.35 

Mahmudiye Altunu (4 adet) 350 Vrk.22/hk.36 

Fransız Altunu (yabancı) Değeri verilmemiş Vrk.22/hk.36 
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Mahmudiye Altunu Değeri verilmemiş Vrk.22/hk.36 

Yirmilik Altun Değeri verilmemiş Vrk.22/hk.36 

Sac Altunu Yirmilik Değeri verilmemiş Vrk.22/hk.36 

Hamidiye Altunu (adet 2) 110 Vrk.23/hk.38 

Mahmudiye Altunu (adet 1) 95 Vrk.23/hk.38 

Yirmilik Altunu (adet 2) 38 Vrk.23/hk.38 

Ecnas Yedeklik    Altunu (adet 1) 30 Vrk.23/hk.38 

Mahmudiye Altunu (adet 1) 87 Vrk.26/hk.43 

Onluk Altunu 10 Vrk.53/hk.13 

Mahmudiye Altunu 80 Vrk.53/hk.13 

Onluk Altunu 10 Vrk.56/hk.18 

Seksenlik Altunu 80 Vrk.56/hk.18 

Yüzlük altunu 500 Vrk.56/hk.18 

Yirmilik Altunu 20 Vrk.59/hk.24 

Seksenlik Altunu 80 Vrk.59/hk.24 

Beş Yüzlük Altunu 512 Vrk.59/hk.24 

Beş Yüzlük Altunu (adet 3) 1508 Vrk.63/hk.38 

Sandıklı kebîr melik altunu 20 Vrk.63/hk.38 

Seksenlik Altunu 80 Vrk.63/hk.38 

Mahmudiye  rub‘ı 30 Vrk.63/hk.38 

Yirmilik altunu 20 Vrk.63/hk.38 

   

Kaynak: 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri. 

3.5.2.  Bankacılık 

XIX. yüzyıl ortalarına gelinceye kadar Osmanlı Devleti’nde, çağdaşı olan batılı 

devletlerde olduğu gibi madeni para sistemi uygulanmıştır. Paradan finansman aracı olarak 

yararlanılırken ülke içindeki çeşitli darphanelerde kıymetli madenlerden para basılarak hem 

piyasanın ihtiyaç duyduğu para arzı arttırılmış hem de darp hakkı adı ile alınan para 

darphaneler için bir gelir kaynağı olmuştur. Bunun yanında taht değişikliklerinde taht’a yeni 

çıkan padişahın sürümde olan paraları tedavülden kaldırarak yeni para bastırması ve halkın 

elindeki  eski paraları değiştirme mecburiyeti de hazineye önemli bir gelir sağlamıştır. Ayrıca 

paranın ayarında oynama (tağşiş) yapılarak küçültmeye gidilmesi her ne kadar değerini 

düşürse de aradaki değer kaybını devlet bir finans yöntemi olarak kabul etmekteydi. Fakat bu 

sistemin işleyişi merkezden uzaklaşıldıkça paranın ticaretinden kâr elde eden aracıların 

devreye girmelerine ve nüfuzlu bir sınıf oluşturmalarına da imkan sağlamıştır
304

.  
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Osmanlı Devleti’nde 1847 yılına kadar bir banka yoktur. Fakat bankaların yapacağı bir 

takım işler, kendilerine önceleri sarraf denilen daha sonra ise banker olarak ünlenen kişiler 

tarafından yerine getirilmektedir. Osmanlı coğrafyasında çeşitli türde ve değerde yerli ve 

yabancı paralar tedavülde olduğu için kendilerine sarraf denen kişilerin bir görevi de bu 

paraları birbiriyle değiştirmektir. Osmanlı Devleti’nde sarraflarla ilgili ilk belge ve bilgilere 

XV. yüzyılın sonlarında 1480 yılında rastlanılması ilk Osmanlı altın parası ile ilgili olsa 

gerektir. Çünkü bu tarihe kadar tamamı altın olan para hiç darp edilmemiştir
305

. Ülkede 

bankacılık, kendilerine “Galata Bankerleri” denen sarrafların faaliyetleri ile başlamıştır. 

Bankalar kuruluncaya kadar devletin bütün bankacılık işlemleri bu sarraflar veya bankerler 

aracılığı ile yürütülmüştür. Abdülmecit’in 1840’da  Tashih-i Ayar Fermanı’ndan sonra 1844 

yılında yapılan para ıslahatını yürütebilmek için bankalar kuruluncaya kadar hükümetin ilk 

müracaat merkezi Galata Bankerleri olduğu gibi hükümet iki banker ile anlaşmış ve bunun 

sonucunda  İstanbul Bankası kurulmuştur
306

. 

Tanzimat Dönemi’nin büyük değişim politikalarından biri de bankerler tarafından 

yapılan bankacılık faaliyetlerinin bankerlerin ellerinden alınarak bankacılık sisteminin 

kurumsallaştırılmış olmasıdır
307

. Mithat Paşa, Niş ve Tuna valiliği yaptığı dönemde çiftçilerin 

tefecilerden yüklü miktarda borç para alarak sıkıntıya düştüklerini görmüştür. Bu duruma bir 

çözüm olarak faizle borç verebilecek bir kurum oluşturmayı düşünen Mithat Paşa’nın, 1867 

yılında “Memleket Sandığı” adı verilen ve  Ziraat Bankası’nın temelini oluşturan uygulaması 

kısa süre içinde ülkenin her yanına yayılmıştır
308

. Buna göre Memleket Sandıklarının 

sermayesi, tarım ürünleri fazlasından sağlanacak, mal sandığına yatırılan paranın 200 lirayı 

aşması halinde o ilçede Memleket Sandığı açılacaktır. Bu uygulama ile sandıktan çiftçilere 

kişisel kefaletle ya da rehin karşılığı kredi verilip, aylık %1 oranında faiz alınmıştır. 

Memleket Sandıklarının ismi 1883 yılında “Menafi Sandıkları” olarak değiştirilmiş, 1888 

yılında ise Menafi Sandıkları kaldırılarak Ziraat Bankası kurulmuş ve yaklaşık iki yüz elli 

dolaylarında olan  bu sandıkların sermayesinden iki yüz bin liralık kısmı Ziraat Bankası’na 

aktarılmıştır. 1914 yılında yapılan  yasal değişikliklerle Ziraat Bankası yasayla kurulmuş özel 

bir devlet kuruluşu özelliğini kazanarak  bu güne kadar  varlığını sürdürmüştür
309

. 

59  numaralı Antalya Şer’iyye Sicil Defteri’ndeki bir hükümde Serik nahiyesinin 

Kocayatak karyesine bağlı Aralık mahallesinde vefat eden Molla Hasan bin Ahmet’in tereke 

                                                           
305

 Akyıldız, 1996: 18.   
306

 Eldem, 1994: 159.   
307

 Pamuk, 1987: 211.  
308

 Atasağun, 1939: 2. 
309

 Daşdemir, 1999: 474. 



78 

 

 

kaydında “Ziraat Bankası’na olan borcu 750 guruş”
310

  ifadesinden kişisel kefaletle veya rehin 

karşılığı, ilgili şahsa kredi verilmiş olma ihtimali akla gelmektedir. 

3.5.3.  Tarım 

XX. yüzyıl başlarında Osmanlı coğrafyasında tarımsal faaliyetlerin eski klasik tarım 

yöntemleri ile yapılmaya devam ettiği görülse de tarımsal faaliyetlerin önemi hem ülke 

ekonomisi için hem de Osmanlı toplumu için imparatorluğun çöküşüne kadar devam etmiştir. 

Tarımsal faaliyetler devletin ve toplumun  en önemli gelir ve geçim kaynaklarını teşkil 

etmesine rağmen tarımın alışılmış yöntemlerle yapılmaya devam etmesi, zirai alandaki 

eğitimsizlik, ulaşım sıkıntısı ve güvenlik endişeleri tarım faaliyetlerinin iyileşmesini 

geciktirmiştir. Bununla birlikte ülke coğrafyasının olumlu doğal yapısından dolayı tarım ve 

hayvancılıkta Osmanlı Devleti dünyanın önemli devletlerinden biri olmaya devam etmiştir
311

.  

Tarım faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi şüphesiz devleti yönetenler  

için vazgeçilmez derecede önemlidir. Çünkü tarım gelirleri iktidarlar için vergilerin ana 

kaynağını oluştururken toplumun da en önemli geçim kaynağıdır
312

. Gerek uygun iklim 

koşulları gerekse verimli tarım arazileri ile Antalya sancağının da ülke ekonomisine yaptığı 

katkı yadsınamaz bir gerçektir.  

59 nolu Antalya Şer’iyye Sicil Defteri’nde yer alan tereke kayıtları incelendiğinde 

tarımsal faaliyetlerin halkın önemli geçim kaynaklarından birini oluşturduğu dikkati 

çekmektedir. Tereke dökümlerinin tamamına yakınında, üretilen tarım ürünleri yanında anbar, 

çuval, çift öküzü, orak  gibi ifadelerin bulunması tarım faaliyetlerinin yaygın olduğunu 

göstermektedir. Tereke kayıtlarında tespit edilen ürünlerin ölçümünde ise kıyye
313

 ve kile 

kullanılmıştır. Tereke kayıtlarında birim fiyatları tespit edilebilen tarım ürünleri tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 3.4  59 Nolu Şer’iyye Sicil Defteri’ne Göre 1911-1914 Yılları arasında Antalya ve Çevresinde 

Yetiştirilen Tarım Ürünleri ve Fiyatları 

Hububatın Adı Ölçü Birimi Fiyatı  (Guruş) Tarih Hüküm No 

Hınta
314

  Kile 20 

1

329 10/20, 11/22 

Hınta  Kile 15-17-18-20-23-30- 12/4, 30/146, 31/151, 3/6 31/153, 4/7, 
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40-46-83- 330 7/13, 10/19 13/26, 29/145, 32/150 

Hınta  Kile 

10-16.6-18.18-21.8-

30-36 

1

331 

35/49, 51/9, 53/18 39/129, 53/18, 44/132 

44/125, 49/6, 50/8, 52/11 

Şa‘ir
315

 Kile 9.41-13-15-20 

1

330 30/146, 25/41, 30/157, 5/7 

Şa‘ir  Kile 8.3-9-14-15 

1

331 35/49, 39/129, 53/12 

Şa‘ir  Kile 15 

1

332 64/41 

Siyam Kile 52 

1

330 31/151 

Ak Darı Kile 15-13,3 

1

330 4/8, 29/148 

Kızıl Darı Kile 15 

1

330 4/8 

Bulgur Kile 37 

1

330 15/30 

Yulaf Kile 9 

1

331 54/14 

Harnup  Kile 0,5 

1

329 10/20 

Susam Kile 50 

1

332 64/41 

Kaynak: 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri. 

Tabloda da görüldüğü gibi başlıca tarım ürünleri olan buğday ve arpa bölgenin zirai 

üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanında darı, yulaf, susam, harnup üretimi de 

yapılmaktadır. Üretilen tarım ürünleri bununla sınırlı olmayıp ilgili defterdeki tereke kayıtları 

ile sınırlı tutulmuştur. 

Tarımsal faaliyetlerde dikkati çeken diğer bir üretim dalı da tütün üretimi olup 

özellikle tütün kaçakçılığı ile ilgili Teke Bidayet Mahkemesine intikal eden bir dava 

bulunmaktadır. Dünyanın en yaygın alışkanlığı olan tütün tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı 

Devleti’nde de kısa süre içersinde yaygınlaşmıştır. Ülkede değişik grupların farklı tepkileriyle 

karşılanan tütün uzun yıllar devlet idarecileri tarafından ekonomik yönden 

değerlendirilememiştir. 1883 yılında tütün geliri Osmanlı dış borçlarına karşılık olmak üzere, 

Duyun-ı Umumiye ile yapılan anlaşmalarla tekel işletmesi olarak kurulan Reji İdaresi’ne 

(Müşterek Menfaa İnhisar-ı Duhan-ı Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye) verilmiştir. Reji’nin 
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gelirinden Duyun-ı Umumiye’ye sabit bir pay aktarıldıktan sonra Osmanlı Devleti ile 

belirlenen oranlarda kârının paylaşılması esaslarında anlaşılmıştır. Ancak, Reji’nin tütün ekim 

alanlarına kısıtlama getirmesi, çiftçinin tütününü koyacağı depoları yeterli sayıda inşaa 

ettirememesi, iç piyasaya kalitesiz tütün sunulması, Reji çalışanlarının çoğunluğunun gayr-i 

müslim oluşu ve üreticiye iyi davranılmaması, fiyatlandırma ve tartı işlemlerinde üreticiyi 

tatmin etmemesi Reji’nin tartışılmasına yol açmıştır
316

. 

Reji şirketi zamanla Osmanlı hükümetini olduğu kadar tütün üreticisini, tüccar ve 

kullanıcısını da rahatsız etmeye başlamıştır. Tütün üretiminin serbest olduğu dönemde çiftçi 

ürününü istediği şekilde değerlendirme olanağına sahiptir. Osmanlı Devleti tarafından tütün 

tekelinin kurulmasına kadar geçen uzun süre içerisinde, üretici kendi metotları ile bir üretim 

ve pazarlama düzeni kurmuştur. Devlet kurduğu tekel sistemiyle tütüncülüğe bir şekil 

vermeye çalışmışsa da bu düzenleme üreticiyi etkilememiştir. Reji idaresinin kurulmasından 

sonra tütüncü, üretiminin her aşamasında müdahaleyle karşılaşmıştır. Şirketin kuruluşuna 

kadar rahat bir üretim ve pazarlama ortamı bulan üreticilerin serbestçe ürün yetiştirme ve 

pazarlama hakları ellerinden alınmıştır. Ürünlerin Reji’ye satılma zorunluluğu yanında, ürüne 

yeterli fiyatın ödenmemesi, tütün alım merkezlerinde eksik tartımlar sonucu üreticinin mağdur 

edilmesi, ruhsat ve depolama zorlukları, Reji çalışanlarının üreticiye iyi davranmaması, 

üreticiyi Reji’ye düşman yapmıştır. Bunun sonucunda meşru yollardan ürününü Reji kontrolü 

dışında pazarlama imkanı olmayan üretici, kendi metotlarıyla çözüm yolları aramaya 

başlamıştır. Halkın Reji şirketi’ne karşı başvurduğu en önemli direnme ve çözüm yolu olarak 

da kaçakçılığı seçtiği görülmektedir.
317

. 

İncelenen 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’ndeki bir dava vekilliği  kaydında: 

“…Medîne-i Antaya’da Reji İdaresi tarafından Ceza Mahkemesine aleyhde ikame olunan 

Duhan da‘vasıyla aleyhde vuku’bulmuş ve vuku’bulacak bilcümle deavî ve münâzaâtın aid 

olduğu muhâkeme-î şer’iyede ve muhakeme-î nizâmiye-i hukuk Ceza kısımlarında mezkur 

reji  idaresi tarafından…” ibaresinden Antalya ve çevresinde tütün üretiminin ve tüketiminin 

bol miktarda gerçekleştiğini, sağlık açısından zararlı olsa da devletin ekonomik kazanca tütün 

üretimini uzun süre dönüştüremediği, zamanla dış borç ödeme kalemlerinden birini tütün 

gelirinin aldığı, Reji İdaresi’nin baskısından kurtulmak için üreticinin malını Reji İdaresi 

dışında tütün kaçakçılığı yapanlara sattığı ve bunun için tütün kaçakçılığına iştirak edenlerin 

mahkemeye verildiği anlaşılmaktadır
318

. 
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3.5.4.   Hayvancılık 

Antalya sancağında 1911-1914 yılları arasında tereke kayıtlarına göre tarımsal 

faaliyetler yanında hayvancılık da önemli bir yer tutmaktadır. Teke coğrafyasında yaşayan 

halk hayvancılıkla uğraştığı gibi bazı hayvanlar binek olarak bazı hayvanlar ise tarım 

faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Yine bazı hayvanların etinden bazı hayvanların ise sütünden 

faydalanıldığı ilgili dönemin kayıtlarından rahatlıkla anlaşılmaktadır. Coğrafi ve iklim özelliği 

ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine elverişli olan Antalya ve çevresinde küçükbaş hayvan 

yetiştirilmekle birlikte bunların etinden ve sütünden yararlanıldığı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan araştırmaya konu olan dönemde Antalya’nın kırsal nüfusunu oluşturan 

Yörüklerin gerek yaylak ile kışlak arasındaki göçlerinde gerekse günlük ihtiyaçlarının 

karşılanmasında hayvancılık önemli bir yer tutmaktadır. Dönem içerisinde Antalya ve 

çevresinde yetiştirilen hayvan türleri büyükbaş olarak; at, merkep, deve, inek, öküz, küçükbaş 

olarak ise; koyun ve keçi olarak sicil kayıtlarında geçmiştir. Yetiştirilen hayvanların türleri, 

özellikleri, taban ve tavan fiyatları tabloda verilmekle birlikte hayvanlar çoğu kez tereke 

kayıtlarında yer aldığı üzere  erkek ve dişi olarak ayrılmışlardır. Hayvanların renkleri yanında 

kör, topal, dişi, iğdiş, koca, küçük, büyük ve yaş gibi fiziki özellikleri belirtilmiştir. 

Ayrıca Antalya çevresinde doğal iklim koşullarının uygunluğu sonucu arıcılık 

faaliyetlerin yapıldığı ilgili dönemin tereke kayıtlarında “Arı kovanı”
319

 “Arı memlu”
320

 gibi  

ifadelerden anlaşılmaktadır. 

Tablo 3.5  59 Nolu Şer’iyye Sicil Defteri’ne Göre 1911-1914 Yılları Arasında Antalya ve Çevresinde 

Hayvan Türleri ve Fiyatları 

Türü Yaşı Fiyatı (Guruş) Varak  ve Hüküm No 

Dişi deve  700 3/6 

Deve  1462-700-550-600-550 5/10, 9/18, 52/10, 68/52, 69/53 

Doru Deve  800 7/13 

Köşek Deve  600 7/13 

Topal Deve  700 7/13 

Erkek Deve  600 9/17 

Koca Deve  300 9/17 

Koca Kayalık Deve  900 9/17 

Dişi Deve  900 9/17 

Erkek Deve  739 14/28 

Erkek Deve  550 27/149 
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Dişi Deve  650 27/149 

Erkek Deve  650 30/157 

Dişi Deve 3 500 30/157 

Hadım Deve  750 39/123 

Kirinci Deve  700 39/123 

Erkek Kör Deve  625 42/130 

Dişi Kör Deve  500 42/130 

Kör Hadım Deve  400 45/124 

Dişi Kara Deve  500 45/124 

Kara Kirinci Deve  850 45/124 

Kırmızı Kirinci Deve  750 45/124 

Bodlacı Deve  800-1200 39/123, 46/134 

Üç Yaşar Dişi Deve 3 800 46/134 

Kara Deve  600 65/43 

Mor Kara Deve  500 65/43 

Dişi Deve  495 69/53 

İhtiyar Deve  300 70/57 

Doru Kısrak  400-450-500 64/39, 2/4, 32/158, 26/44 

Kır Kısrak  400-450-600 32/158, 35/49, 55/17, 64/39 

Ak Kır Kısrak  400 56/18 

Çil Kır Kısrak  450 56/18 

Yağız Kısrak  480-600 15/30, 26/44 

Topal Kısrak  480 64/39 

Kır İhtiyar Kısrak  120 66/45 

Koca Al Kısrak  800 71/60 

Erkek Hayvan  420 71/60 

İğdiç Hayvan  540-625-800 3/6, 26/43, 29/148, 32/158 

Tay  727 4/7 

Erkek Doru Tay  250-290-300-400 32/158, 35/49, 15/30, 55/17 

Doru Erkek Hayvan  200-400-500- 29/145, 25/41, 71/60 

Kula Erkek Hayvan  1200 25/141 

Merkep  400 55/17 

Erkek Merkep  

50-80-100-125-130-140-

150-160-180-200-400 

7/13, 8/16, 5/10, 4/8, 9/17,10/19, 10/20, 11/21, 

11/22, 23/37, 25/40 27/80, 32/150, 35/149, 

35/52 

Dişi Merkep  100-218-370-386 2/4, 3/6, 4/7, 5/9, 13/26 

Merkep Maa Sıpa  100-150-190-230 2/4, 3/6, 31/153, 45/124 

Sakar İnek  200 50/8 

Konur İnek  150-200-280-300 2/4, 4/7, 27/45, 46/134 

Buzağılı İnek  200-220-250-270 3/5, 42/199, 53/13, 66/47, 54/14 
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Konur Buzağılı İnek  

200-300-375-350-436-

600-625-650- 

27/20, 5/9, 6/11, 7/13, 8/15, 13/25 13/26, 

29/145, 41/126, 42/99, 59/24 

Kara Buzağılı İnek  300 24/39, 58/23 

Sakar Buzağılı İnek  300 24/39, 58/23 

Buzağılı Gök Düve  300 64/40 

Buzağılı Sakar Düve  300 29/145 

Danalı İnek  200 51/9 

Danalı Ala İnek  255-220 41/126 ,49/6 

Danalı Sakar İnek  285 27/45 

Danalı Sarı İnek  280 27/45 

Danalı Gök İnek  200 27/45 

Danalı Boz İnek  285 27/45 

Danalı Konur İnek  160 66/47 

Dana  250-270 64/40, 54/14 

Düve  70-100-80-200-250- 

2/4, 3/5, 8/16, 9/17, 13/25, 14/27 27/149, 52/10, 

69/53 

Dişi Düve  

75-100-140-150-218-

225- 

37/50, 4/7, 23/37, 2/4, 13/26,9/17 20/32, 64/39, 

65/44, 69/53 

Buzağılı Düve  100 71/60 

Kara Düve  150 64/39 

Konur Düve  120-125-170-300 44/125, 32/158, 64/41, 64/40 

Üç Yaşar Düve  125-145-200 66/47, 36/52, 41/126 

Sarı Sakar Düve  150-200-250 53/13, 54/14, 24/39 

Boz Sakar Düve  180 53/38 

Tosun  150 64/40 

Kara Tosun  100-160-250-300-400- 

23/37, 2/4, 30/157, 37/50, 41/126 50/8, 63/36, 

64/39, 68/52 

Ala Tosun  180-200-280-300-400 27/45, 25/41, 9/17, 3/6 

Bir Yaşar Tosun  500 23/38 

İki Yaşar Tosun 1 100 5/9 

Üç Yaşar Tosun 2 120 44/125 

Dört Yaşında Tosun 3 240-250-300 20/32, 24/39, 44/125 

Öküz 4 250 53/13 

Öküz Çift  

300-320-350-500-800-

280 

3/5, 11/21, 11/22, 7/13, 14/27 14/28, 20/32, 

41/127, 41/126 52/10 

Sarı Öküz  

500-600-700-800-950-

1000- 26/44, 8/16, 45/124, 49/6, 52/10 52/11, 64/40 

Kara Öküz  250-300-350-370-550- 29/148, 30/146, 2/4, 5/9, 55/17 

Konur Öküz  

200-250-300-400-450-

480-600- 

51/9, 2/4, 29/148, 13/25, 3/6 25/41, 24/39, 

30/146, 31/153 32/158, 58/23, 35/49, 64/39 
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66/46, 66/47 

Ala Öküz  

250-300-350-400-436-

450- 

44/125, 29/148, 23/38, 3/6, 9/17 13/25, 27/149, 

29/145, 32/158 35/49, 39/123, 42/139, 51/9 

55/17, 66/46 

İhtiyar Öküz  436 3/6 

Koca Öküz  600 4/7 

Çil Öküz  100-120-125- 5/9, 15/30, 36/52 

Giridli Öküz  300-350 30/146, 55/17, 58/22 

Koyun  400 32/158 

Toklu  50-70-75-160- 3/5, 5/10, 9/18, 53/12, 67/48, 71/60 

Koyun Maa Toklu  40 66/47 

Koyun Kuzulu  120 66/47 

Koç  60-72 30/146, 35/49 

Keçi  120 5/9 

Oğlaklı Keçi  50-95- 9/18, 30/157 

Teke  60-110 13/26, 4/7 

Çebiç  25-57-70 66/47, 4/7 

Kaynak: 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri. 

Tabloda verilen fiyatlar yaklaşık dört yıllık bir zaman diliminde vefat eden şahısların 

miras bıraktıkları mallardan tereke kayıtlarında dökümü verilen hayvan fiyatlarıdır. Onun için 

bu fiyatlar şüphesiz o dönemin rayiç fiyat bedelini yansıtmaz. Tabloda da görüldüğü gibi aynı 

özelliklere sahip hayvanlar farklı fiyatlandırıldığı gibi, hayvanların yaşları da fiyatlandırmada 

belirleyici bir özellik değildir. Örneğin üç yaşında bir dişi deve 500 kuruş iken,  yine üç yaşar 

bir dişi deve için 800 kuruş fiyat tespiti yapılmıştır. 

3.5.5.  Ticaret 

İlk Çağlardan itibaren bir liman şehri olan Antalya’nın gerek ticari ehemmiyeti 

gerekse Anadolu’nun güneyinin güvenliği açısından stratejik bir önemi vardır. Şehir 

kurulduğu yıllardan  itibaren Güney Anadolu coğrafyasının en önemli liman kentlerinden biri 

olmuştur. Türk hakimiyetine geçtikten sonra Osmanlı döneminde de coğrafi konumundan 

dolayı ticari  ehemmiyetini korumuş ve Anadolu mallarının çıkış; Suriye, Mısır ve Hindistan 

mallarının ise Anadolu’ya giriş yaptığı liman şehirlerinden biri olmuştur. Özellikle XV. 

yüzyılda Anadolu’nun Suriye ve Mısır’a Akdeniz’den çıkış kapısı olan başta Antalya limanı 

olmak üzere güney Anadolu limanlarından kereste, Bursa ipekleri, Ankara sof’u, demir ve 

demir ürünleri ihraç edilirken; Mısır’dan ise Hint baharatı, Mısır keteni ve Suriye sabunu 

getirilirdi. Ayrıca Antalya köle ticaretinin de merkezi olup beyaz köle ihraç edilen güneyden 
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zenci köle ithal edilirdi. Hatta transit ticaretle meşgul pek çok Bursalı tüccar da Antalya’da 

ikamet ederdi
321

. Ancak, 1516-1517 yıllarında Mısır’ın fethinden sonra Anadolu’yu 

Trablusşam, İskenderiye, Dimyat ve Hindistan’a bağlayan ve özellikle XV. yüzyılda Anadolu 

mallarının antreposu olan Antalya limanı, eski önemini yitirmeye başladığı gibi XVII. 

yüzyılda önemsiz bir yerel liman konumuna düşmüştür. XVIII. yüzyıldan itibaren İzmir’in 

giderek önem kazanması sonucunda Antalya limanındaki yoğunluk azalmaya başlamıştır
322

. 

Öte yandan Süveyş Kanalı’nın açılmasından sonra Antalya limanının Akdeniz’i 

Hindistan’a bağlayan ticaret yolları üzerinde bulunması, doğu-batı, kuzey-güney ticaret 

yolları üzerinde ulaşımının kolay bir şehir olması Antalya’nın ticari ve iktisadi ehemmiyetini 

yeniden arttırmıştır. Zaten Antalya’dan Mısır, Trablus, Kıbrıs gibi yerlere ticaret yapıldığı 

gümrük defterlerinde de sık sık geçmektedir
323

. 

XX. yüzyıl başlarında ticaretini, salnamelerde “İskele” olarak geçen limanı sayesinde 

gerçekleştiren Antalya, Hamid sancağı’nın ihracat ve ithalat merkezi durumundadır. Ticarî 

malların at ve deve gibi yük hayvanlarıyla taşınıp buradan da diğer bölgelere nakledildiği 

merkez konumunda olan Antalya limanı, ticarî güzergâhın İzmir’e kaymasıyla bir nebze 

önemini yitirse de konumundan dolayı Antalya’nın önemli bir ticaret merkezi olduğu 

söylenebilir. Bu çerçevede XX. yüzyılın başlarında büyüklü küçüklü birçok yerli ve yabancı 

geminin uğrak yeri olan Antalya limanı’ndan Mısır ve İskenderiye’ye zahire, kereste, 

mahrukat (odun, kömür vb.) türü ürünler ihraç edilmiştir
324

. 

İncelenen 59 nolu Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nde,  gerek dava vekilliği gerekse 

terekelerdeki borçlu-alacaklı kısımlarında dört hükümde “tüccar” tabiri bulunmaktadır. 

Bunlardan ikisi gayrimüslim ikisi Müslüman olup bunlar, Totoros Ağa mahdumu Yanko,
325

 

Mâzenci oğlu Hacı Kiryako Efendi,
326

 Tüccar Giritli Ali Kaptan
327

 ve Araboğlu Tüccar 

Çorbacı’dır
328

. Sicilde yer alan Kavukçu  Hacı Mustafa bin Hacı İbrahim’in tereke kaydında 

Amerikan kaput, Amerikan astar, Meksika şitari bulunmaktadır
329

. Antalya’da ticaret şüphesiz 

bu bilgilerle sınırlı değildir. Ticari hayata dair daha geniş bilgi için aynı dönemleri kapsayan 

bütün defterlerin  okunması halinde  detaylı bilgiye ulaşmak mümkün olabilir. 

                                                           
321

 İnalcık, 2003: 134. 
322

 Armağan, 2005: 110.   
323

 Karaca, 2002: 128-129. 
324

 Beden, 2007: 193-195.   
325

 AŞS. 59, vrk. 2/hk.3.  
326

 AŞS. 59, vrk.28/hk.152.  
327

 AŞS. 59, vrk.55/hk.17.  
328

 AŞS. 59, vrk.55/hk.17.  
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DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

59 NUMARALI  ANTALYA ŞER‘İYYE SİCİLİ’NİN TRANSKRİBE METNİ 

4.1. 59 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili’nin Transkribe Metni 

VARAK: 1 

Numara: 1 Boş 

Numara: 2 

Medine-i  Antalya nevahîsinden  Serîk  Nahiyesi’nin Kökez  Karyesi civarında 

meskun  Karahacılı  Aşîretinin Sarıkabalı Mahallesinden zat-ı şahs-ı tar‘rif-i şer‘i ile muarref 

Osman Ağa İbn-i Hacımehmet bin Hacı Ali meclis-i şer‘i şerif-i enverde  Medine-i 

Mezbure’nin Şarambol Hamidiye Mahallesi ahâlisinden Giritli Ali Ağa İbn-i Mustafa 

hakkında takrir-i kelâm ve tezkîr-i merâm idüp zikrolunan Medîne-i Antaya’da Reji İdaresi 

tarafından Ceza Mahkemesine aleyhde ikame olunan Duhan Da‘vasıyla aleyhde vuku‘ 

bulmuş ve vuku‘ bulacak bilcümle deavî ve münâzaâtın aid olduğu muhâkeme-î şer‘iyede ve 

muhakeme-î nizâmiye-i hukuk  ceza kısımlarında mezkur reji  idaresi tarafından vesâir îcab 

idenlerle müddâi ve müddaa aleyh ve şahs-ı sâlisi mukziye i‘razü’l-hükm vel gayri suretiyle 

bedâyüden ve  i‘râzan ve iâdeten ve istinâfen ve temyîzen muhâsame ve muhâkemeye ve 

nâmıma izâfetle  evrak ve levâyıh-ı müstedîyat-ı tanzîm ve vaz‘-ı imza ile devâri âidesine 

takdim ve teblîğ ve tebellüğe ve şuhûdu ikâme ve ruyine ve mümeyyiz ve ehl-i habere ta‘yin 

ve azle ve istihlâf-ı vecz ve vaz u tasdîk ve fekke  ru’yet  ve tetkîki hısâbât  ve taleb ü ve 

keşfû  taksîme ve ısbât-ı verâsete ve namıma arâzi ve emlâkı bey u şira ve ferâğa ve lehde 

sâdır olacak i‘lâmatın ahziyla muvakka‘ icrâya va‘zına velhâsıl husûsu mezkûrun tevakkuf 

olduğu umûrun işbu me’mûriyete tarafımdan mûma ileyh Ali Ağayı vekaletnâme-i mutlaka-i 

sahîhi şer-î ile vekîl-i nâib-i münâsib nasb u tayin eyledim dedikde mûma ileyh Ali Ağa dahî 

ber vechi muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul ve hıdmeti lazımesini kema yenbağî edâ ve 

îfâya  taahhüt ve iltizam itmeğin ma vaka‘ bâ taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-ışrîn min 

Cemaziye’l evvel senete selâsin ve selâsi mi’etin ve elf 

Şuhûdül hâl 

Kökez Karyesi ahâlisinden Zihni Efendi oğlu Hâmi 

Karye-i mezkurdan Giritli Mustafa oğlu Hasan ve yine 

Kerim oğlu  Akif 

Yine Zihni Efendi oğlu Şemşi Ağa ve gayruhum 
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VARAK: 2 

Numara: 3 

Medine-i Antalya nevâhîsinden Serik Nâhiyesinin Kökez Karyesi civarında meskun 

Karahacılı Mahallesinde meskun Camili Mahallesinden  zât-ı şahs-ı ta‘rif-i şer‘i ile muarref 

Şakır Hasan bin Molla Süleyman ……. meclîs-i şer‘i şerîf-i enverde ikrâr-ı tâm ve takrir-i 

kelâm idüp bundan mukaddem Antalya’nın Cumalı  Karyesinde Kayabaş Mahallesinden fasl-ı  

şeni maddesinden havî hakkımda Teke Ceza Mahkemesine ikâme olunan da‘vadan dolayı 

lehimde ve aleyhimde vuku‘ bulmuş ve vuku‘ bulacak bilcümle deâvi ve münâzâtın aid 

olduğu muhâkeme-i şer‘iyede ve muhâkeme-i nizamiye-i icra kısımlarına îcâp edenlerle 

müddaî ve müddeâ aleyh ve sahs-ı sâlis-i mukziye ve iğraz-ı hükm velgayr  sûretiyle 

bedâyüden ve iğtirâzan ve iâdeten ve istinâfen ve temyîzen muhâseme ve muhakemeye ve 

nâmıma izâfetle evrâk ve levâyîh-ı müstedîyâti tanzim ve vâz-ı imza ile devâir-î âidesine 

takdîm ve teblîğ ve tebellüğe şûhudu ikâme  ve rûyine mümeyyez ve ehli habere ta‘yin ve 

azle ve istihlâf-ı vecze vâz û tasdîk ve fekke ve ru’yet ü tedkîk-i hisâbat ve taleb-ü keşfi 

taksîme ve isbâtı verâsete ve namıma arâzı  ve emlâk bey u şira ve ferâğa ve lehimde sâdır 

olacak îlâmatın ahziyla müvakka‘  icraya ve zımmına velhâsıl husûs-u mezkûrun mütevekkaf 

olduğu umûrun  tarafımdan Antalya da mukîm da‘va vekillerinden Silistreli(?) zâde Safer 

Efendi’ye  kabulüne mevkuf velâlet-i âide-i mutlâka-i sâhîha-i şer’iye ile vekil ve naib-i 

münâsip nasp ve ta‘yin eyledim dedikde ma hüvel vakî‘ bittalep  ketb ü  imla olundu. Fil-

yevmi’t-tasi‘ ve’l-işrîn min Cemazi’l-âhir senete selâsin  ve selâse mietin ve elf. 

Şuhûdül hâl 

Kökez garyesinden Anbalı Hüseyin Pehlivan ve  

yine Arifoğlu Zihni Efendi 

Tüccardan Totoros Ağa mahtumu Yanko ve gayruhum. 

Numara:4 

Medine-i Antalya nevâhîsinin  Serik Nâhiyesinin Üründü Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Kara Mehmet bin Osman’ın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Döndü binti Molla Süleyman ile sulb-i kebîr oğulları Cemal ve Mustafa ve  sulbiyye-î sağîre 

kızı Fatma ve sulb-î sagîr oğlu Mehmet’e munhasıra olduğu bil ihbar ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümayân olduktan sonra sıgarân-ı mezbûrânın vakt-i rüşd-ü sedadlarına değin 

tesvîye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb-ı tayin olunan  erkarındaşları Cemal’in taleb ü 

ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beynel veresetil vereseti’l-mezbûra   

bilmüzâyede bey‘ ve  taksîm olunan mütevaffây-ı merkûmun terekesi defteridir ki ber vech-i 
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âtî zikr ve beyan olunur. Fil yevmi’l-hâmis ve’l-ışrin min saferü’l-hayr  senete selâsin ve 

selâsi mietin ve elf. 

Doru kısrak re’s  1                                              450   guruş       

Dişi tay  re’s 1                                                    250   guruş 

Erkek merkep re’s 1                                           250   guruş 

Dişi merkep re’s 1              100   guruş 

Sarı öküz re’s 1    370   guruş 

Konur öküz re’s 1             370   guruş   

Kara öküz re’s 1              250   guruş 

Konur öküz  re’s 1           250   guruş 

Sakar inek re’s 1           200  guruş 

Kara İnek re’s 1                      200  guruş 

Düve  re’s 1            150   guruş 

Tosun re’s 1             400  guruş 

Dana re’s 1               70    guruş 

Arı adet  35 adet           600  guruş 

Hınta kîle 10                                                        150  guruş 

Hınta mezruğ                        400  guruş 

Şa‘îr mezruğ                        150  guruş 

Yorgan maa döşek            100  guruş 

Eski keçe 2 adet                50  guruş 

Çul adet 2  100 guruş 

Çuval adet 10             100  guruş 

Kilim 1 adet             125  guruş 

Eğer takımı 1 adet                40  guruş 

Çift âlatı 2 adet                           50  guruş 

Bakır kıyye 10 adet            100  guruş 

Sandık 2 adet            300  guruş 

Heğbe 1 adet                 60  guruş 

Anbar göz 4 adet            125  guruş 

Saat     1 adet                  60  guruş 

Düven (?) 1 adet               60  guruş 

Çifte tükenk1 adet                                 109  guruş 

Hırdavât 1 adet               30  guruş 
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Yekûnü-t  tereke                                                   5669  guruş 

Minha’l-ihrâcât 

Mihri zevce            101 guruş 

Resm-i kısmet          141 guruş 

Varak   10   guruş  

Kaydiye   17   guruş 

pul  maa makbuz   3      guruş 20 para 

Yekûnü’l-ihracat   373  guruş  20 para 

Sahhü’l-bâkî  5395 guruş 20 para 

Taksim-i beyne’l- verese  

Hisse-i zevce  674 guruş 17 para 

Hisse-i İbn-i kebir Mustafa  1348 guruş 34 para 

Hisse-i İbn-i kebir Cemal  1348 guruş 34 para 

Hisse-i binti sağire Fatma  677 guruş 17 para 

 

Verese-i mezburûndan bâlâda muharrer kibâr-ı mezbûrun hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyeleri olan 

bâlâda merkum meblağ-ı mezkûru tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istifây-ı hak 

eylediklerini her biri huzûr-u şer‘de  tâyıan ikrâr ve i‘tiraf ettikleri sagîrân-ı mezbûrânın 

bâlâda merkum hiss-i irsiye-i şer’iyyeleri olan meblâğı mezkuru li-eclil hıfz vasıyyi merkum 

Cemal yedine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 15 Saferü’l- hayr sene 330  

Eddâi Naib-i Nahiye-i Serik  

Sâk Naibi  Mehmet Tahir  

VARAK: 3 

Numara: 5 

Medine-i Antalya nevâhîsinin  Serik Nâhiyesinin Üründü Karyesi civarında Karahacılı 

Aşiretinin  Sarıkabalı Mahallesinde meskun iken bundan akdem vefat eden İlvaroğlu Ömer 

bin Hüseyin’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Gülsüm binti Hacı Mustafa ile sulb-i 

kebîr oğlu İsmail ve sulbiyye-i  kebîre kızları Emine ve Gülsüm ve Döndü ve sulb-i sagîr oğlu  

Hüseyin’e münhasıra olduğu bil ihbar ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra 

sagîri mezbûrun vakt-i rüşdü sedâdlarına değin tesvîye-i umurlarına kıbel-i  şer‘den vasi  nasb 

u tayin olunan li ebeveyn er karındaşı İsmail’in taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve 

terkîm ve beynel vereseti’l-mezbûra   tevzi‘ ve taksim olunan mutevafây-ı merkumun terekesi 
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defteridir ki ber vech-i âtî zikr ve beyan olunur. Fil-yevmi’t-tasi‘ ve’l-işrîn min Saferi’l-hayr 

senete selasîn ve selâsi mietin ve elf. 

Öküz  re’s 1   300 guruş 

Konur inek  re’s 1   200 guruş 

Siyah inek  re’s 1   200 guruş 

Dana re’s   re’s  1  100 guruş  

Koyun  re’s 5  250 guruş 

Çuval 5 adet  55   guruş 

Tabak takım 1 adet  50   guruş 

Eski çul 1 adet  25   guruş 

Eski keçe 2 adet  40   guruş 

Dakik kîle 3 adet  60   guruş 

Nuhas kıyye 9 adet  50   guruş 

Çift âlâtı  40   guruş 

Mezru’ hınta  160 guruş 

Hırdavat  25   guruş 

Yekûnü-t  tereke      1555 guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet  38  guruş   30 para 

Varak  10 guruş 

Kaydiye  4 guruş  30 para 

pul  maa makbuz  1 guruş 20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât 55 guruş 

Sahhü’l –bâkî 1500 guruş 

Taksim-i beyne’l- verese 

Hisse-i zevce  187 guruş 20  para 

Hisse-i İbn-i kebîr  ey  Ömer  375 guruş 

Hisse-i kebîre Emine  187 guruş 20 para 

Hisse-i kebîre Gülsüm  187 guruş 20 para 

Hisse-i kebîre Döndü   187 guruş 20  para 

Hisse-i İbn-i sagîr Hüseyin  375 guruş 

Derûne-i kısamda muharrer  verese-i kibâr-ı  mezbûrûndan bâlâda merkum hisse-i irsiye-i 

şer‘iyeleri olan meblâğ-ı mezkûru huzûru şerde tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve  istifay-ı 

hak eylediklerini tâbıkan ikrar ve î‘tiraf ettiklerini sagîr-i mezbur Hüseyin’in bâlâda merkum 
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hisse-i irsiye-i şer‘iyyesi olan meblağ-ı mezkûru  li eclil hıfz vasi‘-i  merkum İsmail yedine 

teslim olduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 26 Saferü’l-hayr sene 330  

Eddâi Naib-i Nahiye-i Serik  

Naibül sâk  Mehmet Tahir  

Numara: 6 

Medine-i Antalya etrâf-ı şehr-i Murtana  Gürlü Mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefat eden Muhasip Kerim Efendi İbn-i Halil’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Fatma binti Feyzi ile sulb-i kebîr oğlu Naim ve sulbiyye-i  kebîre kızları Hanife ve Zeynep ve 

sulb-i sagîr oğulları Celil ve Sefer  ve sulbiyye-î sağîre kızları Fâtıma’ya münhasıra olduğu bil 

ihbar ‘indeş’ş-şer ‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrûnu  mezbûrûn vakt-i rüşdü 

sedâdına değin tesvîye-i umurlarına kıbel-i  şer‘den vasî  nasb u tayin olunan valdeleri Fâtıma 

Hâtun’un taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l vereseti’l mezbûre 

tevzi‘ ve taksim olunan mutevafây-ı merkûmun terekesi defteridir ki ber vech-i âtî zikr ve 

beyan olunur. Fi’l- yevmi’s-sâmin vel aşr min Rebî’ü’l-evvel senete selâsîn  ve selâsi mietin 

ve elf. 

Dişi deve re’s 1   700 guruş 

Erkek  hayvan  re’s 1   540 guruş 

Ala öküz re’s  1   436 guruş 

Konur öküz re’s 1   400 guruş 

Kara öküz re’s 1  600 guruş 

Kara tosun re’s  1  400 guruş 

İnek     re’s 1  200 guruş 

Erkek merkep re’s 1  100 guruş 

Dişi merkep re’s 1   150 guruş  

Erkek sıpa  re’s 1  150 guruş 

Hınta kîle 40 920 guruş 

Bakır kıyye  15 adet   150 guruş 

Tabak takım 2 adet  80 guruş 

Kilim 1 adet   150 guruş 

Çuval 7 adet   60 guruş 

Keçe çul  2 adet  100  guruş 

Tek tüfenk 1 adet   30 guruş 

Çift Âlâtı 2 adet  100 guruş 

Mezru’ hınta   690 guruş 
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Mezru’ şa’îr   150 guruş 

Hırdavât  150 guruş 

Yekûnü-t  tereke     6361 guruş     

Minhe’l-ihrâcât 

Mihr-i zevce  101 guruş 

Varak  10 guruş 

Pul maa makbûz  4 guruş 20 para 

Ücret-i mekkâre  100 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât 215  guruş   20 para 

Sahhü’l –bâkî 6045 guruş 20 para 

Resm-i kısmet  0150 guruş 10 para           

 5894 guruş 10 para 

Kaydiye 0017 guruş 30 para            

Taksîm-i beyne’l- verese 5876 guruş 20 para          

Hisse-i zevce  734 guruş 22 para 

Hisse-i İbn-i kebîr   1142 guruş 26 para 

Hisse-i binti  kebîre Hanife 5 571   guruş 13 para 

 Hisse-i   kebîre Zeynep  571   guruş 13 para 

Hisse-i   İbn-i sagîr Celil  1142 guruş 26 para 

Hisse-i İbn-i sagîr  1142 guruş 26 para 

Hisse-i binti  sagîre Fatıma  571   guruş 13 para 

Derûne-i kısamda muharrer  verese-i kibâr-ı  mezbûrûndan kibâr-ı mezbûrun bâlâda merkum 

hisse-i irsiye-i şer’iyyeleri olan meblâğ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istifay-

ı hak eylediklerini ba‘del ikrâr sagîrûnu mezbûrûnun hisse-i irsiye-i şer’iyyeleri bâlâda 

merkum meblağı mezkûru yecibü’l-infâk vel iksâ  valideleri ve hissei-i mezbûre  Fâtıma 

hâtun ye’dine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 18 Rebi‘i’l-evvel sene 330  

Naib-i Eddâi  

Nahiye-i Serik  

Naibü’s sak  Mehmet Tahir  

VARAK: 4 

Numara: 7    

Medine-i Antalya’nın  etrâf-ı şehr-i Murtana’da  Gürlü Mahallesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Hacıkerimoğlu İbrahim’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 
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Havva binti Hüseyin ile sulbiyye-i  kebîre kızları Anakız ve Düriye  ve sulbiyye-î sağîre kızı 

Hanife ve nazarında mekin hamli mevkûf İbrahim’e münhasıra olduğunu bil ihbar ‘indeş’ş-şer 

‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduklarında sagîr-i mezbur ile sagîri mevkûfun sıgarı 

tevellüdünde tesvîye-i umûruna kıbel-i  şer‘den vasî  nasb u tayin olunan valideleri Havva 

hâtunun taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve   terkîm ve bi’l müzayede bey‘ ve 

şîraü’l-vereseti’l-mezbûre   tevzi‘ ve taksim olunan mutevafây-ı merkumun terekesi 

defteridirki ki ber vech-i âtî zikr ve beyan olunur. Fi’l- yevmi’s sabi‘ ve’l-işrîn min Rabi‘i’l- 

evvel  senete selâsin  ve selâsî mietin ve elf. 

İğdiç hayvan re’s 1  727  guruş 

Erkek merkep re’s  1  218 guruş 

Öküz sakar re’s 1  400 guruş 

Def’a sakar öküz re’s 1   550 guruş 

İhtiyar öküz re’s 1  600 guruş 

İnek re’s 1  250 guruş 

Sakar inek re’s 1  150 guruş 

Düve re’s  1    100 guruş 

Oğlaklı keçi re’s 1   110 guruş 

Çebiç re’s 1  70 guruş 

Bakır kıyye 7 adet  72 guruş 

Hınta kîle 6 279 guruş 

Mezru’ hınta   245  guruş 

Mezru’ şa’îr  75 guruş 

Tabak takım 1 adet  40 guruş 

Yeni Çul 1 adet   35 guruş 

Çuval 4 adet  60 guruş 

Hırdavât  52 guruş 

Yekûnü-t  tereke     3493 guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Mihr-i zevce  101 guruş 

Varak  10 guruş 

Ma’der  100 guruş 

Pul maa makbûz  100 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   313  guruş  20 para 

Sahhü’l-bâkî     
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 3179 guruş 20 para 

Resm-i kısmet 0079 guruş 20 para            

 3100 guruş 00 para 

Kaydiye  0015 guruş 10 para             

 3084 guruş 30 para 

Hisse-i zevce  385 guruş 23 para 

Hisse-i Anakız  539 guruş 33 para 

Hisse-i Düriye    539 guruş 33 para 

Hisse-i binti sagîre Hanife  539 guruş 35 para 

Hisse-i sagîri mevkuf  İbrahim  1079 guruş 26 para 

Derûne-i kısamda muharrer verese-i kibâr-ı mezbûrûnun bâlâda merkum hisse-i irsiye-i 

şer’iyyeleri  olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istifay-ı hak 

eylediklerini ba‘del ikrâr sagîrâ-i mezbûrânın ile sulb-i mevkûfun bâlâda merkum hisse-i 

irsiye-i şer‘iyyeleri olan meblâğ-ı mezkûru yecibül infâk vel iksâ ve hisse-i merkûmları 

Havva Hâtun yedine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 17 Rebî‘ü’l-evvel sene 300 

Memuru tereke 

Serik Nâibi 

Numara: 8 

Medine-i Antalya nevâhîsinden  Serik nahiyesi civarında meskun Karahacılı Aşîretinin 

Sarıkabalı Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefat eden Ahmet bin Koca Süleyman’ın 

verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Ümmü binti Mûsa ile sulbiyye-i  kebîre kızları Dudu 

ve Hadîce sulbi sâgır oğlu Hüseyin’e münhasır olduğu bil ihbar ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra sıgarı  mezbûrun vakt-i rüşdü sedâdına değin tesvîye-i umûruna 

kıbel-i  şer‘den vasi  nasb u tayin olunan valideleri Ümmi Hâtunun taleb ü ma‘rifeti ve 

ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beynel vereseti’l-mezbûre tevzi‘ ve taksim olunan 

mutevafây-ı merkumun terekesi defteridir ki ber vech-i âtî zikr ve beyan olunur. Fîl yevmi’l-

hâmis ve’l-işrîn min Cemazi’l-evvel senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Bakır kıyye 6 adet  60 guruş 

Yatak takım 1 adet  40 guruş 

Çuval 3 adet  20 guruş 

Çul 1adet  30 guruş 

Hınta kîle 20 adet  400 guruş 

Ak darı  kîle 4 adet  60 guruş 

Kızıl darı kîle  4 adet  60 guruş 
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Merkep re’s 1 adet  400 guruş 

Hırdavât  26 guruş 

Yekûnü-t  tereke    996 guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi  25 guruş 

Kaydiye   3 guruş 

Pul   1 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât  29 guruş 

Sahhü’l-bâkî   967 guruş 

Taksîm-ü beyne’l- verese 

Hisse-i zevce  120 guruş 35 para 

Hisse-i binti   211 guruş 21 para 

Hisse-i binti  211 guruş 21 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Hüseyin  423 kuruş 2   para 

Verese-i mezbûrûndan kibâr-ı mezbûrun bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblâğı  mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istifay-ı hak ettiklerini tâbıkan ikrar ve 

itiraf ettikleri sagîr-i mezburinin bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyesi  olan meblâğı 

mezkuru li eclil hıfz vasiye-i mezbûre validesi Ümmi Hâtun yedine teslim olunduğu iş bu 

mahalle şerh verildi. 

Reis-i Nahiye-i Serik  

Naib Mehmet Tahir 

VARAK: 5 

Numara: 9 

Medine-i Antalya nevâhîsinden  Serik Nâhiyesinin Gebiz karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Mehmet Ali oğlu Süleyman’ın verâsetini zevce-î menkûha-i 

metrûkesi Havva binti Mustafa zevce-î menkûha-i metrûkesi Hadîce binti İsa’ya zevce-i 

mezbûre Havva’dan mütevellid sulb-i sagîr oğulları Ferid ve Mehmet Ali ve diğer zevce-i 

mezbûre Hadîce’den mütevellid sulb-i sagîr oğlu Halil’e münhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-

şer ‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrunu mezburûnun vakt-i rüşdü sedâtlarına 

değin tesvîye-i umurlarına kıbel-i  şer‘den vasi nasb-u tayin olunan her birinin validelerinin 

taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beynel vereseti’l-mezbûre tevzi‘ ve 

taksim olunan mutevafây-ı merkumun terekesi defteridir ki ber vech-i zîr  beyan olunur. 

Tahrîran fil yevmi’s-sâdis min Rebi‘ü’l-âhir senete selesin ve selesi mietin ve elf. 
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Koca öküz  re’s  1  100 guruş 

Alacalı (?) öküz re’s 1  300 guruş 

Doru koca  öküz re’s 1  450 guruş 

Sarı öküz re’s 1  550 guruş 

Buzağılı inek re’s 1  300 guruş 

Bir yaşar tosun re’s 1  100 guruş 

Erkek merkep re’s 1  370 guruş 

Kıyye tas 1 adet  200 guruş 

Çul 2 adet  60 guruş 

Kilim kanat 1 adet  80 guruş 

Kıl çuval 10 adet  300 guruş 

Kazan 1 adet  60 guruş 

İbrik 1 adet  10 guruş 

Kefen 1 adet  20 guruş 

Tencere 1 adet  20 guruş 

Tava 1 adet  10 guruş 

Tabak 1 adet  16 guruş 

Tas 1 adet  5 guruş 

Çanak 2 adet  18 guruş 

Közlü sahan 1 adet  15 guruş 

Kuşak 1 adet  10 guruş 

Çifte tüfenk  adet  135 guruş 

Koç re’s   120 guruş 

Mezru’ şa‘îr kîle 25   290 guruş 

Mezru’ hınta kîle 25 adet  825 guruş 

Karın sağma (?)  10 guruş 

Çift âlatı 2 adet  50 guruş 

İnek  1 adet  250 guruş 

Hırdavât   20 guruş 

Yekûnü-t  tereke     4704  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Varak  10  guruş 

Pul  maa makbuz  3  guruş  20 para  

Ücret-i mekkare gün 3    60 guruş 



97 

 

 

Yekûnü’l-ihrâcât  73 guruş  20 para  

Sahhü’l-bâkî     4630 guruş 20 para 

Resm-i kısmet  0115 guruş 30 para            

 4514 guruş 30 para 

Kaydiye  0013 guruş 30 para              

 4501 guruş 00 para    

taksim-i beyne’l- verese  

Hisse-i zevce Havva 

Hisse-i zevce Hadîce  

Hisse-i İbn-i Veli sagır 

Hisse-i binti sagîr Mehmet Ali 

Hisse-i sagîr Halil 

Derun-ı kısamda muharrer verese-i mezbûrûndan  kibâr-ı mezbûrun bâlâda merkum hisse-i 

irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı  mezkûru huzuru şer‘ide tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve 

istifây-ı hak ettiklerini bağdel ikrar sagîrîni mezbûrûnun hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağı  mezkûru bil esası vech üzre vasileri ve valideleri Havva ve Hadîce Hâtun yedlerine  

li-eclil hıfz teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 6 Rebi’ü’l- ahir 330  

Eddai  

Naib-ü Nahiye-i Serik  

Naibüs- sak  Mehmet Tahir. 

Müteveffay-ı merkumun ahali-i mezbûren zimamatı ber vechi zîr beyan olunur. 

Hadîce oğlu Mehmet yerine  609 guruş 

Durmuş biladeri Ahmet  yerine  250 guruş 

Ali koca yerine  150 guruş 

Ali oğlu Kerim yerine  160 guruş 

Koca gözde olan  100 guruş 

Numara: 10 

Medine-i Antalya nevâhîsinden  Serik Nâhiyesinin Gebiz civarında meskûn Honâmlı 

Aşiretinden vefat eden Osman bin Mustafa’nın veraseti sulbiye-i sagîre kızı Aişe ile oğlu 

Hüseyin ve Ali’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân 

olduktan sonra sagîre-i mezbûrenin vakti rüşdü sedâdına değin tesvîye-i umurlarına kıbel-i  

şer‘den vasi ve  nasb u tayin olunan mütevaffayı merkumun karındaşoğlu Mehmet’in taleb ü 

ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beynel vereseti’l-mezbûre tevzi‘ ve taksim 
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olunan mütevaffayı merkumun terekesi defteridir ki ber vechi âtî zikr ve beyan olunur. 

Tahriren fil yevmi’r-râbî‘ min Rebî‘ü’l-âhir senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Koyun re’s  10    700 guruş 

Kuzu  re’s 8   300 guruş 

Deve  re’s 2  2924 guruş 

Merkep re’s 1   200 guruş 

Çuval 8 adet  80 guruş 

Keçe ihram  15 guruş 

Bakır kıyye  2 adet  20 guruş 

Yekûnü-t  tereke     3239  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz  ve tekfin  250 guruş 

Varak 10  guruş 

Pul  maa makbuz  22  guruş  

Yekûnü’l-ihrâcât   266 guruş  

Sahhü’l-bâkî     3012 guruş 20 para 

Resmi kısmet  0075 guruş 20  para         

 2937 guruş 00 para 

Kaydiye  000 9 guruş                      

 2928 guruş       

taksim-i beynel verese 

Hisse-i binti mezbure Aişe     1464 guruş  

Hisse-i ahunlehüma Hüseyin  732 guruş 

Hisse-i ahunlehüma Ali          732 guruş 

Verese-i mezbûrûndan derûnı kısâmda muharrer verese-i mezbûrun  bâlâda merkum hisse-i 

irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı  mezkûru huzûru şer‘ide tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve 

iştikây-ı hak eylediklerini bağdel ikrâr sagîri mezbûrunun hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

bâlâda merkum meblağı mezkûru li-eclil hıfz ve hisse-i mezbur Mehmet’e teslim olunduğu iş 

bu mahalle şerh verildi. Fî 4 Rabi‘i’l- âhir sene 330  

Eddâi Naib-i Nahiye-i Serik  

Naibü’s-sâk Mehmet Tahir 
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VARAK: 6 

Numara: 11 

Medine-i Antalya nevâhîsinden  Serik Nâhiyesinin Abdurrahmanlar  karyesinde sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Bekir bin Mehmet’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Fatma binti Hasan ile sulb-i sagîr oğlu Mehmet’e münhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-

enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrânı mezbûrânın vakti rüşdü sedâdına değin 

tesvîye-i umurlarına kıbel-i  şer‘den vasî  nasb u tayin olunan vâlidesi Fatma Hâtun’un taleb ü 

ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beynel vereseti’l mezbûre tevzi‘ ve taksim 

olunan mütevaffayı merkûmun terekesi defteridir ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fil 

yevmi’l-hâmis vel aşr min Cemadi’l-âhir senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Buzağılı inek re’s 1  300 guruş 

Bakır kıyye 1 adet  30 guruş 

Yatak yorgan 1 adet  45 guruş 

Mezru’ hınta esmanı   550 guruş 

Çift âlâtı  20 guruş 

Hırdavât  50 guruş 

Yekûnü-t  tereke     995  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin   25 guruş 

Pul maa makbuz  10 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât    26 guruş  

Sahhü’l-bâkî 969 guruş  

Kaydiye 003 guruş          

 966 guruş      

taksim-i beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma Hâtun     120  guruş  30  para  

Hisse-i İbn-i sagîr Mehmet                        845  guruş  10  para 

Bâlâda muharrer verese-i mezburândan Fatma Hâtun’a bâlâda merkum hisse-i irsiye-i 

şer‘iyesi olan meblağı  mezkûru tamâmen ahz u kabz ve istifây-ı hak eylediğini bağdel ikrâr 

sagîri mezbûr Mehmet’in hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan meblağı mezkûrû yecibül infâk vel iksâ 

ve hisse-i mezbûre validesi Fatma yedine teslim olduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 15  

Cemadi’l-âhir sene 330 

Eddâi Naib-i Nahiye-i Serik  

Naibü’s- sak Mehmet Tahir 
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Numara: 12 

Medine-i Antalya nevâhîsinden  Serik Nâhiyesinin Çandır  karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Molla Ali bin Süleyman’ın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Aişe binti Hasan ile sulb-i sagîr oğulları Hasan ve Ramazan’a münhasıra olduğu bil ihbâr  

‘ınde’ş-şer‘i’l-enver  zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrân-ı mezbûrânın vakti rüşd ü 

sedâdına değin tesvîye-i umurlarına kıbel-i  şer‘den vasî ve   nasb u tayin olunan vâlideleri 

Aişe Hâtun’un taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beynel vereseti’l 

mezbûre tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffayı merkumun terekesi defteridir ki ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur. Fil yevmi’l-âşir min Cemadi’l-âhir senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Erkek  hayvan re’s  1   300 guruş  

Mezru’ hınta  esmanı   300 guruş 

Def’a hınta mezru’    200 guruş 

Mezru’ şaî’r esmanı  70 guruş 

Çanak 20 adet  15 guruş 

Tencere 1 adet  12 guruş 

Yatak  takım 1 adet  30 guruş 

Çul 1 adet  20 guruş 

Çuval 2 adet  15 guruş 

Hırdavât  20 guruş  

Yekûnü-t  tereke    982  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Ücret-i mekkare   20 guruş 

Pul  1 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   21 guruş  

Sahhü’l-bâkî     961 guruş  

Resmi kısmet  024 guruş                   

 937   guruş  

Kaydiye 02 guruş                    

 924 guruş           

taksim-i beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre Aişe Hâtuna   115 guruş 20 para  

Hisse-i İbn-i sagîr Hasan                         404 guruş 10 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Ramazan                   404 guruş 10 para 
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Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Aişe Hâtun’a bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyesi 

olan meblağı  mezkûru tamâmen ahz u kabz ve iştifây-ı hak eylediğini bağdel ikrâr sagîran-ı 

mezbûrânın hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı mezkûru li-eclil infâk vel iksâ vâlideleri 

vasiyye-i mezbûre Aişe Hâtun yedine  teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 15 

Cemadi’l-âhir sene 330  

Eddâi Naib-i Nahiye-i Serik   

Naibü’s-sak Mehmet Tahir 

VARAK: 7 

Numara: 13 

Medine-i Antalya’nın  etrâfı şehr-i kurâsından Çığlık  Karyesinde sâkin iken bundan 

akdem vefat eden Ekizoğlu Ahmet’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Aişe binti  Yörük 

Hüseyin ile sulb-i sagîr oğulları Ahmet ve Ali ve Mehmet ve sulbiyye-i sagîre kızı Fatma’ya 

munhasıra olduğu bil ‘ınde’ş-şer‘i’l-enver    zâhir ve nümayân olduktan sonra ve sagîrûnu 

mezbûrûnun vakti rüşd ü sedâdlarına değin tesvîye-i umurlarına kıbel-i  şer‘den vasî  nasb u 

tayin olunan vâlideleri Aişe Hâtun’un taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm 

ve beynel vereseti’l mezbûre tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi 

defteridir ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fil yevmi’l-ışrîn min Cemadi’l-evvel senete 

selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Deve doru re’s1    800 guruş 

Köçek deve  re’s  1   600 guruş 

Topal deve re’s 1  700 guruş 

Siyah tosun re’s 2    600 guruş 

Gök tosun re’s 1    250 guruş 

Merkep re’s 1    100 guruş 

Sarı sığır re’s 1   250  guruş 

Kara sığırre’s 1  250 guruş 

Bakır kıyye  1    50 guruş 

Eski kilim 1  80 guruş 

Çul  2    30 guruş 

Eski çul 1    30  guruş 

Yatak takım 1    100 guruş 

Çift âlâtı     15 guruş 

Şa’îr kîle adet 5    100 guruş 
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Hınta kîle adet 5  100 guruş 

Öküz re’s 2   800 guruş 

Hırdavât  20 guruş 

Yekûnü-t  tereke     4875  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Varak maa  makbuz     10 guruş 

Ücret-i mekkare   30 guruş 

Pul  3 guruş 20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   42 guruş 20 para   

Sahhü’l-bâkî     4831 guruş  20 para 

Resmi kısmet  0121 guruş                   

 4710   guruş  20 para 

Kaydiye 0014  guruş                    

 4696 guruş   20 para        

taksim-i beynel verese 

Hisse-i zevce-i Aişe Hâtun   587    guruş  2 para  

Hisse-i İbn-i sagîr Ahmet      1173  guruş   32 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Ali            1173  guruş   32 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Mehmet    1173  guruş   32 para 

Hisse-i binti sagîre Fatma       586  guruş   66 para 

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Aişe Hâtun bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyesi 

olan meblağı  mezkûru tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istifây-ı hak eylediklerini bağdel 

ikrâr sagîrûn-u mezbûrunun hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı mezkûru yecibü’l- infâk 

vel iksâ ve hisse-i mezbûre valideleri Aişe Hâtun yedine  teslim olunduğu iş bu mahalle şerh 

verildi. Fî 20 Cemadi’l-evvel sene 330  

Tereke  me’muru Serik Naibi Süleyman Seri 

Naibü’s-sak  Mehmet Tahir 

Numara: 14 

Medine-i Antalya nevâhîsinden  Serik nahiyesinde meskun Eskiyörük Basırlı 

Mahallesinde iken bundan akdem vefat eden Veli bin Ömer’in veraseti sulbiye-i sagîre kızı 

Urkiye ile ahunlehüme Memiş ve uhtünlehüma Aişe’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ınde’ş-

şer‘i’l-enver  zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîre-i  mezbûrenin vakti rüşd ü sedâdına 

değin tesvîye-i umuruna  kıbel-i  şer‘den vasî   nasb u tayin olunan sagîre-i  mezbûrenin 

emmisi Memiş’in taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beynel vereseti’l 
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mezbûre tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki ber vechi âtî 

zikr ubeyan olunur. Fil yemi’l-hâmis ve’l-ışrîn min Rebî’ü’l-âhir senete selâsin ve selâsi 

mietin ve elf. 

Buzağılı inek  re’s 1      375 guruş 

Keçe adet 1      23  guruş 

Çul adet 1      40 guruş 

Yorgan adet 2      50 guruş 

Yastık         15 guruş 

Tencere adet 1      15  guruş 

Çanak adet 2      13  guruş 

Dakik kîle 1      25 guruş 

Bakır kıyye  1  20 guruş 

Tabak 1      23 guruş 

Tas 1     15 guruş 

Minder 1      5  guruş 

Bulgur şinik 1      7 guruş 

Hırdavât  16 guruş 

Gısdırak esmanı baki kalan adet 1     359 guruş 

Yekûnü-t  tereke     996  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet    25 guruş 

Kaydiye   3 guruş 

Pul  1 guruş  

Yekûnü’l-ihrâcât   29 guruş  

Sahhü’l-bâkî   967 guruş   

Taksim-i beynel eynel verese  

Hisse-i binti sagîre Urkiye   483  guruş  20 para 

Hisse-i ehunlehüma Memiş  322 guruş 12 para 

Hisse-i uhtünlehüma Aişe   161 guruş 6 para 

Derûn-ı kısamda muharrer verese-i mezbûrûndan  kibâr-ı mezbûrun bâlâda merkum hisse-i 

irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı  mezkûru tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istifay-ı hak 

ettiklerini bağdel ikrar sagîre-i mezbûrenin  hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan bâlâda muharrer  

meblağı  mezkûru li-eclil hıfz vasıyy-i mezbur  Memiş yedine teslim olunduğu  iş bu mahalle 
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şerh verildi. Fî 15 Rabi‘i’l- âhir 330  Eddâi  Naib ü Nahiye-i Serik Süleyman SeriNaibü’s-Sak 

Mehmet Tahir  

VARAK: 8 

Numara: 15 

Medine-i Antalya nevâhîsinden  Serik Nâhiyesinin Yanköy Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Ali bin Hasan’ın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Aişe binti 

Mustafa ile sulbiye-i sagîre kızı Durkadın ahunlehüma Mehmed’e munhasıra olduğu bil ihbâr 

indeş’ şeri’l-envêr  zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîre-i mezbûrenin vakti rüşd ü 

sedâdına değin tesvîye-i umûruna kıbel-i  şer‘den vasî   nasb-u tayin olunan vâlidesi mezbûre  

Aişe Hâtun’un taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beynel vereseti’l 

mezbûre tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur. Fil yemi’l-hâmis vel aşr min Cemadi’l-âhir senete selâsin ve selâsi mietin 

ve elf. 

 

Sarı buzağılı inek re’s 1    350 guruş 

Kısır inek  re’s 1    400 guruş 

Döşek takım  1    60 guruş 

Yorgan yastık  1    40 guruş 

Minder  1    10  guruş 

Sandık  1    10 guruş 

Kazan  1    50 guruş 

Tencere 1    20 guruş 

Keçe adet 1    30 guruş 

Kıl çuvalı 1    30 guruş 

İbrik bakır  1    15  guruş 

Yekûnü-t  tereke     980  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet    24 guruş 30  para 

Pul  1 guruş  

Yekûnü’l-ihrâcât   25  guruş  30  para 

Sahhü’l-bâkî     959 guruş   10 para 

Kaydiye  003  guruş                 

 956 guruş 10 para   
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taksim-i beynel verese  

Hisse-i zevce-i mezbûre    Aişe        119 guruş 21 para  

Hisse-i binti sagîre Durkadın           478 guruş  5 para 

Hisse-i ahunlehüma Mehmet           358 guruş  24 para 

Verese-i mezbûrûndan  kibâr-ı mezbûrun bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağı  mezkûru tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istifay-ı hak eylediklerini bağdel ikrar 

sagîre-i mezbûre Durkadın’ın bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan meblağı  mezkûru 

li-eclil infâk vel iksâ hisse-i mezbûre validesi  Aişe Hâtun’un yedine teslim olunduğu iş bu 

mahalle şerh verildi.  Fî 15 Cemadi’l-âhir 330  

Eddâi Naib-i Nahiye-i Serik  

Naibü’s-sak  Mehmet Tahir. 

Numara:16 

Medine-i Antalya nevâhîsinden  Beşkonak  Nâhiyesinin Hacıbey  Mahallesinde sâkin 

iken bundan akdem vefat eden İbrahim bin Mehmet’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi  

Gülsüm binti İsmail ile sulb-i sagîr oğulları Mustafa ve Hakkı ve sulbiyye-i sağîre kızları 

Fatma ve Zeyneb’e munhasıra olup tashîhi mes’ele-i mîrasları kırk sekiz sehimden olup 

sihâm-ı mezbûreden altı sehmi zevce-i mezbûre Gülsüm hâtun’a ve öndört sehimden cem’an 

yirmi sekiz sehîm İbn-i sagîri mezbûren Mustafa ve Hakkı’ya  yedişer sehimden cem ân 

ondört sehmi bintân-ı sagîrâtan Fatma ve Zeyneb’e isabeti  tahakkukundan sonra sagîrûn-u  

mezbûrûnun  vakti rüşd ü sedâdlarına değin tesvîye-i umurlarına kıbel-i  şer‘den vasî   nasb-u 

tayin olunan vâldeleri Gülsüm hâtunun taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm 

ve beynel vereseti’l mezbûre tevzi‘ ve taksim olan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir 

ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fil yevmi’l-aşîr min Zilka’de   senete tis‘ın  ve ışrîn  ve 

selâsi mietin ve elf. 

Merkep re’s 1  200 guruş 

Öküz çift 1  700 guruş 

İnek  re’s 1  300 guruş 

Dana re’s 1  80 guruş 

Çuval 1   20 guruş 

Nuhas 1  60  guruş 

Harnub   kıyye (?) 80   40  guruş 

Yemiş   kıyye 5   20 guruş 

Arı adet 4   80 guruş 

Yatak  takım adet 1  30 guruş 
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Çul adet 1   20  guruş        

Tüfenk adet 1  15 guruş 

Hırdavât eşya   30 guruş 

Yekûnü-t  tereke     1590  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet    39 guruş 30  para 

Varak  10 guruş 

Pul  1 guruş  

Yekûnü’l-ihrâcât   50  guruş  30  para 

Sahhü’l –bâkî  1539 guruş 10 para   

Kaydiye  0004  guruş       25 para          

 1534 guruş 25 para  

taksim-i beynel verese  

Hisse-i zevce-i mezbure Gülsum  191  guruş 33 para  

Hisse-i İbn-i sagîr Mustafa   447 guruş  24 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Hakkı       447 guruş  24 para 

Hisse-i binti sagîre Fatma     223 guruş  32 para 

Hisse-i binti sagîre Zeynep   223 guruş  32 para 

Verese-i mezbûrûndan  zevce-i mezbûre Gülsüm hâtuna bâlâda merkûm hisse-i irsiye-i 

şer‘iyesi olan meblağı  mezkûru tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istifây-ı hak eylediklerini 

huzuru şer‘de tayian ikrar ve îtiraf ettiği ve sagîrûnu mezbûrûnun bâlâda merkûm hisse-i 

irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı  mezkûru li-eclil hıfz ve hisse-i mezbure valideleri Gülsüm 

hâtun yedine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi.  Fî 10 Zilka’de    sene 329   

Eddâi   

Naib-i Nahiye-i Serik Süleyman Seri imzası 

Naibü’s-sak  Mehmet Tahir. 

VARAK: 9 

Numara:17 

Medine-i Antalya’nın etrafı şehri Murtana  Macun Mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefat eden Mustafa bin Ese’nin verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi  Havva binti 

Ahmet ile sulbiyye-i kebîre kızları Hanife ve Havva ve Âtike ve sulbiyye-i sağîre kızı Ünzile 

ve ehunlehüma Süleyman bin Ali’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer ‘i’l-enver zâhir 

ve nümayân olduktan sonra sagıre-i mezbûrenin vakti rüşd ü sedâdına değin tesvîye-i 
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umûruna kıbeli şer‘den vasî  nasb u tayin olunan sagîre-i mezbûrenin ammizâdesinin taleb ü 

ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beynel vereseti’l mezbûre tevzi‘ ve taksim 

olunan üteveffaayı merkumun  terekesi defteridir ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fil 

yemi’l-âşîr min Rebi‘i’l-evvel senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Erkek deve re’s 1    600 guruş 

Koca deve  re’s 1    300 guruş 

Koca koyak deve re’s 1    900 guruş 

Dişi deve  re’s 1    900 guruş 

Dorum re’s 1    300 guruş 

Konur öküz re’s 1    436 guruş 

Kara tosun re’s 1    300 guruş 

İnek re’s 4    836 guruş 

Düve re’s 2    450 guruş 

Dana re’s 1    200 guruş 

Merkep re’s 4    400 guruş 

Kısrak re’s 1    436 guruş 

İğdiç hayvan re’s 1    436 guruş 

Çuval adet 6    70 guruş 

Çul adet 2    40 guruş 

Keçe adet 2    80 guruş 

Yatak takım 2   100 guruş 

Bakır  1    15 guruş 

Bakır kıyye  12    120 guruş 

Mezru’ hınta   300  guruş 

Mezru‘ şa‘îr   90 guruş 

Hırdavât  30 guruş 

Arı kovanı 19 adet  380 guruş  

Yekûnü-t  tereke     7719  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Techiz tekvin  593 guruş 

Mihri zevce  96 guruş 10 para 

Resmi kısmet    194 guruş  

Kaydiye  23 guruş 10 para 

Varak 10 guruş 
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Pul maa makbuz  4  guruş 20 para  

Yekûnü’l-ihrâcât   920  guruş   

Sahhü’l-bâkî   6799 guruş 

Taksim-i beynel verese lirây-ı Osmani yüz yirmi beş guruş hesabıyla  

Hisse-i zevce-i mezbûre Havva  849 guruş 

Hisse-i bint-i kebîre Hanife  1133 guruş 

Hisse-i bint-i kebîre Havva  1133 guruş 

Hisse-i bint-i kebîre Atike  1133 guruş 

Hisse-i bint-i sagîr Ünzile  1133 guruş 

Hisse-i ehunlehüma  İbn-i kebîr Süleyman  1418 guruş  

Verese-i mezbûrûndan  kibârı mezbûrûn bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağı  mezkûru huzûru şer’de her biri  tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istikây-ı hak 

eyledikleri bağdel ikrâr sagîre-i mezbûrenin bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan 

meblağı  mezkûru li-eclil hıfz vel infâk vasıyy-ı  merkûm Süleyman yedine teslim olunduğu iş 

bu mahalle şerh verildi. Fî 15 Rebi‘i’l-evvel 330 

Tereke memuru Naib-i nahiye-i Serik Süleyman Seri 

Sak naibi Mehmet Tahir. 

Numara:18 

Medine-i Antalya nevâhîsinden  Serik Nâhiyesinin Gebiz Karyesi civârında meskun 

iken bundan akdem vefat eden Honâmlı Aşîretinin Recebli Mahallesinde Velî bin Muttalîb’in 

verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi  Aişe binti Hacı Mustafa ile Ümmügülsüm binti 

Mehmet ve sulbi sağîr oğulları Muttalîb ve Mehmet ve sulbiyye-i sağîre kızı Huriye’ye 

münhasıra bil ihbâr ‘indeş’ş-şer ‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrûnu 

mezbûrûnun vakt i rüşd ü sedâdına değin tesvîye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî   nasb u 

tayin olunan vâldeleri Aişe  hâtunun taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve 

beynel vereseti’l mezbûre tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir 

ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fil yevmi’r-râbi’ ve’l-ışrîn min Saferi’l-hayr senete 

selâsîn ve selâsi mietin ve elf. 

Deve re’s 1   700 guruş  

Keçi re’s 5   250 guruş 

Merkep re’s 1  100 guruş 

Çadır adet 1  150 guruş 

Keçe adet 2   50 guruş 

Çuval adet 4   40 guruş 
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Koyun   re’s   2   150 guruş 

Kepenek 1   25  guruş 

Bakır kıyye  1  50 guruş 

Hırdavât  

Yekûnü-t  tereke    1515  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet    38  guruş  

Varak 10 guruş 

Kaydiye  4  guruş 20 para 

Pul maa makbuz  1  guruş 20 para  

Yekûnü’l-ihrâcât   54   guruş   

Sahhü’l –bâkî  1461 guruş 

Taksim-i beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre Aişe   182 guruş 25 para  

Hisse-i İbn-i sagîr Muttalib  413 guruş 24 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Mehmet  413 guruş 24 para 

Hisse-i bint-i sagîre Huriye  206  guruş 32  para 

Hisse-i ümmü mezbûre Gülsüm  206 guruş 32  para 

Derûnu-ı kısamda muharrer kibârı mezbûren bâlâda merkum  irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı  

mezkûru her biri huzûru şer‘de   tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istifây-ı hak eylediklerini 

bağdel ikrâr sagîrûnu mezburûnun bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı  

mezkûru yecibül infâk vel iksâ vasıyye-i mezbûre valideleri Aişe Hâtun yedine teslim 

olunduğu iş bu mahalle şerh verildi.  Fî 24 Saferü’l- hayr sene  330 

Naib-i nahiye-i Serik Süleyman serî 

Sak naibi Mehmet Tahir 

VARAK: 10 

Numara: 19 

Medine-i Antalya nevâhisinden Beşkonak nahiyesi civârında meskun Ballıbucak 

Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefat eden Ahmet Kerimoğlu Hasan’ın verâset-i 

zevce-î menkûha-i metrûkesi Huriye binti Hüseyin ve diğer zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Havva binti Ahmet ile zevce-î mezbûre Huriye’den mütevellid ve mütevellide sulbiyye-i 

kebîre kızları Urkiye ve Râziye ve sulb-i sagîr oğlu Hakkı ve sulbiyye-i sagîra kızı Fatma ve 

diğer zevce-î mezbûrâ Havva’dan mütevellid ve mütevellide sulb-i kebîr oğlu Süleyman ve  
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sulbiyye-i kebîre kızı Ümmügülsüm ve sulbiyye-i sagîre kızları Aişe ve Hanife ve Hâfıze ve 

Feride’ye munhasıra olup tashîhi mes’ele-i mirasları doksan altı sehîmden olup sihâmı 

mezbureden  altışar sehimden cem’an on iki sehmi zevcetân-ı mezbûrâtan Huriye ve 

Hâvva’ya  ondört  sehimden cem an yirmi sekiz sehmi ibnânı mezbûren Süleyman ve 

Hakkı’ya ve yedişer sehimden cem an on altı sehmi benâtı mezbûrûn Urkiye ve Râziye ve 

Fatma ve Ümmügülsüm ve Aişe ve Hanife ve Hâfıze ve Feride’ye   isabeti tahakkukundan 

sonra zevce-i mezbûre Hûriye hâtun  ve zevce-i mezbûre Havva’dan mütevellide sulbiyye-i 

sagîra kızları Aişe ve Hanife ve Hâfıze ve Feride’nin vakt i rüşd ü sedâdlarına değin tesvîye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî   nasb u tayin olan vâldeleri Havva  hâtun ile ve diğer vasî 

Hûriye hâtunların taleb ü ma‘rifetleri ve ma‘rifetü’ş-şer‘iyle tahrîr ve terkîm ve beynel 

vereseti’l mezbûre tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki ber 

vechi âtî zikr u beyan olunur. Fil yemi’l-hâmis vel î‘şrîn min Zilka’de    senete tis‘în ve ışrîn 

ve selâsi mietin ve elf. 

Esder  re’s(?) 1  700 guruş 

Merkep esi 1   200 guruş 

Keçi re’s 8     400 guruş 

Hınta kîle 5  150 guruş 

Darı  kîle 10   150 guruş 

Çuval adet 2   15 guruş 

Çul adet 1  15  guruş 

Nuhas kıyye  5   50 guruş 

Hırdavât 20 guruş 

Yekûnü-t  tereke     1700  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet   42  guruş  20 para  

Varak 10 guruş 

Pul  1  guruş  

Yekûnü’l-ihrâcât   53   guruş  20 para   

Sahhü’l –bâkî  1646 guruş 20 para 

 Kaydiye  05 guruş  00 para 

 1641  guruş 20 para  

taksim-i beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre Huriye   102 guruş 23 para  

Hisse-i zevce-i mezbûre Havva   102 guruş 23 para 
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Hisse-i İbn-i kebîr Süleyman  239 guruş 14 para 

Hisse-i bint-i kebîre Urkiye   119 guruş 27 para 

Hisse-i bint-i kebîre Raziye  119 guruş 27 para 

Hisse-i bint-i kebîre Ümmügülsüm  119 guruş 27 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Hakkı  239 guruş 24 para 

Hisse-i bint-i sagîre Fatma     119 guruş 27 para 

Hisse-i bint-i sagîre Aişe     119 guruş 27 para 

Hisse-i bint-i sagîre Hanife     119 guruş 27 para 

Hisse-i bint-i sagîre Hâfıze     119 guruş 27 para 

Hisse-i bint-i sagîre Feride     119 guruş 27 para 

Verese-i mezbûrûndan zevcetân-ı Mezbûrâtan Huriye ve Havva ile İbn-i kebîr mezbur 

Süleyman ve benâtı kebîratan Urkiye ve Râziye ve Ümmügülsüm bâlâda merkum hisse-i 

irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı  mezkûru tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istifây-ı hak 

eyledikleri kadıyyey-i huzûru şer‘ ide tâyıan ikrar ve i‘tiraf ettikleri ve sagîrânı mezbûrân 

Hakkı ve Fatma’nın hisse-i irsiye-i şer‘yeleri olan bâlâda merkum meblağı mezkûru li-eclil 

hıfz  vasîleri olan valideleri Huriye yedine ve diğer sagîrûnu mezbûrûn Aişe ve Hanife ve 

Hâfıze ve Feride’nin bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı mezkûru li-eclil 

hıfz  vasiye-i mezbâre valideleri Havva yedine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. 

Fî 15 Zilka’de    329 

Nâib-i nahiye-i Beşkonak 

Sak naibi Mehmet Tahir 

Numara: 20 

Medine-i Antalya nevâhisinden Beşkonak Nâhiyesinin Hacıbekîr Mahallesinde sâkin 

iken bundan akdem vefat eden İsmail bin Mustafa’nın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Şerife binti Mustafa ile sulb-i sagîr oğulları Mustafa ve Ramazan ve sulbiyye-i sagîra kızı 

Aişe’ye münhasıra olup  tashîhi mes’ele-i mîrasları kırk sehîmden olup sihâmı mezbûrâdan 

beş sehmi zevce-i mezbûre Şerife hâtuna ve on dörder sehîmden cem an  yirmi sekiz sehmi 

ibnânı mezbûrân Mustafa ve Ramazan’a ve yedi sehmi dahî binti sagîre-i mezbûre Aişe’ye 

isâbeti tahakkukundan sonra sagîrûnu mezbûrûnun vakt i rüşd ü sedâdlarına değin tesvîye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî  nasb u tayin olan vâldeleri Şerife hâtunun  taleb ü ma‘rifeti ve 

ma‘rifetü’ş-şer‘iyle tahrîr ve terkîm  ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fî’l- yevm’il- 

ışrîn min Ze’l-ka‘de senete tis‘ın ve’l-‘ışrîn ve selâsi mietin ve elf. 

Merkep re’s 1   180 guruş 
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Hınta kîle adet 5   100 guruş 

Bakır kıyye  6   60  guruş 

Çuval adet 3   15 guruş 

Çul  adet 1   20 guruş 

Yatak takım adet 1   20 guruş 

Tüfenk  adet 1   10 guruş 

Harnup kıyye 60    30 guruş 

Yemiş  kıyye 35    35 guruş 

Darı kîle adet 10   180 guruş 

Hırdavât eşya 1  50 guruş 

Yekûnü-t  tereke     700  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet   17  guruş  20 para  

Pul  00  guruş 20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   18   guruş   

Sahhü’l –bâkî  682 guruş  

Kaydiye  00 guruş  2 para              

 680 guruş  

taksim-i beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre            85  guruş   

Hisse-i İbn-i sagîr Mustafa       238 guruş  

Hisse-i İbn-i sagîr Ramazan     238 guruş  

Hisse-i bint-i sagîre Aişe         119 guruş  

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Aişe hâtun bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘yesi 

olan meblağı  mezkûru tamâmen ve kâmilen  ahz u kabz ve istifây-ı hak eylediklerini hûzûru 

şer‘de tâyiaten ikrâr ve  i‘tiraf ettiği ve sagîrunu mezbûrunun hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

bâlâda merkum meblağı  mezkûru li eclil hıfz vasıyyi mezbure valdeleri Şerife hâtun yedine 

teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 20 Zilka’de  sene 329 

Naib-i nahiye-i Serik Süleyman Seri 

Sak naibi Mehmet Tahir 
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VARAK: 11 

Numara: 21 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Alacami Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Râşidoğlu Kadir bin Mehmet’in verâset-i zevce-î menkûha-i 

metrûkesi Râziye binti Süleyman ile sulb-i kebîr oğlu  Ali ve sulb-i sagîr oğlu Süleyman’a 

munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîri 

mezbûrun vakt i rüşd ü sedâdına değin tesvîye-i umûruna kıbel-i şer‘iden vasî   nasb u tayin 

olunan  vâlidesi  Râziye hâtunun taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetüş-şer’iyle tahrîr ve terkîm ve 

beynel vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkûmun terekesi defteridir 

ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fî’l- yevm’il-ışrîn min Cemadi’l-âhir senete selâsin ve 

selâsi mietin ve elf. 

Öküz  re’s 1    300  guruş 

Merkep re’s 1   100  guruş 

İnek re’s 1    190  guruş 

Mezru‘ hınta esmanı  250 guruş 

Bakır kıyye  6    60  guruş 

Yatak takım 1 adet  20 guruş 

Çuval adet 2   20 guruş 

Hırdavât  300 guruş 

Yekûnü-t  tereke     980  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Ücret-i mekkare   15 guruş 

Pul  1 guruş   

Yekûnü’l-ihrâcât   16   guruş   

Sahhü’l –bâkî  964  guruş  

Resmi kısmet   24  guruş    

 940 guruş 

Kaydiye  003  guruş   

 937 guruş   

Taksim-i beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hadîce   117 guruş 5 para  

Hisse-i İbn-i kebîr Ali                  409 guruş  37 para  

 Hisse-i İbn-i sagîr Süleyman       409 guruş  37 para  
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Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrun bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağı  mezkûru tamâmen  ve kâmilen  ahz u kabz ve istîfây-ı hak eylediklerini bağdel  ikrar 

sagîri mezbûr Süleyman’ın hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan bâlâda merkum meblağı  mezkûru 

yecibü’l-infâk vel iksâ ve hisse-i mezbure  Râziye hâtun yedine teslim olunduğu iş bu mahalle 

şerh verildi. Fî 20 Cemadi’l-âhir  sene 330 

Naib-i nahiye-i Serik Süleyman Seri 

Sak naibi Mehmet Tahir 

Numara: 22 

Medine-i Antalya nevâhisinden Beşkonak Nâhiyesinin Burmahancı Karyesinin Sâzak 

Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefat eden Kocayerli Hasan bin Mü’min’in verâset-i 

zevce-î menkûha-i metrûkesi Râziye binti Musa ile sulb-i kebîr oğulları  Süleyman ve 

Mustafa ve sulbiyye-i kebîre kızı Zeynep ve sulb-i kebîr oğlu Mecnun Mehmet Ali ve 

sulbiyye-i sagîre kızı Şerife’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra Mecnun Mehmet Ali ve sagîrûnun  tesvîye-i umûrlarına kıbel-i 

şer’den vasî   nasb u tayin olan liebeveyn erkarındaşları Süleyman’ın  taleb ü ma‘rifeti ve 

ma‘rifetü’ş-şer‘iyle tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-

âşîr min Zilka’de   senete tis‘ın ve  ışrîn ve selâsi mietin ve elf. 

Öküz  re’s  2    500  guruş 

İnek re’s 1    150  guruş 

Merkep re’s 1   130  guruş 

Keçi re’s 25    750  guruş 

Hınta kîle adet 5   100 guruş 

Çul  adet 2    60 guruş 

Yatak takım 2 adet  60 guruş 

Bakır kıyye  adet 15    150  guruş 

Hırdavâtı menzil  100 guruş 

Yekûnü-t  tereke     2000  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet    50  guruş  

Varak  10  guruş 

Kaydiye  6  guruş  

Pul maa makbuz  1  guruş 20 para  

Yekûnü’l-ihrâcât   67  guruş  20 para 
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Sahhü’l-bâkî   

 1932 guruş 20 para   

Taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre Râzıye   241 guruş 22 para  

Hisse-i İbn-i kebîr Süleyman        422 guruş  28  para  

Hisse-i İbn-i kebîr  Mustafa         422 guruş  28  para 

Hisse-i Mecnun Mehmet Ali        422 guruş  28  para 

Hisse-i bint-i kebîre  Zeynep        211  guruş 14 para 

Hisse-i bint-i sâgîra  Şerife          211  guruş  14 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrun bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağı  mezkûru tamâmen  ve kâmilen  ahz u kabz ve istifây-ı hak eylediklerini her biri 

hûzûru şer‘de tayian  ikrar ve  i‘tiraf ettikleri Mecnun Mehmet Ali  ile  sagîre Şerife’nin hisse-

i irsiye-i şer‘iyeleri olan bâlâda merkum meblağı  mezkûru yecibü’l- infâk vel iksâ sasıyyi   

mensupları karındaşları Süleyman yedine teslim olduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 15 

Zilka’de    sene 329 

Eddâi  Naib-i nahiye-i Beşkonak 

Sak naibi Mehmet Tahir 

VARAK: 12 

Numara: 23 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Karıncalı Karyesinde sâkin ve zâtı 

zeyl-i vesikada muharrer esâmi-i müslimin tarifiyle muarefe müteveffa Ahmet bin Mustafa 

zevcesi işbu bâisetül vesîka Fatma binti Süleyman nâm hâtun meclisi şer‘i şerifi enverde bil 

vesaye takriri kelâm ve taksir anil haram edip karye-i mezkur ahâlisinden iken bundan akdem 

vefat eden zevcem mütevaffâyı merkumun karındaşından hasıl ve bundan mütevellid  ve 

mütevellide  sulb-i sagîr oğlum Mustafa ve sulbiyye-i sagîre kızım Şerife’ye nafaka ve 

kisveye eşeddü ihtiyaç ile  muhtaç olmalarıyla evladlarım sagîrânı mezburânın pederleri 

mütevaffayı merkumdan  mevruse Medine-i mezbûre Eytam Sandığında  istirbahda bulunan 

akçeleri nemasından kadarı kifaye meblağı nafaka ve farz u takdir olunmak bil vesaye 

matlubumdur dedikte vasiyye-i mezbûrunun takdiri meşrû-u vâkıa mutabık ve nefsül emre 

muvafık  ve zikri âtî meblağ kadar ma‘ruf yine zeyli vesikada muharrerü’l-esâmi-i müslimin 

ihbarlarıyla ledeş-şer‘il-enver zâhir ve numayan olan sagîranı mezburan için her birine sağ 

akçe yevmiye altmışar pâre kıbel-i şer’den nafakayı farz u takdir olunup meblâğı mefrûz u 

mezkuru sagîranı mezburânın nafaka ve kısve ve sair levâzımı zaruriyelerine harcı sarfa ledel 
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hace-i eşeddâneye ve ınde’z-zufr ve   sagîranı meburânın mallarına rucûa vasıyye-i mezbûre 

valideleri Fatma Hâtuna kıbeli şer’den izin verilmeğin mâ vaka’a  bittalep ketb olundu. Fîl 

yevmi’l-âşîr min Cemadi’l- evvel senete selâsin ve selasi mietin ve elf. 

Şuhûdül hâl 

Yanık Ahmetoğlu Tevfik 

Çakal Hasanoğlu Ali 

Mekteb muaalimi Ahmet Efendi İbn-i Hasan Ali ve gayruhum 

Numara: 24 

Medine-i  Antalya nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Gebiz Kındıra Mahallesinde sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Mehmet Ali oğlu Süleyman’ın sulb-i sagîr oğlu Halil’in 

tesvîye-i umûruna kıbel-i şer ‘den vasî   nasb-u tayin lazım ve mühim olmağın emanet ile 

ma‘ruf istikamet  ile mevsuf ve her vechle vesayeti uhdesinden gelmeğe kâdir idüği zeyli 

vesikada muharrerül esâmi-i müslimîn ihbarlarıyla lede’ş-şer‘il-enver zâhir ve numayan ve 

mütehakkık olan sagîr-i mezbur Halil’in validesi işbu basîetül vesika Hadîce hâtun ibneti İsa 

sagîri mezbûrun vakt i rüşd ü sedâdına değin kıbel-i şer‘den vasî   nasb u tayin olundukta ol 

dahi bervechi muharrer vesâyeti mezkureyı kabul ve hizmeti lazımesini kemayenbeği edâya 

me’mur ve iltizam etmeğin mâ vaka’a bittalep ketb olundu. Fîl yevmi’s-sâdis min Rabi’i’l-

âhir senete selâsin ve selâsi mietin ve elf.   

VARAK: 13 

Numara: 25 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Abdurrahmanlar Karyesinde sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Kerim bin Hasan’ın verâset-i  zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Gülsüm binti Ali ile sulb-i sagîr oğulları İsa ve Ahmet ve sulbiyye-i sagîre kızı Şerife’ye 

munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer ‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrûnu 

mezbûrun vakt i rüşd ü sedâdlarına değin tesvîye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî   nasb u 

tayin olunan vâlideleri Gülsüm  taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetüş-şer’iyle  tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi 

defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-Hâmis ve’l-ışrîn min Cemadi’l-âhir 

senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Âla öküz  re’s 1    250 guruş 

Kara öküz  re’s 1   450 guruş 

Konur öküz re’s 1   450 guruş 

Buzağılı inek re’s 1   350 guruş 
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Kısır inek re’s 1  600 guruş 

Dana re’s 2  200 guruş 

Erkek merkep re’s 1  200 guruş 

Mezru’ hınta esmanı  300 guruş 

Bakır kıyye 5  50 guruş 

Çuval adet 2  20 guruş 

Yatak adet 1  40 guruş 

Ârı adet 4  80 guruş 

Çift âlatı  40 guruş 

Hırdavât  15 guruş 

Yekûnü-t  tereke     3045   guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Müteveffânın kıbeli vefâ ikrârı üzerinde bekâ lil ba’di ted’iye borcu  150 guruş 

Mihri zevce   100   guruş 

Varak  10  guruş 

Pul  2  guruş 20 para  

Ücreti  mekkare  40 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   302  guruş  20 para 

Sahhü’l-bâkî  2742  guruş  20 para 

Resmi kısmet  0068 guruş 30 para    

 2673  guruş  30 para 

Kaydiye  0007  guruş 30 para    

taksim-i beynel verese                                                 2666  guruş 00 para  

Hisse-i zevce-i mezbûre Gülsüm   333 guruş 10 para  

Hisse-i İbn-i sagîr İsa                     933  guruş  4  para  

Hisse-i İbn-i sagîr Ahmet              933  guruş  4  para 

Hisse-i bint-i sâgîra  Şerife            466  guruş 22 para 

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Gülsüm hâtun bâlâda merkum hisse-i irsiye-i 

şer‘iyesi olan meblağı  mezkûru tamâmen ve kâmilen  ahz u kabz ve istifây-ı hak eylediklerini 

ba’del  ikrâr  sagîrunu mezbûrûnun hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan  meblağı  mezkûru li eclil 

hıfz  vel infâk vasîyye-i mezbûre valdeleri Gülsüm hâtun yedine teslim olunduğu iş bu 

mahalle şerh verildi. Fî 15 Cemadi’l-âhir sene 330 

Nâib-i nahiye-i Serik 

Sak naibi Mehmet Tahir 
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Numara: 26 

Medine-i Antalya etraf-ı şehr-i Yeniosmanlı Aşiretinin Topallı Mahallesinde sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Şeyh Veli bin Mûsa’nın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Teslime binti Veli ile sulbiyye-i kebîre kızları Hadîce ve Meryem ve sulbiyye-i sagîre kızları 

Fatma ve Aişe ve yine Aişe’ye munhasıra olduğu  ‘indeş’ şer’il envêr  zâhir ve nümayân 

olduktan sonra sagîrûnu mezbûrunun vakt i rüşd ü sedâdlarına değin tesvîye-i umûruna kıbel-i 

şer‘iden vasî   nasb-u tayin olunan vâlideleri olan Teslime  hâtunun taleb ü ma‘rifeti ve 

ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-

Hâmis ve’l-ışrîn min Cemadi’l-âhir senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Kıl çul 5     97 guruş 

Oturak çul 4    140 guruş 

Eski çul 2     15 guruş 

Kıl heybe 1    24  guruş 

Çadır maa seyyar   250    guruş 

Döşek çul 1    63   guruş 

Bakır kıyye 30    300  guruş 

Tüfenk  adet 1   71 guruş 

Balta   2    28 guruş 

Düven semte 1   70 guruş  

Çift âlatı  20 guruş 

Kama   orak dülger  âleti   49 guruş 

Tahra  kahra takımı   48 guruş 

Sarı üç yaşar düve  re’s 1   218 guruş 

Buzağılı inek  re’s 1   436  guruş 

Küçük boz sığır maa dana re’s   465 guruş 

Topal sarı sığır maa dana re’s   460 guruş 

Erkek merkep re’s  1   386  guruş 

Arı mehluğ  adet  36    850 guruş 

Hınta kîle adet 5   100 guruş 

Ala çul adet 1   66 guruş 

Orak   kalur   24 guruş 

Oğlaklı keçi re’s 1  60 guruş 

Terazi hırdavât  1   43 guruş 
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Kübce(?)  adet 1    30 guruş 

Hırdavât   30 guruş 

Yekûnü-t  tereke     4343   guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce   51   guruş 

Tecyiz tekvin  300 guruş 

Ücreti  mekkare  40 guruş 

Varak 10  guruş 

Pul maa makbuz  3  guruş 20 para  

Yekûnü’l-ihrâcât   403  guruş  20 para 

Sahhü’l –bâkî  3939  guruş  20 para 

Resmi kısmet  0098  guruş 20 para    

 3841   guruş  00 para 

Kaydiye  0011  guruş 20 para      

 3829   guruş  20 para  

taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i Teslime             478   guruş 27 para 

Hisse-i  bint-i kebîre  Hadîce      670  guruş 6 para 

Hisse-i  bint-i kebîre  Meryem   670  guruş 6 para 

Hisse-i  bint-i kebîre  Fatma       670 guruş 6 para 

Hisse-i   binti sâgîra  Aişe          670  guruş 6 para 

Hisse-i  binti   sâgîra  Aişe             670  guruş 6 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrun bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağı  mezkûru tamâmen  ve kâmilen  ahz u kabz ve istifây-ı hak eylediklerini ba’del ikrar 

sagîrûnu mezbûrûnun hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan bâlâda merkum meblağı  mezkûru li-eclil 

infâk vel iksâ ve hisse-i mezbur valdeleri Teslime hâtun yedine teslim olunduğu iş bu mahalle 

şerh verildi. Fî 15 Cemadi’l-âhir  sene 330 

Eddâi    Serik  Nâibi   Süleyman Seri 

Naibi Sak  Mehmet Tahir  

VARAK: 14 

Numara: 27 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Üründü Karyesi civârında meskun 

Karahacılı Aşiretinin Sarıkabalı Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefat eden  Sidaroğlu 
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Ali bin Hüseyin’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Gülsüm binti Hacı Mustafa ile sulb-

i kebîr oğlu İsmail ve sulbiyye-i kebîre kızları Emine ve Gülsüm ve Döndü ve sulb-i sagîr 

oğlu Hüseyin’e  munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver  zâhir ve nümayân olduktan 

sonra sagîru mezbûrun vakt i rüşd ü sedâdına değin tesvîye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî   

nasb u tayin olunan liebeveyn erkarındaşı İsmai’in taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘iyle 

tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffây-ı 

merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’t- tâsi ‘ ve’l-

ışrîn min Saferi’l-hayr senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Öküz  re’s 1    300  guruş 

Konur İnek re’s 1    200  guruş 

Siyah  İnek  re’s 1    200  guruş 

Dana re’s  1  100 guruş 

Koyun  re’s 5  250 guruş 

Çuval adet  5   55 guruş 

Yatak takım  adet  1   50 guruş 

Eski çuval adet 1   25 guruş 

Eski keçe adet 2    40 guruş 

Dakik kîle  adet 3   60 guruş 

Nühas adet 5   50 guruş 

Çift âlatı   40 guruş 

Mezru’ hınta kîle adet 5   160 guruş 

Hırdavât  25 guruş 

Yekûnü-t  tereke    1555  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet    38 guruş  30 para  

Varak 10  guruş 

Kaydiye  4  guruş   30 para 

Pul maa makbuz  1  guruş 20 para  

Yekûnü’l-ihrâcât   55  guruş  20 para 

Sahhü’l –bâkî  1500 guruş  

Taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre              187  guruş 20 para 

Hisse-i İbn-i kebîr  İsmail            375  guruş   

Hisse-i bint-i kebîre Emine        187  guruş 20 para 
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Hisse-i bint-i kebîre Gülsüm      187  guruş 20 para 

Hisse-i bint-i kebîre Döndü       187  guruş 20 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Hüseyin         375  guruş   

Derûne-i kısâmda muharrer  verese-i kibârı mezbûrûndan bâlâda merkum hisse-i irsiye-i 

şer‘iyeleri olan meblağı  mezkûru hûzûru şer‘de tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve   istifayı 

hak ettiklerini tâyian ikrar ve  i‘tiraf ettikleri ve sagîr-i mezbur Hüseyin’in bâlâda merkum 

hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan meblağı mezkûru lieclil hıfz  ve vasıyy-i merkum İsmail yedine 

teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 29 Saferü’l-hâyr sene 330 

Nâib-i nahiye-i Serik 

Sak naibi Mehmet Tahir 

Numara: 28 

Medine-i Antalya etraf-ı şehr-i Asikaraman Karyesi civarında sâkin iken bundan 

akdem vefat eden Hacıisalı Aşiretinden Molla Mehmet bin Süleyman’ın verâset-i zevce-î 

menkûha-i metrûkesi Cemile binti Osman ile sulb-i kebîr oğulları Süleyman ve Hasan sulb-i 

sagîr oğulları Nasuh ve Mehmet’e munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra sagîrânı mezbûrânın vakt i rüşd ü sedâdlarına değin tesvîye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘iden vasî   nasb u tayin olunan sagîrânı mezbûrânın lieb erkarındaşları 

Süleyman’ın taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer’iyle tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffây-ı merkûmun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur. Tahrirân  Fîl yevmi’s-sâlis min Râbi‘ı‘l-âhir senete selâsin ve selâsi 

mietin ve elf. 

Erkek deve re’s 2   1468 guruş 

Dişi deve re’s 1     555 guruş 

Dişi toru re’s 1    320  guruş 

Öküz re’s 1    320 guruş 

Erkek merkep re’s 1  200 guruş 

Keçi re’s 60  3400 guruş  

Çadır adet 1  160 guruş 

Çuval adet 8    100 guruş 

Kilim 1  45 guruş 

Bakır kıyye 5   44 guruş 

Tek tüfenk 1   35 guruş 

Alâ çuval 1  16 guruş 

Çul  1  16  guruş 
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Hırdavâtı menzil  20 guruş 

Yekûnü-t  tereke     5694   guruş 

Minhe’l-ihrâcât  varak 10  guruş 

Pul maa makbuz  3  guruş 20 para 

Ücreti  mekkare  60 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   72  guruş  20 para 

Sahhü’l –bâkî  5631  guruş  20 para 

Resmi kısmet    0140 guruş   30 para            

 5481  guruş  10 para 

Kaydiye  0016  guruş   20 para           

 5465 guruş   10 para 

Veresei-i mezbûrûndan derûne-i kısâmda muharrer kibârı mezbûrûn bâlâda merkum hisse-i 

irsiye-i şer‘iyeleri meblağı mezkûru huzuru şer‘den her biri tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve   

istifâyı hak eylediklerini bağdel ikrar sagîrânı mezbûrânın hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

bâlâda merkum meblağı mezkûrû lieclil hıfz vasıyyi merkum sagîrânı mezbûrânın lieb 

erkarındaşları Süleyman yedine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi.  Fî 3 Rebi‘ü’l-âhir 

sene 330. Eddâi  Nâib-i nahiye-i Serik  Süleyman Serî 

Naibü’s-sak  Mehmet Tahir 

VARAK: 15 

Numara: 29 

Medine-i Antalya nevâhisinden İstanos  Nâhiyesinin Kışla Kiremitli Mahallesinde 

sâkin iken bundan akdem vefat eden Kavukçu  Hacı Mustafa bin Hacı İbrahim’in sulb-i sagîr 

oğlu Muhammed Şükrü ve sulbiyye-i sagîre kızları Şerife ve Kâmile ve Züleyhâ’nın tesviye-i 

umurlarına kıbeli şer‘den  vasî nasb lazım ve mühim olmağın emanet ile ma‘ruf ve  istikamet 

ile mevsuf ve her vechle vesayet uhdesinden gelmeğe kâdir idüğü zeyli vesikada muharrerü’l-

esâmiy-i müslimin ihbarlarıyla ledeş-şer‘il enver zâhir ve  mütehakkık olan sagîrûnu 

mezbûrûnun liebeveyn âmmileri iş bu bâisü’l-vesika Hacı Ali bin Hacı İbrahim sagîrunu 

mezbûrun Muhammed Şükrü ve Şerife ve Kâmile ve Züleyhâ’nın vakt i rüşd ü sedâdlarına 

değin kıbel-i şer‘iden vasî   nasb u tayin olundukta ol dahî bervechi muharrer vasıyeti 

mezbûreyı kabul ve hizmeti lazımesi kemayenbeği edaya taahhüd ve iltizam etmeğin ve yine 

sulbi merkum Hacı Ali bin Hacı İbrahim nâm kimesne nahiyemiz Mahkeme-i Şer‘iyesinde bil 

vesâye ikrarı tam ve  ta‘bir anil harâm edip mahalle-i mezkur ahâlisinden iken bundan akdem 

vefat eden liebeveyn erkarındaşım müteveffay-ı merkum Hacı Mustafa’nın sulb-i sagîr oğlu 
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Muhammed Şükrü ve sulbiyye-i sagîre kızları Şerife ve Kâmile ve Züleyhâ nafaka ve kisveye 

eşeddül ihtiyaç ile muhtaç olmalarıyla sıgârı mezbûrûnun pederleri müteveffayı merkumdan 

mevrus haneleri ve diğer ………………………………… Medine-i mezbûre Eytam 

Sandığında istirbahda bulunan akçeden kaderi  kifaye meblağ nafaka farz-u takdir olunmak 

bilvesaye matlubumdur dedikte …………………………………. takdir-i meşruh vakıa 

mutabık ve nefsi emre muvafık  ve zikri âti ma‘ruf yine zeyli vesikada esami-i müslimîn 

ihbarlarıyla ledeş-şer‘il enver zâhir ve nümayân olan sıgârı mezbûrûn içün her birine 

………………………  akçe ve lirayı Osmani yüz kuruş hesabıyla yevmiye dörder  kuruştan 

mahiye altıyüz kuruş hesabıyla ……………… iki yüz kuruştan beş bin kuruş sagîrûnu 

mezburûnûn arazi ve hane ve değirmen ve dükkan ve bahçe icarında ikibin iki yüz kuruş 

eytam sandığında istirbahta bulunan akçelerini seneden cem’an yedibin ikiyüz kuruş sıgârı 

mezbûrûnun nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı zaruriyelerine harcu sarfa ledel hâce-i 

eşeddâneye ve ‘inde’z-zufr sıgârı mezburûnun mallarına rucû’a vasıyy-i merkum Hacı Ali’ye 

kıbeli şer ‘den izin verilmeğin mavakaa bittalep ketb olundu. Fîl yevmi’l-evvel min Cemadi’l-

evvel senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Şuhûdul hâl 

İstanosta mukim müderrisden  Karabayırlı Hacı Hüseyin Efendi ve yine, Hatıp müderrisden 

Hacı Süleyman Efendi ve yine , Hoca Bekir Efendizade Musa Efendi ve yine  

Saraç Mustafaoğlu Ahmet Usta ve gayrıhum 

Numara: 30 

Medine-i Antalya nevâhisinden İstanos  Nâhiyesinin Kışla Kiremitli Mahallesinde 

sâkin iken bundan akdem vefat eden Kavukçu Hacı Mustafa bin Hacı İbrahim’in verâset-i 

zevce-î menkûha-i metrûkesi Esma binti Hacı Mehmet ve Aişe binti Mehmet  ile sulb-i sagîr 

oğlu Muhammed Şükrü ve sulbiyye-i sagîre kızları Şerife ve Kâmile ve Züleyhâ’ya 

munhasıra olduğu tashîhi mes’ele-i mîrasları kırk beş sehimden olup sihâmı mezbûrâdan beş 

sehmi zevcetânı mezburâtan Esma ve Aişe’ye ve on dört sehmi sulb-i sagîr mezbur 

Muhammed Şükrü’ye ve yedişer sehimden cem an yirmi bir sehmi bintân-ı mezbûrun Şerife 

ve Kâmile ve Züleyhâ’ya isabeti tahakkukundan sonra sagîrûnu mezbûrûnun vakt i rüşd ü 

sedâdlarına değin tesvîye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den  ba hüccet-i şer‘  vasî nasb u ta‘yin 

olunan sagîrunu mezbûrûnun  ammün lehüma Hacı  Ali Efendi İbn-i Hacı İbrahim’in taleb ü 

ve ma‘rifeti  ve ma‘rifetü’ş-şer‘iyle tahrîr ve terkîm ve bilmüzayede bey‘ ve beynel vereseti’l-

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur tahririm. 

Fîl yevmi’s-sâni ve’l-ışrîn min Rebi‘i’l-evvel senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 
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Çul adet 2    2 guruş 

Amerikan kaput endaze 2      110  guruş 

Amerikan astar top 23 adet  151 guruş 2 para 

Silahlık (?)  73 guruş 

Kırnab yiğare  kağıdı  140 guruş 

Kırnab elvan ipek çorap  140 guruş  

Kaşangar tırtırdiyan   73 guruş  20 para 

Ma‘den kaşık maa sungacu   159 guruş 

Gaydanger urgan  106 guruş 

İpek kıyye  53 guruş 

Esvaplık   24 guruş 

Çuka arşun 98    2562 guruş  20 para 

Sarık  maa çorap  196 guruş 

Eski kuşak  72 guruş 

Yorgan yüzü hamam peştemalı şerin(?)   188 guruş 

Def’a çorap maa sarık  146 guruş 

Âlaca top 37     648 guruş 

Âlaca maa altı parmak  490 guruş 

Şitari top  adet 10  684 guruş 

Meksika şitari top adet 10    364 guruş 

Bez maa basma kadife   272 guruş  20 para  

Çanta çorap maa tesbih  62 guruş 

İhram âlaca ve gezî   118 guruş 

İpekli bez maa cemadan  93 guruş 

Pâzendan mendil maa seden  744 guruş 

Âl bez  65 guruş 

Basma perde 450     962 guruş 

Saçma torba  adet  70 guruş 

Basma perde adet  277    554 guruş 

Safun bez arşun 22   30 guruş 

Elvan deymi  204  guruş 

Sander yüzü maa boyun bağı   57 guruş 

Def’a boyun yağı  9 adet  67 guruş 

Atlas maa kolan  190 guruş 
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Yumak mihrimala heman  85 guruş  20 para 

İplik fete maa bohça  10 guruş 

Astar  top 18    1073 guruş 

Siyah deymi top   5  562 guruş 

Yaşmak adet 181     262 guruş 

Buğasa bez maa işborta  413 guruş 

Altı iplik şal  66 guruş 

Def’a şâl adet 85     1709 guruş 

Şemsiye (?) adet 30   317 guruş 

Katlı peştamal maa başlık  377 guruş 

Bez astar adet 19     195 guruş 

Hûmayun top 2    78 guruş 

Mermeri şâhi top  196 guruş 

 Basma tob 7     710 guruş 

Def’a hümayun top 4      320 guruş 

Saman kurumlu tülbez  129 guruş 

Ezvenci top  6   100 guruş 

Def’a mermer şâhi top 5   115 guruş 

Def’a sinî nekur mermer şâhi top   120 guruş 20 para  

Tülbez top 8  isbor top 7    129 guruş 

Kusune(?) metro 17  480 guruş 

Saten metro 11      44 guruş 

Siyah baliğa metro 19   76 guruş 

Saten perde 4   160 guruş 

Yazma serme  558 guruş 

Yaldız kabutan maa serme  503 guruş 

Tırtır  27 guruş 

Hariri zene ortuçası 12     2200 guruş 

Çizme adet 2  120 guruş 

Kuşak adet 2   175 guruş 

Hırdavât   222 guruş 

Karanfil bir miktar  42 guruş 

Âdi günlük elbise 7        450 guruş 

Sofla dokuması 2    16 guruş 
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Altılı tabanca 5    218 guruş 

Beyaz ve parlak kise  130 guruş 

Sakız maa tırtır  74 guruş 

Kapsül  18 guruş 

Hamam tası 2   16 guruş 

Harir ipek  75   guruş 

Boncuk maa ……    29 guruş 20 para  

Çay kıyye  49 guruş 

Mum kıyye 55    1100 guruş 

İzmir işi çocuk sakusu 57    361 guruş 

Âdi fes 400     1344 guruş  20 para  

Def’a İzmir işi çocuk sakusu  384  guruş 

Keten metro 160    520 guruş 

Basma elvan perde 1900     2495  guruş 

Kömlü saten metro 49   147 guruş 

Def’a basma perde adet  189    210 guruş 

Döşek yüzü yorgan yüzü maa atlas bohça   128 guruş 

Yazma serme  15 guruş 

Çuha mintan 10 adet  330 guruş 

İnce bez perde tülbez  348 guruş 

Yaşmak adet 185   254 guruş 20 para  

mendil kırmızı 5 adet  64 guruş 

Def’a yazma adet 100  125 guruş 

Sarık 5 adet   40 guruş 

 İpek şal 14 adet  82 guruş 

Arap mendili maa şerid  59 guruş 

Mendil maa hırdavât  327 guruş 

Yaşmak maa çorap  203 guruş 

Peştamal 26 adet çorap 48 adet  186 guruş 

Saku döşek yüzü maa basma  156 guruş 

Keten şal maa ihram  97 guruş 

Şeytan bezi  perde adet 58   maa hırdavât  279 guruş 

Gökbez maa hırdavât  242 guruş 

Kumlu deyimi 58 adet  174 guruş 
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Dülbent perde adet 68   174 guruş 

Mendil 2 5 guruş 

İnnâtu arşun 40 adet  50 guruş 

İpek şal  157 guruş 

Atlas parçası  148 guruş 

Baliğa  30 guruş 

Patis parça  27 guruş 

Şal adet 9  418 guruş 

Yaşmak 22 metro  220 guruş 

Şitari top 2 adet   60 guruş 

Alaca top 6 adet   96 guruş 

Kezi top 3 adet  118 guruş 

Def’a şitari top 8 adet   448 guruş 

Hariri zene çâbesi 1 adet  250 guruş 

 Def’a şitari top 4 adet   210 guruş 

Alaca ipekli iplik  5 adet  69 guruş 

Def’a şitari top 20 adet   1225 guruş 

Aksüz maa alaca  880 guruş 

Peştamal 1 adet şemsiye 18 adet 1 8 guruş 20 para  

Pullu yaşmak  adet  14   126 guruş 

Def’a peştamal maa çanta  39 guruş 

Patika top 2  103 guruş 

Def’a patika top  perde adet 39      116 guruş 

Mahremlik maa humayun  96  guruş 20 para  

Amerikan perde adet 48  96 guruş 

Kaput top 1  70 guruş 

Asdar perde 210    409 guruş 20 para  

Mihri ma hariri metro 51    116 guruş 

Hamam tası 8 deyimi 1 alaca top 1   224 guruş 

Yazma 219 ipek kıyye 1 maa ipek kapudan dirhem 150   360 guruş 

Çuha arşun 210   453 guruş 

Kırmızı Kazmir arşun 9    38  guruş 

Telli metro 44  564 guruş 20 para  

Kavaklı hare metro  56   520 guruş 
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Pazen basma 755      922 guruş 

Şelaki metro 55   200 guruş 

İplik kazmir metro 58    161 guruş 

Def’a şeytan bezi maa keten basma  180 guruş 

Tentene maa oya  117 guruş 

Defter maa silahlık ve gaba kağıt     122 guruş 

Çorap fişeklik   109 guruş 

Tur kıyye  1100  adet  950 guruş 

Çakmak maa yumak makara  340 guruş 

Defa sargulyazı maa tarak  86 guruş 

Çerçi hırdavât  375 guruş 

Yatak terazi maa dirhem takım metro  48   80 guruş 

Alaca top adet  2  534 guruş 

Kilim maa çul 4  adet  240 guruş 

Kilim maa çuval 4  adet  150 guruş 

Bulgur kîle 2    74 guruş 

Saat 1 adet  23 guruş 

Kuzu tencere   45 guruş 

Yumurta sini çamaşır leğeni  62 guruş 

Çanak tabak bakır sahan  65 guruş 

Eski kilim  66 guruş 

İnek re’s 1  300 guruş 

Merkep  re’s 1 dişi katır adet 1  1200 guruş 

Erkek teke re’s 2  114 guruş 

Keçe maa çuval  126 guruş 

İhram  10 guruş 

Bakır tas kadayıf tepsi  43 guruş 

Kaşenk kefen semaver   66 guruş 

Sigara ağızlığı adet 1  70 guruş 10 para 

Çifte tüfenk adet 1  150 guruş 

Erkek katır adet 1  1200 guruş 

Koca öküz re’s  1   120 guruş 

Âl kısrak  400 guruş 

Yağız kısrak maa kolan  400 guruş 
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Tay adet 1  125 guruş 

Hırdavât menzil  30 guruş 

……. ………….   mihriyesinden olan dana re’s  300 guruş 

Yekûnü-t  tereke    59499  guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  1500 guruş 

Mihri zevce-i mezbûre Esma Hâtun  601 guruş 

Mihri zevce-i mezbûre Aişe Hâtun   401 guruş 

Müderris Hacı Hasan Efendi ve Hatıb Hacı Süleyman Efendi şahadetleriyle ba‘de’t-tehallüf 

Varak  10  guruş 

Pul  30 guruş  

Tahriri terekede on sekiz günlük harcırah  

Yekûnü’l-ihrâcât   2872  guruş   

Sahhü’l-bâkî  56627  guruş  

Resmi kısmet  1415 guruş 20 para          

 55212 guruş 10 para  

Kaydiye  00165 guruş 30 para         

 55045 guruş 20  para      

 liray-ı osmani yüz yirmibeş guruş hesabıyla yekün  

Hisse-i zevce-i mezbûre  Esma Hâtun              3440  guruş 10 para 

Hisse-i zevce-i mezbûre  Aişe Hâtun                3440  guruş 10 para 

Hisse-i İbn-i sagîr       Mehmet Şükrü              19266 guruş   

Hisse-i bint-i sagîra    Şerife                             9633 guruş 

Hisse-i bint-i sagîra    Kâmile                           9633 guruş 

Hisse-i bint-i sagîra    Kamile                           9633 guruş 

Hisse-i bint-i sagîra    Züleyha                          9633 guruş 

Bâlây-ı defterde muharrer verese-i mezbûrûndan zevcetânı mezburâtan bâlâda merkum hısse-i 

ırsiye-i şer‘ileri olan meblağı mezkûrû tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istifây-ı hak 

eyledikleri her biri huzûru şer‘ide tâyiaten ikrar ve i‘tiraf ettikleri ve sagîrûnu mezbûrûnun 

hısse-i ırsiye-i şer‘ileri olan bâlâda merkum cem’an yekün lirayı Osmani yüz yirmi beş guruş 

hesabıyla kırk sekiz bin yüz altmış beş guruş lieclil istirbah Livâ Eytam Sandığa vaz  ve 

teslim olunmak üzere iş bu mahalle şerh verildi. Fî 22 Rebi‘ü’l-evvel sene 330    Eddâi  

Tereke memuru Serik Naibi  Süleyman Seri  

Naibüs-sak Mehmet Tahir 
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Bâlây-ı kısâmda muharrer mutevaffay-ı merkum Hacı Mustafa  ile şerîki Hacı Ali 

meyanlarında ceryan eden ahzu i‘talarında bâ sened ihale-i nas üzerinde olup el an tahsil 

olunamayan zimmetleridir ki bervechi âtî zikr u beyan olunur. 

 

Ali Fahreddin-i sagîr Karyesinde olan alacağın beyanı  

Meydanoğlu Veli  200  guruş 

Ve yine Meydanoğlu Hacı Yusuf   75 guruş 

Atlı Yusuf  9 guruş 

Kadirin Hamid  806 guruş 

Hacı Kerimin Mehmet Ali  51 guruş 

Hacı Süleymanoğlu Murat  10 guruş 

Tokmak Murat  8 guruş 20 para 

Hacı İbrahim deli İsa  1075 guruş 20 para 

Uzun Süleymanın biraderzadesi Ahmet  1444 guruş   

Abbasoğlu Osman  76 guruş 

Odabaşoğlu Ali  320 guruş 

Uzun süleymanın biraderi Mehmet  3558 guruş 

Molla Musaoğlu Emin  99 guruş 

Hacı Kadir’in Fatma  62 guruş 20 para  

Telli MehmetEfendi     147 guruş 20 para  

Sarıcıoğlu Şeyh Ali ve biraderi Osman Ağa  7191 guruş 

Sarıcıoğlu Eyüb  30 guruş 

Uzun Kasımoğlu Süleyman  1281 guruş 20 para 

Sarıcıoğlu Murad Hâfız  205 guruş 

Hacı   Duralinin Osman  110 guruş 

Receboğlu muhtar Molla Kadir  168 guruş 

Candarlık        10 guruş 

Hacı İsaoğlu Murad çavuş  1285 gruş 

Koca Durmuş  890 guruş 

Çıldıroğlu Hasan  3528 guruş 

Hacı İsmail’in çil Musa  1594 guruş 

Kara muhtarın Osman  13 guruş 

Şükrü Efendi  509 guruş 20 para 
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Kel Molla Hasanın Mehmet  203 guruş 20 para 

Sarıoğlu Ya‘kub Hâfız  110 guruş 

Koca Kadir  1000 guruş 

Kulak Ali  1980 guruş 

Sapırcı oğlu Yunus  106 guruş 20 para  

Gülcü’nün Yusus  200 guruş 

Emir kızının Hüseyin  50 guruş 

Mehmetcenin Ahmet  1197 guruş 20 para 

Küçük Ali Hâfızın Hatıb  400 guş 

Nureddin Hâfız  443 guruş 

Kara Tahir Ai Efendioğlu  243 guruş 

Cabbaroğlu Cello  606 guruş 

Çeplil Halil  155 guruş 

Yaba Mustafa  72 guruş 

Mehmetcenin Mustafa  1885 guruş 14 para 

Surinin Ese  1760 gruş 

Hacı Musa’nın Erşıh  14 guruş 

Abdurrahmanoğlu Mehmet Hâfız  15 guruş 

Çakır Ömer  1508 guruş 32 para 

Kazak Mehmet  892 guruş 30 para 

Kadirin oğlu Kara Ahmet Ali  14 guruş 20 para 

Kara Hâfız 521 guruş 

Yusuf Çavuşun Topal Osman  808 guruş 

Emir Efendinin Mehmet Hâfız  230 guruş 

Hacı Hâfızınoğlu Âlim  307 guruş 

Osman Köseoğlu Osman  32 guruş 

İsa Hâfız  7 guruş 10 para 

Emirin Ali  109 guruş 

Veli Ağanın Ramazan  920 guruş 

Cansızoğlu Hasan Ali  710 guruş 

Koca Ali Hâfızoğlu Şerif  64 guruş 

Davudoğu Mehmet  618 guruş 20 para 

Hatıbın yeğeni Haşmet  55 guruş 

Koca Ali Hâfızın çavuş  93 guruş 
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Kel Molla Hasan      890 guruş 

Davud İbn-i Tevfik  589 guruş 

Karamandioğlu Ömer  6 guruş 10 para 

Karacanın Osman  20 guruş 

Kara Mustafa’nın kara Mehmet  162 guruş 

Göde Mehmet  40 guruş 

Seferin kara Mehmet  40 guruş 

Dedenin Ramazan  200 guruş 

Hacıabdullahoğlu Ramazan  100 guruş 

Hacı Ömer’in Ali Hâfız  68 guruş 

Kuşcunun Ahmet cavuş  230 guruş 

Tad Ya’kup  820 guruş 

Şidoğlu Süleyman  10 guruş 20 para 

Şükrüoğlu Ali ve Veli 735 guruş 20 para 

Batıroğlu Mustafa ve biraderi  79 guruş 20 para 

Kara Mustafaoğlu Molla Osman  133 guruş 20 para 

Çızık Halil  17 guruş 

Kara Mustafaoğlu Kerim  93 guruş 30 para 

İslamoğlu Ömer Ağa  9 guruş 

Baram Hâfız  8164 guruş 29 para 

Molla Hasan  718 guruş 

Nebi Efendi  32 guruş 10 para 

Satıoğlu Mehmet  305 guruş 

Çiloğlan oğlu Ali Ağa  18 guruş 

Zorlu İbrahim  12 guruş 

Şemsioğlu Molla Ömer  267 guruş 30 para 

Ali Fahreddin Kebir Karyesinin zimmeti 

Hacı Efendioğlu Mehmet Ağa  97 guruş 10 para 

Sakallının Zeynebin Hali  145 guruş 

Hacı İbn-i hoca  1111 guruş 

Topalların Mehmet       456 guruş 20 para 

Mustafa çavuşun Halil  100 guruş 

Şeyh Ali Ağa  218 guruş 

Kara Mehmetoğlu Süleyman Efendi  187 guruş 
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Hacı Hatıb kerimesi Fatma  241 guruş 

Boyacıoğlu Abdullah Efendi  18 guruş 

Lülenin Mustafa  50 guruş 

Hacı Hüseyinlerin Osman ve kaimesi Mustafa  200 guruş 20 para 

Burhanoğlu Abdullah  279 guruş 

Hacı Haliloğlu Alice  544 guruş 

Hacı Habib çavuş  520 guruş 

Küçük ali Fahreddinden Keleş Molla Harun Yusuf  926 guruş 

Haliloğl Hasan pehlivan  222 guruş 20 para 

Honamlıoğlu Hasan  16 guruş 

Sağır Halilin Kerim  1000 guruş 

Gülcü haremi Fatma  114 guruş 

Hacı Halilin Molla İbrahim  17 guruş 20 para 

Kadir’i Molla Ferid  75 guruş 

Acı Hasanoğlu Ahmet  1023 guruş 

Osman Halil’in kör Musa  57 guruş 

Küçük satının Emin  45 guruş 

Osman halifeden HacıAğaoğlu Ahmet  45 guruş 

Satılmışoğlu Emin  277 guruş 

Kara köylü Mehmet  333 guruş 20 para 

Dengereli Hurşit Ağanın biladeri Salim Ağa  70 guruş 21 para 

Hurşit Ağa  21 guruş 

Bunaklı Ömer hocanın uşağından  28 guruş 

Taşkesikli Ali pehlivan Murad  25 guruş 

Osman halifedenMolla Abdurrahmanoğlu Molla Ahmet  104 guruş 

Yine Abdurrahmanoğlu Osman   114 guruş 

Koca Mehmetoğlu Ali Çavuş onbaşı  207 guruş 

Hasan paşanın Celilonbaşı  238 guruş 

Taşkesikli Abdurrahman Molla Mustafa  41 guruş 

Hacı Celil  310 guruş 

Osman halifeden Fettahoğlu Mustafa  386 guruş 

Meyanlı katırcı kürd İsmail  494 guruş 

Ali molla Hasan  159 guruş 20 para 

Taşkesiğinden kara Ömeroğlu Mustafa  1136 guruş 
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Osman halifeden Abdullahoğlu Mehmet  194 guruş 

Taşkesiğinden kuşoğlu Bekir  1383 guruş 20 para 

Sakaoğlu Mehmet Ağa  16 guruş 

Ynusoğlu Ahmet çavuş  287 guruş 

Osman halifeden medallıoğlu İbrahim  165 guruş 

Köseoğlu Molla İsmail  461 guruş 

Taşkesiğinden Emin Molla İbrahim  1400 guruş 

Hatıp Kerim  143 guruş 

Köse Ömer Kerimesi Akkız  35 guruş 

Osman halifeden Resüloğlu Süleyman  69 guruş 

Osman Molla Mehmet  500 guruş 

Fettahoğlu Ömer Ağa  1607 guruş 

Karaköylü Molla Ahmeetoğlu Molla Kadir  260 guruş 

Mustafa hoca damadı yamuk Ali  902 guruş 

Hacıbakıoğlu Bekir Ağa  549 guruş 10 para 

EmirAğa biladeri Yusuf Ağa  1139 guruş 

Çöllü Salihoğlu İbrahim  143 guruş 

Osman halifeden Satılmışoğlu İbrahim  95 guruş 20 para 

Taşkesiğinden Ömeroğlu Kerim  161 guruş 

Hacıbakıoğlu Osman  1892 guruş 

Süleklerli Molla Hüseyinoğlu Recep  73 guruş 

Osman halifeden Hacı İbrahim 843 guruş 

Beşkonaklı kara Süleyman  408 guruş 

Molla Durmuşali  274 guruş 

Yunusoğlu Mustafa  339 guruş 

Minaylı Hatıp  558 guruş 20 para 

İbrahimAğa hanımı Hayriye Hanım  400 guruş 20 para 

Hacıbakıoğlu Sabri  576 guruş 

Minaylı Reşid Ağa  464 guruş 

Hacıbakıoğlu Molla Hasan  1447 guruş 

AliEfendioğlu Hasan onbaşı biraderi Ali  521 guruş 

Satılmışoğlu Mustafa  2951 guruş 20 para 

Taşkesikli Safaoğlu Ömer Ağa  972 guruş 

Kör Celiloğlu Mustafa  350 guruş 
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Hacıbakıoğlu İbrahim Ağanın İzzet  210 guruş 

Minaylı Tekavutoğlu Yusuf  128 guruş 

Osman halifeden Fettahoğlu İbrahim Ağa  1073 guruş 

Hatıp Mustafa Efendi  2000 guruş 

Yazır Karyesinde olan zimmetin beyanı 

Avdanlı topal Ali’nin Mustafa  227 guruş 

Yazırlı Yusuf çavuşun İbrahim  55 guruş 

Muhtar Osman Ağa  1062 guruş 10 para 

Kara çorap Mehmet  223 guruş 

Ağalı Ömeroğlu Ali  34 guruş 24 para 

Avdanlı Halil Ağa  150 guruş 

Yazırlı Musa  226 guruş 

Arıcı Mehmet  248 guruş 

Hatıp Salih İbrahim onbaşı  179 guruş 

Avdanlı Yusuf  1964 guruş 30 para 

Hatıp Salihoğlu Molla  250 guruş 

Sipahioğlu hatıp Molla Yusuf  148 guruş 

Sipahioğlu topal Ahmet  72 guruş 

Molla Mehmet Ali 1721 guruş 

Kocaömerin mahdumu Mehmet Ali  199 guruş 

Mehmet Efendinin Mustafa  184 guruş 

Avdanlı Veli’nin Molla Mehmet  49 guruş 

Yazıdan Habiboğlu Ferid  431 guruş 

Sipahioğlu Hasanonbaşı  28 guruş 

Kahveci Hasan Ali’nin Ahmet ve biraderi Ali  851 guruş 

Enfiyenci Ömer  601 guruş 

Avdanlı Hacı İsmail Efendi  21 guruş 20 para 

Yazırlı Yörük Molla İsa 453 guruş 10 para 

Yazırdan Habib hocaoğlu İsmail  942 guruş 

Kekelceliden Durmuş Ali  792 guruş 

Yazırdan Süleyman çavuoğlu Ali  241 guruş 32 para 

Kara çorap Kerim  1514 guruş 30 para 

Koca Eğrinin Ali  632 guruş 20 para 

Yanık Hasan  454 guruş 
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Kekelceliden Yörük İbrahim 1026 guruş 26 para 

Yörük Nasuh  2040 guruş  

Yazırlı Kara Ahmetoğlu Ahmet  154 guruş 

Hacı  Mehmetoğlu Molla Hasan  81 guruş 

Hacı Kerim Ağa  321 guruş 

Kara müdüroğlu Yusuf  54 guruş 

Yılnamlı binbaşı Yusuf  68 guruş 

Sagır Memiş  174 guruş 

Cumaoğlu Yusuf  144 guruş 

Kömüşoğlu Habib  100 guruş 

Kadiroğlu Molla İbrahim  361 guruş 

Veli Ağa oğlu Rıza  232 guruş 

Yörüklü Katip  183 guruş 

Çiloğlanoğlu Molla Mehmet  1536 guruş 20 para 

Çiloğlu Hasan Hüseyin  555 guruş 

Ürküşlü İbrahim Çavuş  216 guruş 

Beşkonaklı Abdil  27 guruş 

Süllüoğlu Mehmet  400 guruş 

Mola Ömeroğlu Hacı Osman  82 guruş 20 para 

Salihoğlu Salih  18 guruş 

Ömeroğlu Abdullah  48 guruş 

Nizam salihoğlu Musa  12 guruş 

Kel Mehmetoğlu Hasan Ağa  121 guruş 

Veli Ağa oğlu Mustafa  15 guruş 

Gözköylü Bekir  481 guruş 

Baltaoğlu Bekir’in Hurşid Ağa  144 guruş 

Koca İsmailoğlu Hasan  108 guruş 

Baltaoğlu Halil ve biraderi Hasan  816 guruş 

Hacı Mehmetoğlu Ahmet  22 guruş 

Musa Ağaoğlu Halil  550 guruş 

Ayanoğlu Molla İbrahim  67 guruş 

Hocazade Mehmet Efendi  52 guruş 

Ahmet Ali çavuşun oğlu Hasan  30 guruş 

Kara Haliloğlu Hasan  370 guruş 
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Topal Hacının oğlu Ali   271 guruş 

Şıh Hasanoğlu kara Mehmet  30 guruş 

Ayanoğlu Mehmet Ağa  41 guruş 

Hanife oğlu Mustafa  175 guruş 

Mustafaoğlu Ramazan  168 guruş 

Ayanoğlu Molla İbrahim  20 guruş 

İbrahimoğlu Mehmet  31 guruş 

Berberoğlu İbrahim  43 guruş 

Süleymli  berberoğlu Hasan  135 guruş 

Yürekli Molla ismailoğlu Osman  399 guruş 

Molla İsmailoğlu Ferit  387 guruş 

Kör Velilerinoğlu Mustafa ve Ahmet  32 guruş 

Nashoğlu deli Mehmet  117 guruş 

Kara sakallı oğlu Mehmet  387 guruş 

Topçuoğlu Hüseyin  97 guruş 

Kel Mehmetoğlu kör Bekir  593 guruş 20 para 

Molla Hüseyin  çavuşunoğu Molla Ferit ve biraderi  350 guruş 

Şıhali hocaoğlu Şa‘ban  90 guruş 

Yine Mehmet  41 guruş 20 para 

Yürekli İbrahim Efendinin yeğeni Arif  400 guruş 

Kör Eminoğlu Ramazan  27 guruş 

Kabakçı Hüseyin  956 guruş 30 para 

Ali  Pehlivanoğlu Molla Mustafa  362 guruş 20 para 

AbdullahEfendi ve Ali Ağa  85 guru 10 para 

Muhtaroğlu Süleyman Ağa  110 guruş 

Ömer enişte  255 guruş 

Topçuoğlu Abdullah  1369 guruş 

Et Velioğlu Ali  148 guruş 

Kör imamın Mahmut  32 guruş 

Süleymli  Kadiroğlu Salih ve Nurullah  155 guruş 

Hatıbın yeğeni Molla Mustafa  204 guruş 24 para 

Solakkızı Fatmanıoğlu Ali  242 guruş 

Ürkütlü  HâfızEfendi  31 guruş 

Yürekli EminUsta  640 guruş 
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Ali kavazoğlu Mehmet  2950 guruş 30 para 

Karabekir Ağa  156 guruş 

Zobu Mehmet’in Hüseyinoğlu Mustafa  52 guruş 

Hatıp Molla Ahmet yedinden  6000 guruş 

Yalınlı Hacı Osman Efendi  345 guruş 

Meydanoğlu Ahmet  912 guruş 30 para 

Kaşlının Murat  1985 guruş 20 para 

Küloğlu Ali  387 guruş 

Sadettinzâde Mehmet Hâfızğlu Ahmet  1813 guruş 

Derinoğlu Yuuf  293 guruş 

Kaşlının Halil  676 guruş 

Çomakoğlu Hasan  66 guruş 

Kadir gazi Süleyma Efendi  612 guruş 30 para 

Saraç Ahmet Usta  203 guruş 

Çandarlı Yusuf  665 guruş 

Dalgaranın Hüseyin  322 guruş 

Kışlalı Topak İbrahim  31 guruş 

Karayazırlı Hacı Hüseyin Efendi kifayetiyle kara Ahmet  115 guruş 

Karayazırlı Hacı Ömer Efendi  24 guruş 20 para 

Temurcu   oğlu Ahmet  25 guruş 10 para 

Temurcu topal Ömer Usta  87 guruş 

Temurcu Ali Usta mahdumu Muharrem çavuş  189 guruş 

Semerci Ahmet Usta  90 guruş 

Dibekçi  Hakkı Usta  179 guruş 

AzizEfendioğlu Mustafa Efendi  695 guruş 5 para 

Yalınlı Hacı Osman Efendi  331 guruş 20 para 

Nedim Mahmut Efendi  10 guruş 

Timurcu Salih onbaşı  173 guruş 

Timurcu Şevket Usta  78 guruş 20 para 

Halillüzâde Hacı Mehmet Ağa  509 guruş 24 para 

Kışlı Şeref oğlan   36 guruş 

Muhtar kara Hasan  56 guruş 

Karabayırlı Hacı Hüseyin Efendi  462 guruş 

Saandıralı  sarı Mustafa’nın İbrahim  90 guruş 



139 

 

 

Salkımoğlu Mehmet  156 guruş 

Dalyan Aliş  355 guruş 

Dereköylü Haşmet  309 guruş 20 para 

Yazırlı Molla Mehmet  22 guruş 24 para 

Beğiş  Karyesinden Molla Mehmet  376 guruş 

Küküllünün Ali Usta  134 guruş 

Kunduraı Mehmet Ali Usta  198 guruş 

Ekmekçi kör Ahmet  129 guruş 24 para 

Kadir gazi Şevket  Efendi  433 guruş 

Sadık Efendi  897 guruş 20 para 

Mehmet beyoğlu İbrahim çavuş  99 guruş 20 para 

Çerkez Hacı İdris  736 guruş 20 para 

Kışlalı Nebinin  Ali  170 guruş 10 para 

Kocabıyık İbrahim  17 guruş 

Çakallılı Yakub’un  oğlu Ömer  76 guruş 

Kışla muallimi Abdulgaffar Efendi  64 guruş 

Ak Hüseyin’in Halil  180 guruş 

Temurcu halifeden Abdullah  112 guruş 

Yakacıklı çopur Mehmet  225 guruş 

Çakmakoğlu Mehmet Usta  184 guruş 20 para 

Molla Hacı Ali  oğlu Mustafa  152 guruş 30 para 

Hacı Sadık  868 guruş 3 para 

Elmalızâde Hacı Mehmet oğlu Hakkı  118 guruş 20 para  

Yağcıoğlu Hacı Mehmet  38 guruş 30 para 

Kunduracı Hakkı  149 guruş 

Kalbur kulak İbrahim  242 guruş 8 para 

Sarıoğlu  İsmail  280 guruş 

Mektep muallimi Mahmut Efendi  242 guruş10 para 

Çerkes Hacı Ömer  286 guruş 4 para 

Köy icarında kansız Osman  535 guruş 

Könlüzâde Hâfız Hüseyin  111 guruş 10 para 

Civarının  Hâfız  167 guruş 26 para 

Karabayırlı Hacı Hüseyin Efendinin Haşmet Ağa  1801 gruş 

Çerkes Arif Efendi  148 guruş 20 para 
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Timurcu Şükrü Ustaoğlu Ahmet  406 guruş 10 para 

Hacı Ademoğlu Mehmet  1246 guruş 30 para 

Galip Efendi  134 guruş 16 para 

Kargalıklı Osman  233 guruş 16 para  

Torunzâde Mehmet Efendi  153 guruş 20 para 

Zilidli Ayanoğlu Hüseyin  186 guruş 

Adanlı Hacı Hüseyin oğlu Ali Molla  966 guruş 20 para 

Yılmanlı Veli Ağaoğlu Mehmet Ağa  477 guruş 20 para 

Karabayırlı Hacı Süleyman Efendi  782 guruş 12 para 

Temurcu Hacı İbrahimoğlu Ramazan  468 guruş 20 para 

Hacı Hüseyin Efendi Karabayırlı  1820 guruş 

İmecikli  Molla Yusuf  Hacı Hüseyin Efendi kefaletiyle  745 guruş 30 para    

VARAK: 20 

Numara: 31 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik   Nâhiyesinin Gebiz Kındıra Mahallesinde sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Mehmet Ali oğlu sulb-i sagîr oğulları Veli ve Mehmet Ali’nin 

tesviye-i umurlarına kıbeli şer‘den  vasî nasb u tağyin  lazım ve  mühim olmağın emanet ile 

ma‘ruf ve  istikamet  ile mevsuf ve hervechle vesayeti uhdesinden gelmeğe kâdir idüğü zeyli 

vesikada muharrerü’l-esâmî müslimin ihbarlarıyla ledeş-şer‘il enver zâhir ve numayan ve  

mütehakkık olan  sagîrânı mezbûrânın valdeleri iş bu bâisetülü’l-vesika Havva Hâtun binti 

Mustafa sagîrânı mezbûrânın vakt i rüşd ü sedâdlarına değin kıbel-i şer‘den vasî   nasb u tayin 

olundukda ol dahî bervechi muharrer vasâyeti mezbûreyı kabul ve hizmeti lazımelerini 

kemayenbeği edaya taahhüd ve iltizam etmeğin ma vâkaa bittalep ketb ü imla olundu. Fîl 

yevmi’s-sâdis min Rebî’ü’l-âhir senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Numara: 32 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Burmancı Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Koca Osmanoğlu Mehmet’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Gülsüm binti Hasan ile Ümmü Gülsüm binti Mehmet ve sulb-i sagîr oğlu Osman’a munhasıra 

olduğu bil ihbâr  ‘indeş’ş-şer ‘i’l-enver  zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîr-i mezbur 

Osman’ın vakt i rüşd ü sedâdına değin tesvîye-i umûruna kıbel-i şer‘iden vasî  nasb u ta‘yin  

olunan müteveffayı merkumun emmisi Mendikoğlu Hasan hocanın   taleb ü taleb ü ma‘rifeti 

ve ma‘rifetü’ş-şer‘iyle tahrîr ve terkîm ve beynel vereseti’l mezbûre tevzi‘ ve taksim olunan 
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mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fil yevmi’l-

hâmis ve’l-ışrîn min Recep  senete selâsîn ve selâsi mietin ve elf.     

Koşulu  kısrak re’s 1   1190 guruş 

Öküz  re’s 1   350 guruş 

İnek re’s 1  240 guruş 

Üç yaşar tosun re’s 1   240 guruş 

Düve re’s 1    100 guruş       

Keçi re’s 1   38 guruş 

Yatak maa hırdavât   30 guruş 

Yekûnü-t  tereke     2188   guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce 201 guruş 

Kara İmamoğlu Mehmet’e olan öküz esmanından borcu 

 İsmail Pehlian ve Mendikoğlu Hasan hoca şahadetleriyle   300  guruş 

Varak  10  guruş 

Pul   2  guruş 20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   513  guruş  20 para 

Sahhü’l-bâkî   1674   guruş  20 para 

Resmi kısmet    0042  guruş                            

 1632 guruş    20  para 

Kaydiye  0005  guruş                            

 1627 guruş  20 para 

Hisse-i zevce                         203  guruş   18   para 

Hisse-i Ümm                         474  guruş   32   para   

Hisse-i İbn-i sagîr Osman      939  guruş   26 para  

Veresei-i mezbûrûndan bâlâda merkum kibâr-ı mezbûrûn  hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan  

meblağı mezkûrû tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve   istifayı hak ettiklerini bağdel ikrar 

sagîrı mezbûr Osman’ın lirâyı Osmani yüz guruş hesabıyla bâlâda muharrer bin yüz on iki 

guruş otuziki para yecibül infâk vel iksâ ve hisse-i mezbur Hasan Hoca yedine teslim 

olunduğu iş u mahalle şerh verildi. Fî 15 Receb  sene 330 

Nâib-i nahiye-i Serik Süleyman Serî 

Naibü’s-sak  Mehmet Tahir 
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VARAK: 21 

Antalya Sicil Numarası : 103   Numara: 33     

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Burmancı  Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Ahmet Çavuş bin Hasan’ın sulb-i sagîr oğlu Ahmet ve sulbiyye 

kızları Aişe ve Güllü ve Asâkir-i şahanede müstahdem ğaib anil belde Ramazan’ın hisse-i 

irsiye-i şer‘iyesini mühafaza ve sagîrunu mezbûrûnun tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘iden bir 

vasî nasb lazım ve mühim olmağın emanet  ile ma‘ruf ve istikâmet ile mevsuf ve hervechle 

vesayet-i uhdesinden gelmeğe kâdir idiğü zeyli vesikada muharrerül esâmî müslimin 

ihbarlarıyla  ledeş’ş-şer ‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık olan sagîr-i mezbur Ahmet’in ve 

sagîre-i mezbur Aişe ve Güllü ve gaib anil belde Ramazan’ın valdeleri iş bu bâisetül vesika 

Fatma binti Mustafa nâm Hâtun sagîrunu mezbûrûn Ahmet ve Aişe ve Güllü’nün vakt i rüşd ü 

sedâdlarına değin ve gaib anil belde Ramazan’ın hisse-i irsiye-i şer‘iyesini muhafazaya kıbel-i 

şer‘den vasî   nasb u tayin olundukta ol dahî ber vechi muharrer vesâyeti mezkûreyi kabûl ve 

hizmet i lâzımelerini kemâ yenbeği edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu. Fîl yevmi’l-işrîn min Şa‘ban senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Şuhûdül  hâl 

Karye-i mezkur  Ahâlisinden Muhtarı evvel Timurlu oğlu Mehmet Ağa ve yine Mehmet oğlu 

Hasan Ali Ağa  ve yine Kamburoğlu İsmail Pehlivan ve gayruhum 

Antalya Sicil Numarası : 113  Numara :34     

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik  Nâhiyesinin Kumköy  Karyesinde sakin olup 

zat-ı zeyl-i sahifede muharrerü’l-esâmî-i müslimîn ta‘rifleriyle ma‘ruf olan işbu baisetü’l-

vesika Fatma binti Mustafa nâm Hâtun meclis-i şer‘imiz vacibüt-tevkirde  zevci sâbıkı Ali bin 

Mehmet hazrında  takriri kelâm ve ta‘bir anil merâm edip mezbur Ali Ağa ile bundan akdem 

hâli zevciyet beynimizde kaime iken firaşından hâsıl ve bundan mütevellide hâla yahıggül 

hadâne hücre-i terbiyemde olan  iş bu hâzır bil meclis sulbiyye-i sagîre kızım Elife’nin aslı 

malı olmayıp muhtaç olmakla nafaka ve kisve bihâ ve sâir levâzımı zaruriyesiçün babası 

mezbur Ali Ağa üzerine kıbel-i şer‘den miktârı kifâye meblağ farzu takdir olunmak 

matlubumdur dedikte abbettasdîk sagîre-i mezbûre için babası mezbur Ali Ağanın üzerine 

bitterazi iş bu tarihi kitabdan itibaren be her yevm iki guruş rayiç akçeyi mecidiye yirmi üç 

guruş hesabıyla farzu takdir olunub meblâğı mefrûzu mezkûru sagîri mezbûrenin nafaka ve 

kisve vesâir levâzımı zaruriyesine harcu sarf ve ledel iktizâ istidâneye ve ‘inde’z-zufr mezbur 

Ali Ağa üzerine rucû’a mezbûre Fatma hâtuna eliyle vermeğin ma vâkaa bi’t-taleb ketb ü imla 

olundu. Fil yevmi’l-evvel min Receb-i şerif senete selâîn ve selâsi mietin ve elf. 
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Şuhûdül  hâl 

Karye-i mezkur İlber Efendi ve yine  

Hacı Mustafa Efendizâde Mehmet Efendi ve yine  

Tosun Ağazâde Esad Efendi ve yine 

Mekteb muaalimi Konyalı Abdülkâdir Efendi  

Antalya Sicil Numarası : 100   Numara: 35     

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Akkınlar Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Hanım binti Ali Efendi ile zevci Kamber’in  Topalaki ve  ümmül 

üm  Fatma binti  Hasan berberâki ve  sulb-i sagîr oğlu Ali’ye munhasıra olduğu bil ihbâr 

‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra  sagîri mezbûrun vakt i rüşd ü 

sedâdına değin tesvîye-i umûruna kıbel-i şer‘iden vasî  nasb u ta‘yin olunan pederi Kamber  

Ağanın taleb ü ma’rifeti ve ma‘rifetüş-şer’le tahrîr ve terkîm ve beynel vereseti’l-mezbûra 

tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı mezbûrânın terekesi kısâmı ber vechi zîr beyan olunur. 

Fil yevmi’l-âşir min Ramazan senete selâsîn ve selâsi mietin ve elf.     

Şemsiye(?)  adet 1      9 guruş 

Peşkir adet 18    36 guruş 

Yastık yüzü adet 6   15 guruş 

Basma yastık adet 2   10 guruş 

Yastık torbası (?) adet 1    6 guruş 

İplik çuval adet 2   40 guruş 

Şarşaf adet 3   60 guruş 

Esvap takım adet 1    93 guruş 

Sandık adet 1    23 guruş 

Tepsi adet 1    23 guruş 

Tencere adet 1    30 guruş 

Toprak tabak adet 6     9 guruş 

Sahan  adet 1    7  guruş 

Hırdavât   10 guruş 

Altun küpe  125 guruş 

Mahmudiye (altun)  279 guruş 

Altun yüzük Osmaniye çâriki(Osmanlı çeyreği) bir   31 guruş 

Zevci yedinde alacak mihri   1100 guruş 

Yekûnü-t  tereke     1906   guruş 

Minhe’l-ihrâcât 
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Tecyiz tekfin  350 guruş 

Varak 10  guruş 

Pul   1  guruş 20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   361  guruş  20 para 

Sahhü’l –bâkî  1544   guruş  20  para 

Resmi kısmet    0038  guruş  20  para              

     

 1506 guruş    00  para 

Kaydiye  0004  guruş 20  para               

 1501 guruş    20 para               

taksimi beynel vere 

Hisse-i zevc Kamber                    375  guruş   15   para 

Hisse-i  Ümmü’l-ümm  Fatma     500  guruş   30   para   

Hisse-i İbn-i sagîr      Ali             625  guruş  25   para  

Veresei-i mezbûrûndan kibârı mezbûrun bâlâda  merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan  

meblağı mezkûrû  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve   istifayı hak eylediklerini ba‘del ikrâr 

sagîru mezbûrun hisse-i irsiye-i şe‘’iyesi olan bâlâda  merkum meblağı mezkûrû  yecibüli 

nfâk vel iksâ ve vasıyyı merkum pederi Kamber  yedine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh 

verili. Fî 10 Ramazani’l-mübarek sene 330 

Serik Naibi  Hacı Süleyman 

VARAK: 22 

Antalya Sicil Numarası :106  Numara:36    

Medine-i Antalya nevâhisinden İstanos Nâhiyesinin Kışla Sultan Alaaddin 

Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefat eden Fatma binti Mustafa’nın verâseti sulb-i 

sagîr oğlu İlyas ve sullbiyye-i kebîre kızı Aişe’ye munhasıra olduğu  bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-

enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrı mezbûr İlyas’ın vakt i rüşd ü sedâdına değin 

tesvîye-i umûruna kıbel-i şer‘iden vasî nasb u tayin olunan  pederi Yusuf Çavuş bin İlyas’ın  

taleb ü ve m’rifeti  ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ 

ve taksim olunan mütevaffâyı mezburânın terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan 

olunur.   Fîl yevmi’l-ışrîn min Receb senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Makine adet 1  260 guruş 

Şalaki  esvab adet 1  25 guruş 

Kadife kepe adet 1   20 guruş 
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Küpe adet 1    30 guruş 

Mahmudiye altunu adet 4       350 guruş 

Sahan (?) adet 2    10 guruş 

Sandık adet 1   40 guruş 

Sini adet 1  40 guruş 

Tepsi adet 1  10 guruş 

Çadır  padası  adet 1   15 gruş 

Kilim kanad adet 1   20 guruş 

Çuval  adet   1  25 guruş 

Yatak adet 1   30 guruş 

Yorgan adet 2   40 guruş 

Tencere adet 2   25 guruş 

Tabak adet 2   10 guruş 

Çanak adet 4   20 guruş 

Hırdavât  10 guruş 

Yekûnü-t  tereke     990   guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet         24 guruş 30 para  

Pul   1 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât     25  guruş  30 para 

Sahhü’l –bâkî  964 guruş 10 para 

Kaydiye  003 guruş      

taksimi beynel verese                                                       961 guruş 10  para    

Hisse-i İbn-i sagîr mezbur İlyas              640  guruş   32 para 

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre  Aişe      320  guruş   16 para 

Verese-i mezbûrândan binti kebîre-i mezbûre Aişe bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyesi 

olan meblağ-ı mezkûrû tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve   istifâyı hak eylediğini bağdel 

ikrar sagîr-i mezbur İlyas’ın bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan meblağı mezkûrû 

yecibül infâk vel iksâ ve vasıyyı merkum Yusuf Çavuş yedine teslim olunduğu iş bu mahalle 

şerh verildi. Fî 20 Recebü’l-ferd  sene 330 

Nâibüşşer‘ 

Nahiye-i Serik  Hacı  Süleyman 
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Medine-i mezburenin bağde’t-tereke kerimesi Ayşe yedinde zuhur eden zimematı bervechi âti 

zikru beyân olunur. Müteveffiye-i meburenin hayatında bey‘ eylemiş olduğu arazi 

esmanından  

Fransız altunu adet 22  

Mahmudiye altunu 4   

Yirmilik altunu adet 4 

Sac altunu yirmilik adet 18  

Baş altunu onluk adet 100  

Bir miskal inci adet 1 

Tereke esmanından kalan guruş 65  

Derun-ı kısâmda muharrer sagîri mezbûr İlyas’ın vasisi bulunan pederi Yusuf Çavuş 

tarafından iddia olunan bâlâda muharrer zimamat müteveffiye-i mezbûrenin kerimesi Aişe 

yedinde olduğu iş  bu mahalle şerh verildi. Fî 20 Recebü’l-ferd sene 330 

İstanos tereke me’muru  

Nâibüşşer‘ 

Nahiye-i Serik  Hacı  Süleyman 

VARAK: 23 

Antalya Sicil Numarası: 104  Numara: 37 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Nebiler Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Solakoğlu Ramazan bin Hasan’ın verâset-i zevce-î menkûha-i 

metrûkesi Kezban binti Hasbeğ ile  sulb-i kebîr oğlu Hasbeğ’in ve sulb-i sagîr oğulları Osman 

ve Mehmet ve sulbiyye-i kebîre kızları Ümmüşan ve Zeynep ve Fatma ve Ümmünaz’a 

münhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrânı 

mezburânın vakti rüşd ü sedâtlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u 

tayin olunan  valdeleri Kezban Hâtun’un taleb ü ve ma‘rifeti  ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve 

terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkmun terekesi 

defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l-hâmis ve’lışrîn min Recebü’l-ferd 

senete selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Buzağılı sığır re’s 2     500 guruş 

Merkep re’s         1     100 guruş 

Tosun re’s            1     160 guruş 

Düve  re’s            1      140 guruş 

Bakır kıyye adet 4     40 guruş 
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Yatak adet 1    35 guruş 

Hırdavât   20 guruş 

Yekûnü-t  tereke     995   guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet         25   guruş   

Kaydiye    3  guruş 

Pul   1 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât    29  guruş   

Sahhü’l-bâkî   966 guruş   

 taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre                120  guruş   30   para 

Hisse-i İbn-i kebîr Hüseyin           169  guruş   2 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Osman              169  guruş   2 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Mehmet           169  guruş   2 para 

Hisse-i bint-i kebîre   Ümmüşan    84  guruş   21 para 

Hisse-i bint-i kebîre   Zeynep         84  guruş   21 para 

Hisse-i bint-i kebîre   Fatma          84  guruş   21 para 

Hisse-i bint-i kebîre   Ümmünaz    84  guruş   21 para 

Verese-i mezbûrûndan bâlâda muharrer kibârı mezbûrûn hisse-i irsiye-i şer‘yeleri olan 

meblağı mezkûrû tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve   istifayı hak ettiklerini bağdel ikrar 

sagîrânı mezbûrânın hisse-i irsiye-i şer‘yeleri olan meblağı mezkûrû lieclil hıfz vasıyye-i 

mezbure Kezban Hâtun yedine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 25 Recebü’l- 

ferd sene 330 

Nâibü’ş-şer Nahiye-i Serik  Hacı  Süleyman 

Antalya :108   Numara: 38 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Akkınlar Karyesinde sakine iken 

bundan akdem vefat eden Hanım binti Hüseyin’in veraseti zevci  Mehmet bin Ali ile Ümmül 

üm  Hâfıze binti Durmuş ve sulb-i sagîr oğlu Bayram Ali’ye munhasır olduğu bil ihbâr 

‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîri mezbûr  Bayram Ali’nin vakt i 

rüşd ü sedâdına değin tesvîye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî   nasb u tayin olunan pederi 

Mehmet’in taleb ü  ma‘rifeti  ve marifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan müteveffiye-i mezbûrenin mali  metrurekesidir ki  ber vechi 

âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-hâmis min Ramazân senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Sarı inek re’s 1    300 guruş 
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Konur öküz re’s    350 guruş 

Alâ tosun        500 guruş 

Bey‘  olunan öküz bedeli  100 guruş 

Arı mahluğ (kovanı)   25 guruş 

Tebsi adet 1  17 guruş 

Döşek adet 1 maa şarşaf  100 guruş 

Yeni çarşaf adet 15    250 guruş 

Yeni döşek yüzü adet 1   38 guruş 

Pataz   adet  6   10 guruş 

Kırba   adet 8    10 guruş 

Zestene   yasdık adet 2    10 guruş 

Karyola zestenesi  adet 2    20 guruş 

İplik çuval  adet 3   40 guruş 

İplik  torba  adet 4    20 guruş 

Yeni yorgan adet 1   60 guruş 

Yün battaniye adet 1   100 guruş 

Ala ihram adet 1   50 guruş 

Esvap takım adet 2    55 guruş 

Sandık adet 1    40 guruş 

Eski yorgan adet 1   18 guruş 

İplik ihram adet 1    18 guruş 

Tencere adet 1   21 guruş 

Savan adet 1   12 guruş 

Çanak adet 2    7 guruş 

Hamidiye altunu adet 2   110 guruş 

Mahmudiye altunu adet 1   95  guruş 

Yirmilik altunu adet 2    38 guruş 

Ecnas yedeklik    altunu 1    30 guruş 

Altun küpe adet 2   40 guruş 

Gümüş yüzük adet 2    23 guruş 

Mihri zevce   zevci  üzerinde   551 guruş 

Yekûnü-t  tereke     3055   guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin   551 guruş 



149 

 

 

Pul   maa makbuz  2 guruş 20 para 

Varak   10 guruş 

Ücret-i mekkare    50 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   613  guruş  20 para 

Sahhü’l –bâkî  2441 guruş 20 para 

Resmi kısmet  0061 guruş                   

 6380 guruş  20 para 

Kaydiye  0007 guruş  10 para      

 6373 guruş  10 para   

Taksim-i beynel verese  

Hisse-i zevci    Mehmet                      594  guruş   12   para 

Hisse-i   Ümmülüm Hâfıze                 592  guruş   39   para 

Hisse-i İbn-i sagîr Bayram Ali           1185  guruş   38   para        

İrsîye-i mezbûrûndan kibârı mezbûrân bâlâda  merkum  hisse-i irsiye-i şer‘yeleri olan meblağı 

mezkûrû tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve   istifayı hak eylediklerini bağdel ikrâr sagîr-i 

mezbur Bayram Ali’nin hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan bâlâda merkum  meblağı mezkûrû 

yecibül infâk vel iksâ ve vasiyy-i mezbur yediri Mehmet Ağa yedine teslim olunduğu iş bu 

mahalle şerh verildi. Fî 5 Ramazâni’l mübarek sene 330 

Nâibüş’ şer‘ Nahiyei Serik 

Hacı Süleyman 

VARAK: 24 

Antalya : 107   Numara: 39 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Karıncalı Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Tekkenişinoğlu Hasan’ın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Ümmühan binti Süleyman ile sulb-i kebîr oğlu Cemâli ve sulbiyye-i kebîre kızı Fatma ve 

sulbiyye-i sagîra kızı Nazîfe’ye munhasıra olduğu  bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra sagîre-i mezbûrenin   vakt i rüşd ü sedâdına değin tesvîye-i umûruna 

kıbel-i şer‘den vasî   nasb u tayin olunan li ebeveyn erkarındaşı Cemâli’nin taleb ü ve 

ma‘rifeti  ve ma ‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve 

taksim olunan mütevaffâyı merkûmun terekesi defteridir ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur. 

Fîl yevmi’l-ışrîn  min Ramazân senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Konur buzağılı inek re’s 1    300 guruş 

Kara buzağılı inek re’s  1    300 guruş 
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Kara öküz re’s 1  450 guruş 

Üç yaşar tosun re’s 1  300 guruş 

Üç yaşar düve re’s 1   250 guruş 

İki  yaşında düve re’s 2   200 guruş 

Bey‘ olunan öküz esmanı  208 guruş 

Bakır kıyye adet 4   40 guruş 

Yatak 1 adet  20 guruş 

Çul 1 adet  20 guruş 

Çuval 1 adet  30 guruş 

Hırdavât  20 guruş 

Yekûnü-t  tereke      2148    guruş 

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin   150  guruş 

Mihri zevce   101 guruş 

Varak  10 guruş 

Pul   maa makbuz  2 guruş 20 para 

Ücret-i mekkare    50 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   313  guruş  20 para 

Sahhü’l –bâkî  1834  guruş  20 para 

Resmi kısmet  0045 guruş   20 para             

 1789  guruş  00 para 

Kaydiye  0005 guruş  20 para              

 1783 guruş  20 para              

taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i mebure Ümmühan               222  guruş   37   para 

Hisse-i İbn-i kebîr Cemâli        780    guruş   10   para        

Hisse-i bint-i kebîre   Fatma     390  guruş   5     para 

Hisse-i bint-i sagîre   Nazîfe      390  guruş   5     para 

Derûn-i kısâmda muharrer verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrun bâlâda  merkum  hisse-i 

irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı mezkûrû tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve   istifayı hak 

eylediklerini bağdel ikrâr sagîre-i mezburenin hisse-i irsiye-i şer‘yesi olan bâlâda muharrer  

meblağı mezkûru lieclil hıfz vasıyyı merkum yedine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh 

verildi. Fî 20 Ramazâni’l mübarek sene 330 

Nâibü’ş- şer Nahiye-i Serik Hacı  Süleyman 
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Antalya : 111   Numara: 40 

Medine-i Antalya nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Pınârcık Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Sadullah bin Hasan’ın veraseti Ümmü Aişe binti Mustafa ile ehun 

liebeveyn  karındaşları Mehmet Ali ve Hüseyin ve uhtün lehüma Fatma’ya münhasıra iken 

bağdehü Mehmet Ali vefat edib verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Ümmühan binti Ali ile 

Ümmü Aişe binti Mustafa ve ehünlehüma Hüseyin ve ühtünlehüma   Fatma’ya münhasıra 

olduğu  bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîr-i mezbur 

Hüseyin’in vakt i rüşd ü sedâdına değin tesvîye-i umûruna kıbel-i şer‘iden vasî   nasb u tayin 

olunan vâlidesi Aişe Hâtunun taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffiyânın terekesi defteridir ki ber 

vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-hâmis  min Ramazân senete selâsin ve selâsi mietin 

ve elf. 

Yekûnü-t  tereke      894    guruş    

müteveffa pederi Hasan’dan mevruse bâ defteri kısâm hissesi 

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin   125  guruş 

Varak  5 guruş 

Pul    1 guruş  

Yekûnü’l-ihrâcât   131  guruş   

Sahhü’l –bâkî  636   guruş   

Resmi kısmet  016  guruş            

 620  guruş   

Kaydiye  002 guruş              

 618 guruş              

taksimi beynel verese 

Hisse-i  Ümmü Aişe                            103  guruş    

Hisse-i ehünlehüma  Mehmet   Ali      206   guruş    

Hisse-i ehünlehüma   sagîr  Hüseyin   206   guruş    

Hisse-i ühtünlehüma   Fatma               103   guruş    

Müteveffa Mehmet Ali’nin malı metrukesi ber vechi zîr beyan olunur 

Müeveffa pederinden mevruse hissesi   794 guruş 

Keçe adet  4     125 guruş 

Çuval adet 1    45 guruş 

Çifte tüfenk adet 1    115 guruş 
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İşli saat adet 1    30 guruş 

Çizme çift  adet1  100 guruş 

Hayvan eğeri adet 1    120 guruş 

Müteveffa karındaşı hissesinden  206 guruş 

 Yekûnü-t  tereke      1535    guruş    

Muhtar Ecir Hoca ve Hacı bibereoğlu Osman Efendi şahadetleriyle bağde’t-tahlif ve’l-hükm 

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin   300   guruş 

Abacıoğlu Hacı Ahmet Ağaya   deyni  109 guruş 

Ve Hacı Hüseyin oğlu Ali Ağaya    deyni  125 guruş 

Mihri zevce  151 guruş       

Varak   5 guruş 

Pul    1 guruş  

Yekûnü’l-ihrâcât   691  guruş   

Sahhü’l-bâkî   844 guruş 

Resmi kısmet  021  guruş   10 para          

822  guruş      30 para 

Kaydiye 002 guruş   20 para         

   

taksimi beynel verese        820  guruş   10 para             

Hisse-i  zevce-i mezbûre  Ümmühan      102  guruş  21  para  

Hisse-i  Ümmü mezbure Aişe    119 guruş  28 para 

                                                               103 guruş   ( müteveffa oğlu hissesinden) 

                                                                 222 guruş 28 para 

 

Hisse-i ehünlehüma sagîr  Hüseyin          398 guruş  26 para 

                                                                206 guruş   ( müteveffa karındaşı hissesinden)   

                                                                  604 guruş  26 para 

Hisse-i uhtünlehüma   Fatma                    199 guruş  13 para 

                                                                 103 guruş   (müteveffa karındaşı hissesinden)   

     302 guruş  12 para 

Verese-i mezburûn kibârı mezburûn bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı 

mezkûrû tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve   istifayı hak eylediklerini bağdel ikrâr sagîri 

mezbûr Hüseyin’in hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan bâlâda muharrer meblağı mezkûrû yecibül 
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infâk vel iksâ valide hisse-i mezbûre Aişe Hâtun yedine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh 

verildi. Fî 5 Ramazân’il mübârek sene 330 

Nâibü’ş- şer Nahiyei Serik 

Hacı Süleyman 

VARAK: 25 

Antalya  Numara: 41 

Medine-i Antalya nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Burmancı  Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Ahmet Çavuş bin Hasan’ın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Fatma binti Mustafa ile sulb-i kebîr oğulları Hasan ve Hüseyin’in ve asâkiri şâhanede 

mUstahdem ğaib anilbelde Rıza ve sulbiyye-i kebîre kızı Ümmü ve  sulbiyye-i sagîre kızları 

Aişe ve Güllü ve sulb-i sagîr oğlu Ahmet’e munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrunu mezbûrun vakt i rüşd ü sedâdlarına ve asâkiri 

şâhanede müstahdem Rıza’nın tesvîye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî   nasb u tayin olunan 

valdeleri mezbure  Fatma Hâtun’un taleb ü ma‘rifeti  ve ma’rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffayı merkûmun terekesi 

defteridir ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-ışrîn min Receb senete selâsin ve 

selâsi mietin ve elf. 

Doru erkek hayvan re’s 1   1200 guruş 

Doru kısrak re’s  1  600 guruş 

Doru deli kısrak re’s 1   550 guruş 

Oksuz kısrak re’s  1  500 guruş  

Erkek doru tay re’s 1  500 guruş 

Buzağılı sarı sığır re’s 1  250 guruş 

Buzağılı kara sığır re’s 1  250 guruş 

Üç yaşar kara tosun  re’s 1  280 guruş 

İki  yaşar  kara tosun  re’s 1  150 guruş 

Kara öküz re’s 1  400 guruş 

Merkep re’s 1   125 guruş 

Kınta kîle  25    600 guruş 

Şa‘îr  kîle 10   130 guruş 

Çuval  adet 4   20 guruş 

 Bakır kıyye adet 10   100 guruş 

Yatak takım adet 1  40 guruş 
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Çift âlatı  40 guruş 

Hırdavât  30 guruş 

Yekûnü-t  tereke      5765    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce  251 guruş 

Tecyiz tekfin   300   guruş 

Varak   10 guruş 

Pul  maa makbuz   3 guruş  20 para  

Yekûnü’l-ihrâcât   564  guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  5200  guruş    20 para 

 Resmi kısmet  0130  guruş                          

 5070  guruş      20 para 

Kaydiye  0016 guruş       30 para         

 5053  guruş      30 para         

taksimi beynel verese 

Hisse-i  zevce-i Fatma                               631  guruş  28  para  

Hisse-i  İbn-i kebîr Hasan                           804   guruş   

Hisse-i  İbn-i kebir Hüseyin                       804   guruş   

Hisse-i  İbn-i kebir ğaib anilbelde Rıza     804   guruş   

Hisse-i bint-i kebîre   Ümmü                   402  guruş    

Hisse-i bint-i sagîre   Aişe                        402  guruş    

Hisse-i bint-i sagîre   Güllü                      402  guruş    

Hisse-i  İbn-i sagîr Ahmet                          804  guruş   küsür para  2 guruş 

Verese-i mezburûndan kibârı mezburûn bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağı mezkûrû tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini bağdel ikrâr 

sagîrûnu mezburûnun  bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı mezkûrû lieclil 

hıfz ve yecibül infâk vel iksâ  vasıyye-i mezbure valdeleri Fatma Hâtun yedine teslim 

olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî  20 Recebü’l-ferd sene 330 

Nâibü’ş-şer‘ 

Nahiye-i Serik Hacı  Süleyman 

Antalya: 103  Numara:42 

Medine-i Antalya nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Burmancı  Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Ahmet Çavuş bin Hasan’ın sulb-i sagîr oğlu Ahmet ve sulbiye-i 

sagîra kızları Aişe ve Güllü asâkiri şâhanede müstahdem ğaib anilbelde Rıza’nın hisse-i 
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irsiye-i şer‘iyesini muhafaza ve sagîrûnu mezbûrûnun tesvîye-i umûrlarına kıbel-i şer‘iden bir 

vasî lazım ve  mühim olmağın emanet ile ma‘ruf ve istikamet ile mevsuf ve her vechle 

vesâyet uhdesinden gelmeğe  kâdir idüğü zeyli vesikada muharrer liesâmî müslimin 

ihbarlarıyla lede’ş-şer‘il enver zâhir ve  mütehakkık olan sagîrî mezbur Ahmet’in ve  sagîre-i 

mezbûre Aişe ve Güllü ve ğaib anilbelde  Rıza’nın valideleri iş bu bâisetü’l-vesika Fatma 

binti Mustafa nâm hâtun sagîrûnu mezbûrûn Ahmet ve Aişe ve Güllü’nün vakt i rüşd ü 

sedâdlarına değin ve ğaib anilbelde Rıza’nın hisse-i irsiye-i şer‘iyesini muhafazaya kıbel-i 

şer‘den vasî  nasb u tayin olundukta ol dahî bervechi muharrer vasâyeti mezkûreyi kabul ve 

hizmeti lazımelerini  kemayenbeği edaya taahhüd ve iltizam etmeğin ma vaka‘a bittalep ketb 

olundu. Fîl yevmi’l-ışrîn min Şa‘bân senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Şuhûdül hâl 

Karye-i mezkura ahâlisinden Muhtarı evvel Timurluoğlu Mehmet Ağa ve yine 

Kumburoğlu İsmail Pehlivan ve yine 

Mehmet oğlu Hasan Ali Ağa ve gayruhum 

VARAK: 26 

Antalya: 105  Numara: 43 

Medine-i Antalya nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Akkınlar  Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Hadîce binti Cemâli’nin veraseti zevci Ali bin Necîb ile Ümmü 

Cemile binti Rıdvan ve sulb-i sagîr oğlu Hüseyin’e  munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-

şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîru mezbûr Hüseyin’in  vakt i rüşd ü 

sedâdına değin tesvîye-i umûruna kıbel-i şer‘iden vasî   nasb u ta‘yin olunan pederi Ali’nin 

taleb ü ve ma‘rifeti  ve ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  

tevzi‘ ve taksim olunan mütevefiyey-i mezbûrenin terekesi defteridir ki ber vechi âtî zikr u 

beyan olunur. Fîl yevmi’l-hâmis  ve’l-işrîn min Recebü’l-ferd senete selâsin ve selâsi mietin 

ve elf. 

Buzağılı sığır re’s 1     400 guruş 

Pamuk çuval  adet 2     40 guruş 

Şarşaf  adet 2    21 guruş 

Peşkir adet 21   45 guruş 

Yatak adet 1   25 guruş 

Tencere adet 1   32 guruş 

Küra âleti  adet 2     31 guruş 

Mahmudiye altunu adet 1     87 guruş 



156 

 

 

Havan adet 1   17 guruş 

Yasdık ve tentesi   16 guruş 

 Sandık adet 1  10 guruş 

Mihri zevce  251 guruş 

Yekûnü-t  tereke      975    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet    24 guruş  20 para 

Kaydiye            3 guruş   

Pul                    1 guruş   

Yekûnü’l-ihrâcât   27  guruş    20 para   

Sahhü’l-bâkî   946  guruş    20 para  

Hisse-i  zevc-i mezbur Ali                        234  guruş    5  para  

Hisse-i  Ümm Cemile  Hâtun                   237   guruş  18 para 

Hisse-i  İbn-i sagîr Hüseyin                       474   guruş  36 para 

Verese-i mezburûndan kibârı mezburân bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağı mezkûrû tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini bağdel ikrâr 

sagîr-i mezbur Hüseyin’in  bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan meblağı mezkûrû 

yecibül infâk vel iksâ vasıyyi merkum pederi Ali  yedine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh 

verildi. Fî  29 Recebü’l- ferd  sene 330 

Nâibü’ş-şer Nahiye-i Serik  Hacı Süleyman 

Antalya: 100  Numara: 44 

Medine-i Antalya nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Kocayatak Aralık Mahallesinde 

sâkin iken bundan akdem vefat eden  Molla Hasan  bin Ahmet’in verâset-i zevce-î menkûha-i 

metrûkesi İsmihan binti Osman ile sulb-i sagîr oğlu  Ahmet ve Mehmet ve sulbiyye-i sagîre 

kızı Gülsüm’e munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan 

sonra sagîrânı mezbûrânın vakt i rüşd ü sedâdlarına değin tesvîye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den 

bâ huccet-i şer‘iye  vasî   nasb u ta‘yin olunan  sagîrânı mezbûrânın dayılari Süleyman bin   

Molla Hasan’ın taleb ü ma’rifeti  ve ma ‘rifetü’ş-şer‘ye tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffayı merkumun terekesi defteridir ki ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-ışrîn  min Receb  senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Öküz çift re’s 1           500 guruş 

Çift âlatı                      60 guruş 

Buzağılı sığır re’s 1    250 guruş 

Kısır sığır re’s 1          200 guruş 
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Doru kısrak re’s 1         500 guruş 

Yağız kısrak re’s 1        600 guruş 

Al celep re’s 1               400 guruş 

Erkek hayvan re’s 1  625 guruş 

Bakır kıyye adet 4   40 guruş 

Yatak takım adet 1   30 guruş 

Eski kilim adet 1   80 guruş 

Çifte tüfenk adet 1   100 guruş 

Sandık adet 2  25 guruş 

Kıl heybe adet 1   18 guruş 

Çuval adet 2   20 guruş 

Çul adet 1   25 guruş 

Anbar dakik içün   60  guruş 

Hırdavât  25 guruş 

Yekûnü-t  tereke      3558    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri  zevce   251 guruş 

Müteveffanın ikrarıyla pul akçesinden Solaklı İsmail Ağaya borcu   581 guruş 

Ziraat bankasına olan borcu  750 guruş 

Murtana Karyesinden Osman oğlu Ali Mollaya(?) zahira esmanı olarak borcu  214 guruş 

Tecyiz tekfin   250 guruş 

Molla Hüseyinoğlu  Hasan ve Hasannoğlu Kör  Hasan şahadetleriyle  bağdel tahrim vel hükm 

Varak 10 guruş  

Pul   2 guruş   

Yekûnü’l-ihrâcât   2158  guruş    20 para   

Sahhü’l-bâkî   1500 guruş 

Resmi kısmet  0037 guruş  20 para      

 1462 guruş   20 para 

Kaydiye 0004 guruş   20 para     

taksimi beynel verese          1458 guruş  00  para       

Hisse-i  zevc-i mezbure               182  guruş   10  para  

Hisse-i  İbn-i sagîr Ahmet              510  guruş  12  para 

Hisse-i  İbn-i sagîr Mehmet           510  guruş  12  para 

Hisse-i bint-i sagîre  Gülsüm      255   guruş  6  para 
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Verese-i mezburûndan zevce-i mezbûre İsmihan Hâtun bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i 

şer‘iyesi olan meblağı mezkûrû tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediğini 

bağdel ikrâr sagîrunu mezburûnun bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı 

mezkûrû lieclil infâk vel iksâ vasıyyi merkum Süleyman yedine teslim olunduğu iş bu 

mahalle şerh verildi. Fî  20 Recebü’l-ferd sene 330 

Nâibü’ş-şer Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 27 

Antalya: 112   Numara: 45 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Berendi Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Fatma binti İbrahim’in veraseti sulb-i kebîre oğlu İbrahim ve asâkiri 

şahanede müstahdem ğaib anil belde Mehmet ve sulbiye-i kebîre kızları Züleyha ve Zeyneb’e  

munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir  olduktan sonra asâkiri şahanede 

müstahdem ğaib anil belde Mehmet’in umurunu tesviye ve ru’yete kıbel-i şer‘den vasî   nasb 

u ta‘yin olunan liebeveyn erkarındaşı İbrahim’in taleb ü ve ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer’i le 

tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffiye-i 

mezbûrenin terekesi defteridir ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-ışrîn  min 

Ramazân  senete selâsin ve selâsi mietin ve elf.      

Buzağılı ala inek re’s 1   285 guruş 

Danalı ala inek re’s 1   285 guruş 

Danalı sakar inek re’s 1   280 guruş 

Danalı gök inek re’s 1   285 guruş 

Kısır sarı inek re’s 1   200 guruş   

Konur boz buzağılı inek re’s 1   280 guruş 

Kara tosun re’s 1   200  guruş 

Sakar tosun re’s 1   200 guruş 

Kara tosun re’s 1   180  guruş 

Konur tosun re’s 1   180  guruş 

Kara tosun re’s 1   180  guruş 

Merkep re’s 1   80  guruş 

Çuval adet 4   35 guruş 

Çuval adet 1   25 guruş 

Kazan adet 1   42 guruş 
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Tencere adet 2   40 guruş 

Sahan adet 1  10 guruş 

Çömlek adet 1  11 guruş 

Yağ kıyye adet 6   60  guruş 

Hırdavatı menzil   20 guruş 

Yekûnü-t  tereke      2878    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin   251 guruş 

Berendeli Hacı Hasan Hâfıza borcu  202 guruş 

Varak 10 guruş  

Pul   2 guruş  20  para 

Yekûnü’l-ihrâcât   465  guruş    20 para   

Sahhü’l-bâkî   2412  guruş 20 para   

Resmi kısmet  0060 guruş  20 para      

 2352  guruş   20 para 

Kaydiye  0007 guruş   00 para      

 2345  guruş  00  para     

taksimi beynel verese sağ akçe 

Hisse-i  İbn-i kebîr İbrahim                                 781  guruş  26  para 

Hisse-i  İbn-i kebîr ğaib anil belde Mehmet        781  guruş  26  para 

Hisse-i bint-i kebîre  Züleyha                            390   guruş  33 para 

Hisse-i bint-i kebîre  Zeyneb                             390   guruş  33 para 

Verese- mezburûndan bâlâda muharrer kibârı mezbûrûn hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağı mezkûrû tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini bağdel ikrâr 

müstahdem ğaib anil belde Mehmet’in hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan bâlâda muharrer meblağı 

mezkûrû lieclil hıfz hısse-i merkum İbrahim yedine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh 

verildi. Fî  20 Ramazani’l-mübarek  sene 330 

Eddâi 

Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

Numara:149 Sicil 

Medine-i Antalya etraf-ı şehri kurâsından Çığlık Karyesinde sâkin iken bundan akdem 

vefat eden Hacı Osman oğullarından Ahmet bin Ömer’in verâseti sulb-i sagîr oğulları Murad 

ve İsmail ve Ali’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân 
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olduktan sonra sagîrûnu mezbûrûnun vakt i rüşd ü sedâdlarına değin tesvîye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den vasî  nasb u ta‘yin olunan karye-i mezkur ahâlisinden müteveffayı  merkûmun 

dayızâdesi Nasuh oğlu Yusuf Ağa ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer’i de tahrîr ve terkîm ve beyne’l- 

vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffayı merkûmûn terekesi defteridir ki ber 

vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-hamîs  ve’l-ışrîn min Zilka’de    senete selâsin ve 

selâsi mietin ve elf. 

Erkek deve re’s 1                 550 guruş 

Dişi deve re’s 1                    650 guruş 

Bir yaşar erkek dorum  re’s 1   350 guruş 

Konur öküz re’s 1   400 guruş 

Konur tosun re’s 1   250 guruş 

Sarı sığır re’s 1  160 guruş 

Bir yaşar dana re’s 1  85 guruş 

Çuval adet 6   50 guruş 

Bakır kıyye adet 6   50 guruş 

Melez keçi (?)  adet 6   200 guruş 

Yekûnü-t  tereke      2745    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin ve vasıyyet    600  guruş 

Karye-i mezkur ahâlisinden Molla Ali oğlu Hüseyin ve Nasuh oğlu Yusuf  ve yine Nasuh 

oğlu Feyzullah Ağa şehadetleriyle  bağde’t-tehallüf  vel  hükm  

Varak  10 guruş  

Pul   2 guruş  20  para 

Yekûnü’l-ihrâcât   672   guruş    20 para   

Ücreti mekkare   60 guruş 

Sahhü’l –bâkî  2072  guruş  20 para   

Resmi kısmet  0052 guruş  00 para      

 2020  guruş   20 para 

Kaydiye  0003 guruş   00 para      

 2017  guruş  20  para     

taksimi beynel verese lirâyı Osmani yüz sekiz guruş hesabıyla sağ akçe 

Hisse-i  İbn-i sagîr mezbur Murad           672  guruş  20  para 

Hisse-i  İbn-i sagîr mezbur İsmail           672  guruş  20  para 

Hisse-i  İbn-i sagîr mezbur Ali                672  guruş  20  para 
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Verese-i mezbûrunun bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı mezkûrû yecibül 

infâk vel iksâ vasîleri bulunan Nasuh oğlu Yusuf Ağa yedine teslim olunduğu iş bu mahalle 

şerh verildi. Fî  25 Zilka’de    sene 331 

Eddâi Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 28 

Numara: 147 Sicil 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Burmancı Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Hasan bin Hasan’ın sulb-i sagîr oğlu Ahmet’in babası muteveffayı 

merkum Hasan’dan mevrure malını muhafaza  ve ümurunu tesviye veru’yete kıbel-i şer‘den 

bâ huccet-i şer‘iye vasi nasb u ta‘yin olunan sagîri mezbûrun valdesi Şefika Hâtun ibneti 

Halil’in bu kere nefyi zevci âhir ile tezevvüç eylediğinden mezbure Şefika’ın vesayeti 

mezkûreden sâkıt olmakla yerine emanet ile ma‘ruf ve iskikâmet ile mevsuf ve her vechle 

vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdir idüğü zeyli sahifede muharrerü’l esâmî tesellümi 

ihbarlarıyla   ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olan işbu bâisül vesîka sagîr-i mezbur 

Ahmet’in lieb erkarındaşı Hasan sagîr-i mezbur Ahmet’in  vakt i rüşd ü sedâdına değin 

tesvîye-i umûruna vasî   nasb u ta‘yin olunan olundukta ol dahi bervechi muharrer vesâyeti 

merkumeyi kabul hizmeti lazımesini kema yenbeği edaya taahhüd ve iltizam etmeğin ma  

vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu. Fîl yevmi’l-hamîs  ve’l-ışrîn min Zilka’de    senete 

selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Fî  25 Zilka’de    sene 330 

Şuhûdül hâl  

Karye-i mezkur ahâlisinden İsmail Pehlivan ve imam Hasan hoca ve yine   

Emurlu oğlu Mehmet Ağa    

Numara: 152 Sicil  

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesi kurâsından Kökez Karyesi âhalisinden 

Kanbur Ömer bin Mehmet nâm kimesne nahiye-i mezkur mahkeme-i şer ‘iyesinde ma‘kud 

meclis-i şer‘-i şerif-i enverde ikrârı tam ve takriri kelâm edib nahiye-i mezkûrun Kürüş 

Karyesinde vakı‘ Kökezli Abdülvehhâb bin Mehmet ile nısfiyet(yarıyarıya) üzere müşterek ba 

tapu mutasarrıf olduğumuz bir tarafdan Sazaklı çeşme bir tarafından Süleyman tarlası ve bir 

tarafdan  setlü ile  bir taftan tarik-i âm ile mahdud tahminen on dönüm arazide olan beş 

dönüm hisse-i şayiamı Antalya’nın Rağbetiye Mahallesi ahalisinden vesîka-i Osmaniyeden 

Rum Cemeatinden Karadenizli oğlu Yanakudlu Todurus nâm kimesneye altı yüz guruş 
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semeni medfuğ makbûzum mukabilinde bey‘ eyledim. Bu babda namıma izafetle fera‘ı ilm ü 

haberlerin tanzim ve vaz-ı imza ile devâir-i âidesinne takdim ve mümâ ileyh  Yanakodlu 

Todurus namına komisyonu mahsus huzûrunda muâmele-i feraiyesini ibkaya ve hususu 

mezkûrun mütevekkif olduğu umurun  son dereceye kadar ifaya tarafımdan Antalya’da 

mukim tüccardan Mâzenci oğlu Hacı Kiryako Efendiye kabülüne mevkufa kemâlatı âmme-i 

mutlaka-i sahiha-i şer‘iye ile vekil ve nâib ü münasib nasb ü ta‘yin eyledim dedikte 

abbettasdîk işbu m â vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu.    Fîl yevmi’l-Rabî‘  min Zilhicce  senete 

selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Fî  4 Zilhicce-i Şerif   sene 331 

 Şûhudül  hâl  

Kürüş Karyesinden imam Abdurrahman Efendi yine 

Muhtarı evvel İbrahim oğlu Yusuf   ve yine 

Mustafa oğlu İbrâhim  Ağa ve gayruhum 

Numara:155 Sicil 

Medine-i Antalya nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Boğazak’ta Ahmediye Karyesinde 

sâkin iken bundan akdem vefat eden Hasan bin Vâhid’in sulb-i sagîr oğlu İbrahim’in tesviye-i 

umuruna kıbel-i şer‘den vasî  nasb u  lazım olmağın emanet ile ma‘ruf ve istikâmet ile mevsuf 

ve her vechle vesâyeti uhdesinden gelmeğe kâdir idiğü zeyli vesikada muharrerü’l-esamî 

müslimîn ihbarlarıyla lede’ş-şer‘il enver zâhir ve mütehakkık olan sagîr-i mezbur İbrahim’in 

dayısı iş bu bâisü’l-vesika nâhiye-i mezkûrun Cuma Karyesi ahâlisinden Molla Hasan bin 

Hüseyin sagîri merkumun vakt i rüşd ü sedâdına değin kıbel-i şer ‘den vasî  nasb u ta‘yin 

olundukta ol dahi bervechi muharrer vesayeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lazımesini 

kemâyenbeği edaya taahhüt ve iltizam eyledim dedikte vasıyyi merkum yine sagîr-i mezbur  

İbrahim’in babası müteveffayı merkumdan mevruse  Dar’ül-Eytam Sandığında   mahfuz 

akçesi nemâsından ve arazi ve hane îcarlarından işbu tarih-i kitabdan i‘tibaren kadarı ma‘ruf 

idüği zeyli vesikada muharrer müslimin ihbarlarıyla mecidiye yirmi guruş hesabıyla yevmiye 

altmış paradan mâhiye kırkbeş guruş nafaka farzu takdir buyurulub meblağı mefruz-ı mezkûru 

sagîri merkum İbrahim’in nafaka ve kisve bihâ ve sair levâzımı zaruriyesine harcu sarf ledel 

iktiza istidaneye ve inde’z-zufr babası müteveffay-ı merkumdan mevrus malına rucu‘a vasıyyi 

merkum Molla Hasan bin Hüseyin ezîn(bundan verilmediğiiçin)  verilmeğin mâ hüvelvâki 

bi’t-taleb ketbü imla olundu. Fil yevmil âşir min Muharremi’l-hâram senete selâsin ve selâsi 

mietin ve elf. Fî 10 Muharremi’l haram sene 330  

Şuhûdül  hâl  

Cumalı Karyesinden Hüseyinoğlu Abdi Ağa 
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Muhtarı evveli Ali Ağa ve yine 

Şeref hocaoğlu Sami Ağa ve gayruhum 

Numara:154 Sicil 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Kocayatak Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Ali bin Çoban Ömer’in zevce-î menkûha-i metrûkesi olup zâtı zeyli 

vesikada muharrerü’l-esamî müslimîn tarifleriyle ma‘ruf olan Rabiya binti Ahmet nâm hâtun 

meclisi şer‘-i şerifi envêrde ikrârı tâm ve takriri kelâm edib muteveffayı merkum Ali Ağa ile 

bundan akdem hâli zevciyet beynimizde kaime iken firâşından hâsıl ve bundan mütevellid 

hâla yahıggül hadâne hıcr u terbiyemde olan  iş bu hâzır bil meclis dört aylık oğlum Ali’nin 

müteveffâyı merkum pederinden mevrus bir hâneden başka malı olmayıb muhtaç olmakla 

nafaka ve kisve ve sâir levâzımı zaruriyesi için müteveffây-ı merkûmun pederi ve sagîr-i 

mezbur Ali’nin ceddi hâzırı mezbur Çoban Ömer üzerine kıbel-i şer‘den miktârı kifâye fârzu 

takdir olunmak matlubumdur dedikte abbeti’t-tasdîk’üş-şer‘i sagîr-i mezbur için ceddi mezbûr 

Çoban Ömer üzerine bi’t-terâzi iş bu tarihi kitabdan i‘tibâren beher yevm mecidiye yirmi 

guruş hesabıyla altmış para ki mâhiye fark beş guruş fârz u takdir olunub mablağı mefrûz-ı 

mezkûru sagîr-i mezbur Ali’nin nafaka ve kisve ve sair levazımı zaruriyesine harcu sarf ve 

ledel iktiza istidaneye ve indez-zufr mezbur Çoban Ömer üzerine  rucu’a mezbure Rabia 

Hatun ezîn verilmeğin  mâ vakıa bi’t-taleb ketb  ü imla olundu. Fîl yemi’l-evvel min Şevvalil 

mükerrem senete ve selâsin ve selasi mietin ve elf.  

Şûhûdül hâl  

Kocayatak    Karyesi Mektebi İbtida-i muallimi Süleyman Efendi İbn-i İsmail 

İmamoğlu İbrahim bin Abdurrahman  

Mustafa oğlu Mehmet ve gayruhum 

VARAK: 29 

Numara: 145 Sicil 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin İstavroz Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Kara Yusuf bin Mustafa’nın verâseti sulb-i kebîr oğlu Molla 

Mustafa   ve asâkiri şahanede müstehdem ğaib anilbelde Durmuş Ali ve sulbiyye-i kebîre 

kızları Emine ve Mü’mine’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra asâkiri şahanede mUstahdem ğaib anilbelde Durmuş Ali’nin hisse-i 

irsiye-i şer‘iyesini aynen isabet eden mal ve hayvanâtları muhafaza ve mezbûr Ali’nin umur 

ve hususatını rü’yete kıbel-i şer‘den vasî   nasb u ta‘yin olunan mezbur Ali’nin eniştesi ve 

karye-i mezkur ahâlisinden Mercanoğlu Mehmet’in  taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer’i le 
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tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffayı 

merkûmun terekesi defteridir ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-hâmîs  min 

Ramazâni’l-mübarek  senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Umasız kır kısrak re’s 1  400 guruş 

Küçük kır kısrak re’s 1  500 guruş 

Kır celeb re’s 1  375  guruş 

Küçük kısrakdan mütevellid celeb re’s 1  400 guruş 

Bir yaşar erkek tay   200 guruş 

Koca i‘diç  re’s  325 guruş 

Üç yaşar erkek tay 1   400 guruş 

Sakar kır öküz  100 guruş 

Konur öküz 1   400 guruş 

Kara tosun 1   325 guruş 

Buzağılı inek 1   300 guruş 

Dişi dana  1   95 guruş 

Arı adet 4  95 guruş 

Hırdavât   25 guruş 

Ala inek 1   330 guruş 

Araba tekeri  40 guruş 

Hınta kîle 6   500 guruş 

Susâm kîle 3   150 guruş 

Buzağılı gök düve 1   300 guruş 

Hırdavât  25 guruş 

Yekûnü-t  tereke      5385    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin maa vasıyyet    700  guruş 

Molla  Abdullahoğlu Hüseyin ve Mercanoğlu Mehmet şehadetleriyle bağdet-tahallüf vel 

hükm    

Ücreti mekkare   60 guruş 

Varak 10 guruş  

Pul   3 guruş  10  para 

Yekûnü’l-ihrâcât   773   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   4611  guruş  20 para   

Resmi kısmet 0115 guruş  20 para      
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 4496  guruş   00 para 

Kaydiye 0013 guruş   20 para      

 4482  guruş   20 para  

Hisse-i  İbn-i kebîr Molla Mustafa           1494  guruş 16  para 

Hisse-i bint-i kebîre  Emine                   747   guruş   3 para 

Hisse-i bint-i kebîre  Mü’mine              747   guruş   3 para 

Hisse-i  ğaib anilbelde asâkiri şâhanede  Durmuş Ali         1494  guruş  16  para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyelerini tamâmen 

ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini ba‘del ikrâr asakiri şahanede  müstehdem Durmuş 

Ali’nin hisse-i irsiye-i şer‘iyesini vasıyyi merkum Mercanoğlu Mehmet yedine lieclil hıfz vel 

irsâl teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi.  Fî 5 Ramazan sene 330 

Eddâi Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  Hacı  Süleyman 

Numara :148 Sicil 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Temurciler Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden İbrahim  bin Osman’ın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Zeyneb binti İbrahim ile sulb-i kebîr oğulları Süleyman ve Hüseyin ve sulbiyye-i sagîr kızları 

Fatma ve Hasibe’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân 

olduktan sonra sagîrânı mezbûrânın vakt i rüşd ü sedâdlarına değin tesvîye-i umûrlrına kıbel-i 

şer‘iden vasî   nasb-u tayin olunan vâlideleri Zeyneb hâtunun   taleb ü ma‘rifeti ve  

ma‘rifetü’ş-şer’le tahrir terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-

ışrîn min Zilka’de   senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Erkek hayvan 1   800 guruş 

Kara öküz 1   300 guruş 

Kara konur öküz 1   300 guruş 

Sakar öküz 1   250 guruş 

Sarı öküz 1    250 guruş 

Kara sığır re’s 1    200 guruş 

Kara buzağılı sığır 1   400 guruş 

Keçi re’s  30   1200 guruş 

Bakır kıyye 5   50 guruş 

Çuval adet 3    7 guruş 

Ak darı kîle 15   200 guruş 

Yatak 1   20 guruş 
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Nakdî mevcud  1500 guruş 

Yekûnü-t  tereke      5540     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  500  guruş  

Molla  Kaşdanoğlu Süleyman ve yine  

Kaşdanoğlu Mevlüt şehadetleriyle bağdet-tahallüf vel hükm    

Ücreti mekkare   60 guruş 

Varak  10 guruş  

Pul   3 guruş  20  para 

Yekûnü’l-ihrâcât   573   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  4966  guruş   20 para   

Resmi kısmet 0124 guruş   10 para      

 4822  guruş   10 para 

Kaydiye 0014 guruş    30 para      

taksimi beynel verese      4807  guruş   20 para      

Hisse-i zevce-i mezbûre Zeyneb            600  guruş  37 para 

Hisse-i  İbn-i  kebîr  Hüseyin                 1402  guruş   7  para 

Hisse-i bint-i sagîre  Fatma                   701   guruş   3 para 

Hisse-i bint-i sagîre  Hasibe                  701   guruş   3 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen  ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini ba‘del ikrâr 

sagîrânı mezbûrânın bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı mezkûrû yecibül 

infâk vel iksâ vasiyye-i mezbûre valdeleri Zeyneb hâtun yedine teslim olunduğu işbu mahalle 

şerh verildi. Fî 20 Zilka’de   sene 330 

Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  Hacı  Süleyman 

VARAK: 30 

Numara: 146 Sicil 

Medine-i Antalya nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Yanköy Karyesinin asar altında 

sâkin iken bundan akdem vefat eden Kocagöz  oğlu Mehmet bin Hasan’ın verâset-i zevce-î 

menkûha-i metrûkesi Aişe binti İbrahim ile sulb-i kebîr oğulları Hakkı ve Ramazan ve sulb-i 

sagîr oğulları Hüseyin ve Mehmet ve sulbiyye-i sağîra kızları Hafza ve Hadîce’ye munhasıra 

olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrûnu mezbûrûnun 

vakt i rüşd ü sedâdlarına değin tesvîye-i umûrlarına kıbel-i şer‘iden vasî   nasb-u tayin olunan 
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valideleri Aişe hâtunun taleb ü ma’‘ifeti ve  ma‘rifetiş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- 

vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber 

vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min Zilka’de   senete selâsîn ve 

selâsi mietin ve elf. 

Tabl Doru kısrağı 1     600 guruş 

Ramazan(?) kısrağı 1   500 guruş 

İki yaşar celeb 1  300 guruş 

Amel mande koca kısrak  200 guruş 

Îdiç  re’s 1    400 guruş 

Koyun kuzulu 1   60 guruş 

Boz  koyun 5   250 guruş 

Keçi re’s 5    80 guruş 

Muhacir çil öküz 1   300 guruş 

Körcünin koğur öküz 1   250 guruş 

Koğur öküz 1   300 guruş 

Kara öküz re’s 1   300 guruş 

Sarı öküz 1   300 guruş 

Sarı sığır 1   150 guruş 

Kara boyunlu düğe 1    150 guruş 

Hınta kîle 45   800 guruş 

Şa‘îr kîle 17   160 guruş 

Darı kîle adet 55   1000 guruş 

Arı adet 9    200 guruş 

Merkeb re’s 1     180 guruş 

Eşyayı beyt  200 guruş 

Hurdavât   50 guruş 

Yekûnü-t  tereke      6730     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  500  guruş  

Hacı Memiş kızı Aişe’ye deyni Üçtepe Karyesinden Hacı Ahmet Ağa Abdurrahmanlar hatibi 

Süleyman Efendi  şehadetleriyle bağdet-tahallüf vel hükm   1212 guruş 

Ücreti mekkare   40 guruş 

Varak  10 guruş  

Pul   4 guruş  20  para 
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Yekûnü’l-ihrâcât   7766   guruş    20 para   

Sahhü’l-bâkî  4963  guruş   20 para   

resmi kısmet  0124 guruş   00 para      

 4839  guruş   20 para 

Kaydiye  0014 guruş    30 para      

 4824 guruş   30 para       

taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre Aişe                603  guruş  3 para 

Hisse-i  İbn-i  kebîr  Hakkı                     844 guruş   4 para 

Hisse-i  İbn-i  kebîr  Ramazan                 844 guruş   4 para 

Hisse-i  İbn-i  sagîr  Hüseyin                 844 guruş   4 para 

Hisse-i  İbn-i  sagîr  Mehmet                 844 guruş   4 para 

Hisse-i bint-i sagîre  Hâfıze                   422  guruş   2 para 

Hisse-i bint-i sagîre  Hadîce                    422  guruş   2 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen  ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini ba‘del ikrâr 

sagîrûnu mezbûrûnun hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan bâlâda merkum meblağı mezkûrû yecibül 

infâk vel iksâ vasiyye-i mezbûr Aişe hâtun yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Fî 25 Zilka’de   sene 330   Eddâi  

Nâibü’şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

Numara:157 Sicil  

Medine-i Antalya etrafı şehri kurâsından Çığlık Karyesinde sâkin iken bundan akdem 

vefat eden İbrahim bin Hüseyin’ın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Kâmile binti Ömer 

ile  sulbiyye-i sağîra kızı Kezbân ve ammünlehüma Ahmet bin Hüseyin’e munhasıra olduğu 

bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrei mezbûre Kezbân’ın 

tesviyei umûrunu ru’yete  kıbel-i şer‘den vasî   nasb-u tayin olunan öğdü pederi Mevlüdbin  

Halil’in taleb ü ma‘rifeti ve  ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  

tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u 

beyan olunur. Fîl yevmi’l-râbi’ min Zilka’de   senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Erkek deve re’s 1    650 guruş 

Dişi deve re’s 1    500 guruş 

Erkek dorum re’s 1   400 guruş 

Tosun re’s 1   300 guruş 
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Merkeb re’s 1   150 guruş 

Şa‘îr kîle 10   150 guruş 

Keçi re’s    95 guruş 

Çul adet 1   20 guruş 

Bakır kıyye adet 4    40 guruş 

Hırdavât   20 guruş 

Yekûnü-t  tereke     2325     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Varak 10 guruş  

Pul  2 guruş   20  para 

Ücreti mekkare   45 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   57   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   2267  guruş   20 para   

Resmi kısmet  0056 guruş   30 para      

 2210  guruş   30 para 

Kaydiye  0003 guruş    30 para      

 2207 guruş    00 para       

taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre Kâmile           275  guruş  35 para 

Hisse-i bint-i sagîre  Kezban               1148  guruş  20 para 

Hisse-i  ammünlehüma                           872 guruş   25 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezburân bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen  ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini ba‘del ikrâr sagîre-i 

mezbûrenin bâlâda muharrer irsiye-i şer‘iyesi olan meblağı mezkûru yecibül infâk vel iksâ 

vasiyy-i merkûm Mevlüd yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Fî 4 Zilka’de   sene 330 

Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 31 

Numara: 151 Sicil 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Akbaş Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Yusuf bin Osman’ın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Fatıma 

binti Ahmet ile  sagîr oğulları Ömer ve Arif ve sulbiyye-i sagîre kızları Hadîce ve Aişe’ye 
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munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrûnu 

mezbûrûnun vakt i rüşd ü sedâdlarına değin tesvîye-i umûrlarına kıbel-i şer‘iden vasî   nasb u 

tayin olunan valideleri Fatma Hâtun’un taleb ü ma‘rifeti ve  ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm 

ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi 

defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-hâmis min Zilka’de   senete selâsîn 

ve selâsi mietin ve elf. 

Koğur  öküz re’s 1    320  guruş 

Üç yaşar koğur tosun re’s 1    180  guruş 

Ak sığır re’s 1    130  guruş 

Bakır kıyye 5   45 guruş 

Yatak takım 1   20 guruş 

Çuval 2   10 guruş 

Çuval  1   15 guruş 

Hınta kîle 5   90 guruş 

Siyam kîle 1   52 guruş 

Anbar 1   100 guruş 

Hırdavât   20 guruş 

Yekûnü-t  tereke      982     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet   24  guruş   30 para      

Kaydiye   3 guruş       

Pul   1 guruş   

Yekûnü’l-ihrâcât   28   guruş    30 para   

Sahhü’l –bâkî  953  guruş   20 para   

Hisse-i mezbûre zevce Fatma           119  guruş  6 para 

Hisse-i  İbn-i  sagîr  Ömer                 278 guruş    

Hisse-i  İbn-i  sagîr  Ârif                   278 guruş    

Hisse-i bint-i sagîra Hadîce              139  guruş   

Hisse-i bint-i sagîra Aişe                 139  guruş     

Verese-i mezbûrûn zevce-i mezbûrâ Fatma Hâtun bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyesi 

olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediğini ba‘del ikrâr 

sagîrûnû mezbûrûnun hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan bâlâda merkum meblağı mezkûrû yecibül 

infâk vel iksâ vasıyye-i mezbûre valideleri  Fatma Hâtun yedine teslim olunduğu işbu mahalle 

şerh verildi.  Fî 5 Zilka’de   sene 330  Nâibüşşer‘ Nahiye-i Serik  Hacı  Süleyman 
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Numara: 153 Sicil 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Yumaklar Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Eğri İbrâhim bin Mehmet Ali’nin verâset-i zevce-î menkûha-i 

metrûkesi Fatma binti Ramazan ile sulbiyye-i kebîre kızları Havva ve Döndü ve Aişe ve 

Hadîce ve Rûkiye ve Fatma ve sulbiyye-i sagîra kızı Emine ve ibnü’l-ibn Mehmet Ali ve 

diğer ibnü’l-ibn Ali’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘ zâhir ve nümayân olduktan 

sonra sagîre-i mezbûre Emine ile sagîr-i mezbur Ali’nin tesvîye-i umûrlarına ru’yete 

ammizâdesi Mehmet Ali’nin taleb ü ma‘rifeti ve  ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beynel 

vereseti’l-mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkûmun terekesi defteridir ki  ber 

vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-işrîn min Zilka’de   senete selâsîn ve selâsi mietin 

ve elf. 

Kara öküz 1    400 guruş 

Koğur tosun  400 guruş 

Dişi merkep1  190 guruş 

Dişi sıpa 1  160 guruş 

Keç re’s 8   400 guruş 

Anbar göz 2   150 guruş 

Çuval 4   38 guruş 

Eski  çuval 2   25 guruş 

Sandık 1   40 guruş 

Çanak 2   14 guruş 

Makes 2    35 guruş 

Südçü helkesi(?) 1   12guruş 

El bakırı 1    8 guruş 

Su tası 1   4 guruş 

Çift âlatı  40 guruş 

Yatak takım 1   20guruş 

Keçe 1  25 guruş 

Arı adet 3  80  guruş 

Hınta kîle 15   350 guruş 

Şa‘îr kîle 2    30 guruş 

Darı kîle 2   38 guruş 

Yağ penâir   20  guruş 

Nakdî mevcud  2900  guruş 
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Oğlak esmanı  95 guruş 

Hırdavât  40 guruş 

Yekûnü-t  tereke      5514     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  300  guruş  

Ücreti mekkare   80 guruş 

Varak 10 guruş  

Pul   3 guruş  30  para 

Yekûnü’l-ihrâcât   393   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî    5120  guruş   20 para   

Resmi kısmet  0128 guruş    00 para      

 4992  guruş   20 para 

Kaydiye  0015 guruş    00 para      

 4977 guruş    20 para       

taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma            622  guruş  2  para 

Hisse-i bint-i kebîre  Havva                474  guruş    2 para 

Hisse-i bint-i kebîre  Döndü                474  guruş    2 para 

Hisse-i bint-i kebîre  Aişe                    474  guruş    2 para 

Hisse-i bint-i kebîre  Hadîce                  474  guruş    2 para 

Hisse-i bint-i kebîre  Rukiye                 474  guruş    2 para 

Hisse-i bint-i kebîre  Fatma                   474  guruş    2 para 

Hisse-i bint-i sagîre  Emine                   474  guruş    2 para 

Hisse-i  ibnü’l-ibn kebîr  Mehmet Ali        518  guruş   2 para 

Hisse-i  ibnü’l-ibn sagîr  Ali                         518  guruş   2 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini  her(biri)  

huzuru şer‘de tâyian ikrâr ve i‘tiraf ettikleri  sagîrânı mezbûrânın bâlâda merkum  hisse-i 

irsiye-i şer‘iyeleri  olan meblağı mezkûrû yecibül infâk vel iksâ vâsîleri yedine teslim 

olunduğu işbu mahalle şerh verildi. Fî 20 Zilka’de   sene 331 

Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 
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VARAK: 32 

Numara: 158  Sicil  

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin İstavroz Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Molla Abdullah bin Hasan’nın verâseti sulb-i kebîr oğulları 

Hüseyin ve İsmâil ve Ramazân ve asâkiri şâhânede  müstehdem Ali’ye münhasır olduğu bil 

ihbar ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mümâyan olduktan sonra asâkiri şâhânede  müstehdem 

olan  Ali’nin  hisse-i irsiye-i şer‘iyesini muhafaza ve umûr-ı mahsusâtını tesviye ve ru’yete 

kıbel-i şer‘den vasî  nasb u tayin olunan li ebeveyn erkarındaşı Hasan’ın taleb ü ma‘rifeti ve  

ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

mütevaffâyı merkûmun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-

âşîr min Zilka’de   senete selâsîn ve selâsi mietin ve elf. 

Erkek hayvan re’s 1  800 guruş 

Kır kısrak 1   400 guruş 

Def’a kısrak 1   400 guruş 

Doru kısrak 1   450 guruş 

Bâkir celeb 1  500 guruş 

Kır celeb  1  400 guruş 

Erkek merkeb 1  200 guruş 

Arâr 1   300 guruş 

Koğur öküz 1  400 guruş 

Kör öküz 1   300 guruş 

Kır tay  250 guruş 

Kundulu öküz 1  400 guruş 

Giridli öküz 1   400 guruş 

Kara öküz 1  400 guruş 

Konur öküz 1  400 guruş 

Sekili tosun 1  150 guruş 

Sarı inek 1  200 gruş 

Kara inek 1   250 guruş 

Kara düve 2  600 guruş 

Kara dana   50 guruş  

Sarı dana 1  80 guruş 

Arı adet 4  80 guruş 

Sini 1  40 guruş 
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Kazan adet 1  60 guruş 

Def’a kazan adet 1  40 guruş 

Tencere adet 4   60 guruş 

Bakır adet 2   18 guruş 

Tafan 1  30 guruş 

Çanak 2  12 guruş 

Tas 1  18 guruş 

Çömlek 1  10 guruş 

Tabak 1   4 guruş 

Leğen 1  60 guruş 

Tebsi 5   25 guruş 

Heğbe 2  22 guruş 

Kahve değirmeni 1  10 guruş 

Kıl çuval 1 60 guruş 

İki saplı küp 1  10 guruş 

Eğer takımı 1  80 guruş 

Çuval 2  60 guruş 

Keçe 2  30 guruş 

Eski kıl çuval 6  50 guruş 

Hayvan çulu 1   15 guruş 

Yatak takım 2  100 guruş 

Yorgan 2  80 guruş 

Yastık 6   20 guruş 

Çift alâtı   60 guruş 

Hırdavât   25  gurş 

Yekûnü-t  tereke      8429 guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin maa vasıyet     1500  guruş   

Hatıb Mustafa oğlu Halil Efendi hocazade İbrahimoğlu 

Varak 10 guruş  

Ücreti mekkare   60 guruş 

Pul   4 guruş  20  para 

Yekûnü’l-ihrâcât   1574 guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   6854  guruş   20 para   
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Resmi kısmet  0172 guruş    00 para      

 6682  guruş   20 para 

Kaydiye  0020 guruş    00 para      

 6662 guruş    20 para       

taksimi beynel verese lirâyı Osmani yüzyirmibeş hesabıyla 

Hisse-i  İbn-i kebir  Hüseyin            1665  guruş  25 para 

Hisse-i  İbn-i kebir  İsmail              1665  guruş  25 para 

Hisse-i  İbn-i kebir  Ramazan         1665  guruş  25 para 

Hisse-i  İbn-i kebir  Ali asakiri şahanede müstahdem         1665  guruş  25 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şe‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini  badel ikrâr  

asâkiri şâhânede müstahdem Ali’nin bâlâda merkum hisse-i irsiyesi şer‘iyesi olan olan 

meblağı mezkûrû lieclil hıfz vel irsâl vasıyy-i merkum  li ebeveyn erkarındaşı Hüseyin  

yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. Fî 10 Zilka’de   sene 330 

Nâibü’ş-şer‘  Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

Numara: 150 Sicil  

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Üründü  Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Esma binti Mehmet’in verâseti sulb-i sagîr oğlu Ramazân ve 

sulbiyye-i sagîra kızı Aişe’ye munhasıra olduğu  bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra sagîrânı mezbûrânın  vakt i rüşd ü sedâtlarına değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer‘iden vasî  nasb u tayin olunan sagîrânı mezbûrânın ammileri Hasan bin 

Osman’ın  taleb ü ma‘rifeti ve  ma‘rifetü’ş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki  ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-âşîr min Şevvâl senete selâsîn ve selâsi mietin ve elf. 

Koğur sığır re’s 1   240  guruş 

Kara sığır 1   310 guruş 

Bey‘ olunan sığır 1   600 guruş 

Merkep 1  100 guruş 

Arı adet 3   78 guruş 

Kazan adet 1   42 guruş 

Düfenk 1   42 guruş 

Çuval 4   45 guruş 

Bakır kıyye 5  40 guruş 
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Hınta kîle 5   100 guruş 

Şâ‘ir kîle 5  80 guruş 

Nakd-i mevcut  102 guruş 

Yekûnü-t  tereke      1784     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet    47 guruş    10 para      

Varak  10 guruş  

Pul  1 guruş  20  para 

Yekûnü’l-ihrâcât   58 guruş 20 para   

Sahhü’l –bâkî   1725  guruş    10 para            

mecidiye ondokuz guruş hesabıyla 

Kaydiye  0002 guruş    30 para      

 1722  guruş   20 para   

taksimi beynel verese  

Hisse-i İbn-i sagîr mezbur  Ramazan         1148  guruş  12 para 

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre  Aişe          574  guruş   6 para 

Derun-u kısâmda  muharrer verese-i mezbûrânın  bâlâda merkum hisse-i irsiyesi şer‘iyeleri 

olan meblağı mezkûrû lieclil infâk vel iksâ vasıyyi  merkum sagîrânı mezbûrânın li ebeveyn 

emmileri Hasan  yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. Fî 11 Şevvâl sene 331 

Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 33 

Numara: 156  Sicil  

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Üçtepe  Karyesinde sakin olub  

zâtı zeyli sahîfede muharrerü’l-esâmî müslimîn tarifleriyle ma‘ruf olan iş bu bâisetül vesika 

Zeyneb binti Abdullah nâm Hâtun meclisi şer‘imiz vâcibüt-tevkirde zevci Mustafa nâhiye-i 

mezkurun Çandır Karyesi ahâlisinden Koca Nizâm zevci Mehmet mahzarında takrîri kelâm 

ve ta‘biri anil hâram edip mezbur Mehmet Ağa ile bundan akdem hali zevciyet beynimizde 

kâime iken firâşından hâsıl ve benden mütevellide hâlen yehıggul hâdane hıcru terbiyemde 

olan iş bu  hâzır bil meclis sulbiyye kızlarım dört yaşında Havva ve bir yaşında Züleyha’nın 

asıl malları olmayıp muhtaç olmakla nafaka ve kisve bihâ ve sâir levâzımı zaruriyeleri için 

babaları mezbur Mehmet Ağa üzerine kıbel-i şer‘den miktârı kifâye meblağ farzu takdir 

olunmak matlûbumdur dedikte abbeti’t-tasdîk sagîrânı mezbûrân için babaları mezbûr 



177 

 

 

Mehmet Ağa üzerine bitterâzi iş bu tarihi kitabdan itibaren be her yevm mecidiye yirmi guruş 

hesabıyla her birine ikişer guruştan mâhiye yüz yirmi guruş farzu takdir olunup meblağ-ı 

mefruz-ı mezkuru sagîrânı mezbûrânın nafaka ve kisve ve sâir levâzımı zaruriyelerine  harcu 

sarf ve ledel iktizâ istidâneye ve inde’z-zufr mezbur Mehmet Ağa üzerine rucu’a mezbûre 

Zeynep  hâtuna öyle(?) vermeğin ma vâka‘a bi’t-taleb ketb ü imla olundu. Fîl yevmil ehâd 

min Şevvali’l-mükerrem senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Şûhûdül  hâl 

Karıncalı Karyesi eşrafından Mehmet Ali oğlu Hasan Efendi 

yine Eşraftan Ahmet Ağazâde Tevfik Ağa  

Gök hatip  Ağazâde Mehmet pehlivan ve gayruhum 

Numara: 60 Sicil   

Husus-ı âtîl beyânın mahallinde ketbü tahrir ve istimaı‘ için Konya vilayeti dahilinde 

Medine-i Antalya nevâhisinden el yevm nâibi bulunduğum Serik nahiyesi kurâsından Gebiz 

Aşağıoba Mahallesi ahâlisinden Mü’min oğlu Mehmet Ağanın hanesine varıb zikr olunan 

Aşağıoba Mahallesi imamı Mustafa Efendi İbn-i Ahmet ve Muhtar Koca Mehmet bin Ali ve 

heyeti ihtiyariyeden Hacı Mustafa bin Hacı Mülazım Mustafa ve Molla Osmanoğlu İbrahim 

nâm kimesneler hâzır oldukları halde akd-i meclis-i âli eylediğimde menzili mezkurda sâkin 

Hebib bin Mehmet meclis-i ma‘kûdu mezkurda mezbûr Hebib hâli sıgarında vasıyy-i 

mensubu olan mahalle-i mezkur ahâlisinden ehun li ebeveyn karındaşı Mustafa mahzarında 

ikrârı tâm ve takriri kelâm edip ben hâla yirmi bir yaşını mütecaviz âkil ve bâliğ ve bülûğ u 

rüştüm munzam olup umûrumu rü’yete kadîr ve   iâneti vâsiden müstafî olmamla pederim 

müteveffayı merkum Mü’min oğlu Mehmet’in mevrûsuna ber mucibi defteri kısâm 

mağlûmü’l-mikdâr hisse-i irsiyemi vasıyyi mezbur ehun lieb karındaşım Mustafa’dan hâlen 

taleb ederim deyu da‘va ettikte lede’s-suâl vasıyyi mezbur cevabında müddeî-yi mezbur 

Hebib pederi müteveffâyı merkum  Mü’min oğlu Mehmet’in mevrûsuna ber mûcibi defteri 

kısâm mağlûmül miktar hisse-i irsiye-i şer‘iyesine vâzı‘ü’l-yet olduğunu ikrâr lâkin rüşd 

iddiasını inkâr etmekle müddeîy-i mezbur Hebib’den bervechi muharrer rüşd müddeasına 

muvafık yine taleb olundukta ikame eylediği salifü’z-zikr Gebiz Aşağıoba Mahallesi imamı 

Mustafa Efendi İbn-i Ahmet bin Ali ve Molla Osmanoğlu İbrahim bin Mehmet nâm 

kimesneler liecli’ş-şehâde meclisi ma‘kûdu mezkura hâzıran olub ve vasıyyı mezbur Mustafa 

muvacehesinde istişhâd olunduklarında zâtı mağlumu olan iş bu müddeî-yi mezbur Hebib 

yirmi bir yaşını mütecaviz âkıl ve bâliğ ve bülûğa rüştü dahî munzam olub umurunu nefsi 

ru’yete kâdir ve iâneti vasîden müstafîdir biz bu hususa bu vech üzere şahidiz şahâdet dahî 

ederiz deyü her biri müttefikü’l-lafz vel mana‘ bil muvacehe ber nehci şer‘î  edâ-i şahadet 
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etmeleriyle şâhidânı merkumânın usûlu mevzuasına tevfîkan evvela bâ varaka-i mestûre zikr 

olunan Aşağıoba Mahallesi ahâlisinden Köçek oğlu Molla Mehmet İbn-i Hasan ve Muhtar 

Koca Mehmet bin Ali’den sirrân ve ba‘dehü mezbûrân mahalle-i mezkur ahâlisinden Hacı 

Osman bin Mustafa ve Hasan Efendi İbn-i Mustafa’dan vasıyyi mezbur Mustafa 

muvacehesinde alenen lede’t-tereke udül ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbar ve işâr 

olunmağın mucibince muddaîy-i mezbur Hebib ber minval i muharrer rüştiyete ba‘del hükm 

pederi müteveffayı merkum Mü’minoğlu Mehmet Ağadan mevrûsuna ber mûcibi defteri 

kısâm hisse-i irsiye-i malumesini mezbur Hebib Ağaya halen edâya teslim vasîy-i mezbur 

Mustafa Ağaya kıbeli şer‘den olunmağın mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu. Fî yevmi’l-evvel 

min rabi‘il-evvel senete ihdâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Şûhûdül  hâl 

Gebiz Macar Mahallesinden  Mustafa beyzâde İmam Hasan Efendi 

Aşağıoba Mahallesinden Hacı Mulazımzâde Hacı Mustafa ve yine  

Osman Efendizade İbrahim Efendi ve gayruhum 

Numara: 59 Sicil   

Husus-ı âtî ilbeyânın mahallinde ketbü tahrir ve istimaı için Konya vilayeti dahilinde 

Medine-i Antalya nevâhisinden el yevm naibi bulunduğum Serik nahiyesi kurâsından Gebiz 

Macar  Mahallesi ahâlisinden müteveffa Hacı Ahmet Ağa İbn-i Veli’nin hanesine  varıp zikr 

olunan Macar Mahallesi imamı Hasan Efendi İbn-i Mustafa bey ve İsmail bin Musa Çavuş 

nâm kimesneler hazır oldukları halde akd-i meclis-i âli eylediğimde menzili mezkurede sâkine 

müteveffa Hacı Ahmet Ağa zevce-î menkûha-i metrûkeleri ta‘rifi şer‘i ile muarref Esma 

Hâtun İbn-i Hacı Ali ve Zeyneb Hâtun İbn-i Hacı Mulazım Mustafa ve sulb-i kebîr oğulları 

Veli ve Ali ve Mehmet ve İsmail ve Hüseyin ve Süleyman ve sulbiyye-i kebîre kızları Aişe ve 

Havva ve Raziye ve sulb-i sagîr oğulları Ahmet ve Mustafa ve Osman ve sulbiyye-i sagîre 

kızları Azime ve Havva ve Kâmile tarafından bâ huccet-i şer‘iye vasıyye-i mensubeleri 

valideleri mezbûrân Esma ve Zeyneb  Hâtunlar bil vesaye kendi taraflarından bil vesaye 

mezbûrûndan her biri nahiye-i mezkur mahkeme-i şer‘iyesinde mahsarında ikrârı tâm ve 

takriri kelâm edip zikr olunan Medine-i mezburda sâkin Cemal Beyzâde müteveffa Münir 

Bey veresesi ve yine Medinemizde sâkin Seyfullah Bey veresesi aleyhinde Teke Niyâbet-i 

Hukuk Mahkemesine ikame eylediği matlûbat da‘vasıyla vesâirle ve aleyhimizde vuku‘ 

bulmuş ve vuku‘ bulacak bil cehâle-i âdi ve münâzaatdan dolayı ait olduğu Mahkeme-i 

şer’iyede ve mehâkimi nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza kısımlarında merkum Münir bey 

veresesi ve Seyfullah Bey veresesiyle vesâir îcab edenlerle müdda-i ve müddea aleyh ve şahsı 

sâlis hukukuyla ve i‘tirâzü’l-karar suretiyle yeden yeden ve i‘tirâzen ve iâdeten ve istinâfen ve 
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temyîzen muhâsama ve muhâkemeye ve nâmımıza izâfetle evrâk ve levâyıh ve müsted’iyât-ı 

tanzim ve vaz‘ı imza ile devâiri iadesine takdim ve teblîğ u tebelüğe ve sehvü ikame ve rûyine 

ve  muhbir ehl-i habere tayin ve azle ve istihlâfu u hacze vaz u fekkine ru’yet ve tetkîki 

hısabâta ve taleb u keşf ve ifraz ve taksîme ve sulhu ibrâya ve lehimizde sâdır olacak îlâmatın 

ahziyle muvakka‘ icraya ve vaz  vel hâsıl hususi mezkûrun mütevekkıf olduğu umurun  son 

dereceye kadar tesviye ve ru’yete tarafımızdan kabulüne mevkuf Antalya’da mukim da‘va 

vekilim Barıncı(?) Efendiye vekâleti âmme-i mutlaki sahîhe-i şer‘iye ile vekil ve naib-i 

münâsib nasbu tayin eyledik dediklerinde abbe’t-tasdikuş’ şer‘i mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve 

imla olundu.Fîl yevmis’-sâlis ve’l-ışrîn min Rebî’ü’l-evvel senete ihdâ ve selâsin ve selâsi 

mietin ve elf. 

Şûhûdül  hâl 

Gebiz Aşağıoba Mahallesi eşrafından Hacı Mülazım   Mustafa  zâde Hacı Mustafa 

Ve Macar Mahallesinden Musa Çavuşoğlu Süleyman ve  

Mustafa  Beyzâde Hasan Efendi ve gayruhum 

VARAK: 34 

Numara: 51 

Medine-i Antalya  nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Kürüş  Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Mehmet bin Mustafa’nın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Mü’mine binti Osman ile sulbiyye-i sagîre kızları Emine ve Ümmü’ye munhasıra olduğu bil 

ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrânı mezbûrânın vakt i rüşd 

ü sedâtlarına değin tesviyei umurlarına kıbel-i şer‘iden vasî   nasb-u tayin olunan valdeleri 

Mü’mine Hâtun’un taleb ü ma’rifeti ve  ma’rifetü’ş-şer’le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- 

vereseti’l mezbûre  tevzi‘ve taksim olunan mütevaffâyı merkûmun terekesi defteridir ki  ber 

vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-hâmis vel işrîn min Muharremi’l-harâm senete ihdâ 

ve selâsîn ve selâsi mietin ve elf. 

Hisariye 1    20 guruş 

Çanak 3     15 guruş 

Su bakırı   15 guruş 

Hamur leğeni   20  guruş 

Tabak 1   10 guruş 

Hınta kîle    350 guruş 

Merkeb    200 guruş 

Ârı 5    125 guruş 
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Keçe adet 1   25 guruş 

Yatak takım 1   50 guruş 

Kıl çuval 1   25 guruş 

Odufer  çuval  6     80 guruş 

İbrik 1    5 guruş 

Hırdavât   15 guruş 

Yekûnü-t  tereke      965     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet   24 guruş  10 para 

Pul  1 guruş   

Ücreti mekkare  20 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   45  guruş 10 para 

Sahhü’l –bâkî  919   guruş    30 para   

Kaydiye  002   guruş   30 para              

taksimi beynel verese     917   guruş    00 para    

Hisse-i zevce-i  mezbûre Mü’mine     114   guruş   25 para 

Hisse-i binti sagîre Emine                   401   guruş    7 para 

Hisse-i binti sagîre Ümmü                 401   guruş    7 para 

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Mü’mine hâtun bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i 

şer‘iyesi olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen  ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediğini 

ba‘del ikrâr sagîrânı mezbûrânın  bâlâda merkum hisse-i irsiyesi  şer‘iyeleri olan meblağı 

mezkûru lieclil hıfz vasıyye-i mezbûre   Mü’mine hâtunun   yedine teslim olunduğu işbu 

mahalle şerh verildi. Fî 25 Muharremü’l-haram sene 331 

Serik Naibi  Hacı Süleyman  

Numara: 58 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik  Nâhiyesinin Gebiz Macar Mahallesinde sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Battalzâde Hacı Ahmet Ağa İbn-i Veli’nin sulb-i sagîr oğulları 

Ahmet ve Mustafa’nın tesviye-i umurlarına kıbeli şer‘den vasî nasb u ve lâzim ve  mühîm 

olmağın emânet ile ma‘ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle umûr ı vesâyet uhdesinden 

gelmeğe kâdir idüği zeyli vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn ihbarlarıyla ‘indeş’ş-şer‘i’l-

enver zâhir ve mütehakkık olan sagîrânı mezbûrânın valdeleri Esma binti Hacı Ali nâm hâtun 

sagîranı mezbûrân Ahmet ve Mustafa’nın vakt i rüşd ü sedâdlarına değin kıbel-i şer‘den vasî   

nasb u ta‘yin olundukta ol dahî bervechi muharrer vesayeti mezkûreyi kabul ve hizmeti 
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lazımesini kemayenbeği edaya taahhüt ve iltizam etmeğin  mâ vâkaa bi’t-taleb ketb ve imla 

olundu. Fîl yevmis-sâlis  ve’l-ışrîn min Rebî’ü’l-evvel senete ihdâ ve selâsin ve selâsi mietin 

ve elf. 

Şuhûdül  hâl  

Gebiz Aşağıoba Mahallesi eşrâfından 

Hacı Mülazım Mustafazâde Hacı Mustafa 

Antalya’da bakkal esnafından Arab Hasan onbaşı ve müteveffa Ahmet Ağa 

Kayınbiraderi Hacı Mahmut bi Hacı Ali ve gayruhum 

Numara: 56 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Gebiz Macar Mahallesinde  sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Battalzâde Hacı Ahmet Ağa İbn-i Veli’nin sulb-i sagîr oğlu 

Osman ve sulbiyye-i sagîre kızları Azîme ve Havva ve Kâmile’nin tesviye-i umurlarına kıbeli 

şer‘den bir vasî nasb lâzim ve mühim olmağın emanet ile ma‘ruf ve istikâmet ile mevsuf ve 

her vechle vesâyeti uhdesinden gelmeğe kâdire idiği zeyli vesikada muharrerü’l-esamî 

müslimîn ihbarlarıyla ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık olan sagîrûnu  mezbûrûnun 

valdeleri iş bu bâisül vesîka Zeyneb Hâtun binti Hacı Mulazım Mustafa sagîrûnu mezbûrûn 

Osman ve Azîme ve Kâmile ve Havva’nın vakt i rüşd ü sedâdlarına değin kıbel-i şer‘den vasî  

nasb u ta‘yin olundukta ol dah î bervechi muharrer vesayeti mezkûreyi kabul ve hizmeti 

lazımesini kemâyenbeği edâya taahhüt ve iltizam etmeğin mâ vaka‘a bi’t-taleb ketb ü imla 

olundu. Fîl yevmis-sâlis  ve’l-ışrîn min Rebî’ü’l-evvel senete ihdâ ve selâsin ve selâsi mietin 

ve elf. 

Şuhûdül  hâl  

Gebizin Aşağıoba Mahallesi eşrafından 

Hacı Mülazım Mustafazâde Hacı Mustafa 

Macar Karyesinden müteveffa Hacı Ahmet Ağa kayın birâderi Hacı Mahmut bin Hacı Ali ve 

Antalya’da bakkal esnafından Arab Hasan onbaşı ve gayruhum 

VARAK: 35 

Numara: 49 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Yanköy Karyesi civarında Asaraltı 

nâm mevkîde vefat eden Kocagözoğlu Mustafa bin Hüseyin’in verâset-i zevce-î menkûha-i 

metrûkesi Hasibe binti Mustafa ile diğer zevce-î menkûha-i metrûkesi Aişe binti Hacı Muhsin 

ile zevce-i mezbure Hasibe’den mütevellid ve mütevellide sulb-i sagîr oğlu Muharrem ve 

sulbiyyie-i sagîra kızları Zehra ve Aişe’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver 
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zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrûnu mezbûrûnun vakt i rüşd ü sedâtlarına değin 

tesviyei umurlarına kıbel-i şer‘den vasî  nasb u tayin olunan valideleri Hasibe Hâtun’un taleb 

ü ma‘rifeti ve  ma‘rifetü’ş-şer’le tahrîr ve terkîm ve bil müzayede bey‘ve  beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkûmun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’s-sâni min Rebi‘i’l-evvel senete ve ihdâ ve selâsîn ve selâsi 

mietin ve elf. 

Kır kısrak re’s 1      600 guruş 

Sakar doru kısrak  1     633 guruş 

Kır erkek tay 1    280 guruş 

Kır dişi celep 1   392 guruş 

Keçi  re’s  12    644 guruş 

Erkek hayvân   1678 guruş 

Yağız doru kısrak 1   560 guruş 

Yağız kır celep 1   595 guruş 

Yağız kır havyan 1   800 guruş 

Konur kösür öküz 1    283  guruş 

Al erkek tay 1   290 guruş 

Doru kısrak 1   537 guruş 

Sakar doru erkek tay 1   405 guruş 

Yağız kır celep 1   403 guruş 

Ak kır kısrak 1   547 guruş 

Üç ayağı sekili yağız celep 1    615 guruş 

Kır celep 1  615 guruş 

Sekili  al kısrak 1    355 guruş 

Bir gözü kör tay 1   207 guruş 

Kuzulu koyun 20    1440 guruş 

Boz koyun re’s 16   1150 guruş 

Kuzulu kara inek 1   200 guruş 

Aralıklı inek 1    220 guruş 

Kula kısır  kara inek 1    320 guruş 

Abral 1    360 guruş 

Kıl çuval 2    40 guruş 

Ak keçe 2   45 guruş 

Ala keçe 1   35 guruş 
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Çuval 6   60 guruş 

Mahlu‘ arı 20    400 guruş 

Yatak takım 2   40 guruş 

Bakır kıyye 15   150 guruş 

Çakal öküz 1   348 guruş 

Eskici öküz 1   360 guruş 

Kara sakar öküz 1    320  guruş 

Konur öküz 1    400  guruş 

Kara öküz 1  400  guruş 

Merkep 1  140 guruş 

Darı kîle 20  200 guruş 

Şa‘îr kîle 20   180 guruş 

Hınta kîle 25   250 guruş 

Hırdvat-ı menzil   20 guruş 

Yekûnü-t  tereke      17497     guruş   yekün 

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin maa vasıyyet  1000  guruş     

Otuzbeş günlük ücreti mekkare   375 guruş 

Dellâliye masrafı ve sâire   350 guruş 

Mihri zevce    500 guruş 

Varak  10 guruş  

Pul  9 guruş   

Yekûnü’l-ihrâcât   2244 guruş  

Sahhü’l –bâkî  15203  guruş    00 para   

Resmi kısmet  00381 guruş    20 para      

Kaydiye  44 guruş 20 para         

 14827  guruş   00 para    yekün  

lirâyı Osmani yüz guruş hesabıyla taksimi beynel verese  

Hisse-i zevce Hasibe         926  guruş  30 para 

Hisse-i zevce Aişe            926  guruş   27  para 

Hisse-i İbn-i Muharrem sagır   6486  guruş 32 para 

Hisse-i binti sagîre Zehra   3243 guruş 16 para 

Hisse-i binti sagîre Aişe    3243 guruş 16 para 
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Derun-ı kısamda muharrer veresei mezbûrûndan zevcetânı mezbûrâtân bâlâda muharrer hısse-

i irsiyei şer‘iyeleri olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifâyı hak 

eylediklerini  badel ikrâr  sagırûnû mezbûrûnun hısse-i irsiye-i şer‘iyelerinden dokuz bin iki 

yüz guruş aynen  Eytam sandığına vaz‘ ve teslim olunub mütebâki üç bin yedi yüz yetmiş üç 

guruş yirmi dört para Kocayatak Aralık Karyesi ahâlisinden  sagîrûnu mezbûrûnun  dayıları 

Ahmet Çavuş bin Mustafa ve yine Hacı Yusuf oğullarından Yusuf bin Hasan ve Nebiler 

Karyesi ahâlisinden Hüseyinoğlu Süleyman nâmdan kefaletleriyle yecibül edâne sagırûnû 

mezbûrûnun vasıyye-i mansûbeleri valdeleri Hasîbe Hâtun yedine teslim olunup ol bâbdaki 

edâne huccet eytam sandığına teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi.  

Fî 3 Rebi‘i’l-evvel sene 331 

Nâibü’ş-şer‘ Eddâi 

Nahiye-i Serik Hacı  Süleyman 

Numara Sicil: 53 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Kadriye Karyesinde sâkine iken 

bundan akdem vefat eden Fedâkar binti İbrahim’in veraseti zevci Aziz bin Cemâli ile 

sulbiyye-i sagîre kızı Emine ve ümmü Emine ve ehunlehüma Kemal ve Hasan ve  Bezmi’ye 

munhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîre-i 

mezbûr Emine’nin vakt i rüşd ü sedâdına değin tesvîye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî   nasb u 

tayin olunan pederi  Aziz’in taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetüş-şer‘ e tahrîr ve terkîm ve beynel 

vereseti’l-mezbûre tevzi‘ ve taksim olunan müteveffiye-i mezbûrenin malı metrukesi ber 

vechi zîr beyan olunur. Fil yevmi’l-ışrîn min Saferil’l-hâyr senete ihdâ ve selâsîn  ve selâsi 

mietin ve elf. 

Çaherşaf ve sairi   312 guruş 

İhram vesaire   253 guruş 

Esvap  ve yatak ve  vesairi   300 guruş 

Buzağılayıcı  sığır 1   320 guruş 

Kara sığır re’s 1   240 guruş 

İki  yaşında kara tana 1   140 guruş 

Mihri  zevce    1500 guruş  

Beş yüzlük altın 2    1000 guruş 

Mahmudiye altunu adet 3   300 guruş 

Mahmudiye altunu 1   95 guruş 

Yarım mahmudiye 1   70  guruş 

Yekûnü-t  tereke      4530     guruş    
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Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  400  guruş     

Sagîre-i mezbur Emine’nin süd annesine emzik masrafı   700  guruş 

Varak  10 guruş  

Ücreti mekkare  50 guruş 

Pul  3 guruş  20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   1163  guruş 20 para 

Sahhü’l –bâkî   3366  guruş    20 para   

Resmi kısmet  0084 guruş    10 para      

 3282 guruş    10 para       

Kaydiye  0010 guruş   10 para   

 3272 guruş    10 para       

Hisse-i zevci  merkum Aziz       818  guruş    

Hisse-i ümmü mezbûre Emine   545  guruş   13  para 

Hisse-i ehünlehüma Kemâl        184 guruş 21 para 

Hisse-i ehünlehüma Hasan        184 guruş 21 para 

Hisse-i ehünlehüma Bezmi        184 guruş 21 para 

Hisse-i binti sagîre Emine         1636 guruş  

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘yeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini  badel ikrâr  

sagîre-i mezbûre Emine’nin  hisse-i irsiyesi  şer‘iyesi olan olan meblağı mezkûrû Cemâlioğlu 

ve diğer biraderi İbrahim ve Hasanoğlu   Mehmet kefaletiyle vasıyyi merkum Aziz yedine 

teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. Fî 20 Saferil’l-hâyr sene 331 

Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 36 

Numara: 55 Sicil 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Abdurrahmanlar Karyesinde sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Mehmet oğlu Ahmet’in  verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Ümmünâz binti Kara Kerim ile sulb-i sagîr oğulları Mehmet ve Hüseyin ve Ömer ve Arif ve 

sulbiyyie-i sagîra kızları Ümmüha’ye ve Zeyneb’e  munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-

şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrûnu mezbûrûnun vakti rüşd ü sedâtlarına 

değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan  valdeleri Ümmünaz 
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Hâtun’un taleb ü ve ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l-hâmis vel aşr  min  Zelhicce  senete selâsin  ve selâsi mietin 

ve elf. 

Hayvan 1   380 guruş 

Öküz re’s 1  390  guruş 

Bir yaşar dana 1   110 guruş 

Bakır kıyye 4   40 guruş 

Yatak takım 1   25 guruş 

Hırdavatı menzil   40 guruş 

Yekûnü-t  tereke      975     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet   24  guruş    20 para 

Pul  1 guruş   

Yekûnü’l-ihrâcât   

Sahhü’l –bâkî   949  guruş 25 para 

Kaydiye   003 guruş   00  para      

 946  guruş 25 para 

Hisse-i zevcei  mezbûre Ümmünaz  118  guruş  13 para  

Hisse-i İbn-i sagîr Mehmet                165  guruş 16 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Hüseyin                165  guruş 16 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Ömer                    165  guruş 16 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Arif                       165  guruş 16 para 

Hisse-i binti sagîre  Ümmühani         82  guruş   33  para 

Hisse-i binti sagîre  Zeyneb              82  guruş   33  para 

Küsür para 2 guruş 

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘yesi olan meblağı 

mezbûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini  ba ‘del ikrâr  sagîrûnu 

mezbûrûnun bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘yeleri olan meblağı mezkûrû yecibül infâk vel 

iksâ vasıyye-i mezbûre valdeleri yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Fî 15 Zilhicce sene 331 

Nâibüşşer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 
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Numara: 52 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Karıncalı Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Ali bin Ali’nin  verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Medîne binti 

Mehmet ile ümmü Aişe binti Yusuf ve sulb-i sagîr oğlu Ali’ye munhasıra olduğu bil ihbâr 

‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîr-i mezbur Ali’nin vakti rüşd ü 

sedâdına değin tesviye-i umurına kıbel-i şer‘iden vasî nasb u tayin olunan  valdesi Medine 

Hâtun’un taleb ü ve ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şe‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l-râbi‘ vel ışrîn min  Saferi’l-hayr  senete ihdâ  ve selâsin ve 

selâsi mietin ve elf. 

Boz konur kara inek 1    400 guruş 

Kara inek 1    400 guruş 

Konur düve 1    145 guruş 

Kara dişi dana 1    150 guruş 

Def’a dişi dana 1   150 guruş 

Konur koca öküz 1    125 guruş 

Sakar öküz 1    500 guruş 

Merkep 1    150 guruş 

Bakır kıyye 10   120 guruş 

Yatak takım 1    40  guruş 

Çuval 4   40  guruş 

Mezru‘  hasılat   450 guruş 

Hırdavat   20 guruş 

Yekûnü-t  tereke      2590     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce  150  guruş     

Akkaşoğlu Hüseyin Ağaya bâ sened ve   karye-i mezkurdan Mehmet Ali oğlu Hasan ve  

İmam Mahmut oğlu Tevfik şehadetleriyle bağde’t tehallüf  vel hüküm     672 guruş 

Varak  10 guruş  

Pul  2 guruş  20 para 

Ücreti mekkare  35 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   870  guruş 20 para 

Sahhü’l –bâkî  1719  guruş    20 para   

Resmi kısmet  0043 guruş    00 para      
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 1676  guruş    20 para       

Kaydiye   0005 guruş    

 1671  guruş    20 para       

Hisse-i zevce-i  mezbure Medine       208  guruş   37  

Hisse-i ümmü mezbûre Aişe             278  guruş   23  para 

Hisse-i İbn-i sagîr Durmuş Ali          1184 guruş  

Derun-ı kısamda muharrer veresei kibârı mezburân bâlâda muharrer hısse-i irsiyei şer‘iyeleri 

olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini  badel 

ikrâr  sagîri mezbûr Durmuş Ali’nin bâlâda muharrer hısse-i irsiyei şer‘iyesi olan meblağı 

mezkûru yecibül infâk vel iksâ vasıyye-i mezbûre Medine Hâtun yedine teslim olunduğu iş bu 

mahalle şerh verildi. Fî 24 Saferil’l-hâyr sene 331 

Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 37 

Numara Sicil : 50 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Boğazak  Karyesi civarında 

meskun Karahacılı Aşiretinin Hacıhamzalı Mahallesinde  sâkin iken bundan akdem vefat eden 

Hacı Abdurrahman oğlu Abdurrahman’ın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Hebbe binti 

Mehmet ile sulb-i sagîr oğlu Abdurrahman’a munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîri mezbûrûn vakti rüşd ü sedâdına değin tesviye-i 

umurına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan  valdesi Hebbe Hâtun’un taleb ü ve ma‘rifeti  

ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l-

hâmis ve’l-ışrîn min  Saferil’l-hâyr  senete  ihdâ ve  selâsin  ve selâsi mietin ve elf.  

Merkep re’s  1    150 guruş 

İnek re’s  1    250 guruş 

Düve re’s  1    150 guruş 

Tosun re’s  1    250 guruş 

Çuval 2   20  guruş 

Bakır kıyye 6    60 guruş 

Hırdavât   40 guruş 

Yekûnü-t  tereke      920    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 
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Resmi kısmet  23 guruş 30 para 

Pul   2 guruş   

Yekûnü’l-ihrâcât   25  guruş    30 para   

Sahhü’l –bâkî   895  guruş    20 para 

Kaydiye   002 guruş     30 para       

 892  guruş    10 para     

taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i  mezbûre Hebbe Hâtun        111  guruş   21 para 

Hisse-i İbn-i sagîr-i mezbur Abdurrahman     780   guruş  27 para 

Derun-ı kısamda muharrer veresei mezburândan zevcei mezbure bâlâda merkum hısse-i 

irsiyei şer‘yesi olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak 

eylediklerini  badel ikrâr  sagîri mezbûr Abdurrahman’ın hısse-i irsiyei şer‘yesi olan bâlâda 

muharrer meblağ-ı mezkûru  lieclil hıfz vasıyye-i mezbûre valdesi Hebbe Hâtun  yedine 

teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 15 Saferil’l-hâyr sene 331 

Eddâi  Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı   Süleyman 

Numara Sicil: 54 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Şatırlı Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Hasan bin Salîh’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi  Ümmü 

binti Recep ile sulbiyye-i kebîre kızları Hadîce ve Emine ve sulb-i sagîr oğlu Ramazan’a 

munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîr-i 

mezbur Ramazan’ın  vakti rüşd ü sedâdına  değin tesviye-i umurına kıbel-i şer‘den vasî nasb u 

tayin olunan  valdesi Ümmü  Hâtun’un taleb ü ve ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve 

terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun 

terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min  

Saferil’l-hâyr  senete  ihdâ ve  selâsin  ve selâsi mietin ve elf.  

Dişi merkeb re’s 1   150 guruş 

Bir yaşar sıpa  re’s  80 guruş 

Sığır re’s 1   200 guruş 

Mezru‘ hınta  300 guruş 

Dakik anbarı  50  guruş 

Bakır kıyye 8   80 guruş 

Yatak takım 1   40 guruş 

Mevcut hınta  80 guruş 
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Hırdavat  15  guruş 

Yekûnü-t  tereke      995    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet  25 guruş  

Pul   1 guruş   

Yekûnü’l-ihrâcât   26 guruş     

Sahhü’l –bâkî   969  guruş     

Kaydiye   003 guruş        

 966  guruş       

taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i  mezbûre Ümmü  Hâtun        120   guruş   31 para 

Hisse-i binti kebîre  Hadîce                         211  guruş   12  para 

Hisse-i binti kebîre  Emine                         211  guruş   12  para 

Hisse-i İbn-i sagîr Ramazan                         422   guruş  24 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini  badel ikrâr  

sagîr-i mezbur Ramazan’ın  hisse-i irsiyesi  şer‘yesi olan olan bâlâda muharrer meblağı 

mezkûrû yecibül infâk vel iksâ vasıyye-i mezbûre Ümmü Hâtun yedine teslim olunduğu işbu 

mahalle şerh verildi. Fî 25 Saferil’l-hâyr sene 331 

Eddâi  Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 38 

Numara: 57 a.  

Merkez liva olan Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nahiyesine tabi Yanköy 

Karyesinde sakine  Habibe binti Mustafa nâm Hâtun nahiye-i mezkur mahkeme-i şer‘iyesinde 

ma‘kud meclisi şer‘ şerifi enverde zikr-i âti meblâğı lieclil edâne kıbeli şer‘den vasî nasbu 

tayin olunan Medine-i Mezbûre Eytam Müdür vekili Kocayatak Aralık Karyesi ahâlisinden 

Yağcıoğlu Mustafa bin Ahmet mahzarında ikrârı tâm ve takrîri kelâm edib Müdür vekili Musa 

ile  Mustafa beher lirâyı Osmani yüz guruş hesabıyla karye-i mezbur ahâlisinden müteveffa 

zevcim Kocagözoğlu Mustafa bin Hüseyin’in eytamları Muharrem ve Zühre ve Aişe 

mallarından üç bin yediyüz yetmiş üç guruş yirmi dört parayı ki  edâne ve teslim eylediğinden 

ben dahî bundan istidâne  ve feyzi ve umuruma  sarfla istihlâk etmemle meblağı mezkur ile 

semen iş bu tarihten bil i’tibar üç sene tamamına değin müeccel ve mev‘ûd olmak üzere 
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Müdür vekili Musa eliyle yedinden iştirâ ve kabz eylediğim bir adet bir yol saati semeninde 

dahî kezâlik lirâyı Osmani yüz guruş hesabıyla bin üç yüz elli sekiz guruş sekiz paraki cem’an 

beş bin yüz bir guruş  otuziki para zimmetimde sagîrûnu mezbûrun evladlarım  Muharrem ve 

Zühre ve Aişe’ye vâcibül edâ ve lâzımü’l-kaza deynim olup meblâğı mecmu‘ı mezkûru 

müddeti tamamında tarafımdan tesviye olunamayub da taleb ve da‘vaya mecburiyet hâsıl olur 

ise verilmesi lazım gelen ihzâriye ve harcı i‘lam ve rüsumı tahsile ve yol masârifi saireyi ki 

müracat etmek üzere malımdan sarf ve murûr eden eyyâmın  güzeştesini bil hisab tarafımdan 

teberru olarak edâya müteahhid ve dâminim dedikte ınde’t-tasdîk eş şer zikr olunan 

Kocayatak Aralık Karyesi ahâlisinden sagîrunu mezbûrunun dayıları Ahmet Çavuş İbn-i 

Mustafa ve yine karye-i mezkurdan Hacı Yusufoğullarından Yusuf bin Hasan ve Nebiler 

Karyesi ahâlisinden Hüseyinoğlu Süleyman nâmdan kimesneler Meclis-i ma‘kudu mezkurda 

medyune-i mezbure Hasibe Hâtun hazır olduğu halde her biri ikrarı tam ve  takriri kelâm edip 

makarra-ı medyunenin evladları Muharrem ve Zehre ve Aişe’ye beher lirâyı Osmani yüz 

guruş hesabıyla zimmette edası vâcib deyn olan meblâğı mec‘mûu mezkûr beş bin yüz otuz 

bir guruş otuziki para tarafımdan bil emr vel kabul her biri dahî kefâlet-i âmme-i mutlakay-ı 

sahihâyı şer iyye ile kefîl ve dâminler olub her birimiz min cihetil kefâletil mezkûra emrin 

zimmetine lazım gelen meblağa dahî kezalik başkaca kefil bil mal ve dâmin olduk 

dediklerinde abbet-tasdik‘üş şer mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ü imla olundu. Fîl yevmil evvel min 

Rebî’ü’l-evvel senete ihdâ ve selâsin ve selâsi  mietin ve elf. 

Şuhûdül  Hâl  

Kocayatak Karyesinden İmamoğlu İbrâhimve yine 

Meccan Kahya oğlu Ahmet Efendi ve yine  

Mektab-i İbtidâi muallimi Durmuş Efendi ve  gayruhûm. 

57 b: (Sicil Numarası Yok) 

Konya vilâyeti dahilinde  Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nahiyesinde Kökez 

Karyesi civarında meskun Karahacılı Aşiretinin Himmetli Mahallesi ahâlisinden Tahancı 

Mehmet Kahyaoğlu nâm kinesne nahiye-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyesinde ma‘kud meclisi 

şer’i şerifi enverde mahalle-i mezkûrda ehun liebeveyn erkarındaşım Molla Mustafa 

muvacehesinde ikrarı tam ve  takriri kelâm edip nahiye-i mezkûrun Üründü Karyesi civârında 

Yazır nâm mevkide bir taraftan yani şarkan Şarampol(?) şimalen Honar Cenûben Hacı Ali 

bebekâriyle  mahdud tahminen ikiyüz dönüm araziy-i emiriyede bâsened mutasarrıf olduğum 

hisse-i şâyiamı Beşkonak Nâhiyesinin Balkız Karyesi ahâlisinden Çaklıoğlu Ali Efendi İbn-i 

Osman nâm kimesneye altı bin guruş semeni medfu‘ makbûzum mukabilinde bey‘ eyledim. 

Bu babda namına izafetle ferâ‘i ilm ü haberleri tanzim ve vaz‘ı imza ile devâiri âidesine 
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takdim ve mûma ileyh Çaklıoğlu Ali Efendi İbn-i Osman Komisyomu mahsus huzurunda 

muamele-i ferâiyesini îfaya ve hususı mezkûrun mütevakkıf olduğu umurun gelen son 

dereceye kadar îfaya tarafımdan mûma ileyh er karındaşım Molla Mustafa’yı vekâleti 

mutlaka-i sahihâi şer‘iye ile vekil naib-i münasib nasb u tayin eyledim dedikte ol dahî ber 

vechi muharrer vekâleti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâyenbeği îfaya taahhüd ve 

iltizam etmeğin mâ hüvel vaki‘ bi’t-taleb ketb ü imla olundu. Fîl yevmi’l-hâmis vel aşr min 

Cemadi’l evvel senete selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Şuhûdül  Hâl  

Mahalle-i mezkur muhtarı Ciğeroğlu Mustafa ve yine  

Abdiloğlu Mehmet Ali ve yine  

Emirkadiroğlu Kadir 

Osmanoğlu Selman 

VARAK: 39 

Numara: 129 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Gebiz Kozan  Mahallesinde  sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Hasan Çavuş bin Mehmet’in verâset-i zevce-î menkûha-i 

metrûkesi   Aişe binti Hacı Ayvaz ile sulb-i kebîr oğlu Celil ve sulbiyye-i kebîre kızı Raziye 

ve sagîre kızları Raziye ve Hadîce ve Aişe ve sulb-i sagîr oğulları Hasan Ali ve Veli’ye 

munhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrûnu 

mezbûrûnun vakti rüşd ü sedâdlarına  değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u 

tayin olunan valdeleri Aişe Hâtun’un  taleb ü ve ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şe’iyle tahrîr ve 

terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun 

terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’s- sâlis min Cemadi’l-

evvel   senete  ihdâ ve  selâsin  ve selâsi mietin ve elf.  

Arı (?) 7   150 guruş 

Hınta kîle 20   400 guruş 

Şa‘îr kîle 10   140 guruş 

Öküz re’s 2   500 guruş 

Merkeb re’s 1   280 guruş 

Çift alâtı 1   30 guruş 

Dakik anbarı 1   100 guruş 

Hırdavât menzil  25 guruş 

 Bakır kıyye 5    50 guruş 
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Çuval 3   15 guruş 

Minder yorgan  30 guruş 

Yekûnü-t  tereke      1720     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Varak  10 guruş  

Pul  1 guruş  20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   11  guruş 20 para 

Sahhü’l –bâkî  1708   guruş    20 para   

Resmi kısmet  0042 guruş    30  para      

 1666  guruş    10 para       

Kaydiye   0004 guruş   30  para        

 1661  guruş    20 para       

taksimi beynel verese sağ akçe mecidiye 20 guruş hesabıyla 

Hisse-i zevce-i  Aişe                207  guruş  27   para  

Hisse-i İbn-i kebîr  Celil          323 guruş   2 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Hasan Ali   323 guruş   2 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Veli             323 guruş   2 para 

Hisse-i binti kebîre Râziye      161 guruş   21 para 

Hisse-i binti sagîre Hadîce      161 guruş   21 para 

Hisse-i binti sagîre Aişe         161 guruş   21 para 

Küsür para 4 guruş 

Derun-ı kısâmda muharrer verese-i mezburûndan kibârı mezbûrun  bâlâda merkum hısse-i 

irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediklerini  

badel ikrâr  sagîrûnu mezbûrunun bâlâda muharrer  hısse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağ-ı 

mezkûru  yecibül infâk vel iksâ valdeleri vasıyye-i mezbûre Aişe  Hâtun  yedine teslim 

olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 3 Cemadi’l-evvel   sene 331 

Eddâi  Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  Hacı  Süleyman 

Numara: 123 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Gebiz Macar  Mahallesinde  sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Kozakkebir(?) oğlu Mehmet bin Mehmet’in  verâset-i zevce-î 

menkûha-i metrûkesi   Fatma binti Veli ile sulbiyye-i kebîre kızı Aişe ve sulbî sagîr oğulları 

Mehmet ve Hasan’a munhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân 

olduktan sonra sagîrânı mezbûrânın vakti rüşd ü sedâdlarına  değin tesviye-i umurlarına kıbel-

i şer‘den vasî nasb u tayin olunan valdeleri Fatma Hâtun’un taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-
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şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı 

merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevm min Cemadi’l-

evvel   senete  ihdâ ve  selâsin  ve selâsi mietin ve elf.  

Bordlayıcı deve  re’s 1   800 guruş 

Hadım deve 1   750 guruş 

Kerinci deve 1  700 guruş 

Konur öküz 1   300 guruş 

Al öküz 1  400 guruş 

Boz öküz 1   250 guruş 

İnek re’s 1  600 guruş 

Merkeb 1  50 guruş 

Keçi re’s 4   160  guruş 

Arı aded 6   100 guruş 

Kilim 4     80  guruş 

Çuval 1   60  guruş 

Çadır 1   150 guruş 

Keçe 1   30 guruş 

Yeni çuval 2   20 guruş 

Bakır kıyye  100 guruş 

Hırdavât  20 guruş 

Yekûnü-t  tereke      3730     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  200  guruş 

Varak  10 guruş  

Ücreti mekkare  60 guruş 

Pul  3 guruş  20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   373  guruş 20 para 

Sahhü’l –bâkî  4456   guruş    20 para   

Resmi kısmet  0111 guruş    20  para      

 4345  guruş    00 para       

Kaydiye   0016 guruş   00 para        

 4342  guruş    00 para       

taksimi beynel verese sağ akçe lirayı Osmani yüz guruş hesabıyla 

Hisse-i zevce-i  mezbûre Fatma Hâtun       541  guruş  20   para  
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Hisse-i binti kebîre-i mezbure Aişe             758  guruş   4 para  

Hisse-i İbn-i sagîr Mehmet                         1516    guruş   8 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Hasan                            1516    guruş   8 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezburân bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediklerini  badel ikrâr  

sagîrânı mezbûrânın bâlâda muharrer hisse-i irsiyesi  şer‘iyeleri olan meblağı mezkûrû 

yecibül infâk vel iksâ valdeleri  vasıyye-i mezbure Fatma Hâtun yedine teslim olunduğu işbu 

mahalle şerh verildi. Fî 4 Cemadi’l-evvel   sene 331 

Eddâi  Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 40 

Numara: 141 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Boğazak Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Halil bin Vahab’ın sulb-i sagîr oğlu Mehmet’in tesviye-i umûruna 

kıbeli şer‘den bir vasî nasb u ta‘yin olunmak ehemmü ilzâm olmakla emanet ile ma‘ruf ve 

istikâmet ile mevsuf ve her vechle umûru vesâyeti uhdesinden gelmekle kâdir idüği zeyli 

kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde’ş-şer‘il enver zâhir ve mütehakkık olan 

sagîri mezbûrun li ebeveyn er karındaşı iş bu bâisü’l-kitab Vahab bin Halil sagîri mezbûrun 

vakt-i rüşdü sedâdına değin kıbeli şer‘den  vasî nasb u ta‘yin olundukta ol dahî ber vechi 

muharrer vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâyenbeğî edâya taahhüd ve 

iltizâm ettiktn sonra vasıyyi mezbûrûn talebiyle sagîr-i mezbur Mehmet’e babası müteveffâyı 

merkumdan mevrus malının rubu‘dan işbu tarih-i kitâbdan i‘tibâren kaderı ma‘ruf idiği ihbâr 

olan be her yevm elli para sağ akçe mecidiye yirmi guruş hesabıyla mâhiye otuzyedi buçuk 

guruş nafaka farzu takdir olunub meblâğı mefruzu mezkûreyi sagîri mezbûrun nafaka ve kisve 

vesâir levâzımı zaruriyesine harcu sarf ve ledel iktîzâ istidâneye ve inde‘z-zufr babası 

müteveffâyı merkumdan mevruse malına rucu’a vasıyyı mezbûr  Vahab bin Halil’e edine 

verilmeğin mâ vaka‘a bi’t-taleb ketb ü imla olundu. Fîl yevmil evvel min Rebî’ü’l-âhir senete 

ihdâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf.  

Şuhûdül  hâl 

Boğazak Karyesinden Molla Ömeroğlu Muhsin ve yine 

Saydalıoğlu Mehmet Ağa ve  

Kökez Karyesinden Saraç Süleyman bin Ahmet ve  gayruhum  
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Numara:135 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Beşkonak Nâhiyesinin Balkız Karyesinde sakine ve 

ve zâtı   ta‘rifi şer‘i ile ma‘ruf olan işbu bâisetül vesîka Döndü Molla Osman Hâtun, Medine-i 

mezbûrun Serik nehiyesi mahkeme-i şer‘iyesinde ve meclis-i hatîrı lâzımü’t-tevkırde nâhiye-i 

mezkûrun Üründü Karyesi ahâlisinden Cemâli bin müteveffa Kara Mehmet mahzarında ikrârı 

tâm ve takrîri kelâm idüb müteveffayı merkum Kara Mehmet ile beynlerinde(aralarında) 

zevciyet kâime iken firâşından hâsıl ve bundan mütevellid hâla yehıggul hedâne hicru 

terbiyemde olan işbu hâzır bil meclis bir buçuk yaşında sulb-i sagîr oğlum Mehmet’in asıl 

mâlı olmayup muhtaç olmakla nafaka ve kisve bîha vesâir  levâzımı zaruriyesi için lieb er 

karındaşı Cemâli üzerine kaderi kifâye nafaka ve kisve bîha farz u takdîr olunmak 

matlubumdur dedikte abbe’t-tâsdîk sagîri mezbûr için merkum Cemâli üzerine bitterâzi iş bu 

târihi kitabdan itibâren be her yevm kırk para râyiç akçe olarak mecidiye yirmi üç guruş on 

para hesâbıyla farz u takdir olunub meblâğı mefrûzu mezkûru sagîrı mezbûrun nafaka ve 

kisve vesâir levâzımı zaruriyesine harcu sarf ve ledel hâce istidâne ve inde’z-zufr mezbur 

Cemâli üzerine rucu’a mezbûre Döndü Hâtuna edine verilmeğin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ü 

imla olundu. Fîl yevmil ışrîn  min Rebi‘i’l-evvel senete ihdâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf.  

Şuhûdül  hâl 

Üründü Karyesinden iki sakaloğlu Ömer bin Hüseyin ve yine 

Karye-i mezkurdan Mehmet Ağa İbn-i Ecir ve yine 

Hacı Kadiroğlu Kadir hoca ve gayruhum 

VARAK: 41 

Numara: 127 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Gebiz Aksâz Karyesinde  sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Hasan bin Süleyman’ın veraseti zevce-î menkûha-i metrûkesi   

Râzıye binti Mehmet ile sulb-i kebîr oğlu Mehmet ve sulb-i sagîr oğulları Ahmet ve Eşref ve 

sulbiyye-i sagîre kızları Zeynep ve Dudu’ya munhasıra olduğu olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-

şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrûnu mezbûrun vakti rüşd ü sedâdlarına  

değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan valdeleri Râzıye Hâtun’un 

taleb ü ve ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ 

ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan 

olunur.   Fîl yevmi’l- hâmis min Cemadi’l-evvel   senete  selâsîn ve selâsi  ve  mietin ve elf.  

Öküz re’s 1    500 guruş 

Sığır re’s  2   500 guruş 
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Dana re’s 1    100 guruş 

Merkeb re’s 1    200 guruş 

Çuval 1    20 guruş 

Yatak takım 1   50 guruş 

Bakır kıyye 15   120  guruş 

Arı adet 2   60 guruş 

Çift âlâtı   40 guruş 

Tek tüfenk  1   25 guruş 

Mezruğ hâsılat  600 guruş 

Çuval 6   50 guruş 

Ufak   anbar 1   125  guruş 

Hırdavâtı menzil  100 guruş 

Yekûnü-t  tereke      2485     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Varak 10 guruş  

Ücreti mekkare   30 guruş 

Pul maa makbuz   2 guruş  20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   42  guruş 20 para 

Sahhü’l –bâkî  2442   guruş    20 para   

Resmi kısmet  0061 guruş    20  para      

 2381  guruş    00 para       

Kaydiye  0007 guruş   00 para        

 2374  guruş    00 para       

taksimi beynel verese lirayı Osmani yüz guruş hesabıyla 

Hisse-i zevce  Râziye                296    guruş  30   para  

Hisse-i İbn-i kebîr Mehmet        519    guruş   12 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Ahmet          519    guruş   12 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Eşref             519    guruş   12 para 

Hisse-i binti sagîre Zeynep       259  guruş   26 para  

Hisse-i binti sagîre Dudu         259  guruş   26 para  

Derun-ı kısamda muharrer verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrun  bâlâda merkum hısse-i 

irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen  ahzu kabz ve  istifâyı hak 

eylediklerini  badel ikrâr  sagîrûnu mezbûrunun bâlâda merkum  hısse-i irsiye-i şer‘iyeleri 
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olan meblağ-ı mezkûru  yecibül infâk vel iksâ vasıyye-i mezbûre Râziye  Hâtun  yedine teslim 

olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. Fî 5 Cemadi’l-evvel   sene 331 

Eddâi  Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

Numara: 126 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Aşağıkocayatak  Karyesinde  

sâkin iken bundan akdem vefat eden Andaboğlu İsmail bin Mustafa’nın veraseti zevce-î 

menkûha-i metrûkesi  Aişe binti Mehmet ile sulb-i sagîr oğulları Ramazan ve Bayram’a 

munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrânı 

mezbûrânın vakti rüşd ü sedâdlarına  değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den nasb u tayin 

olunan valdeleri Aişe Hâtun’un taleb ü ve ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi 

defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l-âşir min Cemadi’l-evvel   senete 

ihdâ ve selâsin  ve selâsi   mietin ve elf.  

İğdiç hayvan re’s 1   600 guruş 

Öküz re’s 2  800 guruş 

Buzağılı inek re’s 2   600 guruş 

Danalı inek re’s 1  255  guruş 

Dana re’s 1   200  guruş 

Tosun re’s 1  300 guruş 

Mezru‘ hınta   300 guruş 

Konur düve 1   200 guruş 

Arı adet 5   100 guruş 

Bakır kıyye 15  120  guruş 

Yatak 1   50  guruş 

Çuval 4   50  guruş 

Keçe 1  15  guruş 

Çifte tüfenk  120  guruş 

Çift âlâtı  30  guruş 

Südlük  20  guruş 

Hırdavatı menzil  40  guruş 

Yekûnü-t  tereke      4000     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce  301 guruş 



199 

 

 

Tecyiz tekfin  250  guruş 

Varak 10 guruş  

Pul maa makbuz   2 guruş  20 para 

Ücreti mekkare   60 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   623  guruş 20 para 

Sahhü’l –bâkî  

 3376   guruş    20 para   

lirayı  Osmani yüz guruş hesabıyla 

Resmi kısmet 0084 guruş    20  para      

 3292  guruş    00 para       

Kaydiye   0010 guruş   00 para        

 3282  guruş    00 para       

Hisse-i zevce-i  mezbure Aişe   Hâtun      441      guruş  20   para  

Hisse-i İbn-i sagîr-i mezbur  Ramazan        1435    guruş  35  para 

Hisse-i İbn-i sagîr Bayram                         1435    guruş  35  para 

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre  Aişe Hâtun bâlâda muharrer  hisse-i irsiye-i şer‘iyesi  

olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediğini  ba‘del 

ikrâr  sagîrânı mezbûrânın bâlâda muharrer    hisse-i irsiyesi  şer‘iyeleri olan meblağı mezkûrû 

lieclil hıfz vel  infâk vel iksâ vasıyye-i mezbûre  valdeleri  Aişe  Hâtun yedine teslim 

olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Fî 10 Cemadi’l-evvel   sene 331 

Eddâi  Nâibüşşer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 42 

Numara: 99 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Çakallık   Karyesi civarında 

meskun  Eskiyörük Basırlı Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefat eden Mehmet bin 

Mehmet’in veraseti Ümmü Aişe binti Mehmet ile sulb-i sagîr oğlu Hüseyin ve sulbiyye-i 

sagîre kızları Aişe ve Ârife’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra sagîrûnu mezbûrûnun vakti rüşd ü sedâdlarına  değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan lieb ceddeleri  Aişe Hâtun taleb ü ve 

ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘iyle tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve 

taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   



200 

 

 

Fîl yevmi’l- hâmis vel aşr min Cemazi’l-evvel   senete ihdâ ve selâsin  ve selâsi   mietin ve 

elf.  

Erkek kör deve re’s   625  guruş 

Dişi  kör deve re’s   500  guruş 

Öküz re’s 2   800 guruş 

Buzağılı inek re’s 2   625 guruş 

Dana re’s 2   150  guruş 

Merkep 1   160 guruş 

Mahluğ arı 2   50  guruş 

Çadır 1   125 guruş 

Nakdi mevcud  1200 guruş 

Eşyayı beyt  80 guruş 

Yekûnü-t  tereke      4315     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  400  guruş 

Mutasarrıfe suretde olan duyûni  300 guruş 

Ücreti mekkare   60 guruş 

Varak  10 guruş  

Pul maa makbuz   3 guruş  20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   773  guruş 20 para 

Sahhü’l –bâkî  3541   guruş    20 para   

Resmi kısmet  0088 guruş    20  para      

 3453  guruş    00 para       

Kaydiye  0010 guruş   20 para          

 3442  guruş    20 para       

taksimi beynel verese  

Hisse-i ümmü  mezbure Aişe    573      guruş  26   para  

Hisse-i İbn-i sagîr Hüseyin        1434    guruş  16  para 

Hisse-i binti sagîre Aişe           717   guruş  8 para 

Hisse-i binti sagîre Arife         717    guruş   8 para 

Verese-i mezbûrûndan ümmü mezbûre  Aişe Hâtun bâlâda muharrer  hisse-i irsiye-i şer‘iyesi  

olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediğini  ba‘del 

ikrâr  sagîrûnu mezbûrûnun hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri  olan bâlâda muharrer  meblağı mezkûrû 
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yecibül  infâk vel iksâ vasıyy-i mezbûre çareleri   Aişe  Hâtun yedine teslim olunduğu işbu 

mahalle şerh verildi. Fî 15 Cemazi’l-evvel   sene 331 

Eddâi  Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

Numara:130 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Boğazak   Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Mustafa bin İsmail’in veraseti zevce-î menkûha-i metrûkesi Fatma 

binti Mehmet ile sulb-i sagîr oğlu Ahmet ve sulbiyye-i sagîre kızı Şerife’ye munhasıra olduğu 

olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrânı mezbûrânın 

vakti rüşd ü sedâdlarına  değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den ba hücceti şer‘iyye vasî 

nasb u tayin olan valdeleri Fatma Hâtun’un taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifet’üş-şer‘le tahrîr ve 

terkîm ve bil müzayede bey‘ ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

mütevaffâyı merkûmun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l- 

âşir min Rebî’ü’l-âhir  senete ihdâ ve selâsin  ve selâsi   mietin ve elf.  

Al kısrak  re’s 1   500 guruş 

Sakar kısrak re’s 1   480 guruş 

Kır kısrak 1   500 guruş 

Konlu al kısrak 1   550 guruş 

Doru celep  300 guruş 

Sakar tay   300 guruş 

Bir yaşar dişi tay  200  guruş 

Konur inek 1   200 guruş 

Gök inek 1   200 guruş 

Kara inek 1   220 guruş 

Düve 3    300 guruş 

Bir yaşar erkek dana1  80 guruş 

Tosun re’s 1  200 guruş 

Gök öküz 1 1   500 guruş 

Konur öküz 11   450 guruş 

Merkep 1  180 guruş 

Keçe adet 1  50 guruş 

Çuval adet 4 1   40 guruş 

Yatak takım 1  40 guruş 

Tüfenk 1   100 guruş 
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Kazan 1  40 guruş 

Leğen  1   20 guruş 

Süd çömleği  1  12 guruş 

Çanak 3 1   12  guruş 

Tencere 2   25 guruş 

Kıl heybe 1   20 guruş 

Çift âlatı   30 guruş 

Mezru‘  hâsılat  300 guruş 

Hırdavâtı menzil  50  guruş 

Yekûnü-t  tereke      5899     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce  101 guruş 

Tecyiz tekfin  300  guruş 

Ücreti mekkare   60 guruş 

Varak  10 guruş  

Pul maa makbuz   3 guruş  20 para 

Dellaliye  119 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   593  guruş 20 para 

Sahhü’l –bâkî  

 5305   guruş    20 para   

lirayı Osmani yüz guruşdan 

Resmi kısmet  0132 guruş    30  para      

 5172   guruş    30 para       

Kaydiye  0015 guruş   30 para        

 5157  guruş    00 para       

taksimi beynel verese  

Hisse-i zevce-i  mezbûre Fatma hâtun    644      guruş  35   para  

Hisse-i İbn-i sagîr-i mezbur Ahmet            3008    guruş  10  para 

Hisse-i binti sagîre-i mezbure Şerife      1504  guruş  5 para 

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre  Fatma Hâtun merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyesi  olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediğini  ba‘del ikrâr  

sagîrânı mezbûrânın bâlâda muharrer  hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri  olan  lirayı Osmani yüz guruş 

hesabıyla dört bin beş yüz oniki guruş on beş parayı yecibül edâne karye-i mezkur ahâlisinden 

müteveffayı merkumun karındaşı oğlu Mehmet bin Hüseyin ve yine Kocadayıoğlu Süleyman 



203 

 

 

bin Mustafa ve yine Yerlioğlanoğlu Abdullah bin Hüseyin kefaletleriyle vasıyye-i mezbure 

Fatma hâtun üzerine edâne idüb ol babdaki  huccet    eytam sandığına vaz‘ u teslim olunduğu 

işbu mahalle şerh verildi. Fî 10 Rabi‘i’l-ahîr    sene 331 

Eddâi  Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 43 

Numara: 140 

Husus-ı âtilyül beyânın mahallinde ketb-ü tahrir için Konya vilayeti dâhilinde Medine-

i Antalya nevâhisinden elyevm naibi bulunduğum Serik Nâhiyesi kurasından Boğazak 

Karyesi civarında meskun Eskiyörük Basırlı Mahallesi ahâlisinden Küdüşoğlu Hüseyin’in 

hânesine varıp zikr olunan Boğazak Karyesi imamı Süleyman Efendi İbn-i Süleyman ve 

eşrâfdan Kocadayıoğlu Süleyman bin Mustafa ve Hacı Osman Hasan onbaşı ve 

Süleymanoğlu Halil ve Dönküşoğlu Süleyman bin Mehmet nâm kimesneler hâzır oldukları 

halde akd-i mecli-i âli eylediğimde nahiye-i mezkûrede sâkin Mustafa bin Hüseyin meclisi 

ma‘kudu mezkurda mezbur Mustafa hali hazırında vasıyyı mensubu olan mahalle-i mezkurun 

ahâlisinden Hacı Mehmet oğlu Osman mahzarında ikrârı tâm ve takriri kelâm edip ben hâla 

yirmi bir yaşını mütecaviz akıl bâliğ ve bulûğuma rüştüm munzam olub umûrumu ru’yete 

kâdir ve iâneti vasîden müsta‘ni olmamla pederim müteveffayı merkum Küdüşoğlu 

Hüseyin’den mevrûsey-i bermûcib-i defteri kısâm malûmül miktâr hisse-i irsiyemi vasıyyi 

mezbûr Hacı Mehmet oğlu Osman’dan hâlen taleb ederim deyü da‘va ettikte ledessuâl vasıyyı 

mezbûr cevabında müddai mezbur  Mustafa’nın pederi Küdüşoğlu Hüseyin’den umûruna ber 

mucibi defteri kısâm ma‘lümül miktar hisse-i irsiye-i şer‘iyesine vâz‘u’l-yet olduğu ikrâr 

lâkin rüşt iddiasını inkar etmekle müddeayı mezbur Mustafa’dan bervechi muharrer rüşt 

müddeasına muvafık beyyine taleb olundukta ikâme eylediği sâlifü’z-zikr Boğazak Karyesi 

imamı Süleyman Efendi İbn-i Süleymann ve eşraftan Kocadayıoğlu Süleyman bin Mustafa 

nâm kimesneler liecliş şâhâde meclisi ma‘kudu  mezkûre hâzırân olub vasıyyı mezbur Osman 

muvacehesinde istişhad olunduklarında zâtı ma‘lumumuz olan işbu müddeayı mezbûr 

Mustafa yirmi bir yaşını mütecaviz âkil ve  bâliğ ve bulûğuna rüştü munzâm olub umurunu 

binnefs ru’yete kâdir ve ianeti vâsi‘den müste‘nidir. Biz bu hususa bu vech üzere şahit ve 

şehâdet ederiz  deyü her biri müttefik’ül-lafz vel mana bil muvacehe ber nehci  şer’i edâ ve 

şehâdet eylemeleriyle şâhidânı merkûmânın usul ü mevzusuna tevfîkân evvela bâ varaka-i 

mestûre zikr olunan Boğazak Karyesi Muhtarı Dönküşlüoğlu Süleyman bin Mehmet ve 

Süleymanoğlu Halil’den sirrân ve ba‘dehû mezbûren mahalle-i mezbur ahâlisinden Hacı 
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Osmanoğlu Hasan onbaşı ve Alipaşaoğullarından Mehmet oğlu Osman’dan vasıyyi mezbur 

Osman muvacehesinde alenen ledet-tezkiye udül ve  makbülü’ş-şahâde idükleri ihbâr ve iş âr 

olunmuş mucibince müddai mezbur Mustafa ber minvâli muharrer rüşdüne ba‘del hükm 

pederi müteveffayı merkum Küdüşoğlu Hüseyin’den mevruse ber mûcibi defteri kısâm hisse-i 

ırsiye-i ma‘lümesini mezbur Mustafa Ağaya hâlen edaya teslim ve vasıyyı mezbur Osman 

Ağaya kıbeli şer‘den tebriye olunmağın mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ü imla olundu. Fîl yevmil 

evvel min Rebî’ü’l-âhir senete ihdâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Şuhûdül  Hâl 

Boğazak Karyesi imamı Süleyman Efendi ve yine 

Kocadayıoğlu Süleyman bin Mustafa ve yine 

Alipaşa oğlu Osman bin Mahmud ve gayruhum 

Numara: 139 

Merkez livâ olan medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Boğazak 

Karyesinde  sakine Fatma binti Mehmet nâm hâtun nahiye-i mezkur mahkeme-i şer ‘iyesinde 

ma’kud meclisi şer‘i şerifi enverde zikr-i âti meblâğı lieclil edâne kıbeli şer‘den vasi nasbu 

tayin olunan Medine-i mezbûre Eytam Müdür vekili karye-i mezkur ahâlisinden Mehmetzâde 

Süleyman Efendi İbn-i Süleyman mahzarında ikrârı tâm ve takriri kelâm edib Müdür vekili 

mûma ileyh Süleyman Efendi lirâyı Osmani yüz guruş hesabıyla karye-i mezkur ahâlisinden 

müteveffayı merkum zevcim Mustafa bin İsmail’in eytamları Ahmet  ve Şerife mallarından 

dört bin beş yüz oniki guruş on parayı ki edâne ve teslim eylediklerinden ben dahî yedinden 

istidâne ve kabz umûruma sarfla istihlak etmemle meblağı mezkur iş bu tarihden bil i‘tibar üç 

sene tamâmına değin müeccele ve mev’ud olmak üzere Müdür vekili mûma ileyh yedinden 

iltizam ve kabz eylediğim bir adet bir yol saati semeninden dahî kezâlik lirayı Osmani yüz 

guruş hesabıyla bin altıyüz otuzaltı guruş beş para ki cem’an altı bin yüz otuzaltı guruş yirmi 

para zımminde sagirânı mezbûrân evladlarım Ahmet ve Şerife’ye vâcibül edâ ve lâzmü’l-kaza 

deynim(borcum) olup meblâğı mecmu’u mezkûru müddeti tamamında tarafımdan tesviye 

olunanamayub dâ taleb ve da’vaya mecburiyet hâsıl olur ise verilmesi lazım gelen ihzâriye ve 

harcı îlâm ve rüsum tahsiline ve yol masârifi saireyi  bâki müracat etmek üzere malımdan sarf 

ve ve murûr eden eytâmın  güzeştesini (geçen) bil hisab tarafımdan teberru olarak edaya 

taahhüd ve dâmınım dedikte ‘ınde’t-tasdîk’iş-şer zikr olunan Boğazak  Karyesi ahâlisinden 

müteveffây-ı merkûmun liebeveyn er karındaşıoğlu Mehmet bin Hüseyin ve yine 

Kocadayıoğlu Süleyman bin Mustafa ve yine Babaoğlan oğullarından Abdullah bin Hüseyin 

nâmdan kimesneler Meclis-i Ma’kudu mezkurda medyune-i (borçlu) mezbûre Fatıma Hâtun 

hazır olduğu halde her biri ikrarı tam ve  takriri kelâm edip makarrayı medyunenin evladları 
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Ahmet ve Şerife’ye beher lirâyı Osmani yüz guruş hesabıyla zimmetde edâsı vâcib- deyin 

olan meblâğı mec’mûu mezkûr altı bin yüz otuzaltı guruş 20 para ki tarafımdan bil emr vel 

kabul her biri dahî kefâlet-i âmme-i mutlakay-ı sahihâyı şer‘iyye ile kefîl ve dâminler olub her 

birimiz  cihetil kefaletil mezbûre âhirin zimmetine lazımgelen mebâliğa dahi başkaca kefil 

bilmal va dâmin olduk dediklerinde yecibüttasdîk-şer‘ mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve imla 

olundu. Fîl yevmil âşîr  min Rabi‘i’l- âhir  senete ihdâ ve selâsin ve selâsi  mietin ve elf. 

Şuhûdül  Hâl  

Karye-i mezkur ahâlisinden Dönküşoğlu Süleyman bin Mehmet ve yine 

Süleyman oğlu Halil ve gayruhûm 

VARAK: 44 

Numara: 132 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Berendi Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Şâban bin  Halil Hâfızın veraseti zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Gülsüm binti İsmail ile sulb-i sagîra kızları Kâmile ve Firdevs ve Ümmü Aişe ve 

uhtünlehüma  Necibe ve Hasibe ve ehunlehüma Mehmet’e munhasıra olduğu bil ihbâr 

‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrânı mezbûrâtanın vakti rüşd ü 

sedâdlarına  değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olan sagîrâtanı 

mezbûrâtanın emmileri Mehmet’in  taleb ü ve ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm 

ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi 

defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’s- sâdis min Cemazi’l-evvel  senete 

ihdâ ve selâsin  ve selâsi   mietin ve elf.  

Hınta kîle 55   1200 guruş 

Öküz re’s 3   650 guruş 

İnek re’s 2   500 guruş 

Düve re’s 2   250 guruş 

Tosun re’s 2   200 guruş 

Merkep re’s 1  50 guruş 

Hırdavâtı menzil  20 guruş 

Yekûnü-t  tereke     2870     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce  101 guruş 

Ücreti mekkare   30 guruş 

Varak  10 guruş 
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Pul   2 guruş  20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   143   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   2726  guruş   20 para   

Resmi kısmet  0068 guruş    10  para      

 2658  guruş   10 para 

Kaydiye  0008 guruş   00 para        

 2650  guruş    10 para        

taksimi beynel verese lirayı Osmani yüz akçe hesabıyla 

Hisse-i zevce-i mezbûre Gülsüm           331  guruş 11 para 

Hisse-i bint-i sagîra Kamile                 883  guruş  3 para 

Hisse-i bint-i sagîra Firdevs                883  guruş  3 para 

Hisse-i uhtünlehüma Necibe               139  guruş  8 para 

Hisse-i uhtünlehüma Hasibe               139  guruş  8 para 

Hisse-i ehünlehüma Mehmet              278 guruş 16 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezburûn bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini  ba‘del ikrâr  

sagîrânı mezbûrâtanın bâlâda muharrer    hisse-i irsiyesi  şer‘yeleri olan meblağı mezkûrû 

yecibül infâk vel iksâ vasıyyey-i mansubeleri valdeleri  Gülsüm Hâtun yedine teslim 

olunduğu işbu mahalle şerh verildi.Fî 6 Cemazi’l-evvel   sene 331 

Eddâi  Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

Numara: 125 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Karadayı Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Hüseyin bin Hasan’nın veraseti zevce-î menkûha-i metrûkesi Aişe 

binti Veli ve diğer veraseti zevce-î menkûha-i metrûkesi Hadîce binti Süleyman ile zevce-i 

mezbûre Aişe’den mütevellid sulb-i sagîr oğulları Hasan Hüseyin ve Mustafa ve zevce-i 

mezbûre Hadîce’den mütevellid sulb-i sagîr kızı Fatma’ya munhasıra olduğu bil ihbâr 

‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîri mezbûrûnun Hasan Hüseyin ve 

Mustafa’nın vakti rüşd ü sedâdlarına  değin ve sagîre Fatma’nın kezalik vakti rüşd ü sedâdına 

değin vasî nasb u tayin olunan her birinin valdesi Aişe ve Hadîce Hâtunların taleb ü ve 

ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim 

olunan mütevaffâyı merkûmun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl 

yevmi’l-hâmis  min Cemazi’l-evvel  senete ihdâ ve selâsin  ve selâsi   mietin ve elf.  

Yamân kara inek re’s  1  300 guruş 
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Gerin kara inek re’s  1  300 guruş 

Topalak kara inek re’s  1  300 guruş 

Sekil inek re’s 1    300 guruş 

Kara inek re’s  1  300 guruş 

Kızıldan konur inek   1  200 guruş 

Def’a kara inek re’s  1  300 guruş 

Kara düve re’s  1  120 guruş 

İki yaşında tosun re’s 1   120 guruş 

Üç  yaşında tosun re’s 1   250 guruş 

Dana re’s 1   120 guruş 

Konur öküz re’s 1   250 guruş 

Erkek merkeb re’s  160 guruş 

Mahlu‘ arı 12   190 guruş 

Dari kîle 5    120 guruş 

Hınta kîle 3   90 guruş 

Eski keçe 1   15 guruş 

Hırdavâtı menzil   200 guruş 

Mezru‘ hâsılat  280 guruş 

Nakdi mevcudu   1000  guruş 

Yekûnü-t  tereke     5015     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  250  guruş 

Mihri zevce Aişe   251 guruş 

Mihri zevce Hadîce   251 guruş 

Varak  10 guruş 

Ücreti mekkare   60 guruş 

Pul  maa makbuz  3 guruş  30 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   835   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî    4179  guruş   20 para   

Resmi kısmet  0104 guruş    20  para      

 4075  guruş   00 para 

Kaydiye   0012  guruş    10 para        

 4062  guruş    30 para        

Hisse-i zevce-i Aişe                                259  guruş 6 para 
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Hisse-i zevce-i Hadîce                             259  guruş 6 para 

Hisse-i İbn-i sagîr  Hasan Hüseyin        1422  guruş   

Hisse-i İbn-i sagîr  Mustafa                   1422  guruş   

Hisse-i bint-i sagîre Fatma                     711  guruş   

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezburân bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini tâyiaten  ikrâr 

ve iştirak eyledikleri  sagîrunu mezbûrûndan Hasan Hüseyin ve Mustafa’nın  bâlâda muharrer  

hisse-i irsiyesi  şer‘iyelerini vasıyyey-i mensubeleri valdeleri Aişe Hâtun yedine ve sagîra-i 

mezbûre Fatma kezalik hisse-i irsiye-i şer‘iyesini yecibül infâk vel iksâ vasîleri valide yedine 

teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. Fî 15 Cemazi’l-evvel   sene 331 

Eddâi  Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 45 

Numara: 124 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Gebiz maa Yörükler  Karyesinde  

sâkin iken bundan akdem vefat eden Mehmet bin Hasan Çavuş’un veraseti zevce-î menkûha-i 

metrûkesi Gülsüm binti Hüseyin ile sulb-i kebîr oğlu Hasan ve sulbiyye-i kebîre kızı Fatma ve  

sulb-i sagîr oğulları İsmail ve  Cemâli’ye munhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrûnu mezbûrûn vakti rüşd ü sedâdlarına  değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olan li ebeveyn erkarındaşları Hasan’ın taleb ü 

ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim 

olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl 

yevmi’l- hâmis ve’l- aşr min Cemazi’l-evvel   senete ihdâ ve selâsin  ve selâsi   mietin ve elf.  

Kör hadım deve re’s  1   400 guruş 

Dişi kara deve re’s  1   500 guruş 

Kara kerincü  re’s 1  850 guruş 

Kırmızı kerincü  re’s  750 guruş 

Dişi dorum re’s  1   580 guruş 

Öküz çift 1                                                                            800 guruş 

Dişi merkep re’s  1   230 guruş 

Doru kısrak re’s  1   650 guruş 

Erkek tay re’s  1   420 guruş 

Âla çuvâl adet 4    60 guruş 
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Bir kanat kilim 1   60 guruş 

Keçe adet 1   80 guruş 

Âla çuvâl adet 2    40 guruş 

Kıl  çuvâl adet 4    50 guruş 

Sıgır gönü 1   40 guruş 

Çadır ….. sendil(?)  300 guruş 

Yatak yorgan  80 guruş 

Heybe 1   25 guruş 

Kanad kilim 1   60 guruş 

Çuvâl  adet 1    40 guruş 

Bakır kıyye 15    150  guruş 

Dakik kîle 9   160 guruş 

Hırdavât  20  guruş 

Yekûnü-t  tereke     6345     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  800  guruş 

Müteferrik  suretde duyûnu  400 guruş 

Karye-i mezkur ahâlisinden müteffânın kayını Hasanoğlu Şâban ve Kara Hasan oğlu Mustafa 

şehâdetleriyle ba‘det tehallüf vel hükm. 

Varak  10 guruş 

Ücreti mekkare   61 guruş 

Pul  maa makbuz  3 guruş  20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   1274   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî        5070  guruş   20 para     

Resmi kısmet  0124 guruş    10  para      

 4946  guruş   10 para 

Kaydiye  0015  guruş    00  para        

 4931  guruş    10 para        

taksimi beynel verese Osmani lirayı  yüz akçe hesabıyla 

Hisse-i zevce Gülsüm   

Hisse-i İbn-i kebîr  Hasan  

Hisse-i bint-i kebîre Fatma         

Hisse-i İbn-i sagîr  İsmail 

Hisse-i  İbn-i sagîr  Cumali 



210 

 

 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrân bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini ba‘del ikrâr 

sagîrânı mezburânın  bâlâda merkum  hisse-i irsiye-i  şer‘iyeleri olan meblağı mezkûru lieclil 

hıfz vel infâk vasıyyi merkum  sagîrânı mezbûrânın  ehun liebeveyn karındaşları Hasan Ağa 

yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. Fî 15 Cemazi’l-evvel   sene 331 

Eddâi  Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

Numara: 128 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Akçapınar Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Halil Çavuş bin Abdil’in veraseti zevce-î menkûha-i metrûkesi Aişe 

binti Hasan  ile sulb-i sagîr oğlu Abdullah’a munhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîri mezbûrûn vakti rüşd ü sedâdlarına  değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan valdesi Aişe hâtun’un taleb ü ma‘rifeti  ve 

ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’r-

râbi‘ min Cemazi’l-evvel   senete ihdâ  ve selâsin  ve selâsi   mietin ve elf.  

Merkep re’s 1    150  guruş 

İnek re’s 1    320  guruş 

Öküz re’s 1    160  guruş 

Dan re’s 1    100  guruş 

Çifte tüfenk 1   115 guruş 

Kazan 1   40 guruş 

Harana 1   12 guruş 

Tebsi 2   25  guruş 

Çuval 3  22  guruş 

Hırdavâtı menzil  40 guruş 

Yekûnü-t  tereke          984  guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi  kısmet   24  guruş   30 para   

Kaydiye               2  guruş   30 para 

Pul 1 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   28   guruş    20 para   

Sahhü’l-bâkî  955  guruş   20 para   

taksimi beynel verese   sağ akçe mecidiye ondokuz guruş hesabıyla 
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Hisse-i zevce-i mezbûre  Aişe                     119  guruş 15  para 

Hisse-i İbn-i sagîr-i mezbur   Abdullah        836  guruş  5  para 

Derun-ı kısamda muharrer zevce-i mezbûre  bâlâda merkum hısse-i irsiye-i şer‘iyesi olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen  ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediğini  ba‘del ikrâr  

sagîri mezbûr Abdullah’ın hısse-i irsiyei şer‘iyesi olan meblağ-ı mezkûru  yecibül infâk vel 

iksâ vasıyye-i mensubesi validesi  mezbûre Aişe  Hâtun  yedine teslim olunduğu iş bu 

mahalle şerh verildi. Fî 4 Cemazi’l-evvel   sene 331 

Eddâi   

Nâibü’ş-şer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 46 

Numara: 134 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Burmancı Karyesinde  sâkine iken 

bundan akdem vefat eden Aişe binti İsmail’in verâseti  Ümmü Gülsüm binti Veli ile ehul 

liebeveyn erkarındaşları Mustafa ve Halil’e munhasıra  iken ba‘dehü Mustafa vefat idüp  

veraseti Ümmü Gülsüm ile ehul liebeveyn Halil’e munhasır iken ba‘dehü Gülsüm dahî vefat 

edip verâseti zevci Hasan bin Kadir ile sulb-i sagîr oğulları Halil ve İsmail ve Mustafa’ya 

munhasır olduğu bil ihbâr ‘i’ndeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra  sagîrûnu 

mezbûrûnun vakti rüşd ü sedâdlarına  değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u 

tayin olunan sagîrûnu mezbûrûnun pederleri Hasan bin Kadir’in  taleb ü ma‘rifeti  ve 

ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

mütevaffâyı mezbûrun malı metrukesidir ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l-

ışrîn min Rebi’ü’l-evvel   senete ihdâ  ve selâsin  ve selâsi   mietin ve elf. 

Müteveffay-ı mezbûre Aişe’nin bâ defteri kısâmda   pederinden  mevrus nakdi mevcudu 

  151 guruş 20  para  

Resmi  kısmet   004  guruş   00 para    

 147 guruş  20 para 

Kaydiye  000   guruş  20  para               

 147 guruş    00     

  

taksimi beynel verese         

Hisse-i Ümmü Gülsüm                26  guruş 20  para 

Hisse-i  ehu’s sagîr  Mustafa        61 guruş  30 para 
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Hisse-i  ehu’s sagîr Halil               61 guruş  30 para 

Müteveffay-ı mezbûr Mustafa’nın bâ defteri kısâmda pederinden  mevruse  nakdi  mevcud 

emvâli-i esmânı 

 Guruş 

 455  guruş   20  para 

 061 guruş    30 para     karındaşı 

Aişe hissesinden  

 517 guruş    10 para 

Resmi kısmet  013 guruş    00 para    

 504 guruş     10  para 

Kaydiye  001  guruş    20  para    

502  guruş    30 para taksimi beynel verese 

Hisse-i  Ümmü  mezbûre  Gülsüm Hâtun    167  guruş 23  para 

Hisse-i ehul mezbur Halil                             335  guruş 6  para 

Müteveffiye-i mezbûre Gülsüm hâtun vefat edip  verâseti zevci sânisi   Hasan bin Kadir ile 

sulb-i sagîr oğulları Halil ve İsmail ve Mustafa’ya munhasır olduğu bil ihbâr ‘i’ndeş’ şer‘il 

envêr  zâhir ve nümayân emvâli bervechi zîr ve beyân olunur. 

Bordlayıcı deve re’s 1    1200 guruş 

Üç yaşar dişi deve re’s 1    800 guruş 

Kara sakar inek re’s 1    300 guruş 

Buzağılayacı kara sakar inek  re’s 1    300 guruş 

Kara dana re’s 1  200 guruş 

Buzağılayacı kara inek re’s 1    320 guruş 

Boz güdük öküz re’s 1    420 guruş 

Bakır kıyye 24    220  guruş 

Ala çuval 2    30 guruş 

Eski çuval  1     15 guruş 

Ak ihrâm 1    10 guruş 

Yeni  çuval 1    25  guruş 

Mihri zevce     100 guruş 

Müteveffa-i Aişe hissesinden    260 guruş  20 para 

Müteveffa oğlu Mustafa hissesinden    167  guruş 23  

Yekûnü-t  tereke          4034     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 
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Resmi kısmet   101  guruş 

Varak 10 guruş 

Pul   2  guruş  20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   113   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî    3920  guruş   23 para   

Kaydiye  0012  guruş    00 para          

 3908  23  para 

Hisse-i zevci mezbur Hasan            977   guruş 5 para 

Hisse-i İbn-i sagîr  Halil                 977  guruş   5 para 

Hisse-i İbn-i sagîr  İsmail              977  guruş  6  para 

Hisse-i İbn-i sagîr  Mustafa           977  guruş  6  para 

Verese-i mezbûrûndan zevci mezbur Hasan hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan meblağ-ı mezkûru  

tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediğini ba‘del ikrâr sagîrûnu mezburûnun  

hisse-i irsiye-i  şer‘iyeleri olan bâlâda merkum meblağı mezkûru lieclil hıfz vel infâk vasıyyi 

merkum pederleri  Hasan Ağa yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Fî 21 Rebi‘i’l-evvel   sene 331 

Eddâi  Nâibüşşer‘ Nahiye-i Serik  

Hacı  Süleyman 

VARAK: 47 

Numara: 2 

Konya vilâyeti dahilinde Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Deniztepe 

Karyesi ahâlisinden ve ma‘rifetiş şer‘le muaarrefe Cemâli bin Mehmet kızları Fatma ve 

Havva karye-i mezkurdan Mustafa Çavuş İbn-i Mehmet nâmdan kimesneler nahiye-i mezkur 

mahkeme-i şer‘iyesinde ma‘kud meclisi şer‘i şerifi enverde ve karye-i mezkûrda İzzet Ağa 

İbn-i Mustafa Çavuş mahzarında ikrârı tâm ve takrîri kelâm edip Beşkonak nahiyesi Terziler 

Karyesi Ekşili mevkiinde bir taraftan târik ve bir taraftan sahibi sened ve bir taraftan öz ve bir 

taraftan Pazaryolu ve bir taraftan Göl ile mahdut tahminen yirmi dönüm ve yine Ekşili 

mevkiinde bir taraftan sahibi sened ve bir taraftan otlama yeri ve bir taraftan Öz ve bir 

taraftan Kocaveli ile mahdut tahminen oniki dönüm ve yine nahiye-i mezkûrun karye-i 

mezkurda Üçtepe mevkiinde bir taraftan ayrım ve bir taraftan Kocabayır(?) ve bir taraftan Öz 

ve bir taraftan tarik ve bir taraftan tezgeçit ile mahdut tahminen onikidönüm tarlalarımızda 

olan hisse-i şâyialarımızı Serik nahiyesi müdürü İbradılı Keşmirizâde Mehmet Rıfat Efendi 

İbn-i Nimet Efendiye altıbin guruş semeni medfuu makbuzumuz mukabelesinde bey‘ eyledik 
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ve yine bayi-‘ı merkum Mustafa Çavuş Deniztepesi civarında Karagöl mevkiinde vaki‘ bir 

taraftan kemeryol yine bir taraftan tezyol ve bir tarafdan sahibi sened ve bir tarafdan yol ile  

mahdut tahminen bâsened mutasarrıf olduğum yirmi dönüm tarlamı dört bin guruş semeni 

medfu‘ mukabilinde müşteriyi merkum Mehmet Rıfat Efendi’ye bey‘ eyledim. Bu babda 

namımıza izafetle ferâğı ilmi haberlerini tanazzum ve vaz’ı imza ile devâiri aidesine takdim 

ve mûmaileyh Keşmirizâde Mehmet Rıfat Efendi İbn-i Nimet Efendi’ye Komisyonu Mahsus 

huzurunda muamele-i ferâiyesini îfâya ve hususu mezkûrun mütevekkıf olduğu umûrun 

küllisin son dereceye kadar îfâya tarafımızdan Deniztepesi Karyesi ahâlisinden mûmaileyh 

İzzet Ağa’yı vekâleti mutlakayı sahihe-i şer’iye ile vekil ve naib-i münasib nasbu tayin 

eyledik dediklerinde ol dahî ber vechi muharrer vekâleti mezkûreyi kabul ve hızmeti 

lazımelerini kemayenbeği ( olması gerektiği gibi) îfaya taahhüd ve iltizam etmeğin ma hüvel 

vakii bi’t-taleb ketb ü imla olundu. Fil yevmis-sâmin min Şevvali’l-Mükerrem senete ihdâ ve 

selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Şuhûdül  hâl 

Karye-i mezkurdan İçellioğlu Bekir bin Mustafa bin Abdullah ve yine 

Mehmet bin Yusuf bin Mehmet ve gayruhum 

Numara: 3 

Hususi âtiil beyânın mahallinde ketbü tahrir için Konya vilayeti dâhilinde Medine-i 

Antalya nevâhisinden el yevm naibi bulunduğum Serik Nâhiyesi kurâsından Çakallık Karyesi 

ahâlisinden Bekir oğlu Mehmet’in hanesine varub zikrolunan Karye-i mezkur Muhtarı 

Feyzullah Ağa İbn-i Ahmet Ağa ve eşraftan Molla Alioğlu Hasan ve Ahmet Beyoğlu Mustafa 

Ağa nâmun kimesneler hazır oldukları halde akd-i meclis-i âli eylediğimde hane-i mezkûrâda 

sakin Mehmet bin Bekir meclis-i ma‘kûdu mezkurda mezbûr Mehmet halî sıgarında vasıyyi 

mensubu olan karye-i mezkurda sakin Tevfik Efendi İbn-i Hacı Hüseyin mahzarında ikrârı 

tâm ve takrîri kelâm edip ben hâla yirmi bir yaşını mütecaviz âkîl ve bâliğ ve bülûğa rüştüm 

munzam olup umurunu rü’yete kâdir ve   iâneti vâsiden müstafi olmamla müteveffâyı 

merkum Bekir ve Tevfik Efendiye ber mûcib-i defteri kısâm ma‘lumül miktar hisse-i irsiyemi 

vasıyyı mezbur Tevfik Efendiden hâlan taleb ederim deyu da‘va ettikde ledes sual vasıyyı 

mezbûr cevabında müddaiy-i mezbur Mehmet’in pederi Bekir’den mevruse ber vechi defteri 

kısâm ma‘lumül mikdâr hisse-i ırsiye-i şer‘iyesine vâzı‘ül yed olduğunu ikrâr lâkin rüşt 

iddasını inkâr etmekle müddaiy-i mezbur Mehmet’den bervechi muharrer rüşd müddeasına 

muvafık beyyine  taleb olundukta ikâme eylediği salifü’z-zikr karye-i mezkur muhtarı 

Feyzullah Ağa İbn-i Ahmet bin Mahmud ve eşraftan Molla Ali oğlu Hasan bin Ali nâm 

kimesneler liecli’ş-şehâde meclis-i ma‘kûdu mezkure hâzırân olub vasıyyi mezbûr Tevfik 



215 

 

 

Efendi muvacehesinde iştişhâd olunduklarında zâtı ma‘lumumuz olan işbu müdda-i mezbur 

Mehmet yirmi bir yaşını mütecaviz âkîl bâliğ ve bulûğuna rüşd ü munzam olub umûrunu bin 

nefs ru’yete kâdir ve iâneti vasîden müsta’nidir. Biz bu hususa bu vech üzere şâhitleriz ve 

şehadet dahî ederiz  deyu her biri müttefiküllafz  vel ma‘na bil muvâcehe ber nehci şer’i edâyı 

şahâdet eylemeleriyle şâhidânı merkûmânın usûlü mevzûasına tevfîkan evvela bâ varaka-i 

mestûre zikr olunan Çakallık Karyesi imamı Mehmet Efendi İbn-i Osman ve Muhtârı sâni 

Süleyman Ahmet’den sirrân ve ba‘dehû mezbûrân karye-i mezkûr ahâlisinden Ahmet 

Beyoğlu Mustafa ve Hacı Mustafa oğlu Mehmet Efendi’den vasıyyı mezbûr muvacehesinde 

alenen ledet-tezkiye udül ve makbûlüş-şehâde idüklerini ihbâr ve iş âr olunmağın mucibince 

müddaiy-i mezbur Mehmet’in ber minvâli muharrer rüştüne  ba‘del hükm pederi müteveffâyı 

merkum Bekir’den mevrûse ber mucibi defteri kısâm hisse-i ırsiye-i ma‘lumasını mezbur 

Mehmet’e hâlen edâya ve teslime vasıyyı mezbur Tevfik Efendi’ye kıbeli şerden tenbih 

olunmağın mâ vaka bi’t-taleb ketb ü imla olundu. Fîl yevmil âşir min Şevvâli’l-mükerrem 

senete ihdâ ve selêsin ve selêsi mietin ve elf. 

Şuhûdül  hâl 

Mezkurdan Feyzullah Ağa İbn-i Ahmet bin Mahmud ve yine Molla Alioğlu Hasan bin Ali ve 

gayruhum.  

VARAK: 48 

Numara: 4  (sayfa   mürekkeb dağınıklığından dolayı okunamamıştır)  

Numara: 5  (sayfa   mürekkeb dağınıklığından dolayı okunamamıştır) 

VARAK: 49 

Numara: 6 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  İstanos  Nâhiyesinin Yazır  Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Toklu İbrâhîm bin İbrâhîm’in veraseti zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Havva binti Veli ile sulb-i sagîr oğulları Osman ve İbrahim ve sulbiyye-i sagîre kızları Emine 

ve Hâfıze’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan 

sonra sagîrûnu mezbûrûnın vakti rüşd ü sedâtlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den 

vasî nasb u tayin buyurulan pederleri  öğü Osman bin Mustafa’nın taleb ü ma‘rifeti  ve 

ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’s- 

sâlis min Şa‘bani’l-muazzam  senete ihdâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Öküz çift 1    1000  guruş 

Danalı inek re’s 1   220  guruş 
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Sıpalı merkep 1   200 guruş 

Danalı inek  1   220  guruş 

Çuval 4   20  guruş 

Çul 1   25 guruş 

Bey‘ olunan öküz 1   400  guruş 

Bakır kıyye 5   40  guruş 

Hınta kîle 7   150 gruş 

Kağnı(?)   adet 1   230  guruş 

Erkek merkep 1   120  guruş 

Çadır(?) 1  80  guruş 

Hırdavât  20  guruş 

Yekûnü-t  tereke     2725     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet   68  guruş  10 para 

Kaydiye  8 guruş 

Varak 10 guruş 

Pul   2  guruş  20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   88   guruş    30 para   

Sahhü’l –bâkî  2636  guruş   10  para  

 mecidiye ondokuz guruş hesabıyla  taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i Havva Hâtun - Hisse-i İbn-i sagîr  Osman                                        

Hisse-i İbn-i sagîr  İbrahim - Hisse-i bint-i sagîre  Emine 

Hisse-i bint-i sagîre  Hâfıze 

Verese-i mezbûrûndan zevce-i  mezbûre Havva hâtundan bâlâda merkum hisse-i irsiye-i 

şer‘iyesi olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini 

ba‘del ikrâr sagîrûnu mezburûnun bâlâda muharrer hisse-i irsiyesi  şer‘iyeleri olan meblağı 

mezkûru yecibül infâk vel iksâ vasîleri merkum Osman  yedine teslim olunduğu işbu mahalle 

şerh verildi. 

Numara: 7 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Aşağıkocayatak’da bundan 

akdem vefat eden Ahmet bin Molla Ali’nin verâseti zevce-î menkûha-i metrûkesi Gülsüm 

binti Ahmet ile sulb-i sagîr oğlu Bayram’a munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîri mezbûr Bayram’ın vakti rüşd ü sedâdına değin 

tesviye-i umûruna  kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan müteveffayı merkûmun ehul li 
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ebeveyn erkarındaşı Hüseyin’in taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi 

defteridir ki ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’s-sâlis min Recebi’ş-şerif     senete 

ihdâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Âla inek maa buzağı re’s 1   200 guruş 

Konur inek maa buzağı re’s 1  250 guruş 

Ve yine konur düğe maa buzağı re’s 1    250 guruş 

Bir yaşar erkek dana 1   100 guruş 

Merkep re’s 1   200 guruş 

Öküz re’s  1   350  guruş 

Mahlû‘ ârı 5   120 guruş 

Bakır kıyye 8   70 guruş 

Çuval 2   25 guruş 

Yatak takım 1  30 guruş 

Hırdavâtı menzil  20 guruş 

Yekûnü-t  tereke     1535     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce    201  guruş   

Tecyiz tekfin  320 guruş 

Varak 10 guruş 

Pul maa makbuz   1 guruş  20 para 

Ücreti mekkare   25 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   557   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  977  guruş   20  para   

Resmi kısmet  024 guruş    20  para      

 953  guruş   00 para 

Kaydiye   003  guruş    

 950   guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre  Gülsüm Hâtun            117   guruş  20  para 

Hisse-i İbn-i sagîr-i mezbur   Bayram                  832  guruş   20  para 

Verese-i mezbûrândan zevce-i  mezbûre Gülsüm hâtun bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i 

şer‘iyesi olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini 

ba‘del ikrâr sagîri mezbûr Bayram’ın bâlâda muharrer hisse-i irsiyesi  şeriyesi olan meblağı 
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mezkûru lieclil  infâk vel iksâ vasîyyi merkum Hasan   yedine teslim olunduğu işbu mahalle 

şerh verildi. 

VARAK: 50 

Numara: 8 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Gebiz  Aşağıoba Mahallesinde 

sâkin iken  bundan akdem vefat eden Esma binti Ali’nin verâseti zevci Telli İbrâhim bin 

Mustafa ile sulb-i sagîr oğlu Receb ve sulbiyye-i sagîre kızları Fatma ve Azime’ye munhasır 

iken ba‘dehü zevci merkum  Telli İbrâhim vefat edip veraseti sulbiyye-i kebîre kızları Aişe ve 

Ümmü ve sulb-i sagîr oğlu Receb ve sulbiyye-i sagîre kızı Azime’ye munhasıra olduğu bil 

ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrânı mezbûrânın vakti rüşd ü 

sedâtlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘iden vasî nasb u tayin olunan mahalle-i 

mezkur eşrâfından Ali Kahya oğlu Hasan Ağanın taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr 

ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun 

terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min 

Cemazi’l-âhir     senete ihdâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Zevci İbrahim yedinde mihri    251 guruş 

Nakdî mevcudu  1800  guruş 

Eşyayı muhtelife esmanı   200 guruş 

Hırdavât  20 guruş 

Yekûnü-t  tereke     2271     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  700  guruş 

Aşağı Obadan Hacı Mülazımoğlu Hacı Mustafa ve diğer biraderi Hacı Osman Ağa 

şehadetleriyle bağde’t- tehallüf vel hükm 

Varak 5 guruş 

Pul  2 guruş   

Ücreti mekkare   25 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   732   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  1529  guruş   20  para   

Resmi kısmet 0038 guruş    10  para      

 1490   guruş  30  para 

Kaydiye 0004 guruş    20  para      

 1486 guruş   10 para 
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Hisse-i zevc  İbrahim                371   guruş  22  para 

Hisse-i bint-i kebîre Fatma       278  guruş   27  para 

Hisse-i bint-i sagîre Azize         278  guruş   27  para 

Hisse-i İbn-i sagîr Receb            557  guruş   14  para   

Ba‘de Telli İbrahim vefat edip  veraseti sulbiyye-i kebîre kızları Aişe ve Esma ve Fatma ve 

sulbiyye-i sagîra kızı  Azime ve sulb-i sagîr oğlu Receb’e munhasır olduğu emvâli 

Müteveffiye zevcesi Esma hissesi    371  guruş  22   para 

Yorgan 3     150 guruş 

Çul kilim   80 guruş 

Bakır kıyye 20    200 guruş 

Gön adet 1    60  guruş 

Tüfenk 1    50  guruş 

Harar 1    30 guruş 

Çuval adet 14    192 guruş 

Kendir kıyye 20    80 guruş 

Merkep maa sıpa  1    200 guruş 

Nacak 1    20 guruş 

Keçe adet 1   35  guruş 

Semer adet 1    9 guruş 

Sac sagîre   14  guruş 

Tosun re’s 1    100 guruş 

Mahlıc kıyye 2    24 guruş 

Taze  bulgur   20 guruş 

Hınta kîle 25    900 guruş 

Yekûnü-t  tereke     2535     guruş   22 para 

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  400 guruş 

Varak  50 guruş 

Pul   2 guruş  20 para 

Ücreti mekkare   25 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   432   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  2103   guruş   2  para   

Resmi kısmet  0053 guruş                       

 2050   guruş  2  para 
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Kaydiye  0003 guruş    10  para      

 2046 guruş   32  para 

Hisse-i bint-i kebîre Aişe       341  guruş   5  para 

Hisse-i bint-i kebîre Ümmü      341  guruş   5  para 

Hisse-i bint-i kebîre Fatma     341  guruş   5  para 

Hisse-i bint-i  sagîre  Azime     341  guruş   5  para 

Hisse-i İbn-i  sagîr Receb         682  guruş   10  para 

Derûn-ı kısamda muharrer verese-i kîbârı mezbûrûn bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i 

şer‘iyeleri olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve  istifayı hak 

eylediklerini ba‘del ikrâr sagîrân-ı mezbûrânın  bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağı mezkûru yecibül infâk vel iksâ  vel hıfz vasîyyi mezbur Ali Kahya oğlu Hasan Ağa   

yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

VARAK : 51 

Numara: 9 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Kumköy  Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Hacı Ali Ağa oğlu Ahmet Ağanın veraseti zevce-î menkûha-i 

metrûkesi Ümmü binti Veli Hoca ile diğer zevce-î menkûha-i metrûkesi Kâmile binti Hüseyin 

ile sulbî kebîr oğlu Tevfik ve zevce-i mezbûre Kâmile’den mütevellide sulbiyye-i sagîra 

kızları Melek ve Şerife’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân 

olduktan sonra sagîrânı mezbûrânın vakti rüşd ü sedâtlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u tayin olunan valdeleri Kamile hâtunun taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-

şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı 

merkûmun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-âşir min 

Şevvâli’l- mükerrem     senete ihdâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Kara sebk öküz re’s 1   400 guruş 

Büyük konur öküz re’s 1   400 guruş 

Kara öküz 1   200 guruş 

Ufak konur öküz re’s 1   200 guruş 

Buzağılı sakar sığır 1    300 guruş 

Buzağılı sakar düve  1   200 guruş 

İkiden çıkma düve 2   220 guruş 

Birden çıkma dana 1  80  guruş 

Dört yaşar düve 1   220 guruş 
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Konur tosun öküz çift 1   800 guruş 

Koca hayvan 1   300 guruş 

Arı mahlu‘ 2   50 guruş 

Bir  kanad kilim 1   50 guruş 

Namazlık 1   40 guruş 

Hınta kîle 60   1000 guruş 

Halı heybe 1  40 guruş 

Sade yağ kıyye 10   100 guruş 

Penâir  kıyye 20    30 guruş 

Nühas kıyye 23   190 gururş 

Havân adet 1   8 guruş 

Eski araba 1   150 guruş 

Leğen  maa ibrik 1   23 guruş 

Hırdavâtı menzil  25 guruş 

Yekûnü-t  tereke     5026     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  500 guruş 

Müteveffânın Hüseyin vefatında ikrârı üzerinde borcu 

Yorgancı Hazistu’ya  39 guruş 

Hacı Molla Ahmet yetimlerine kezâ  85 guruş 

Bâsened zevcesi Kamile hâtuna  412  guruş 

Bâsened Akucurlu Cemile  300 guruş 

Bâsened  Mahmut oğlu Mustafa’ya   300 guruş 

Ahmet bey oğlu Koca muhtara  63 guruş 

Varak 10 guruş 

Ücreti mekkare   25 guruş 

Pul  2 guruş   20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   1736   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  3289   guruş   20  para   

Resmi kısmet  0082 guruş      10 para                

 3207   guruş  10  para 

Kaydiye  0009 guruş    10  para      

 3198  guruş   00  para 

Hisse-i zevce-i mezbûre  Ümmü            199   guruş  35  para 
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Hisse-i zevce-i mezbûre  Kâmile           199   guruş  35  para 

Hisse-i İbn-i kebîr  Tevfik                   1399  guruş   4  para 

Hisse-i bint-i  sagîre  Melek                  699  guruş   22  para 

Hisse-i bint-i  sagîre  Şerife                  699  guruş   22  para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı  mezbûrûn bâlâda merkum hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini ba‘del ikrâr 

sagîrânı mezbûrânın  bâlâda muharrer hisse-i irsiyesi  şer‘iyeleri olan meblağı mezkûru 

yecibül  infâk vel iksâ vasîleri Kâmile Hâtun  yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh 

verildi. 

VARAK: 52 

Numara: 10 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Gebiz Macar Mahallesinde sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Musa bin Kara Mehmet’in veraseti zevce-î menkûha-i 

metrûkesi   Meryem  binti Osman ile sulb-i kebîr oğlu Kerîm ve sulbiyye-i sagîre kızları 

Şerife ve  Razîye’ye munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân 

olduktan sonra sagîrânı mezbûrânın vakti rüşd ü sedâtlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u tayin olunan valdeleri Meryem hâtunun taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-

şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı 

merkûmun terekesi defteridir ki  ber vechi zîr zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l-âşir min 

Recebi’l-şerif    senete ihdâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Sığır  re’s 1   180  guruş 

Düve  re’s 1   100  guruş 

Deve re’s 1   550  guruş 

Öküz re’s 1   800  guruş 

Mezru‘ hınta  500  guruş 

Mezru‘ şa‘îr  200 guruş 

Bakır kıyye 6    60  guruş 

Çul 1  25 guruş 

Yatak takım 1  40 guruş 

Çuvâl 3   35 guruş 

Hırdavât  25 guruş 

Yekûnü-t  tereke     2515     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 
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Mihri zevce  101 guruş 

Varak   10 guruş 

Pul  2 guruş 20 para 

Ücreti mekkare   30 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   143   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  2371   guruş   20  para   

Resmi kısmet  0059 guruş      20 para                

 2312   guruş    00  para 

Kaydiye  0007 guruş                                  

2315  guruş     taksimi beynel verese-i lirâyı Osmani yüz iki buçuk guruşdan  

Hisse-i zevce-i mezbûre  Meryem Hâtun           

Hisse-i İbn-i kebîr  Kerim                  

Hisse-i İbn-i  sagîre  Şerife                  

Hisse-i bint-i  sagîre  Raziye                  

Derûn-ı kısamda muharrer verese-i kîbârı mezbûrân bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i 

şer‘iyeleri olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediklerini ba‘del 

ikrâr sagîrânı mezbûrânın  bâlâda merkum hisse-i irsiyesi  şer‘iyeleri olan meblağı mezkûru 

yecibül infâk vel iksâ  valdeleri vasîyye-i mezbûre Meryem hâtunun   yedine teslim olunduğu 

işbu mahalle şerh verildi. 

Numara: 11 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Gebiz Macar Mahallesinde sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Yâkub bin Ramazan’ın verâseti zevce-î menkûha-i metrûkesi   

Fatma binti Osman ile sulb-i kebîr oğulları Molla Hüseyin ve âsâkiri şahânede müstehdem 

İsmail ve Rıza ve Yakub ve zevce-i mezbure Fatma’dan mütevellid ve mütevellide sulb-i 

sagîr oğulları Yusuf ve Ramazan ve sulbiyye-i sagîre kızları Âişe ve Râziye ve Asiye’ye  

munhasıra olduğu olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra 

sagîrûnu mezbûrûndan Yusuf ve Ramazan ve Âişe’nin tesviye-i umurlarına külli  vasî 

valdeleri Fatma Hâtun ve diğer âsâkiri şahânede mustehdem İsmail ve Rıza ve Yakub’un   

hisse-i irsiye-i şer‘yelerini  muhafaza ve kendilerine irsâle  sagîrânı mezbûren Âsiye ve 

Râziye’nin umurlarını tesviye ve ru’yete vasî nasb u tayin olunan li ebeveyn er karındaşları 

Molla Hüseyin’in taleb ü ma‘rifetleri  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- 

vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkûmun terekesi defteridir ki  ber 

vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l-ışrîn min Cemazi’l- âhir senete ihdâ ve selâsin  ve 

selâsi mietin ve elf. 
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Öküz çift 1  800 guruş 

İnek re’s  2   600 guruş 

Merkeb re’s 1   100 guruş 

Bakır kıyye 10   100 guruş 

Yatak yorgan  80 guruş 

Çul 2   80 guruş 

Çuval 2  60 guruş 

Hınta kîle 20   600 guruş 

Keçi  re’s  15   800 guruş 

İnek re’s  2   600 guruş 

Dana re’s   1   180 guruş 

Merkeb re’s  2   500 guruş 

Öküz çift 1   600 guruş 

Hırdavât  25  guruş 

Yekûnü-t  tereke     5125     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce  101 guruş 

Müteferrik suretde borcu  1459 guruş 

Mustafa Beyzade Hasan Efendi Yunus Oğlu İbrahim Hacı Osman Oğlu Osman Şahadetleriyle 

ba‘det tahallüf vel hükm.   

Yekûnü’l-ihrâcât   1623 guruş 20 para 

Varak   10 guruş 

Pul  3 guruş 20 para 

Ücreti mekkare   50 guruş 

Sahhü’l -bâkî  3501   guruş   20  para   

Resmi kısmet  0087 guruş      20 para                

 3414   guruş    00  para 

Kaydiye  0010 guruş      20 para                

 3403  guruş   20  para   

lirâyı Osmani yüz guruş hesabıyla  taksimi beynel verese  

Hisse-i zevce-i mezbûre  Fatma           

Hisse-i İbn-i kebîr  Molla Hüseyin                   

Hisse-i İbn-i kebîr  İsmail                 

Hisse-i İbn-i kebîr  Rıza                 
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Hisse-i İbn-i kebîr  Yâkub                 

Hisse-i İbn-i  sagîr  Yusuf          

Hisse-i İbn-i  sagîr  Ramazan                       

Hisse-i bint-i  sagîre  Asiye           

Hisse-i bint-i  sagîre  Aişe 

Hisse-i bint-i  sagîre  Raziye                 

Derun-ı kısamda muharrer verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda muharrer hisse-i 

irsiye-i şer‘iyeleri meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak 

eylediklerini ba‘del ikrâr asâkiri şahânede mustehdem İsmail ve Rıza ve Yakub ve sulbiyye-i 

sagîra kızları Asiye ve Râziye’nin hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan bâlâda muharrer meblağı 

mezkûrû hıfz ve infâk vasîleri bulunan ahun libeveyn er karındaşları mola Hüseyin’in yedine 

ve diğer sagîrûnu mezbûrûndan Yusuf ve Ramazan ve Aişe’nin  hisse-i irsiyesi  şer‘iyeleri 

olan meblağı mezkûru lieclil hıfz vel infâk vel iksâ vasîyyi mezbûre Fatma  hâtun   yedine 

teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

VARAK: 53 

Numara: 12 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Etler  Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden  Akışoğlu Ali bin Mûsa’nın verâseti zevce-î menkûha-i metrûkesi   

Emine binti Mehmet ile  ve diğer zevce-i menkûha-i metrûkesi   Medine binti Ali ile mezbûre 

Emine’den mütevellide sulbiyye-i kebîre kızı Ümmühan ve sulbiyye-i sagîre kızları Teslime 

ve Medine’ye ve zevce-i mezbûra Medine’den mütevellide sulbiyye-i sagîre kızı Gülfidân  ve 

ehun lehüma Osman’a munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân 

olduktan sonra sagîranı mezburân Teslime ve Medine’nin vakti rüşd ü sedâtlarına değin 

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan valdeleri Emine ve diğer sagîre-i 

mezbûre Gülfidân’ın kezâlik tesviye-i umurlarına vasî nasb u tayin olunan valdesi Medine 

hâtunun taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  

tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkûmun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u 

beyan olunur.   Fîl yevmi’l- hâmis vel aşr min Şevvâli’l-mükerrem senete ihdâ ve selâsin  ve 

selâsi mietin ve elf. 

Keçi re’s 4     200 guruş 

Öküz re’s 1     400 guruş 

İnek re’s 1     200 guruş 

Kara tosun re’s 1     200 guruş 
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Merkeb re’s 1     100 guruş 

Koyun  re’s 4     250 guruş 

Bakır kıyye 6   50 guruş 

Hınta kîle 11    200 guruş 

Şa‘îr kîle 3   25  guruş 

Anbaz göz 1    100 guruş 

Hırdavât    20 guruş 

Yekûnü-t  tereke     1755     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin   150 guruş 

Varak   10 guruş 

Pul    1 guruş 20  para 

Yekûnü’l-ihrâcât   161   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  1593   guruş   20  para   

Resmi kısmet 0040 guruş       

 1553   guruş    20  para 

Kaydiye  0004 guruş      30 para                

 1538  guruş     30  para               

taksimi beynel verese   lirâyı Osmani yüz iki buçuk guruş hesabıyla   

Hisse-i zevce-i  Emine           

Hisse-i zevce-i Medine           

Hisse-i bint-i  kebîre  Ümmühan           

Hisse-i bint-i  sagîre  Teslime          

Hisse-i bint-i  sagîre  Medine          

Hisse-i bint-i  sagîre  Gülfidan        

Hisse-i ehun lehüma Osman 

Derun-ı kısamda verese-i mezbûrûndan bâlâda muharrer kibârı mezbûrûn hisse-i 

irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifâyı hak 

eylediklerini ba‘del ikrâr sagîrânı mezbûrân Teslime ve Medine’nin hisse-i irsiyesi  

şer‘iyelerini valdeleri Emine Hâtuna ve sagîre-i mezbûre Gülfidan’ın kezalik  hisse-i irsiye-i 

şer‘iyesini validesi ve vasîsi Medine hâtunlar yedlerine teslim olunduğu işbu mahalle şerh 

verildi. 
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Numara: 13 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Kumköy  Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Asiye binti Halil’in veraseti zevci Mehmet bin Ali ile sulb-i kebîr 

oğlu Hasan ve sulbiyye-i mecnûne kızı Hadîce’ye munhasır iken ba‘dehü Hasan vefat edip 

verâseti ebi merkum  Mehmet’e munhasır iken ba‘dehü Mehmet dahî  vefat edip verâseti 

zevce-î menkûha-i metrûkesi Fatma binti Mehmet ile sulb-i sagîr oğlu Ömer ve sulbiyye-i 

mecnûne kızı Hadîce’ye munhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân 

olduktan sonra sagîr-i mezbur Ömer’in vakti rüşd ü sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u tayin olunan halası   Gülsüm Hâtunların taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-

şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı 

merkûmların terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.  Fîl yevmi’l- hâmis vel 

aşr min Şevvâli’l- mükerrem senete ihdâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Müteveffiye-i mezbûre Asiye’nin emvâli bervechi zîr beyan olunur. 

Onluk altunu adet 40   400 guruş 

Mahmudiye altunu adet 1   80 guruş 

Kara inek re’s 1   220 guruş 

Konur inek re’s 1   220 guruş 

Üç yaşında düve 1   150 guruş 

Dört yaşında tosun re’s 1   250 guruş 

Gülsüm yedinde olan tosun re’s 1   200 guruş 

Cemâli Çavuş’a  bey‘ olan inek 1   180 guruş 

Esvab takımı   80 guruş 

Leğen  maa  bakır  30 guruş 

Mihri zevce  401  guruş 

Yekûnü-t  tereke      2211     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  401  guruş  

Varak  10 guruş  

Ücreti mekkare  20 guruş 

Pul   1 guruş  20  para 

Yekûnü’l-ihrâcât   432   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  1778  guruş   20 para   

Resmi kısmet  0044 guruş   20 para      

 1734  guruş    
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Kaydiye  0005 guruş                     

 1729  guruş   30 para      

taksimi beynel verese mecidiye on dokuz guruş hesabıyla  

Hisse-i zevci merkum Mehmet        432  guruş  20  para 

Hisse-i  İbn-i  kebîr  Hasan                864  guruş   16 para 

Hisse-i  binti  mecnûne  Hadîce        432  guruş   6 para 

Müteveffayı merkum Hasan’ın emvâli bervechi zîr beyan olunur. 

 864 guruş 12 para  

müteveffiye-i mezbûre validesi Asiye hisse-i irsiyesinden       

 100  guruş tecyiz tekfin 

 764 guruş 12 para 

Resmi kısmet  016 guruş 30 para             

 747 guruş 22 para 

Kaydiye  002 guruş  10 para            

 745 guruş 12 para            

taksimi beynel verese mecidiye ondokuz guruş hesabıyla 

Hisse-i İbn-i mezbur Mehmet  745 guruş  12 para 

VARAK: 54 

Numara: 14 

Müteveffayı mezbur Mehmet’in mâlı metrukesi esmanı  bervechi zîr beyan olunur. 

Müteveffayı mezbûre zevcesi Âsiye hissesinde 

 432 guruş  20 para 

 745 guruş 12 para     

 1177 guruş 32 para   

Müteveffayı merkum oğlu Hasan’ın hissesinde 

Kolanlı  doru kısrak re’s 1   650 guruş 

Sakar öküz re’s 1  550 guruş 

Buzağılı sarı inek 1   250 guruş 

Danalı konur inek 1  270 guruş 

Üç yaşar düve 1   200 guruş 

Hınta kîle 26   460 guruş 

Bakır kıyye 15   130 guruş 

Merkeb re’s  1   220 guruş 
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Kazan 1  65 guruş 

Yulaf kîle 2   18 guruş 

Çifte tüfenk 1  90 guruş 

Koca bıçak 1   10 guruş 

Hırdavâtı menzil  20 guruş 

Yekûnü-t  tereke      4110  guruş   32 para 

Minhe’l-ihrâcât 

Müteferrik suretde duyûnu  karye-i mezkur ahâlisinden Hacı Ali oğlu Mehmet ve Hacı Veli 

oğlu Veli şahâdetleriyle ba‘det-tehallüf  vel hükm              384   guruş 

Pul   3 guruş  20  para 

Ücreti mekkare  45 guruş 

Mihri zevce  401 guruş 

Tecyiz tekfin  401  guruş  

Varak  10 guruş  

Dellaliye  82 guruş 

Mübâşire  ait  20 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   915   guruş    20 para   

Sahhü’l-bâkî  3195  guruş   20 para   

Resmi kısmet  0080 guruş   12 para                 

3115  guruş   12  para 

Kaydiye  0009 guruş      12 para               

  3106 guruş    00  para     

taksimi beynel verese   lirâyı Osmani yüz guruş hesabıyla   

Hisse-i zevce-i mezbûre  Fatma Hâtun       388    guruş  10  para 

Hisse-i  İbn-i  sagîr  Ömer                            1811  guruş   32 para 

Hisse-i  binti  mecnûne  Hadîce                   905  guruş   36 para 

  422 guruş    06 para   

müteveffayı mezbûre validesi Asiye  hissesinden   1338 guruş 02  para  

Derun-ı kısâmda muharrer zevce-i mezbûre Fatma hâtun bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i 

şer‘iyesi olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz eylediğini tâyiaten ikrâr ve 

i‘tiraf eylediği ve binti mecnûne Hadîce’nin bâlâda merkum hisse-i irsiyesi  şer‘iyesi olan 

meblağı mezkûrû yecibül infâk vel iksâ vasîsi halası Gülsüm hâtun yedine teslim olunduğu ve 

sagîr-i mezbur Ömer’in balâda merkum  hisse-i ırsiyei şer‘iyesi olan lirâyı Osmani yüz guruş 

hesabıyla bin sekiz yüz on bir guruş otuz iki para karye-i mezkur ahâlisinden Hacı Ali oğlu 
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Mehmet ve yine Manav Ali bin Hasan ve yine Hacıkara oğlu Veli kefâletleriyle yecibül edâne 

vasıyye-i mezbûre Fatma hâtun yedine teslim olunub ol bâbda ki edâne  huccet-i Livâ Eytam 

Sandığına  vaz‘ u teslim olunmak üzere iş bu mahalle şerh verildi. 

Numara:15 

Konya vilayeti dahilinde Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin merkez 

hükümeti olan Kökez Karyesinde sâkin zeyli sahifede muharrerül esâmî müslimîn tarifleri ile 

muarref an asıl İbradılı Bayılzâde Sâdık Efendi’nin kerimesi ve Nahiye-i mezkur müdürü 

Mehmet Rifat Beğin halîsesi Bedriye Hanım nâm mezbûre nâhiye-i mezkur mahkeme-i 

şeriyesinde ma‘kud meclisi şer‘i şerîfi enverde ikrârı tâm ve takriri kelâm edib mezkur 

Antalya’da İki Kapulu Handa pederinden müntakil yirmi hissede bir hissesinin bedeli 

îcârından mezkur han hissedârlarından Âbpoy(?) Efendi’de maklûli bin beş yüz guruşdan 

dolayı aleyhimde vuku‘ bulacak bil cümle da‘vânın aid olduğu mahkeme-i şer‘iye ve hukuk 

ve ticaret ve ceza meclisi idare-i mülkiye ve devâiri resmiyede müddai ve müddea aleyhle ve 

mu‘teriz ve mu‘teriz aleyhe ve iğtirazü’ı-gayr ve şahsı sâlis haklarıyla bedâyüden ve iğtirâzen 

ve iâdeten ve istinâfen ve temyîzen îcab edenlerle mahkeme ve muhâsama-i müdafa ve 

namıma izafetle evrâk ve levâyıh-ı müsded âyet tanzim ve vaz‘ı imzaile takdim ve makâmatı 

ulyaya telgraf keşîdesiyle takdîm ve müracaata ve tebliğ ve tebellüğe ve taleb ü keşfü muhbir 

ve ehli habere tağyin ve azle ve ikâme-i şuhûd-ı mevride ve tebliğ  ve tebellüğe ve hıcra vaz‘ 

u fekke ve  iştiga anil hukkam ve reddi âza ve taleb-i keşf ve ru’yeti muhâsebe ve cebru 

vesvâle protesto keşîdesine(çekmek) ve beynel ahâli tekevvün eden muâmelât-ı hesabiye ve 

matlubâtımın doğrudan doğruya ahzu kabz ve taleb ü mürâcata ve  nâmıma arazi ve emlak 

iştirâ va kabul ve bey‘ ve komisyon ve devâiri resmiyede takrir-î ferâa ve umûru menafıım  

hususunda akd-i mukâvele-i şirket ta‘yin ve kondrat ve senedât tanzimîne lehimde ve 

aleyhimde alacağı îlâmat ve evrâkı resmiyenin kıbel-i hükm ve ba‘del hükm mevkı-ı icrâya 

vaz‘la infâzı ahkamın taleb ü ahzı kabzına ve sulhu ibrâya ve mukavelâtı  şer‘ iyye ve 

kanuniyenin tamamı icra ve  îfasına duyûnların 

VARAK: 55 

Numara: 16 

Hususi âtîyil beyânın mahallinde ketbü tahrir ve istimaı için Konya vilayeti dahilinde 

Medine-i Antalya nevâhisinden el yevm naibi bulunduğum Serik Nâhiyesi kurâsından 

Deniztepesi Karyesinde Kebirzâde Mustafa Efendinin hanesine varıp zikr olunan karye-i 

mezkûr imamı İzzet Efendi İbn-i Mustafa bin Mehmet ve yine İçelli İbrahim Bey bin Mustafa 

bin Abdullah ve yine Mehmet Ağa İbn-i Yusuf bin Mehmet nâm kimesneler hazır oldukları 
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halde ve akd-i meclis-i âli eylediğimde menzili mezkurda sâkin Kebirlizâde Mustafa Ağa bin 

Mehmet ve müteveffa Cemâli İbn-i Mehmet evladları Hüseyin ve ta‘rifi şer‘i ile muarref  

kebire kızları Fatma ve Havva hâtunlardan her biri nâhiye-i mezkur mehkeme-i şer‘iyesinde 

ikrârı tâm ve takriri kelâm edip Beşkonak ve Serik nahiyeleri etraflarında  vaki‘  Karagöl 

namıyla ma’ruf olan yerdeki arâzilerimiz makarrında vuku‘ bulan ihbâr ile tereke ta‘dil 

da‘valarından dolayı aleyhimizde  Teke Hukuk Mahkemesine  aleyhimizde vuku‘ bulmuş ve 

vuku‘ bulacak bil cümle deâvi ve münâzaatdan dolayı aid olduğu muhâkeme-i şer‘iyede ve 

muhâkeme-i nizâmiyenin hukuk ve ticaret ve ceza kısımlarında müdda-i olan kimesneler 

vesâir îcab edenlerle müdda-i ve müddea aleyhe ve şahsı sâlis hukukuyla i‘tirâzü’n-nefy 

suretiyle bedâyüden ve i‘tirâzen ve iâdeten ve istinafen ve temyîzen muhasama ve 

muhâkemeye ve namımıza izafetle evrâk ve levâyıh ve müsted ayât tanzim ve vaz‘ u imza ile  

devâiri âdesine takdim ve tebliğ ve tebelluğ ve şuhûdu ikâme ve reddine temyiz ve ehli haber 

tayin ve azle ve istihlâfa ve hıcra vaz‘ u fekke ru’yet ve tetkıkı hisâbâta ve talebi keşf ve ifrâz 

ve takdim ve sulhu ibrâya ve lehimizde sâdır olacak îlâmatın ahziyle mevkii icrâya vaz‘ına 

vel hâsıl hususu mezkûrun mütevekkıf olduğu umûrun son dereceye kadar tesviye ve ru’yete 

tarafımızdan kâbulüne mevkuf Antalya’da mükim Ahî Kızı Mahallesi ahâlisinden ve dâva 

vekillerinden Müsteşar (?) Velizâde Hüseyin Hasan Efendiye vekaleti âmmeyi mutlaki 

sahihe-i şer‘iye ile vekili umûmiden  naib-i münasib nasbu tayin eyledik dediklerinde 

Abbettasdiküş‘ şer‘i mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve imla olundu.Fîl yevmis’-sâdis min Saferi’l-

hayr senete isnâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf.  

Şuhûdül  hâl 

Karye-i mezkur imamı İzzet Efendi İbn-i Mustafa bin Mehmet ve yine 

İçellioğlu Bekir bin Mustafa bin Abdullah  Derici Pehlivan ve yine  

Mehmet Ağa İbn-i Yusuf  bin Mehmet Mustafa oğlu ve  gayruhum 

Müvekkil Kebirlizâde Mustafa Ağa müteffa Cemaloğlu Hüseyin ve Kerimesi Fatma ve diğer 

kerimesi Havva  

Bâlâda mevzuu mehirler müvekkil-i merküman Mustafa Ağa ve müteveffa Cemaloğlu 

Hüseyin ve kerimeleri Fatma ve  Havva’nın mihri zevciyeleri olduğu tasdik kılındı. Fî 6 

Saferi’l-hâyr sene 332  

Muhtârı evvel    İmam   Mühür 

Numara: 17 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Boğazak Ahmediye  Karyesinde  

sâkin iken bundan akdem vefat eden Molla Hasan bin Hüseyin’in verâseti zevce-î menkûha-i 

metrûkesi   Havva binti Sâlih ile sulbiyye-i kebîre kızı Nâfia ve  ğaibü anilbelde ehünlehüme 
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Ahmet ve Ali ve Mustafa’ya munhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra ğaib vârisûnun hisse-i irsiye-i şer‘iyelerini muhâfaza ve kendilerine 

îsâle kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan mütevaffayı merkumun dâmâdı Mustafa bin 

Cemali’nin taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkûmun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur.  Fîl yevmi’l-âşir min Saferi’l-hayr senete isnâ ve selâsin  ve selâsi mietin 

ve elf. 

İnek re’s 3   900 guruş 

Çil öküz 1   350 guruş 

Konur öküz 1   350 guruş 

Sarı öküz re’s 1   350 guruş 

Kula erkek hayvan 1   400 guruş 

Sakar doru hayvan 1  400 guruş 

Kır kısrak re’s 1  600 guruş 

Sekil tay 1   300 guruş 

kahve   kıyye 15  250 guruş 

Tekerleme  kıyye 30   70 guruş 

Sabun kıyye 28   240 guruş 

Mısır   kıyye 5    90 guruş 

Çerçi malı  300 guruş 

Şeker kıyye 30   90 guruş 

Dükkan hırdavâtı  200  guruş 

Yekûnü-t  tereke      4890  guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Antalya’da tüccar Giridli Ali kaptana  1710  guruş      

Çerri Murad Efendiye  0170 guruş       

Araboğlu tüccar çorbacıya  0375 guruş       

zevce-i metrukesi Havva hâtuna mihri semânı  1300 guruş      

 Toplam = 3555 guruş   

Karye-i mezkur ahâlisinden Aziz Ağa İbn-i Yakub 

Yine muhtarı sani Niyazi bin Ahmed 

Yine  Hacı Nuri  şahadetleriyle bağde’t-tehallüf  vel hükm 

Varak 10 guruş  

Ücreti mekkare  20 guruş 
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Pul   3 guruş  20  para 

Yekûnü’l-ihrâcât   3588   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   1301  guruş   20 para   

Resmi kısmet  0032 guruş   20  para                 

 1269  guruş   00  para 

Kaydiye  0004 guruş                        

 1265   guruş 

taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre  Havva        158    guruş  5  para 

Hisse-i  Ehün lehüma   Ahmet            158    guruş  5  para 

Hisse-i  Ehün lehüma   Ali                 158    guruş  5  para 

Hisse-i  Ehün lehüma   Mustafa         158    guruş  5  para 

Hisse-i  binti  kebîre Nâfia               632  guruş   20 para 

Derun-ı kısamda muharrer  vârisûn-u  mezbûrûndan zevce-i mezbûra bâlâda muharrer hisse-i 

irsiye-i şer‘iyesi olan meblağ-ı mezkûru  tamâmen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediğini ba‘del 

ikrâr ğaibi  mezbûrûn Ahmet ve Ali ve Mustafa’nın bâlâda muharrer hisse-i irsiyesi  

şer‘iyeleri olan meblağı mezkûrû kendilerine îsâle ve muhafaza eylemek üzere vasıyyi 

mezbur Mustafa   yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

VARAK: 56 

Numara: 18 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Çakallık  Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Hadîce binti Abdullah’ın verâseti zevci Emîn Ağa İbn-i Hüseyin ile 

sulb-i sagîr oğlu Hamdi ve sulbiyye-i sagîre kızları Hâfıze ve Azîme’ye munhasır olduğu bil 

ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîrûnu mezburûnûn vakti rüşd 

ü sedâtlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasi nasb u tayin olunan pederleri 

mezbur Emin’in taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm bilmüzayede bey‘ ve 

beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffiye-i mezbûrenin terekesi 

defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l-âşir min Saferi’l-hayr senete isnâ 

ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Ak kır kısrak re’s 1   400 guruş 

Bir yaşar yağız tay re’s 1   200 guruş 

Çil kır kısrak re’s 1   450 guruş 

Al celeb re’s 1   450 guruş 
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Kır celeb 1   400 guruş 

Bey‘ olunan kır celeb  520 guruş 

Bakır çanak 4   23 guruş 

Tencere 1   17 guruş 

Yatak takım 1   70 guruş 

Onluk altunu adet 60   600 guruş 

Seksenlik   altunu adet 1  80 guruş 

Yüzlük altunu adet 1   500 guruş 

Telli esvab takım 1 parça 3   185 guruş 

Mihri zevce zevci Emin yedinde   300 guruş 

Yekûnü-t  tereke      4140  guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Arazi bey‘inden dolayı Kumköylü Mehmet Efendiye duyûnu 

Karye-i mezkur muhtarı Feyzullah Ağa ve yine Mekteb hocası Osman Efendi 

İbn-i Mehmet şehadetleriyle bağde’t-tehallüf  vel hükm 

 Toplam = 1000 guruş   

Tecyiz tekfin  350 guruş 

Varak 10 guruş  

Ücreti mekkare  25 guruş 

Pul   3 guruş  20  para 

Yekûnü’l-ihrâcât   1388   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  

 2751  guruş   20 para   

Resmi kısmet 0069 guruş     20  para          

 2682  guruş   20  para 

Kaydiye  0007 guruş     30 para           

 1274 guruş 30 para               

taksimi beynel verese lirâyı Osmani yüz guruş hesabıyla 

Hisse-i zevc-i Emin               668    guruş  27  para 

Hisse-i  İbn-i sagîr Hamdi      1003    guruş   

Hisse-i  binti  sagîre Hâfıze               501  guruş   20 para 

Hisse-i  binti  sagîre Azime               501  guruş   20 para 
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Verese-i mezbûrûndan zevcî  mezbûr bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan meblağ-ı 

mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediğini ba‘del ikrâr sagîrûnu 

mezbûrûnun  bâlâda merkum hisse-i irsiyesi  şer‘iyeleri olan meblağı mezkûru yecibül  infâk 

vel iksâ vasîyyi mezbur  pederleri Emin Ağa  yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh 

verildi. 

Numara: 19 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Kürüş  Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Karahacılı Hacıhamzalı Mahallesi ahâlisinden Ali bin Ahmet’in 

sulbiye kızı Medine’nin tesviye-i umuruna kıbeli şer‘den bir vasî nasb u tayin olunmak ehem 

ve elzem olmakla emanet ile ma‘ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle umûru vesayet 

uhdesinden gelmekle kâdir idüğü zeyli kitabda muharrerül esâmî müslîmin ihbarlarıyla indeş 

şer‘il enver zâhir ve tahakkık olan sagîri mezbûrenin ammîsi oğlu işbu bâisül kitab Mehmet 

bin Mehmet’in sagîre-i mezbûrenin vakti rüşdü sedâdına değin kıbeli şer‘ den vası nasbu tayin 

olundukta ol dahî bervechi muharrer vesâyeti mezkureyi kabul ve hizmeti lâzımesini 

kemayenbeği edaya taahhüd ve iltizâm ettikten sonra vasıyyi mezbûrûn talebiyle sagîre-i 

mezbûre Medine’ye babası müteveffayı merkûmun mevruse malının nemâsından ve hâsılat ve 

vâridatından işbu tarihül kitabdan itibaren kaderi mağruf idiği ihbar olunan be her yevm otuz 

para sağ akçe mecidiye ondokuz guruş hesabıyla mahiye yirmi iki buçuk guruş nafaka farz u 

takrir olunub meblâğı mefrûzu mezkûreyi sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve ve sair 

levâzımı zaruriyesine harcu sarf ve ledel iktiza istidâneye ve inde’z-zufr babası müteveffayı 

merkumdan mevruse malına rucûa vasıyyı mezbur Mehmet bin Mehmete izin verilmeğin ma 

vaka bi’t-taleb ketbü imla olundu. Filyevmil hâmis vel aşr min Şevval senete ihdâ ve selâsin 

ve selâsi mietin ve elf. 

VARAK: 57 

Numara: 20 

Medine-i Antalya’nın  etrâfı şehr-i Sazâk Karyesinde sâkin iken bundan akdem vefat 

eden an asıl Kızılkaya Nâhiyesinin Susuz Karyesi ahâlisinden Osman bin Ahmet’in verâseti 

zevce-î menkûha-i metrûkesi   Cemîle binti Hasan ile sulbiyye-i sagîre kızı Aişe ve ehün 

lehüma İbn-i Şaban bin Mehmet’e munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra sagîre-i mezbûrenin vakti rüşd ü sedâdına değin tesviye-i umûruna 

kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan Antalya Meydan Mahallesi ahâlisinden İsmail bin 

Salih’in taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  

tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâ-ı merkûmun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u 
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beyan olunur.   Fîl yevmi’l-âşir min Şevvali’l-Mükerrem senete ihdâ ve selâsin  ve selâsi 

mietin ve elf. 

Dârı kıyye 6  kîle 2   30 guruş 

Hınta kîle 23   280 guruş 

Üç yaşar doru havyan  350 guruş 

Çûl 2   16 guruş 

Hırdavât  25 guruş 

Buzağılı inek 1   200 guruş 

Birinden çıkma dana 1  100 guruş 

İnek maa buzağı 4   800 guruş 

Yekûnü-t  tereke     1801  guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  150 guruş 

Mihri zevce   101 guruş 

Varak  10 guruş  

Pul   1 guruş  20  para 

Ücreti mekkare  25 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât        287  guruş 20 para   

Sahhü’l –bâkî   1513  guruş   20 para   

Resmi kısmet  0038 guruş                

 1475  guruş   20  para 

Kaydiye  0004 guruş     20 para        

 1471 guruş  00  para          

taksimi beynel verese lirâyı Osmani yüz iki guruş hesabıyla 

Hisse-i zevce-i mezbûre Cemile Hâtun             183    guruş  35  para 

Hisse-i  bint-i  sagîre Aişe                                735    guruş  20 para 

Hisse-i  ehünlehüma İbn-i Şaban                        551    guruş  25 para 

Verese-i mezbûrûndan vârisi kebirler bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağ-ı 

mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini ba‘del ikrâr sagîre-i 

mezbûre Aişe’nin   bâlâda muharrer hisse-i irsiyesi  şer‘iyesi olan meblağı mezkûru yecibül  

infâk vel iksâ vasıyye-i mezbur  İsmail Ağa  yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Numara: 21 

Hususi âtil beyânın mahallinde ketbü tahrir ve istimaı için Konya vilayeti dahilinde 

Medine-i Antalya nevâhisinden el yevm naibi bulunduğum Serik nahiyesi kurâlarından 
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Cumalı Karyesi civârında meskun Gebizler  Mahallesi ahâlisinden Ömer Ağa oğlu 

Mahmut’un hanesine varıp zikr olunan  Gebizler mahallesi imamı Hasan Efendi İbn-i 

Mehmet ve yine ahâlisinden Şahinoğlu Mustafa bin Ali ve yine Efendioğlu Mehmet bin 

Süleyman nâm kimesneler hazır oldukları halde Akd-i meclis-i Ali eyledikte menzili 

mezkurda sâkin ve sakine Mehmet ve Sıddıka meclis-i ma‘kûdu mezkurda mezbûrân Mehmet 

ve Sıddıka hali hazırlarında vasıyy-ı mensubları olan mahalle-i mezkurdan valideleri Zeyneb 

binti Veli mahzarında ikrârı tâm ve takriri kelâm edip biz hâla yirmi yaşını mütecaviz âkil ve 

bâliğ ve bülûğumuza rüştümüz munzam olup umurumuzu bin nefsi ru’yete kâdir ve ianeti 

vâsîden müstanii olmamızla pederimiz müteveffayı merkum Ömeroğlu Mahmut’dan mevrûs 

ber mucibi defteri kısâm mağlumül miktar hisse-i irsiye-i şer‘iyelerimizi vasıyye-i mezbur 

validemiz Zeyneb hâtundan hâlen taleb ederiz deyü da‘va ettiklerinde lede’s-suâl vasıyye-i 

mezbûre cevabında müdda-i mezburân Mehmet ve Sıddıka’nın pederleri müteveffâyı merkum 

Ömeroğlu Mahmut’dan mevrûse ber mucibi defteri kısâm mağlumül miktar hisse-i irsiye-i 

şer‘iyelerine  vâzı‘ül-yet olduğunu ikrâr lâkin rüşd iddiasını inkâr etmekle müddeıyânı 

mezbûrân Mehmet ve Sıddıka’dan bercechi muharrer rüşd müddaalarına muvâfık beyyine 

taleb olundukta ikâme eyledikleri salifü’z-zikr Gebizler mahallesi imamı Hasan Efendi bin 

Mehmet bin Ali ve yine Efendioğlu Mehmet Ali bin Süleyman bin Mustafa ve yine Şahinoğlu 

Mustafa bin Ali bin Mustafa nâm kimesneler liecli’ş-şehâde meclisi ma‘kûdu mezkurda 

hâzıran olub ve vasıyye-i mezbûre Zeyneb Hâtun muvacehesinde istişhâd olunduklarında zâtı 

malumumuz olan işbu müddeıyânı mezbûrân Mehmet ve Sıddıka yirmi yaşını mütecaviz âkil 

ve bâliğ ve bülûğlarına rüştleri munzam olub umurlarını bin nefs  ru’yete kâdir ve kadire ve 

iâneti vâsiden müstafidirler. Biz bu hususa bu vech üzere şahidiz şahâdet dâhi ederiz deyü her 

biri müttefikül lafz vel ma‘na bil muvâcehe ber nehci şer’i edâ şahâdet etmeleriyle şâhidânı 

merkûmun usûlü mevzuasına tevfîkan evvela bâ varaka-i mestûre zikr olunan Gebizler 

Mahallesi ahâlisinden Kıllı oğlu Mehmet ve muhtar-ı evveli Ahmet oğlu Mehmet’ten sirrân 

ve ba‘dehü mezbûrânı mahalle-i mezkur ahâlisinden Köseoğlu Kara Mustafa ve yine 

Akbabaoğlu Ahmet’in vasıyye-i mezbûre Zeyneb hâtun muvacehesinde alenen ledet-tezkiye  

udl ve makbülüş-şâhade idikleri ihbar ve iş’ar olunmağın mucibince muddâiyânı mezbûrân 

Mehmet ve Sıddıka ber minvâl i muharrer rüştlerine  ba‘del hükm pederleri müteveffâfı 

merkum Ömeroğlu Mahmut’un mevrûsu ber mûcibi defteri kısâm hisse-i irsiye-i şer‘iye-i  

ma‘lumelerini mezbûrân Mehmet ve Sıddıka’ya edâ ve teslim vasıyye-i mezbûre Zeyneb 

hâtuna kıbeli şer‘den tenbih olunduğu mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ü imla olundu. Fil yevmil 

evvel min Zilhicce ihdâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Şuhûdül  hâl 
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Mahalle-i mezkurdan Ahmet Efendi İbn-i Mahmud ve yine 

Efendioğlu Mehmet Ali bin Süleyman ve yine 

Şahinoğlu Mustafa bin Ali 

VARAK: 58 

Numara: 22 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Boğazak   Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Fatma binti Mehmet’in verâseti ühtün lehüma ğaib anilbelde  

Huriye ile ehun lehümâ İbn-i sagîr Arab’a munhasıra olduğu  bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümayân olduktan sonra ğaib vâris Huriye’nin hisse-i irsiye-i şer‘iyesini muhafazaya 

ve sagîri mezbûri Arâb’ın vakti rüşd ü sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî 

nasb u tayin olunan Bakkal Rıza Efendi ve karye-i mezkur ahâlîsi eşrâfından Rıdvan Ağa İbn-

i Ahmet’in taleb ü ve ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve bilmüzayede bey‘ ve 

beyne’l-vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffiye-i mezbûrenin terekesi 

defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l- âşir Saferü’l-hayr senete isnâ ve 

selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Kazan                    80 guruş 

Tencere adet 2      30 guruş 

Patadis   kıyye 27    27 guruş 

Gaz yağı              23 guruş 

Toprak tencere maa desti    28 guruş 

Penâir kıyye 2   6 guruş 20 para 

Dakik 2   40 guruş 

Çuval pamuk subağı 2    21 guruş 20 para 

Çarşaf   …… dühümü  ve çorab  24 guruş 

Tavuk adet 7   26 guruş 

Buzağılı inek maa dana  336 guruş 

Kara inek 1  234 guruş 

Sarı inek 1  337 guruş 

Saman  15 guruş 

Zer ounan emlak ve arazi ve hane icarı   290 guruş 

Nakdi mevcud  200 guruş 

Ali oğlu Ahmet yedinde  225 guruş 

Osman oğlu Ali yedinde  125 guruş 
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Derviş oğlu Kasım yedinde  500 guruş 

İstanköylü Mustafa yedinde  109 guruş 

Yekûnü-t  tereke      2777  guruş    

 555 guruş  20 para      

 2222 guruş   

lirayı Osmani yüz guruş tahvillerinin farkı 

Minhe’l-ihrâcât 

Varak  10 guruş  

Ücreti mekkare  25 guruş 

Pul   2 guruş  20  para 

Dellaliyeye verilen  15 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   25  guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  

Hisse-i ğaibe mezbûre Huriye Hâtuna   1054 guruş 20 para 

 2169  guruş   20 para   

Resmi kısmet  0054 guruş 10 para                

 2115  guruş   10  para 

Kaydiye  0006 guruş     10 para         

 2109 guruş  00  para           

taksimi beynel verese 

Hisse-i ehun lehümâ İbn-i sagır Arab   1054 guruş 20 para 

Verese-i mezbûrândan ğaibe-i mezbûre Huriyenin bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyesini 

muhafazaya ve sagîri mezbûre Arâb’ın bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan meblağı 

mezkûru yecibül  infâk vel iksâ ve vasıyyı mezbur  Rıdvan Ağa  yedine teslim olunduğu işbu 

mahalle şerh verildi. 

Numara:23 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Kocayatak    Karyesinde  sâkin 

iken bundan akdem vefat eden İsmâil bin Abdil’in verâseti zevce-î menkûha-i metrûkesi Aişe 

binti Ahmet ile sulb-i kebîre kızları Durdâne ve Sâliha ve sulbiyye-i sagîre kızları Azîme ve 

Fatma ve sulb-i sagîr oğlu Abdullah’a munhasır olduğu  bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir 

ve nümayân olduktan sonra sagîrunu mezbûrunun vakti rüşd ü sedâdlarına değin tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘iden vasî nasb u tayin olunan valdeleri Aişe hâtunun taleb ü ve m‘rifeti  

ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 
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mütevaffâ-ı merkûmun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl yevmi’l- 

evvel min Saferi’l-hayr   senete ihdâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Kara öküz re’s 1  480 guruş 

Çil öküz re’s 1   300 guruş 

Konur buzağılı inek 1   300 guruş 

Kara buzağılı inek 1   300 guruş 

Gök buzağılı inek 1   300 guruş 

Dişi dana re’s 1  100 guruş 

Erkek merkeb 1  150 guruş 

Bakır kıyye 15   120 guruş 

Çuval 6   30 guruş 

Yekûnü-t  tereke      2080  guruş     

Minhe’l-ihrâcât 

Varak 10 guruş  

Pul   1 guruş  20  para 

Ücreti mekkare  15 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   26  guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  2053  guruş   20 para   

Resmi kısmet  0051 guruş 20 para                

 2002  guruş   00  para 

Kaydiye  0006 guruş                            

 1996   guruş                         

taksimi beynel verese  lirayı Osmani yüz iki buçuk guruş hesabıyla 

Hisse-i zevce-i mezbûre Aişe              239    guruş  20  para 

Hisse-i  bint-i  kebîre Durdâne            291    guruş  3    para 

Hisse-i  bint-i  kebîre Sâliha                291    guruş  3    para 

Hisse-i  bint-i  sagîre Azime               291    guruş  3    para 

Hisse-i  bint-i  sagîre Fatma                291    guruş  3    para 

Hisse-i   İbn-i sagîr Abdullah             582    guruş  6    para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini ba‘del ikrâr 

sagîrûnu mezbûrunun  hisse-i irsiyesi  şer‘iyeleri olan meblağı mezkûru yecibül  infâk vel iksâ  

valdeleri vasiyye-i mezbure Aişe Hâtun yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 
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VARAK: 59 

Numara: 24 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Karıncalı   Karyesinde  sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Aişe binti Süleyman’ın verâseti Avcı Molla Osman bin 

Mustafa ile  sulbiyye-i kebîre kızları Hadîce ve Gülsüm ve sulb-i sagîr oğlu Mustafa ve 

sulbiyye-i sagîre kızı Nesibe’ye munhasır olduğu  bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra sagîrânı mezbûrânın vakti rüşd ü sedâdlarına değin tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan pederleri Molla Osman’ın taleb ü ma‘rifeti  

ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

müteveffiye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur.   Fîl 

yevmi’l- hâmis min Saferi’l-hayr   senete ihdâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Koca kır kısrak maa kolan 1  300 guruş 

Doru celeb re’s 1   550 guruş 

Buzağılı inek re’s 2  650 guruş 

Boz öküz re’s 1   500 guruş 

Yirmilik altunu adet 15   300 guruş 

Seksenlik altunu 1   80 guruş 

Başlık altunu 1   5 guruş 

Beş yüzlük altunu adet 1   512 guruş 

Mihri zevce  51  guruş 

Bakır kıyye 30   250 guruş 

Sandık adet 2   36 guruş 

Yorgan 3  50 guruş 

Yatak adet 2   40 guruş 

Pirinçle(?) bez kıyye  95 guruş 

Don maa gömlek 30   250 guruş 

Şitâri top 2   80 guruş 

Yağ kıyye 10   100 guruş 

Hırdavât  20 guruş 

Yekûnü-t  tereke      3869  guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Varak  10 guruş  

Pul   2 guruş  20  para 

Ücreti mekkare  30 guruş 
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Yekûnü’l-ihrâcât   26  guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî  3826  guruş   20  para   

Resmi kısmet  0096 guruş                            

 3730  guruş   20   para 

Kaydiye  0011 guruş   10    para           

 3719   guruş    10  para          

taksimi beynel verese  lirayı Osmani yüz iki buçuk guruş hesabıyla 

Hisse-i zevci Molla Osman               929    guruş  32  para 

Hisse-i  bint-i  kebîre Hadîce            557    guruş  37    para 

Hisse-i  bint-i  kebîre Gülsüm          557    guruş  37    para 

Hisse-i  bint-i  sagîre Nesibe            557    guruş  37    para 

Hisse-i  İbn-i  sagîr  Mustafa          1115    guruş  31    para 

Verese-i kibârı mezbûrun bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağ-ı mezkûru  

tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediklerini ba‘del ikrâr sagîrânı mezbûrânın  

hisse-i irsiyesi  şer‘iyeleri olan bâlâda muharrer meblağı mezkûru yecibül  infâk vel iksâ  vasî 

pederleri Molla Osman yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Numara: 25 

Konya vilâyeti dâhilinde Medine-i Antalya nevâhisinden Beşkonak Nâhiyesinin 

Karabük Karyesinden olub hizmeti askeriyesini ifâ etmekte iken mihande vefat eden 

Guduzoğullarından Hüseyin bin Hasan’ın veraseti lieb er karındaşı Ömer’e munhasır olub 

başka vârisi olmadığı ve terekesine müstehakkı âhiri olmadığı müteveffâyı mezbûrûn lieb er 

karındaşı mezbûr Ömer da‘vâyı sahîhâyı şer‘iye zımnında bil beyyine ber nehci şer‘i iddia ve 

ispat etmiş ve subûtuna hükmü şer’i lâhık olduğu bi’t-tescil Serik Nahiyesi mahkeme-i 

şer‘iyesinden îlam olundu. Fîl yevmi’t-tâsi‘ vel aşr min Saferi’l-hayr senete isnâ ve selâsin ve 

selâsi mietin ve elf. 

Eddâi 

Naib-i şer‘ Nahiye-i Serik 

Numara: 26 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik nahiyesinde meskûn Murtana Aşiretinin 

Abdurrahmanlar Karyesinden olub hizmeti müfahhara-i askeriyesini îfa etmekte iken vefat 

eden Ali bin Hüseyin’in verâseti validesi Emine binti Ahmet ile li ebeveyn er karındaşı 

Osman’a munhasıra olub başka varisi olmadığı ve terekesine müstehakkı âhiri bulunmadığı 

müteveffâyı mezbûrûn validesi mezbure Emine Hâtunun da‘vâyı sahîhâyı şe’iye zımnında bil 

beyyine ber nehci şer‘i iddia ve ispat etmiş ve subutuna hükmü şer‘i lâhık olunmuş ve tashihi 



243 

 

 

mes’ele-i mirâsları üç sehimden olub sıhâmı mezbûreden bir sehmi validesi Emine Hâtun’a 

iki sehmi ve dahî liebeveyn er karındaşı Osman’a isâbeti iktizâ eylediği bi’t-tescil Serik 

nahiyesi mahkeme-i şer‘iyesinden iğlam olundu. Fîl yevmi’l-hâmis vel aşr min Saferi’l-hayr 

senete isnâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Eddâi 

Naib-i şer‘ Nahiye-i Serik 

Evrâk-ı mezkurda müteveffânın pederi Hüseyin yazılmış ise de Karye-i mezkur muhtar-ı sâni 

ve heyeti ihtiyariyesinden bi’t-tahkîk Hüseyin olduğu anlaşılmakla iş bu mahalle şerh verildi. 

Serik Naibi 

Numara: 27 

Konya vilâyeti dâhilinde Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Kökez 

Karyesinden olub hizmeti askeriye-i müftehırasını ifâ etmekte iken vefat eden Âbidin bin 

Süleyman’ın verâseti Ümmü Saniha hâtun binti Kerime ile ehün lehüme karındaşı Ahmet ve 

ühtün lehüme karındaşı Hasibe’ye münhasıra olub başka varisi olmadığı ve terekesine 

müstehakkı âhiri bulunmadığı müteveffâyı mezbûrûn li ebeveyn er karındaşı Ahmet’in 

da‘vâyı sahîhâyı şer‘iye zımnında bil beyyine ber nehci şer‘i iddia ve ispat etmiş ve subûtuna 

hükmü şer‘i lâhık olmuş ve tashihi mes’ele-i mirâsları on sekiz  sehimden olub sıhâmı  

mezbûreden üç sehmi Ümmü mezbûre Sanîha hatuna  ve on sehmi liebeveyn er karındaşı 

Ahmet’e ve beş sehmi dahî liebeveyn er karındaşı Hasibe’ye vesâyeti iktiza eylediği bi’t-

tescil Serik nahiyesi mahkeme-i şer‘iyesinden iğlam olundu. Fil yevmis-sâmin vel aşr min 

Saferi’l-hayr senete isnâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Eddâi 

Naib-i şer‘ Nahiye-i Serik 

VARAK: 60 

Numara: 28 

Hususül âtilyül beyânın mahallinde ketb ü tahrir için Konya vilayeti dâhilinde 

Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Burmancı  Karyesi civarında sakin Gebizli 

Akkaş Mustafa  bin Hacı Ömer’in hanesine varıb zikr olunan karye-i mezkur  Muhtarı Kıldır 

Mehmet bin Hüseyin ve yine İmam Kadiroğlu Mehmet Efendi ve yine topal Receboğlu 

Mustafa bin Ömer ve yine Kıllı Ahmet oğlu Mehmet bin Mustafa ve yine Veli oğlu Kara 

Mustafa bin Halil nâmun kimesneler hazır oldukları halde akd-i mecli-i âli eylediğimde 

nahiye-i mezkûrede sâkin Edhem ve Fatıma binti Akkâş Mustafa meclisi ma‘kudu mezkurda 

mezbûrân hâli sıgarlarında vasıyyı mansubları olan liebeveyn er karındaşları Molla Hasan 
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mahzarında ikrârı tâm ve takriri kelâm edip  hâlen biz  yirmi  yaşını mütecaviz âkil ve bâliğ 

ve bulûğumuza rüştümüz munzam olub umurumuzu ru’yete kâdir ve iâneti vasi’den müsta‘ni 

olmamızla müteveffayı merkum pederimiz Mustafa’dan mevrûse ber mûcibi defteri kısâm 

ma‘lümü’l-miktar hisse-i irsiye-i şer‘iyemizi vasıyyi mezbur karındaşımız mezbur Molla 

Hasan’dan hâlen taleb ederiz  deyü da‘va ettiklerinde lede’s-suâl vasıyyı mezbûr dahî 

cevabında müdda-i mezbur Edhem ve Fatma’nın pederleri Mustafa’dan mevrûse ber mûcibi 

defteri kısâm ma‘lümü’l-miktar hisse-i irsiye-i şer‘iyelerine vaz‘ü’l-yet olduğunu  ikrâr lâkin 

rüşd müddealarını inkar etmekle müddâiy-i mezbûran Edhem ve Fatma’dan ber suâli 

muharrer rüşd müddealarına muvafık beyyine taleb olundukta ikâme eyledikleri sâlifü’z-zikr 

karye-i mezkur ahâlisinden  muhtar Kıldır Mehmet bin Hüseyin ve yine imam Kadiroğlu 

Mehmet Efendi ve yine Topal Receboğlu Mustafa bin Ömer nâmun kimesneler liecli’ş-şâhâde 

meclisi şer‘a hâzıran olub vasıyyı mezbur Molla Hasan muvacehesinde istişhâd 

olunduklarında zâtı mağlumumuz olan işbu müddeiyânı mezbûrân Edhem ve Fatma 

haddizatında yirmi yaşını mütecaviz âkil ve bâliğ ve bulûğlarına rüşdleri munzam olub 

umurlarını binnefs ru’yete kâdir ve ianeti vasîden müstağnidirler biz bu hususa bu veche üzere 

şâhitleriz ve şehâdet dahî ederiz deyu her biri müttefikü’l-lafz ve’l-mağna bil muvacehe ber 

nehci  şer‘i edayı şehâdeti şer‘iye eylemeleriyle şâhidânı mekûmanın usulü mevzuasına 

muvafıkan evvela bâ varaka-i mestûre zikr olunan karye-i mezkur ahâlisinden Hasan Çavuş 

oğlu İsmail ve Hacı İsmail oğlu Veli’den sirran ve bağdehû mezbûrânı karye-i mezkur 

ahâlisinden  Kıllı Ahmet oğlu Mehmet ve Topal Veli oğlu Ali’den vasıyyı mezbur 

muvacehesinde alenen lede’t-tezkiye  udül ve  makbülü’ş-şahâde idükleri ihbâr ve iş âr 

olunmağın mucibince müddaiyânı mezbûrân ber minvâli muharrer rüşdlerine bağdel hükm 

pederleri müteveffâyı merkum Mustafa’dan muvruse ber mûcibi defteri kısâm hisse-i ırsiye-i 

şer‘iye-i mağlumelerini  mezbûrân  Edhem ve Fatma’ya hâla edâya ve teslîme vasıyyı mezbur 

Molla Hasan’a kıbeli şer‘den tenbih olunmağın  mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ü imla olundu. Fîl 

yevmi’l-hâmis  min Rebi‘i’l-evvel  senete isnâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf  

Şuhûdül  Hâl 

Karye-i Mezkur Muhtarı Kıldır Mehmet bin Hüseyin ve yine  

İmam Kadiroğlu Mehmet Efendi ve yine  

Topal Velioğlu Mustafa bin Ömer ve gayruhum 

Numara: 29 

Konya vilâyeti dâhilinde Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Ayanos 

Karyesinden olub hizmeti askeriye-i müftehırasını îfâ etmekte iken vefat eden Hüseyin bin 

Hasan’ın verâseti  ehün liebeveyn er karındaşı Hasan’a münhasıra olub başka vârisi olmadığı 
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ve terekesine müstehakk-ı âhiri bulunmadığı müteveffâyı mezbûrûn karındaşı Hasan da‘vâyı 

sahîhâyı şer‘iye zımnında bil beyyyine ber nehci şer‘i iddia ve ispat etmiş ve subûtuna hükmü 

lâhık olmuş olduğu bi’t-tescil Serik nahiyesi mahkeme-i şer‘iyesinden i‘lam olundu. 

Fil yevmi’s-sâmin min Rebi‘i’l-evvel senete isnâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Fî 8 Rebi‘ü’l-evvel sene 332  

Serik Naibi 

Numara: 30 

Konya vilâyeti dâhilinde Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Ayanos 

Karyesinden olub hizmeti askeriye-i müftehırasını îfâ etmekte iken vefat eden Çakaoğlu 

Mehmet  bin Ali’nin verâseti  pederi Ali Ağa’ya münhasıra olub başka vârisi olmadığı ve 

terekesine müstehakk-ı âhiri bulunmadığı müteveffâyı mezbûrûn pederi Ali Ağa da‘vâyı 

sahîhâyı şer‘iye zımnında bil beyyyine ber nehci şer‘i iddia ve ispat etmiş ve subûtuna hükmü 

şer‘i lâhık olmuş olduğu iktiza eylediği bi’t-tescil Serik Nâhiyesi mahkeme-i şer‘iyesinden 

i‘lam olundu. 

Fil yevmi’s-sâmin min Rabî‘i’l-evvel senete isnâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Fî 8 Rabî‘i’l-evvel sene 332  

Serik Naibi 

VARAK: 61 

Numara: 31 

Konya vilâyeti dâhilinde Medine-i Antalya nevâhisinden Serik Nâhiyesinin Ayanos 

Karyesinde sâkin zâtı zeyli sahîfede muharrerü’l-esâmî müslimin tağrifleriyle muarref olan 

Aişe binti Ece Abdil nâm bikri bâliğa ve âkile meclisi şer‘i lazımu't-tevkîr zevci muhâlığı iş 

bu sâhibü’l-kitab zikr olunan Ayanos Karyesi ahâlisinden Yusuf Ağa İbn-i Ali mahzarında bi-

tav‘îhâ ikrârı tâm ve takrîri kelâm edip  mezbur Yusuf Ağa beş yüz bir guruş mihri müeccel 

ve beş yüz guruş mehri muaccel tesmiyesiyle zevci gayrı medhûlum olub ademi hüsnü 

muaşeret ihtimaline binâen mihri müeccelim olan meblağı mezkur beşyüz bir guruş ile mihri 

muaccelim olan beş yüz guruş ve kendi nâmıma masraf eylediği üç yüz sekiz guruş ki cem 

‘an bin üç yüz yirmi altı guruş üzerine zevcim gayri medhûl bihâm mezbur Yusuf Ağa ile 

muhâleâ-i sahîhâ-i şer‘iye ile hâl olduğunda ol dahî hâl‘-i mezbûru bağdel kabul hukuku 

zevciye-i muteallikây-ı âmmeyi ve da‘vadan her birimiz âhirin zımmetini ibnâ ve sıkâta ve 

yine her birimiz âhirin ibrâsını ber minvâli muharrer kabul eyledik dedikte abbbeti’t-tasdîki’ş-

şer‘i mâ vaka bi’t-taleb ketb ü imla olundu. Fîl yevmis-sâdis vel aşr min Rebi‘i’l-evvel senete 

isnâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf. 
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Şuhûdül  Hâl 

Ayanos Karyesi eşrâfından Kerimzâde Mehmet Ağa 

Boğazakta Ahmediye Karyesi ahâlisinden Şaban Efendi İbn-i Hasan 

Karadayı Karyesi ahâlisinden Halioğlu İsmail ve yine  

Ayanos Karyesi ahâlisinden Kerimzâde Hüseyin Ağa ve gayruhum 

Çaklı zâde Ali Efendi İbn-i Ali  

Zevce-i muhaliğ Ayanos Karyesi ahâlisinden  Ali oğlu Yusuf  

Fî 16  Rebi‘i’l-evvel sene 332 

Numara:32 

Konya vilâyeti hâbesi dahilinde  kâin(bulunan) Medine-i Antalya sancağına tâbi Serik 

nahiyesi kurâsından Tekke Karyesinde sâkin iken bundan akdem vefat eden Durmuş Ali bin 

Hüseyin’in ber vechi âti vârisi olduğunu iddia eden zikrolunan Tekke Karyesi ahâlisinden 

Receb ve Ahmet ve müteveffanın zevcesi Fatma hâtun binti Mehmet nâm kimesneler nahiye-i 

mezkur mahkeme-i şer‘iyesinde ma‘kud meclisi şer‘i şerîfi enverde müteveffayı mezbûrun 

medyûnû karye-i mezkur ahâlisinden Hacı Veli bin Hamza muvâcehesinde üzerine da‘va ve 

takrîri kelâm idüb zevcim müteveffayı mezbûr Durmuş Ali’nin vârisi zevcim bulunduğu 

cihetle hasran bana ve evladlarım Receb ve Ahmet’e münhasıra olub zevcim müteveffâyı 

mezbûrun pederi Hüseyin ve dedesi ismi Ahmet ve muskît reîsi zikr olunan Teke Karyesi 

olub ol vechle zevcim müteveffâyı mezbûrûn bizden gayri vârisi ve terekesine müstehakk-ı 

âhiri olmayub  zevcim müteveffâyı mezbûrun hayatında merkum Hacı Veli zimmetinde ciheti 

karzdan alacak hakkı olan elli guruşu kıbeli’l-ahzu istîfa vefât etmekle meblağı mezbûru bil 

verâse hâlen taleb ederiz deyü da‘va etmekle medyûnu merkûm Hacı Veli dahî cevâbında 

müteveffâyı merkum Durmuş Ali hayatında ciheti merkumdan ol miktâr guruş zimmetinde 

elyevm deyni olduğunu tağyian ikrâr lâkin müddeây-i merkumların maâda verâset iddialarını 

inkâr idicek müddaiyânı mezbûrân Receb ve Ahmet ve Fatma’dan ber vechi muharrer verâset 

iddiâlarına muvâfık beyyine taleb olundukta udûlü ikrâr ricâli müslimînden ve  zikr olunan 

Teke Karyesi ahâlisinden Abdurrahmanoğlu Veli bin Ömer ve yine Ömer Ali oğlu Zülfikâr 

bin Abdurrahman nâm kimesneler meclisi şer‘a hazır olub istişhâd olunduklarında fil hakîka 

müteveffayı mezbur Durmuş Ali bin Hüseyin bin Ahmet’in verâseti işbu ma‘lumumuz olan 

zevcesi Fatma ve evladları Receb ve Ahmet’e munhasıradır biz bu hususa bu veche üzerine 

şâhidiz şehâdet dahî ederiz deyü her biri müttefikü’l-lafz vel ma‘na bil muvacehe edâyı 

şehâdeti şer‘iye etmeleriyle şahîdânı mezbûrân usulü mevzûasına tevfîkan evvela bâ vechi 

mestûre zikr olunan  Tekke Karyesi muhtarı Kadir Ağa bin İzzet Ağa ve yine Ak oğlu 

Mehmet bin İbrâhim’den sirrân ve bağdehû mezbûrân ile her biri karye-i mezkure ahalisinden  
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Topuz Alioğlu Hasan ve yine eşraftan  İzzet Ağa İbn-i Mehmet’den alenen lede’t-tezkiye udül 

ve makbûlü’ş-şehâde idükleri iş âr ve bil muvacehe ihbâr olunmağın mucîbince merkûman 

Receb ve Ahmet ve zevce-i mezbûre Fatma’nın ber vechi muharrer verasetlerine bağdel hukm 

meblağı mezbur elli guruş müddaiyanı merkûman Receb ve Ahmet ve  Fatma’ya hâlen edâ ve 

teslim merkum Hacı Veli’ye tenbih olunduğu mâ vaka bi’t-taleb ketbü imla olundu. Fîl 

yevmis-sâbi‘ ve’l-ışrîn min Rabî‘i’l-evvel senete isnâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Şuhûdül  Hâl 

Teke Karyesi ahâlisinden Abdurrahmanoğlu Veli bin Ömer ve yine  

Ömer Ali Oğlu Zülfikâr bin Abdurrahman ve gayruhum 

Numara: 33  

Konya vilâyeti dahilinde merkez livâ olan  Medine-i Antalya nevâhisinden  Serik 

nahiyesine tâbi Deniztepe Karyesi  ahâlisinden sahibi arzıhâl Mehmet bin Murat bin Ali 

nâhiye-i mezkur mahkeme-i şeriyesinde meclisi şer‘imizde derûn-ı arzuhalde mezkûretü’l-

isim zâtı târifi şer‘le maruf Adile Hâtun binti Ömer bin Abdullah muvâcehesinde mezbûre 

Adile Hâtunu bundan akdem tezevvüce tâlib olduğumda ol dahî râzıye olub yedimde olub iş 

bu ibraz eylediğim bir kıt a izinnâme mantûkunca mezbûre nefsini bana akdu nikâhı 

tezevvüce tarafından zikr olunan Deniztepe Karyesi  ahâlisinden Cemâli oğlu Hüseyin’i 

mahzârı şuhûdda tevkîl ederek vekîli merkûm Hasan müvekkilesi mezbûre Adiley-i kûzerân 

bin üç yüz otuz bir sene-i hicriyesi muharremül-hârâmın onaltıncı Perşembe günü nehâran 

karyemizde kâin sâkin olduğum hânede yüz bir guruş mihri müeccel ve sekiz yüz guruş mihri 

muaccel tesmiyeleriyle bil vekâle tezviç ve tenkih eylediğimde ben dahî hazır bilmeclis olarak 

tezevvüç ve tenakkuh ve kâbul edib ol vechle mezbûre Adile tarihi mezkurdan beri zevce-i 

menkûhâi medhûl bihâm olduğu halde  mezbûre Adile hâtunu bu kere validesi tarafından bil 

iğfâl  kendi hanesine götürerek dört mahdan (aydan) beri bana itaat ve inkıyât ve hukuku 

zevciyete riayet etmemekte olduğundan sual olunsun zevcem mezbûre Adile hâtun bana itâat 

ve inkıyât ve hukuku zevciyete murââtı zevcem mezbûre Adile hâtuna tenbih olunmak 

matlubumdur deyü da‘va ettikte mezbûre Adile hâtun dahî cevabında filhakika müddâiyi 

merkum Mehmet’in yüz bir guruş mihri müeccel ve sekiz yüz guruş mihri muaccel 

tesmiyeleriyle tarifi mezkurdan beri zevciy-i menkuhâ-i medhûl bihâsı olduğunu ta‘yiaten 

ikrâr ve i‘tiraf etmeğin mûcibince mezbûre Adile hâtun alâ mucibi ikrâriha zevci müddâiy-i 

merkum Mehmed’in meskeni şer‘i olduğu lede’l-keşf vel muayene tahakkuk eden karye-i 

mezburda vakı‘(bulunan) hanesine gidib bana itaat ve inkıyât ve hukuku zevciyete riayete 

mezbûre Adile hâtuna tenbihe olunduğu bi’t-tescil Serik nahiyesi mahkeme-i şer‘iyesinden 

î‘lâm olundu. Fî 28 Rebi‘ü’l-evvel sene 332 
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Şuhûdül  Hâl 

İçellioğlu Bekir   

Ali oğlu İsmail ve gayruhum 

VARAK: 62 

Numara: 34  

Konya vilâyeti dahilinde Medine-i Antalya nevâhisinden  Serik Nâhiyesi kurâsından  

Kökez Karyesi  ahâlilerinden Kanbur bin Mehmet ve Arab Vahab bin Mehmed nâm 

kimesneler nahiye-i mezkur mahkeme-i şer‘iyesinde  ma‘kud meclisi şer‘i şerifi enverde her 

biri ikrârı tâm ve takriri kelâm edib nahiye-i mezkûrûn Kürüş Karyesi makarrında vâki 

müştereken bâ tapu mutasarrıf olduğumuz şimalen Sazaklı sanca(?) ve Süleyman tarlası 

Cenûben âşık Ali tarlası Garben göl Şarken tarîk ile mahdut tahmînen on dönüm ve bir kıtada 

vâki‘ şarken Süleyman Ağa tarlası şimalen Zekeriya tarlası cenûben Güzellik tepesi garben 

tarîk ile mahdut tahminen beş dönüm menzilede(?) olan hisse-i şâyialarımızı bu kere tâbi olan 

Antalya’nın Rağbetiye mahallesi ahâlisinden ve Tebea-i Devlet-i Âli’den Rûmiye 

Cemaatinden Karadenizli oğlu Yanako veled Totoros nâm kimesneye onbeş Osmanlı altunu 

semeni medfu‘ makbuzumuz mukâbilinde  bey‘ eyledik bu babda nâmımıza izafetle ferâ-ı ilm 

bekâlarını tanazzum nâmına Komisyonu Mahsus huzûrunda muâmele-i feraiyesini ifâya ve 

hususu mezkûrun mütevekkıf olduğu umûrun gelen son dereceye kadar îfâya tarafımızdan 

Antalya’da mukim tüccardan Mazıncı oğlu kasacı Kiryako Efendiye kabûlüne mevkûfe 

vekalet-i amme-i mutlakay-i sahihay-ı şer‘iye ile vekîl ve naibi münâsib nasbu tayin eyledik 

dediklerinde abbet-tasdîki’ş-şer‘i mâ vaka’a bi’t-taleb ketbü imla olundu. Fîl yevmi’s-sâni 

min Rabî‘i’l-âhir senete isnâ ve selâsin ve selâsi  mietin ve elf.  

Mâ bey‘ı merkum 

Şuhûdül  Hâl  

Kürüş Karyesi ahâlisinden Gök Mehmet oğlu Ahmet Efendi 

Kürüş Karyesi ahâlisinden Kerimoğlu Akif Ağa ve gayruhûm 

Numara: 35 

Merkez livâ olan medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik Nâhiyesinin Gebiz Kındıra 

Maa İkibaşlı Karyesinde sakineler Aişe binti Ömer ve Râziye binti Memiş nâm hâtunlar 

nahiye-i mezkur mahkeme-i şer‘iyesinde ma’kud meclisi şer‘i şerifi enverde zikr-i âti meblâğı 

lieclil edâne kıbel-i şer‘iden vasi nasbu tayin olunan Medine-i mezbûre Eytam Müdür vekili  

mezkur İkibaşlı Karyesi  ahâlisinden Hasan bin Ali mahsarında ikrârı tâm ve takrîri kelâm 

edib Müdür vekili mûma ileyh Hasan lirâyı Osmani yüz guruş hesâbıyla karye-i mezkur 
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ahâlisinden müteveffa zevcimiz Mehmet Çavuş İbn-i Hasan’ın eytamları İsmail ve Ali 

mallarından üç bin beş yüz dokuz guruş iki para bizlere edâne ve teslim edildiğinde biz dahî 

yedinden istidâne ve kabz ve umûrumuza sarfla istihlâk etmemizle meblağı mezkûr semen iş 

bu tarihten bil iğtibar üç sene tamâmına değin müeccel ve mev ûd olmak üzere Müdür vekili 

mûma ileyh yedinden iştira ve kabz eylediğimiz bir adet bir yol saati semeninden dahî kezâlik 

lirâyı osmani yüz guruş hesâbıyla bin iki yüz altmış üç guruş ki cem’an dört bin yedi yüz 

yetmiş iki guruş yirmi para zimmetimizde sagîrânı mezbûrân evladlarımız İsmail ve Ali’ye 

vâcibü’l-edâ ve lâzımül kâza deynimiz(borcumuz) olub meblâğ-ı mecmû-u mezkûru müddeti 

tamamında tarafımızdan tesviye olunmayub bâ taleb ve da‘va ya mecburiyet hâsıl olur ise 

verilmesi lazım gelen ihzâriye ve harcı îlam ve rusûm-u tahsîliye ve yol masârıfı sâireyi 

bizlere müracaât etmek üzere malımızdan sarfı umûr eden eyyâmın gûzeştesini bil hisâb 

tarafımızdan teberru‘ olarak edâya müteahhid ve zâminleriz (garantör) dediklerinde indet 

tasdîki’ş-şer zik olunan İkibaşlı Karyesi  ahâlisinden sagîrândan mezbur İsmail’in dayıları 

Kadir ve İbrahim ve diğer Alaylı Karyesi ahâlisinden sagîr-i mezbur Ali’nin dayısı Şallıoğlu 

Süleyman Ağa İbn-i Memiş nâmun kimesneler meclisi ma’kudu mezkurda medyunâni 

mezbûren Aişe ve Raziye Hâtunlar hazır oldukları halde her biri ikrârı tâm ve takriîri kelâm 

edib makarrayı medyunelerin evladları İsmail ve Ali’ye beher lirâyı Osmani yüz guruş 

hesabıyla zimminde edâsı vacib deyni olan meblağı mecmuî mezkuru dört bin yedi yüz 

yetmiş iki guruş yirmi para tarafından bil emr vel kabul her biri dahî kefâlet-i âmme-i 

mutlakay-ı sahîhâ-i şer‘iye ile kefil ve zâminler olub her birimiz min cihetil kefâleti’l-

mezbûrâ-i âhirin zimmetine lazım gelen meblağı dahî kezâlik başkaca kefil bil mal ve dâmin 

olduk dediklerinde abbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ vaka’a bi’t-taleb ketbü imlâ olundu Fîl yevmir- 

Rabi‘ min Rabî‘i’l-evvel senete  isnâ selâsin ve selâsi  mietin ve elf. 

Şuhûdül  Hâl  

Kandıra  Karyesi eşrâfından  Kaba Ali Ağa ve yine 

Mehmet  Ağa İbn-i Ali ve Gök Ömeroğlu Ahmet Ağa  ve gayruhûm 

VARAK: 63 

Numara: 36 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Kadriye  Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Hanım binti Murad Çavuş’un verâseti zevci Hüseyin Eren Bûdâki 

ile sulb-i sagîr oğlu Murad’a munhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra sagîri mezbûrun vakti rüşd ü sedâdına değin tesviye-i umûrına kıbel-

i şer‘den vasî nasb u tayin olunan pederi Hüseyin Ağanın taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-
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şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan müteveffiye-i 

mezbûrenin mâlı  metrukesi  ber vechi zîr beyan olunur.   Fîl yevmi’l- işrîn  min Rabî‘i’l-

evvel   senete isnâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Öküz 1  300 guruş 

İnek 1   200 guruş 

Tosun 1  250 guruş 

Mihri zevce  201 guruş 

Yekûnü-t  tereke      951  guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet   24 guruş 

Pul   1 guruş   

Varak 3 guruş  

Yekûnü’l-ihrâcât   28  guruş     

Sahhü’l-bâkî   923 guruş    

Hisse-i zevci  Hüseyin                230 guruş  30  para 

Hisse-i  İbn-i  sagîr Murad        692 guruş  10  para 

Vereseden zevci mezbur hissesini tamâmen ahz eylediğini bağdel ikrar sagîri mezbûrûn hisse-

i irsiyesini yecibül  infâk vel iksâ  vasîyyi merkum Hüseyin Ağa  yedine teslim olunduğu işbu 

mahalle şerh verildi. 

Serik Naibi  

Hacı Süleyman 

Numara: 37 

Derun-ı kısâmda muharrer verese-i mezbûrûndan sagîre-i mezbûre Aişe’nin ve fer‘ı 

vefatına mebni  verâseti ümmü mezbûre Raziye ile ehûn lehümâ Vahab ve Mustafa ve 

Mehmet’e munhasıra olduğu tahakkuk etmekle muteveffiye-i mezbûre Aişe’nin bâdefteri 

kısâm hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan meblağı mezkur ber vechi zîr  tahrir ve taksim olunur. 

Yekun  

 1724 guruş  25 para 

Resmi kısmet  33 guruş 1  para   

 1681 guruş 15 para 

Kaydiye  5 guruş 

 1676 guruş   15 para 

Hisse-i ümmü mezbûre Raziye    279 guruş 15  para 

Hisse-i ehun lehüma Vahab       465 guruş 26   para 
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Hisse-i ehun lehüma Mustafa      465 guruş 26   para 

Hisse-i ehun lehüma Mehmet      465 guruş 26   para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrun bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ahzu kabz ve  istifayı hâk eylediklerini ba‘del ikrâr sagîr-i 

mezbur Mehmet’in    hisse-i irsiyesi  şer‘iyesi olan meblağı mezkûru vasıy-i kâdim valdesi 

Raziye Hâtun yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. Fî 25 Rabî‘i’l-evvel sene  332  

Serik nâibi Süleyman 

Numara: 38 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Kadriye  Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Selime binti Kara Mustafa’nın zevci Mehmet bin Mustafa  ile sulb-i 

kebîr oğlu Hasan ve sulbiyye-i kebîre kızı Zehra sulbiyye-i sagîre kızı Sıddıka’ya münhasır 

olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra sagîre-i  mezbûrenin 

vakti rüşd ü sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan ehun  li 

ebeveyn karındaşı  Hasan’ın  taleb ü ma’rifetüş-şer‘ ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaeffiye-i mezbûrenin mâlı  metrukesi   ber vechi zîr 

beyan olunur.    

Mihri zevce  1350  guruş 

Beş yüzlük altun adet 3  1508  guruş 

Sandıklı kebîr melik altunu adet 14   280 guruş 

Seksenlik   adet 3   240 guruş 

Mahmudiye  rub‘ı 1    30  guruş 

Eski yirmilik adet 4   80  guruş 

Gümüş  lüliye(?) 1   30 guruş 

Yüzük 1   30 guruş 

Nakdi mevcud   6   guruş 

Yekûnü-t  tereke      3554  guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Varak 10  guruş  

Pul   parası  2    guruş  20 para 

Ücreti mekkare  25  guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   27    guruş  20 para  

Sahhü’l –bâkî   3516 guruş  20 para  

Resmi kısmet  89     guruş    

 3427 guruş 27  para 
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Kaydiye  10    guruş 20  para   

 3417 guruş  00   

Hisse-i zevci Mezbur Mehmet                654   guruş  10  para 

Hisse-i  İbn-i  kebîr  Hasan                      1281 guruş  14    para 

Hisse-i binti kebîre Zehra                        640   guruş  27 para 

Hisse-i binti sagîre Sıddîka                        640   guruş  27 para 

Bağdehü Mehmet vefat  edip veraseti zevce-i menkûhe-i metrukesi Fatma binti Bilâl ile sulb-i 

kebîr oğlu Hasan ve sulbiyye-i kebîre kızı Zehra ve sulbiyye-i kebîre kızı Sıddîka ve zevce-i 

mezbûre Fatma’dan mütevellide sulbiyye-i sagîre kızı Şeymeye’ye munhasıra malî metrûkesi 

ber vechi zîr taksim ve beyân olunur. Fîl yevmi’s-sâni min Rabî‘i’l-âhir senete isnâ ve selâsin 

ve selâsi mietin ve elf. 

Araba maa hayvan  1000  guruş 

Sakar ve kara öküz 1 130 guruş 

Konur öküz 1    400 guruş 

Konur tosun 1  320 guruş 

Merkeb 1   245 guruş 

Merkeb sıpası 1   180 guruş 

Kara sakar inek maa dana   300 guruş 

Ak inek maa dana   295 guruş 

Kara inek maa dana  295 guruş 

Ala inek 1  250 guruş 

Kara inek 1  100 guruş 

Erkek dana 1  130 guruş 

Sarı sakar düve 1   180 guruş  10 para 

Müteveffa Selîme Hissesinden zevcesi   854 guruş 10 para 

Yekûnü-t  tereke      5679  guruş   20 para 

Minhe’l-ihrâcât 

Pul     3 guruş  20 para 

Ücreti mekkare  45 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   48  guruş  20 para  

Sahhü’l –bâkî   5631 guruş  20 para  

Resmi kısmet  141   guruş    

 5490 guruş 27  para 

Kaydiye  16  guruş 20   para   
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taksimi beynel verese       5473 guruş  20 para       

Hisse-i zevce Fatma                        684 guruş 7 para 

Hisse-i İbn-i kebir Hasan                1915 guruş 20 para 

Hisse-i binti kebîre Zehra                 957 guruş  20 para 

Hisse-i binti sagîre Sıddîka               957 guruş  20 para 

Hisse-i binti sagîre Şeyme              957 guruş  20 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağı mezkûreyi  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini ba‘del ikrâr 

sagîre-i  mezbûre  Sıddîka  hissesi olan meblağı mezkûru vasîsi ehun liebeveyn Hasan yedine 

teslim ve diğer binti sagîre Şeymiye’nin   hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı mezkûru 

vasîsi valdesi mezbûre Fatma Hâtun yedine   teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Naibi nahiye-i Serik  

Süleyman Efendi 

VARAK: 64 

Numara: 39 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Üründü   Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Ömer bin Köse Hasan’ın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Gülsüm binti Osman ile sulb-i kebîr oğlu Cemal ve sulb-i sagîr oğulları Osman ve Ramazan 

ve Ömer ve sulbiyye-i sagîre kızları  Gülsüm ve Fatma ve Aişe’ye münhasıra olduğu bil ihbâr 

‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra   sagîrûnu mezbûrunun  vakti rüşd ü 

sedâdlarına  değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan valideleri 

mezbûre  Gülsüm Hâtun’un taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- 

vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber 

vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn  min Rebi‘i’l-evvel  senete isnâ ve 

selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Doru kısrak 1   400 guruş 

Kır kısrak 1  450 guruş 

Yağız kısrak  480  guruş 

Doru tay 1   400 guruş 

Bir yaşar  kolan 1   150 guruş 

Merkeb 1  150 guruş 

Buzağılı düve 1  150 guruş 

Düve 1  140 guruş 



254 

 

 

Tosun 1   100 guruş 

Öküz 1  280 guruş 

Kara öküz 1   250 guruş 

Hırdavât  50 guruş 

Yekûnü-t  tereke      3000    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce  151 guruş 

Tecyiz tekfin   255  guruş 

Varak 10 guruş  

Pul   2 guruş  20  para 

Ücreti mekkare   25 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   443   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   2556  guruş  20 para   

Resmi kısmet  64 guruş      

 2492  guruş   20 para 

Kaydiye  7 guruş   20 para     

 2485  guruş   20 para  

Hisse-i  zevce                                310  guruş 25  para 

Hisse-i İbn-i kebîr   Cemal            395   guruş   12 para 

Hisse-i İbn-i sagîr   Osman            395   guruş   12 para 

Hisse-i İbn-i sagîr   Ramazan         395   guruş   12 para 

Hisse-i İbn-i sagîr   Ömer            395   guruş   12 para 

Hisse-i binti sagîre  Gülsüm       197   guruş   26 para 

Hisse-i binti sagîre  Fatma         197   guruş   26 para 

Hisse-i binti sagîre  Aişe           197   guruş   26 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda muharrer hisse-i irsiyelerini  tamâmen ahzu 

kabz  eylediklerini ba‘del ikrâr sagîrûnu  mezbûrûnun hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan olan 

meblağı mezkûru yecibül infâk vel iksâ   vasıyye-i mezbûre valideleri  Gülsüm  Hâtun yedine   

teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi.   

Serik Naibi  

Hacı Süleyman  

Numara: 40 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Kadriye   Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Bedri bin Tâhir’in  verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Halide 
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binti Ali ile sulb-i kebîr oğlu Saffet ve sulbiyye-i sagîre kızı Dilber’e münhasıra olduğu bil 

ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra   sagîre-i mezbûre Dilber’in  

vakti rüşd ü sedâdına  değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan 

validesi mezbûre Halide Hâtun’un taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi 

defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’r-râbi‘ min Rabî‘i’l-âhir  senete isnâ 

ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Araba maa hayvan 1    1100  guruş 

Öküz çift 1   950 guruş 

Sakar buzağılı inek  1  300 guruş 

Danalı konur inek  250 guruş 

Dişi merkeb  300 guruş 

Boz sakar düve  150 guruş 

Kara düve 1   125 guruş 

Yekûnü-t  tereke      3475    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce  175 guruş 

Varak 10 guruş  

Pul   2 guruş  20  para 

Ücreti mekkare   25 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât    212   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   2262  guruş  20 para   

Resmi kısmet  0066 guruş  20 para      

 2196  guruş   00 para 

Kaydiye  7 guruş                         

 2189  guruş   20 para  

Hisse-i  zevce-i mezbûre Halide         273   guruş   25  para 

Hisse-i İbn-i kebîr   Saffet                 1276   guruş   36  para 

Hisse-i binti sagîre   Dilber               638   guruş   18  para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrân bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini ba‘del ikrâr sagîre-i  mezbûrenin 

hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan meblağı mezkûru yecibül infâk vel iksâ validesi vasıyye-i 

mezbûre Halide Hâtun yedine   teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 
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Numara: 41 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   nahiyesinde meskun Töngüşlü Mahallesinde 

sâkin iken bundan akdem vefat eden Mülâzım Mehmet Ali oğlu Bekir’in verâseti sulb-i sagîr 

oğlu Mehmet Ali ve sulbiyye-i sagîre kızı Aişe’ye münhasır  olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-

enver zâhir ve nümayân olduktan sonra  sagîrânı mezbûrânın   vakti rüşd ü sedâdlarına  değin 

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan sagîrânı mezbûrânın emmileri 

Mustafa’nın taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’s-sâdis ve’l-ışrîn   min Rabî‘i’l-evvel  senete isnâ ve selâsin  ve 

selâsi mietin ve elf. 

İnek re’s 1    170 guruş 

Merkeb re’s 1  240 guruş 

Çuvâl 2    42 guruş 

Deve çuvalı 2    35 guruş 

Tencere 1    25 guruş 

Kazan 1    60 guruş 

Çanak 3    12 guruş 

Leğen 1   12 guruş 

Âla çuval 1    60 guruş 

Hınta kîle 4    100 guruş 

Şa‘îr kîle 5   75 guruş 

Susam kîle 6    300 guruş 

Takım altunu adet 7  190 guruş 

Kara düve 1   170 guruş 

Nakdi mevcud  200 guruş 

Bey‘ olunan deve esmânı  800 guruş 

Yekûnü-t  tereke      2491    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  300 guruş 

Varak  10 guruş  

Pul   2 guruş  20  para 

Ücreti mekkare   20 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   332   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   2158  guruş  20 para   
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Resmi kısmet 0054 guruş                              

 2104  guruş    20 para 

Kaydiye  6 guruş   20 para               

2098  guruş    00 para  

Hisse-i  İbn-i sagîr Mehmet Ali         1398  guruş   26  para 

Hisse-i binti sagîre   Aişe                699   guruş    13  para 

Verese-i mezbûrânın bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağ-ı mezkûru  

vasîleri bulunan emmîleri Mustafa yedine  lieclil hıfz   teslim olunduğu işbu mahalle şerh 

verildi. 

Hacı Süleymân 

VARAK: 65 

Numara: 42 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Boğazak Ahmediye Karyesinde  

sâkin iken bundan akdem vefat eden Fatma binti Mehmet’in ehün lehüma İbn-i sagîr-i mezbur 

Arâbın tesviye-i umûruna ve hisse-i irsiye-i şer‘iyesinin muhafazasına kıbeli şer‘den vasî 

nasbı lâzım ve  mühim olunmağın emanet ile ma‘ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle 

vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdir idüği zeyli kitabda muharrerü’l-esamî müslimîn 

ihbarlarıyla ‘inde’ş-şer‘il envêr zâhir ve mütehakkık olan sagîr-i mezbur Arâbın valdesi iş bu 

bâisü’l-kitab Hadîce Hâtun binti Veli sagîr-i mezbur Arâbın vakt i rüşd ü sedâdına değin 

kıbel-i şer‘den vasî  nasb u ta‘yin olundukta ol dahî bervechi muharrer vesayeti mezkûreyi 

kabul ve hizmeti lazımesini kemâyenbeği edâya taahhüt ve iltizam etmeğin mâ vâka‘a bi’t-

taleb ketb ve imla olundu. Fîl yevmil evvel min Rabî‘i’l-âhir senete isnâ ve  selâsin ve selâsi 

mietin ve elf. 

Numara:43 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Gebiz  Macar Mahallesinde  

sâkin iken bundan akdem vefat eden Eskiyörük Basırlı Mahallesinden  Telli İbrahim oğlu 

Kara Mehmet’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Râziye binti Süleyman ile sulb-i sagîr 

oğulları İbrâhim ve Hasan ve Hüseyin’e münhasıra  olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümayân olduktan sonra  sagîrûnu mezbûrûnun   vakti rüşd ü sedâdlarına  değin 

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan valdeleri Râziye Hâtun’un taleb ü 

ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim 

olunan mütevaffâyı merkûmun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl 

yevmi’s-sâbi‘ vel aşr  min Saferi’l-hayr  senete isnâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 
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Kara deve re’s 1   600 guruş 

Mor kara deve 1   500 guruş 

Vasıyyet için bey‘ olunan deveden kalan  100 guruş 

Sığır maa dana 1  300 guruş 

Eşyayı beyt yoktur 

Yekûnü-t  tereke      1500    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce  51 guruş 

Varak 10 guruş  

Pul   1 guruş  20  para 

Ücreti mekkare   25 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   81   guruş  20 para   

Sahhü’l –bâkî   1418  guruş  20 para   

Resmi kısmet   0035 guruş  20 para             

 1383  guruş   00 para 

Kaydiye  4 guruş                                

1379  guruş    

Hisse-i zevce                            172 guruş  15 para 

Hisse-i  İbn-i sagîr İbrâhim       402  guruş   8  para 

Hisse-i  İbn-i sagîr Hasan          402  guruş   8  para 

Hisse-i  İbn-i sagîr Hüseyin      402  guruş   8  para 

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan 

meblağ-ı mezkûru  tâmamen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediğini ba‘del ikrâr 

sagîrûnu  mezbûrûnun hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan meblağı mezkûru yecibül infâk vel iksâ   

vasıyye-i mezbûre valideleri yedine   teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Süleymân Serî 

Numara: 44 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Boğazak Ahmediye Karyesinde  

sâkin iken bundan akdem vefat eden Hüseyin bin Haydar’ın verâset-i zevce-î menkûha-i 

metrûkesi Âdile binti Süleyman ile pederi Haydar bin Abdullah ve ümmü  Emine binti Ali ve 

sulb-i kebîr oğulları Haydar ve Hasan ve sulbiyye-i kebîre kızı Hâriye ve sulbî sagîr oğlu Ali 

ve sulbiyye-i sagîre kızı Zeyneb’e  munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra  sagîrûnu mezbûrûnun   vakti rüşd ü sedâdlarına  değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan valideleri mezbûre Adile Hâtun ‘un taleb ü 
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ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim 

olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl 

yevmi’l-ışrîn min Rabî‘i’il- evvel senete isnâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

İhtiyar kara inek 1   150 guruş 

Düve re’s 1   200 guruş 

Doru tay 2   400 guruş 

Kır tay re’s 1   225 guruş 

Yekûnü-t  tereke      975    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet  24 guruş  20 para 

Kaydiye  3 guruş  

Pul   1 guruş   

Yekûnü’l-ihrâcât    28   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   947  guruş  20 para   

taksimi beynel verese  

Hisse-i  zevce      Âdile                            118 guruş  17 para 

Hisse-i  ebi mezbur  Haydar                   157  guruş  36  para 

Hisse-i  ümmü mezbûre  Emine             157  guruş  36  para 

Hisse-i  İbn-i mezbur  Haydar                 128  guruş  12  para 

Hisse-i  İbn-i  kebîr Hasan                       128  guruş  12  para 

Hisse-i  İbn-i sagîr Ali                             128  guruş  12  para 

Hisse-i binti kebîre Hâriye                     64  guruş  6  para 

Hisse-i binti sagîre Zeyneb                     64  guruş  6  para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini ba‘del ikrâr sagîrânı  

mezbûrânın bâlâda muharrer hisselerini yecibül infâk vel iksâ   valideleri vasıyye-i mezbûre  

Âdile Hâtun yedine   teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. 

VARAK: 66 

Numara: 45 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Boğazak Karyesinde  meskun 

Eskiyörük Basırlı Mahallesi ahâlisinden  iken bundan akdem vefat eden Ârif bin Hacı 

Mehmet’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Emine binti Mahmût ile sulb-i sagîr oğlu 

Mehmet’e munhasır olduğu bil ihbar olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân 
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olduktan sonra  sagîri mezbûr Mehmet’in tesviye-i umûrûna kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin 

olunan müteveffây-ı merkûmun ehun lieleb karındaşı Osman Ağa’nın  taleb ü ma‘rifeti  ve 

ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’t-

tasî‘ ve’l-ışrîn  min Rabî‘i’l- evvel senete isnâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Topal kısrak 1   120 guruş 

Kır celeb 1  250 guruş 

Yağız hayvan 1   280 guruş 

Hırdâvat   80 guruş 

Yekûnü-t  tereke      980    guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet  24 guruş  20 para 

Pul   1 guruş   

Kaydiye  3 guruş  

Yekûnü’l-ihrâcât    28   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   951  guruş  20 para   

taksimi beynel verese  

Hisse-i zevce-i mezbûre Emine                118  guruş  37  para 

Hisse-i  İbn-i sagîr  Mehmet                      832  guruş  23  para 

Verese-i mezbûrândan zevce-i mezbûre bâlâda hissesini tamâmen ahz eylediğini ba‘del ikrâr 

sagîri  mezbûr Mehmet’in  hisse-i irsiye-i şer‘iyesi  olan meblağı mezkûru lieclil hıfz  vasıyy-i 

mezbûr Osman Ağa yedine   teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Serik Naibi 

Hacı Süleyman Serî 

Numara: 46 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Etler Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat Durmuş bin Mahmut’un verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Fatma 

binti Mustafa ile sulb-i sagîr oğulları Mahmut ve Durmuş ve sulbiyye-i sagîre kızları Emine 

ve Döndü’ye munhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan 

sonra  sagîrûnu mezbûrûnun   vakti rüşd ü sedâdlarına  değin tesviye-i umurlarına kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u tayin olunan valdeleri mezbûre Fatma Hâtun ‘un taleb ü ma‘rifeti  ve 

ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan 

mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-

hâmîs vel-ışrîn  min Rabî‘i’l- evvel senete isnâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 
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Konur öküz 1   350 guruş 

Kara öküz 1   450 guruş 

Merkeb 1 maa sıpa  250 guruş 

İnek 1   200 guruş 

Keçi re’s 20   690  guruş 

Şeşena 1   100 guruş 

Dişi dana 1   60 guruş 

Hırdavâtı menzil ve eşyayı beyt  130 guruş 

Yekûnü-t  tereke      2220  guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Tecyiz tekfin  150 guruş 

Varak 10 guruş  

Pul   2 guruş  20  para 

Ücreti mekkare  25 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   187  guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   2042  guruş   20  para   

Resmi kısmet  0051 guruş 10 para                

 1991  guruş   10   para 

Kaydiye  0006  guruş                            

 1985   guruş    10  para          

Hisse-i zevce                                    248    guruş  6  para 

Hisse-i  Durmuş                             579    guruş  37  para 

Hisse-i sagîr Mehmet                     579    guruş  37  para 

Hisse-i  bint-i  sagîre Döndü         289    guruş  20  para 

Hisse-i  bint-i  sagîre Emine          289    guruş  20  para 

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma Hâtun  bâlâda muharrer hisse-i irsiyesini  

tamâmen ahzu kabz eylediğini ba‘del ikrâr sagîrûnu mezbûrûnun  hisse-i irsiye-i  şer‘iyeleri 

olan meblağı mezkûru yecibül  infâk vel iksâ  vasıyye-i mezbûre valideleri Fatma Hâtun 

yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Serik Naibi  

Hacı Süleyman Serî 

Numara: 47 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Gebiz Kındıra maa İkibaşlı 

Karyesinde   sâkin iken bundan akdem vefat eden Mehmet Çavuş bin Ali’nin  verâset-i zevce-
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î menkûha-i metrûkesi Aişe binti Ömer ve diğer zevcesi Râziye binti Memiş ile valdesi 

Durkadın binti Hasan Çavuş ve zevce-i mezbûre Aişe’den mütevellid sulb-i sagîr oğlu İsmail 

ve zevce-i mezbûr Raziye’den mütevellid sulb-i sagîr oğlu Ali’ye munhasır olduğu bil ihbâr 

‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra  sagîrânı mezbûrânın vakti rüşd ü 

sedâdlarına  değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan her birinin 

valdeleri Aişe ve Râziye’nin   taleb ü ma‘rifetleri  ve ma’‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi 

defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’r-râbı‘  min Rabî‘i’l- evvel senete 

isnâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Keçi re’s 4   160 guruş 

Çebiç re’s 2   50 guruş 

Koyun maa toklu 3   120 guruş 

Keçe adet 2   90 guruş 

Barut kıyye 3   60 guruş 

Bakır kıyye 10   80 guruş 

Kahve değirmeni (?) 1   30 guruş 

Tahta adet 25   10 guruş 

Tahta sandık 1   40 guruş 

Kara sakar öküz 1   315 guruş 

Boz öküz 1   350 guruş 

Konur öküz 1   320 guruş 

Kara öküz 1   400 guruş 

Abkak boz öküz 1   250 guruş 

Kara öküz 1   400 guruş 

Konur tosun 1   320 guruş 

Boz tosun 1   215 guruş 

Kara tosun 1   400 guruş 

Konur inek 1  250 guruş 

Boz danalı  inek 1   200 guruş  

Kara  inek 1   250 guruş 

Danalı sarı inek 1   250 guruş 

Danalı boz inek 1   160 guruş 

Kara dana 1  96 guruş 

Konur düve 1  125 guruş 
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Kula celeb 1  325 guruş 

Yekûnü-t  tereke      5466  guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce Aişe        151 guruş 

Mihri zevce Râziye    151 guruş 

Varak 10 guruş  

Pul  3 guruş   20  para 

Ücreti mekkare  60 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   375  guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   5090  guruş   20  para   

Resmi kısmet  0127  guruş   10  para                

 4963  guruş   10   para 

Kaydiye   0015  guruş                                

 4948   guruş    10  para          

Hisse-i zevce   Aişe                   307    guruş  10  para 

Hisse-i zevce   Râziye               307    guruş  10  para 

Hisse-i  ümm Durkadın           824    guruş  28    para 

Hisse-i İbn-i sagîr İsmail         1754    guruş  21    para 

Hisse-i İbn-i sagîr Ali              1754    guruş  21    para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağ-ı mezkûru  tamâmen ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini  ba‘del ikrâr  

sagîri mezbûr İsmail’in  bâlâda muharrer  hisse-i irsiyesi  şer‘iyesi olan  meblağı mezkûrû 

dayıları Kör Ali oğulları Kadir ve İbrâhim ve Ahmet’in  kefaletleriyle  berâyı edâne vasıyye-ı 

mezbûre sagîri mezbûr İsmail’in validesi Aişe yedine teslim olunduğu ve diğer sagîri mezbûr 

Ali’nin bâlâda muharrer  hisse-i irsiye-i  şer‘iyesi olan meblağı mezkûrû  mezbûr Ali’nin 

dâîleri Alaylı Karyesinden Şallıoğlu Selman ve Mehmet  müteveffânın liebeveyn erkarındaşı 

Hasan’ın kefaletleriyle berâyı edâne vasıyye-i mezbûre sagîri mezbûr Ali’nin validesi Râziye  

yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Serik  Nâibi 

Hacı  Süleyman Serî 
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VARAK: 67 

Numara: 48 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Çanakçı Karyesinde  sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Mehmet bin Halil’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi Aişe 

binti Süleymân ile sulb-i kebîr oğlu Süleymân ve sulbiyye-i kebîre kızı Ümmüşan ve sulb-i 

sagîr oğlu Halil’e munhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan 

sonra  sagîri mezbûrûn vakti rüşd ü sedâdına  değin tesviye-i umurına kıbel-i şer‘den vasî 

nasb u tayin olunan validesi mezbûre Aişe Hâtun’un taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le 

tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı 

merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-ışrîn  min 

Rabî‘i’l- evvel senete isnâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

İnek re’s 1   200 guruş 

Merkeb 1   150 guruş 

Koyun 1   160 guruş 

Mezru‘hınta  250  guruş 

Yekûnü-t  tereke      900  guruş   00 para 

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet  22 guruş  20 para 

Kaydiye   2 guruş   30 para 

Pul   1 guruş   

Ücreti mekkare  10 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât    36  guruş    10 para   

Sahhü’l –bâkî   863  guruş   3  para     

taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce   Aişe                   107    guruş  38  para 

Hisse-i İbn-i kebîr Süleyman         302    guruş  12  para 

Hisse-i binti kebîre Ümmüşan       151    guruş  6    para 

Hisse-i İbn-i sagîr Halil             302    guruş  12    para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezburân bâlâda muharrer hisse-i irsiyelerini ahz eylediklerini  

ba‘del ikrâr sagîr-i mezbur Halil’in  bâlâda merkum  hisse-i irsiyesi  şer‘iyesi olan olan 

meblağı mezkûrû yecibül infâk vel iksâ vaıyye-i mezbûre Aişe  yedine teslim olunduğu işbu 

mahalle şerh verildi. 

Serik Naibi   

Hacı Süleyman Serî 
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Numara: 49 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Yanköy   Karyesi ahâlisinden 

sahibi arzuhal Kocagözoğlu Nazif Ağa İbn-i müteveffa Alişan nâm kimesne nahiye-i mezkur 

mahkeme-i şer‘iyesinde ma‘kud meclisi şer‘il enverde ve karye-i mezkur ahâlisinden derunu-ı 

arzuhalde ismi mezkur Kocagözoğlu Hakkı bin müteveffa Mehmet nâm kimesne mahzarında 

ikrârı tâm ve takrîri kelâm edib tarihten on sene evvel pederim müteveffâyı merkum Alişan’ın 

emvâli metrûkesinden beş yüz guruş kıymetinde bir re’s doru kısrak ve mezbur kısrakdan 

olma beş yüz guruş kıymetinde bir re’s doru erkek hayvanı ciheti kaza ve âhire semen-i bedel-

i mukadderiye bin beş yüz guruş edib meblâğı mezkûr hasran bana mevrûse olub emmim 

müteveffayı merkum hayatında meblâğ-ı mezkûru bana edâ ve ifâ etmemekle vuku‘ vefâtına 

mebni meblâğ-ı mezkûru müteveffayı merkumun terekesine izâfetle  oğlu merkum Hakkı’dan 

hâlen taleb ederim deyü teaddî eylediğim da‘vamdan bil tavassut muslîhan mezkur Hakkı’dan 

anil inkâr bitta‘ ve’r- rıza beş yüz guruş kıymetinde iki yaşından çıkma bir re’s yağız celeb ve 

iki yüz guruş kıymetinde iki yaşından çıkma iki kulağı kesik ve bir kulağı dilik bir re’s kara 

düve üzerine ba‘de’s-sulh vel kabûl ziyade müddeâma ve sâir cemîi hukuku şer‘iyeye 

müteallika âmme-i da‘va ve kâffe-i matâlibaddan mezbur Hakkı Ağanın zimmeti ibrâ-i âmmi 

sahih-i şer‘i ile ibrâ ve iskâd eylediğimde ol dahî hususu mezkûra vesâir cemîi hukuku 

şer‘iyeye müteallik âmme-i da‘vâdan benim zimmetimi ibrâ-i âmm-i sahihi şer‘i ile ibrâ ve 

iskâta ve  tarafımdan her birimiz âhirin ibrâsını kabûl idüb bu vechle kat‘-i niza‘ eyledik deyü 

müddâi makarr mezbur Nazif Ağayı cemi‘ takrîrinde mezbur Hakkı Ağa tasdik ve tahkik 

etmekle abbeti’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ vaka‘a bi’t-taleb ketbü imla olundu.Fîl yevmir-râbi‘ min 

Rebi‘i’l-evvel senete isnâ ve selâsin ve selâsi mietin ve elf 

Şuhûdül  Hâl 

Üçtepe Karyesi eşrâfından Hakkı Ahmet Ağa 

Yanköy Karyesi eşrâfından  İsmail Efendi 

Teke Karyesi eşrafından İzzet Ağa ve gayruhum 

VARAK: 68 

Numara: 50 

Konya vilâyeti dahilinde Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin 

Kumköy Karyesinde sakin an asl Medine-i Antalya’nın Temurcukara Mahallesi ahâlisinden 

sahibi arzuhâl Hasan bin Mehmet Ali nâhiye-i mezkur mahkeme-i şer‘i enverde derûn-ı 

arzuhalde mezkuretü’l-ism zâtı ta‘rifi şer‘ ile muarref Ümmühan binti Hasan nâm Hâtun 

muvâcehesinde mezbûre Ümmühân hâtunu tezevvüce tâlib olduğumda ol dahî râzı olub 
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mezbûre nefsini bana akd ü nikâh ve  tezvice tarafımdan karye-i mezkur ahâlisinden Hacı 

Mustafa Ağazâde Mehmet Efendi mahzârı şuhuda tevkîl ederek vekîli merkûm Mehmet 

Efendi müvekkilleri mezbûre Ümmühân hâtunu gûzerân iden bin üç yüz otuz bir sene-i 

hicriyesi Rebî’ü’l-âhirin on sekizinci Çehârşenbe(Çarşamba) günü vakti zuhurda zikr olunan 

Kumköy Karyesinde vaki‘ mezbûre Ümmühan hânesinde iki yüz elli bir guruş mihri müeccel 

tesmiyesiyle bana bil vekâle tezviç ve  tenkih eylediğinde ben dahî hâzır bil meclis olarak 

tezviç ve tenkih ve kabul edib ol vechle mezbûre  Ümmühân hâtun tarihi mezkurdan beri 

zevce-i menkûhâ-i medhul bihâm olduğu halde mezbûre Ümmühan hâtunu pederi bil iğfâl 

kendi hanesine götürmekte olduğundan dört mahdan (ay) berü bana itaât ve inkıyâd ve 

hukuku zevciyeye murââta zevce-i mezbûre Ümmühan hâtuna tenbih olunmak matlubumdur 

deyü da‘va ettikte mezbûre Ümmühan hâtun dahî cevâbında fil hakika müddâiy-i merkum 

Hasan Ağanın iki yüz elli bir guruş mihri müeccel tesmiyesiyle tarihi mezkurdan berü zevcê-i 

menkûhâ-i medhûl bihâsı olduğunu tâyiaten ikrâr ve itîrâf etmeğin mûcibince mezbur 

Ümmühân hâtun âla mûcibi ikrârihe zevci merkum Hasan Ağanın meskeni şer‘i olduğu ledel 

keşf vel muâyene tahakkuk eden karye-i mezkurda  vakı‘ hanesine gidüb itaât ve inkıyâd ve 

hukuku zevciyede riâyete mezbûre Ümmühân hâtuna tenbih olunduğu bit’t-escil Serik 

Nahiyesi Mahkeme-i Şer‘iyesinden î‘lâm olundu. Fîl yevmil hâmis vel aşr min Rabî‘i’l-evvel 

senete isnâ selâsin ve selâsi mietin ve elf. 

Serik Naibi 

Süleyman Serî 

Numara: 51 

An asıl İstanos Nâhiyesinin Yalınlı Kebir nâmı diğer Kozağacı Karyesi ahâlisinden 

olub Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   nahiyesin Kocayatak Karyesinde sâkin sâhibi 

arzuhal  Câfer Ağa İbn-i Ahmet nahiye-i mezkur mahkemei şer‘i  şerîfi  enverde derûn-ı 

arzuhalde mezkûretül ism zâtı tağrifi şer‘î ile muarref Nesîbe Hâtun binti Aziz bin Abdullah 

muvâcehesinde mezbûre Nesîbe hâtunu bundan akdem tezevvüce tâlib olduğumda ol dahî râzı 

olub  yedimde olub iş bu ibrâz eylediğim 15 Şevvâl ve üç yüz otuz bir tarihlü ve doksan 

numaralu bir kıt’a izinnâme mantûkunca mezbûre nefsini bana akd-i nikâh ve tezvîce 

tarafından zikr olunan Kozağacı Karyesi ahâlisinden Hacı Hatîboğlu Emir Efendiyi mahzârı 

şuhûdda tevkil ederek vekîli merkum Emir Efendi müvekkilesi mezbûre Nesîbe Hâtunu 

gûzerân iden bin üç yüz otuz sene-i hicriyesi Şevvâli mükerremin on beşinci Cum‘a günü 

ba‘de’z-zuhûr karyemizde vâkı‘ kendi hânemde üç yüz bir guruş mihri müeccel tesmiyesiyle 

bana bil vekâle tezvic ve tenkîh eylediğinde ben dahî hâzır bil meclis olarak tezevvüc ve 

kabul edib ol vechle mezbûre  Nesîbe hâtun tarihi mezkurdan beri zevce-i menkûhâ-i medhul 
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bihâm olduğu halde mezbûre Nesîbe hâtunu bu kere vâlidesi iğfal ederek kendi hânesine 

götürmüş altı mah (ay) dan berü bana itaât ve inkıyâd ve hukuku zevciyede murââta zevcem 

mezbûre Nesîbe hâtuna tenbih olunmak matlubumdur deyü da‘va ettikte mezbûre Nesîbe 

hâtun cevabında fil hakîka müddaî Câfer  Ağanın üç yüz bir guruş mihri müeccel tesmiyesiyle 

tarîhi mezkurdan berü zevcê-i menkûhâ-i medhûl bihâsı olduğunu tâyîten ikrâr ve itirâf 

etmeğin mucîbince mezbûre Nesîbe hâtun âla mûcibi ikrâriha zevci merkum Câfer  Ağanın 

meskeni şer‘i olduğu lede’l-keşf vel muâyene tahakkuk eden karye-i mezkurda  vakî‘ 

hanesine gidüb itaât ve hukuku zevciyede riâyete mezbûre Nesîbe  hâtuna tenbih olduğu bi’t-

tescil Serik Nahiyesi mahkeme-i şer‘iyesinden î‘lâm olundu.  

Serik Naibi 

Hacı Süleyman Serî 

Numara: 52 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Gebiz Aşağı Oba Mahallesinde 

sâkin iken bundan akdem vefat eden Süleyman bin Hamza’nın verâset-i zevce-î menkûha-i 

metrûkesi Aişe binti Hüseyin ile sulbi sağîr oğulları  Hamza ve Süleyman ve sulbiye-i sagîre 

kızları Şerife ve Havva ve Dudu’ya  munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümayân olduktan sonra  sagîrûnu mezbûrûnûn vakti rüşd ü sedâdlarına  değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan  valideleri mezbûre Aişe  Hâtunun  taleb ü 

ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim 

olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl 

yevmi’l-ışrîn  min Rebî’ü’l-evvel senete isnâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Deve re’s 1   600 guruş 

Öküz re’s 4   1200 guruş 

İnek re’s 5   800 guruş 

Merkeb re’s 1   200 guruş 

Sıpa re’s 1   100 guruş 

Al kısrak 1   490 guruş 

Doru tay 1   200 guruş 

Tosun re’s 1  300 guruş 

Yekûnü-t  tereke     4000  guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet  100 guruş   

Varak   10 guruş 

Pul   2 guruş  20 para 
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Kaydiye   12 guruş    

Yekûnü’l-ihrâcât   124  guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   3875 guruş 20 para   

taksimi beynel verese  

Hisse-i zevce   Aişe                              484    guruş  17  para 

Hisse-i İbn-i sagîr Hamza                     968    guruş  34  para 

Hisse-i İbn-i sagîr Süleyman               968    guruş  34 guruş 

Hisse-i binti sagîre Şerife                   484    guruş  17 guruş 

Hisse-i binti sagîre Havva                   484    guruş  17 guruş 

Hisse-i binti sagîre Dudu                    484    guruş  17 guruş 

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Aişe hâtun bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyesi 

olan  meblağı mezkûrû tamâmen ahzu kabz ve istifâyı hak eylediğini  badel ikrâr  sagîrûnu 

mezbûrûnun  bâlâda merkum  hisse-i irsiyesi  şer‘iyelerini yecibül infâk vel iksâ valideleri  

vasıyye-i mezbûre Aişe hâtun yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Serik Naibi   

Hacı Süleyman 

VARAK: 69 

Numara: 53 

Medine-i Antalya  etrâfı şehri Yeniosmanlı Aşiretinin Kurşunlu Mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefat eden Molla Hüseyin bin Süleymân’ın verâset-i zevce-î menkûha-i 

metrûkesi Fatma binti Hüseyin ile sulb-i kebîre kızı Elîfe ve sulb-i sagîr oğlu Süleyman ve 

sulbiyye-i sagîra kızları Emine ve Medine’ye munhasır olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümayân olduktan sonra  sagîrûnu mezbûrûnûn vakti rüşd ü sedâdlarına  değin 

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan sagîrûnu mezbûrûnun valdeleri  

Fatma  Hâtunun  taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’s-sâlis  min Rebî’ü’l-evvel senete isnâ ve selâsin  ve selâsi 

mietin ve elf. 

İnek re’s 5   950 guruş 

Dana re’s 3   250 guruş 

Düve re’s 1   100 guruş 

Öküz re’s 1   450 guruş 

Deve re’s 1   550 guruş 
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Dişi deve re’s 1   495 guruş 

Tosun re’s 1   105 guruş 

Merkeb re’s 1   250 guruş 

Hırdâvatı menzil  350 guruş 

Yekûnü-t  tereke     3500     guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Mihri zevce  101  guruş 

Varak 10 guruş 

Pul   2 guruş  20 para 

Ücreti mekkare   25 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   138   guruş    20 para   

Sahhü’l –bâkî   3361  guruş   20 para   

Resmi kısmet  0084 guruş    10  para      

 3287  guruş   10 para 

Kaydiye   0010  guruş                       

 3267  guruş    10 para     

 taksimi beynel verese  

Hisse-i zevce                                 408  guruş 16 para 

Hisse-i binti kebîre Elîfe               571  guruş 30  para 

Hisse-i İbn-i sagîr  Süleyman        1143  guruş  20 para   

Hisse-i bint-i sagîre Emine            571  guruş 30  para 

Hisse-i bint-i sagîre Medîne         571  guruş 30  para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezburûn bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyelerini tamâmen  

ahzu kabz ve  istifâyı hak eylediklerini ba‘del   ikrâr sagîrûnu mezbûrunun bâlâda muharrer 

hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri  olan meblağı mezkûru yecibül infâk vel iksâ valideleri vasıyye-i 

mezbûre Fatma hâtun  yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Numara:54 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   nahiyesinde meskun  Karahacılı Sarıkabalı  

Mahallesinde sâkine zâtı ta‘rifi şer‘î ile muarref olan iş bu sahîbetü’l-vesîka Menevşe binti 

Mehmet nâm hâtun meclîs-i şer‘i hatîr lâzümü’t-tevkîrde Mustafa Ağa İbn-i Şâkir Ağa 

muvâcehesinde ikrârı tâm ve takrîri kelâm ve tağbir anil haram edüb ben mezbur Mustafa 

Ağanın hâlen zevcê-i medhûl bihâsı olub ve işbu hâzır bil meclis hıcru terbiyemde olan 

Hanîfe nâm sagîre dahî mezbûr Mustafa Ağanın firâşından hâsıl ve benden mütevelide 

sulbiyye kızım olub zevcim mezbur Mustafa Ağa târihi hüccetinden sekiz mah (ay) 
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mukaddem hâmile olduğum halde bilâ nafaka velâ nafakâ-i şer‘î karındaşım Osman Ağanın 

hânesine götürdü. Mezkur hânede vâz‘-ı haml eylediğim ecilden ben ve sagîra-i hâzıra-i 

mezbûre nafakaya eşeddü ihtiyaç ile muhtaç olmamızla zevcim mezbûr Mustafa Ağa üzerine 

kıbel-i şer‘den kadar-ı kifâye meblağ farz u takdir olunmak matlûbumdur dedikte abbe’t-

tasdîk mezbûre Menevşe hâtun ile sagîr ve hâzıra-i mezbûrenin nafaka-i şer‘iyesi merkum 

Mustafa Ağa üzerine bi’t-terâzi iş bu tarihi hüccedden itibaren be her yevm yüz paradan 

mahiye (aylık) yüz elli guruş sağ akçe farz u takdîr olunub meblâğı mefrûzu mezkûru kendi 

ve sagîrâ-i hâzira-i mezbûre Hanife’nin nefakalarına harcu sarf ve lede’l-iktizâ  istidâneye ve 

inde’z-zufr mezbur Mustafa Ağa üzerine rucû‘a mezbûre Menevşe hâtuna izin verilmeğin mâ 

hüvel vâki‘ bi’t-taleb ketbü imla olundu. Fi’l-yevmi’l-evvel min Rebi‘i’l-evvel senete isnâ ve 

selâsin ve selâsi mietin ve elf  

Şuhûdül  Hâl 

Mahalle-i mezkurdan Mehmet Bey oğlu İsmail ve yine 

Sarı Ahmet oğlu Ramazan ve yine  

Mehmet oğlu Osman ve gayruhum 

Numara: 55 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   nahiyesinde meskun Karahacılı Sarıkabalı  

Mahallesi ahâlisinden Osman bin Mehmet nâm kimesne nahiye-i mezkur mahkemesinde 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bil vesâye ikrârı tâm ve takriri kelâm edüb mahalle-i mezkurede 

sakine iken bundan akdem vefat eden zevcem Fâtıma binti Nurullah nâm mütevveffiyeden 

mütevellide sulb-i sagîr oğlum Himmet nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyaç ile muhtâç olmakla 

oğlum sagîri mezbûrun vâlidesi müteveffiye-i mezkûreden mevrûse Medine-i Antalya Eytam 

Sandığında istirbâh (kar getiren) da bulunan akçesi nemâsından kadarı kifaye meblağ nafaka 

farz u takdir olunmak bil vesâye matlûbumdur dedikte vasıyy-i mezbûrun takrîr- i meşrûh-u 

vâkıa mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık ve zikri âti meblâğı kadarı ma‘ruf zeyli vesîkada 

muharrerü’l- esâmi müslimin ihbarlarıyla lede’ş-şeri’l-enver zâhir ve nümayan olan sagîr-i 

mezbur için yevmiye altmış para sağ akçe olarak kıbel-i şer‘den nafaka farzu takdir olunub 

meblâğı mefrûzu mezkûru sagîri mezbûrun nafaka ve kisve (giyim kuşam) vesâir levâzım-ı 

zaruriyesine harc u sarf ve lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zufr sagîri mezbûrun malına rucûa 

vasıyyi mezbur pederi Osman Ağaya kıbel-i şer‘den izin verilmeğin mâ vaka’a bi’t-taleb 

ketbü imla olundu. Fi’l-yevmi’l-evvel min Rebi‘i’l-evvel senete isnâ ve selâsin ve selâi mietin 

ve elf.    Şuhûdül  Hâl 

Mahalle-i mezkurdan Mehmet Bey oğlu İsmail ve yine Sarı Ahmet oğlu Ramazan onbaşı ve 

gayruhum 
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VARAK: 70 

Numara: 56 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Yanköy Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden  Süleyman  bin Abdullah’ın verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Aişe binti İsmâil ile sulb-i kebîr oğlu Salih ve sulbiyye-i sagîre kızı Gülsüm’e munhasıra 

olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra  sagîre-i mezbûre 

Gülsüm’ün vakti rüşd ü sedâdına  değin tesviye-i umurına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin 

olunan  validesi mezbûre Aişe Hâtunun taleb ü ma‘rifeti  ve m’rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm 

ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi 

defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-ışrîn  min Rebî’ü’l-evvel senete 

isnâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

İnek re’s   1   30 guruş 

Def’a inek 1   420 guruş 

Merkeb 1   52 guruş 

Buzağılı dana 2   120 guruş 

Yekûnü-t  tereke     692   guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet  17 guruş 

Pul   1 guruş   

Kaydiye  2 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât   20   guruş     

Sahhü’l –bâkî   672 guruş    

taksimi beynel verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre Aişe     84   guruş 

Hisse-i İbn-i kebîr Salih               392 guruş 

Hisse-i binti sagîre Gülsüm       196  guruş 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezburân hisse-i irsiyelerini tamâmen  ahzu kabz ve  istifayı 

hak eylediklerini ba‘del   ikrâr sagîre-i mezbûre Gülsüm’ün hisse-i irsiye-i şer‘iyesi  olan 

meblağı mezkûru yecibül infâk vel iksâ vasıyye-i mezbûre validesi Aişe hâtun  yedine teslim 

olunduğu işbu mahalle şerh verildi.  

Serik Naibi 

Süleyman Serî 
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Numara: 57 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Yanköy  Karyesi civarında 

Asaraltı nâm mevkide sâkine zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi müslimin tarifleriyle 

muarref müteveffa Kocagöz oğlu Muastafa bin Hüseyin’in zevcesi iş bu bâisetü’l-vesîka 

Hasibe binti Mustafa nâm Hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bil vesâye takrîri kelâm ve 

tağbir anil haram idüb karye-i mezkur ahâlisinden iken bundan akdem vefat eden zevcim 

müteveffây-ı merkûmun firâşından (birlikteliğinden) hâsıl ve benden mütevellid ve 

mütevellide sadr-i sagîr oğlum Muharrem ve sadriye-i sagîre kızlarım Zehra ve Aişe nafaka 

ve kisveye eşedd-i ihtiyaç ile muhtâç olmalarıyla  evladlarım sagîrûnu mezbûrûnun pederleri 

müteveffay-ı merkûmdan mevrus Medine-i Mezbure Eytam Sandığında istirbâh (kar getiren) 

da bulunan akçeleri nemasından kadarı kifaye meblağ nafaka farz u takdir olunmak bil vesâye 

matlûbumdur dedikte vasıyye-i mezbûrenin takrîr- i meşrûh-u vâkıa mutâbık ve nefsül emre 

muvâfık ve zikri âti meblâğ kadarı ma‘ruf yine zeyli vesîkada muharrerü’l-esâmi müslimîn 

ihbarlarıyla lede’ş-şeri’l-enver zâhir ve nümayan olan sagîrûnu mezbûrûn içün her birine sağ 

akçe yevmiye kırk para kıbel-i şer‘den nafaka  farzu takdir olunub meblâğı mefrûzu mezkûru  

sagîrunu mezbûrunun nafaka ve kisve vesâir levâzımı zaruriyelerine harc u sarf ve ledel hâce 

istidâneye ve inde’z-zufr sagîrûnu mezbûrûnun mallarına rucûa vasıyye-i mezbure valdeleri 

Hasibe hâtuna kıbel-i şer‘den izin verilmeğin mâ vaka’a bi’t-taleb ketbü imla olundu. Fil 

yevmil evvel min Muharremi’l-haram  senete isnâ ve selâsin ve selâi mietin ve elf 

Şuhûdül  Hâl 

Sagîrûnu mezbûrûnun emmileri oğlu  Hakkı ve  İsmail Efendi  İbn-i Yusuf  ve yine  

Hacı Mehmet Ağa İbn-i Akça bey ve gayruhum 

Serik Naibi  Hacı Süleyman Serî 

Numara: 58 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Boğazak Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Saçıkaralı Aşiretinden Emir oğlu Abdüllatif’in verâset-i zevce-î 

menkûha-i metrûkesi Aişe binti Mehmet ile sulb-i sagîr oğlu İsmail’e munhasır olduğu bil 

ihbâr indeş’ şer‘il enver  zâhir ve nümayân olduktan sonra  sagîri mezbûr İsmail’in vakti rüşd 

ü sedâdına  değin tesviye-i umuruna kıbel-i şer‘den vasi’ nasb u tayin olunan  sagîri mezbûrun 

ammisi Halil’in  taleb ü ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-ışrîn  min Rebî’ü’l-evvel senete isnâ ve selâsin  ve selâsi 

mietin ve elf. 

Koyun 2   70 guruş 
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Çadır 1   60 guruş 

İnek 1   290 guruş 

Bakır 4   40 guruş 

İhtiyar deve 1   300 guruş 

Dorum 1  150 guruş 

Yekûnü-t  tereke     910   guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resmi kısmet  26  guruş  30 para 

Pul   1 guruş   

Kaydiye  2 guruş  30 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   29   guruş  30 para     

Sahhü’l –bâkî   883 guruş 30 para 

Hisse-i zevce Aişe           110   guruş 18 para 

Hisse-i İbn-i sagîr İsmail   773  guruş 12 para 

Vereseden zevce-i mezbur ve bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan meblağı mezkûru 

tamâmen ahzu kabz ve istifâyı hak eylediğini ba‘del   ikrâr sagîri mezbûr İsmail’in hisse-i 

irsiye-i şer‘iyesi  olan meblağı mezkûru yecibül infâk vel iksâ vasî bulunan ammisi Halil 

yedine teslim olunduğu iş bu mahalle şerh verildi. 

Serik Naibi  

Hacı Süleyman Serî 

Numara: 59 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Cumalı Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Ali bin İbrahim’in verâset-i zevcesi Sâniye binti Mehmet ile sulb-i 

sagîr oğlu Salîh’e munhasıra olduğu bil ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân 

olduktan sonra  sagîri mezbûr Salih’in vakti rüşd ü sedâdına  değin tesviye-i umurına kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u tayin olunan  sagîri mezbûrun ammisi Latif bin İbrâhim’in taleb ü 

ma‘rifeti  ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l mezbûre  tevzi‘ ve taksim 

olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî zikr u beyan olunur. Fîl 

yevmi’l-ışrîn  min Rebî’ü’l-evvel senete isnâ ve selâsin  ve selâsi mietin ve elf. 

Hayvan 1   350 guruş 

Öküz 1  300 guruş 

Merkeb 1   150 guruş 

İnek 1   150 gurş  

Dana  1   40 guruş 
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Yekûnü-t  tereke     990   guruş    

Minhe’l-ihrâcât 

Resm  24  guruş  30 para 

Pul   1 guruş   

Kaydiye  3 guruş   

Yekûnü’l-ihrâcât   28  guruş  30 para     

Sahhü’l –bâkî   961 guruş 10 para 

Hisse-i zevce-i mezbûre Sâniye         120   guruş 6  para 

Hisse-i İbn-i sagîr Salih      841  guruş  4  para 

Verese-i mezbûrândan zevce-i mezbûre bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyesi olan  

meblağı mezkûrû tamâmen ahzu kabz eylediğini  ba‘del ikrâr  sagîr-i mezbur Salih’in   hisse-i 

irsiyesi  şer‘iyesi olan meblağı mezkûrû  yecibül infâk vel iksâ vasıyyı mezbur Latif  Ağa   

yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

Serik Naibi   

Hacı Süleyman Serî 

VARAK: 71 

Numara: 60 

Medine-i Antalya  nevâhisinden  Serik   Nâhiyesinin Çanakçı Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Ali bin Hacı Memiş’in verâset-i zevce-î menkûha-i metrûkesi 

Ümmü binti Süleyman ile sulb-i kebîr oğulları İsmail ve İdris ve Süleyman ve sulb-i sagîr 

oğlu Hasan ve sulbiyye-i kebîre kızları Reyhân ve Gülsüm ve Fatma’ya munhasır olduğu bil 

ihbâr ‘indeş’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümayân olduktan sonra  sagîri mezbûr Hasan’ın vakti 

rüşd ü sedâdına  değin tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olunan  validesi 

Ümmü hâtunun taleb ü ma‘rifeti ve ma‘rifetüş-şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l- vereseti’l 

mezbûre  tevzi‘ ve taksim olunan mütevaffâyı merkumun terekesi defteridir ki  ber vechi âtî 

zikr u beyan olunur. Fîl yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn  min Rebî’ü’l-evvel senete isnâ ve selâsin  ve 

selâsi mietin ve elf. 

Kır ihtiyar kısrak 1    800  guruş 

Koca al kısrak 1     420  guruş 

Kır hayvan 1   800  uruş 

Doru tay 1   430  guruş 

Öküz re’s 6   1700  guruş 

Buzağılı inek 1   280 guruş 
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Dişi düve 1    100 guruş 

Erkek dana 1   100 guruş 

Arı 2   60  guruş 

Koyun 1   70  guruş 

Keçi 4   120  guruş 

Sisâm kîle 3  150  guruş 

Çift âlatı 3   90  guruş 

Keçe 3   90  guruş 

Çuvâl 6   60  guruş 

Çul 3    100 guruş 

Çifte tüfenk 1    100 guruş 

Yatak takım 3   90  guruş 

Bakır kıyye 12  120  guruş 

Anbar 1   120  guruş 

Hırdavâtı menzil   100 guruş 

Yekûnü-t  tereke     5890   guruş    

Resmi kısmet  147  guruş  10 para 

Varak  13  guruş 20 para  

Kaydiye  17 guruş  30 para 

Yekûnü’l-ihrâcât   178   guruş  20 para     

Sahhü’l –bâkî   5712  guruş 20 para 

Hisse-i zevce Ümmü                        714   guruş 2 para 

Hisse-i İbn-i kebîr İsmail           908 guruş  32 para 

Hisse-i İbn-i kebîr  İdris            908 guruş  32 para 

Hisse-i İbn-i kebîr Süleyman     908 guruş  32 para 

Hisse-i İbn-i sagîr Hasan                  908  guruş  32 para 

Hisse- binti kebîre Reyhân              454 guruş 16 para 

Hisse- binti kebîre Gülsüm             454 guruş 16 para 

Hisse- binti kebîre Fatma                454 guruş 16 para 

Verese-i mezbûrûndan kibârı mezbûrûn bâlâda muharrer hisse-i irsiye-i şer‘iyeleri olan 

meblağı mezkûru tamâmen  ve kâmilen ahzu kabz ve  istifayı hak eylediklerini ba‘del   ikrâr 

sagîri mezbûr Hasan’ın hisse-i irsiye-i şer‘iyesi  olan meblağı mezkûru yecibül infâk vel iksâ 

vasıyye-i mezbûre validesi Ümmü hâtun  yedine teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi.  

Serik Naibi  Hacı Süleyman Serî 
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SONUÇ 

59 Numaralı Antalya  Şer’iyye Sicil Defteri’nin ana kaynak olarak ele alındığı ve  

Antalya sancağı’nın  1911-1914 yılları arasındaki çeşitli konulardaki kayıtları ihtiva eden 59 

Numaralı Şer‘iyye Sicil Defteri’nin transkripsiyonundan başlamak suretiyle defterin ihtiva 

ettiği belgelerin detaylı incelenmesi yapılmıştır. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda 

Antalya sancağı’nın ilgili dönemlerdeki sosyal, kültürel, iktisadi ve idari durumu  

değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Öncelikle Antalya Şehri’nin XX. yüzyıl başlarına kadar olan tarihi serüvenine zaman 

ve mekan bakımından kısaca temas edilmiştir. Şer‘iyye sicillerinin tutulduğu mekanlar olması 

nedeniyle Osmanlı Şer‘iyye Mahkemeleri ve bu mahkemelerin tarihi süreç içinde seyrine, 

Tanzimat sonrası Şer‘iyye Mahkemelerinin geçirdiği değişim ve bu değişimin ilgili 

dönemlerde Antalya’ya da yansıması nedeniyle kısaca Osmanlı hukuk sistemine de temas 

edilme zarureti ortaya çıkmıştır. Yapılan inceleme neticesinde ortaya çıkan sonuçlar Tanzimat  

sonrası Osmanlı hukuk sisteminde şer‘iyye mahkemeleri ve bu mahkemelerin amiri olan 

kadıların yetkilerini sınırlayıcı yönde bir gelişme göstermiştir. İncelemeye çalışılan Antalya 

örneğinde de aynı durumun söz konusu olduğu defterdeki bilgilerle de örtüştüğü 

görülmektedir.  

Şer‘iyye Sicilleri, daha önce de vurgulandığı gibi özellikle şehir tarihçiliği 

diyebileceğimiz mikro tarih alanında ait oldukları coğrafi mekanın ilgili dönemlerdeki sosyal, 

kültürel, siyasi, idari ve iktisadi durumunu ortaya koyan birinci elden kaynaklar olması 

bakımından milli tarih ve milli kültürümüz için önem arzetmektedir. Bu özelliği ile Şer‘iyye 

Sicilleri birinci elden en güvenilir tarih kaynakları arasında yer almaktadırlar. Şer‘iyye 

sicillerinin tarih ilmi başta olmak üzere diğer sosyal bilimlerle de yakın ilişkisi göz önüne 

alınarak bu sicillerin ehemmiyeti üzerinde durulmuş, ayrıca şer‘iyye sicillerinin ihtiva ettiği 

belge çeşitlerine de değinilmiştir. Söz konusu defterin şekli özelliği ve belge içeriğinden 

hareketle bu sicillerin Tanzimatla birlikte şekil, dil ve muhteva açısından geçirdiği değişim 

incelemeye konu olan defterde de açıkça görülebilmektedir. Mahkeme kararlarının içeriğinin 

geniş tutulması, mahkeme kayıtlarının konularının sınırlanması, kişiler hakkındaki bilgilerin 

detaylı yazılması, kararların altında karar sahibinin imzası vb. deftere yansıyan önemli 

değişikliklerdendir.  İlgili  defterin belge içeriğine bakıldığında  hüccet ve ilamlar ile özellikle 

tereke kayıtlarının 59 Numaralı Antalya  Şer’iyye Sicil Defteri’nin büyük bir kısmını 
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kapladığı görülmektedir. Özellikle tereke kayıtlarının defterin yarısından fazlasını oluşturması  

dönemin ekonomik, sosyal, kültürel yapısına ışık tutacak önemli bilgileri barındırmaktadır. 

Antalya şehrinin, bir taraftan Teke sancağı’nın merkezi olması diğer taraftan XVI. 

yüzyılın başlarına kadar zaman zaman Osmanlı şehzadelerinin de yönetici olarak Antalya’da 

bulunması nedeniyle ve tarihi süreç içindeki öneminden hareketle Antalya’nın Osmanlı idari 

taksimatı ve teşkilatına dair bilgileri aktarılmaya çalışılmıştır. Bu noktadan hareketle 1911-

1914 yılları arasında Teke Sancağı’nı meydana getiren kazalar ile nahiye, köy ve mahalleler 

ve bu yönetim birimlerinde mülki ve adli alanda görev icra eden devlet erkanı ilgili defterdeki 

bilgilerden hareketle çıkarılmaya çalışılmıştır.  

İdari taksimatta önemli bir yer tutan konargöçerler hakkında ilgili defterden hareketle 

önemli bilgilere ulaşılmıştır. Konargöçer gruplar her ne kadar konargöçer olma özelliğini 

XX.yüzyıl başlarında sürdürse de Osmanlı Devlet politikasının bir gereği olarak devletin 

asker ihtiyacının ilgili dönem içinde artarak devam etmesi ve bu ihtiyacın  karşılanmak 

istenmesi, düzenli olarak vergilerin toplanması zarureti, tarımsal ihtiyaçların karşılanması için 

ek tedbirler alınması ve diğer nedenlerle belirli coğrafi mekanlar arasında gidip gelen  

Yörüklerin Teke coğrafyasında belirli mekanları kendilerine mesken edindiği ve başlarına 

birer muhtar atandığı görülmektedir.  Yörükler ve bunların birer kolu olan obaların bazen 

içinden geldikleri obanın ismini  mahallelerine verdikleri veya bulundukları coğrafi mekanın 

adını alarak köy veya mahalle şeklinde tam yerleşik halka dönüştükleri de ilgili sicil 

defterinden rahatlıkla izlenebilmektedir.   

Dikkati çeken diğer bir uygulamanın  ise Türk örf ve ananesinde de değişik şekillerde 

varlığı bilinen İslam kültürünün etkisini bariz olarak gösterdiği ve günümüzdeki 

uygulamalarından çok daha sağlıklı olduğu görülen yetim çocuklar ve bunların mirasları için 

vasî uygulaması, kayyum ataması, Eytam İdaresi ve Eytam Sandığı uygulamasının ailenin 

herhangi bir nedenle dağılması veya vefatı sonucunda devreye girmesi, sosyal hayatı 

düzenleyici ve çocuğu topluma kazandırıcı bir işlevinin  olduğunun açıkça görülmesidir. Bu 

konuda ilgili sicil defterinde sayısı az olmakla beraber vasi ataması ve Eytam idaresine dair 

örnekler görülmektedir. 59 Numaralı Şer‘iyye Sicil Defteri’nde yer alan belgelerin çoğunlukla 

tereke ve vasi tayinine ilişkin belgeler olması nedeniyle Osmanlı miras hukuku, bu hukukun 

bir şubesini oluşturan vasi tayini sosyal ve ekonomik hayatın da bir parçası gibi gözüken 

Eytam Sandıkları ve işlevlerinden hareketle koruyucu müesseseler ve bu kurumların işlevleri 

üzerinde durulmuştur.  

Tereke kayıtlarından hareketle halkın gündelik hayatta kullandığı ev eşyalarından olan 

mutfak, döşeme, kişisel kullanıma ait olan giyim kuşam eşyaları, bağ ve bahçe işleri ile tarım 
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faaliyetlerinde kullanılan tarım aletleri  konusunda zengin bilgilere ulaştırmıştır. Bölgede 

küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapılması sonucu kıldan yapılan çul ve yünden yapılan 

keçeler ile kilimler halkın evlerde kullandığı sergi eşyaları içinde çokça bulunmaktadır. Bu da 

Türk kültürünün özelliklerini yansıtması bakımından önemlidir. Ayrıca mutfakta kullanılan 

eşyalar ve gıda maddelerinden hareketle o dönem Türk toplumunun beslenme alışkanlığı 

hakkında önemli ipuçları vermektedir. 

İlgili dönemler arasında Osmanlı Aile yapısı konusunda zengin bilgilere de 

ulaşılmıştır. Genel olarak Türk aile yapısında tek eşlilik yaygın olmakla birlikte birden fazla 

evliliklere de rastlanmaktadır. Bu durumun çeşitli nedenleri olduğu en azından mevcut 

defterde yapılan inceleme sonucu ailelerin çocuklarının cinsiyetlerinden hareketle daha ziyade  

erkek evlat arayışı veya tarım toplumunda işgücüne olan ihtiyacın eş ve çocuk sahibi çokluğu 

ile giderilebileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Yapılan çalışmada tereke sahiplerinin 

medeni durumlarına bakıldığı zaman hepsinin evli olduğunu, İslam aile hukukunda bir 

erkeğin birden fazla kadın ile evlenmesine imkan var iken toplam 71 tereke kaydından  sadece  

%5.91’inin yani 11 erkeğin iki kadınla evli olması yanında üç ve daha fazla evlilik yapmış hiç 

erkek olmaması, iki evli erkeklerin çocuklarının çoğunlukla kız olması bu kişilerin çoğunlukla 

erkek evlat aramasından, işgücü imkanından bir ihtimal de savaşlarda veya çeşitli nedenlerle 

eşi ölen kadınların koruyucu bir erkeğin nikahı altına girme düşüncesinden kaynaklandığı 

sonucuna götürmektedir. Ailelerin çocuk sayılarının da bir ile on çocuk arasında değiştiği 

görülürken ilgili dönemin kayıtlarından aile başına düşen çocuk sayısı ortalama 4-5’dir. 

Tereke kayıtlarından çıkarabilecek diğer bir sonuç da yine 71 tereke sahibinden sadece 

15 tanesinin kadın olmasıdır ki bu da en azından XX. yüzyıl başlarında Teke coğrafyasında 

değişik nedenler olma ihtimaline  rağmen kadınların, erkeklere oranla daha çok yaşadıklarını 

göstermektedir. Ailelerin servet dağılımına bakıldığı zaman en azından incelenen dönemin 

tereke kayıtlarında halkın düşük gelir sahibi olduğu görülmektedir. Özellikle zenginliğin  

göstergelerinden biri olan zîynet eşyalarının tereke kayıtlarında yok denecek kadar sınırlı 

olması bu konudaki düşünceyi güçlendirmektedir. Eğitim ve kültür düzeyine bakıldığında 71 

tereke sahibinin geride bıraktığı terekesinin hiç birinde dinî kitaplar dahil farklı kitaplara 

rastlanmamıştır. Bu da ilgili dönemde, söz konusu bölge ile sınırlı olmakla beraber  okuma 

yazma oranının çok az olduğu izlenimi vermektedir.  

Osmanlı iktisadi yapısının temelini oluşturan tarım ve hayvancılık, İmparatorluk 

coğrafyasının genelinde olduğu gibi Antalya ve çevresinde ikamet eden halkın temel geçim 

kaynağıdır. Köyde oturan tereke sahipleri çeşitli büyük ve küçükbaş hayvana sahiptir. Yine 

köylerde ikamet edenlerin çoğunlukla tarım arazileri bulunmakta ve hububat ekimi 
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yapılmaktadır. Ayrıca birkaç ailenin arı kovanına sahip oldukları ve arıcılık yaptıkları 

görülmektedir. Söz konusu dönemde motorlu araçların olmaması, seyahat ve ticaretin 

hayvanlarla yapıldığı  göz önüne alınırsa hayvancılık faaiyetlerinin doğal olduğu söylenebilir. 

Yetiştirilen tarım ürünleri buğday, arpa, darı, susam, yulaf, harnup iken yetiştirilen büyükbaş 

ve küçükbaş hayvanlar deve, kısrak, inek, koyun, keçi ve kümes hayvanlarıdır. 

Osmanlı coğrafyasında paranın seyri de dikkati çekmektedir. Değişik kıymetlerde ve 

değerlerde Osmanlı altın parası ilgili dönemde Antalya ve çevresinde de dolaşımda olduğu 

söz konusu defterin kayıtlarından rahatlıkla izlenebilmektedir. Dikkati çeken bir diğer 

uygulama ise asıl gayesi çiftçiyi desteklemek üzere ülkenin çeşitli köşelerinde kurulan 

Memleket Sandıkları’nın bu dönemde Ziraat Bankası’na dönüşerek  Antalya’da da Ziraat 

Bankası olarak   bulunması ve halka kredi vermesidir. 

59 nolu Antalya Şer’iyye Sicil Defteri’ndeki kayıtlara bağlı kalınarak yapılan 

çalışmaya göre XX. yüzyıl başlarına gelindiğinde bir yandan kadim kültürümüzün pek çok 

özelliğini barındırmakla beraber, diğer yandan Tanzimat dönemi’nin sürükleyici olan değişim 

unsurları Antalya’yı da gerek idari, gerekse sosyal ve iktisadi açıdan etkilediği gibi Antalya 

sancağı bu değişime ayak uydurmaya çalışan bir Anadolu şehri görünümündedir. 
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                                            Tarih Ana Bilim Dalı                                                   

 

Tez Konusu                        : 59  Numaralı Antalya Şer‘iyye  Sicili Defteri'nin  

                                            Transkripsiyonu  ve  Değerlendirilmesi  

                                             (H.1329-1332; M.1911-1914) 

Yabancı Dil                        : İngilizce 

 

İş Deneyimi       

 

Çalıştığı Kurumlar             : Kağnıcı İlköğretim Okulu/ Amasya 2000-2004 

                                             Gümüşhacıköy Lisesi Tarih Öğretmeni/ Amasya 2004-2007        

                                            Manavgat Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi Tarih    

                                            Öğretmeni/ Antalya 2007-2008 

   Alanya Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı/ Antalya 2008-2017 

                                             Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı/ Alanya 2017... 

E-Posta                               :selbuber_70@hotmail.com                     


