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ÖZET 

 

Antalya’nın 1866-1867 yılları arasındaki idarî ve sosyo-ekonomik durumunun 

incelendiği bu tez çalışmasında, Şer‘iyye sicilleri ve sicillerin içerikleri temel alınmıştır. Bu 

nedenle adı geçen yılları kapsayan XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri, tezin 

konularının esas kaynağını oluşturmaktadır. 

Eski dönemlerden beri önemli bir liman kenti olarak gelişen Antalya, bu öneminden 

dolayı her zaman sahip olunmak istenen şehirlerden birisi olmuştur. Anadolu’nun Akdeniz’e 

açılan en önemli kapısı olan Antalya, bu özelliğinden dolayı her zaman var olan ticari 

önemini, Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde de sürdürmüştür. Osmanlı döneminde 

önemli bir kent olan Antalya, devletin çeşitli zamanlarındaki durumdan etkilenen Anadolu 

kentlerinin başında gelmiştir. Özellikle  Tanzimat Dönemi’nde meydana gelen idari, sosyal, 

adli, beledi ve iktisadi alanlardaki değişimlerin Antalya’ya yansıdığı görülmektedir.. 

Tanzimat Dönemi’nin içinde kalan incelediğimiz yıllarda, Antalya’da idarî yapıda 

kaymakamlar, adli sistem içinde nâiblerin görev aldığı gözlemlenirken, hem geleneksel 

kurumlar hem de reform hareketlerine bağlı olarak oluşturulan kurumlarla ilgili kimi bilgilere 

Şer‘iyye sicillerinde rastlanmaktadır.  

Kullanılan paralar, çeşitli ürünler ve malların fiyatları, kentin ekonomik yönden; dini ve 

etnik yapı, yerleşim düzeni, ailelerin durumları, kullanılan eşyalar ve diğer kültürel değerleri 

yansıtan kayıtlı bilgiler ise, sosyal yönden Antalya’nın tipik bir Osmanlı kenti kimliği 

taşıdığını göstermektedir. 
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ABSTRACT 

 

This study, in which the administrative and social-economical situation of Antalya 
between the years 1866 and 1867 is analysed, is based on the Judical Registers and their 
contents. Thus, the Judical Registers of Antalya No: XV, covering those years, constitute the 
main source of the subjects of this study. 

Developing as a harbour town since ancient times, Antalya has always been one of the 
most desirable cities. Having been the most important gate of Anatolia to the Mediterranean, 
it maintained its usual commercial importance also during the times of Seljuk and Ottoman 
State. As an important city during the period of Ottoman State, it was one of the leading 
Anatolian cities affected by the situation of the state at different times. It is clear that Antalya 
was affected by the changes in the administrative, social, judicial, municipal and economical 
areas, occurred especially during the Tanzimat Period. It can be observed that kaim-makams 
in the administrative structure and Viceroys (naibs) in the judicial system had duties in 
Antalya during the years covered by the Tanzimat Period, which we have analysed, and also 
some information pertaining to both traditional institutions and the ones established as a result 
of the reform movements can be found in the Kadi Records. 

In the economical aspect, the coins used and the prices of several products and goods, 
and in the social aspect, the religious and ethnical structure, the way of accommodation, the 
economical structure of the families, the possessions used and the recorded information about 
the other cultural values show that Antalya is of an identity of a typical Ottoman town. 
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ÖNSÖZ 

  

Kentler, bir coğrafyanın mevcut kültürünün belirleyici temel unsurları olmakla birlikte, 

o coğrafyadaki kültürün gelişiminde de önemli bir yere sahip olan birimlerdir.  Bir kent, 

içinde barındırdığı toplumun özelliklerine göre şekillenirken, aynı zamanda kentin baskın 

kültürü de toplumu şekillendirmektedir. Çünkü kentlerde yaşayan insan toplulukları, çeşitli 

kavramlar adı altında sınıflandırılabilmektedir. Kent sakinleri, dini ve etnik bakımdan farklı 

insanlardan oluşabileceği gibi, o kente başka bir bölgeden gelerek yerleşmiş toplulukların 

varlığı da kentin yapısını etkileyici unsurlardır. Anadolu kentleri, çok eski zamanlardan beri 

bir kültür deposu olma özelliği taşımaktadırlar. Çeşitli zamanlarda Anadolu’da yaşamış 

kültürler, dinleri, dilleri ve özgün kültürleri açısından çok farklı olsalar da ortak coğrafya ve 

kentlerin dokusu, onların birbirlerinin kültürlerinden etkilenmelerine neden olmuştur. 

Anadolu’da yerleşik bir kentlilik bilinci ve yaşam tarzı, Osmanlı hakimiyetine kadar 

tam anlamıyla oluşmamıştı. Yerleşik yaşamın, uygarlığın bir gereği olduğuna ve devletin 

değişen dünyada belli bir sistem çerçevesinde varlığını koruyarak geleceğe taşınmasında 

gerekliliğine inanan Osmanlı Devleti, egemenliği altına aldığı toplumları yerleşik kent 

düzenine geçirmeye çalışmıştır. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nde kent düzeni ve kent yaşamı, 

önemli bir yaşayış biçimi olarak görülmüştür. 

Bu açıdan bakıldığında Türkiye Tarihi araştırmalarında Osmanlı Devleti dönemi 

incelenirken, sosyo-kültürel öğelerin saptanması ve doğru olarak yorumlanmasında kent 

tarihçiliği önem kazanmaktadır. Ancak son döneme kadar kent tarihçiliğine yönelik 

çalışmalar göz ardı edilen bir alan olarak bırakılmıştır. Tarih çalışmalarında son zamanlara 

kadar tarih, genel hatlarıyla, daha çok siyasi olaylarıyla ele alınmıştı. Ancak bir devletin, bir 

toplumun genel yapısının doğru yorumlanması için daha ayrıntılı çalışmalar yapılması 

gerekmektedir. Bu bağlamda belli bölgelerde kentler üzerine yapılan çalışmalar, hem 

dönemin kültürel dokusunu hem de yerleşimler ve toplulukların kendilerinden önceki 

yapılarını ve bugünle bağlarını anlamak açısından dikkate değer bir çalışma alanıdır. 

Esas itibariyle görevleri bilim üretmek ve bulunduğu yerde bilimsel dünyanın 

temsilciliğini yapmak olan üniversitelerin, kendi bölgesindeki yaşamı ve kültürü göz ardı 

etmesi düşünülemez. Üniversitelerdeki sosyal alanlar bu bağlamda daha da önem 

kazanmaktadır. Sosyal bilimlerin önemli bir alanını oluşturan ve diğer sosyal bilimlerle 

kaçınılmaz bir şekilde ilişki içerisinde olan tarih bilimine de bu anlamda  önemli görevler 

düşmektedir. Öyleyse üniversitelerin tarih bölümlerinin öncelikli görevlerinden birisi de 

bulundukları kentin tarihini her yönüyle araştırmak olmalıdır. Çünkü bir kentin tarihinin 



 

 

ix

incelenmesinden çıkarılan bulgular, coğrafya, sosyoloji ve sanat dalları gibi bir çok sosyal 

disipline faydalı olmaktadır. Üniversitemiz’in bulunduğu Antalya’nın tarihinin yazımı da 

buradaki Tarih Bölümü’nün görevlerinden birisi olmalıdır. İşte bu bilinçten hareketle tez 

konumuzda, Antalya’nın 1866-1867 yılları arasında idarî ve sosyo-ekonomik tarihini 

araştırmayı uygun gördük. 

Bu çalışma yürütülürken Antalya’nın bir kent olarak, kendine has özelliklerine ilişkin 

bilgiler içeren en önemli yerel kaynaklardan olan Şer‘iyye Sicilleri kullanılmıştır. 

Çalışmamıza kapsadığı yıllar itibariyle temel kaynak olan XV Numaralı Antalya Şer‘iyye 

Sicili Defteri’dir. Çalışmanın tam anlamıyla amacına ulaşması için tek kaynağın yeterli 

olması elbette düşünülemez. Çünkü, kent tarihi ile ilgili üzerinde durulması gereken  kimi 

konulara ait bilgilerin tek bir sicilde olması imkansızdır. Bu yöndeki eksiklikler Antalya 

tarihine ilişkin yayımlanmış az sayıda eserlerden yararlanılarak giderilmeye çalışılmıştır. 

Bunların dışında, çalışmamızın alanında olan diğer Şer‘iyye sicillerinden de yaralanma 

yoluna gidilmiştir. Belli konulardaki özgün ve net bilgilerin başka sicillerde olması ya da 

çalıştığımız dönemin başlangıcı ve sonlarında belirli konulardaki benzerlik ve farklılıkların 

ortaya konulabilmesi açısından, kaynak olarak yararlanmaya çalıştığımız diğer şer‘iyye 

sicilleri, I, II, III, VII, XI, XIII, ve XXIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defterleri’dir.  

Çalışmada temel kaynak olarak kullanılan XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defteri’nin transkripsiyonu da çalışmanın sonuna eklenmiştir. Defter’in transkripsiyonu 

yapılırken, basit transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır. Metinlerin günümüz alfabesine 

aktarılmasında metne sadık kalınmış, kelimeler değiştirilmemiş ve cümle kuruluşları da aslına 

uygun olarak verilmiştir. Transkripsiyon yapılırken, Defter’de yer alan sayfalar, çalışmada 

atıfta bulunmada kolaylık sağlayarak, bütünlüğü göstermesi açısından ve orijinalliğinin 

bozulmaması için, sayfanın sağ kısmı ‘a’ ve sol kısmı ‘b’ olarak değerlendirilmiş, “a” ve “b” 

sayfalarındaki farklı belgelere, yazım sırasına göre numaralar verilmiştir. Ancak Defter 

yazılırken mukayyid tarafından yazılmamış olan bu numaraların sıralamasında karışıklıklar 

bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmada kaynak olarak kullanılan bir belgeye atıfta 

bulunulurken; örneğin, AŞS., XV/46b; yani “XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defteri’nin 46. sayfasının ‘b’ kısmında geçen belgesi” şeklindeki yaygın sistem 

kullanılmıştır. Bu sistem Defter transkrip edilirken de bu şekilde verilmiş ve atıfta bulunulan 

belgeyi görmek isteyene kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle XV Numaralı 

Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nin transkripsiyonu çalışmanın arkasına eklenmiştir. 

Bunlardan başka; transkripsiyon yapılırken, belgenin bulunduğu durumdan kaynaklanan 

ve kenarlardan sayfada görülmeyen yerler için (kesik), zamanla silinmiş olan yerlere de (silik) 
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ifadesi düşülmüştür. Ayrıca, yanlış yazdığına kanat getirilen kısımlarda ise doğrusu dipnotta 

belirtilmiş, cümlenin gelişine göre, yazılması gereken ve yazılmamış olduğu belirlenen 

kelimeler de [] işaretleri içerisinde yazılarak, transkripsiyonun daha anlaşılır hale 

getirilmesine çalışılmıştır.  

Bu çalışma sırasında, özellikle belgelerin transkripsiyonu ve yorumlanması aşamasında 

yapıcı ve öğretici yardımlarıyla ve eleştirileiyle beni sürekli motive ederek destekleyen 

Hocam Sayın Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE ve Danışmanım Yrd. Doç. Dr. Haluk KORTEL 

başta olma üzere, kaynak konusundaki yardımları ve çalışmamdaki olumlu eleştiri ve 
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Salih TUNÇ, ve Öğr. Gör. Dr. Berna TÜRKDOĞAN’a, Öğr.Gör. Aydın BEDEN’e, birikimi 

ve çalışma alanımdaki bilgilerini benden esirgemeyen  Araştırma Görevlisi Güven DİNÇ ve 

kaynak ve çalışma ortamı konusunda benim için büyük emek harcayan Nimet Ayşe 
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GİRİŞ 

 

XIX. yüzyıla girerken hala büyük bir devlet görünümünü devam ettiren Osmanlı 

Devleti, çeşitli kurumlarında yüzyıllar devam eden bozulmalar ve aksaklıklar nedeniyle 

giderek zayıflamaktaydı. Buna karşılık sosyal ve siyasal alanlarda devrim niteliğinde birçok 

değişim ve gelişmeye imza atmış olan Batılı devletler, her alanda sürekli olarak ilerlemişlerdi. 

Batının bu yükselişi karşısında gerekli gelişmeleri gösteremeyen Osmanlı Devleti, bir yandan 

da güçlü Batının çeşitli konularda baskı ve içişlerine karışmasına maruz kalmaktaydı. İşte bu, 

kötü gidişatı durdurmak için Osmanlı Devleti’nin her alanda reform girişimleriyle dolu bir 

yüzyıldır XIX. yüzyıl. Osmanlı Devleti, siyasal yaşamında önemli bir dönüm noktasını ifade 

eden Tanzimat Fermanı ile yeni oluşturulan modern kurumları, devletin bütün yerel yönetim 

bölgelerine yaymaya çalışacaktır. Başta Anadolu olmak üzere bütün taşraya yayılmasına 

çalışılan bu değişiklikler neticesinde, XIX. yüzyıl Anadolu kentlerinin, idari, sosyo-ekonomik 

ve hukuki bakımdan bir değişim sürecine girdiği görülmektedir. İşte bu değişimin XIX. 

yüzyıl Anadolu kentlerine yansıdığını, kent tarihi çalışmaları için vazgeçilemez bir değere 

sahip olan Şer‘iyye Sicilleri’nde görmek mümkündür. 

Şer‘iyye Sicilleri ‘nin kayıt altına alındığı adli kurum olan Şer‘î Mahkemeler, Osmanlı 

Devleti döneminde, Müslüman halk arasındaki her türlü davayı gören mahkemelerdi. Aynı 

zamanda bu mahkemeler, Müslüman olmayan Osmanlı tebaasının da medeni hukukla ilgili 

davaları dışındaki davalarına ve Osmanlı tebaası ve yabancı devlet tebaaları arasındaki 

davalara da bakardı. Şer‘î Mahkemelerin en üst makamı, “Divan-ı Hümayun” ve “arz odası” 

denilen makamdı. Bu mahkemelerin en üst düzey  başkanlığını Anadolu ve Rumeli 

kazaskerleri yapmaktaydı.1  

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar her türlü hukuki meselelerin karara bağlandığı 

yer olan Şer‘iyye Mahkemeleri’nin başında kadılar bulunurdu. Mahkemenin bulunduğu 

yerleşimin büyüklüğüne göre de sayıları değişen mahkeme görevlileri vardı. Osmanlı yargı 

sisteminde teorik olarak toplu hakimler bulunmamasına rağmen kimi zaman bu 

mahkemelerde toplu hakimlere de rastlanmıştır.2 

1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile idari ve adli işler birbirinden ayrılmış, taşradaki 

adli görevler, yeni kurulan Nizamiye Mahkemelerine verilmiştir. Bununla birlikte Şer‘iyye 

Mahkemeleri ve bu mahkemeler arasında uyuşmazlık doğmuş ve bu bir sorun olarak Osmanlı 

                                                        
1 Zekeriya Bülbül, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, 2. Bs., Nobel Yay., Ankara 2000, s. 211. 
2 Mehmet Akif Aydın, “Osmanlı’da Hukuk”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. II, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, FGAŞ. 
Yay., İstanbul 1999, s. 391-392. 
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Devleti’nin sonuna kadar devam etmiştir. Bir yandan, Nizamiye Mahkemeleri adıyla yeni 

yargı kurumları oluşturulurken, diğer taraftan da devletin genel mahkemeleri olan Şer‘iyye 

Mahkemeleri, asli kimliklerini korumaya devam etmiştir. Merkezi otoriteyi güçlendirme 

kaygısıyla yapılan ıslahatlar, ilmiye sınıfının gücünü kırmaya yönelik olduğu için, kadılar ve 

kadılık kurumu da ortaya çıkan yeni durumdan dolaylı olarak etkilenmiştir. Şer‘iyye 

Mahkemeleri, Şeyhülislamlık makamına bağlanarak, kadıların idare, maliye ve belediye ile 

ilgili yetkileri ellerinden alınmış ve yalnızca dava görmekle yükümlü hale getirilmişlerdir. 

Böylece kadılar hem Şer‘iyye Mahkemelerinde hem de yeni kurulan Nizamiye 

Mahkemelerinde görev yapmaya başlamışlardır.3 

Osmanlı devlet bürokrasinin tanınmasında, tutulan defterlerin ve belgelerin çeşitleri ve 

özellikleri, birbirleri olan ilişkilerini belirleme hususunda önemli ipuçları vermektedir. 

Osmanlılar defter usulüne önem vermiş, Osmanlı kurumlarında, özellikle XV. yüzyılın 

ortalarından itibaren görüntü, yazı ve ifade bakımından farklılıklar gösteren yüzlerce defter 

tutulmaya başlanmıştır. Bu defterlerin sınıflandırılması ile kalemlerin dağılımına göre beş ana 

defter gurubu oluşturulmuştur. Bunlar, Dîvân-ı Hümâyun, Bâb-ı Âsafî ve Bâbıâli, Bâb-ı 

Defterî, Tahrir Defterleri ve Şer‘iyye Sicilleri diye bilinen Mahkeme Defterleridir.4 

İlk kadı sicillerinin Emeviler zamanında Mısır Kadısı Süleyman bin Itır tarafından 

tutulduğu bilinmektedir. Bu kadının bir davada verdiği karara karşılık, taraflardan birinin 

inkar yoluna gitmesi üzerine, kadı davayı tekrar görerek, kararı şahitler huzurunda sicile 

kaydettirmiştir. Böylece bu yeni usul istikrarlı bir biçimde devam etmiştir.5 

Osmanlılarda olduğu gibi, ortaçağ Türk-Müslüman devletlerinde merkezi idare 

tarafından tayin edilen kadıların özel arşivleri olduğu ve mahkemede cereyan eden bütün işler 

hakkındaki kayıtlarını tuttuğu malumdur. Abbasiler, Selçuklular ve İlhanlılar’da şer‘iyye 

sicillerinin bulunduğu da bilinmektedir. Ancak bunlar günümüze kadar ulaşmamıştır. Bu 

dönemlerde tutulmuş olan herhangi bir şer‘iyye siciline rastlanamamıştır. Bu nedenle 

Selçuklular ve Beylikler üzerinde yapılan çalışmalarda bir kaynak olarak söz konusu şer‘iyye 

sicillerinden faydalanma olanağı yoktur.6  

Osmanlı döneminde Şer‘iyye Mahkemeleri yazılı muameleleri, standart bir hale 

getirmiştir. Şer‘iyye sicillerinde yazı dili, ilk dönemlerde Arapça ve Türkçe karışık şekildedir. 

                                                        
3 Ekrem Buğra Ekinci, “Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri”, Türkler, C. XIII, YTY, Ankara 2002, s. 775-
776. 
4 Mehmet İpşirli, “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, Ed. Ekmeleddin 
İhsanoğlu, FGAŞ. Yay., İstanbul 1999, s. 195. 
5 M. A. Aydın, a.g.m., s. 418. 
6 İbrahim Yılmazçelik, “Şer‘iyye Sicillerinin Bir Merkezde Toplanması Üzerine Bazı Mülahazalar”, TC. I. 
Milli Arşiv Şurası, (20-21 Nisan 1998), BDAGMY, Ankara 1998, s. 161. 
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Ancak XVII. yüzyılın sonlarından itibaren dil tamamen Türkçeleşmiş ve kullanılacak 

kelimelere varana kadar her kısımda bir üslup birliği sağlanmıştır.7 Belirli bir kurala göre 

düzenlenen şer‘iyye sicillerinin incelenmesinde belli başlı problemler vardır. Bu sicillerin dil, 

üslup ve yazı tarzı olarak kendilerine has özellikleri vardır. Yazı tarzı, Osmanlı Devleti’nin 

hemen her tarafında aynı şekilde olmakla beraber, dil, Arap vilayetlerinde tutulan sicillerde 

Arapça, diğer yerlerde ise Türkçe, yer yer de Arapça’dır. Osmanlı erken dönemlerinde, 

Anadolu ve Balkan şehirlerinde tutulan şer‘iyye sicillerinin içerisinde Arapça belgeler daha 

çok iken bu sayı giderek azalmış ve üslup birliği sağlanmıştır.8 

Başlangıçta genellikle yerel olaylara dair belgeler defterin baş tarafına kaydedilirken, 

merkezden gelen ferman, berat ve buyruldu gibi belgeler ise defterin sonuna kaydedilirdi. 

Ancak XVII. yüzyıldan itibaren yerel belgeler defterin baş tarafına, merkezden gelenlerin ise 

defter ters çevrilerek diğer başına kaydedilmesi bir gelenek olmuştur.9 

Şer‘iyye sicilleri, mükemmel ve ayrıntılı bir Osmanlı tarihi kaynağı olduğu kadar mali, 

askeri, hukuki, idari, iktisadi ve diğer sosyal kurumların tarihi ile Osmanlı Devleti’nin çok 

çeşitli maddi ve kültürel konuları üzerinde yapılabilecek araştırmaların da birinci derece 

kaynaklarıdır. Şer‘iyye sicillerinin en eskisi Fatih Sultan Mehmed (Mehmet) zamanına kadar 

gitmektedir.10 Osmanlı Devleti’nin mahkeme tutanakları olan şer‘iyye sicilleri, Türk tarihinin 

XV-XX. yüzyıllar arasındaki döneminin incelenmesi bakımından başvurulan en önemli 

kaynaklardandır. Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nden Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar 

devam eden dönem içerisinde yapılacak olan Osmanlı tarihinin çeşitli çalışma sahalarına ait 

bilgi ve belgeler şer‘iyye sicillerinde  bulunmaktadır.11 

Şer‘iyye sicillerinin, tarih ve sosyoloji bilimleri açısından önemi büyüktür. Şer‘iyye 

sicillerinin içerikleri ve kapsadığı alanlar hakkındaki verileri göz önüne alındığında, her iki 

bilim dalı için de ne kadar önemli bir materyal olduğu anlaşılabilir. Şer‘iyye sicilleri esas 

itibarıyla sosyal yaşamı, şehir ve kasabalardaki etkili halk guruplarının oluşturduğu işleyişi ve 

bütün bunların yer ve zamana bağlı olarak gösterdiği değişimleri yansıtmaktadır. Bu siciller, 

Osmanlı Devleti Dönemi’nde sancak, kaza gibi idari birimlerde kadıların veya kadılık 

kurumunun bünyesinde tutulmuştur. Bu sicillerden bireyler arasındaki ilişkiler, bireyin 

                                                        
7 Ahmet Akgündüz, “Şer‘iyye Mahkemeleri ve Şer‘iyye Sicilleri”, Türkler, C. X, YTY, Ankara 2002, s. 58. 
8 Mehmet İpşirli, “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer‘iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, (28-29 
Mayıs), Bildiriler, İÜEFY, İstanbul 1991, s. 159. 
9 İpşirli, “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer‘iyye Sicilleri”, s. 159. 
10 Feyyaz Gürkan, “Şer‘iyye Mahkemeleri Sicilleri Üzerinde Bir Araştırma”, IX. Türk Tarih Kongresi, (21-25 
Eylül 1981), C. II, TTK Yay., Ankara 1988, s. 765. 
11 Orhan Avcı, “Kültür Tarihi Kaynağı Olan Şer‘iyye Sicillerinin Türk Milli Arşivciliğine Katılması”, TC. I. 
Milli Arşiv Şurası, (20-21 Nisan 1998), BDAGMY, Ankara 1998, s. 195. 
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toplum ve devletle olan ilişkilerine kadar geniş ölçüde ve oldukça karışık ilişkiler takip 

edilebilmektedir.12 

 

Kadılar Tarafından Oluşturulan Belgeler 

Şer‘iyye sicil defterleri, tutuluş şekillerine göre üçe ayrılır. Birincisi, tereke, vekalet, 

hüccet, ilâm gibi yalnızca bir konuya ait kayıtları içeren defterler, ikincisi, defterin bir 

tarafına evlenme boşanma, alacak verecek, nafaka, vakıf gibi mahalli olayların, diğer tarafına 

ise merkezden gelen resmi belgelerin kaydedildiği defterler, üçüncüsü ise, kayıt sırasında ne 

konu ne de tarih sırasına dikkat edilmeden karışık olarak tutulan defterlerdir.13 

Şer‘iyye sicillerindeki kayıtlar, sadece kadıların kaleme aldığı hüccet, ilâm, mürasele ve 

maruzlar değildir. Taşradaki yöneticilere merkez tarafından gönderilen ve hüküm denilen 

yazılı emirler, genel olarak kadılara yönelik olurdu. Kadı, kendisine padişah tarafından 

gönderilen ferman, berat ve benzeri emirleri, sadrazam, beylerbeyi ve kazaskerlerden gelen 

buyurulduları, Divan-ı Hümayun’dan çıkan emir ve hükümlerin ilgili yerlere gönderilmesi 

için yazılan resmi belge olan tezkereleri, arazi ve vakıflarda hak sahiplerine yetkili makamlar 

tarafından verilen ve bir nevi senet olan temessükleri şer‘iyye sicillerine kaydederdi.  

Hüccet; kelime anlamı olarak kanıt ve eylemin sabit olduğuna vesile olan şey demektir. 

Kadıların, halkın çeşitli konulardaki takrirlerini de deftere kaydetmesiyle hüccet denilen belge 

ortaya çıkar ve bu takrirler resmiyet kazanırdı.14 Şer‘î mahkemeler tarafından verilen fakat 

ilâmdan farklı olarak, herhangi bir hüküm içermeyen, sadece tarafların anlaşmaya 

vardıklarına  ilişkin kadının onayını içeren bir belgedir. Kadılar tarafından şer‘iyye sicillerine 

geçirilen hüccetler, alım satım, kira, nafaka, vasiyet, kefalet, borç, hibe, keşif, sulh, irsaliye 

vb. konular ile ilgilidir.15 Şer‘iyye sicillerindeki yazılı kayıtların büyük bir çoğunluğunu 

hüccetler oluşturur. Taraflara verilen hüccetlerin bir örneği sicil defterine kaydedilir ve 

böylece bir orijinal bir de sureti olmak üzere iki hüccet metni ortaya çıkardı. Hüccetlerin 

başında genellikle ya hüccetin düzenlendiği mahkemenin bulunduğu şehir açıklanır ya da bu 

şehir “mahrûse”, “mahmîye” ya da “medine” gibi kelimelerden birisi ile birlikte yazılırdı.16 

İlâm; kelime anlamı olarak bildirmek, haberdar etmek anlamına gelmektedir. Hukuki bir 

terim olarak ise, bir davanın mahkeme tarafından nasıl bir hükme bağlandığını gösteren 

                                                        
12 İpşirli, “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer‘iyye Sicilleri”, s. 157. 
13 Kenan Ziya Taş, “Arşiv Malzemesi Olarak Şer‘iyye Sicilleri ve Taşra Üniversitelerinde Tarih Araştırmaları”, 
TC. I. Milli Arşiv Şurası, (20-21 Nisan 1998), BDAGMY, Ankara 1998, s. 178. 
14 Avcı, a.g.m., s. 196. 
15 Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Yay., 
İstanbul 1994, s. 350. 
16 Akgündüz, a.g.m., s. 60-61. 
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belgedir. Kadının şer‘î mahkemede gördüğü bir davada verdiği kararın onaylanması için 

şeyhülislamlığa ya da herhangi bir konuda üst makamlara bilgi vermek anacıyla yazdığı 

yazılara da ilâm denmiştir.17 Her ilâm belgesi davacının iddiasını, kanıtları, davalının 

cevabını ve kararın gerekçelerine dair kayıtları içerir. Şer‘iyye Mahkemesi’nde yargı görevini 

yerine getiren kadı, yargılamayı tamamladıktan sonra dava dosyasını esas alarak kararını şer‘î 

hükümlere göre verirdi.  

Mar‘ûz; Şer‘iyye sicillerinde hüccet ve ilâmlardan farklı bir belgedir. Ma‘rûz, kelime 

anlamı olarak arz edilen şey demektir. Şer‘iyye sicillerinde bir belge olarak anlamı; kadı 

tarafından kaleme alınmasına rağmen herhangi bir karar içermeyen, hukuki bir durumun 

tespiti açısından yazılı bir kanıt olarak kabul edilmeyen ve kadının icra makamlarına idari bir 

durumu arz ettiği veya halkın kadılık makamına ya da diğer bir makama hitaben yazdığı 

şikayet dilekçesidir. Bunlar vezirler, civardaki diğer kadılar veya müftülerin ücretlerini talep 

etmek, boşalan görevleri bildirmek, merkezden kendine gönderilen emirlerin kendisine 

ulaştığını bildirmek, tutukluların salıverilmesi, vali ve kadıların ölümü gibi konulardır.18 

Mûrâsele; Şer‘iyye sicillerinde yer alan ve kadının makamlara, kendine denk veya daha 

aşağı rütbelilere hitaben yazdığı belgelere mûrâsele veya çoğulu olan mûrâselat denmektedir. 

Örneğin, merkezden gelen bir buyuruldu üzerine kadı, bir sanığın yakalanması için bölgenin 

kethüda veya voyvadasına adı geçen şahsın yakalanmasını buyuran bir yazı yazabilir.19 

 

Antalya Şer‘iyye Sicilleri20 

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

siciller XIX. yüzyıldan itibaren başlamaktadır.  

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

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

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

açısından değerli bilgiler içeren konuların hemen hepsiyle ilgili bilgiye ulaşılabilmektedir. 

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

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

                                                        
17 Kütükoğlu, a.g.e., s. 345. 
18 Akgündüz, a.g.m., s. 65. 
19 Akgündüz, a.g.m., s. 66. 
20 Hasan Moğol, Antalya Tarihi, Mehter Yay., Ankara 1997, s.18-20; Aydın Beden, 1854-1859 Tarihleri 
Arasında Antalya (8 No’lu Antalya Şer‘iyye Sicilleri Defterine Göre), Akdeniz Üniv. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2004, s. 9; Güven Dinç, 9 No’lu 
Antalya Şer‘iyye Sicili Defterine Göre 1853-1859 Yılları Arasında Antalya Şehrinin İdarî Ve Sosyo-
Ekonomik Durumu, Akdeniz Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Antalya, 2004, s. 5; AŞS., X,; AŞS., XI,; AŞS., XII; AŞS., XIII; AŞS., XIV; AŞS., XV. 



 

 

6 

bulunmaktadır. 

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

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

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

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

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

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

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

yıpranmış olduğu için içerdiği belgelerin yarısı okunamayacak durumdadır. 

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

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

yer almaktadır. 

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

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

oldukça yıpranmış haldedir. 

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

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

bulunmaktadır. 

VIII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri; 1268-1275 (1852-1859) yılları arasını 

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

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

almaktadır. 

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

yılları arasını kapsamaktadır. Defterdeki kayıtlar kronolojik sıralamayı takip etmemektedir. 

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

çoğunluktadır. 

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

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

hüccet, ilâm ve terekelerden oluşmaktadır.  

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

arasındaki kayıtları içermektedir.  

XII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri 1279-1280 [1863-1864] yılları arasındaki 

kayıtları içermektedir. Toplam 157 sayfadan oluşan defter oldukça büyüktür. Defter çoğunlukla 

hüccet, ilâm ve terke kayıtlarından oluşmaktadır. 
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XIII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri 1280-1281 (1864-1865) yılları arasındaki 

kayıtları içermektedir. Defter çoğunlukla hüccet ilâm ve tereke kayırlarından oluşmaktadır. 

Defter toplam 104 sayfadan oluşmaktadır. 

XIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri 1281-1282 (1866-1867)  yılları arasını 

kapsamaktadır. Defter 73 sayfadır ve kayıtlı toplam belge sayısı 280’dir. Ancak defterin bazı 

sayfalarının yırtılmış ve okunamaz olduğunu da belirtmek gerekir. Defterdeki kayıtlar hüccet, 

ilâm ve tereke kayıtlarından oluşmaktadır.  

Çalışmamızın temelini oluşturan XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri ise 87 

sayfa olup 1282-1283 [1865-1867] yılları arasındaki mahkeme tutanaklarını içermektedir. 

Defterin yazıları oldukça okunaklı olup birkaç belge dışında okunmasında zorluk çıkaracak 

tahribat söz konusu değildir. Defterdeki belgelerin büyük bir çoğunluğu 1282 (1866) yılına 

aittir ve belgeler kronolojik sıralamaya göre tutulmamıştır. Defterde, numara verdiğimiz 295 

tane belge bulunmakta ve bunların büyük çoğunluğunu çeşitli konulara ait hüccetler ve 

ilâmlar oluşturmaktadır. Mar’uz ve mûrâsele ise az sayıdadır. Defter, geniş olan içeriği 

nedeniyle tutulduğu yıllara ait birçok konuyu içermekte ve oldukça ayrıntılı bilgiler 

vermektedir. 
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1. BÖLÜM 

XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR ANTALYA 

 

1.1. Türk Tarihi Öncesi Dönem   

MÖ. V-III. yüzyıllara ait sikkelerde Antalya kentin kurucusu olarak Kilikya krallarının 

atası olarak bilinen “Kral Mupsus” adı geçmektedir. Ancak birçok kaynağa göre Antalya’nın 

asıl kurucusunun, Bergama Kralı II. Attalos olduğu yönündeki görüşler daha ağır 

basmaktadır.21 

Düşmanlarını mağlup ederek tahtını sağlamlaştıran Bergama Kralı Attalos, Frigya ve 

Pamfilya’ya da hükmediyordu. Kral, bu bölgelerdeki gücünü kullanarak buralarda kentler 

kurdurmuştur. Antalya da kralın kurdurduğu bu kentlerden birisidir.22  

Antalya Anadolu’nun güneyinde, kendi adını taşıyan körfezin kuzey-doğu ucunda 

kurulmuş bir şehirdir. Eski eserlerde “Attaleia”, Avrupa dillerinde “Adalia” ve Türk 

eserlerinde ise “Adalya” olarak geçmektedir. Antalya, ismini kurucusu olan Bergama 

Kralından almaktadır. Antalya şehri kurulmadan evvel de buranın bir yerleşim alanı olduğu 

sanılmaktadır. Antalya’nın bulunduğu yer, eski dönemlerde burada bir liman kenti 

kurulmasını kolaylaştırıcı doğal şartları ile oldukça çekici bir yerdir. Karaya doğru iyice 

sokulmuş körfezin sonunda bulunan mevki, Akdeniz’den Anadolu içlerine nüfuz etmeye 

elverişli bir yapıdadır.23 

Doğal limanları ile çevresindeki yerleşim yerlerinden daha hızlı gelişen ve onları 

gölgesinde bırakan Antalya, Roma İmparatorluğu’na geçince korsanların eline düşmüştü. 

MÖ. 79 yılında korsanların şehirden kovulmasıyla, Antalya’da Roma egemenliği dönemi 

başlamış oldu. Antalya MS. 43 yılında Roma eyaletleri arasına katılmış, bu aşamadan sonra 

ve Bizans döneminde de şehrin önemi giderek artmış ve Akdeniz’in en hareketli ticaret 

limanlarından bir olmuştur.24 

Bergama Kralı II. Attalos tarafından MÖ. 2. yüzyılda kurulan Antalya, Bergama 

Krallığı MÖ. 133 yılında vasiyet yoluyla Roma’ya bağlanınca, Roma İmparatorluğu’na dahil 

olmuştur. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye bölününc,e bütün Anadolu gibi Antalya da 

Bizans’a bağlı duruma geldi ve bu olaydan sonra Antalya’da Hıristiyan cemaatinin giderek 

                                                        
21 Rifat ÖZDEMİR, “Osmanlı Döneminde Antalya’nın Fiziki ve Demografik Yapısı (1800-1867)”, XI. Türk 
Tarih Kongresi (5-9 Eylül 1990),  C. IV, TTK., Ankara 1994, s. 1369. 
22 Charles Texier, Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, C. I, (Fransızca’dan Osmanlıca’ya Çev. Ali 
Suat, Latin Harflerinden Akt. Kazım Yaşar Kopraman, Sad. Musa Yıldız), Enformasyon ve Dökümantasyon 
Hizmetleri Vakfı Yay., Ankara 2002, s. 371. 
23 Besim Darkot, “Antalya”, İA., C. I, MEB Yay., İstanbul 1978, s. 459-460. 
24 Hasan Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, 1. Bs., Mehter Yay., Ankara 1991, s. 17. 
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büyümesiyle burası bir Hıristiyan kentine dönüştü.25  

Antalya’nın kurulmasıyla yakınındaki Olbia kenti yıkılmıştır. Çünkü yeni kurulan 

Antalya kentinin ticaret olanağı ve deniz aşırı bağlarına hakim olan iyi bir konumda 

bulunması, çevresindeki diğer kentlerin öneminin kaybolmasına neden oluyordu. Antalya’dan 

başka bütün Pamfilya kentleri boşalmış olduğu halde, Antalya limanı sürekli olarak 

canlılığını korumuştur.26 

Bizans hakimiyetine girdiğinde Antalya’nın Bizans için en önemli avantajı, Akdeniz’in 

en işlek limanı olması ve doğuya açılan kapı olarak ulaşımdaki sahip olduğu önemdi. Bu 

avantajından dolayı önem verilen kentin surları 4. yüzyılda tamir edilmiştir. Kent, ticari 

malların Anadolu’ya ulaşmasındaki rolü kadar Hıristiyanlığın da ihracında önemli rol 

oynamıştır. Bizans hakimiyetindeki Antalya’da oturan küçük bir Yahudi topluluğunun, 

Müslüman ülkelerdeki dindaşlarıyla olan ilişkileri, buranın Müslüman ülkelerle olan ticari 

ilişkilerinin artmasına vesile olmuştur. Bunun yanı sıra kent, Müslüman, Venedikli, Cenovalı, 

İtalyan ve İspanyol tüccarların kullandığı uluslar arası bir ticaret merkezi haline gelmişti. 

Ayrıca şehirde bu dönelerde vergi muafiyeti ve sınırsız ticaret yapma hakkı vardı.27  

Bizans döneminde Antalya’nın önemi artmış ve kent, Akdeniz havzasında etkin bir 

ticaret limanı olmuştur. Bu yüzden Müslümanların ilk yayılma dönemlerinde zaman zaman 

İslam akıncılarının saldırısına uğramış ve 860 yılında Halife Mutevekkil tarafından ele 

geçirilmiştir. XI. yüzyıl sonlarında bütün Anadolu’nun Türkler tarafından fethedilmesiyle 

Antalya, Türklerin eline geçmiş fakat 1103 yılında Alexis Kommen tarafından Türklerin 

elinden geri alınmıştır.28  

Antalya’nın konumundan kaynaklanan önemi X. yüzyılda daha da artmış, Bizans 

İmparatorluğu’nun en önemli kentlerinden birisi olmuştur. Antalya’nın Arap orduları 

tarafından geçici olarak fethedilmesiyle, bu tür saldırılardan korkan Bizans İmparatorluğu, 

kente yeni surlar inşa etme yoluna gitmiştir. Ancak XI. yüzyıl da Bizans’ın zayıflamasıyla 

kentin sosyo-ekonomik durumunda kötüleşme olmuştur. Arkasından Anadolu’da Türklerin 

ağırlığı hissedilmeye ve Selçuklu hükümdarlıkları kurulmaya başlayınca, şehrin Bizans 

İmparatorluğu ile olan bağlantısı kesilme noktasına gelmiştir. Selçuklu Beylerinin Antalya ve 

havalisine yaptığı akınlarla şehrin ticari faaliyetleri iyice gerilemiştir.29  

                                                        
25 Hüseyin ÇİMRİN, Antalya Tarihi ve Turistik Rehberi, 4. Bs., Öteki Matbaası, Ankara 1999, s. 48. 
26 Texier, a.g.e., C. II, s. 442. 
27 Çimrin, a.g.e., s. 48. 
28 Darkot, a.g.m., s. 460. 
29 Çimrin, a.g.e., s. 49.  
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1.2. Selçuklu Dönemi  

Antalya’nın Türkler tarafından ilk alınışı, 860 yılında bir Türk amiral kumandasında 

Müslüman donanması tarafından gerçekleştirilmiştir.30 Uzun süredir yaptıkları akınlar 

nedeniyle Antalya yöresini tanıyan Selçuklu Türkleri, burada bir üs kurmayı gerekli 

görüyorlardı. Türkler için, şehrin alınması ticari nedenlerden ötürü de oldukça önemliydi. 

Zira Antalya, Selçukluların merkezi olan Konya ve Anadolu’nun güneydeki doğal çıkışıydı 

ve Mısır ile yapılan ticaretin en büyük liman kentiydi.31  

Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1085 yılında Antalya’yı fethetmiş fakat çok önemli bir 

şehir olan Antalya’yı elinden çıkarmak istemeyen Bizans İmparatorluğu, 1103 yılında burayı 

tekrar geri almıştır. Ancak bir süre sonra tekrar Türkler tarafından fethedilen Antalya 1120 

yılında Bizans İmparatoru Yuannis tarafından geri alınmıştır.32 Bizans İmparatoru Yuannis, 

Türkleri kesin bir yenilgiye uğratarak onları Anadolu topraklarından tamamen çıkarmak için 

1140 yılında büyük bir ordu ile Türklerin üzerine yürümüştür. Ancak Bizans’ın bu amacında 

başarılı olamayarak geri çekilmesi ile Türklerin batıya doğru olan akınları hız kazanmıştır. 

Varolan oratamı iyi değerlendiren Selçuklu Sultanı Mesud, Antalya yakınlarına kadar 

akınlarda bulunmuştur.33 

1182 yılında II. Kılıçarslan Antalya’yı kuşatmış ancak ele geçirememiş, İstanbul’u 

Latinlerin kuşatması ile Antalya’ya Aldobrandini isimli bir İtalyan hakim olmuştu. Ticaret 

yapılan bütün kara ve deniz yolarında asayişin bozulması ve her taraftan Antalya limanına 

gelen tüccarların soyulması nedeniyle gelen şikayetler üzerine harekete geçen Gıyaseddin 

Keyhüsrev şehri kuşatmış, fakat Aldobrandi’nin Kıbrıs’tan yardım almasıyla geri çekilmek 

zorunda kalmıştır. Ancak geri çekilen Sultan, Antalya’ya hakim yolları tutarak şehri gözetime 

almış, bu vesileyle baskı uygulayarak şehir dışına çıkanları esir alıyor ve şehri teslime 

zorluyordu.34  

1203 yılında Selçuklu Sultanı III. Kılıçarslan’ın Isparta’yı almasıyla Antalya’nın 

fethedilmesinin yolu açılmıştı. Selçuklu Devleti, Eğridir, Borlu, Yalvaç ve Antalya tarafına 

Türkmen aşiretlerini yerleştirmeye başlamıştı.35 

Anadolu’dan Antalya limanına getirilen mallar konusunda Latinler sorun 

                                                        
30 Çimrin, a.g.e., s. 49.  
31 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, 2. Bs., Çev. Erol Üyepazarcı, TVYY, İstanbul 2000, s. 65. 
32 Çimrin, a.g.e., s. 49.  
33 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, 8. Bs., Ötüken Yay., Ankara 2003, s. 289. 
34 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, 8. Bs., Ötüken Yay., Ankara 2004,  s. 306. 
35 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 18. 
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çıkarmaktaydılar. Bu durum Antalya’nın ticaret limanı olarak Anadolu’ya mal sevk 

etmesinde önemli sorunlar doğurmaktaydı. Selçuklular, Akdeniz ile bağlantılarının olmaması 

nedeniyle, Antalya limanını kullanmadıkları taktirde, dünya ticaretine kapalı hale 

gelmekteydi. Selçuklu için bu yolu açmak gerekliliği doğmuştu ve 1204 Latinlerin İstanbul’u 

zaptetmesiyle Antalya’nın Bizans ile olan bağlantısı tamamen kesilmiş ve Türklerin işleri 

daha da kolaylaşmıştı.  

Anadolu’da önemli bir ithalat ve ihracat limanı olan Antalya, Avrupa’dan ve Mısır’dan 

gelen ticaret gemilerinin mallarının, Anadolu içlerine ulaştırılmasında hayati öneme sahipti. 

Ancak bu şehrin Türkler tarafından fethedilmesinden önce de burada, bir Türk-Müslüman 

ticaret kolonisi de oluşturulmuştu.36 

Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev, Anadolu toprakları üzerindeki ticaret yollarına 

önem veriyor, sefer ve fetihlerinde bu hususa dikkat ediyordu. Bizans’ın parçalanmasıyla, 

Anadolu’daki ticaret yollarında emniyet ve asayiş kalmamıştı. Gıyaseddin Keyhüsrev bir 

sefer ile Karadeniz yollarını güvence altına aldıktan sonra güney yolları için Antalya’yı 

almaya karar vermişti. 

Bizans’ın Karadeniz’de ticareti ele geçirmeye yönelik saldırılarını püskürten Selçuklu 

Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev, Samsun’u kurtarıp Karadeniz ticaretinin güvenliğini 

sağladıktan sonra Avrupa ve Mısır’dan gelen ticaret gemilerinin uğradığı en önemli ithalat ve 

ihracat limanı olan Antalya’ya yönelmiştir. Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi 

Antalya’da da Latin-Rum çatışması vardı ve bu durum Antalya yolu ve limanının güvenliğini 

yok etmiş, Asya ve Afrika’dan gelen ticaret gemileri soyulmaya başlamıştı. Şehri bu 

durumdan kurtarmak ve Türk hakimiyetine sokmak isteyen sultan, Antalya’yı kuşatmış fakat 

Kıbrıs’tan gelen yardım yüzünden başarılı olamayarak geri çekilmek zorunda kalmıştır.37 

Latin yönetiminin baskısından bunalan Rumlar, Latinlerin yerine adil Türk idaresini 

tercih ediyorlardı. Gıyaseddin Keyhüsrev ile gizlice görüşmeler yapan Rumlar, şehri tekrar 

kuşatması halinde ona yardım edeceklerini vaat etmişlerdi. Şehirdeki karışıklık ve 

ayrılıklardan yararlanmayı düşünen Sultan hareke geçerek şehri tekrar kuşatmıştır. 5 Mart 

1207 tarihinde Antalya’yı ele geçiren Gıyaseddin Keyhüsrev, Mübazereddin Ertokuş’u şehrin 

valiliğine ve subaşılığına getirmiştir. Ayrıca Türk fetih geleneğine uygun bir şekilde davranan 

Sultan, şehre imam, müezzinler ve hatipler tayin etmiştir.38 Böylece Türkler, Kıbrıs’tan 

gelecek ticaret gemilerinin demirleyebileceği limana, teraslar halinde yamaçlara dizilmiş 

                                                        
36 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, s. 306. 
37 Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, TTK Yay., Ankara 1995, s. 453. 
38 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, s. 307. 
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evlere sahip, portakal ve limon bahçeleriyle çınar ormanlarının çevirdiği güzel bir şehre sahip 

olmuşlardı.39 

Müslümanlara karşı haçlılardan yardım isteyen Rumlar, haçlılarla isteklerinde 

uyuşamadıkları için Türklere bağlı kalmayı tercih etmişler, böylece Antalya Selçukluların 

eline geçmişti. Ancak Kıbrıs Frankları, şehri Türklerden geri alarak 1214 yılına kadar 

Antalya’da hakim olmuşlardır.40 

Anadolu’nun güneydeki en önemli liman şehri Antalya’yı yeniden Türk hakimiyetine 

sokan Keykavus, ticari çıkarları ayını olan Kıbrıs Kralı ile bir ticari anlaşma yapmak 

istiyordu. Bu anlaşma ile Antalya Limanı eski ticari etkinliğine kavuşacak ve gelişecekti. 

Ancak iki devlet arasında, aşılması gereken sorun olan bölgeler söz konusuydu. Selçuklular 

ve Kıbrıs Kralı, Suriye-Kilikya bölgesine yönelik politikalarında ayrı yönetimleri 

desteklemekteydiler. Ancak Sultan Keykavus’un girişimleri ile bu sorun aşılmış, her iki 

ülkenin tüccarları için, her iki hükümdarın ülkesinde de güvenli ticaret yapma koşullarını 

sağlayan anlaşmaya varılmıştır.41 

Antalya’nın Türkler tarafından fethedilmesi, Türkiye ticaretini önemli bir şekilde 

etkilemiştir. Artık önemli bir liman kentine sahip olan Selçuklular, ilk defa Batılılarla ticari 

anlaşma yapmışlardır. İzzeddin Keykavus, Kıbrıs Kralına bir elçi göndererek, onunla ticari 

bir anlaşma imzalamıştır. Sadece ticari alanda değil askeri alanda da Antalya’nın 

olanaklarından yararlanmasını bilen Türkler, burayı deniz kuvvetleri için önemli bir üs haline 

getirmişlerdir.42 

Selçuklular, sadece Antalya’da değil denize kıyısı olan birçok liman şehrinde tersane ve 

donanmalar meydana getirmişlerdir. Bu iller Karadeniz’de Samsun ve Trabzon, Akdeniz’de 

ise Antalya ile birlikte Alanya’dır. Selçuklu dönemi Antalya Beyleri, yaptıkları çalışmalar 

neticesinde denizcilikte çok ileri gitmişlerdir.43 

Ancak Akdağ’a göre, Antalya’nın alınmasıyla Türklerin deniz ticareti ile doğrudan 

temasa geçtiği açıktır fakat bu aşamada Türklerin ticari ilişki kurduğu devletlere deniz 

yoluyla gittiğine dair bir bilgi mevcut değildir.44 

Antalya’nın ele geçirilmesinden sonra Avrupalılarla ticari ilişkilere giren Gıyaseddin 

Keyhüsrev fetihten önce malları soyulan tüccarlara tazminat ödenmesi için bir buyruk 

                                                        
39 Nicola Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, C. I, (Çev. Nilüfer Epçeli, Çev. Kontrol. Kemal Beydilli, 
Yayına Hz. Erhan Afyoncu), Yeditepe Yay., İstanbul 2005, s. 130. 
40 Texier, a.g.e., C. I, s. 252. 
41 Cahen, a.g.e., s. 69. 
42 Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 307. 
43 Osman Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, 14. Bs., Ötüken Yay., İstanbul 2003, s. 330. 
44 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. I, Cem Yay., İstanbul 1995, s. 28.  
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yayınlamış ve ticaret gemileri ve kervanlarından alınan bac ve geçiş vergilerini kaldırmıştır.45  

Anadolu’ya açılan büyük bir kapı olan ve Akdeniz kıyısında bulunan Antalya Limanı, 

Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Türklerin eline geçmiş ve Rodos ile 

Kıbrıs’ın karşısında yer alan Antalya Limanı dışındaki kıyılar kısa zamanda 

Türkleştirilmişti.46  

Selçuklular, Antalya gibi önemli bir giriş ve çıkış limanına sahip şehirde ticareti 

kolaylaştırmak için, buraya sermaye sahibi tüccarları yerleştirmiş ve onlara kolaylıklar 

sağlamışlardır. Türk tüccarlarına sağlanan kolaylıkların yanı sıra yabancı tüccarlara da çeşitli 

imtiyazlar vermişlerdir.47 Antalya’nın fethedilmesi Selçuklulara bölge ticaretinde büyük bir 

prestij kazandırmıştı. Ancak elde edilen bu prestijin devamlı olabilmesi için sahildeki başka 

liman şehirleri ile desteklenmesi ve ticaret yapanlara çeşitli imtiyazlar tanınması 

gerekmekteydi.  

Bu nedenle Sultan Alaeddin Keykubat, 8 mart 1220 tarihinde Venedikliler ile bir ticaret 

anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre; Venedikli bütün tüccarların yollarının güvenliği 

konusunda, sultanın ülkesinde iki yıl boyunca sürecek bir barış imzalanmış sayılacaktı. 

Selçuklu Sultanı’nın sahibi olduğu bütün ülkelerde, Venedik tüccarların geçişlerinde ve 

buralarda yaptıkları ticarette yalnızca %2 vergi alınacak ve kıymetli madenler ile zahireden 

gümrük vergisi alınmayacaktı. Ayrıca bir Venedik gemisi, Selçuklu Sultanı’nın 

hakimiyetindeki sahillerde tehlikeye düşecek olursa yardım edilecek, zararları karşılanacak ve 

Venedik gemilerini takip eden düşman gemilerinin Selçuklu sularına sokulması Türklerce 

engellenecekti.48 

Bu ticari anlaşma ile Venediklilere Türkler tarafından sağlanan imtiyazlara karşılık 

olarak Türklerin elde ettiği imtiyazlar da vardı. Anlaşma uyarınca, Selçuklu Sultanı kendi 

hakimiyetinde yaşayanların, Venedik sularına gerek kendi gemileri gerekse başka gemilerle 

girmesi halinde onların selamlanmasını istemekteydi. Venedik Dukası hakimiyetindeki 

sularda herhangi bir tehlikeye düşen Türk gemisine Venediklilerce yardım edilecek ve 

zararları karşılanacaktı. Yine Selçuklu Sultanı tabiiyetindeki birisi Venedik sınırlarında ölürse 

malları ortakları çıkana kadar koruma altına alınacak ve hiçbir güçlük çıkarılmadan teslim 

edilecekti.49 

                                                        
45 Sevim-Merçil, a.g.e., s. 454.  
46 Cahen, a.g.e., s. 134. 
47 Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet, 5. Bs., Ötüken Yay., İstanbul 2005, s. 107. 
48 Emine Uymaz, “Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad Dönemine (1220-1237) Bir Bakış”, Cogito-
Selçuklular, S. 29, Güz 2001, YKY, İstanbul 2004, s.122-123. 
49 Uymaz, a.g.m., s. 123. 
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Selçuklular Anadolu’da fethettiği yerleri Türkleştirmek ve buralarda Türk ticaret 

adamları vasıtasıyla ticareti geliştirmek için çalışmışlardır. Ancak Türklerin fethettiği birçok 

Anadolu kentinde, çok ileri derecede ve düzenli olmasa da Türklerden önce ticari bağlantılar 

ve ticari işlerlik sağlanmıştı. Bu şehirlerden birisi de Antalya’dır. Ticaretin geliştiği bir 

coğrafyada önemli bir mevkide bulunan Antalya’da birçok küçük Yahudi kolonileri 

mevcuttu. Türkler şehri aldığında, Antalya ticari hayatında çok önemli olan Yahudiler, 

kendilerine ait bir mahallede oturuyorlardı.50 

Antalya, Selçuklular tarafından temelli olarak ele geçirildikten sonra, şehrin ticari 

faaliyetleri artmıştır. Selçuklular, Antalya limanından ticari ürünlerin Anadolu’ya girmesinde 

önemli bir geçiş noktası olma özelliğini korumuşlar, ve Bizans İmparatorluğu’nun Antalya’da 

Venedik ve Cenevizlilerle kurdukları ticari ilişkileri devam ettirmişledir. Selçuklular, 

Venedikliler ile ticari anlaşma yaptıktan sonra şehrin imarında önemli çalışmalara 

girişmişlerdir. Kültürel tesisler yapılmış, kaleler restore edilmiş, köprüler, camiler, 

medreseler, imarethaneler, yollar yapılmış ve burada yeni bir tersane kurulmuştur.  

 Yapılan ticaret anlaşmaları ve değerli altın sikkelerin basılmasıyla, Selçuklu Türkiyesi 

dünya ticaret halkasına dahil edilmiştir. Selçuklu sultanları bizzat kendileri yaptığı gibi, diğer 

rütbeli devlet adamlarını, ulaşım, konaklama ve depolama amaçlı tesisler yapmaya teşvik 

etmişlerdir.51 Selçuklular zamanında Anadolu’da yapılan çok sayıda kervansarayların en 

önemlileri, Anadolu’yu zamanının doğu-batı ve güney-kuzey istikametinde kateden büyük 

ticaret yolları üzerindekilerdir. Bu ticaret yollarından doğu-batı istikametinde olanı, 

Antalya’dan başlayarak Alanya, Konya, Aksaray, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum gibi 

önemli Anadolu şehirlerinden geçerek İran ve Türkistan’a ulaşmaktaydı.52 Selçuklu 

döneminden kalan kervansaray kalıntıları, bugün birçok ilin eski ticari haritasını aydınlattığı 

gibi Antalya ile ya da bu ilin aracılığıyla yapılan ticaretini de ortaya koymaktadır. 

Antalya, Selçuklular devrinde, özellikle Alaaddin Keykubat zamanında Anadolu’nun en 

önemli siyasi ve iktisadi merkezlerinden birisi iken bu durum sonradan değişmiştir. Sultan 

Yıldırım Beyazıt zamanında Antalya bu üstünlüğünü Bursa çevresi ve Ege yöresine 

kaptırmıştır.53 Bu durumun ortaya çıkmasında Anadolu’daki Türk hakimiyet sahasının 

genişlemesi etkili olmuştur. Daha önce Selçuklu Türkiyesinde Sinop-Antalya hattı uç 

bölgeleri oluşturmaktaydı ve özellikle Antalya, deniz yoluyla batıya açılan kapı 

                                                        
50 Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, s. 381. 
51 Jean-Pierre Bodmer, “Selçuklular Anadolu’da”, Cogito-Selçuklular, S. 29, Güz 2001, YKY, İstanbul 2004, s. 
41. 
52 Turan, Selçuklular ve İslamiyet, s. 108. 
53 Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. I, s. 100. 
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durumundaydı.  

Antalya Selçukluların eline geçtiği zaman, Türklerin birinci tersanesi olmuş ve şehir 

yeni bir gelişme sürecine girmiştir. Bizanslılar zamanından kalan kale ve kuleler tamir 

edilmiş, şehrin savunması güçlendirilmiştir.54 

Türkler Antalya’yı ele geçirince şehrin kalesini tamir ederek neredeyse kaleyi yeniden 

inşa etmişlerdir. Çünkü yapılan savaşlarda kalenin birçok yeri tahrip olmuştu.55 Anadolu 

Selçuklu Devleti döneminde donanma merkezi olan Antalya’nın, Selçuklular tarafından 

sadece surları değil, rıhtımları da tamir edilmiş ve buraya bir tersane inşa edilmiştir. Bu 

aşamadan sonra Antalya, Selçuklu Devleti’nin donanma üssü olmuştur. Antalya Selçuklular 

için bir askeri liman kenti olmanın dışında sultanların kışlık konaklama yeri olması nedeniyle 

şehir yönetimsel ve kültürel bir merkez haline getirilerek gelişmiştir.56 Donanma üssü olan bu 

bölgeden “Melikü’s-sevahil” veya “amirü’s-sevahir” denilen bir vali sorumlu olmuştur.57 

Selçukluların güney sınırında bulunan Alanya ve Antalya, sultanların kışladıkları ve 

zaman zaman hazinelerini sakladıkları yer olduğu için temlik olarak verilmezdi. Sınır olarak 

da dikkat çeken bu şehirlerin elde tutulması için özel bir çaba gerekmekteydi. Bu nedenle 

Selçuklular “Güney Bölgesi Komutanlığı” adında bir komutanlık oluşturmuşlardı. Bu 

komutanlığın başına da Mübazereddin Ertokuş getirilmiştir.58  

 

1.3. Hamitoğulları Dönemi   

Hamidoğulları Beyliği, 13 yüzyıldan önce Borlu, Isparta, Eğridir ve Yalvaç taraflarına, 

Selçuklular tarafından yerleştirilmiş olan aşiretin kurduğu beyliktir.  Bu beyliği kuran aşiret 

muhtemelen Teke aşiretidir. Beylik kurulduktan sonra güneye doğru genişlemeye 

başlamıştır.59 Selçuklular zamanında önemli bir merkez haline getirilen Antalya, Beylikler 

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

birlikte Hamidoğulları’nın eline geçmiştir.  

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

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

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

ikinci koluna “Tekeoğulları” denmektedir. Gerçekte ise Selçuklu Devleti Antalya’yı 

                                                        
54 Texier, a.g.e., C. II, s. 443. 
55 S. Fikri Erten, Antalya Tarihi, Üçüncü Kısım, Yayın Şirketi Yok, Antalya 1948, s. 81 
56 Sevinç Özen Güçlü, Kentleşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci, 1. Bs., 
KBY, Ankara 2002, s. 37. 
57 Çimrin, a.g.e., s. 51. 
58 Cahen, a.g.e., s. 202. 
59 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. I, 5. Bs., TTK Yay., Ankara 1988, s. 49. 
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fethettikten sonra buraya Teke Türklerini yerleştirmişlerdi. Hamidoğulları işte bu Teke 

Türkleri arasından yetişmişlerdir.60 

Selçuklular tarafından Bizans sınırına yerleştirilen Hamidoğulları bir uç beyliği idi. 

İlhanlılar, Anadolu’yu egemenlikleri altına alınca bu beylik de onlara katılmıştır. İlhanlıların 

Anadolu genel Valisi olan Demirtaş Bey, Anadolu’daki beylikleri teker teker ortadan 

kaldırmaya başlamıştı. 1324 yılında Hamidoğulları’nın üzerine yürüyen Demirtaş Bey 

Antalya’da bu beyliği sıkıştırmıştı. O sırada Antalya’yı idaresinde tutan Mahmud (Mahmut) 

Bey, Demirtaş Bey’e yaranmak için Hamidoğulları beyi olan Dündar Bey’i ona teslim 

etmiştir. Bütün bölgeyi ele geçiren Demirtaş Bey, kendisine yardım ettiği için Antalya’nın 

yönetimine dokunmayarak buranın Mahmut Bey’in elinde kalmasına müsaade etmiştir.61  

Antalya Türklerin eline geçmeden önce Kıbrıs için önemli bir ticari açılım şehriydi. 

Kıbrıslılarla birlikte Venedikliler ve Cenevizliler de Antalya Limanı’nı kullanmak suretiyle 

Anadolu’dan şab, ipek, ipekli kumaş, pamuk, halı, Ankara tiftiği, deri sabun ve doğudan 

gelen baharat ürünlerini alıyorlardı.62 Ticari anlamda bu kadar öneme sahip bir şehir olan 

Antalya’nın Türklerin eline geçmesi, Kıbrıs Kralı için önemli bir kayıptı. Çünkü Kıbrıs, başta 

gıda maddeleri olmak üzere bir çok ihtiyacını Anadolu’dan karşılamaktaydı. Bu nedenle 

Antalya’nın Türklerin elinden geri alınması için Antalya’daki Rumlarla ittifak yapan Kıbrıs 

Kralı, ani bir gece baskınıyla şehri işgal ederek birçok Türk’ü öldürmüştür.  

Kıbrıs Kralı I. Pierre, kendi adasının karşısında duran önemli bir limanı yöneten güçlü 

ve zengin Antalya’yı almak istiyordu. Kaynaklara göre, 12 şehir, 25 kale ve binlerce süvariye 

sahip olan Teke Beyi, bu gücüne rağmen ticaretle zenginleşen başkentini savunamayacak ve 

Antalya bir kez Frankların eline geçecekti.63 

Antalya kaybının acısını unutmayan Kıbrıs Kralı Pierre, 1361 yılında büyük bir 

donanma ile Antalya’yı kardan ve denizden kuşatmıştır. Bu ani kuşatma ile yenilgiye uğrayan 

Mübarizeddin Mehmet Bey Korkuteli’ne çekilerek savaşa devam etmiştir. Yıllarca süren 

mücadele sonunda Mübarizeddin Mehmet Bey, 1373 yılında Kıbrıs Kralını Antalya’dan 

kovarak burayı tekrar Türk egemenliğine sokmuştur.64 Mübarizeddin Mehmet Bey’in bu 

zaferi, Antalya’nın altıncı kez Türkler tarafından fethedilmesidir. Antalya’yı geri almak için 

verdiği mücadele neticesinde bu Türk komutanına Zincirkıran unvanı verilmiştir. 

Antalya’nın yeniden Türk hakimiyetine girmesi için çalışan ve mücadeleyi bırakmayan 

                                                        
60 Darkot, a.g.m., s. 460. 
61 Çimrin, a.g.e., s. 51. 
62 Turan, Selçuklular ve İslamiyet, s. 149. 
63 Jorga, a.g.e., C. I, s. 209. 
64 Çimrin, a.g.e., s. 52  
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Mehmet Bey, bu zaferden sonra “Teke Bey” olarak anılmaya başlanmış ve Hamidoğullarının 

Antalya şubesi, Tekeoğulları olarak şöhret salmışlardır. Aynı dönemde Anadolu’nun 

güneyinde kalan Antalya, Finike, Kaş, Kalkanlı, Milli, Gömbe, Elmalı, İstanos (bugünkü 

Korkuteli), Karahisar (bugünkü Serik) ve sahilden Alanya-Antalya arasındaki bölge “Teke-

eli” olarak tanınmaya başlamıştır.65 

Evliya Çelebi ise bölgenin Teke Vilayeti ismini almasını şu şekilde belirtmektedir. “… 

sene tarihinde Teke Bay oğlu Ahmed Bay feth edüb Âl-i Osman’dan Orhan Gazi sûruruna bin 

teke keçi ile ve bu Finike kal’asının miftahların (anahtar) saçı hedâyâ vediği içün, “Teke Bay 

olasun” deyü nutk etmişler. Anın içün tekeleri çokdur ve Teke vilâyeti deyü andan 

kalmıştır.”66 

Anadolu’nun batıyla olan ticaretinde önemli bir yeri olan ve doğudan gelen bir çok 

ticari malın değiş-tokuş edildiği limana sahip olan Antalya, bir süre Hamitoğulları’ının elinde 

bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nin Anadolu birliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri ile 

Hamitoğulları topraklarının büyük bir kesimi Osmanlı egemenliğine girmiştir. Hamit Beyi 

Kemalettin Hüseyin Bey, bir taraftan Osmanlı Devleti, bir taraftan Karamanoğulları’nın 

baskılarına maruz kalınca, birkaç kasabasını Osmanlı Devleti’ne satma yoluna gitmiştir. 1390 

yılında da Yıldırım Beyazıt, Hamitoğulları Beyliğini Osmanlı topraklarına katarak bu beyliğe 

son vermiştir.67 

Antalya ve çevresinde Selçukluların hakimiyetleri zayıflayınca Antalya, 

Hamidoğulları’nın eline geçmiş, onların hakimiyetinden Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine 

geçene kadarki dönemde beylikler arasındaki taht kavgalarına sahne olmuş68 ve bu durum 

Antalya’nın bütün yaşamsal, sosyal ve idari alanlarda gelişiminde olumsuz yönde etki 

etmiştir. 

 

1.4. Osmanlı Hakimiyeti Dönemi 

Osman Çelebi’nin oğlu Mustafa Bey’in elinde bulunan Antalya, Yıldırım Beyazıt 

tarafından alınarak Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girmiştir. Yıldırım Beyazıt, Antalya 

muhafızlığına Firuz Bey’i atamış ve daha sonra Teke Sancağı bir şehzade sancağı olmuştur.69 

                                                        
65 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 24. 
66 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. IX, (Hz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff), 
YKY, İstanbul 2005, s. 141., Evliya Çelebi’nin, bölgenin Teke Vilayeti olarak anılmasıyla ilgili olarak kaleme 
aldığı bu söylence doğru değildir. Çünkü Antalya, Selçuklular zamanında Türklere geçmiş, Osmanlı Devleti ise 
bu bölgeye Yıldırım Beyazıt zamanında hakim olmuştur. 
67 Zeki Arıkan, XV-XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi Yay., İzmir 1988, s. 19. 
68 Güçlü, a.g.e., s. 37. 
69 Yaşar Yücel-Ali Sevim, Türkiye Tarihi, C. II, TTK Yay., Ankara 1990, s. 45.  
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Murad Hüdavendigar’ın ölümü üzerine harekete geçen Karamanoğulları, Hamidili 

taraflarındaki Osmanlı topraklarına saldırarak Beyşehir’i ele geçirmişti. Harekete geçen 

Yıldırım Beyazıt, Karamoğullarının aldığı toprakları tekrar geri alarak Antalya’ya 

yönelmişti.70 Antalya’nın Yıldırım Beyazıt tarafından alınarak Şehzade İsa Çelebi’ye sancak 

olarak verilmesiyle Hamidoğulları dönemi de kapanmış oluyordu.71 

Kurulduğu zamandan Türk hakimiyetinde olduğu zamanlara kadar özel konumu 

nedeniyle önemini koruyan Antalya şehri, sancak merkezi olarak oldukça gelişmiş bir şehirdi. 

Battuta’nın anlattığına göre Antalya oldukça güzel ve gelişmiş bir görünüme sahipti ve şehir, 

planı ve düzenliliği ile diğer ülkelerdeki benzeri şehirlerden ayrılmaktaydı.72 

Osmanlı Devleti, 1399 yılında Akdeniz’in Anadolu kıyılarındaki fetihlerini 

tamamlamıştı. Kıbrıs Kralı’na vergi ödeyen ve Antalya civarında hüküm süren Teke Beyliği, 

Osmanlı hakimiyetine girmiştir.73 1399 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Antalya’nın 

Osmanlı Devleti topraklarına katılmasıyla, Anadolu’da yeterince güçlenmiş olan Osmanlı 

ticareti daha da canlanmıştır. Çünkü, Hint ve Arap mallarının güney Anadolu’daki başlıca 

giriş limanı Antalya idi.74 

Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti büyük oranda toprak kaybına uğramıştı. 

Osmanlı Devleti’ni yenen Timur, Anadolu topraklarını beylikler arasında paylaştırmış, 

Antalya ve Korkuteli yörelerini Hamidoğlu Osman Bey’e vermiştir. Osman Bey Antalya’yı 

Osmanlıların elinden alamamışsa da Korkuteli taraflarında kendi hakimiyetini kurmuştu. 

Osmanlı’nın yenilmesini fırsat bilen Osman Bey Antalya’yı almak için harekete geçmiş, 

Korkuteli’ni ele geçirmiş fakat Antalya’yı henüz alamamıştı.75  

Ancak Antalya gibi önemli bir şehrin, gücünü ve hakimiyetini artırmak ve elde 

ettiklerini kalıcı kılmak için kendi hakimiyetine girmesini isteyen Osman Çelebi, Antalya 

Kalesi’ne saldırmak için Karamanoğlu’nun gelmesini beklemekteydi. Antalya’nın sahipsiz 

kalmasından yararlanan Teke ailesi, Karamanoğulları’nın da yardımıyla Antalya’yı alarak 

beyliği tekrar ihya etmeye çalışıyorlardı. Osmanlı kuvvetlerini tek başına yenemeyeceğini 

anlayan Osman Çelebi, Karamanoğlu Mehmet Bey’den yardım istemiştir. Ancak Firuz 

Bey’in Karahisar subaşılığında bulunan oğlu Hamza Bey Antalya’ya gelerek, onların 

                                                        
70 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, s. 265. 
71 Osmanlı Tarihi, s. 53. 
72Ebu Abdullah Muhamed İbn Battûta, İbn Battûta Seyahatnamesi, C. I, 1. Bs., Çev., A. Sait Aykut, YKY, 
İstanbul 2004, s. 403. 
73 Jorga, a.g.e., C. I, s. 281.  
74 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), 6. Bs., Çev.: Ruşen SEZER, YKY, İstanbul 
2005, s. 130. 
75 Yücel-Sevim, a.g.e., s. 102. 
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kendisine karşı birleşmelerine fırsat vermeden Osman Çelebi’yi öldürmüş ve Antalya’yı 

kurtardığı için burası sancak olarak kendisine verilmiştir.76 Antalya, Mehmet Bey tarafından 

kuşatılmış fakat bu kuşatma sırasında Mehmet Bey’in ölmesiyle bütün bölge kesin olarak 

Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir 

Yıldırım Beyazıt’ın 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilmesiyle Hamit ve 

Teke Sancakları büyük zarar görmüştür. Timur’un oğlu Şahruh, İstanos ve İğdir yöresini, 

Emir Melik ise Antalya başta olmak üzer bütün Teke Eyaleti’ni yağmalamıştır.77 

XIV. yüzyılın ikinci yarısında Türklerin Venedik topraklarına akınlar düzenlemesi ve 

buralarda başarılı olmaları nedeniyle Venedikliler, Kıbrıs Kralı ve Rodos Şövalyelerini 

Osmanlı Devleti aleyhinde kışkırtmaya başlamıştı. Bir donanma ile Osmanlı topraklarının 

güney sahillerine doğru yola çıkan Venedikliler, Napoli Krallığı ve Papa’nın donanmaları ile 

birleşerek Osmanlı kıyılarına saldırıya geçmişlerdir. Donanma, Güney Anadolu kıyılarının en 

önemli ticaret limanı olan Antalya’yı ele geçirmek için 1472 yılında şehre saldırır. Antalya 

Limanı’na giren düşman donanması şehri yağmalamış, fakat iki kat sur ve iki hendekle çevrili 

olan kaleyi ele geçirememiştir. Kale muhafızlarının, yaptıkları savunma ve büyük toplarının 

bulunmaması nedeniyle kaleyi alamayacaklarını anlayan Venedikliler, şehri ateşe vererek geri 

çekilmek zorunda kalmışlardır.78 

1574-1575 yıllarında Osmanlı Devleti’nde buğday fiyatları artmış, bütün ülkede buğday 

sıkıntısı yaşanmaktaydı. Antalya civarından toplanan buğdaylar, develerle limana taşınmış ve 

Teke ve Hamit sancaklarındaki kadılıklardan o yıl toplanan buğdaylar, Antalya Limanı’ndan 

20 gemiye yüklenerek İstanbul’a gönderilmişti.79 Anlaşılacağı üzere, devletin kıtlık 

zamanlarında bile Antalya ve civarında yapılan tarımsal üretim, dışsatıma yetecek kadar 

olabilmekteydi. 

Antalya konumundan dolayı, kurulduğu dönemden beri çevresindeki birçok yerleşim 

yerinin gelişimine darbe vurmuştur. Antalya’nın gelişimine darbe vurduğu şehirlerden birisi 

de Alanya’dır. Osmanlı Devleti’nin egemenliğine giren Alanya, bir liman şehri olarak, daha 

önceki önemini giderek yitirmiştir. Çünkü İstanbul ve Mısır arasında deniz yoluyla direk 

bağlantının sağlanmasıyla, Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinden yapılan ticaretin uğrak 

ya da Anadolu’ya giriş yeri olarak Antalya limanı ön plana çıkmıştır.80 Deniz taşımacılığının 

                                                        
76 Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. I, s. 290.  
77 Arıkan, a.g.e., s. 20. 
78 Yücel-Sevim, a.g.e., s. 182. 
79 Arıkan, a.g.e., s. 106. 
80 Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, 4. Bs., Çev. Neyyir Kalaycıoğlu, TVYY, İstanbul 2004, 
s. 147. 



 

 

20 

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.81 

XVI. yüzyılda Osmanlı ülkesinde suhte isyanları ortaya çıkmış ve Anadolu’daki 

toplumsal yaşamı olumsuz etkilemiştir. Geniş boyutlara ulaşan bu isyanlar toplumsal yaşamın 

yanı sıra kentlerin idari ve ekonomik yaşantılarında çalkantılara yol açmıştı. Öğrenci isyanları 

da denilen bu isyanların, Anadolu’da etkilediği şehirlerden birisi de Antalya idi.82 Kütahya-

Antalya çizgisi olarak adlandırılan bölgedeki suhte ayaklanmaları, hareketlerin yoğunluğu ve 

sertliği açısından oldukça geniş çaplı olmuştur. Çünkü bu bölge, kasabalar ve şehirleşme 

oranı hayli çok olması ve buna bağlı olarak da buralarda dokuma zanaatının ileri olması 

nedeniyle bir çok medreseye sahipti. Bölgedeki binlerce köy genci, medreseleri ve onlara 

bağlı birçok imarethaneyi doldurmuştu.83 Suhtelerin bölgedeki taşkınlıkları o kadar artmıştı ki 

tüccarların ve esnafların işlerini yapacak durumları dahi kalmamıştı. Merkezi hükümet, 

Antalya civarındaki ayaklananların ve suhte kıyafetli levendlerin baskı ve saldırıları 

karşısında önlem alınması için yerel yönetimleri sürekli uyarmaktaydı.84 Osmanlı Devleti 

döneminde Antalya ve civarında etkili olan bir diğer hadise de Şahkulu Ayaklanması’dır. Bu 

ayaklanmada halkın yanı sıra sipahiler de Şahkulu’na katılmış ve isyancılar şehri ele 

geçirmişti. Bu isyan sırasında Antalya kadısı parçalanarak öldürülmüştür.85 

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

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

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

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

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

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

isyanı, Osmanlı Devleti’nin sarsılan otoritesinin sağlanmaya çalışıldığı yıllar olan II. Mahmut 

dönemine denk gelmiştir.86 İbrahim Bey, Sadrazam Hurşit Paşa’ya rüşvet vermek suretiyle 

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

Babasından kalan malların yazımı için gelen görevlilerin işlerini yapmasını engeller ve 

                                                        
81 Mübahat Kütükoğlu, “Osmanlı İktisadi Yapısı”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. II, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, 
FGAŞ. Yay., İstanbul 1999, s. 583. 
82 Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Cem Yay., İstanbul 1995, s. 161. 
83 Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 199.  
84 Arıkan, a.g.e., s. 26. 
85 Jorga, a.g.e., C. II, s. 216. 
86 Fahrettin Tızlak, “Tekelioğlu İsyanı”, XIII Türk Tarih Kongresi, (4-8 Ekim 1999), C. III-I. Kısım, TTK 
Yay., Ankara 2002, s. 240. 
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etrafında topladığı adamlarla 26 Kasım 1812’de Antalya Kalesi’ni işgal ederek savunmaya 

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

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

ve isyan bastırılır.87 

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

isyanın bastırılmasından sonra Tekelioğulları bölgede çok etkili ve varlıklı bir aile 

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

herkes devlet tarafından Selanik civarına sürülmüştür. 88 

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

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

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

Hamid Sancağı ile birleştirilerek mutasarrıflık olarak, vezir rütbeli paşaların yönetimine 

verilmiştir.89 İsyanın bastırılmasıyla Teke Sancağı, vezirlik rütbesi ile es-Seyyid Mehmet 

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

imarı ve halkın durumunun iyileştirilmesi için girişimlerde bulunulmuştur.90 Antalya, bundan 

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

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

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

şehrinde 41 mahalle bulunmaktaydı.91  

Evliya Çelebi’ye göre Osmanlı Devleti’nin Antalya’da görev yapan memurları (müftü, 

nakibü’l-eşrâf, kadı, yeniçeri serdarı ve kethüda) yaz aylarında yaylak olarak İstanos’u 

kullanırlardı.92 

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

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

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

mutasarrıflık olmuş, Avusturya-Macaristan ve İtalya burada birer konsolosluk açmışlardır.93 

 

                                                        
87 Tızlak, a.g.m., s. 248-250. 
88 Tızlak, a.g.m., s. 251. 
89 Özdemir a.g.m., s. 1370. 
90 Süleyman Fikri Erten, Antalya Livası Tarihi, Antalya, Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı Yay., Antalya, 
1997, s.79. 
91 Fazıla Akbal, “1831 Tarihinde Osmanlı İmparatorluğunda İdarî Taksimat ve Nüfus”, Belleten, C. XV, S. 60, 
TTK. Yay., Ankara 1951, s. 620; Özdemir a.g.m., s. 1387-1390. 
92 Evliya Çelebi, a.g.e., s. 144. 
93 Çimrin, a.g.e., s. 53. 
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2. BÖLÜM 

XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ANTALYA’NIN İDARÎ TAKSİMATI 

VE TEŞKİLATI 

 

2.1. ANTALYA’NIN İDARÎ TAKSİMATI 

 

2.1.1. Yerleşim Alanı 

Osmanlı Devleti’nin fetihlerle büyümesi, kentleşme için gerekli ortamı hazırlamakta, 

coğrafi ve nüfussal artış kentleşmeyi zorunlu kılmaktaydı. Yeni toprakları idare etmek için 

idari ve askeri merkezlerin kurulması ve buraların yönetimine ilişkin düzenlemelerin 

yapılması gerekmekteydi. Kentlerde esnaf, zanaatkar, tüccar gibi tarımla uğraşmayan 

gurupların giderek artması da kentleşmeyi tamamlayan nitelikte gelişmelerdi.94 Osmanlı şehir 

toplumu şu sınıflardan oluşmaktaydı: küçük ve orta dükkan sahipleri, zanaatkarlar, askerler, 

din adamları, medrese öğrencileri, alt ve üst düzey yöneticiler, tüccarlar ve ayanlar. 

Bir şehrin kurulması ve gelişmesi için uygun çevre, tarımsal ve tarım dışı ekonomik 

faaliyetlere elverişli ve karmaşık sosyal organizasyona sahip olması gerekmektedir.95 

Çevresel koşulların yanında idare edilen bir birim olarak yerleşim yerinin, şehir niteliğini 

kazanması için bazı işlevsel özellikler taşıması gerekmektedir. İdari seviye açısından söz 

konusu yerleşimde bir sancakbeyi ya da en azından bir kadı bulunmalıdır.96 

Osmanlı Devleti bir güç olarak ortaya çıkınca, Türklerin Anadolu’daki yurt edinme 

süreci tamamlanmış, bu aşamadan sonra batıya doğru ilerlemeyi sağlayacak siyasi örgütlenme 

başlamıştır. Bu örgütlenme ile Anadolu kentleri yavaş yavaş Osmanlı sistemine dahil 

olmuşlardı. Kentler, devlet örgütlenmesinde önemli yer tutan yerleşimler olarak, güçlü 

örgütlenme yapıları ve ekonomik faaliyetleri bakımından, devletin uç noktalarında ileriye 

doğru yapılan hamlelerde önemli duraklar olmuşlardır.  

Osmanlı yükselme döneminde şehir merkezleri, devletin durumundan itici güç almışlar 

ve XV.- XVI. yüzyıllardaki şehir tipi yerleşimlerinin sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. 

XVI. yüzyılda iki kat artan imparatorluk nüfusu, 11 milyonu bulmuştu. Bu nüfusun 700.000’i 

şehirlerde yaşamaktaydı.97  

                                                        
94 Fatma Acun, “Osmanlı Döneminde Anadolu Şehirlerinin Gelişmesinde Devletin Rolü: Karahisar Örneği”, 
Belleten, C. LXV, S. 242, TTK. Ankara 2001, s. 162-163. 
95 Acun, a.g.m., s. 164. 
96 Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, s. 12. 
97 Maurice M. Cerasi, Osmanlı Kenti, 2. Bs., Çev.: Aslı Ataöv, YKY, İstanbul 2001, s. 53. 



 

 

23 

Devleti ve toplumu batılılaştırma doğrultusunda geliştiren ve Tanzimat Fermanı olarak 

bilinen reformla birlikte Osmanlı Devleti’nde şehir alanında da önemli değişimler ortaya 

çıkmıştır. Batılı anlayışa göre yapılan düzenlemeler ve uygulamalar neticesinde Osmanlı 

şehirlerinde önemli dönüşümler yaşanmıştır.98 

Osmanlı Devleti idari açıdan eyaletlere bölünmüş, 1850li yıllarda devlet topraklarında, 15 

tane Avrupa’da, 18 tane Asya’da ve 3 tane de Afrika’da olmak üzere 36 tane eyalet vardı.99 Bu 

eyaletlerin idari yapısı, Osmanlı Devleti’nin eyalet ve sancak idaresine dayanmaktaydı. Osmanlı 

ülkesinde topraklar eyaletlere, eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar nahiyelere, 

nahiyeler ise köylere bölünmüştü. Sancağın en üst düzeyde yöneticisi, hükümet tarafından 

atanmış olan ve sancağın idari ve askeri işlerini yürüten mutasarrıf veya mütesellimdi.100 

Osmanlı kentleri giderek fiziki değişimler göstermiş, XVIII.ve XIX. yüzyıllarda 

Osmanlı kentlerindeki mahalleler ve yapılaşma düzeni belirlenmişti. Fakat bu yüzyıllarda 

kentlerdeki büyük değişimlerden dolayı konutların özellikleri değişime uğramıştır. Bu 

dönemde şehirlere mal akışı artmış, etkinlikler panayırlarda ve açık pazarlarda 

yoğunlaşmıştır. Kırsal bölgeden kente göçün artmasına rağmen her kent kendi tarımsal 

bölgesinde kök salmıştır.101  

 

2.1.2. Antalya’ya Bağlı Kaza, Nahiye ve Köyler 

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

Defteri’nde ismi geçen Kazalar şunlardır: 

Merkez kaza Antalya (nefs-i Antalya) 

İğdir      

Kaş      

Elmalı     

Kalkan  

Serik (Karahisar-ı Teke) 

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

ortalarında Antalya Sancağı’na bağlı diğer kazalar ise şunlardır:102 

Germiği   

                                                        
98 Stefan Yerasimos, “Tanzimat’ın Kent Reformları Üzerine”, Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, Ed. 
Paul Dumont, François Georgeon, Çev. Ali Berktay, 2. Bs., TVYY, İstanbul 1999, s. 1. 
99 Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, Çev. Bahar Tırnakçı, 
TVYY, İstanbul 2003, s. 45. 
100 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 31. 
101 Cerasi, a.g.e., s. 60. 
102 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 35. 
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Kızılkaya    

Finike 

Bucak  

Gebiz 

Beşkonak 

Bu listeye XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Akseki, Alanya ve Manavgat kazaları da 

eklenmiştir. 

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

Antalya Sancağı’na bağlı nâhiyeler ise şunlardır: 

İstanos      

Hani       

Gebiz      

Millü  

Kardıç  

Karaöz103 

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

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

Beşkonak nahiyeleridir.104 

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

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

Antalya Kazası’na Bağlı Köyler  

Cumalar    Ekşili    Ali Fahreddin Kebîr  

Ali Fahreddin-i Sagîr  Sülekler   Kızıllı  

Hasil     Alaylı     Sekice   

Bahtılı     Hümanlar    İkibaşlı 

Karabayır     Sağırlı     Çerkinoba  

Çuğalar     Çerkimüyye    Tahtalı   

Irmak    Mandarlı    Yatanlı  

Ketşerler    Kum     Bıyıklı  

Asıl Karacan   Çandır    Çıvgalar  

Kazıcı    Sulak 

                                                        
103 Karaöz Nâhiyesi, “karye” olarak da geçmektedir. Bkz. AŞS., XV/81b. 
104 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 35, Dinç, a.g.e., s. 22; Ancak incelediğimiz döneme ait XV 
Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde “Murtana” nahiye değil, kaza olarak geçmektedir.  
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Antalya Kazası’na bağlı olarak XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde 

isimleri geçen bu köylerin dışındakiler köyler ise şunlardır:105 

İmecik    Yazar Kardıcı   Kundı 

Avcı Bayırı   Yund    Karakoyunlu 

Beğiş    Kurtlar Karamanı  Avdan 

Balıklı Kebîr   Balıklı Sagîr    İnhan 

Yaka    Yelten    Şerafeddin 

Bayır    Karakuyu   Çakıllı 

Çam    Sımandır   Geyik Bayırı 

Yıva    Köseler   Kandıra 

Çukurca    Bağçe    Ürkütlü 

Kevzer    Durali    Osman Halifeler 

Sökeler    Tumanlar   Belek 

Karadiğin   Bayat    Çığlık 

Cemaât-ı Millu   Karaman   Güzelim Asi Karaman 

Şehr-i Karakoyunlu  Çıyıklı    Sığırlık 

Viran Şehir   Gürün    Minecik 

Ahatlı    Duacı    Keşirler 

Koyunlar   Topallı    Varsak 

Yukarı Karaman  Cihâdiye   Hacı Celiler 

Hatibler    İhsaniye   Kayadibi 

Kurşunlu   Çakırlar   Aşağı Karaman 

Çitdibi    Hisar Çandır   Yarbaş Çandır 

Hurma    Başköy   Camili 

Dereli    Ilıca    Karadeveliler 

Kızıklı    Kirişçiler   Kovanlık 

Yağca    Yeşilbayır   Çamyuva 

Ovacık    Ulupınar   Aslanbucak 

 

Serik Kazası’na Bağlı Köyler: 

İstavruz     İnceler    Tobuzlar 

Has    Yani     

                                                        
105 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 36-39. 
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İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi 

geçmeyen, Serik Kazası’na ait köyler ise şunlardır: 106 

Ahmediye   Akbaş    Akkınlar  

Aşağıçatma   Aşağıkocayatak  Belek 

Berendi    Bozağak   Bucak 

Burmahancı   Böğüş    Cumalı 

Çanaksı    Çakallık   Çandır 

Eminceler   Eskiyörük   Zayimler 

Karadayı   Karataş   Karıncalı 

Kızıllar    Kumköy   Kürüş 

Sarıabalı    Satırlı    Üründü 

Yanköy    Yukarıkocayatak  Zırlankaya 

Gebiz    Abdurrahmanlar  Akçapınar 

Aşağıoba   Çatallar   Dorumlar 

Hacıosmanlar   Haskızılören   Kırbaş 

Kozan    Nebiler   Tekke 

Yukarıçatma   Yunaklar 

 

İstanos Kazası’na Bağlı Köyler: 

İmrahor     Çaykenarı   Andiye 

Garibce    Gözer    Mamatlar    

Kışla      Manay    Orkutlu 

Aklar    Taşkesiği   Yeleme  

Beğiş      Bazarlı    Datköy  

Akçainiş     Leylek    Kargalık 

Fığla     Akkilise  

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

geçmeyen, İstanos Kazası’na ait köyler ise şunlardır:107  

Avdan     Bayat    Dereköy 

Karadiğin   Kevzer    İmecik 

Karabayır    Karartaş   Karkın 

Köseler    Nebiler   Osmanhalifeler 

                                                        
106 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 39-40. 
107 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 40. 
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Söğüt    Yeşiloba   Sülekler 

Sımandır   Yazır    Zivint 

Belenköy   Çukurca   Garipce 

Karakuyu   Yaka    Yalınlıgediği 

Yelten    Piyadin   Çıvgalar 

Bahçeyaka   Göçerler   Kayabaşı 

Kırkpınar   Kızılaliler   Kozağacı 

Küçüklü     

 

Kalkan Kazası’na Bağlı Köyler: 

Merkar      

Budamiyye    

Karabüki   

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

geçmeyen, Kalkan Kazası’na ait köyler ise şunlardır:108  

Aklar    Bezirgan   Çamlıköy 

Çavdır     Çayköy   Gelemiş 

İslamlar    Sarıbelen    Üzümlü 

Kınık    Yuvacık 

 

Kaş Kazası’na Bağlı Köyler: 

Biş     

Dere     

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

geçmeyen, Kaş Kazası’na ait köyler ise şunlardır:109  

Ağullu    Ahatlı    Akörü 

Bayındır    Belenli    Boğazcık 

Çerler    Çeşme    Çukurbağ  

Gömbe    Karadağ   Kasaba 

Kılınçlı    Kızılağaç   Ortabağ  

Pınarbaşı   Sarılar     Uğrak  

Yuva    Eynihal   Gökyazı 

                                                        
108 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 40. 
109 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 39. 
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Beymelek   Çağman   Davazlar 

Üçağız 

 

Elmalı Kazası’na Bağlı Köyler: 

Eğmir     

Yalkartam     

Kevgi     

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

geçmeyen, Elmalı Kazası’na ait köyler ise şunlardır:110 

Bayındır    Subaşı    Beyler 

Semahöyük   Eskihisar   Hacı Eskihisar 

Avlan    Hacı Yusuflar   İmircik 

Karamık    Macun    Mursal 

Pir Hasanlar   Salur    Yakaçiftlik 

Yalnızdam   Afşar    Ahatlı 

Armutlu    Değirmen   İslamlar 

Kızılca    Sarılar    Teke 

Müğren    İlyağı    Çobansa 

Çukurelma   Dire    Karaköy 

Ovacık    Gilevgi 

 

İğdir Kazası’na Bağlı Köyler: 

Akova     

Kemer     

Kemercine 

Dereköy     

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

geçmeyen, İğdir Kazası’na ait köyler ise şunlardır:111 

Belen    Beykonak   Adrasan 

Çayiçi    Savrun    Çalka  

Kavak    Yazır    Salur 

Sarıcasu    Yenice    Büyükalan  

                                                        
110 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 39. 
111 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 40.  
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Gölcük    Karaağaç   Karaören 

 

Millü Nâhiyesi’ne Bağlı Köyler: 

Kızıleski 

 

Kardıç Nâhiyesi’ne Bağlı Köyler: 

Kuzca   

 

2.2. ANTALYA’NIN İDARÎ TEŞKİLATI 

 

2.2.1. Sancak Yöneticisi Kaymakam 

Sancak, Osmanlı devlet teşkilatının temel idare birimi olarak kabul edilmektedir. 

Sancağın dışında bazı aşiret ve oymaklar devlet tarafından birer idari birim olarak kabul 

edilmişlerse de bu etnik, sosyal ve siyasi şartların gereği olarak öyle görülmüştür. Oysa 

ülkenin ve devlet teşkilatının düzenlenmesinde ve taşra ordularının yetiştirilmesinde ayrı bir 

coğrafi bölgeyi kapsayan sancaklar, idari birimler olarak özel bir yere sahiptir. Şehzadelerin 

yönetici vasıflarını kazanmaları için sancaklara gönderilmeleri, sancakların bu önemini ortaya 

koymaktadır. Ayrıca tımar düzenini yerleştirmek, toprak tasarrufunu belirlemek ve vergileri 

tespit etmek gibi amaçlarla yapılan tahrirlerde sancak baz alınmaktaydı.112 

Birkaç kazanın birleşmesinden meydana gelen sancak, bugünkü anlamda il olarak 

adlandırılmaktadır. Osmanlı Devleti’nde sancağın başında bulunan en üst düzey mülki ve 

askeri amire “sancakbeyi” denmekteydi. II. Mahmut zamanında yapılan reformlar dahilinde 

askeri ve mülki idarenin birbirinden ayrılmasıyla sancak beyleri “mutasarrıf” adını 

almışlardır.113  

Antalya mutasarrıfları ile ilgili olarak, şer‘iyye sicillerinde ismi geçen ilk mutasarrıf, 

1808-1817 yılarını kapsayan 1 Nolu Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde Antalya mutasarrıfı 

olarak ismi geçen ve 1813 yılında bu göreve atanan es-Seyyid Mehmed Emin Efendi’dir.114 

Osmanlı Devleti’nde 1831 yılında yapılan idari taksimata göre devlet topraklarının bir 

haritası yapılmıştı. Bu haritada bütün sancak, kaza ve nahiyeler tespit edilmeye çalışılmış, 

ancak eyalet ve livaların sınırları gösterilirken, kazası bulunmayan livaların sadece isimleri 

yazılmıştır. Böylece yapılan çalışma ile sancaklar, kazalar ve nahiyelerin sınırları 

                                                        
112 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, 5. Bs., Fakülte Kitabevi Yay., Isparta 2002, s. 223-224.  
113 Bülbül, a.g.e., s. 124. 
114 AŞS., I/10a. 
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belirlenmeye çalışılmıştır.115 

Askeri ve idari anlamda temel birim olan sancaklarda, başlangıçta devletin fetih 

hareketleri nedeniyle askeri yön ağır basmış, ancak bu durum giderek değişmişti. İdari yönü 

önem kazanarak askeri yönle birlikte yürütülen idari birim olan sancaklar, eyaletleri meydana 

getirmekteydi. Beylerbeyinin ikamet ettiği sancak ise “paşa sancağı” adını almaktaydı. 

Ayrıca Osmanlı sancak taksimatı sürekli aynı kalmamış, zaman zaman değişmiştir. Bu 

değişiklikler genel olarak XVI. ve XIX.yüzyıllarda olmuştur. XVI. yüzyıl sonlarında Osmanlı 

Devleti 500 kadar sancağa sahipken XIX. yüzyıl başlarında bu sayı 290 olarak 

belirlenmiştir.116 

Sancağın en büyük idarecisi olan Sancakbeylerinin idari ve askeri olmak üzere büyük 

yetki ve sorumlulukları vardı. Sancakbeyi, savaş sırasında kendi sancağında bulunan tımarlı 

sipahilerin başında, bağlı bulunduğu beylerbeyinin emri altında savaşa gitmek, asayiş ve 

emniyeti sağlamak, kalpazanlarla mücadele etmek ve sancağa gelen görevlilere yardımcı 

olarak onlara kolaylık sağlamak görevlerinden bazılarıdır. Sancaklarda suçluların 

cezalandırılma işine de bakan sancakbeyleri, buna karşılık olarak sancaklarında işlenen 

cürümlerin vergilerinin tamamına ya da yarısını alabilmekteydiler. Kimi sancaklarda 

sancakbeylerinin “çift resmi” ve “resm-i arûsane” (evlenme vergisi)den de pay 

alabilmekteydi. Eğer, Sancakbeyinin görev yaptığı sancak sınırda ise sancağa sınır olan 

devletlerle Osmanlı Devleti’nin ilişkilerinin anlaşmalara uygun bir şekilde sürdürmekle de  

sancakbeyinin göreviydi.117 

Osmanlı şehirlerinin üst düzey yöneticileri sadece bulundukları şehrin değil sancağın da 

yönetiminden sorumlu kişiler olarak buralarda yönetimde kuvvetler ayrılığı prensibine göre 

adil bir yönetimi sağlamaktaydılar. Şöyle ki, idari ve yargı işlerinde sancakbeyi ve kadı 

birbirlerinin işlerine karışmazlar, ancak devlet işlerinin yürütülmesinde kurumlar arası uyumu 

sağlarlardı. Sancakbeyi, kadının hükmünden bağımsız hiçbir şekilde cezai işlem yapamadığı 

gibi, kadı da sancakbeyinin yönetici gücüne dayanmadan hükümleri uygulayamazdı.118 

Osmanlı Devleti’nde idari bölünme denilince akla gelen ülkenin büyük vilayetlere, 

vilayetlerin sancaklara ve sancakların kazalara ayrılması akla gelmektedir. Ancak Akdağ’a 

göre durum böyle değildir. Uygulama ve kanuni şekil bakımından bu bölünme sistemine uyan 

bir yön bulunmamaktadır. Vilayet-sancak-kaza şeklinde kabul edilen idari bölünme 

                                                        
115 Akbal, a.g.m., s. 618. 
116 İpşirli, “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı”, s. 233. 
117 Yusuf Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, 3. Bs., TTK Yay., Ankara 1996, s. 84. 
118 Doğru, a.g.e., s. 193. 
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tamamıyla askeri bir anlam ifade etmektedir.119 1864 yılında çıkarılan Vilayet 

Kanunnamesiyle Osmanlı idari yapısı, eyalet, liva/sancak, kaza, nahiye şeklindeki eski 

yapısını korumak kaydıyla yeniden düzenlenmiştir. Eyalet, merkezi yönetimin atadığı vali 

tarafından yönetilen “vilayet” olarak değiştirilmiştir. Vilayetler eski bölünme düzenindeki 

eyaletlere göre daha büyüktü ancak bu durum ilerde, yönetimin daha verimli sürdürülebilmesi 

için daha küçük birimlere bölünecektir.120 

Eyalet, sancak ve kaza esasına göre oluşturulan Osmanlı Devleti’nin idari teşkilatına 

bakıldığında, bu birimlerin büyüklüklerine bakılmaksızın kent niteliğinde olduğu görülür. 

Çünkü bu birimlerin her birinde, onlara kent niteliği verecek, devlet tarafından 

görevlendirilmiş yürütme ve yargı kurumlarının temsilcileri bulunmaktaydı.121 

Osmanlı Devleti’nin Anadolu Eyaleti toplam 14 sancaktan oluşmaktaydı. Anadolu 

eyaletinin merkezi Kütahya idi. Teke Sancağı, Anadolu Eyaleti’nin sınırları içindeydi ve 

sancak merkezi ise Antalya idi. 

Teke Sancağı’nın idari olarak Konya’ya bağlı olduğunu yukarıda belirtmiştik. 

İncelediğimiz dönemde Antalya’nın Konya’ya bağlı olduğu XV Numaralı Antalya Şer‘iyye 

Sicili Defteri’nden çıkarılacak sonuçlar arasındadır. Moralı Â‘yân Hüseyin Ağa oğlu Halil’in 

zevcesini yaralayarak öldürmesi üzerine, kalan malları için büyük oğlu mal dağıtımına 

yaklaşmamıştır. Henüz yaşı küçük olan oğlunun vasisinin tayin edilmesi için karşı dava 

açılması üzerine, davanın içinden çıkamayan Antalya Şer‘iyye Mahkemesi, Konya’ya yazı ile 

durumu bildirerek, merkezden çözüm ve konuyla ilgili fetva istemiştir. Olay, mahkemede 

görüşülerek, Antalya Şer‘iyye Mahkemesi tarafından Teke Sancağı Kaymakamlığı’na 

bildirilmiştir. Teke Sancağı Kaymakamlığı’ın dava ile ilgili 18 Cumâde’l-âhire 82 tarihli 

yazıyla Konya’ya gönderdiği belge, XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne 

eklenmiştir.122 

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre el-Hâcc 

Hafız Rıdvan Paşa, Teke Sancâğı Kaymakamı olarak görev yapmaktadır. Teke Sancağı 

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

1290 (1874) yılında Isparta’ya atanmıştır.123  

 

                                                        
119 Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. II, s. 59.  
120 Karpat, a.g.e., s. 46. 
121 Halime Doğru, VXIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü, Anadolu 
Üniv. Yay., Eskişehir 1995, s. 192. 
122 AŞS., XV/57a. 
123 Erten, Antalya Tarihi, s. 95. 
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2.2.2. Kaza Müdürleri 

Kaza, ticari ve kültürel üstünlüğü ile çevresinin merkezi olmuş bir kasaba ya da şehir ile 

kendini çevrelemiş köylerin teşkil ettiği idari bir birliktir. Bu nedenle kazaların doğuşu 

sosyal, siyasi, coğrafi ve kültürel şartların belirlediği tarihi bir süreç içerisinde ortaya 

çıkmıştır. Kaza merkezi olan şehirlerin çoğu Osmanlı öncesinde de bulundukları bölgenin 

siyasi, ekonomik ve kültürel bakımdan merkezi durumundaydılar.124  

Muhassıllığın kaldırılmasından sonra oluşturulan bir kurum olan kaza müdürlüğü, 

vergilerin toplanmasından sorumluydu. Başlangıçta bu müdürlere yaptıkları işlerin karşılığı 

olarak bir maaş ödenmesi düşünülmüşse de bundan vazgeçilerek kazanın büyüklüğüne göre 

halk tarafından ücretinin karşılanmasına karar verilmiştir. Büyük yerlerde müdürlerin bütün 

işlerini tek başına yapmakta zorlanacakları için onların hizmetlerine, maaşla kâtipler 

verilmiştir.125  

Kaza müdürleri, kazalara bağlı köylerden vergileri zamanında toplamakla 

yükümlüydüler. Kaza müdürlerinin görevleri sadece vergi toplamakla da sınırlı değildi. Vergi 

toplama dışındaki görevleri, halkın güvenlik içinde yaşamalarını sağlamada onlara yardımcı 

olmak ve Tanzimat’ın getirdiği yeniliklerin uygulanmasını kolaylaştırmaktı. Kaza müdürleri 

kendi oluşturdukları küçük meclisler aracılığıyla, köyden imam ve muhtarların hazırlayıp 

gönderdiği vergi kayıtlarını incelerlerdi. Bir yıl önceki kayıtlarla bunları karşılaştırır, 

vergisinde azalma ya da artma şeklinde bir değişiklik olan köyler varsa bunların nedenlerini 

araştırırlardı.126 Bu vergi kayıtlarındaki değişikliklerin nedeni genellikle göç olurdu.  

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde isimleri 

geçen kaza müdürleri şunlardır: Durmuş Ali Ağa ibn-i Mustafa (Kalkan),127 (müdür-i sâbık) 

el-Hâcc Yasir (Serik),128  Müdürü Paşa Ağa (Murtana)129 ve (sabık-ı müdür) Hasan Ağa 

(Murtana)130  

 

2.2.3. Nahiye Müdürü 

Osmanlı taşra teşkilatında kasabalar, nahiyelerin merkezi durumundaydı. Her nahiyenin 

merkez kasabasının yanı sıra birkaç tane de küçük köyü bulunmaktadır. Bu bakımdan 

                                                        
124 Ünal, a.g.e., s. 233. 
125 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK Yay., 
Ankara 1991, s. 241. 
126 Çadırcı, a.g.e., s. 242-243. 
127 AŞS., XV/33b. 
128 Kazanın önceki müdürüdür. Bkz. AŞS., XV/35b. 
129 AŞS., XV/44b. 
130 Aynı belge. 
Hangi kazanın müdürü olduğu belgede belirtilmemekle birlikte önceki müdür olarak zikredilmiştir. 
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Osmanlı Devleti taşra teşkilatında, gerçek anlamda en küçük mülki birimi, nahiyeler 

oluşturmaktaydı.131  

1864 yılında getirilen ve 1867 yılında üzerinde ufak değişiklikler yapılan nizamnameye 

göre, ilk kez idari bir birim olarak nahiye örgütlenmeleri getirilmiştir. Kaza sınırları içindeki 

köy ve çiftliklerin ilişkileri ve yakınlığına bakılarak oluşturulan nahiye örgütlenmesine göre 

beş yüz kişiden fazla nüfusu olan köy ve çiftlikler nahiyeyi oluşturabilmekteydi. Nahiyenin 

yöneticisi olan nahiye müdürü, nahiyeye bağlı köylerin ihtiyar meclislerinden oluşan bir 

“nahiye meclisi” oluşturarak yönetim işlerini yürütürdü.132 

 İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde nâhiye 

müdürü olarak, yalnızca Hani Nâhiyesi Müdürü Ahmed Ağa’nın ismi geçmektedir.133 

Kapsadığı tarihler olarak üzerinde çalıştığımız defterle aynı dönemlere hitap eden XIII 

Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre, Hatib oğlu Hüseyin Ağa da Karaöz 

Nahiyesi Müdürü’dür.134 

 

2.2.4. Beytü’l-Mâl Emini 

Antalya’da XIX. yüzyıl ortalarında idari görevlilerden birisi de “Emin-i Beytü’l-Mâl”dır. 

Beytü’l-mâl emini’nin başlıca görevi, varis bırakmadan ölen ya da varisi henüz ortada 

olmayanların bıraktıkları mal varlıklarının saklanmasıdır. Bu haliyle beytü’l-mâl eminliği, bir 

emanet kurumu görevi yapmaktadır. Beytü’l-mâl emini’nin aldığı bir mirası alması gereken 

birisi ortaya çıktığı zaman, sandık mirası varise devrederdi. Eğer herhangi bir varis ortaya 

çıkmazsa, miras pazarda açık artırma ile satışa çıkarılırdı. (Örn. “vefât iden Ahmed ibn-i 

Abdurrahman  bin Abdullah’ın zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamağla… Efendi ma‘rifet 

ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve sûk-ı sultânîde lede’t-tezkiye semen-i mislleriyle âhere 

bey‘ olunan tereke-i müteveffâ-yı merkumdur ki…” ya da “ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve 

terkîm sûk-ı sultânîde ve ba‘de’l-müzâyede semen-i mislleriyle âhere bey‘ olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki”) Açık artırmadan elde edilen gelir, vergiler ve kurumun 

masraflarını karşılamakta kullanılır, geriye kalanı ise beş yıl saklanırdı. Bu süre içinde de varis 

çıkmazsa mal sandığına teslim edilirdi.  

Ölen kimsenin herhangi bir vasisi yoksa, terekesinden masrafları karşılanıp, alacak 

verecekleri de yerine getirildikten sonra kalanı beytü’l-mâla verilirdi. Terekenin, beytü’l-mala 

verilmesi, vasi bırakmadan ölen birinin mallarının zayi olunmuş, sahipsiz kalmış hükmünde 

                                                        
131 Bülbül, a.g.e., s. 123. 
132 Çadırcı, a.g.e., s. 253. 
133 AŞS., XV/46b. 
134 AŞS., XIII/17a. 
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değerlendirildiği için yapılırdı. Bu işlem sadece Müslümanlar için değil, devlet tebaası olan 

bütün Gayrimüslimler için de geçerliydi.135  

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

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

geri alabilmekteydi. Bu duruma bir örnek teşkil edecek bir dava, incelediğimiz XV Numaralı 

Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde de geçmektedir. Kızıl Saray Mahallesi’nden el-Hâcc Şeyh 

Ahmed Efendi ibn-i Mustafa bin Abdullah ölmeden önce, bütün mal varlığının hayır işlerinde 

kullanıldıktan sora kalanının karısı Hatice Hatun’a verilmesini vasiyet etmiş, ancak beytü’l-mâl 

emini, el-Hâcc Şeyh Ahmed Efendi ibn-i Mustafa bin Abdullah’ın varisi olmadığını iddia 

ederek, onun mal varlığına el koymuştur. Ancak Hatice Hatun kocasından kalan malları almak 

için dava açmış ve mahkemede görülen dava neticesinde haklı bulunarak, beytü’l-mâlda olan altı 

yüz elli bir kuruş beş paranın Hatice Hatun’a verilmesi kararlaştırılmıştır.136 

Benzeri bir dava da XIII. Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde de vardır. 

Zeyneb Hatun ibnete’l-Hâcc Mustafa, kocasından kalan mirasın bir kısmının taksim 

esnasında, Teke sancağı Mâl Başkâtibi Ahmed Rifat Efendi’nin vekili Ali Vasfi Efendi ibn-i 

Veliüddin tarafından alıkonulduğunu ileri sürmüştür. Görülen dava sonucunda Ahmed Rifat 

Efendi suçlu bulunmuş ve söz konusu olan 4831,5 kuruş, Zeyneb Hatun’un vekili Seyfettin 

Çavuş’a teslim edilmiştir.137 

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde Antalya’da 

beytü’l-mâl emini olan kişinin ismi geçmemekte fakat vekili olarak Mehmet Emin Efendi ibn-i 

Süleyman’ın ismi geçmektedir.138 

 

2.2.5. Sandık Emini  

Bir emine bağlı olan Beytü’l-mal sandığı, devletin hazinesinin ve gelirlerinin toplandığı 

dairedir. Bu kurum İslamiyet’in başlangıcından beri var olagelmiştir.139 II. Mahmut dönemine 

gelindiğinde sancak merkezlerinde “memleket sandığı” adı altında yeni bir kurum 

oluşturulmuştu. Amaç, bu kurum sayesinde masrafların karşılanmasını tek elden yapmaktı. 

Bu kurumun başına getirilen memura ise “sândık emîni” denilmiştir.  

                                                        
135 Sabri Şakir Ansay, Hukuk Tarihinde İslam Hukuku, 4. Bs., Turhan Kitabevi Yay., Ankara 2002, s. 283. 
136 “müteveffâ-yı merkumdan cânib-i beytü’l-mâla nesne intikâl etmeğin beytü’l-mâl paşa-yı müşârü’l-ileyh 
izâfetlü vekîl-i mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye tefhîm ve ba‘de’l-men' müteveffâ-yı mezbûrın esmân-ı tereke-i 
müb'îdesinden cânib-i beytü’l-mâldan bilâ-emâne zabt olunan altı yüz elli bir guruş beş paranın istirdâdı 
müddeîyye-i mezbûre Hadice Hatun’a teslîmi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltîmas Antalya Mahkemesi’nden  
huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu” AŞS., XV/70b. 
137 AŞS., XIII/4b. 
138 AŞS., XV/56a.  
139 Ansay, a.g.e., s. 349. 
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Sandık eminlerinin görevleri, toplanan gelirleri teslim almak ve bu gelirleri sandıkta 

saklayarak devlet hizmetinde kullanılacak gerekli harcamaları buradan karşılamaktı. Eyalet 

sınırları içindeki bütün Osmanlı memur ve askerlerinin maaşları bu sandıktan karşılanıyordu. 

Sandık eminleri tek başlarına sandıktan para çekme yetkisine sahip değillerdi. Para alınması 

gerektiğinde, sandık meclis üyelerinin huzurunda açılıyor ve yine onların huzurunda 

mühürlenerek kapatılıyordu.140 Buradaki amaç, devlet görevlisi olan sandık eminin yolsuzluk 

yapılmasının engellenmesidir. 

XIX. yüzyıl ortalarına ait olarak incelediğimiz XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defteri’nden anladığımıza göre, bu kurumun başına Gayrimüslimler de getirilebilmekteydi. XV 

Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi geçen sandık emini, Vasilaki adında bir 

Gayrimüslimlerdir.141 Ve sandık emini Vasilaki’nin ismi, görev sıfatıyla birlikte belgelerde 

şahitler arasında da zikredilmektedir.142 

 

2.2.6. Emvâl/Mâl Müdürü ve Kâtibi 

Eyaletlerdeki defterdarın görevlerini yürüten mâl müdürleri sancak merkezlerinde ikamet 

ederlerdi. Emval müdürleri, hazine gelirleriyle bütün vergilerin sancak meclisi aracılığı ile 

toplanması ve gerekli harcamaların yapılmasından sorumluydular. Mal müdürleri, kaza 

müdürlerinden gelen gelirleri kayıtlara geçirir, üç ayda bir özetlerini eyalet meclislerine bildirir, 

gerektiğinde ortaya çıkan sorunları kaymakamla birlikte hükümete ileterek, gelecek emre göre 

yapılması gerekenleri uygularlardı.143 

Osmanlı Devleti’nde mâl müdürlerine bu görevlerinde yardımcı olmak üzere kâtipler 

verilmekteydi. İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde mal 

müdürünün ismi geçmemekle birlikte iki tane “mal başkâtibi” zikredilmektedir. Bunlar, Antalya 

Mâl Başkâtibi Yûsuf Halil Bey Efendi144 ve Teke Sancağı Mâl Başkâtibi Veyis Efendi’lerdir.145 

 

2.2.7. Sancak Meclisi 

Sancak Meclisi, kaza müdürü, kadı, tahrirat kâtibi, müftü, Müslüman ve Gayrimüslim 

toplulukların dini liderleri ve iki Müslüman iki Gayrimüslim dört üyenin katılmasıyla 

kaymakam başkanlığında toplanmaktaydı.146 Ancak Anadolu’nun kimi kazalarında 

                                                        
140 Çadırcı, a.g.e., s. 231. 
141 Bkz. AŞS., XV/29a; AŞS., XV/41b; AŞS., XV/57b; AŞS., XV/71a. 
142 Bkz. AŞS., XV/64b.  
143 Çadırcı, a.g.e., s.240. 
144 AŞS., XV/2a.  
145 AŞS., XV/20a.  
146 Çadırcı, a.g.e., s. 259. 
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Gayrimüslimler ya hiç bulunmuyor ya da topluluk oluşturabilecek sayıda olmuyordu. Bu 

durumlarda kaza meclisi toplanırken, Gayrimüslim temsilcinin mecliste bulunması 

gerekmiyordu. 

Sancak Meclisleri, Eyalet Meclisleri yönetmeliğinin kurallarına uygun olarak belli 

günlerinde toplanırdı. Toplantıda, kaza gelir ve giderleri, malların yönetimi ve korunması, sağlığa 

yönelik tedbirler, beledi işler ve eğitim gibi konular görüşülerek karara bağlanırdı. Şer‘î 

hükümlerin dışındaki davaları kanunların gerektirdiği biçimde sonuçlandırma işini de bu meclisin 

üstlendiği görülmektedir.147 

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri kayıtlarına göre incelediğimiz dönemde Teke 

Sancağı Meclisi’nde aza olarak görev yapmış kişiler şunlardır: el-Hâcc Mücreddin Efendi, 

Hüseyin Efendi, Moravi Ahmed Pertev Efendi, Hasan Vehbi Efendi, Ali Muhlis Ağa, Osman 

Ağazâde Mustafa Bey, Ahmed Efendi, Eş-şeyh Muhiddin Efendi, Hasan Vehbi Efendi ve Moravi 

Ali Ağa148 

 

2.2.8. Nüfus Nâzırı  

Osmanlı Devleti’nin çökme tehlikesi karşısında XIX yüzyılda nüfus ve mülk sayımı 

önem kazanmaya başlamıştı. II. Mahmut zamanında ilk nüfus sayımı yapılmış, ve nüfus 

işlerinin görülmesi için “Ceride Nezareti” adı altında bir bakanlık kurulmuştur. Sancaklarda 

bakanlığın işlerinin yürütülmesi amacıyla da “Defter Nazırlığı” oluşturulmuştu. Hızla eyalet 

ve sancaklara yayılan Defter Nazırlığı, bugünkü nüfus müdürlüğü görevini yerine getirmeye 

başlamıştı. Buralarda görev yapmak için merkezden mukayyid ve kâtipler 

görevlendirilmiştir.149 Tanzimat’tan sonra Defter Nazırı’nın unvanı “Nüfus Nazırı” olarak 

değiştirilmiş ve her kazaya birer mukayyid atanmıştır.  

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre incelediğimiz yıllarda Antalya’da 

Nüfus Nazırı olarak Kabadayızâde Hüseyin Efendi bulunmaktadır. Ancak Kabadayızâde 

Hüseyin Efendi’nin ismi, kimi belgelerde unvanı ile birlikte Hacı Kabadayızâde Hüseyin 

Hüsni Efendi olarak da geçmektedir.150 Şehrin ileri gelenlerinden olan Nüfus Nazırı 

Kabadayızâde Hüseyin Efendi bir çok belgede şahitler arasında da yer almaktadır.  

        

                                                        
147 Çadırcı, a.g.e., s.236. 
148 Antalya’nın önde gelen simalarından olan bu azalar “azadan” veya “meclis azasından” ifadeleri ile şahitler 
arasında sık sık zikredilmektedir. Defterden anlaşıldığına göre bunlardan Hasan Vehbi Efendi önceki müftüden 
daha önce Antalya’da müftülük görevinde de bulunmuştur. 
149 Çadırcı, a.g.e., s. 45. 
150 Bkz: AŞS., XV/83a; AŞS., XV/86b.  
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2.2.9. Şehir Kethüdası  

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri şehirlerde Şehir Kethüdası denilen bir devlet 

görevlisi bulunmaktaydı. Şehir Kethüdalarının 19 yüzyıldan itibaren özellikle Tanzimat 

sonrası, eskisi kadar etkili olmadıklarını görüyoruz. Ancak yine de Şehir Kethüdası, devlet 

görevlileri ve şehir halkı arasındaki ilişkilerde söz sahibi olma özelliklerini devletin sonuna 

kadar korumuşlardır.  

Şehrin ileri gelenlerinin huzurunda kadı tarafından seçilen Şehir Kethüdasın’ın başlıca 

görevleri şunlardı. Şehre gelen devlet görevlilerini, sefere çıkan birlikleri, göreve giden 

yöneticileri ağırlamak ve konaklamaları için gerekli koşulları temin etmekti. Şehir Kethüdası 

bu işleri yaparken yaptığı harcamalarını bir deftere kaydeder, sancak giderleri saptanırken bu 

defter gözden geçirilerek vergi dağıtım defterlerine kaydedilirdi. Şehir Kethüdası’nın diğer 

önemli bir görevi de vergilerin halka adil bir şekilde dağıtılmasını denetlemekti. Vergi 

dağıtımı sırasında kurulan komisyonda mutlaka kethüda hazır bulundurulur, kadı ve esnaf 

dernekleri temsilcileri, mahalle ve esnafa ne kadar vergi düştüğünün saptamasını onun 

huzurunda yaparlardı.151  

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre incelediğimiz yıllarda Antalya’da 

Şehir Kethüdası olarak Ali bulunmaktadır.152 

 

2.2.10. Ayanlar 

Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte, ayanlık kurumu bir teşkilat 

olarak varolmasa da varlıkları bilinmektedir. XII. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ayanlık 

iddiasında bulunanların sayısı artmış ve bir güç olmaya başlamışlardı.153 Kanuni Sultan 

Süleyman döneminden başlayarak şehirlerde ve taşrada “ayan” ya da “eşraf” denilen bir 

zümre ortaya çıkmıştı. Halk tarafından seçilen ayanlar, bulundukları bölgede vergilerin 

tayininde ve toplanmasında Osmanlı Devleti’nin yerel yöneticilerine yardımcı olurlardı. 

Osmanlı Devleti’nde her kasaba ve şehirde bulunan ayanlar, kadıya ve valiye karşı 

sorumluydular. Ayanlar halk tarafından seçilir, halkın vekili olan bu ayanlar yöneticilerle halk 

arasında aracı olarak görev yaparlardı. Ayanlar bölgeye yapılan tayinler, bölge ihtiyacı için 

alınacak paraların toplanması, defterlerin düzenlenmesinde görevli kişilerdi.  

Ayanların görevleri, savaş zamanında asker toplamak, devlet için yük taşıtmak, gıda 

ihtiyacını karşılamak amacıyla hayvan ve zahire temin ederek bunların gerekli yerle 

                                                        
151 Çadırcı, a.g.e., s. 41-42.  
152 AŞS., XV/54a. 
153 Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlar, TTK Yay., Ankara 1994, s. 114. 
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ulaştırılması, vergi toplamak, vali, mutasarrıf ya da mütesellim için oturacakları konakları 

kiralamak, belediye hizmetlerini yürütmek, sancağa yapılan tayinler ve sancağın alım-saım 

işlerinin yapılması şeklinde özetlenebilir. Ayrıca ayanlar gerekli olduğunda savaş zamanı 

topladıkları askerlerle birlikte savaşa da katılırlardı.154 

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin zayıflamasıyla ortaya çıkan 

otorite boşluğundan faydalanan ayanlar taşrada söz sahibi olmuşlardır. Bu tarihten itibaren, 

savaşta bulunma veya farklı nedenlerle sancakbeyleri ve beylerbeyinin görevli oldukları 

yerlere gidemedikleri durumlarda yerlerine yönetici olarak vekil tayin ettikleri 

mütesellimlikleri taşrada ayanlar ele geçirmişlerdir. XVIII. yüzyıldan itibaren mütesellimin, 

genellikle yerli ailelerden diğer bir deyişle ayanlardan olduğu gözlenmektedir. Taşrada büyük 

bir olarak ortaya çıkan ayanlar, 1808 yılında Sultan II. Mahmut ile, meşhur “sened-i ittifak” 

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

otoritesine bağlanmaya çalışılmış fakat uygulamada başarılı olunamamıştır. 

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

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

yere sahip oldukları anlaşılan ayanlar şunlardır: Mustafa Ağa,155 Moravi Hüseyin Ağa,156 

Hüseyin Ağa,157 Mehmed Ağa,158 Ahmed Efendi ibn-i el-Hâcc Yûsuf,159 Hasan Ağa,160 

Gubbeddin Ömer,161 Halil,162 Mehmed163 ve Bıyıklı  Mustafa164 

 

2.2.11. Evkâf Müdürü/Vakıf Müessesi   

Cemiyetin dini ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan ve dini 

inançlar gereği tesis edilen vakıf kurumu, Müslüman dünyada, ekonomik, sosyal, dini ve 

siyasi hayatta son derece önemli bir rol oynamıştır.  

Vakıf kurumunun kökeni Roma ve Bizans’a kadar gitmektedir. Vakıf, kişilerin özel 

mülkiyetlerini cemiyet yararına bağışlaması olarak tanımlanabilir. Birçok araştırmacı 

tarafından islami kökenleri olan ve sadece İslam ülkelerinde varolduğu söylenen vakıfların, 

İslamiyet ile birlikte yeni bir vasıf kazanarak Türk-İslam tarihinde önemli bir rol oynadığı 

                                                        
154 Ayrıntılı bilgi için bkz. Özkaya, a.g.e., 141-169 
155 AŞS., XV/9b; AŞS., XV/54a. 
156 AŞS., XV/14b; AŞS., XV/24a; AŞS., XV/57a; AŞS., XV/59b; AŞS., XV/84b. 
157 AŞS., XV/16b; AŞS., XV/84b. 
158 AŞS., XV/21b. 
159 AŞS., XV/30b. 
160 AŞS., XV/75b. Dereköy Ayanıdır. 
161 Aynı belge. Kışla Ayanıdır 
162 Aynı belge. 
163 Aynı belge. 
164 AŞS., XV/81b. 
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şüphesizdir. Osmanlı Devleti’nde de vakıflar toplumdaki sosyal dengenin sağlanmasında 

büyük bir rol oynamışlardır. Özellikle devlet-toplum-birey ilişkilerinde vakıfların bu rolü 

tartışmasızdır.165 

İslam hukukunun en zengin ve saygın kurumlarından birisi olan vakıflar, Osmanlı 

Devleti’nde olgunlaşma döneminin zirvesine çıkmışlardır. Vakıflar, dini ve sosyal hizmet 

vermenin yanı sıra fethedilen yerlerde Türk kültürünün yerleşmesinde, ordunun 

donatılmasında, öğrencilerin eğitim giderlerinin karşılanmasında ve Orta Asya’daki Türkler 

ile münasebetlerin sağlanmasında etkin roller üstlenmişlerdir.166  

Osmanlı şehirlerinde kurulan ve din, eğitim, sağlık ve dayanışma alanlarında etkili olan 

vakıfların yanı sıra kırsal kesimde kurulan vakıflar da şehirdekiler kadar etkili işlerliğe sahip 

olmuşlardır. Kırsal kesimdeki vakıflar, boş kalan toprakları iskan ve yol güzergahlarında 

güvenliği temin etmek gibi amaçlar gözetilerek kurulmuştur.167 

Osmanlı toplumuna hakim olan anlayışın izlerine vakıflarda rastlamak mümkündür. Bu 

anlayışta kazanılan ve üzerinde hak iddia edilen malvarlıklarında içinde yaşadıkları toplumun 

ve fertlerinin de hakkının olduğu düşüncesi hakimdir. Bunun kökenini vakıf müessesesinin 

islami yanında değil, Türklerin İslamiyet’ten önceki kültürlerinde aramak gereklidir. 

Türklerin bu yönlerinin altında yatan temel husus ise varlığın paylaşımı ve yardım 

duygularıdır.168  

Vakfedilen bir şeyin asıl mülkiyeti kişilere ait olmayıp, Allah’ın mülkü sayılmakta ya 

da vakfedenin malı olarak görülürdü. Vakıf geliri tek bir kişiye bırakılmaz toplum malı 

sayılırdı. Vakfedilen şey alınıp satılmaz, bağış yapılamaz, ve miras bırakılamazdı.  

Osmanlı Devleti’nde vakıf iki çeşitlidir. Birincisi mülk arazinin, sahibi tarafından belirli 

bir amaca tahsis edilmesinden doğan “Sahih Vakıflar” dır. Bu vakıflar şer‘î hükümlere tabii 

olarak gelişmişlerdir. İkincisi ise “Tahsisat Kabilinden Olan Vakıflar”dır. Bunlar da miri 

araziden belirli bir kısmının menfaatinin veya tasarruf hakkının ya da her ikisinin birden 

padişahın izni ile bir başkası tarafından belirli bir amaca tahsis edilmesidir. Bu vakıfların 

isminden de anlaşılacağı gibi, bu türden arazilerin rakabesi devlette kalmaktadır.169 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri varolan vakıflar, devletin giderek artan mali ve 

siyasi gücü ile doğrudan bağlantılı olarak gelişmiştir. Halaçoğlu da Osmanlı vakıflarını hangi 

                                                        
165 Ünal, a.g.e., s. 241-242. 
166 Halaçoğlu, a.g.e., s. 156. 
167 Sencer Divitçioğlu, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, 1. Bs., YKY, İstanbul 2003, s. 85. 
168 Tuncer Baykara, Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla Dair Araştırmalar, 
Akademi Kitabevi Yay., İzmir 1992, s. 158. 
169 Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, KBY, 1. Bs., Ankara 1978, s. 38-39. 
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kurum ya da kuruluşları içerdiğine göre iki kısımda ele alarak açıklamaktadır. Birincisi 

kendisinden yararlanılan vakıflardır ki bunlara “müessesât-ı hayriyye” denmektedir. Bu vakıf 

türüne camiler, medreseler, okullar, imarethaneler, kervansaraylar, tekkeler, hastaneler, 

kütüphaneler, çeşmeler ve mezarlıklar girmektedir. İkinci tür vakıflar ise kendisinden 

doğrudan yararlanılmayan fakat birinci kısımdakilerin devamlı ve düzenli bir şekilde 

işlemesini sağlayan ve bina, arazi ya da nakit para gibi gelir kaynaklarının oluşturduğu 

vakıflardır. Osmanlı’da bu tür vakıflara da “asl-ı vakf” denilmektedir.170 

Merkezde ve taşrada kadılar ve çeşitli mütevelliler idaresinde bulunan vakıflar bağımsız 

ve karışık vaziyetteydi. I. Abdulhamid’in vakıflar, onlara özel bir daire kurmasıyla başlayan 

ve II. Mahmut ile merkezileşmeye doğru giden bir yola girmişler, vakıfların kontrolü 

üzerinde devletin ağırlığı hissedilmeye başlanmıştı. Sultan II. Mahmut, babasından kalan ve 

kendi vakıflarının idarelerini birleştirerek sayıları 50 kadar olan evkafı darphâne-i âmire 

nezaretinin emrine vermişti. Ancak yeniçerilik kaldırılınca yeniçeri ağası ve sekbanbaşı 

sorumluluğundaki vakıflar buraya eklenince nezaretin yükü iyice artmıştı. Bunun üzerine 

vakıfların idaresi darphâne-i âmire nezaretinden alınarak “Evkaf-ı Hümâyân Nezareti” adıyla 

bağımsız hale getirilmiştir.171  

Antalya’da vakıf malı dükkanlar ve şehrin önemli kişileri tarafından kurulmuş 

külliyelerde yer alan dükkanlar oldukça fazlaydı. Bir han ya da bedesten içinde bulunan 

dükkanların vakfa ait olanları genellikle bir yerde toplanmıştır. Vakıf dükkanı kurum ya da 

devlet görevlisi tarafından yaptırıldığı gibi tek bir kişi, tarafından da yaptırılarak bağışlanmış 

olabilmekteydi. XVI. yüzyıl Antalya’sında bu türden vakıf dükkanlarının sayısı yüzden 

fazlaydı.172 XIX. yüzyıl ortalarına denk gelen ve çalışmamızın temel kaynağı olan XV 

Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defteri’nde de bir çok alana ait vakfın ismi geçmektedir. 

Öyle ki sadece bu defterin belgelerine bakıldığında Antalya’da vakıfçılığın çok geliştiğini ve 

vakıf malı yerlerin çokluğunu anlamak mümkündür. Vakıflara ait dükkân, çarşı, pazar yeri, 

çeşitli arazi ve yapılar, han, cami, kilise, mescid, çeşme, avârız vakıfları ve özel vakıflar gibi 

birçok vakıf, defter de zikredilmektedir. 

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

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

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

anlaşıldığına göre, vakıflarda yeni anlayışa uygun hizmetin verilebilmesi için fermanlar 

                                                        
170 Yusuf Halaçoğlu, “Klasik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Türkler, C. IX, YTY, Ankara 2002, s. 828. 
171 Akyıldız, a.g.e., s. 146. 
172 Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, s. 43. 
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çıkarılmıştır. Bu fermanlar doğrultusunda her sancağa “evkaf  müdürü” tayin edilmiştir.173 

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde evkâf müdürü 

olarak Selim Efendi’nin ismi geçmektedir. Selim Efendi, Teke ve Burdur ve Hamid 

sancâklarının evkâf müdürlüğünü yapmaktadır.174 

 

2.2.12. Şehir Mimarı ve Yapım-Onarım Faaliyetleri 

Osmanlı şehirlerinde onarım ve yapım işlerinde marangoz, dülger, duvarcı, sıvacı ve 

taşçı gibi ustalık gurupları, bir inşaat esnafı oluşturmuşlardı. Bu esnaf kendi yöneticisini 

doğrudan seçemez, kadının önerisiyle padişah tarafından bunların başına bir “mimarbaşı” 

atanırdı. Mimarbaşı, hem kethüdalık işlerini yürütüyor hem de yapılan işleri denetliyordu. 

Şehre yapılacak yeni bir binanın inşası veya bir binanın onarılması, kadının izni ve 

mimarbaşının uygun görmesi ile yapılabilmekteydi.175  

Osmanlı Devleti’nde imar hizmetleri Hassa Mimarlar Ocağı adlı kurum aracılığıyla 

karşılanmaktaydı. Vakıflara ait binaların onarımını bizzat yönetmek ve bu onarımları teknik 

bakımdan denetlemek hassa mimarlarının görevlerindendi. Bir devlet görevlisi olan 

mimarların onarımı denetlemesi ve keşfi yapması, vakıf mümessillerinin suistimallarını 

ortadan kaldırdığı gibi, vakıfları denetlemekle görevli olan kadıya da işlerinde yardımcı 

olunmaktaydı.176 

XVIII. yüzyıla gelindiğinde Hassa Mimarları Ocağı’nın yapısı bozulmuş ve bazı 

örgütsel değişiklikler kaçınılmaz olmuştu. İmar işlerine girecek kimselerin ocağa girmeden 

önce iyi bir şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla “Mimar-ı Mülazım Ocağı” adıyla bir ön 

eğitim kurumu kurulmuştur. XIX. yüzyıla gelindiğinde Hassa Mimarlar Ocağı’nın, imar işleri 

konusunda toplum gereksinimlerini karşılayamaması nedeniyle, 1801 yılında mimarların 

Mühendishane’de eğitim almaları koşulu getirilmiş ancak bu uygulamadan da 1807 yılında 

vazgeçilmiştir. II. Mahmut döneminde yapılan bir dizi reformlar çerçevesinde imar işleri 

konusunda, 1831 yılında, Şehremenilik ve Mimarbaşılık birleştirilerek “Ebniye-i Hassa 

Müdürlüğü” kurulmuştur. XIX. yüzyılın ortalarında Osmanlı Devleti’nde, yerli ve azınlık 

mimarların yanı sıra, özellikle askeri kurumlarla ilgili imar faaliyetlerinde, yabancı 

mimarlarda görev yapmışlardır.177 

                                                        
173 AŞS., VII/4a. 
174 AŞS., XV/21a. 
175 Çadırcı, a.g.e., s. 51. 
176 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim, Makaleler I, 2. Bs., Turhan 
Kitabevi Yay., Ankara 2004 , s. 74. 
177 Ödekan, a.g.m., s. 434-435. 
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Osmanlı şehirlerindeki sosyal, hukuki, idari, askeri, mali, dini ve eğitim kurumlarının 

tamir edilmesi ihtiyacı doğduğu zaman izlenmesi gereken bir prosedür vardı. Tamir işleminin 

gerçekleşmesi için kurumda görevli kimse mahkeme veya merkezi yönetime dilekçe ile 

başvururdu. Kurumun tamire ihtiyacı olup olmadığına ilişkin rapor tutulur, varsa aciliyetine 

ilişkin keşfin yapılması için mahkemece görevlendirilen kişi, keşif raporu çıkarırdı. 

Mahkeme, tamiratı uygun gördüğü taktirde merkeze durumu bildirir ve hükümetin de uygun 

görmesiyle mahkeme, “mahkeme naibinin birisi, şehir mimarı, neccar (marangoz), taşçı ve 

demirci” gibi ustalar ile tamir işlerinden anlayanlardan oluşan bir komisyon kurulurdu. Bu 

komisyon, tamir edilecek yere giderek orayı inceler, masrafları, kullanılacak malzemeler ve 

gereken işçi sayısını tespit ederek “tamirat defterini” hazırlayıp mahkemeye sunardı.178 

Ayrıca Müslüman olmayan halkın bu tür işleri için de kadı ve mimarbaşının izni 

gerekmekteydi. 

Şehirdeki yapım, onarım ve bakım işlerinden sorumlu olan şehir mimarları, Hassa 

Mimarbaşı’nın arzı ile atanırlardı. Bir şehrin mimarlığını yürüten şehir mimarı, işleri 

yürütmede bir kusuru olduğu görüldüğü taktirde şehir halkının ya da kadının merkeze yaptığı 

şikayet üzerine görevinden alınırdı. Görevden alınması merkez tarafından uygun görülen 

şehir mimarının yerine bir başkası atanmak suretiyle bu görevin kesintisiz devam etmesi 

sağlanırdı.179 

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde şehir 

mimarları olarak, Civan oğlu Kostanti, Bıyık oğlu Yani Baba, Aleksi oğlu Ligori ve İstoli 

Usta oğlu Kostanti’nin180 isimleri geçmektedir. Tamir işleri ile ilgili olara da üç tane dava 

mevcuttur. Bunlar;  Andiye Köyü’nden Hacı Hasan Ali oğlu İbrahim ibn-i İntoh Ali, ölmeden 

önce sahip olduğu bir ceviz ağacını köyün çeşmesinin tamirinde kullanılmak üzere vasiyet 

etmiştir. Fakat Mustafa Ağa ağaca el koymuş ve Ali’nin çocukları ağacın Mustafa Ağa’dan 

alınarak çeşmenin tamirinde kullanılması için dava açmışlar ve dava sonucunda ağaç çeşme 

tamiri için kullanılmak üzre asıl sahiplerine verilmiştir.(7 Ramazân li-seneti ihdâ ve semânin 

ve mieteyn ve elf)181 

Elmalû Mahallesi sâkinlerinden Yûsuf Efendi bin Abdullah, vefât iden Mustafa bin el-

Hâcc Ahmed bin Mustafa’dan alacakları için vasilerine dava açmıştır. Açtığı davadan talep 

ettiği 2000 kuruşun 500 kuruşu tamir işleri için verdiği paradır. Tamir olunacak olan yer, 

köyleri olan Sekice’de bir kuyu ve Azurtaş’ta bir kuyu olmak üzre iki kuyudur. Yusuf Efendi 

                                                        
178 Özdemir, a.g.m., s. 1378-1379. 
179 Fatma Afyoncu, XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı, KBY, Ankara 2001, s. 34. 
180 AŞS., XV/55a. 
181 AŞS., XV/24a.  
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bin Abdullah, kuyu tamiri için daha önce ücreti verdiğini fakat hizmet alamadığını şahitler 

huzurunda kanıtlamış ve davayı kazanmıştır.182 

Divan Piri  Mahallesi’ndeki Kara Uzlu Mescîdi tamir işlerine bakacak kimse 

olmadığından mahalle sakinleri, dini vasıfları ileri olduğu kanaatiyle, Molla Hasan bin 

İbrahim adında birine, mescidin tamir ve bakım işlerinin ihalesinin verilebilmesi için 

mahkemeye başvurmuşlardır. Mahalle halkının bu isteği mahkeme tarafından uygun 

bulunmuş ve mescidin tamir ve bakım işleri Molla Hasan bin İbrahim’e verilmişti.(7 Şaban 

1282)183 

 

2.2.13. Muhtar 

Muhtarlık kurumu II. Mahmut döneminde oluşturulmuştur. Bu döneme kadar Osmanlı 

köylerinde muhtarın işlerine “kethüda”, “ihtiyar” kimi zaman da “muhtar” ismiyle anılan 

kişilerin köyün temsilcisi olarak görev yaptığı, kentlerde ise muhtarlık düzeyindeki mahalle 

işlerini imamların yerine getirdiği bilinmektedir184  

Muhtarların başlıca görevleri mahallenin güvenliğini sağlamak, görev kapsamına giren 

mahalleye gelen yabancıların durumlarını incelemek ve ellerinde mürûr (geçiş) tezkereleri 

olup olmadığına bakmaktı. Gelen yabancı izin belgesine sahipse muhtar, Defter Nazırı’na 

durumu bildirerek kalması için izin ister, ancak gelen kişi belgeye sahip değilse mahalleyi 

terk etmesi için Defter Nazırı, Mütesellim ve Kadı’ya haber verirdi.185 

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

muhtarlar şunlardır: Muhtar Yörükzâde el-Hâcc İbrahim Ağa,186 Muhtarı Ömer, 187 Muhtar 

Hamit,188 Muhtar el-Hâcc Hasan,189 Muhtar İsmâîl,190 Muhtar İbrahim191 ve Muhtar 

Süleyman192 

 

 

 

                                                        
182 AŞS., XV/46a.  
183 AŞS., XV/48a. 
184 Çadırcı, a.g.e., s. 38. 
185 Çadırcı, a.g.e., s. 39. 
186 AŞS., XV/3a; AŞS., XV/24b, vb.; Aynı zamanda tüccar olan Yörükzâde el-Hâcc İbrahim Ağa Şeyh Sinan 
Mahallesi muhtarıdır ve ismi şahitler arasında sık sık geçmektedir.  
187 AŞS., XV/75b; Bazarlı Karyesi muhtarıdır. 
188 AŞS., XV/75b. 
189 AŞS., XV/54a; Elmalu Mahallesi muhtarıdır.  
190 AŞS., XV/73b; Meydan Mahallesi eski muhtarıdır.  
191 AŞS., XV/55b; Mandarlı Karyesi muhtarıdır. 
192 AŞS., XV/75b; Yeleme Karyesi muhtarıdır. 
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2.3. ANTALYA’DA ADLÎ TEŞKİLAT 

 

2.3.1. Kadılık Kurumu  

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda, yargı teşkilatı klasik İslam modeline uygun bir 

şekilde geliştirilmiş, bütün İslam devletlerinde olduğu gibi kadı, yargı teşkilatının temel kişisi 

sayılmıştır. Osmanlı Devleti’nin ilk kadısı 1300 yılında Karacahisar’a atanmıştı. Bu tarihten 

itibaren fethedilen her yerleşime bir kadı tayin edilmiş, bu durum oraların Osmanlı 

egemenliğine girdiğinin kanıtı olarak görülmüştür. 1326 yılından itibaren de kadıların şeriat 

kurallarına göre hükümler verdiği görüşü, Osmanlı toplumunda yerleşmiştir.193 Sultan I. 

Murad zamanında Kazaskerlik makamı kurulmuş ve kadılar bu kurum tarafından atanmaya 

başlanmıştır. Daha sonra bu makam Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği olarak ikiye ayrılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nde kadılık kurumu Kazaskerliğe, Kazaskerlik de Sadrazamlığa bağlıydı. 

Kadıların atamaları kazaskerlerin önerisiyle, bir beratla padişah tarafından yapılırdı.194 

Yargı teşkilatının asıl başı olan kazasker ilmiye sınıfının da ikinci reisidir. Osmanlı 

Devleti’nde yargı yetkisi altında Divan-ı Hümayun’a katılan başta askeri sınıf olmak üzere 

şer‘î ve hukuki işlere bakan kazaskerler, kaza ve sancak kadılarının tayin işlerini yapan 

makamdır. Kadıların tayin, terfi, nakil ve azil gibi işlemleri kazaskerler tarafından yapılırdı. 

XVI. yüzyılın ortalarına kadar bütün kadı ve müderrislerin atamaları kazaskerler tarafından 

yapılmış, ancak giderek kazaskerliğin önüne geçen ve ilmiye sınıfının başı durumuna gelen 

şeyhülislamlık makamı kadıları tayin etme yetkisini kendi eline almıştır.195 

Birçok Türk ve islam devletlerinde olduğun gibi Osmanlı Devleti’nde de bulunan, ancak 

önceki Türk-islam devletlerine göre bir çok değişim geçiren kadılık kurumu pek değişikliğe 

uğramadan Tanzimat Dönemi’ne kadar varlığını devam ettirmiştir. Bu dönemde 

batılılaşmanın da etkisiyle bir takım idari reform faaliyetlerine girişilmiş, kadıların elinde 

bulundurduğu bazı mülki görevleri ellerinden alınmış ve kaymakamlara verilmiştir. Daha 

sonra 1854 yılında belediye teşkilatının oluşturulmasıyla kadıların elinde bulundurdukları 

beledi görevleri de ellerinden alınarak şehreminlere verilmiştir. Böylece kadıların görev 

olarak ellerinde nikâh, boşanma, vasiyet ve miras gibi kişi ve aile hukukunu ilgilendiren 

konular kalmıştır.196 

Kadılar medrese eğitimini tamamladıktan sonra kadılık belgesi alırlar ve atanmak için 

                                                        
193 Doğru, a.g.e., s. 201. 
194 Çadırcı, a.g.e., s, 84. 
195 Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik”, Belleten, C. LXI, S. 232, TTK Yay., Ankara 1998, s. 
663. 
196 Feda Şamil Arık, “Osmanlılarda Kadılık Müessesesi”, OTAM, S. 8, AÜY, Ankara 1997, s. 1. 
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sıralarını beklerlerdi. Müderrislik yapmak istemeyip doğrudan kadılık isteyenler kaza 

kadılıklarına tayin edilirlerdi. Bir süre müderrislik yapıp sonradan kadılık isteyenler ise 

müderrislik derecelerine göre kaza, sancak veya eyalet kadısı olarak atanırlardı. 

Kaza idaresinin başı durumundaki kadı, mutlaka yüksek dereceli bir medreseden mezun 

olmuş, belli bir süre Edirne, Konya, Sivas, Bağdat gibi büyük şehirlerde danişmendlik 

(stajerlik) yapmış kişiler arasından seçilerek kazalara atanırdı. Kadılıklar görev yaptıkları 

kaza bölgesinin durumuna göre “kaza kadıları” ve “sancak-eyalet kadıları” olarak belli 

derecelere ayrılmaktaydı.197 

Osmanlı Devleti kaza adı verilen yargı çevrelerine ayrılmıştı. Osmanlı Devleti’nde 

geniş adli ve idari yetkileri bulunan ve Şer’iye Mahkemeleri’nde yargı görevini ifa etmek için 

bu kazaların her birine medreselerin yüksek sınıflarını bitirmiş, ahlaklı ve iyi bilgili kimseler 

iki yıllığına kadı olarak tayin edilirdi. Mekke ve Medine gibi seçkin yerlerde bu görev süresi 

bir yıldı.198 

Görev süresini dolduran kadı görevden alınır, yerine merkezde sırası gelen başka bir 

kadı atanırdı. Görevden alınan kadı merkeze gelir ve Çarşamba günleri kazasker divanına 

devam ederek yeniden sırasını beklerdi. Kadının merkezde bekleme süresine “zaman-ı 

infisali” denir. Bu bekleme de iki yıl sürer, iki yılın sonunda, bekleyen kadı tekrar bir kazaya 

atanırdı.199 Osmanlı Devleti’nde kadıların bir müddet görev yaptıktan sonra görevden alınarak 

ve bir süre bekletilmelerindeki amaç, onların görevlerinden ayrılıp mesleki bilgilerini 

artırarak kendilerini yenilemelerini sağlamaktı. Böyle bir uygulamanın ne zaman başladığı 

bilinmemekle birlikte bunun İslam’da yer aldığı iddia edilmektedir.200 

Kadılığa atanan kişi göreve başladığı ilk günden itibaren olayları kaydetmeye başlar, 

görev süresi boyunca da devam ederdi. Bu durum arkasından gelen kadı için de bir malzeme 

oluşturur, onu kendinden önceki olaylardan haberdar ederdi.201 Kadılar her şeyden önce 

bulundukları yerlerdeki, halkın hukuku ve cezaya ilişkin davalara bakarlardı. Olayları şeriat 

kaidelerine ve İslam hukuku ilkelerine göre çözümlerlerdi.202 Tanzimat’ın ilanına kadar 

Osmanlı Devleti’nin hukuksal bütün işleri, İslam hukukunun öngördüğü çerçevede şer‘î 

mahkemelerde görülürdü. Bu mahkemelerde, yerleşim yerlerinin bütün sorunları, alım satım, 

vekalet ve veraset gibi bir çok konu karara bağlanıyordu.203 

                                                        
197 Ünal, a.g.e., s. 234. 
198 Ekrem, a.g.m., s. 771. 
199 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, 2. Bs., TTK. Yay., Ankara 1984, s. 94. 
200 İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik”, s. 666. 
201 Avcı, a.g.m., s. 197. 
202 Taş, a.g.m., s. 176. 
203 Çadırcı, a.g.e., s. 79. 
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Kadılar şer‘î ve hükmi işleri, kendilerine verilen beratlarda belirlenmiş olan görevleri 

yerine getirip, Hanefi mezhebi kaidelerine göre hüküm verirlerdi. Nikah, miras, kimsesiz 

malların korunması, vasîleri tayin edip azletme, vakıf hükümlerine riayeti sağlamak, cürüm, 

cinayet ve daha bir çok konudaki davalara bakarak karar vermek kadının görevlerindendir. 

Ayrıca halk ile askeri sınıf arasındaki anlaşmazlıklardan doğan davaları, hükümetin emriyle 

kadı karara bağlar ve merkeze bildirirdi.204 

Kadıların şer‘î ve hukuki görevlerinin dışında, görev yaptıkları yerin idari konularında 

da yapmak zorunda oldukları görevleri mevcuttu. Kanunların koruyucusu ve uygulayıcısı 

olarak, kendi yetki alanı içerisinde bulunan tüm devlet görevlilerinin gözetimi ve kontrolü 

kadıya aitti. Merkezi iktidarın taşradaki gözü ve kulağı niteliğindeki kadı, hiç bir zaman 

adaletten ayrılmamalı, sivil ve askeri yöneticilerin kanuna uygun davranmalarını 

sağlamalıydı.  

Kadılar, halktan toplanan vergileri denetler, bulunduğu bölgenin beledi işlerini 

yürütürdü. Çarşı ve pazarların kontrolü, limanların denetimi, mahalle içinde ahlak denetimi, 

işçi ve işveren ücretlerinin denetimi, hayvanlara fazla yük yüklenmesinin engellenmesi, 

evlerin önüne çardak yapılması ve uygun kerestenin denetimi, iaşe ve giyecek işlerinin 

düzenlenmesi, ihtiyaç maddelerine konulan fiyatların denetimi, dilenci ve hırsızlara karşı 

önlem almak, tüfek yapılmasını ve satılmasını yasaklamak, çeşitli ihtiyaç maddelerinin 

stoklanmasını sağlamak, loncaları denetlemek, ordunun ihtiyaçlarını sağlamak, gerekli savaş 

malzemelerini hazırlamak, yol-konaklama ücretlerini karşılamak, toplanan vergilerin güvenli 

ve hızlı bir biçimde orduya ulaşmasını sağlamak, vakfiyelerin düzenlenmesini ve sicile 

kaydını yapmak, dini görevlilerin atama ve azillerini yapmak, miras paylaştırmak, evlenme ve 

boşanma işlerini yapmak, tapu işlerini yapmak, emlak alıp satmak kadıların yükümlü 

oldukları görevlerden bir kısmıdır.205 Mülki işlere bakan kadıların sorumlu oldukları bölgeye 

yapılan tayinlerde onlara hüccet gönderilirdi. Sancaklarda kadılar bazen mütesellimlerin 

görevini ve askeri işleri de yapabilmekteydi. İhtiyaç dahilinde bir kadı sancakta hem kadı 

hem de sancak yöneticiliği görevini yürütebiliyordu.206 

Osmanlı Devleti’nde valiler ve vezirler hukuki konulara karışmazlar, bu konuları 

tamamıyla kadının vazifesi olarak görürlerdi. Devletin hukuki yönünü sağlam kılmak, rüşvet 

ve haksız kazancı engellemek için kadılara maaşlarının dışında bir de ücret ödenirdi. Bu 

                                                        
204 Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, s. 108-109. 
205 Arık, a.g.m., s. 25. 
206 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 71. 
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ücrete “hâkim efendiye harc-ı dikkat” denmektedir. 207 

Tanzimatla birlikte bürokrasinin gelişmesi ve yeni müesseselerin kurulması, daireler 

arasında dolaşan evrakların artmasına neden olmuştur. Daha önceki uygulamalar bürokraside 

çeşitli aksaklıklara yol açmaktaydı. Bu aksaklıkların nedenlerinden birisi de yazışmalarda 

kullanılan gereksiz bir diz elkâbdı. Meclis-i Vâlâ bu gibi sorunlara çare olarak yazışmalarda 

yeni kuralları belirleme yoluna gitmiştir. Bundan sonra yazışmalar, gereksiz abartılı ve övgü 

dolu içeriklerden arındırılarak, mümkün olduğunca açık ve günlük dilde kullanılan ifadelerle 

yapılacaktı. Böylece gereksiz ve uzun elkâblar sadeleşecek ve kurallara bağlı olarak 

keyfiyetten arındırılacaktı.208 

Osmanlı Devleti’nin adli teşkilatında önemli bir yere sahip olan kadılar da elkabları ile 

anılırlardı. Ancak kadıların, “Kıdvet-ü kuzâti’l-müslimin zübdetü’l-muvahhidîn madenü’l-fazl 

ve’l-yakîn el-muhtes bi-mezid-i inayeti’l- meliki’l-muîn Mevlâna .....” şeklindeki elkabı XVII. 

yüzyıldan itibaren hiç değişmeden, Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar aynen 

kullanılagelmiştir.209 

İncelediğimiz döneme ait olan XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre 

Antalya Şer‘iyye Mahkemesi’nde kadılık görevini yürüten el-Hâcc Mehmed Nuri Efendi’dir. 

el-Hâcc Mehmed Nuri Efendi, Edirne Sancağı’na bağlı Dimetoka Kazasındandır ve Antalya 

Kadısı olmadan önce Edirne Müftülüğü görevinde bulunmuştur.210 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ilmiye mensupları arasında mesleki açıdan geçişler 

olması mümkündü. Örneğin, müderrislikten kadılığa ya da müftülüğe geçilebilmekte veya 

tam tersi olabilmekteydi. XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde adı geçen 

“Antalya Şer‘iyye Mahkemesi Kadısı el-Hâcc Mehmed Nuri Efendi”, bahsettiğimiz bu 

duruma bir örnek teşkil etmektedir.  

 

2.3.2. Naiblik  

Kadıların yaptıkları işlere bakıldığında, kadılar yalnız bir mahkeme başkanı değil, 

bulundukları kazanın her anlamda başı olarak kabul edilmelidir. Kadıların mahkeme 

başkanlığı, yapmak zorunda oldukları işlerden yalnızca bir tanesiydi. Bu nedenle kadıların 

mahkeme işlerini yürütebilmek için oldukça geniş kadrolu bir düzeni ve yardımcı memurları 

                                                        
207 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 72. 
208 Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Eren Yay., İstanbul 19993, s. 59-
60. 
209 Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı , s. 112. 
210 AŞS., XV/1. 
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olması kaçınılmazdı.211 Kadıların adli ve diğer işleri yürütmesinde ona yardımcı olan devlet 

görevlilerinin başında da naibler gelmekteydi. 

Kelime anlamı olarak vekil manasına gelen naib, şer‘î mahkemelerde kadıların adına 

çeşitli görevler yapardı. Şehirlerde görev yapan kadı naibinin sayıları, o yerin büyüklüğüne 

bağlı olarak değişmekteydi. Bu nedenle kaza, sancak ve eyaletlerde görev yapan naiblerin 

sayıları farklıydı. 

Kadıların, mahkeme işlerinde kendisine yardımcı olan memurların başında naipler 

gelmekteydi. Naip, kadının bulunmadığı zaman davaların yapılmasını sağlamak ve köylerdeki 

davaların yerinde görülebilmesi için olay yerine gitmek gibi görevleri yerine 

getirmekteydiler.212  

İşlerin yoğun olduğu bölgelerde kadılar, kadılık görevlerini yerine getirebilecek 

kimselerden kendilerine vekil seçebilirlerdi. Bu kişilere naib denilirdi. Kimi zaman uzak 

yerlere göreve gönderilen kadılar bu görevlere gitmez, merkezde kalır ve yerlerine naiblerini 

gönderirlerdi. Ancak bunun kazasker tarafından da onaylanması gerekirdi. Kadı, naibi 

seçerken görev yapacağı bölgeyi tanıyan, genellikle de o yerin ulemasından olanları tercih 

ederdi. Bu kişiler kadının görevlerini yerine getirecek kişiler olduğu için medreseden diploma 

almış olmaları şart koşulurdu.213 

İncelediğimiz döneme ait olan XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde 

Antalya’da görev yapan naib ya da naiblerin isimlerine rastlanmamıştır. Ancak bir belgenin 

şahitler kısmında Serik Kazası Naibi olarak Bekir Efendi’nin adı geçmektedir.214 

 

2.3.3. Mahkeme Görevlileri 

 

2.3.3.1. Muhzırbaşı ve Muhzırlar 

Osmanlı Devleti’nin başlangıcından beri, bir çeşit adli polis olarak görev yapan 

muhzırlık kurumu yargı örgütünün önemli bir kısmını oluşturmaktaydı.  

Muhzırbaşı, işlerini yürütebilmek için yanına muhzır denilen bir çeşit adli polis eri 

almaktaydı. Bu muhzırlar mahkemenin istediği duruşma ilişkilerini, getirip götürme işlerini 

yapmaktaydılar. Muhzırbaşının emri altında mahkemenin bu tür işlerini gören muhzırların 

ücretlerinin ödenmesi için, yaptıkları işin karşılığı olarak duruşmalardaki ilişkili taraflardan 

                                                        
211 Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. II, s. 70. 
212 Ünal, a.g.e., s. 235. 
213 Arık, a.g.m., s. 21. 
214 AŞS., XV/3a.  
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“ihzariye ücreti” adı altında para tahsil edilmekteydi.215 Klasik devlet görevlileri gibi onlara 

ödenen belli bir maaşları olmayan muhzırların gelirleri, davanın taraflarından alınan ücretin 

yanı sıra kadılar ve müderrislerin tayinlerinde “müjdecilik” adıyla aldıkları bahşişlerden 

oluşmaktaydı. Muhzırlar yerli halk arasından seçilirler, kentteki mahkemenin ihtiyacına göre 

sayısı belirlenen muhzırlar ölene kadar görevlerinde kalırlar, öldükten sonra yerine muhzırın 

oğlu atanırdı.216 

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre Antalya 

Mahkemesi’nde muhzırbaşı olarak Mehmed Ağa görev yapmaktadır. Mehmed Ağa’nın ismi, 

birçok davada şahitler arasında geçmektedir. İsminin geçtiği belge sayısı 25’tir.217 Ayrıca XV 

Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde muzırbaşı olarak Mehmed Çelebi218 ismi de 

geçmektedir. 

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde üç tane 

muhzır ismi geçmektedir. Bunlar; Muhzır İsmâîl Ağa,219 Muhzır Karahisari Hasan Ağa220 ve 

Muhzır Ali Ağa221 

Muzırbaşı, kadıların yargılama işlemlerinde en önemli yardımcılarından birisiydi. 

Şer‘iyye Sicilleri’ndeki dava belgelerinin altına şahit olarak isimlerinin yazılmasından da 

anlaşılacağı gibi muhzırbaşı ve muhzırlar bütün davalarda hazır bulunmaktaydılar.  

       

2.3.3.2. Başkâtipler ve Kâtipler  

Başkâtip ve kâtipler, kadı ve kentin ileri gelenleri tarafından, uygun kişiler arasından 

seçiliyordu. Bilgi sahibi, güzel yazı yazabilen ve halk arasında dürüstlüğü ile tanınanlar bu 

görevlere getiriliyordu. Başkâtibin görevi, kâtiplerin tutacakları bütün kayıtların kurallara 

uygunluğunu denetleyerek, buyruldu, ferman gibi resmi yazıların aslına uygun 

kaydedilmesini sağlamaktı. Ayrıca tutanakların korunması sorumluluğu da başkâtibin 

görevleri arasındaydı.222  

İncelediğimiz dönemde Antalya Şer‘iyye Mahkemesi’nin Başkâtibi İsmail Hakkı 

                                                        
215 Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. II, s. 72.  
216 Doğru, a.g.e., s. 207. 
217 Örn. Bkz. AŞS., XV/2a; AŞS., XV/24b; AŞS., XV/55a; AŞS., XV/74a. 
218 AŞS., XV/13a; AŞS., XV/27b. 
219 Muhzır İsmâîl Ağa’nın isminin geçtiği 29 tane belge saptanmıştır. Örn. Bkz.  AŞS., XV/21a; AŞS., XV/35b; 
AŞS., XV/66b. 
220AŞS., XV/24b; AŞS., XV/25b; AŞS., XV/28b. 
221 Muhzır Ali Ağa da davalarda çok sıkça rastlanan şahitlerdendir. Örn. Bkz. AŞS., XV/25a; AŞS., XV/58; 
AŞS., XV/83a. 
222 Çadırcı, a.g.e., s. 88.  
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Efendi223 idi. Ayrıca İsmail Hakkı Efendi’nin, 25 belgenin şahitler kısmında ismi 

geçmektedir. Defterde ismi geçen bir başka başkâtip de “Arazi Başkâtibi” namıyla Süleyman 

Bey’dir.224  

Mahkeme katipleri, dava taraflarının iddia ve savunmalarını şahitler huzurunda sicillere 

kaydeden kişilerdi. Bu kişiler kadıların önerisi ile beratla göreve atanırlar, ancak yerli halktan 

olmamasına dikkat edilirdi.225 İncelediğimiz defterden anlaşıldığına göre bu dönemde 

Antalya Mahkemesi’nde katiplik görevini yapan kişi Bekir Efendi idi. Bekir Efendi’nin ismi 

şahitler arasında da geçmektedir.226 

Kadı, naib, muhzırbaşı, muhzır, başkâtip ve kâtiplerin dışında mahkemelerde görev 

yapan diğer görevliler ise şunlardır; temizlik, ısıtma ve aydınlatma işlerine bakan görevli 

“müstahdemler” vardı. Büyük şehirlerde ise bunlara ek olarak bir de mahkeme imamı görev 

yapmaktaydı.227   

 

2.3.3.3. Kassâmlar 

Kassam, ölen birisinin mal varlığını, mahkeme huzurunda varisleri arasında paylaştıran 

devlet görevlisidir. Osmanlı Devleti’nin şer‘î teşkilatında, kazasker kassamları ve şer‘iyye 

mahkemelerinde bulunan kassamlar olmak üzere iki sınıf olarak hizmet verirlerdi. Kazasker 

kassamları askeri sınıfa ait ölen bir kimsenin mallarının taksimiyle uğraşırken, şer‘iyye 

mahkemelerinde görev yapan kasamlar, diğer bütün davalardaki miras taksimini yapmakla 

yükümlüydü.228 Belli bir maaşı olmayan kassamlar, mirasçılar arasında taksim ettiği terekenin 

belli bir miktarını “resm-i kısmet” adı altında kendilerine alırlardı. XV Numaralı Antalya 

Şer’iyye Sicili Defteri’ndeki terekelerden resm-i kısmet adı altında kesilen ücretler 

incelendiğinde, kassamların genel tereke miktarının yaklaşık olarak 1/40 ile 1/50 arasında 

değişen miktarını kendi payları olarak ayırmakta oldukları görülmektedir. Kassamın olmadığı 

şer‘î mahkemelerde kassamın işini kadıların üstlendiği de olurdu. Çalışmamızın temelini 

oluşturan XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde, mahkemede görev yapan 

kassamın ismi geçmemektedir. 

 

 

                                                        
223 AŞS., XV/5a; AŞS., XV/48a; AŞS., XV/82a; vb. 
224 AŞS., XV/4a; AŞS., XV/4b. 
225 Doğru, a.g.e., s. 208-209. 
226 AŞS., XV/44b.  
227 Çadırcı, a.g.e., s. 90.  
228 Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, s. 121. 
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2.3.4. Şuhûdü’l-Hâl 

Osmanlı şer‘î mahkemelerinde davaların görülmesi ve mahkeme işlerinin yerine 

getirilmesi için görev yapan kimselerin dışında, bir de davalarda hazır bulunan ve dava 

tutanağının sonuna adları yazılan kimseler vardı. Bunlara şuhûdü’l-hâl denmekteydi. 

Durumun tanıkları anlamına gelen bir başlıkla isimleri yazılan bu kişiler mahkemede hazır 

bulunuyorlardı. Şahit olarak belgeye isimleri yazılan bu kişiler sadece devlet görevlileri değil, 

davaya gelen ve taraf olmayan dinleyiciler arasından da seçilebilmekteydi. Yargılama 

sonunda belgelerin sonuna yazılan şuhûdü’l-hâlde müftü, muhtarlar, imam, meclis azaları, 

mahkeme görevlileri, askerler, seyyidler, tüccarlar, şehir kethüdası, nakibü’l-eşraf 

kaymakamı, şeyhler, dervişler ve esnaftan kimselerin adları da yazılabilmekteydi.  

İslam hukukuna göre şahitliği kabul edilmeyecek kimselerin, herhangi bir olayda 

yaptıkları şahitlik geçersiz sayılmaktaydı. İslam hukukuna göre şahitlik yapmayacaklar, şarap 

içenler, çalgıcılar, haram yemiş olanlar ve yalancılığı ile tanınanlardır. Bunun yanı sıra 

vekillerin, dellalların ve karı-kocanın kendileri ile ilgili konularda şahitlik yapmaları da kabul 

görmezdi.229 

Mahkemelerde duruşmalar herkese açık olarak yapılıyor ve yeterli sayıda şuhüdü’l-hâl 

bulunduruluyordu. Bu kişilerin şahitliklerinin belgelere yazılmasının nedeni, kadının yaptığı 

yargılamanın halka açık ve adil olduğunu göstermek istemesiydi. Sayıları bazen çok fazla 

olan bu şahitlerin mahkemede hazır bulunması, kadıların işlerini kolaylaştırdığı gibi dava 

taraflarına güven verici bir nitelikteydi. Bununla birlikte tarafların adalete uygun bir şekilde 

yargılandığının ispatlanması ve tarafsızlığın sağlanması bakımından bu şahitlerin hazır 

bulunması kadı için de önem arz etmekteydi.230  

Mahkemede görülen davalar sonunda alınan kararlara şahit olacak kimselerin seçilmesi 

elbette rastgele yapılmıyordu. Davanın niteliği, seçilecek şahitleri belirlemede etkili oluyordu. 

Çünkü kadılar, dava konusunda bilgi sahibi olan, gelenek ve adetleri iyi bilen ve toplumun 

ileri gelenlerinden olan bu kişilere, davayla ilgili olarak akıl danışabiliyordu. Örneğin görülen 

dava vergi ile ilgili ise şehir kethüdası, şehir ayanı veya esnaf temsilcisinin adları mutlaka 

şuhüdü’l-hâl kısmında yer almaktaydı.  

 

 

 

 

                                                        
229 Ansay, a.g.e., s. 341-342. 
230 Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. II, s. 73. 
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3. BÖLÜM 

ANTALYA’DA ASKERİ TEŞKİLAT VE DİNÎ HAYAT 

 

3.1. ASKERİ TEŞKİLAT 

 

3.1.1. Kale Kethüdalığı 

Devlete ait mallar ve kale hizmetleri konusunda kale dizdarının yardımcılığı görevini 

yapan kale kethüdası, kalede görev yapan askeri birliklerin düzenini sağmak ve kale işlerinin 

yürütülmesine yardımcı olmakla görevlidir.  

Osmanlı kale teşkilatında, yaptığı görevler karşılığında kendisine dirlik tahsis edilen 

kale kethüdası sadece bir tane değildi. Kimi Osmanlı kalelerinde azabların kethüdaları da 

bulunmaktaydı.231 Mutasarrıf veya mütesellim, naib ve kale dizdarının emirlerini yerine 

getirmekle yükümlü olan kale kethüdası, kale dizdarının katılmadığı seferlerde kale 

kuvvetlerinin başına geçer ve başbuğluk görevi yapardı. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla 

bu teşkilat da kaldırılmış, yerine redif teşkilatı kurulmuştu.232  

İncelediğimiz döneme ait olan XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde Kale 

Kethüdası oğlu İbrahim Ağa’nın ismi geçmektedir.233 

 

3.1.2. Asakir-i Zabtiyye Teşkilatı  

Osmanlı Devleti’nin giderek bozulan siyasi ve toplumsal yapısı, XIX. yüzyıla 

gelindiğinde halkın can ve mal güvenliği açısından önemli bir sorun teşkil etmeye başlamıştı. 

Bu  konu, Tanzimat’la uygulanmaya çalışılan reformlar çerçevesinde ele alınan konulardan 

birisiydi. Osmanlı Devleti’nde iç güvenliğin sağlanması XVII. yüzyıldan beri yeniçerilerin 

elindeydi ve bu kurumun 1826 yılında kaldırılmasıyla ortaya çıkan boşluğu doldurabilecek 

yeni bir askeri yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmıştı. 

Bu boşluğu dolduracak yeni bir yapıya olan ihtiyaç nedeniyle, “Meclis-i Umumî”de 

yapılan görüşmeler neticesinde 8 Haziran 1844 tarihinde alınan bir kararla, yüzyıllardır 

Osmanlı askeri teşkilatında önemli bir yeri olan tımarlı sipahi örgütü kaldırılmış, yerine 

“zabtiye teşkilatı” kurulmuştur. Kurulan zaptiye teşkilatı bugünkü anlamıyla hem jandarma 

                                                        
231 Eftal Şükrü Batmaz, “Osmanlı Devleti’nde Kale Teşkilatına Genel Bir Bakış”, OTAM, S. 7, AÜY, Ankara 
1996, s. 5  
232 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 68. 
233 1826 yılında yeniçeriliğin kaldırılmasıyla birlikte Kale Kethüdalığı da kaldırılmış, yerine Redif Teşkilatı 
kurulmuştu. Ancak uygulama taşralarda bir anda faaliyete geçmemiş, yavaş yavaş tasviye edilmişti. Antalya’da 
incelediğimiz dönemde kale kethüdası mevcut değildi fakat daha önce kale kethüdalığı yapmış olan kişinin ismi 
oğlunun ismiyle birlikte verilmektedir. Bkz. AŞS., XV/9a; AŞS., XV/42b. 
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hem de polis örgütünün görevlerini üstlenmişti. İşleyiş bakımından jandarmaya benzeyen 

zaptiye teşkilatının, vali ve kaymakamların denetiminde olması bakımından da polis hizmeti 

yaptıkları görülmektedir.234 

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri kayıtlarına göre 

Antalya’da Zabtiyye Teşkilatı içinde görevli olan kişiler şunlardır: 

Zaptiye neferâtından Mahmud Kavaz235 

Zaptiye Bölükbaşısı Ali Ağa236 

Zaptiye Süleyman237   

Zaptiye Burdurlu Kel238 

Zaptiye neferâtından Ahmed Çavuş239 

Zaptiye neferâtından Damar Ahmed240 

Zaptiye neferâtından Osman241 

Zaptiye Alaiyeli Deli Ahmed242 

Zaptiye neferâtından Kubat oğlu Halil243 

Zaptiye neferâtından Arnavud Hüseyin244 

Zaptiye neferâtından Arnavud Talib Ağa245 

Zaptiye neferâtından Moravi Celil Mahmud246 

Zaptiye neferâtından Mumcı oğlu İsmâîl247 

Zaptiye Nuri248 

Zaptiye Dalkıç oğlu Ahmed Ağa249 

Zaptiye neferâtından Feyzullah ibn-i Hafız Abdulbekir250 

Zaptiye Zincirci Ömer Çavuş bin Süleyman251 

 

                                                        
234 Çadırcı, a.g.e., s. 318-319. 
235 AŞS., XV/3b.  
236 AŞS., XV/5a. 
237 AŞS., XV/11a. 
238 Aynı belge. 
239 AŞS., XV/14b. 
240 AŞS., XV/19b. 
241 Aynı belge.  
242 AŞS., XV/22b., AŞS., XV/24a., AŞS., XV/24b. 
243 AŞS., XV/23a. 
244 AŞS., XV/25a. 
245 AŞS., XV/26b. 
246 AŞS., XV/27a. 
247 AŞS., XV/27a., AŞS., XV/42b. 
248 AŞS., XV/35b. 
249 AŞS., XV/83a. 
250 AŞS., XV/85a. 
251 AŞS., XV/85b. 
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3.1.3. Redif Teşkilatı 

Redif Teşkilatı’nın kurulmasıyla birlikte, iç güvenliği sağlamakla görevli olan 

mütesellimler bu görevlerini Redif Teşkilatı’na devretmişlerdi.  

Osmanlı Devleti, Redif teşkilatını, büyük kitleleri silah altına almadan,  bölgelerde az 

masrafla askerlik çağına gelenleri eğiterek savaşa hazır bulundurma amacıyla kurmuştur. 

1834 yılında başlayan bu uygulama giderek yaygınlık kazanmış, barış döneminde de iç 

güvenliğin sağlanması ve devlet emirlerinin eksiksiz uygulanması için de kullanılmıştır.252 

Osmanlı Devleti’nin 1843 yılında askeri alanda yaptığı düzenleme ile redif kuvvetleri 

Osmanlı ordusunun yedek gücü haline getirilmişlerdi. Askerlik hizmetini bitirenler 

memleketlerinde yedi yıl süre ile redif askerleri sayılacaklardı. Bu askeri teşkilatın subaylar 

ve küçük subaylardan oluşan bir eğitim kadrosu da mevcut bulundurulacaktı. Redif kuvvetine 

bağlı olanlar, yılda bir kez bağlı bulundukları askeri birliğe gelerek askeri eğitime tabii 

tutuluyorlardı.253 

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri kayıtlarına göre 

Antalya’da Redif Teşkilatı içinde görevli olan kişiler şunlardır: 

Tabur Kâtibi Hüseyin Hüsni Efendi ibn-i Hasan254 

Binbaşı Hüseyin Ağa255 

Kolağası el-Hâcc Süleyman Ağa256 

Yüzbaşı Hüseyin Ağa ibn-i Abdullah257 

Yüzbaşı Şuayib Ağa ibn-i Mehmed Ağa258 

 

 

3.1.4. Topçu Ocağı 

Kapıkulu ocaklarının yaya kısmına giren Topçu Ocağı, top mermisi yapmak, top 

dökmek ve seferlerde topları kullanmak gibi önemli işlevi olan bir ocaktı. Osmanlı 

Devleti’nde ilk defa I. Kosova Savaşı’nda kullanılan toplar, bu ocak vasıtasıyla giderek 

geliştirilmiş ve devletin fetihlerle büyümesinde önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı askeri 

teşkilatında, sınır kaleleri ve sahil şehirlerinde topçular oldukça önemliydi.259 

                                                        
252 Çadırcı, a.g.e., s. 61. 
253 Çadırcı, a.g.e., s. 316. 
254 AŞS., XV/35a. 
255 Aynı belge. 
256 Aynı belge.  
257 AŞS., XV/53a, AŞS., XV/69b. 
258 AŞS., XV/79a. 
259 Bülbül, a.g.e., s. 144. 
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Denizden gelebilecek saldırılara karşı top savunması gerektiren Osmanlı şehirlerinin 

kalelerinde, topçu birlikleri ve bunların da kethüdaları mevcuttu. Osmanlı Devleti döneminde 

Antalya kalesi de topçu birliği bulunduran kalelerden birisiydi.260 

 Osmanlı Devleti’nin başından beri önemli bir yere sahip olan topçuların, bir ocağa 

bağlanarak sınıflandırılması Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra olmuştur. Topçu Ocağı’nın 

en büyük amiri toçubaşıdır. Daha sonra dökücübaşı, ocak kethüdası ve ocak çavuşu 

gelmektedir. Maaşlarını üç ayda bir alan topçuların mevcudu çeşitli dönemlerde değişmiştir. 

XVI. yüzyılda 1200 olan topçu sayısı, XVII. yüzyılda yapılan yersiz atamalarla 2300 kadar 

olmuştur. XIX yüzyıl başında ise topçuların sayısı 5000’e ulaşmış ve gelişigüzel atamalar 

yüzünden ocakta disiplin kalmamıştı.261  

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde yalnızca, 

“Muvazzâf Topcu Asâkir-i Şâhâne Sağ Kol Ağası” olan Rıza Efendi’nin262 ismi 

geçemektedir. Bununla birlikte topçu tabur imamı olarak da Hüssam Sarı oğlu Ahmed Efendi 

ibn-i İbrahim’in ismi geçmektedir.263  

 

3.2. DİNİ HAYAT 

 

3.2.1. Nakibü’l-Eşraf Kaymakamı 

Nakibü’l-eşraflık kurumunun temel görevi seyyidlerin işlerini yürütmekti. Bu kurum ilk 

defa Abbasiler zamanında ortaya çıkmış, giderek İslam dünyasına yayılmıştır. Seyyidler, toplum 

tarafından Hz. Muhammed’in soyuna mensup olan ve bu nedenle kutsal kabul edilen ve saygı 

gösterilmesi gereken kişilerdi. Bu zümre içerisinde Hz. Hüseyin soyundan gelenlere seyyid, Hz. 

Hasan’ın soyundan gelenlere ise şerif denilmekteydi.  

Abbasilerde olduğu gibi, Osmanlı Devleti’nde de atanacak olan nakibü’l-eşrafın 

seyyidlik soyundan olması şarttı. Osmanlı Devleti’nde “Haseni” ve “Hüseyni” soyundan 

olmak şartıyla atanan nakibü’l-eşrafların, soylarının sıhhatli bir şekilde araştırılması ve kuşku 

götürmemesi lazımdı. Eğer bir nakibü’l-eşrafın soyu konusunda şüphe varsa, itibari 

zedelenirdi. Nakibü’l-eşrafların, Tercüme-i Hâl kitaplarında hayatları anlatılırken onlardan 

“sahihü’l-neseb” ibaresiyle bahsedilmektedir.264  

                                                        
260 Batmaz, a.g.m., s. 5. 
261 Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Askeri Teşkilatı”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, 
FGAŞ. Yay., İstanbul 1999, s. 346-347. 
262 AŞS., XV/31a. 
263 AŞS., XV/83a. 
264 Murat Sarıcak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Nakibü’l-eşraflık Müessesesi, TTK Yay., Ankara 2003, s. 
127. 
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İlk nakibü’l-eşraf Yıldırım Beyazıt zamanında atanmış, ancak Fatih döneminde 

kaldırılmış ise de II. Beyazıt zamanında kurum tekrar yaşama geçirilmiştir. Bu aşamadan 

sonra Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir.265 1494 yılında 

şerif ve seyyid teşkilatının başına getirilen Seyyid Mahmud, Arap ülkelerinde seyyid ve 

şeriflerin işlerinin görülmesini sağlayan temsilcilerine nakibü’l-eşraf denildiğini görmüş ve 

Osmanlı hükümetine bu uygulamayı ve ismi teklif etmiştir. Bunun üzerine bu unvan 

Mahmud’a verilmiş ve nakibü’l-eşraflık kurumu, Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar devam 

etmiştir.266 

Osmanlı Devleti tarihi boyunca, merkezi örgütte saygın bir yeri olan Nakibü’l-eşrafın 

sancak ve eyaletlerdeki temsilcilerine “Nakibü’l-eşraf Kaymakamı” denmektedir. Nakibü’l-eşraf 

merkez dışındaki sancaklarda kendisine bağlı olarak görev yapan kaymakamları aracılığıyla 

Osmanlı Devleti içindeki bütün seyyid ve şeriflerin isimlerinin yazılı olduğu “secere-i tayyibe” 

denilen bir defter tutarlardı. Bu seyyidler yasalara aykırı görülen bir suç işlediklerinde, merkezde 

nakibü’l-eşraf, merkez dışında ise Nakibü’l-eşraf Kaymakamları tarafından yargılanarak gerekli 

cezaya çarptırılırlardı. Halktan ayırt edilmek için başlarında doladıkları yeşil bir sarıkla dolaşan 

bu seyyidleri, yöneticiler ve kadılar yargılayamazlardı.267 

Osmanlı Devleti kurulduğunda, seyyidlik kurumunu aynen devralmış, seyyidler giderek 

Osmanlı devleti içerisinde önemli bir statü kazanarak hem maddi hem de manevi bazı 

imtiyazlara kavuşmuşlardır. Kendiside bir seyyid olan merkezdeki nakibü’l-eşraf, her sancaktaki 

kaymakamı aracılığı vasıtasıyla Osmanlı sınırları içindeki bütün seyyidlerin işleri ile 

ilgileniyordu. Osmanlı Devleti döneminde Orta Anadolu ve doğu Anadolu’da bulunan şeyhlerin 

hepsi seyyiddi. Bu şeyhler, onlara merkezi yönetim tarafından verilmiş siyadet-nâme denilen 

resmi bir belge ile kimliklerini ortaya koyuyorlardı. Seyyidlerin elindeki bu belgelerde, 

bölgelerinde kendilerine bağlı cemaatlerin ve köylerin isimleri de yazmaktaydı.268 

Nakibü’l-eşraf kaymakamlarının tayinleri İstanbul Nakiblerinin sadrazama mektupla 

arzlarına göre yapılmaktaydı. Sancak ve kazalarda, İstanbul Nakibinin vekili olarak görev 

yapan nakibü’l-eşraf kaymakamları, seyyidlerin bütün işlerinden sorumluydu. Bunun 

karşılığında da seyyidler, nakibü’l-eşraf kaymakamına tabi olmak zorundaydı.269 

Ayrıca bu kurum, seyyidlerin imtiyazlarından yararlanmaya çalışan sahte seyyidleri de 

                                                        
265 Ünal, a.g.e., s. 103. 
266 Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, s. 165. 
267 Çadırcı, a.g.e., s. 93. 
268 A. Yaşar Ocak, “Din ve Düşünce”, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, C. I, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, FGAŞ. 
Yay., İstanbul 1999, s. 119. 
269 Sarıcak, a.g.e., s. 156-157. 
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gerçeklerinden ayırmakla görevliydi. Nakibü’l-eşrafların ayrıcalıklarından dolayı seyyid 

olduğunu iddia eden sahte seyyidler de ortaya çıkmaktaydı. Eğer birisinin seyyidlik iddiası 

asılsız çıkarsa veya şeceresinin sahte olduğu anlaşılırsa cezalandırırlardı. Buna rağmen 

seyyidlik iddiasına devam edenler idam edilirlerdi.270  

Nakibü’l-eşraf kaymakamları, Osmanlı kentlerinde oldukça önemli bir konuma sahip 

olan ve yaptığı işlerin dışında toplumda da sözü geçen ve saygı gören kişilerdi. Şehrin ileri 

gelen kişilerinden olan Nakibü’l-eşraf Kaymakamları, şehre ait konuların görüşüldüğü 

toplantılara katılırlar ve saygınlıkları nedeniyle alınan kararlarda etkili olurlardı. XV 

Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde Nakibü’l-eşraf olarak el-Hâcc Mahmud 

Ağa’nın271 ismi geçmektedir. Ayrıca incelediğimiz defterdeki belgelerin şahitler kısmında 

seyyidlerin isimleri sık sık zikredilmektedir.   

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde isimleri geçen “seyyid” unvanlı kişiler 

şunlardır: Es-seyyid Mehmed Şükrü,272 Seyyid Ahmed,273 Es-Seyyid Hafız Ali Efendi,274 Es-

Seyyid Hacı Hüseyin,275 Seyyid Mehmed Efendi276 veEs-Seyyid Ali277 

 

3.2.2. Müderris 

Medresedeki dersleri tamamlayıp bilgili kişilerden sayılan medrese talebesi, bundan 

sonra sıra beklemek için kazasker defterine kaydolur ve küçük bir medreseye tayin olabilmek 

için sırasının gelmesini beklerdi.278 

Yüksek dereceli bir medreseden mezun olan öğrenciler başlangıçta bir müderrisin 

yanında yardımcı olarak çalışırlardı. Müderrisin yanında derslerini tekrar ederler ve medrese 

öğrencilerinin disiplini ile uğraşırlardı. Sıraları gelince ilk önce düşük dereceli bir medreseye 

tayin edilirler, görev süreleri dolduğunda, aynı kadılarda olduğu gibi, azledilirler ve tekrar 

atanmak için sıra beklerlerdi. Ayrıca ilmiye mensupları arasında yatay geçişleri de 

olanaklıydı. Müderrislikten kadılığa ya da müftülüğe geçebilirlerdi.279 

Müderrislik rütbesi verme görevi, XVI. yüzyıldan itibaren kazaskerden alınıp, 

şeyhülislama verilmiştir. Çünkü bu tarihte şeyhülislamlık Osmanlı devlet yönetiminde ilmiye 

                                                        
270 Ünal, a.g.e., s. 103. 
271 AŞS., XV/17b. 
272 AŞS., XV/2a.  
273 AŞS., XV/5a. 
274 AŞS., XV/16a. 
275 AŞS., XV/24a.  
276 AŞS., XV/31a. 
277 AŞS., XV/47a. 
278 Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, s. 55. 
279 Ünal, a.g.e., s. 103. 
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sınıfının en yüksek mertebesine çıkmıştır. Çünkü bu dönemde Osmanlı Devleti’nde dini 

taassubun etkisi artmış, devlet yönetiminde şeriatın etkileri daha çok hissedilmeye 

başlanmıştı. 

Osmanlı Devleti’nde medrese bünyesinde yetişmiş kadroların yine medreselere eğitimci 

olarak atanması, şeyhülislam ve kazaskerlerin sorumluluğundaydı. Bir müderrisin medreseye 

tayini yapılırken, oraya talip olan müderrisler arasında yapılacak sınavla atanacak kişi 

belirlenmekteydi. Medreseye hoca olarak atanan bir müderris, ilk rütbeden son rütbeye 

kadarki ilmi yolunu 25-30 yılda tamamlardı. Müderrisin, medrese hocalığı görevinde 

aşağıdan yukarıya doğru ilerlemesine “devr-i medaris” denilmekteydi.280 

Teke Sancağı merkez kazası olan Antalya’da ve diğer kazalarda oldukça çok sayıda 

medrese mevcuttu. Yalnızca merkez kaza Antalya’da 19 tane medrese vardı.281 Antalya’da 

eğitim kurumu olarak medreselerin varlığı defterden çıkarılan bilgiler arasındadır. XV 

Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde isimleri geçen iki tane medrese vardır. Bunlar, 

Hızır Efendi Medresesi.282 ve İstanos’daki Felak Ali Efendi Medresesi283 

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde, el-Hâcc Musa Efendi isimli 

müderrisin hayır işi için mahkemeye başvurarak, Bali Bey Câmisi’nin avlusunda vakfeylediği 

iki göz odanın, alimlerin oturacağı bir vakıf olması için mahkemeye başvurmuş ve 

mahkemenin verdiği kararla bu isteği yerine getirilmiştir.284 

İncelediğimiz dönemde Antalya’da XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde, 

ismi geçen ve müderris olarak anılan kişiler şunlardır: El-Hâcc Musa Efendi,285 İsmâîl 

Efendi,286 Turan İsmâîl Efendi,287 İbrahim Efendi ibn-i Mustafa bin Abdullah288 ve İbrahim 

Efendi ibn-i Mehmed289 

 

3.2.3. Müftü 

Osmanlılarda, kendisine yöneltilen sorulara ve şer‘î ve hukuki meselelere, dört ehl-i 

sünnetten Hanefi fıkhına dayanarak cevap veren kimselere “müftü” ve onun cevabına göre 

                                                        
280 Ünal, a.g.e., s. 103 
281 Erten, Antalya Tarihi, s. 87. 
282 AŞS., XV/79a. 
283 AŞS., XV/35b. 
284 “müderris-i ulûm nâfi‘ ile iştigâl ol deyü tenbîh-i şer‘î oldukda efendimiz mûmâ-ileyh dahi ber-vech-i meşrû' 
hicreteyn-i mezbûriyetinde sâkin ve müderris-i ulûm nâfi‘ ile kemâ-yenbagi iştigâl olmağa taahhüd eyledikde 
gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu” AŞS., XV/52b.  
285 Aynı belge. 
286 AŞS., XV/36a. 
287 AŞS., XV/67a, AŞS., XV/68a. 
288 AŞS., XV/68b. 
289 AŞS., XV/73b. 
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alınan kararlara da “fetva” denmektedir. Osmanlı Devleti’nin başlangıcından beri varolduğu 

sanılan müftülük makamı, önceleri veziriazamdan sonraki en önemli mevki olarak 

işlemekteydi.290 

Çeşitli konularda fetva vermekle görevli din adamı olan müftü, fetvası istenen konularda 

Hanefi fıkhına ilişkin yazılmış eserlere atıfta bulunarak fetva verirdi. Müftü vermiş olduğu bu 

fetvalar karşılığında ücret alırdı. Müftünün geçim kaynağını oluşturan geliri ise bu fetvalardan 

aldığı ücretten ibaretti. Fakat müftü sadece fetva vermekle kalmaz, bir kentin ileri gelen 

kişilerinden sayılırdı. 

Müftüler kadıların mahkemeyi yürütmesinde ona yardımcı olan devlet görevlilerinden 

birisiydi. Kadı davada tereddüde düştüğü zaman müftüden fetva isteyerek karar vermekte 

kendisine kolaylık sağlayabiliyordu. Müftünün verdiği fetva kadının kararında kesin olarak 

etkili değildi ancak müftünün dava hakkında bildirdiği dini görüş, kadının kararına meşruiyet 

kazandırması bakımından etkiliydi. Müftülük, kazalarda toplumun sadece dini anlamda değil 

sosyal, ekonomik, idari ve hukuksal anlamda da sık sık başvurdukları bir makamdır.291 

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’e göre Antalya’da 

görev yapan ve yapmış olan müftüler şunlardır: Eski müftü Hasan Efendi,292 Şehir müftüsü 

Mustafa Efendi,293 Eski müftü Hasan Vehbi,294 Şehir müftüsü Emin Efendi,295 Eski müftü el-

Hâcc Mehmed Emin Efendi,296 Mustafa Efendi297 ve Eski müftü Hasan Vehbi Efendi298 

 

3.2.4. İmam 

Osmanlı kentlerinin hemen her mahallesinde bir cami ile mescit ve buralarda görevli 

imamlar ve yardımcıları bulunurdu. İmamın görevi sadece ibadet faaliyetlerinin yürütülmesi 

değil aynı zamanda mahalle işlerinin yürütülmesini de sağlamaktı. Muhtarlık teşkilatı 

kuruluncaya kadar, imamlar mahalle işlerinde tek sorumlu kişi iken muhtarlık teşkilatının 

kurulmasından sonra bu görevlerinden tamamen uzaklaştırılmamışlar, muhtarla birlikte bu 

işleri yürütmeye devam etmişlerdir. İmamlar, toplum nezdinde güvenilir kişiler olarak 

muhtara kefil oluyorlar ve mahalleyi ilgilendiren konularda yapılan görüşmelerde de yer 

                                                        
290 Halaçoğlu, a.g.e., s. 148. 
291 Ünal, a.g.e., s. 238. 
292 AŞS., XV/10a; AŞS., XV/33b.  
293 AŞS., XV/24a; AŞS., XV/24b; AŞS., XV/25a; AŞS., XV/79a.  
294 Hasan Vehbi aynı zamanda Sancak Meclisi azalarındandır. Bkz. AŞS., XV/33b. 
295 AŞS., XV/35a. 
296 AŞS., XV/65a.  
297 AŞS., XV/24a; AŞS., XV/24b; AŞS., XV/25a; AŞS., XV/79a. 
298 AŞS., XV/79a; AŞS., XV/83a.  
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alıyorlardı 299 

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde yedi tane imamın ismi geçmektedir. 

Bunların beş tanesi mahalle imamı, bir tanesi köy imamı ve bir tanesi ise topçu taburu 

imamıdır.  

İskender Çelebi Mahallesi İmamı Cinnazzâde es-Seyyid Hafız Ali Efendi300 

Sofular Mahallesi İmamı Hacı Maslızâde el-Hâcc Hafız İbrahim Efendi301 

Takyeci Mahallesi İmamı Ahmed Efendi302 

Sağırlı Karyesi İmâmı Mustafa Hâce ibn-i Hüseyin303 

Bali Bey Mahallesi İmamı el-Hâcc Hüseyin Efendi304 

Şeyh Sinan Mahallesi İmâmı Mehmed Efendi305 

Tobçu Taburu İmâmı Hüssam Sarı oğlu Ahmed Efendi ibn-i İbrahim306 

Müslüman devlet geleneği olarak, kentlerin her mahallesinde cami bulunmaktaydı. 

İncelediğimiz dönemde Antalya’daki cami sayılarını belgeden çıkarmak mümkün değildir 

ancak altı mahallenin imamının ismi geçmesi nedeniyle Antalya mahallelerinde ve köylerinde 

camilerin olduğunu anlamaktayız. Ayrıca askeri birlikler için devletin görevlendirdiği 

imamların varlığı da belgelerden çıkarılabilecek sonuçlar arasındadır. 

 

3.2.5. Camiler 

Osmanlı Devleti’nde şehirlerin oluşması ve gelişimi, sosyal tesislerin inşası ile yakından 

ilişkilidir. Osmanlı şehirlerinde tesis edilen imarethaneler, ihtiyacı olan bütün halkın buralara 

akın etmesine neden olmaktadır. İmarethanelerin dışında cami, mescit, tekke ve zaviye gibi 

dini yapıların yanı sıra medrese, hamam, hanlar, hastane, çarşı, fırın, su yolları ve 

kanalizasyon şebekesi gibi yapıların teşekkülü, şehirlere insanların akın etmesine yol açan 

etkenler olarak şehirleşmede önemli etkilere sahiptirler.307  

 Bu kuruluşların en önemlilerinden biri olan camiler, Osmanlı şehirlerinde sosyal 

yaşamın önemli merkezlerindendi. Özellikle cuma namazlarının kılındığı büyük camiler, 

şehir toplumunun sosyalleşmesinde ve kamuoyu oluşturmasında önemli bir yere sahipti.308 

                                                        
299 Çadırcı, a.g.e., s. 40. 
300 AŞS., XV/16a.  
301 AŞS., XV/26a. 
302 AŞS., XV/30b.  
303 AŞS., XV/48a.  
304 AŞS., XV/52b.  
305 AŞS., XV/63b.  
306 AŞS., XV/83a.  
307 Halaçoğlu, a.g.e., s. 103. 
308 Çadırcı, a.g.e., s. 325.  
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XVIII. yüzyılda olduğu gibi XIX. yüzyıl Osmanlı Anadolusunda da cami yapımı 

oldukça yoğundur. XIX. yüzyılda Anadolu’da yapılan camilerin mimari yapılarında mihrap, 

mimber ve duvar resimleri merkezlerdeki camilerden daha zengin olarak gelişmiştir.309  

Camiler şehirlerdeki birçok toplumsal ve dini işlevi yerine getirirdi. Cami, toplanmış 

şehir cemaatinin merkez noktasını oluştururdu. Camilerde sadece dini törenler değil, siyasi 

içerikli toplantılar, adli yargılamalar, ve öğretim yapılır, bu yapılar, şehre dışardan gelenler 

için misafirhane görevi görürdü.310  

Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde ve öncesinde Antalya’da inşa edilen camilerin 

başında Cami-i Kebir, Yivli Cami, Karatay Cami ve Tekeli Mehmet Paşa Camileri 

gelmektedir.311 Erten, Antalya’nın çeşitli mahallelerinde bulunan cami sayısını 51 olarak 

vermektedir. Bu camiler her mahallede belirli sayıda değil, mahallenin büyüklüğüne göre 

değişik sayılarda idi. Örneğin Balbey Mahallesi’nin Balibey, İsmail Murat-H. Ali Ağa, Hoca 

Nebi, Ayan Ağa ve Ekmekçibaşı-Loncaltı olmak üzere 5 tane camisi mevcuttur.312  

İncelediğimiz döneme ait olarak, XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi 

geçen camiler şunlardır:  

Bâlî Beğ Câmisi313 

Mecdeddin Mahallesi Câmisi314 

Murad Paşa Câmisi315 

Aşık Doğan Mahallesi Câmisi316 

Antalya’da Kal‘aiçi’nde Câmi317 

Kuzca Karyesi Câmisi318 

Eğmir Karyesi Câmisi319 

Yalkartam Karyesi Câmisi320 

Paşa Câmisi321 

el-Hâcc Balaban Mahallesi’nde Tekeli Mehmed Paşa Câmisi322 

                                                        
309 Ayla Ödekan, “Mimarlık ve Sanat Tarihi (1600-1908)”, Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908, 7. 
Bs., Yay. Ed. Sina Akşin, Cem Yay., İstanbul 2002, s. 391. 
310 Cerasi, a.g.e., s. 135. 
311 Ayrıntılı bilgi için bkz. M. Cahit Akıncıoğlu, Antalya Tarihi, C. II, Birlik Ofset, İstanbul 2001, s. 41-48. 
312 Erten, Antalya Tarihi, s. 85-86. 
313 AŞS., XV/13a; AŞS., XV/14b; AŞS., XV/52b. 
314 AŞS., XV/17b. 
315 AŞS., XV/21a. 
316 AŞS., XV/23b. 
317 AŞS., XV/46a. 
318 AŞS., XV/59a. 
319 AŞS., XV/60b. 
320 Aynı belge. 
321 AŞS., XV/74a. 
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4. BÖLÜM 

XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ANTALYA’NIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU 

 

4.1. XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ANTALYA’NIN EKONOMİK DURUMU  

Osmanlı şehirlerinde hangi ekonomik faaliyetlerin geliştiği, bu ekonomik faaliyetler 

çerçevesinde ne kadar istihdam yapıldığı, üretim ilişkileri ve araçlarının nasıl olduğu, şehir 

halkının gelir ve taleplerinin durumu ve tüketim yoğunluğu, iktisat tarihi alanındaki 

araştırmalar için oldukça önemlidir. Osmanlı şehirlerindeki ekonomik faaliyetler benzer 

özellikler taşısa da coğrafi etkenler, iklim özellikleri ve kültürel farklılık nedeniyle her 

şehirde benzer ekonomik faaliyetlerden bahsedilmesini imkansız kılmaktadır.  

XIX. yüzyıl hem toplumsal açıdan hem de ekonomik açıdan Osmanlı Devleti için farklı 

bir dönemi ifade etmektedir. Osmanlı Devleti’ndeki geleneksel toplumsal yaşam ve ekonomik 

faaliyetler varlıklarını, XIX yüzyıl ile birlikte yeni dünya düzenine hazırlamaya başlamıştı. 

Değişen dünya dengeleri, üretim ilişkileri ve özellikle sanayi devriminin gerçekleşmesiyle 

batının artan gücü karşısında varlığını devam ettirmeye çalışan Osmanlı Devleti, bir dizi 

reformu hayata geçirmek suretiyle devletin gücünü ve etkinliğini artırmaya çalışmıştır.  

Tanzimat Dönemi’nin içinde kalan incelediğimiz dönem, ekonomik politikalar 

açısından yeni reformların uygulanmaya çalışıldığı bir dönemdi.  

 

4.1.1. PARA  

Osmanlı ekonomisi, devletin kuruluşundan beri parayı yaygın olarak kullanan bir 

işlerliğe sahipti. Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar, değerli metal para olarak yabancı altın 

paralar Osman ülkesinde dolaşımda olmuştur. Ülkedeki para, dağınık kırsal yaşamda 

kullanıldığı ve kırsal ekonomik dinamiklere sahip olduğu halde Osmanlı şehirlerindeki paraya 

dayalı ekonomik faaliyetler devletin bu koşullarından olumsuz etkilenmemiştir.323 

Osmanlı Devleti, Tanzimat Dönemi’ne kadar altın ve gümüş gibi değerli madenlerden 

yapılmış paralar kullanmaktaydı. Paranın değeri, yapıldığı madene bağlı olarak 

değişmekteydi. Sikke denilen bu paralar Osmanlı darphanesinde altın, gümüş ve bakır olarak 

basılmasının yanı sıra, bu madenleri karıştırmak suretiyle de para basılırdı. Paraların yapıldığı 

madene biçilen değerde ölçüt alınan, o madenin bulunurluk oranı ve diğer maden karşısındaki 

                                                                                                                                                                             
322 AŞS., XV/82b. 
323 Divitçioğlu, a.g.e., s. 76. 
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kıymetiydi. 

Osmanlı Devleti’nde tahta çıkan her padişahın adına para bastırılırdı. Bununla birlikte 

zaman zaman padişah parayı yenileme gereği duyduğunda, paraların kullanımı yasaklanır, 

halkın elindeki paraların darphanelere getirerek yeni akçe kestirmeleri emredilirdi. Buna 

“sikke tecdîdi” denilmektedir. İlk kez Yıldırım Beyazıt tarafından yapılan bu uygulama ile 

işlem yapılırken kesilen masraflar devlete gelir oluştururdu.324 

Ayarı bozulan paranın neden olduğu enflasyon, pazarlardaki eşyaların ve yiyecek 

maddesi fiyatlarının orantısız ve düzensiz bir şekilde artmasına yol açmaktadır. Bu durum 

vurgunculuk ve kara borsanın ortaya çıkmasına neden olmakta ve toplum içinde ekonomik ve 

siyasi düzeni tehdit edecek boyutlarda rahatsızlığa neden olabilmektedir.325 

Avrupa ekonomileri ile bağları oldukça gevşek olan Osmanlı ekonomik faaliyetleri, 

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa ile bu anlamda daha sıkı bağlantılar kurmak 

durumunda kalmıştır. Avrupa ile XVIII. yüzyılda yapılan sınırlı ticaret, Osmanlı para 

dolaşımında kolaylık sağlamıştı ve bu nedenle Osmanlı ekonomisinin canlanmasında önemli 

bir rol oynamıştı. Ancak yine de dışardan gelen mallar Osmanlı ülkesinde sınırlı ölçüde 

yayılmıştı. Bunun nedeni ise iç ticaretteki dışa kapalı ağın varolmasıydı.326 

Tanzimat’ın ilan edilmesinden sonra Osmanlı Devleti, bütün kurumlarını 

modernleştirmeye çalışırken, hızla artan israf ve sefalet de mali bakımdan devleti zora 

sokmuştu. Mısır Sorunu’nun halledilmesinden sonra İstanbul’a gelenlerin getirdikleri 

servetlerini lüks tüketime yönelik olarak harcamaları da Osmanlı devlet ricaline kötü örnek 

teşkil etmişti. Devlet ricali lüks tüketime yönelmiş, Avrupa’dan gelen lüks mallara çok 

yüksek fiyatlar ödenmiştir.327 

XIX. yüzyıla gelindiğinde, Osmanlı Devleti’nin bu zamana kadar uyguladığı paranın 

vezin ve ayarını düşürerek, devlete ek gelir sağlama yönteminin geçerliliği kalmamıştı. Artık, 

daha önceki dönemlerde piyasanın etkin olarak denetlendiği, narhların bedeli belirlediği 

ortamda, devletin düşük vezin ya da ayarda para kesmesi fiyatları etkilemeyeceği gibi devlete 

ek satın alma gücü sağlayamazdı. Dış ticaret hacminin artması sonucu, madeni para ayarları 

ile oynamalar fiyatları günü gününe etkiler hale gelmişti. Çünkü Osmanlı parasının satın alma 

                                                        
324 Kütükoğlu, a.g.m., s. 556. 
325 Ömer L. Barkan, “XVI. Asrın İkinci Yarısında Türkiye’de Fiyat Hareketleri”, Belleten, C. XXXIV, S. 136, 
TTK. Ankara 1970, s. 572. 
326 Suraiya Faroqhi, “İktisat Tarihi (17. ve 18. Yüzyıllar)”, Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908, 7. 
Bs., Ed. Sina Akşin, Cem Yay., İstanbul 2002, s. 200-201. 
327 Bülent Arı, “Osmanlı Maliyesinin İflası ve 1854 İstikrazı”, Doğu Batı, S. 17, Cantekin  Matbaacılık, Ankara 
2001, s. 43. 
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gücünün belirlenmesinde dış etmenler etkili olmaya başlamıştı.328  

Osmanlı Devleti’nde geçerli olan para birimi akçe idi. Fakat XIX. yüzyılda akçenin 

değeri düşmüş, yerini “kuruş” ve ”para” almıştır. Osmanlı ülkesinde alışverişlerde kullanılan 

başlıca para, gümüş sikke idi. Çok değerli bir maden olan gümüşün dışarıdan girişi serbest 

bırakılmış, buna karşılık Osmanlı ülkesinin dışına çıkışı yasaklanmıştır. Bu nedenle Osmanlı 

gümüş sikkelerinin yanı sıra yabancı sikkeler de Osmanlı ülkesinde kullanıla gelmiştir. 

Floransa, Macar, İspanyol ve Fransız gümüş sikkeleri Osmanlı Devleti’nde kullanılan 

paralardan bazılarıdır.329  

Osmanlı Devleti’nin resmi parası akçe olmasına rağmen, mahalli paralar da tedavülde 

kalmaya devam etmişlerdir. Mısır’ın fethinden sonra buradaki “pâre”, doğuda İran parası olan 

“şâhî”, Kırım’da “kefevî akçe”, Eflak-Boğdan, Macaristan ve Erdel’de “penz” kullanımına 

devam edilmiştir. Avrupa paralarının Osmanlı ülkesinde kullanımının yaygınlaşmasıyla XVI. 

yüzyılın ikinci yarısında Bağdat, Basra, Tebriz, Van ve Diyarbakır’daki darphanelerde şâhî 

basılmıştır.330 

1820’li yıllardan itibaren Osmanlı ekonomisi hızlı bir parasallaşma sürecine girmiştir. 

Bu dönemde iç ve dış ticaret genişlemiş, ekonomik faaliyetler çeşitlenerek canlanmış, kapalı 

olan ve geçimlik anlayışa dayalı ekonomik yapı çözülmeye başlamıştır.  

XIX. yüzyılın ortalarına gelindiğinde sık sık yapılan savaşlar ve hayata geçirilmeye 

çalışılan reformlar nedeniyle, Osmanlı maliyesinde kronik hale gelmiş bütçe açıkları vardı. 

Bu açığı kapatmak için iç borçlanma dışında başvurulan bir diğer yöntem de sikkelerin 

ayarını düşürme yoluna gitmekti. II. Mahmud döneminde yapılan tağşişler nedeniyle kuruşun 

içeriği %83 düşürülmüş ve 47 adet gümüş sikke piyasaya sürülmüştü. 1844 yılında tağşişlere 

son verilmiş ancak maliyedeki karışıklığı daha da artıran “kaime” denilen kağıt paralar 

basılmıştır.331 

Tanzimat’tan sonra “kaime” olarak adlandırılan kağıt paranın piyasaya sürülen miktarı 

32 bin kese idi. Sekiz yıl sonra geri verilmek üzere yıllık yüzde 8 getirisi olan bu kağıt 

paranın en büyüğü 500 kuruştu. El yazısı ile düzenlenen bu kağıt paralar İstanbul ve taşrada 

tedavüle girmiş fakat kısa sürede sahteleri ortaya çıkınca hükümet yeni kaimeler basarak 

eskilerini dolanımdan kaldırma yoluna gitmiştir.332 

                                                        
328 Zafer Toprak, “İktisat Tarihi”, Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908, 7. Bs., Ed. Sina Akşin, Cem 
Yay., İstanbul 2002, s. 251. 
329 Çadırcı, a.g.e., s. 107. 
330 Kütükoğlu, a.g.m., s. 553. 
331 Canay Şahin, “Yeni Bir Çalışma Işığında Osmanlı’da Dış Borçlanma ve Mali İflas Üzerine”, Doğu Batı, S. 
17, Cantekin  Matbaacılık, Ankara 2001, s. 59. 
332 M. Belin, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Tarihi, 1. Bs., Çev., Oğuz Ceylan, Gündoğan Yay., Ankara 
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Kağıt paralar üzerinde yapılan düzenlemeleri, maden paraların düzeltilmesi izlemiştir. 1 

Şubat 1844 tarihinden başlayarak yüzlük mecidiye, kuruşluk altın, çeşitli ağırlık ve değerlerde 

altın, gümüş ve bakır paralar basılmıştır. Bu tarihten 31 Temmuz 1856 tarihine kadar basılan 

paraların değerleri şu şekildeydi:  

Altın paralar 500, 250, 100, 50 ve 25 kuruş olarak basılmış, toplam 1 milyar 202 milyon 

397 bin 600 kuruş dolaşıma sürülmüştür. Gümüş paralar 20, 10, 5, 2 ve 1 kuruşluk olarak 

basılmış, toplam 414 milyon 571 bin 775 kuruş dolaşıma sürülmüştür. Bakır paralar 40, 20, 

10, 5 ve 1 paralık olarak basılmıştır.333 

1844 yılında yapılan “tashih-i ayar”la mecidiye kesimine geçilmesiyle XVI. yüzyıldaki 

fiyat devriminden beri devam eden Osmanlı parasının “vezin ve ayarı” düşürülmüş ve 

devletin istikrardan yoksun olan para politikası terkedilmiştir. Bu aşamadan sonra Osmanlı 

kuruşu etkin bir mübadele aracı haline gelmiştir. Böylece Osmanlı ekonomisinin 

parasallaşması, dış ticaret hacminin artması ve iktisadi büyüme Tanzimat’la birlikte iktisadi 

kurumlaşmayı gündeme getirmiştir.334  

Tashih-i ayar ya da tashih-i sikke olarak adlandırılan Osmanlı para reformu, tek para 

sistemine doğru atılmış ilk önemli adımdır. Avrupalı büyük devletlerin daha önce 

gerçekleştirdiği tek para sistemi Osmanlı ülkesinde ancak Tanzimat’la birlikte hayata 

geçirilmeye başlanmıştır. Tashih-i ayar ile birlikte Osmanlı lirası, mecidiye ve kuruş temel 

para birimleri haline gelmiştir. Yüz kuruş bir Osmanlı lirasına eşit olmuştur ve yirmi kuruşluk 

mecidiyeler de bu dönemde tedavüle sokulmuştur.335 

Ekonomik durumu kötü halde olan Osmanlı Devleti, 1854 yılı başlarında Rusya ile 

çıkabilecek bir savaşa hazırlanmaktaydı. Ancak duruma bakıldığında savaş masraflarını 

hazırlamanın ötesinde neredeyse cari masrafların ödenmesi için bile devlet bütçesi yetersizdi. 

Böyle bir durumda Osmanlı Devleti’nin başvurduğu yol dış borçlanma olacaktır. Osmanlı 

Hükümeti, İngiltere ve Fransa’dan sağlanacak bir miktar para ile bütçeyi düzeltebileceğini 

düşünüyordu. Ancak 1854 istikrazı, Osmanlı mali durumu için kalıcı bir rahatlama 

getirmemiştir.336 Bu aşamadan sonra Osmanlı Devleti, ne zaman mali bunalıma girse dış 

borçlanmaya gidecek ve ekonomik açık büyüyerek dışa bağımlılığı artıracaktı. 1860’lı yıllara 

gelindiğinde Osmanlı mali durumu daha kötü bir durumdaydı ve borçlanma daha da atacaktı.  

   

                                                                                                                                                                             
1999, s. 470. 
333 Belin, a.g.e., s. 472-474. 
334 Toprak, a.g.m., s. 223. 
335 Toprak, a.g.m., s. 252. 
336 Arı, a.g.m., s. 44. 
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Tablo: 4.1.  Tashih-i Ayar’dan Sonra Basılan Altın ve Gümüş Paralar 

 
Cinsi Değeri 

(Kuruş) 

Dirhem Kırat Gram 
A

LT
IN

 

(A
ya

rı
 2

2-
bi

nd
e 

91
6,

5 Beşibiryerde 

Lira 

İkibuçuk Lira 

Lira-yı Osmanî 

Yarım Lira 

Çeyrek Lira 

500 

250 

100 

50 

25 

11 

5 

2 

1 

- 

4 

10 

4 

2 

9 

34,082 

18,041 

7,216 

3,608 

1,804 

G
Ü

M
Ü
Ş 

(A
ya

rı
 9

0)
 

Mecidiye 

Yarım Mecidiye 

Çeyrek 

Mecidiye 

İkilik 

Kuruşluk 

Yirmi Paralık 

20 

10 

5 

2 

1 

½ 

7 

3 

1 

- 

- 

- 

8 

12 

14 

12 

6 

3 

24,055 

12,023 

6,013 

2,405 

1,202 

0,606 

BA
K

IR
 

40 Para 

20 Para 

10 Para 

5 Para 

1 Para 

1 

½ 

¼ 

1/8 

1/40 

6 

3 

1 

- 

- 

10 ½ 

5 ½ 

10 

13 

2 3/5  

21,386 

10,693 

5,346 

2,673 

0,535 
   Kaynak: Mustafa Öztürk, “Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi”, Türkler, C. X, YTY., Ankara 2002, s.803. 

 

   Tablo: 4.2. 1843 Tarihli Fermana Göre Altın ve Gümüş Yabancı Paraların Değerleri 

   YABANCI SİKKELER                    Beher Dirhemin Fiyatı 

Sikkenin Adı (Altın) Kuruş Para 

Yaldız Altını (En eski Osmanlı Paraları bu fiyattır) 47  

Macar  46 10 

Lira, Emperyal, Lizbon 43 10 

Napolyon ve Luici 42 20 

İspanya 41  

Sikkenin Adı (Gümüş) Kuruş Para 

Direkli Riyal 22 10 
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Kuşlu 21 36 

Beş Franklık 21 10 

Mora Riyali 18 38 

Yazılı Karbon 16 37 

Kuşlu Karbon 16 10 
  Kaynak: Mustafa Öztürk, “Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi”, Türkler, C. X, YTY., Ankara 2002, s. 818.  

 

Tablo: 4.3. 1843 Tarihli Fermana Göre Yerli Paraların Değerleri 

YERLİ SİKKELER                Beher Dirhemin Fiyatı 

Sikkenin Adı Kuruş Para 

Atîk Sultan Ahmet ve Mustafa Hanların Fındık Altını 45 10 

Atîk Sultan Mustafa’nın Tam Nısfiyye Altını ve Sultan 

I.Abdülhamit’in 17. senesine kadar olan Altınlar 

 

42 

 

30 

Fındık, İstanbul ve Cedîd Rûmî 37 25 

Atîk Rûmî 45 5 

Atîk Adlî 39 5 

Cedîd Adlî 35 5 

Hayriye 41 5 

Mısır 32 15 

Yüzlük, İkilik, Altmışlık, Zolata, Tane, kuruş Cihadiye 1 13 

Mısır Parası  32 
  Kaynak: Mustafa Öztürk, “Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi”, Türkler, C. X, YTY., Ankara 2002, s.818.  

 

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nden elde edilen veriler, Antalya’daki para 

durumunu  tamamıyla aydınlatmak için yeterli değildir. Bu nedenle verilen bilgiler,  XIII 

Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nden ve XXIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defteri’nden yararlanılarak çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun nedeni, incelediğimiz dönem için 

temel kaynak olarak kullandığımız XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nin 

kapsadığı yıllar (1866-1867) itibariyle, Antalya’da kullanılan paraların kayıtlı olduğu siciller 

açısından orta bir yerde kalması, çalışmanın içeriği açısından önemlidir.  

Antalya’da, devletin resmî para birimi olarak belirlediği kuruşun ve alt değer olarak 

“para” ve “akçe”nin kullanıldığı şer‘iyye sicillerinde açıkça görülmektedir. XIX. yüzyıl 

ortalarında Osmanlı Devleti’nde kullanılan bazı altın fiyatları değişkenlik gösterdiği için 

paraların değerlerinde en alt sınır ile en üst sınır verilecektir. Yukarıdaki tabloda 
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gösterdiğimiz yerli paraları ve değerlerinin çalışmamızın kaynağını oluşturan XV Numaralı 

Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne yansıması şu şekildedir.  

 

Tablo: 4.4. XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre XIX. Yüzyıl Ortalarında 

Antalya’da Kullanılan Yerli ve Yabancı Paralar ve Değerleri  

Paranın Adı (Yerli) Değeri 

(Kuruş) 

Paranın Adı (Yabancı) Değeri (Kuruş) 

Mahmudiye  80 Macar Altını 51,5 

Mahmudiye Nısfı Altın     40 Löpez Altın   86,5 

Yirmilik Altın      20-25 Fransız Altını   86,67-90 

Eski Yirmilik Altın      23-25 İngiliz Lirası Altını 110-115 

Yeni Yirmilk Altın      66-98 Moskof Altını   90 

Yarım İstanbul Altını   14 Çinko Riyal   23 

Adliye Altını 18-25 Saclı Riyal 25 

Adliyye Rubî   6 Direkli Riyal 27,5 

Yaldız Altın      29-60 Karbon Riyal 18 

Baş Altın 50 Çay Riyal  24 

Kırklık Altın 60 Beyaz Riyal Nısfı  11 

Eski Kırklık Altın 46 Beyaz Rubî  5,5 

İstanbul Nazar Altını 14 Beyaz Şilin 11 

Onluk Altın  10-14   

Beşlik Altın   5   

Hurşid Altını   28-30   

Rub‘iyye Altın 9-10   

İstanbul Rub‘î Altın 7   

Mısır Rub‘î Altın 6   

Osmanlı Altını  100   

Mısır Yüzlük Altını 11,36   

Mısır Bütün Altını  26 - 32   

Mısır Nısfı Altını  12   

Mısır Onluk Altını  8,5   

Mısır Dörtlük Altın  6   

Fındık Altın  36-40   
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Ufak Ecnâs Altını  5,88   

Havra Altını   10   

İstanbul Nısfı Altın   14-15   

İstanbul Bütün Altın  28   

Ufak Kese Altını 5   

Doksanlık Altın   90   

Beşlik Altın                  5-7,5   

Üçlük Altın    3-5   

Beyaz Mecidiye  20-21   

Sim Mecidiye 22   

Beyaz Cihadiye 20   

Beyaz Akçe   31,5-51   

Bakır Akçe   16,5   
Kaynak: XIII Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri; XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri; 
XXIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri; Beden, a.g.e., s. 51-52. 

       

4.1.2. FİYATLAR 

Devlet yaşamında, bir malın karşılığı olarak ifade edilen fiyatın belirlenmesi toplumun 

ekonomik yaşamında bir açıklık ve istikrar sağlamaktadır. Tespit edilen fiyatlar milletin alım-

satım gücünü belirlediği gibi devletin ekonomi alanındaki istikrarını sağlamada da önemli bir 

ölçüt olarak görülmektedir. Bu istikrar, devletin ekonomik koşullarını belirleyerek devlet 

sisteminin devamı açısından önem arz etmektedir. İşte bu amaçlarla Osmanlı Devleti’nde 

fiyatların çeşitli bölgelerde ve koşullarda dalgalanma göstermemesi için “narh” sistemini 

uygulamıştır. Bu sistem, fiyat belirlemede tek yöntem olmamakla birlikte çalışmamızın temel 

kaynağı olan şer‘iyye sicillerinde yer alan fiyatların yer aldığı tereke kayıtları, devletin 

belirlediği fiyatlar konusunda açıklayıcı bilgiler vermektedir. Bu fiyatlar gelişigüzel 

belirlenmemiş, çeşitli konulardaki fiyatlar alanında uzman, bilirkişi diyebileceğimiz insanlar 

tarafından ortaya konulmuştur. 

Bu nedenle XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde bulunan çeşitli kullanım 

eşyaları, ürünler ve mülklere verilmiş olan fiyatlar, Antalya şehrinin ekonomik şartlarının 

belirlenmesinde önemli bir göstergedir. 

Tablo: 4.5.  XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya’da Mülk Fiyatları 

Yılı  Adet  Mevki Özelliği Fiyatı 

(Kuruş) 
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1886 1 Bâb Ekdir Hasan Mahallesi Tahtânî 2 oda ve avlulu menzil 750 

1886 1 Bâb Şeyh Sinan Mahallesi Tahtânî 1oda ve avlulu menzil 3.800 

1886 1  Timurcu Süleyman 

Mahallesi 

Dikici Dükkânı  7.723 

1886 1 Bâb Timurcu Süleyman 

Mahallesi 

Fevkanî 4 oda Tahtânî 5 mağaza  1 

Oda bağçe ve avlulu menzil 

20.000 

 

1866 1 Bâb Timurcu Süleyman 

Mahallesi 

Fevkanî 2 oda ve avlulu menzil  5.500 

1866 1 Bâb İskender Çelebi Mahallesi Fevkanî 2 oda tahtânî 5 mağaza 

avlulu menzil 

7.000 

 

1866 1 Timurcu Kara Mahallesi Dükkân 1.800 

1866 1 Makbule Mahallesi Tahtâni 1 odalı menzil 6.700 

1866 1 Antalya Çarşısı Dükkân 1.000 

1866 3 Câmi'-i Cedîd Mahallesi Fevkanî ve tahtânî büyût-ı adîde ve 

sofa 

18.285,5 

 

1866 2 Kiçi Bâli Mahallesi  Değirmen 4000 

 

1866 

 

1 Bâb 

 

Mirahur  Karyesi 

Kiremit pûşîdeli fevkanî                             

______? oda tahtânî mağaza avlu 

ve bağçeli menzil 

 

11.000 

1866 1 Câmi'-i Cedîd Mahallesi Tahtâni bir odasıyla otuz beşe altı 

karış avlu 

1.000 

1866 4 Yukarı Pazar Mahallesi  Etçi Dükkânı 18.000 

1866 1 Bâb İskele Mağaza 12.000 

1866 1 Has Balaban Mahallesi Dikici Dükkânı 2.500 

 

1866 

 

1 Bâb 

 

Babadoğan Mahallesi 

Fevkânî 4 oda matbah ve tahtâni 1 

mağaza meyveli ve meyvesiz ağaçlı 

bağçeli menzil 

 

60.000 

1866 1 Bâb Şeyh Sinan Mahallesi Tahtâni 1oda ve avlulu menzil 450 

1866 1 Bâb Timurcu Süleyman 

Mahallesi 

Fevkanî 1 oda ve avlulu menzil 5.250 

1866 1 Bâb Takyeci Mahallesi Tahtânî tam ve 2 dönüm mezrû' 

yonca 

1.000 

1866 1 Bâb (Mevkisi belli değil) Fevkâni 2 tahtânî 1 oda 1 mağaza 7.600 
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havlu ve sokak kapısı olan menzil 

1866 5 Makbule Mahallesi Fevkanî 3 oda tahtânî 2 mağaza  40.000 

1866 1 Ahi Kızı Mahallesi Fevkanî 1 odalı menzil 6.000 

1866 1 Bâb Merkar Karyesi 5 dönim avlu ile birlikte içinde su 

değirmeni olan 1 tam  

12.000 

1866 1 Budamiyye Karyesi Değirmen 6.000 

1866 1 Bâb Karabüki Karyesi 2 dönüm avlulusuyla bir taş 

üstünde dönen su değirmen 

12.000 

 

1866 

 

1 Bâb 

 

Bali Bey Mahallesi 

Fevkanî 3 oda tahtânî 1 oda 1 

mağaza 1 ahur ve meyveli ve 

meyvesiz ağaçlı bağçe ve avlulu 

menzil 

 

22.500 

 

1866 

 

1 Bâb 

 

İstanos 

Tahtânî toprak pûşîdeli yeni 2 oda 

eski 2 oda ve meyveli ve meyvesiz 

ağaçlı 3 dönüm bağçe ve avlu 

dışında 1 misâfir odası olan menzil 

 

6.500 

     

1866 1 Makbule Mahallesi Dikici Dükkânı  5.000 

 

1866 

 

1 Bâb 

 

Çavuş Bahçesi Mahallesi 

Fevkanî ve tahtâni 1 oda ve 

meyveli ve meyvesiz ağaçlı bağçe 

ve avlulu menzil 

 

5.000 

1866 3 Sekice Karyesi Fevkâni ve tahtânî oda ve büyük 

ahur 

8.500 

1866 1 Timurcu Kara Mahallesi Değirmen 3.500 

1866 6 Divân Piri Mahallesi Fevkanî 3 tahtâni 1 oda 1 havlu ve 

sokak kapısı olan selâmlık 

10.000 

 

 

1866 

 

1 Bâb 

 

Kızıl Harım Mahallesi 

Tahtânî kiremit pûşîdeli 1 oda saz 

pûşîdeli 1 oda ve meyveli ve 

meyvesiz ağaçlı bağçeli menzil 

 

4.400 

1866 1 Divan Piri Mahallesi Etçi Dükkânı  2.500 

1866 1 Bâb Sağır Bey Mahallesi Tahtâni 1 göz hücre ve 1 dönüm 

avlulu menzil 

4.500 

1866 1 Bâb İskender Çelebi Mahallesi Fevkanî ve tahtâni 1 oda bağçe ve 8.000 
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avlulu ev bedeli 

1866 1 Bâb Kirişçiler Mahallesi Tahtâni 1 oda ve meyveli ve 

meyvesiz ağaçlı bağçe ve avlulu 

menzil 

2.000 

1866 1 Yukarı Pazar Mahallesi  Sebze ve İtmekci Dükkânı  7.250 

 

1866 

 

1 Bâb 

 

Timurcu Süleyman 

Mahallesi 

Fevkanî 4 oda tahtâni 1 oda ve 

meyveli ve meyvesiz ağaçlı bağçe 

ve avlulu menzil 

 

28.000 

 

1866 

 

1 Bâb 

 

İskender Çelebi Mahallesi 

Fevkanî 1 oda tahtâni 1 mağaza 

memşâ ve meyveli ve meyvesiz 

ağaçlı bağçe ve avlulu menzil 

 

5.000 

1866 1  Makbule Mahallesi Fevkanî 2 odalı menzil 20.000 

1866 1  Antalya Yorgancı Dükkânı  7.000 

1866 1  İstanos Yorgancı Dükkânı  1.000 

1866 1 Makbule Mahallesi Fevkanî 2 odalı menzil 17.250 

1866 1 Bâb Makbule Mahallesi Tahtâni 3 oda ve avlulu menzil 3.000 

1866 1 Sağır Bey Mahallesi Dükkân 5.500 

1866 1 Bâb Câmi‘i Cedîd Mahallesi Fevkanî 2 oda tahtâni 1 oda 1 

matbah ve avlulu menzil 

10.000 

1866 1 Bâb Câmi‘i Cedîd Mahallesi Fevkanî 2 oda 1 matbah 1 kiler 

tahtâni 1 mağaza ve avlulu menzil 

56.000 

 

1866 

 

1 Bâb 

 

Ahi Yûsuf Mahallesi 

Fevkanî 4 oda tahtâni 1 oda 1 

matbah 1 kahve ocağı 1 dönüm 

meyveli ve meyvesiz ağaçlı bağçe 

ve avlulu menzil 

 

65.000 

1866 2 Divân Piri Mahallesi Dükkân 12.000 

1866 1 Divân Piri Mahallesi Serrâc Dükkânı  3.000 

1866 1 Bâb Bahşlı Nâhiyesi Tahtâni 2 göz oda ve menzil 800 

 

1866 

 

1 Bâb 

 

Kirişçiler Mahallesi 

Kiremit pûşîdeli tahtânî 1 oda ve 

meyveli ve meyvesiz ağaçlı bağçe 

ve avlulu menzil 

 

6.500 

1866 1 Bâb Mecdeddin Mahallesi  Fevkanî 2 oda 1 ahur ve ağaçlı ve 

avlulu menzil  

45.000 
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1866 1 Bâb Makbule Mahallesi Fevkanî 2 oda 1 matbah tahtâni 1 

âhûr ve 5 portakal ağacı bulunan 

menzil 

40.000 

1866 1 Bâb El-Hâcc Balaban 

Mahallesi 

Fevkâni 4 oda 1 matbah 1 kiler avlu  

ve ağaçlı menzil 

18.000 

1866 2 El-Hâcc Balaban 

Mahallesi 

Fevkanî 1 hücre ve avlulu menzil 8.000 

 

 

 

1866 

 

 

 

1 Bâb 

 

 

 

Tahıl Pazarı Mahallesi 

Fevkanî 3 oda sofa ve tahtında 3 

oda toprak pûşîdeli tahtânî 2 

matbah 1 kiler avluda 1 büyük tahta 

anbar toprak pûşîdeli 2 oda 1 âhûr 1 

samanlık meyveli ve meyvesiz 

ağaçlı bağçe 15 dönüm bağçe ve 

avlulu menzil 

 

 

 

27.500 

 

867 

 

1 Bâb 

 

Şeyh Sinan Mahallesi 

Fevkanî 2 tahtânî 1 oda 1 bakkal 

dükkânı meyveli ve meyvesiz 

ağaçlı 1 dönüm bağçe ve bâğçe 

içinde kamış tamı olan menzil 

 

9.000 

1866 2 Sağır Bey Mahallesi Fevkanî 1 oda ve avlulu menzil 3.200 

1866 1 İstanos  Değirmen 3.000 
Kaynak: XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri (Sırasıyla: AŞS., XV/2a; AŞS., XV/2b; AŞS., 
XV/3a; AŞS., XV/4a; AŞS., XV/6a; AŞS.,XV/7a; AŞS.,XV/10a; AŞS.,XV/10b; AŞS.,XV/13a; AŞS.,XV/13b; 
AŞS.,XV/14b; AŞS.,XV/14b; AŞS.,XV/15b; AŞS.,XV/21b; AŞS.,XV/21b; AŞS.,XV/24b; AŞS.,XV/25b; 
AŞS.,XV/26a; AŞS.,XV/26b; AŞS.,XV/27a; AŞS.,XV/27b; AŞS.,XV/30a; AŞS.,XV/32a; AŞS.,XV/33b; 
AŞS.,XV/33b; AŞS.,XV/33b; AŞS.,XV/35b; AŞS.,XV/35b; AŞS.,XV/36a; AŞS.,XV/36b; AŞS.,XV/37b; 
AŞS.,XV/38b; AŞS.,XV/40b; AŞS.,XV/42b; AŞS.,XV/50b; AŞS.,XV/51a; AŞS.,XV/52a; AŞS.,XV/54a; 
AŞS.,XV/54b; AŞS.,XV/54b; AŞS.,XV/55a; AŞS.,XV/58a; AŞS.,XV/62a; AŞS.,XV/62a; AŞS.,XV/63a; 
AŞS.,XV/63b; AŞS.,XV/65a; AŞS.,XV/66a; AŞS.,XV/66b; AŞS.,XV/67a; AŞS.,XV/67b; AŞS.,XV/67b; 
AŞS.,XV/68b; AŞS.,XV/71b; AŞS.,XV/74a; AŞS.,XV/82a; AŞS.,XV/82b; AŞS.,XV/83a; AŞS.,XV/84a; 
AŞS.,XV/85b; AŞS.,XV/85b; AŞS.,XV/86b.) 

 

Osmanlı konut anlayışı, ev ve bahçeyi kapsayan birleşik bir bütündür. Evlerin 

planlarında açık avlulu ya da bahçeli ev merkezliliğinde geometrik plan yoktur. Antik dönem 

mimarisinin aksine, evin parselin orta yerinde olması söz konusu değildir. Osmanlı evlerinde 

daha çok avlu ya da bahçenin odak olduğu ve yüzeylerin bütünlüğünü koruduğu bir görüntü 

hakimdir. Avlu veya bahçeye bütünlük sağlamak için bina kütlesinin onların çevresine 
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yerleşmesi, bina parçalarının bileşik dizilmeleri anlayışını ön plana çıkarmaktadır.337 

Tablodan anlaşılacağı üzere, Antalya’daki evlerin büyük çoğunluğu iki katlıdır. 

Sicildeki bilgilere göre, Antalya’da iki katlı evlerin büyük çoğunluğunun bir üst kat (fevkânî), 

bir alt kat (tahtânî), ve ağaçlı-ağaçsız avluya sahip evlerdi. Evlerin alt katlarında genellikle 

çeşitli dükkan ve mağazaları olurdu ve bunlar, kapıları yol tarafında olan evlerde 

çoğunluktaydı. Ayrıca evlerin avlusunda, değirmen ve ahır gibi yapıların bulunduğu da 

olurdu. Evlerin üst katlarında olan odalar “saz” veya “kiremit” gibi malzemelerle örülmüş-

kaplanmış haliyle birlikte anılmaktaydı. Evlerin oda sayıları ve mutfakları ile birlikte anıldığı 

gibi evin üzerinde bulunduğu alan da fiyatlara dahil olduğu için, ev ile birlikte sicillere 

kaydedilirdi.  

 

Tablo: 4.6. XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya’da Bazı Eşya Fiyatları 

   Eşya Adı Ortalama 

Fiyatı (kuruş) 

   Eşya Adı Ortalama 

Fiyatı (kuruş) 

Kilim 20 - 300 Kuşak 20 

Türkmen Kilimi 180 - 275 Trablus Kuşak 60-150 

Eski Yörük Kilimi 100 Kapaklı Çorba Bakracı 30 

Kahve Takımı 30 - 50 Yelek 16,6 

İbrik 20 - 30 Gömlek 10 - 75 

Süt İbriği 20 Sofra Peşkiri 10 - 50 

Güğüm 30 - 78 El Havlisi 10 

Hasır 10 - 15 Hamam Havlisi 6 - 12 

Eski Libâs 75 Makreme 15 

Şal 8 - 12 Namusiyye 15 - 40 

İpek Şal 40 - 50 Döşek 10 - 80 

Trablus Şal 80 Süngü 24 

Basma Şalvar 10 - 15 Tesbih 1,5 

Çuka Şalvar 34 Terazi 5 - 10 

Canfes Şalvar 50 - 150 Silahlık 15 

Çarşaf 10 - 40 Ayna 15 - 30 

Sandık 7 - 80 Saat 102 - 400 

                                                        
337 Cerasi, a.g.e., s. 155. 
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Tencere 8 - 50 Eski Saat 50 - 60 

Cebken 60 Maşalı Sim Sâat 160 -  155 

Kapaklı Tencere 20 - 125 Entari 25 - 100 

Tepsi 20 - 29,5 Çitâri Entari 60 - 180 

Küçük Tepsi 15 Eski Sivasi Entari 280 

Kadayıf Tepsisi 13-100 Orak 3,33 

Abdestlik 50 Bıçak 8,33 - 20 

Şal Abdestlik 70 Kapaklı Hoşaflık 30 

Eski Çuka Abdestlik 111-160 Kapaklı Yumurta Tavası 23-30 

Evânî-i Nuhâs  (24,5 Kıyye) 612,5 Çan 3 

Sini 40 - 100 İskele 5 

Küçük Sini 17 - 40 Hamam Tası 5 - 12,5 

Sini Kapağı 45 Su Tası 5 - 10 

Eski Kep 10 Büyük Tas 16 

Havan 15 - 60 Peşkir 5 - 30 

Şamdan 10 - 38 Balta 10 

Bakraç 45 Cezve 15 

Leğen 31 - 100 Heybe 12,5 - 15 

Hamur Leğeni 30 - 120 Eski Heybe 15 - 60 

Çamaşır Leğeni 100 - 180 Eski Çuka Heybe 200 

Büyük Küb 30 Çanak 5 - 13 

Yorgan 50 - 80 Bakır Çanak 60 

Eski Sivasi Yorgan 100 Sac 6 - 20 

Basma Yüzlü Eski Yorgan 40 Desti 8,33 

Tütsü Yüzlü Yorgan 150 Canfes Duvak 60 

Seccade 45 - 150 Burgu 10 

Eski Seccade 10 - 50 Çadır 500 

Sahan 10 - 15 Eski Çadır 50 - 60 

Kapaklı Sahan 7,5 - 45 Bohça 5 -15 

Kırmızı Babuç 10 -20 Eski Çitari Bohça 20 

Mendil 3,33 Sivasi Bohça 52,5 

Masat 10 Atlas Kenarlı Eski Bohça 62 

Kazgan (10 Kıyye) 200 Çömlek 20 
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Çuval 18 - 40 Tabak 7,5 - 20 

Eski Harîr 10 - 20 Kahve Dibeği 12 

Keçe 30 Mihaffe 100 - 120 

Eski Keçe 20 Mihaffe Kulağı 5 

Eski Çuka 100 Mihaffe Kilimi 100 - 305 

Küçük Anbar 20 - 50 Çuka Kürk 100 

Eski Aba 31 Eski Çuka Mintan 25 

Kahve Değirmeni 10 Yeni  Yemeni 8 

Eski Çuka Şilte 50 Kırmızı Cedîd Yemeni Çift 15,25 

Eski Katlı Peştemal 30 Boyalı Yazma Yemeni 70 

Peştemal 40 Eski Makas 5 

Elbise 5 - 50 Sarık 5-6 

Kılıç 25 - 61 Sacayağı 40 

Eski Kılıç 11 Eski Sacayağı 15 

Simli Kılıç 200 Yazma 10 

Yaşmak 5 - 20 Çevre 25 

Büyük Yaşmak 30 Sürme Nakışlı Çevre 17,5 

Tülbend Zirâ' 10 İpek (10 Dirhem) 20 

Çul 30 - 40 Minder 15 

Eski Çul 3 - 35,75 Kantar 50 

Eski Yatak Takımı 200 Nalband Takımı 100 

Yağ Tavası 5 - 20 Küçük Kantar 20 

Katı Yağ Tavası 25 Demir Kepçe 5 

Hızar 15 Araba Demiri 150 

Harman Döveni 33,33 Saban Demiri 16,66 

Küçük Lenger 10 - 16,25 Eğer Takımı 50 

Tabancalık 30 Hayvan Takımı 30 

Tabanca 30 - 162,5 Nargile 10 

Eski Abâ Yağmurluk 112 Filcan 1 - 2,5 

Eski Yağmurluk 3 Guruş 5 Para Sırma Tepelikli Fes 40 

Simli Tabanca 500 Fes 10 - 53 

Köhne Satır 65 Sürme İşlemeli Fes 30 

Mertebânî 15 - 25,5 Püsküllü Fes 100 
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Küçük Mertebânî 7,5 Yağlık 2,5 

Büyük Mertebânî 40 Çıkrık 10 

Deve Yünü (Kıyye 10) 30 Bir Kanat Camız Gönü 125 

Tüfek 32,5 - 200 Yastık 6,25 - 15 
   Kaynak: XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri. 

 

XIX. yüzyıl ortalarında Antalya’da günlük hayatta, ev işlerinde, tarımda, hayvancılıkta, 

taşımacılıkta, giyim-kuşamda, iç mimaride, mutfak ve evin diğer çeşitli bölümlerinde 

kullanılan eşyalar oldukça geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Bu verilerden giyim-kuşam gibi 

folklorik alanlardan yeme-içme gibi tüketim alışkanlıklarına kadar birçok konuda bilgilere 

ulaşılabilmektedir. İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defteri’nde, çoğunluğu tereke kayıtlarında geçen eşyalar, yukarıdaki tabloda görüldüğü 

gibidir. Tabloda eşyalara ait fiyatlar verilirken, bir genelleme yapabilmek amacıyla, 

kayıtlarda verilen en alt ve en üst rakamlar alınmıştır. 

 

4.1.3. ZİRAAT 

4.1.3.1. Tarım 

Osmanlı’da tarım, tarla üretimi ve bağ-bahçe üretimi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Tarla ürünleri, buğday, arpa, yulaf, çavdar, darı, burçak, pirinç ve baklagillerden oluşurken 

bağ-bahçe ürünleri olarak meyveler sıralanabilir. Osmanlı tarım üretiminde, tahıllar bütün 

halkın beslenme ihtiyacı olarak başta gelmekteydi ve vilayetlerin ekili alanlarının en az üçte 

ikisi bu ürünlerin tarımına ayrılıyordu.338  

Osmanlı Devleti, gelirini büyük ölçüde tarımsal üretimden sağlayan ama bunlara 

tüccarlardan topladığı büyük miktardaki vergileri de ekleyen bir devletti. XVI. ve XVII. 

yüzyıllarda devlet ile tüccarlar arasında geliştirilen bu anlamdaki işbölümü, Osmanlı yönetici 

gurupları aracılığıyla sağlanmaktaydı.339 

Osmanlı öngörüsüne göre, ekonomik bakımdan kendi kendine yetmesi beklenen 

birimlerin başında kazalar gelmektedir. Kaza, merkezinde nüfusu genellikle 5-20 bin arasında 

bir rakam iken, onun hinterlandı 20-30’dan 100-150’ye kadar değişebilen köylerden oluşan 

dar bir bölgedir. Bu dar bölgenin oluşturduğu kazaların üretim ve tüketimi dengelemesi, 

belirlenen temel amaçtı. Bölgede üretilen mallar, öncelikle kazanın ihtiyacını karşılamaya 

                                                        
338 Tevfik Güran, 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı, Eren Yay., İstanbul 1998, s. 75. 
339 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak, 2. Bs., Çev. Gül Çağalı Güven-
Özgür Türesay, YKY, İstanbul 2004, s. 15. 
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yönelikti. Ancak üretilen mallar iç tüketim ihtiyacını tamamladıktan sonra, bölge dışına 

gönderilirdi. Başta kadı olmak üzere bir çok devlet görevlisinin yapmak zorunda olduğu 

işlerden birisi de bunu sağlamaya yardımcı olmaktı.340 

XVIII. yüzyıl sonları ve XIX. yüzyıl başlarında, Osmanlı şehirlerinde önemli gelişmeler 

gösteren tarımsal ürünlere dayalı zanaatçılık, tüketime yönelik olarak faaliyet göstermekteydi. 

Pamuk, ipek, keten ve yüne dayalı olarak gelişen dokumacılık, halıcılık, elbise yapımı ve 

ekmekçilik en gelişmiş tarımsal üretim kaynaklı zanaat dallarıydı.  

Yukarıdaki zanaat kollarının ürünleri, iç tüketimi karşılamanın yanı sıra belli bir oranda 

Avrupa ülkelerine de ihraç edilmekteydi. İhraç edilen ürünlerin başında deri ve halılar 

gelmekteydi. Dışarı ihraç edilen diğer Osmanlı esnafının ürünü olan mallar ise; ipek, atlas, 

kadife, şal, işlemeli örtüler, halı, sahtiyan (cilalanmış deri) ve boyalı kumaşlardı.341 

XIX. yüzyıl Osmanlı tarım anlayışında, küçük ve orta mülkiyetin yanı sıra büyük toprak 

mülkiyetlerinin de görülmeye başlandığı bir dönem olmuştur. Ancak yine de iç ve dış pazara 

yönelen tarımsal ürünlerin üretim işi, çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmeler ve topraklar 

aracılığıyla yapılmaktaydı.342 

II. Selim döneminde Osmanlı ülkesinde iaşe darlığı ve kıtlık artmış, bu olumsuz duruma 

önlem olarak, yerel yöneticiler kazaların dışına yiyecek maddelerinin çıkarılmasını 

yasaklamışlardı. Diğer bölgeler gibi Antalya ve civarında da baş gösteren kıtlık dolayısıyla, 

bu bölgeden Rodos’a gönderilen hububat ve et hayvanlarının aktarılması durdurulmuştur. 

Hatta satın alınan bu malların, zorla alıkonularak sancak yöneticileri tarafından kendi yönetim 

bölgelerinde kalmasını sağladıkları da görülmüştür.343 

XIX. yüzyıl ortalarında, doğrudan pazarlar için tarımsal üretim anlayışı yaygınlaşmaya 

başlamıştı. Öte yandan Anadolu pazarlarına giriş yapan mamul mallar ve özellikle pamuklu 

iplik ve kumaş gibi Avrupa’dan gelen ürünler, Anadolu kırsalındaki tarım dışı ekonomik 

faaliyetlerin hızlı bir dönüşüme girmesine ve şehirlerle bağlantıların artmasına neden 

olmuştur. Bu durum da köylünün tarımsal faaliyetlerinin pazara yönelik olarak değişmesine 

ve pazarlardan kendine sağlayacağı ihtiyaç maddelerinin artmasına neden olmuştur.344 

Tanzimat Dönemi’nde bir dizi reformlar yapılmak suretiyle Osmanlı ekonomik 

                                                        
340 Mehmet Genç, “Reform Sürecinde Devlet ve Ekonomi: Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünde Değişmeler”, 
Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiye’si, Der. Kemal H. Karpat, Çev.: Sönmez Taner, İstanbul Bilgi Üniv. 
Yay., 1. Bs., İstanbul 2004, s. 294. 
341 İnkilâp Alibeyov, “Sanayi Devrimi Döneminde Osmanlı Zanaatının Durumu Üzerine”, XI. Türk Tarih 
Kongresi, (5-9 Eylül 1990),  C. IV, TTK. Yay, Ankara 1994, s. 1494. 
342 Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914, 1. Bs., İletişim Yay., İstanbul 2005, s. 213. 
343 Akdağ, Celalî İsyanları, s. 81. 
344 Pamuk, a.g.e., s. 222. 
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faaliyetlerinin eksiklikleri giderilmeye çalışılmış, özellikle tarım konusuna gerekli önem 

verilmiştir. 1858 yılında yapılan ve tarım konusunda doğrudan etkili olan arazi kanunu, 

Osmanlı tarımı için önemli adımlardan birisidir.  

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen zaman içinde, toprak düzeni 

1858 tarihli Arazi Kanunnamesi ile etraflı bir şekilde düzenlenmiştir. Çünkü bu kanunun 

kabulüne kadar Osmanlı arazi hukuku düzenli hale getirilememiş, her eyalet için ayrı ayrı 

kanunnameler çıkarılmıştı.345 

1858, 1862, 1867, 1869 ve 1872 yıllarında, 1858 yılında yapılan arazi kanununu 

tamamlayıcı kararnameler çıkarılmıştır. Ancak bu gelişmelere rağmen XIX. yüzyıl 

ortalarındaki Osmanlı tarımı ataerkil ve ortaçağ düzeyinde sürdürülmekteydi.346 

1867 yılında çıkarılan Arazi Kanunu ile yabancılara da belirli şartlar altında arazi 

edinme hakkı tanınmıştır. Arazi Kanunu, ziraatın gelişmesine yönelik olarak olumlu sonuçlar 

doğurmuştur. Kanunun çıkarılmasından sonra memleketin her yanında toprakların değerinde 

bir artış gözlenmiştir.347 Bu kanun, incelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye 

Sicili Defteri’nin kayıt altına alındığı yıllara rastlamaktadır. Bu dönemde Antalya’daki 

tarımsal üretimin durumu hakkında fikir edinebilmek için, sancakta yapılan ziraat ve 

Antalya’daki bahçeler üzerinde durmak gerekmektedir.  

Türkiye’de bağ-bahçe tarımı sulama olanaklarının bulunduğu bölgelerde özellikle şehir 

ve kasaba insanları tarafından yapılmaktaydı. Büyük şehirlerin çevresi toprağın ve sulamanın 

elverişliliğine bağlı olarak bağ, bahçe ve meyveliklerle kuşatılmıştı. Bağ ve bahçe olarak 

kullanılan toprakların bir kısmı Türk fethinden önce olduğu gibi, Rumların elinde kalmış, bir 

kısmı Müslüman halkın eline geçmiş, bir kısmı da Müslümanlar tarafından vakıf haline 

getirilmiştir. Bu vakıflaştırılan yerlerin bazıları Rumlar tarafından kiralanmış ve sebzecilikte 

kullanılmıştır.348 

Osmanlı Devleti’nde nüfusun yoğun olduğu kasaba ve şehir çevrelerinde yapılan bağ-

bahçe tarımının ürünleri daha çok pazara yönelikti. Bağ-bahçe üretiminin vilayetlerin zirai 

üretimlerindeki payı bölgeden bölgeye değişmekteydi. Bu oran %1den %32ye kadar olan 

rakamlarda oynamaktaydı.349  

Antalya’da bağ ve bahçeler oldukça fazlaydı. Bu bahçelerde buraya özgü çok ünlü 

                                                        
345 Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması , s. 3. 
346 Piotr P. Moiseyev, “Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat Döneminde Tarım ve Köylülüğün Durumu”, XI. Türk 
Tarih Kongresi, (5-9 Eylül 1990),  C. IV, TTK., Ankara 1994, s. 1644. 
347 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, TTK Yay., Ankara 
1994, s. 26. 
348 Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. II, s. 141. 
349 Güran, a.g.e., s. 79. 



 

 

80 

kaysılar, bademler yetiştirilir, bu ve benzeri bahçe ürünleri kurutulduktan sonra Mısır’a ihraç 

edilirdi.350 

Çalışmanın temeli olan XIX Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nden 

anlaşıldığına göre Antalya’da birçok bahçe mevcuttu ve bahçe tarımı yapılmaktaydı. Defterde 

adı geçen bahçeler şunlardır; 

Kazı Paşa Bahçesi351 

Süleyman Hâce Bahçesi352 

Meşbeş oğlu Mehmed Hacı Kara Bahçesi353 

Ali Ağa Bahçesi354 

Çandarlı Bahçesi355 

Bekir Paşa’nın Vâkıf Bahçesi356 

Mustafa bin el-Hâcc Ahmed bin Mustafa’ya ait 900 kuruşluk Limon Bahçesi ve 1000 

kuruşluk Elma Bahçesi357 

Kara Veli Bahçesi358 

Hacı Ahmedoğlu Bahçesi359 

el-Hâcc Hafız İbrahim Bahçesi360 

Hacı Ömer Bahçesi361 

Hâce Yani veled-i İstefan ve Kostanti Bahçesi362 

Zaîm oğlu Ahmed Ağa Bahçesi363 

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde adı geçen bahçelerde hangi ürünlerin 

yetiştirildiğine dair bilgiler, bir genelleme çıkarmak için yetersizdir. Ancak Mustafa bin el-

Hâcc Ahmed bin Mustafa’ya ait iki bahçenin birisinin limon, diğerininin ise elma bahçesi 

olduğu belirtilmiş ve bahçelerin fiyatları da yazılmıştır. Bu durum belgelerde verilen ayrıntı 

nadir bilgilerdendir. Ayrıca bu bahçelerin bazılarının da Gayrimüslimlere ait olduğu 

görülmektedir. 

                                                        
350 Battûta, a.g.e., s. 403. 
351 AŞS., XV/9b; AŞS., XV/10b. 
352 AŞS., XV/9b; AŞS., XV/10b; AŞS., XV/54a. 
353 AŞS., XV/10a. 
354 Aynı belge. 
355 AŞS., XV/24a. 
356 AŞS., XV/36b. 
357 AŞS., XV/37b.  
358 Aynı belge. Değeri 800 kuruş olarak belirlenmiştir. 
359 Aynı belge. Değeri 300 kuruş olarak belirlenmiştir.  
360 AŞS., XV/54a. 
361 AŞS., XV/62a. 
362 AŞS., XV/68a. 
363 AŞS., XV/83a. 
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Tarıma dayalı bir bölgedeki üretimin incelenmesi için orada yetiştirilen tahılların cinsi 

ve kullanılan hayvanların türü, verimi ve çeşitleri, tarımsal faaliyetleri açıklama konusunda 

önemli ipuçları vermektedir. Kıyı bölgesi yerleşimleri tahıllara ek olarak meyvecilik, 

sebzecilik, zeytin ve pirincin üretilmesiyle, buğday ve arpanın neredeyse tek kültür olduğu 

Anadolu bozkırlarından ayrılmaktadır.364 Antalya, coğrafi konumu itibariyle Anadolu’nun 

karasal iklim koşullarına sahip diğer bölgelerinden ayrılmakta ve burada yetiştirilen tarım 

ürünleri, bölgenin iklimine bağlı olarak, çeşitlenmektedir. Bunun yanı sıra Akdeniz’e açılan 

önemli bir ticaret limanı olması nedeniyle, buraya dışardan ve Anadolu içlerinden gelen 

çeşitli ürünlerin de bu bölgede tanınmaya başlanması bu çeşitliliğe katkıda bulunmaktaydı.  

Bunlarla birlikte bu dönemde Antalya’da çiftliklerin olduğu da sicillerden çıkarılan 

sonuçlar arasındadır. Örneğin; Kara Halil çiftliği,365 İbrahim Ağa’nın oyun nâm çifliği.366 

Osmanlı Devleti’nde tarım XVII ve XVIII. yüzyıllarda ihracata bağlı olarak 

ticarileşmiştir. Bu dönemde büyük çiftlikler oluşmuş, bu çiftliklerin sahibi olan ayanların 

eyaletlerde güçleri de artmıştır. Yine de bütünüyle tarımdaki ticarileşmeye bağlı olarak 

gelişmeyen çiftlikler, yalnızca ihracata dönük olarak değil iç ticaretin ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik olarak da ticarileşmiştir.367 

Çiftliklerin oluşmadığı bölgelerde genellikle vergi toplayıcısı olan devlet görevlileri, 

köylerde üretilen tarım ürünlerinin pazarlanması işini ellerine almışlardı. oluşturulan 

çiftliklerin sadece ticari amaçlı olanları, daha geç ortaya çıkmışlar ve sayıca az olmalarına 

rağmen oluşturuldukları bölgelerdeki sosyal yapıları derinden etkilemişlerdir.368  

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde geçen tarımsal ürünlere ve fiyatlarına 

ait tereke kayıtlarına bakıldığında, pamuk, limon, elma, şeftali, dut, zeytin, üzüm, portakal, 

ceviz, palamut, susam, burçak, buğday, arpa ve mısır gibi tarım ürünlerinin ve meyveciliğin 

varlığı dikkat çekmektedir.  

Şer‘iyye Sicillerinden Antalya’da üretilen hububat fiyatları ve miktarı ile ilgili olarak en 

fazla bilgi ve net veriler 1 Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde bulunmaktadır. 

Deftere göre 1225 (1810) yılında hububat üretiminin Teke Sancağı dahilindeki kazalara 

dağılımı şu şekildedir. 

Merkez Kaza Antalya : 1000 kile 

                                                        
364 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, Çev. Emine Sonnur Özcan, Doğu Batı Yay., Ankara 
2006, s. 68. 
365 AŞS., XV/4b. 
366 AŞS., XV/21b. 
367 Faroqhi, a.g.m., s. 193. 
368 Faroqhi, a.g.m., s. 195. 
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Kaş Kazası : 900 kile 

Kalkanlı Kazası : 700 kile 

Elmalı Kazası : 1000 kile 

Kızılkaya Kazası : 300 kile 

Finike Kazası :670 kile 

İğdir Kazası : 600 kile 

Serik Kazası : 1040 kile 

Germiği Kazası : 800 kile369 

Defterdeki bu bilgilere göre, o yıl en çok buğday üretimi Serik’te yapılmıştır. Antalya 

Sancağı’nın 1810 yılındaki toplam buğday üretimi ise 7010 kiledir. Bu bilgiler ışığında 

Antalya’daki toplam buğday üretimi ortaya konulabilir. Osmanlı Devleti’nde buğday satışları 

için “mübayaa” sözcüğü kullanılırdı ve satışın 1/10’u mübayaaya aitti. Ancak tespit için daha 

gerçekçi olan 1/12 oranı kullanılmaktadır. Buna göre 1810 yılında Antalya’da İstanbul 

kilesiyle 7010 kile olarak tutan mübayaa, 84120 kilelik bir miktara karşılık gelmektedir. 

İncelediğimiz dönemin temel kaynağını teşkil eden XV Numaralı Antalya Şer‘iyye 

Sicili Defteri’nde kayıt altına alınmış ve miktarları ve fiyatları verilen buğday ve diğer 

tarımsal ürünler de aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 

Tablo: 4.7. XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya’da Bazı Tarım Ürünlerinin Fiyatları 

Miktarı Ürün Adı Fiyatı 

7 Keyl Mısır Darı 120 

10 Keyl Darı 120 

22,5 Keyl Darı 275 

80 Keyl Darı 960 

100 Kıyye Palamut 80 

10011 Kıyye Palamut 758 

2 Keyl Hınta 30 

2 Keyl Hınta 80 

5 Keyl Hınta 80 

5 Keyl Hınta 100 

6,5 Keyl Hınta 130 

9 Keyl Hınta 180 

                                                        
369 AŞS., I/17b. 
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20 Keyl Hınta 400 

40 Keyl Hınta 700 

140 Keyl Hınta 2800 

1 Keyl Bulgur 25 

2 Keyl Bulgur 30 

3 Keyl Bulgur 80 

1 Keyl Ceviz 20 

2 Dirhem İpek 40 

5 Dirhem Beyaz İpek 20 

10 Dirhem İpek 20 

20 Dirhem İpek 20 

2 Kıyye Mahlûc 30 

9 Kıyye Penbe 120 

27 Kıyye Penbe 108 

4 Kile Burçak 40 

3,5 Keyl Pirinç 140 

1 Keyl Şaîr 10 

2,5 Kile Şeker 25 

5 Kile Şeker 50 

6  Kile Şeker 70 

20 Kile Şeker 200 

1 Keyl Susam 40 

2 Keyl Susam 20 

12 Kile Susam 480 

51 Keyl Susam 2040 
   Kaynak: XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri  

 

Tarımda ürünlerin de fiyatlarını gösteren yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi XV 

Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ndeki terekelerden çıkarılan fiyatlarda bir bütünlük 

yoktur. Defterde farklı belgelere ait terekelerdeki aynı cins ürünlerin fiyatlarında farklar 

görülmektedir. Ancak bu farklı fiyatları açıklayıcı bir bilgi de defterde mevcut değildir. 

Anlaşılıyor ki terekeler yazılırken, ürünlerin fiyatlarını belirlemede genellikle kaliteleri göz 

önüne alınıyor, fakat bu kayıtlarda belirtilmiyordu.  
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4.1.3.2. Hayvancılık  

Tarım sektörünün önemli bir uzmanlaşma alanı olarak, hayvancılığın ve hayvansal 

gıdaların, pazar ekonomisiyle bağları oldukça sıkıdır. XIX. yüzyılda vilayetlerin çoğunun 

zirai üretiminde hayvancılığın payı oldukça büyüktü. Bu pay doğu vilayetlerinde coğrafi 

koşullara bağlı olarak %20nin üzerinde, batıda ise %20’nin altındaydı.370  

Büyük baş hayvanlar genellikle yük hayvanı olarak kullanılmak üzere yetiştirilmiş ve 

bu nedenle vergiden muaf tutularak kayıt dışı kalmışlardır. Osmanlı Devleti’nin bazı 

bölgelerinde yük hayvanlarından alınan vergilere de rastlanmaktadır. Örneğin yetiştirilen 

camızlardan alınan yıllık sekiz akçe olan “resm-i camus” Akdeniz’deki aşiret 

topluluklarından alınmaktaydı. Fakat bu vergi Kanuni Sultan Süleyman zamanında 

kaldırılmıştır.371 

Antalya’da ekonomik faaliyet çeşitlerinin bir diğer türü de hayvancılıktır. Hayvancılık 

merkez kaza Antalya’da yapıldığı gibi, Antalya Sancağı’na bağlı diğer kazalarda, nahiyelerde 

ve köylerde de yapılmaktadır. XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ndeki 

terekelerden hayvancılıkla ilgili olarak çıkarılan sayısal veriler aşağıdaki tablodaki gibidir.  

 

Tablo: 4.8. XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya’da Hayvan Fiyatları 

Adet Hayvan Özelliği Fiyatı 

(Kuruş 

Olarak) 

3 Deve - 2500 

3 Deve Tüylü 3000 

3 Deve Boz 1600 

2 Deve Torımlı 1500 

1 Deve  Erkek kırmızı 1000 

1 Deve Erkek boz 700 

1 Deve Erkek kırmızı küçük 800 

                                                        
370 Güran, a.g.e., s. 79. 
371 Faroqhi, Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, s. 74. 
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1 Deve Erkek boz 750 

1 Deve Dişi beyaz koca 500 

1 Deve Dişi kırmızı 300 

1 Deve Dişi kırmızı (köşküyle birlikte) 300 

3 Deve  Tüylü 3600 

3 Deve   Boz 2100 

4 Deve   Tüylü torum 2000 

1 Deve   Kırmızı tüylü 1500 

1 Deve  Bozuğlu? erkek 800 

1 Deve  Güzlek erkek 1000 

1 Deve  Boz boğurucu erkek 750 

1 Deve Kırmızı dişi (köşküyle birlikte) 800 

1 Deve Üç yaşında kırmızı erkek  500 

1 Deve  İki yaşında torum dişi  350 

1 Deve Kara dişi (köşküyle birlikte) 1000 

1 Deve Koca dişi  900 

1 Deve Torum erkek 500 

1 Deve Üç yaşında erkek 600 

1 Deve Oniki yaşında ak dişi 600 

1 Deve   Altı yaşında erkek 500 

1 Deve Kırmızı  600 

1 Deve  Kırmızı dişi 800 

1 Deve Boz boğurucu 600 

1 Deve Yirmi yaşında koca 450 

1 Deve Bir yaşında torum 450 

2 Deve  Beş yaşında dişi 2200 

1 İnek  Kogur (danasıyla birlikte) 250 

1 İnek Kara (danasıyla birlikte) 250 

1 İnek Karagöz (danasıyla birlikte) 200 

1 İnek Ayağı kırık (danasıyla birlikte) 150 

6 İnek Kısır 1200 

1 İnek (danasıyla birlikte) 400 

3 Karasığır İneği - 600 
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1 Karasığır İneği Kısır  150 

4 Karasığır  Kısır 1000 

1 Karasığır  (danasıyla birlikte) 300 

1 Karasığır  (danasıyla birlikte) 250 

2 Sığır  - 450 

2 Sığır  - 400 

1 Sığır Kızıl 300 

1 Sığır Çalak (danasıyla birlikte) 200 

3 Karasığır İneği - 600 

1 Karasığır İneği - 150 

3 Sığır  (buzağısıyla birlikte) 500 

3 Dana   Ala  150 

1 Dana İki yaşında sakar erkek 60 

1 Dana İki yaşında 100 

4 Dana Üç yaşında 300 

2 Dana  - 159 

1 Camış  - 800 

1 Katır  - 1200 

1 Aygır  - 800 

1 At  Yedi yaşında yağız  650 

1 Beygir - 600 

2 Beygir - 900 

1 Beygir - 680 

1 Beygir Koca kır 400 

1 Beygir Kara 600 

1 Beygir Üç yaşında havrâ 300 

1 Beygir - 500 

1 Beygir Al  500 

1 Beygir - 610 

1 Beygir - 400 

1 Tay  İki yaşında dişi 200 

4 Tay Bir yaşında  400 

1 Tay - 300 
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1 Tay - 450 

1 Tay - 400 

1 Tay Üç yaşında dişi al 300 

1 Tay İki yaşında dişi kara 300 

3 Kısrak -  1200 

1 Kısrak Koca yağız 300 

1 Kısrak Yağız  350 

1 Kısrak Tur? 350 

1 Kısrak Kır 350 

1 Kısrak Mor 300 

1 Kısrak Kulaklı 520 

1 Kısrak Üç yaşında dişi 300 

1 Kısrak İki yaşında dişi 500 

1 Kısrak - 500 

1 Kısrak Yağız  500 

1 Kısrak Kulâ  350 

2 Kısrak - 800 

1 Merkeb - 200 

3 Merkeb - 700 

1 Merkeb - 200 

1 Merkeb - 100 

1 Merkeb Koca kara erkek  100 

1 Merkeb Dişi 150 

1 Merkeb Erkek  200 

1 Merkeb - 315 

1 Merkeb Erkek 200 

2 Merkeb Dişi  300 

1 Merkeb - 100 

1 Merkeb - 150 

1 Merkeb - 300 

2 Merkeb - 900 

1 Sıpa  Erkek 300 

3 Düğe  İki yaşında küçük  450 
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1 Düğe Ala (dana ile birlikte) 200 

1 Düğe Üç yaşında kara 200 

1 Düğe - 100 

2 Düğe - 200 

2 Teke - 60 

2 Teke - 100 

60 Keçi Ana  1800 

15 Keçi Oğlaklı 400 

15 Keçi Boz 400 

2 Keçi  - 70 

3 Keçi  - 100 

30 Çebiç  - 600 

35 Koyun Ana  1400 

1 Koyun - 100 

9 Koyun - 360 

1 Koyun Dişi  30 

10 Koyun Dişi  400 

33 Davar  Keçi  900 

130 Davar - 4050 

16 Davar - 504 

4 Davar - 180 

50 Davar - 1200 

10 Davar Dişi 400 

40 Davar - 970 

57 Davar Oğlaklı ve oğlaksız 1425 

1 Tosun Kogur 400 

1 Tosun Çevke boynuzlu kogur 400 

1 Tosun Kara 300 

2 Tosun İki yaşında kara kogur 625 

1 Tosun İki yaşında 150 

2 Tosun Dört yaşında 800 

1 Tosun Üçünden çıkma kogur 300 

1 Tosun Dört yaşında kara 250 
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1 Tosun - 200 

1 Öküz Siyah 1000 

1 Öküz - 800 

1 Öküz Kara 450 

1 Öküz - 100 

1 Öküz Kogur  450 

1 Öküz Kogur 400 

1 Öküz Sakar 250 

1 Öküz Ala göbekli koca 250 

1 Öküz Kara yörük koca 200 

1 Öküz Kor boyunlu 300 

1 Öküz Koca boynuzlı kogur 500 

1 Öküz Sakar 500 

1 Öküz Kogur kör 500 

2 Öküz - 800 

1 Öküz - 700 

1 Öküz Ala 250 

1 Öküz Sakar 400 

1 Öküz - 280 

1 Öküz Kablan? kogur  400 

1 Öküz Üç yaşında kogur 200 

1 Öküz Kara 450 

1 Öküz Ahû koca 200 

2 Öküz - 800 

2 Öküz - 700 

6 Arı - 200 

5 Arı - 200 

7 Tavus  Dişi  210 

2 Tavus  Erkek 100 
   Kaynak: XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri. 

 

 XIX Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nden hayvancılıkla ilgili çıkarılan 

bilgilere bakıldığında, faaliyetin amacının yalnız süt ürünleri elde etmek değil taşımacılık, 
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yün elde etme, toplumun et ihtiyacını karşılama, tarımsal üretimde kullanma ve bunların yanı 

sıra sadece tüketime dayalı bal ihtiyacını karşılama gibi amaçları olduğu gözlemlenmektedir.  

 

 

4.1.4. TİCARET 

Selçuklular zamanında Anadolu’ya yerleşen Türkler, doğu ticaretinin etkin temsilcileri 

olmuşlar, Akdeniz ve Karadeniz’de ticaret güvenliğini sağlamak amacı ile Venedik ve 

Cenevizliler ile ticari anlaşmalar imzalamışlar, öte yandan Anadolu’nun her yanını kervan 

yolları ile örmüşlerdir.372 Osmanlı Devleti yükselme dönemine gelindiğinde Türkler, 

Akdeniz’deki bütün İslam limanları ve Karadeniz ve doğudan gelen kervan yollarının 

denetimini eline geçirmişti.  

Anadolu ticaret ağında doğu-batı ve güney-kuzey istikametindeki kervan yolları, 

İstanbul, İzmir, Trabzon gibi önemli liman şehirlerinde son bulmaktaydı. Ana kervan yolları 

üzerindeki şehirleri birbirine bağlayan küçük ticari yollar da mevcuttu. Bunlardan başka, 

Akdeniz’in iki önemli liman şehri olan Antalya ve Alanya’yı Kütahya’ya bağlayan kervan 

yolu da Osmanlı ticaretinde oldukça etkiliydi.373  

Osmanlı Devleti’nin sınırlarının giderek büyümesi ve önemli ticaret noktalarına sahip 

olması neticesinde ortaya çıkan kalabalık şehirlerde yaşayan halkın ihtiyaçlarını karşılamak 

için uzak veya yakın ticaretin gelişmesi ve yerli sanayinin ortaya çıkması kaçınılmaz bir 

durumdur. Bu nedenle Osmanlı şehir ekonomisinde tüketime dayalı mal üretimi hakim 

olmuştur. Bu durum şehirlere yakın olan köyleri de etkilemiş, köyler, şehir ekonomisini 

doğrudan etkileyen tarımın yanı sıra dokumacılık, bezcilik, halıcılık ve dericilik gibi birçok 

alanda da şehir ekonomisine katkıda bulunur hale gelmişti.374 

Başlangıcından beri ticaret yapmaya elverişli bir bölgede yer alan ve giderek alanını 

genişleten Osmanlı Devleti, uzun yüzyıllar dünya ticaretinin yürütüldüğü bölgeleri elinde 

bulundurmuş ve böylece dünya ticaretinde söz sahibi olan önemli bir devlet olmuştur. XIX. 

yüzyıla gelindiğinde hem siyasal hem de ekonomik güç bakımından büyük kayıplara uğrayan 

Osmanlı Devleti, batının teknik ve bilimsel ilerlemeleri karşısında tutunamayacak bir duruma 

gelmiştir.  

Coğrafi keşifler neticesinde Afrika’nın güneyini dolaşan yolun ve Amerika’nın 

bulunması ile Avrupa’da ortaya çıkan yeni ekonomik gelişme ve Avrupa’nın buraları 

                                                        
372 Robert Mantran, “XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu ve Asya Ticareti”, Çev. Zeki Arıkan,  
Belleten, C. LI, S.201, TTK. Ankara 1996, s. 1435. 
373 Kütükoğlu, a.g.m., s. 589-590. 
374 Divitçioğlu, a.g.e., s. 76. 
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sömürgeleştirmesi, Osmanlı Devleti’nin ekonomik faaliyetleri üzerinde olumsuz yönde etkiler 

yaratmıştır. Denizaşırı ülkelerin Avrupa’ya sağladığı ekonomik olanaklar ve kıymetli 

madenlerin sevkıyatı, ticaret yapılan uzak pazarları Avrupalıların ellerine geçirmelerine neden 

olmuştur.375 

Kendini bu gerilemeden kurtaracak olan gerekli düzenlemeleri faaliyete geçiremeyen 

Osmanlı Devleti’nin ticaret konusundaki ağırlığı ve gücü zayıflamış, batıya verilen 

kapitülasyonlarla giderek sömürülen bir devlet haline gelmiştir. Kapitülasyonlar özellikle 

Osmanlı ticaretini olumsuz etkilemiş, Türk tüccarını Avrupalı meslektaşları ile rekabet 

etmekten alıkoymuştur.  

Uzakdoğu’ya giden yolların keşfi, Avrupalı tüccarların Akdeniz ile ilgilenmelerini 

azaltmış, kâr oranı nedeniyle Akdeniz onlar için çekiciliğini kaybetmişti. Bu durum Osmanlı 

tüccarlarının ve yerel zanaatkarların uluslar arası ticaret alanında, Avrupalı tüccarlar 

karşısında tutunmasını zorlaştırmıştı. Ancak, batının doğu ile iletişimindeki zorluklar ve 

siyasi gerilimler, Osmanlı tüccar ve yerel zanaatkarlarının Avrupalı meslektaşları karşısında 

zaman zaman XIX. yüzyılın sonuna kadar korunmasını sağlamıştır.376 Osmanlı Devleti’nin 

önemli bir üretim alanı olan tekstil imalatı, XIX. yüzyılda düşen fiyatlara ve Avrupa’da 

değişen teknolojiye rağmen canlılığını korumuştur. XIX. yüzyılın tekstil imalat sektörünün 

büyük bir kısmını pamuklu kumaş üretimi işgal etmişti.377 

Osmanlı ülkesinde üretilen mallar, üretildiği bölgenin ihtiyacını karşıladıktan sonra 

diğer bölgelere gönderilir, buraların ihtiyacının da karşılaması sonucunda hala ürün kalırsa, 

bunların ülke dışına ihraç edilmesine izin verilirdi. Üretimin kaza dışına çıkarak iç ve dış 

pazara yönelen kısmı gümrük vergisine tabii olmaya başlardı.378 

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ekonomi üzerindeki devlet kontrolü iyice 

zayıflamıştı. Bu durumun en önemli nedeni, Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinde 

konsolos, tüccar ve kaptanlarıyla ve para ve istihdam imkanlarıyla faaliyet göstermeleriydi. 

Avrupalıların bu durumları Osmanlı eyalet yöneticileri ve tüccarlarının Avrupalıların varlığını 

merkezi hükümete dengeleyebilecek bir öğe olarak görmelerine neden olmaktaydı.379  

Türk ve İslam geleneklerine bakıldığında, toplumda ve devlette tüccarlara karşı özel bir 

önem olduğu görülür. Devlet, çiftçi ve zanaatkarlara göre tüccarlara karşı daha serbest 

                                                        
375 Barkan, a.g.m., s. 579-580. 
376 Faroqhi, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak, s.11.  
377 Donald Quataert, Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü, 1. Bs., Çev. Tansel Güney, İletişim 
Yay., İstanbul 1999, s. 47. 
378 Genç, a.g.m., s. 295. 
379 Faroqhi, a.g.m., s. 203.  
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uygulamalara sahipti. Küçük ticaretçiler ve esnaflardan farklı olan tüccarlar, şehirler arası ya 

da ülkelerarası ticaretten kâr sağlayan zengin bir sınıfı oluşturuyorlardı. Osmanlı Devleti, 

ülkenin zenginliğine katkıda bulunan ve ticaret sayesinde refah düzeyini artıran tüccarlara 

karşı kollayıcı bir politika güdüyordu.380 

Osmanlı ekonomisi, bulunduğu coğrafyadan dolayı batılı devletlerle kaçınılmaz olarak 

sürekli temas halindeydi. Çok sıkı olmayan bu ilişki, kapitalizmin olgunluk çağında Osmanlı 

Devleti’nde yapısal dönüşümlere yol açacak nitelik kazanmıştı. Osmanlı Devleti XVI. 

yüzyıldan itibaren parasallaşma sürecine girmişti ve bu da klasik yapıyı çözücü etkiye sahipti. 

Batı ile olan ilişkilerin sınırlılığı nedeniyle, batıda ortaya çıkan yeni ekonomik gelişmelerin 

Osmanlı Devleti’ni kısa zamanda temelden sarsması oldukça güçtü. Fakat XIX. yüzyıla 

gelindiğinde Osmanlı ülkesinde ekonomik anlamda yapısal dönüşümler artık kaçınılmaz hale 

gelmişti.381 

Osmanlı Devleti’nin ekonomik anlamda gerilemesindeki nedenlerden birisi de dış 

ticaret dengesidir. Bu gerileme 1830larda başlamış, 1850lerden, özellikle Kırım Savaşı’ndan 

sonra, Osmanlı Devleti’nde büyük bir ticaret açığı ortaya çıkmıştır. Bu durum ülkenin 

ekonomik koşullarını çöküntüye uğratmış ve sosyal hayatta da etkilerini göstermiştir. Türk 

şehirlerindeki ticaret erbaplarının yerini Türk olmayanlar almış, ekonominin işlerliği ithalatın 

ortaya çıkardığı yeni zümrelere bırakılmıştır.382 

XIX. yüzyıl Osmanlı ekonomisindeki olumsuzluklara rağmen, bu dönemde ihrac ettiği 

geleneksel ürünlerden sağladığı gelir küçümsenemeyecek düzeydeydi. 1860lı yıllara kadar 

Osmanlı ihracat ve ithalatının hacminde büyük farklılık yoktu.383 

 Osmanlı ekonomik faaliyetlerindeki değişimlerin görülmeye başladığı 1861 tarihinde 

imzalanan ticaret anlaşması ile iyice netleşmişti. Anlaşmada ithalat gümrükleri %5’ten %8’e 

çıkarılırken, ihraç gümrükleri de %12’den %8’e indirilmiştir. Daha da çarpıcı olanı, gümrüğün 

her yıl %1 azaltılarak 1869 yılında %1’e kadar düşürülmesidir. Bu klasik Osmanlı ekonomik 

politikasının terk edilerek ihracata önem verilip, artırılmaya çalışıldığını göstermektedir.384 

Anadolu, geçiş ticaretinde benzersiz bir coğrafyadır ve bu coğrafyaya bu olanakları 

sağlayan ticaret yapmaya elverişli çeşitli koşullar bir aradadır. Bu koşullardan birisi de 

İskenderiye’den başlayıp, deniz yoluyla Antalya’ya, oradan da kara yoluyla Anadolu’yu 

                                                        
380 Bahaeddin Yediyıldız, “Osmanlı Toplumu”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. II, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, 
FGAŞ. Yay., İstanbul 1999, s. 474. 
381 Toprak, a.g.m., s. 221. 
382 Baykara, a.g.e., s. 114. 
383 Çadırcı, a.g.e., s. 334. 
384 Genç, a.g.m., s. 301. 
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aşarak, Karadeniz limanlarına ulaşan ticaret yoluydu. Afrika ülkelerinin geleneksel olarak 

ihtiyaç duyduğu demir ve ağaç gibi ihtiyaç mallarını sağlayacak en yakın ve önemli yer 

Anadolu idi. Bu durum göz önüne alındığında Anadolu’nun önemli ticari geçiş noktalarından 

birisi de Antalya Limanı aracılığıyla Anadolu’ya açılan kapıdır.385  

Osmanlı ülkesinden dışarıya giden mallar da aynı şekilde, yerli tüccarlar ve “müste’min 

tüccarları” denilen yabancı tüccarlar aracılığıyla Antalya limanına getirilir, buradan Akdeniz 

yoluyla başka ülkelere ihraç edilirdi. Bu ticari malların giriş-çıkışından alınan gümrük 

vergileri ise Antalya’nın belli başlı gelirlerinden birisiydi.386 

XV. ve XVI. yüzyıllarda Antalya Limanı, Anadolu’nun en önemli ihracat merkeziydi. 

Anadolu’da üretilen önemli ölçüde ürün, Antalya ve İskenderun arasındaki bölgeden dışarı 

çıkarılmaktaydı. Ancak XVIII. yüzyılda Akdeniz ve dünya ticaretinde meydana gelen büyük 

değişiklikler neticesinde ve İzmir’in bir liman kenti olarak önemini iyice artırmasıyla, 

Antalya Limanı’nın ticari yoğunluğu, dolayısıyla ekonomik kazanımları azalmıştır. 

Klasik dönemin sonuna kadar Antalya şehrine ilişkin bir vergi mükellefi sayımı 

yapılmadığı için şehrin nüfusu ve ticari yapısı hakkında tam bir bilgi vermek olanaksızdır. 

Ortaçağ boyunca büyük öneme sahip olan bu şehir, ticari anlamda hakim olduğu Doğu 

Akdeniz üzerinden doğu ile yapılan ticaret yerine, Afrika’nın dolanılarak Hindistan’a giden 

yolun bulunmasıyla ticari önemini büyük ölçüde kaybetmiştir. Bu aşamadan sonra önemini 

koruyan Antalya, bu önemini Mısır ile yapılan ticaretin buradan devam etmesi ve Osmanlı 

ordusuna barınak sağlamak suretiyle koruyabilmiştir.387  

İnalcık bu duruma neden olarak, Mısır’ın fethinden sonra İstanbul’a doğrudan deniz 

yolu ile gidebilen malların hacminin artmasını göstermiştir. Bu doğrudan ticari ulaşım Bursa-

Antalya yolunun önemini kaybetmesine yol açmış ve böylece Antalya XVII. yüzyılda 

değersiz bir yerel liman durumuna düşmüştür.388 

1599 yılına ait gümrük kayıtlarına göre, Antalya Limanı’na her biri yirmiden fazla 

tüccar taşıyan, elli gemi uğramıştır. Bu gemilerin çoğu da Müslümanlara ait gemilerdi. XV ve 

XVI. yüzyılda Anadolu’dan Suriye ve Mısır’a sevk edilen ürünler, Antalya limanı aracılığıyla 

ulaştırılırdı. Sevkedilen ürünlerin başında kereste, demir ve demir eşyalar, ipekli ve pamuklu 

dokumalar, halı, kilim, afyon, kürk, balmumu ve kuru yemişti. Buna karşılık Suriye ve Mısır 

gemileri Anadolu içlerine ulaştırılmak üzere Antalya limanına baharat, çivit, Mısır keteni, 

                                                        
385 Claude Cahen, “13. Yüzyıl Başlarında Anadolu’da Ticaret”, Çev. Aykut Derman, Cogito-Selçuklular, S. 29, 
Güz 2001, YKY, İstanbul 2004, s. 132. 
386 Özdemir, a.g.m., s. 1373. 
387 Faroqhi, Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, s. 28. 
388 İnalcık, a.g.e., s. 134. 
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pirinç, şeker ve sabun getirirlerdi. Bu kadar yoğun ticari faaliyete sahip Antalya limanının o 

dönemlerde yıllık geliri yedi bin altın düka idi.389 

Antalya, XIX, yüzyılın ortalarında  ticaret alanında çok önemli bir liman kenti olma 

özelliğini korumaktaydı. Osmanlı ülkesine Akdeniz yoluyla dışardan gelen mallar Antalya 

limanından giriş yapar ve buradan bütün Anadolu’ya ulaştırılırdı.  

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde iç ticarete 

yönelik faaliyetler de mevcuttur. Osmanlı topraklarında üretimi yapılan ve iç ticarette önemli bir 

yer tutan başlıca ürünler şunlardır; boğasi, yemeni, seccade, ihram, çarşaf, peştamal, havlu, 

makreme, kutnî, şal, harîr peşkir, entari, bilezik, hırka, iplik ve kuşak. Bunların üretildiği yerler; 

Sivas, İzmir, Mısır, Şam, İstanbul, Kıbrıs ve Trablusgarp gibi önemli merkezlerdir. Bu XV 

Numaralı Antalya Şer’iyye Sicili Defteri’nde bilgiler çeşitli belgeler ve terekelerde dağınık 

olarak bulunmaktadır.  

 

4.1.4.1. Tüccar-ı Hayriye  

III. Selim zamanında Osmanlı ticaretini canlandırmak amacı ile kurulan Avrupa tüccarlığı 

isteneni vermemiş, Avrupalı devletlerle anlaşmazlıklar çıkmasına da yol açmıştır. Avrupa 

tüccarına tanınan haklara rağmen, bu kuruma geçmek isteyenler beklenenin altında kalmış, 

Osmanlı Müslüman tüccarları, yabancı uyruklu tüccarlara kendilerinden fazla ticari kolaylık 

verilmesinden dolayı memnuniyetsiz olmuşlardır. Bu dönemde Avrupa da sanayi devrimini 

gerçekleştirerek Osmanlı ticaretinin daha da gerilemesine neden olmuştur. Gerileyen Osmanlı 

ticaretine el atmak ve ekonomik durumu düzeltmek kaçınılmaz olmuştu.  

Osmanlı Devleti’nde dış ticaret “aman verilmiş” anlamına gelen “müstemen” denilen 

yetkili devlet tüccarları aracılığıyla yapılmaktaydı. Bu tüccarlar Osmanlı ülkesinde sözleşme 

kağıtları ya da kanunların güvencesi altında ticari faaliyetlerini yürütürlerdi. Bunlar, 

ödedikleri gümrük vergisi ve imtiyazlar bakımından, Osmanlı tebaası olan tüccarlardan daha 

iyi bir mevkiye sahiptiler.390 

Osmanlı ülkesinde ticaret ve tarımın geliştirilerek yaygınlaştırılması için gerekli 

düzenlemelerin, tek elden yapılmasını sağlamak amacıyla 24 Mayıs 1839 tarihinde “Ticaret 

Nezareti” kurulmuştur. Ticari konulardaki yazışmalar ve Avrupa tüccarlarının ticari olan ve 

ticari olmayan bütün işlemleri bu kurumun yetkisine devredilmiştir.391 

Durumdan ve gelen şikayetlerden ötürü Sultan II. Mahmut, Avrupa tüccarlarına tanınan 
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390 Kütükoğlu, a.g.m., s. 581. 
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kolaylıkları Müslüman tüccarlara da tanımıştır. Hayırlı olması dileğinin ifadesi olarak da bunlara 

“Hayriye Tüccarı” denmiştir. Bu tüccarlara Avrupa tüccarına tanınan bütün hakların 

tanınmasının yanı sıra Müslümanları ticarete teşvik edici birçok yeni ticari kolaylıklar 

getirilmiştir. Bu kolaylıklar şunlardır; Seyahat kolaylığı, gümrük ve ticaret kolaylıkları, 

yargılamada kolaylık ve vergi konusunda getirilen kolalıklar.392 

Bir şehirde önde gelen hatırı sayılır ve zengin kişilerinden olan Hayriye Tüccarları bu 

durumlarından dolayı şahitler arasında da sık sık yer almaktaydılar. İncelediğimiz XV Numaralı 

Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde adları geçen Hayriye Tüccarları şunlardır: 

Hafız Abdi ibn-i Mehmed393 

Moravi İbrahim Ağa ibn-i Mustafa394 

el-Hafız Abdu bin Mehmed bin Abdullah395 

Hayri bin Mehmed Ağa396 

Abdulhamid Efendi397 

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde Hayriye Tüccarlarından başka ismi 

geçen tüccar oldukça fazladır. Bunların bir çoğunun ismi de şahitler arasında geçmektedir. 

Tüccarların belgelerde ismi yazılırken çoğu yerde isimlerinin önüne “Mu'teberân-ı 

tüccârdan” sıfatı yazılmıştır. Bu, tüccarlara verilen değeri ve şahitliklerine başvurulmasındaki 

gerekçeyi açıklar niteliktedir. Defterde ismi geçen bu tüccarların 33 tanesi Müslim, 4 tanesi 

ise gayrimüslümdir.  

Müslüman tüccarlar: Mehmed Edib Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim, Yörükzâde el-Hâcc 

İbrahim Ağa, Abdulhamid Efendi, Mehmed Ağa, Seyyid Efendi biraderi Edib Efendi, 

Kandilzâde Hafız Yûsuf Efendi, Kabazzâde Halil Ağa, Abdulhamid Efendi ibn-i Abdullah, 

Yûsuf Ağa ibn-i Abdullah, Şeyh İbrahim Efendi, Hafız Abdül Bali, Halil Senu, Hafız Abdullah, 

Kabaz oğlu Halil Ağa ibn-i Ali, Kesikcizâde el-Hâcc Mehmed Ağa, Çividcizâde İsmail Efendi, 

Abdulâal Ağa ibn-i Karaca, Kınacı Hacı Süleyman Ağa, Moralı Ahmed Şuni Efendi, Ali el-Hâcc 

Mehmed Efendi, Moravi Çanko İbrahim Ağa, Hafız Haydar Bali, Kayserili Mehmed Efendi, 

Abdullah Bali oğlu Halil Efendi, Moravi Mustafa Tosun Ağa ibn-i Süleyman, Kirişcizâde el-

Hâcc Mehmed Ağa, Moravi Çil Mustafa Efendi, Evlâd-ı Arabdan Besyun Hüseyin Ağa, 

Torunzâde el-Hâcc İbrahim, Hacızâde Hafız Mustafa Efendi, Abdu bin Abdullah, Yörük oğlu 

                                                        
392 Çadırcı, a.g.e., s. 114 -116. 
393 AŞS., XV/7a.  
394 AŞS., XV/21b. 
395 AŞS., XV/51a.  
396 AŞS., XV/64a.  
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Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc Ahmed, Mehmed Edip Efendi, Mehmed Efendi,  

Gayrimüslüm tüccarlar: Mezitci oğlu Hacı Nikola veled-i Have, Yahudi Tüccâr Nesim 

veled-i Musa, Ligori, İskele Tüccarlarından Hacı Artin veled-i Kehmorak 

 

4.1.4.2. Esnaf  

Osmanlı Türkiyesinde zanaat ve ticaret hayatı denilince ilk akla gelen esnafçılıktır. Bir 

teşkilat olan esnafın görevi, üreticiden aldığı hammaddeyi satmak, şehre dışardan gelen gıda, 

giyim malzemesi ve diğer maddeleri toptancıdan alarak, kadının narh vererek tespit ettiği bir 

kâr ile kendi, dükkanında satmaktı. Buna göre; esnafın alışverişteki rolü, üretici, toptancı ve 

alıcı arasında aracı olmaktan ibaretti.398 

Ortaçağdan beri her esnaf grubu kendi arasında, kuralları belirlenmiş bağlarla, loncalara 

ayrılmıştı. Bu durum Tanzimat’a kadar devam etmişti. Tarıma dayalı üretim şeklinin hakim 

olduğu Osmanlı Devleti’nin iktisadi yaşamında esnaflar da önemli bir yere sahipti. Çünkü tarım 

dışı ürünlerin, araç-gereçlerin, giyim malzemelerinin ve daha birçok ihtiyaç maddesinin 

üretilmesi ve topluma ulaşması onlar aracılığıyla gerçekleşmekteydi. Kentlerin ekonomik 

yaşantısının vazgeçilmezi olan esnaflar, kendi kethüdalarını seçerler, seçtikleri ismi kadı ile 

beraber, esnaf ve zanaatkarları denetlemek ve onlardan aldığı vergiyi devlete teslim etmekle 

görevli olan, iktisap nazırına bildirerek, ücret karşılığında bir iktisap tezkeresi alırlardı.  

Şehir halkı içinde ticaret, endüstri ve benzeri işler yaprak geçimi sağlayan ve esnaf adını 

alan kimseler, pazarlarda sattıkları mallardan dolayı, devlete vergi vermek kaydıyla devlet 

gelirlerine katkıda bulunurlardı. Devlet gelirlerine katkıları olan esnaflar “lonca” adıyla 

oluşturdukları teşkilatlanmalar sayesinde yerel idarelerde söz sahibi kişiler haline 

gelmişlerdir. Esnaf teşkilatlarının, şehir yaşamında ve idaresindeki en önemli katkıları, mal 

standartlarını belirlemek, tüketiciyi korumak, ekonomik hayatın canlanmasını temin etmek ve 

toplum düzeninin sağlanmasına yardımcı olmak şeklinde olmuştur.399 

Esnaf yöneticileri, sadece esnaf faaliyetlerinin yürütülmesiyle değil, aynı zamanda 

esnafların denetimleriyle de ilgilenmekteydi. Esnaf yöneticilerinin yaptıkları denetimlerin 

amacı, ticari faaliyetlerde devlet yasalarına uyumun sağlanmasıydı. Ancak çarşı, pazar, 

imalathane ve satış yerlerinde denetim konusunda diğer devlet görevlileri kadar yetki ve 

sorumluluk sahibi olan  esnaf yöneticileri, kadılar ya da muhtesipler gibi resmi olarak 

cezalandırma yapamıyorlardı. Kötü mal üreten, fiyatlarda oynayan, tartı ve ölçü aletlerinde 

hile yapanlara yönelik uygulanan ceza sisteminde, esnaf yöneticilerinin rolü sadece bu 

                                                        
398 Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. II, s. 145. 
399 Halaçoğlu, a.g.e., s. 103. 
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durumları resmi makamlara bildirmekten ibaretti.400  

Esnafların birbirleriyle ve kent yöneticileri ile ilişkilerini düzenleyen ve esnafı temsil eden 

kethüdaları vardı. Esnaf tarafından seçilen bu kethüdalar, konumlarına yakıştırılamayacak 

herhangi bir suç işlemedikçe, ömürleri boyunca görevlerinde kalabilmekteydi. Kethüdası ölen 

esnaf gurubu, kadıya başvurarak kimi seçmek istediklerini bildiriyorlar ve kadının onayıyla 

seçilene ilâm verilerek merkeze bildirilirdi. Bazı yörelerde esnaf temsilcilerine kethüda unvanı 

yerine “şeyh” denildiği de  olurdu.401 Esnaf loncalarının başında, sorumlu kişileri olan şeyh ve 

kethüda denilen kişilerin her ikisinin de kendilerine ait belli başlı görevleri vardır. Esnaf şeyhi, 

törenlerde loncayı temsil eden kişiyken, esnaf kethüdası ise loncanın yönetiminden 

sorumluydu.402 

Osmanlı dönemi kimi esnaf dallarının lonca örgütlenmelerinde Müslümanlar 

ağırlıktaydı. Esnaf loncalarında Müslümanların ağırlıklı olasının nedeni olarak, tekke ve 

zaviyelerde yapılan dini toplantıların etkisi olmasının yanı sıra Gayrimüslim esnaflarından 

oluşan loncalarda da neden olarak aynı faktör etkili olabilmiştir. Çünkü sosyal ve dini görüş 

farklılıkları nedeniyle, Müslümanlar ve Gayrimüslimler esnafçılıkta değişik alanlara 

yönelmişlerdir. Örneğin akçe ticareti yapmak Müslümanlar için hoş karşılanan bir ticaret 

şekli değilken, sarraflık alanında Süryaniler ve Ermeniler etkili olmuşlardır.403  

Esnaflık teşkilatındaki gerileme, 1860lı yıllara gelindiğinde büyük boyutlara varmış, bu 

nedenle mali fedakârlık gerektiren koruma girişimleri oluşmaya başlamıştı. Sanatsal içerikli 

esnafçılıkta ortaya çıkan gerileme ve  hızlı daralma, bu alanda çalışan esnafın ekonomik 

durumunu sefalet denilebilecek ölçülere getirmiştir.404 

Esnaf kethüdaları, yönetime karşı esnafın temsilciliğini yaparken esnaflar arası sorunları 

çözmekle de uğraşırdı. Kentte ekonomik içerikli bütün toplantılarda hazır bulunur, esnafı 

ilgilendiren mahkemelik bir olayda, kadılar karar verirken kethüdanın bilirkişiliğine başvurdu. 

Kentin iktisadi hayatında önemli bir yere sahip olan ve hatırı sayılır kişiler olarak esnaf 

kethüdalarının isimleri, davaların şahitler kısmında da sık sık geçmektedir. 

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nden 9 tane esnaf gurubunun adı 

geçmektedir. Bunlar dikici, çerçi, yağcı, bağçuvan, terzi, debbağ, cilacı, çarkçı ve eşcar 

esnaflarıdır. Ticari faaliyetlerde bulunan Gayrimüslimler bu alanda da Müslümanlarla birlikte 

                                                        
400 Doğru, a.g.e., s. 173. 
401 Çadırcı, a.g.e., s. 123. 
402 Yusuf Oğuzoğlu, “XVII. Yüzyılda Konya Şehrindeki Üretim Faaliyetleri Hakkında Bazı Bilgiler”, Tarih 
Enstitüsü Dergisi, Prof. Tayyib Gökbilgin Hatıra Sayısı, İÜEFY, İstanbul 1928, s. 612. 
403 Doğru, a.g.e., s. 140. 
404 Genç, a.g.m., s. 302. 
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faaliyet göstermişler ve  böylece şehirdeki sosyo-ekonomik yaşamda birlikte hareket etmişlerdir. 

Bu esnaflar arasında 2 tanesi de Gayrimüslimdir.  

Dikici Esnâfından Esir oğlu Mehmed Çavuş ibn-i Mehmed Süleyman405 

Çerçi Esnâfından Buharalı el-Hâcc Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc Ahmed406 

Yağcı Esnâfından Suduri veled-i Dimitri407 

Bağçuvan Esnâfından Alaiyeli el-Hâcc Ahmed bin Abdullah408 

Çerçi Esnâfından Vasili veled-i Kostanti409 

Debbâğ Esnâfından Çilli oğlu Ahmed Ağa ibn-i Süleyman410 

Terzi Esnâfından Filibeli Terzi411 

Cilâcı Esnâfından Halut oğlu Hasan ibn-i Mehmed412 

Dikici Esnâfından Yakub ibn-i Mestan ibn-i Abdulhamid413 

Dikici Esnâfından Emin414 

Çarkcı Esnâfından Ali el-Hâcc Mehmed Efendi415 

Debbâğ Esnâfından Hikmet oğlu el-Hâcc Mustafa Ağa ibn-i Hüseyin416 

Çerçi Esnâfından Uşaklı el-Hâcc İbrahim Efendi ibn-i Mehmed417 

Çerçi Esnâfından Buharalı el-Hâcc Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc Ahmed Efendi418 

Eşcâr Esnâfından el-Hâcc Mehmed İbrahim419 

Dikici Esnâfından Abidin oğlu el-Hâcc Ahmed420  

Dikici Esnâfından Kibâr oğlu Hasan Usta ibn-i Mustafa bin Nasuh421   

Debbâğ Esnâfından Yûsuf bin Abdullah422 

Bunların dışında, isimlerin önüne gelen esnaflığa ait unvanlardan ve çeşitli mallara ait 

                                                        
405 AŞS., XV/2a. 
406 AŞS., XV/2b.  
407 Aynı belge. 
408 AŞS., XV/9a.  
409 AŞS., XV/14b.  
410 AŞS., XV/16a.  
411 AŞS., XV/19b.  
412 AŞS., XV/22b.  
413 AŞS., XV/23b.  
414 AŞS., XV/16a. 
415 AŞS., XV/26b. Ali el-Hâcc Mehmed Efendi belgede aynı zamanda tüccâr olarak geçmektedir. 
416 Aynı belge. 
417 AŞS., XV/27a.  
418 AŞS., XV/27a. Buharalı el-Hâcc Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc Ahmed Efendi, aynı esnaftan olan Uşaklı el-
Hâcc İbrahim Efendi ibn-i Mehmed’in de damadıdır. 
419 AŞS., XV/27a.  
420 AŞS., XV/35b.  
421 AŞS., XV/36b.  
422 AŞS., XV/46a.  
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dükkanların kayıtlarından anlaşılacağı gibi XIX. Yüzyıl ortalarında Antalya’da, XV Numaralı 

Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde kayıtlı olan başka esnaflar da mevcuttu. Bunlar; demirci, 

ekmekçi, helvacı, kalaycı, kuyumcu, pabuççu, yorgancı, berber, kahveci, eskici, keskici, 

kasap ve mumcu esnaflarıdır. 

Şer‘iyye Sicillerindeki tereke kayıtlarına bakıldığında Gayrimüslim esnafların, XIX. 

yüzyıl Antalya’sının ekonomik yaşamında önemli bir yere sahip oldukları ve önemli 

miktarlarda maddi güçleri olduğu görülür. Bir Kapılı Han’da dükkanı bulunan Avurkalı 

olarak tanınan Serkes veledi Ataman isimli Ermeni’nin varisi olmadığı için malları müzayede 

ile satılmıştır. Gayrimülim esnaflardan olan bu kişinin, masraflar çıkarıldıktan sonra kalan 

mirası, 3072 kuruştur.423 

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde geçen bu esnafların dışında, burada 

adı geçmeyen, ancak diğer Anadolu kentlerine yönelik araştırmalardan anlaşıldığına göre 

Osmanlı şehirlerinde çeşitli esnaflar da mevcuttur. Bunlar; bezzaz, bezirci, bostancı, çanakçı, 

kaftancı, muytab, sabuncu, sofçu, saraç, kuru yemişçi, kürkçü, benal, dellak, dellal, katırcı, 

boyacı, neccar, kazancı, atar, arpacı, oduncu, meyvacı, külahçı, cerrah ve tabibler.424 

4.1.4.3. Sûk-ı Sultânî  

Osmanlı ekonomik faaliyetinin devamında çok önemli bir yere sahip olan yerleşim 

birimlerinden birisi de kentlerdir. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendiği kentler birer değiş-

tokuş merkeziydi. Tarıma dayalı Osmanlı ekonomik faaliyetinde, halkın büyük çoğunluğu 

tarımla uğraşmaktaydı. Osmanlı köylüsü için kendi ürettiği ürünün karşılığında, üretemediği 

ihtiyaç maddelerini almak için kullanılan yerler kentlerde kurulan pazar yerleri olmuştur. Bu 

ihtiyaç maddelerinin bir kısmını, köylünün kullanması gereken tarım araç-gereçleri 

oluşturmaktaydı. Osmanlı kentlerinde kurulan pazar yerleri sadece tarımla uğraşanların ve 

kentte tarımsal ürün karşılığı diğer ihtiyaçları karşılayan küçük esnaf ve üreticinin değil, 

devlet görevlilerinin de ihtiyaçlarını karşıladıkları yerdi. 

Pazarlar, Osmanlı topraklarında tahıl üretimin tekelleştiği yerlerden ziyade üretilen 

maddelerin çeşitlendiği ve mutlak önem taşıdığı yerlerde daha çok karşımıza çıkmaktadır. 

Ancak artan şehirleşme, kırsal alanlardaki pazarların giderek artmasına yol açmıştır. Kırsal 

alanlarda kurulan pazarların sıklığı ile nüfus yoğunluğu arasında doğrudan bir ilişki olduğu 

gözlenmektedir.425  

                                                        
423 AŞS., XXIV/2a. 
424 Doğru, a.g.e., s. 138., Yazar bu listeyi, Anadolu kentlerinden XVIII. yüzyıldaki Ankara esnaflarını örnek 
alarak vermiştir. 
425 Faroqhi, Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, s. 139.  
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XIX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nde kentler ve köyler arasındaki ticari bağlar 

oldukça zayıf bir nitelik göstermekteydi. Nüfusun büyük bir oranını oluşturan kırsal alanda 

yaşayan nüfus, giyim eşyaları ve tarımsal üretim araçları gibi gereksinimlerinin büyük 

çoğunluğunu kendi kırsal ekonomik faaliyet olanakları çevresinde üretmekteydi. Tarımsal 

ürünlerinin sınırlı bir bölümünü ise yerel pazarlarda satışa sunmakta buna karşılık olarak 

temel gereksinimlerinin küçük bir kısmını pazarlardan karşılamaktaydılar.426  

Antalya, Akdeniz kıyısında bulunması dolayısıyla, iklimi gereği üretimi yapılan 

ürünlerin çeşitlenmesine uygun bir coğrafyada bulunmaktaydı. Bu nedenle burada yetiştirilen 

ürünlerin çok-çeşitliliği söz konusuydu. Sicillerden de çıkarılabilen bu durum Antalya’da 

pazar kültürünün geliştiğinin önemli bir göstergesidir.  

 

4.1.5. DİĞER EKONOMİK FAALİYETLER 

Tarım ve hayvancılığın yanı sıra XIX. Yüzyıl ortalarında Antalya’da iç tüketime dayalı, 

çeşitli ekonomik faaliyetlere yönelik alış-veriş maddeleri ve üretim amaçlı küçük kuruluşlar da 

mevcuttu. Bu faaliyetler, kerestecilik, tuz alım-satımı, peynir ve yağ üretimi, kıl ticareti ve 

değirmenlerin varlığı ile açıklanabilir.  

Kerestecilik, Osmanlı şehir yaşamının vazgeçilmez ekonomik faaliyetleri arasındadır. 

Çünkü, çeşitli araç-gereçlerden ev yapımına, tarım aletlerinden gemi yapımına kadar birçok 

alanda ahşap malzemeye dayalı üretim söz konusudur. XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defteri’nde kerestecilik ile ilgili çeşitli bilgilere rastlanmaktadır. Defterde ölenlerin kayıt altına 

alınan terekelerinde ağaç,  kereste, tahta ve ahşap gibi isimlerle keresteler önemli bir ekonomik 

gelir kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine defterde kereste konusundaki anlaşmazlıklara 

dayalı davalar da mevcuttur. Bu davalarda talep edilen fiyatların da oldukça yüksek meblağlar 

içermesi, keresteciliğin Antalya ekonomik yaşamında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Bu davalara bir örnek verecek olursak; Antalya’da yaşayan Ermenilerden Hâce Canek veled-i 

İyveldehim? daha önce vefât eden Tüccâr-ı Hayrîyyeden el-Hafız Abdu bin Mehmed bin 

Abdullah zimmetinde, devlet hazinesinde vergi kayıtlı ve kereste bedeli olarak hakkına düşen  

20.660 kuruş alacağı için bu hakkına el koyan  Ömer Ağa’ya dava açmış ve davayı 

kazanmıştır.427 

Tuz, Antalya’da alım-satımı yapılan önemli bir tüketim maddesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Aslında günlük beslenme yaşamının bir parçası olması nedeniyle üzerinde 

durulacak bir madde gibi görülmemekle birlikte, dönemin koşullarında ifade ettiği değer 

                                                        
426 Pamuk, a.g.e., s. 221. 
427 AŞS., XV/51a. 
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nedeniyle tereke kayıtlarına geçmiştir. Bu nedenle tuzun üretimi devlet eliyle yapılmakta ve 

fiyatları devlet tarafından düzenlenmekteydi. Ancak tuzun alım-satımı özellikle küçük 

yerleşimlerde tüccarlar eliyle yapılmaktaydı. XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ndeki 

terekelerden anlaşıldığına göre tuzun fiyatı, yaklaşık 15 kuruştu ve bir tüketim maddesi olarak 

un, şeker, hububat, yağ, hayvansal ürünler ve çeşitli tüketim malzemeleri kadar değerliydi.  

XIX. yüzyılın ortalarında, Antalya’da tarımsal üretime dayalı olarak gelişen diğer bir 

önemli ekonomik faaliyet ise değirmenciliktir. Tahıl ticareti ve üretimi, Osmanlı tarım 

ekonomisinde oldukça büyük bir yer tutmaktaydı. Bu durum devlet topraklarındaki bütün 

yerleşimlerde değirmenciliğin gelişmesine neden olmuştur. XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defteri’nde Antalya’nın çeşitli mahalleleriyle, civarındaki arazilerde, akarsu olan yerlerde ve 

nahiyelerinde mevcut olan 14 tane değirmenden bahsedilmektedir. Bu değirmenler suyla çalışan 

veya bir taş üzerine dönen değirmenlerdir. Değirmenler defterde kayıt altına alınırken ya 

özellikleriyle ya da mülk sahibi olan kimselerin isimleriyle anılmaktadır. Bazen de davaya konu 

olan mülkün tarifinde, oranın yanında bulunan değirmenlerin adları verilmektedir. XIX. yüzyıl 

ortalarında Antalya’da bulunan bazı değirmenler Gayrimüslimlere aittir. XV Numaralı Antalya 

Şer‘iyye Sicili Defteri’nde Gayrimüslimlere ait olarak, 4 tane değirmen adı geçmektedir.428 

 

4.2.  XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ANTALYA’DA SOSYAL HAYAT 

  

4.2.1. MAHALLELER VE YERLEŞİM  

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde şehir nüfusunun dağılımını gösteren mahalleler 

henüz kurulmamıştı. Yerleşimlerin nüfusları, Müslim ve Gayrimüslim olarak iki cemaat 

şeklinde düzenlenmişti.429  

Kuruluş döneminin sonlarında, hakim olduğu coğrafyayı genişleten ve homojen bir 

yapıya sahip olmayan Osmanlı Devleti’nin bünyesinde çok çeşitli etnik ve dini unsurlar 

yaşamaktaydı. Bir Osmanlı şehri olarak incelediğimiz Antalya’da da durum aynıdır. 

Antalya’da mahalleler, burada yaşayan etnik ve dini grupların adlarıyla anılmaktadır. 

Örneğin, Arap Mahallesi, Yahudi Mahallesi gibi. Bunların dışında kalan ve büyük çoğunluğu 

Türk ve Müslüman olan mahallelerde az sayıda Gayrimüslimin bulunduğu da görülür. Bu 

mahallelere örnek olarak Cami-i Cedid, Makbule mahalleleri gösterilebilir.430 

XVIII. yüzyılda Konya’da varolan 63 mahallede, toplam 500 haneye yakın 

                                                        
428 Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. AŞS., XV/7a; AŞS., XV/11a; AŞS., XV/28a; AŞS., XV/85b. 
429 Acun, a.g.m., s. 169. 
430 AŞS., I/2a-b; Aynı belge; AŞS., XI/18a. 
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Gayrimüslim vardı. Hane başı beşer kişiden hesaplandığında XVIII. yüzyılda Konya’da 2500 

civarı Gayrimüslimin yaşadığı görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin birçok şehrinde olduğu 

gibi Konya’da da Gayrimüslimler, Müslüman halk ile birlikte yaşıyorlardı ve kendilerine ait 

bir mahalleleri yoktu.431 

Anadolu şehirleri, Türklerin hakimiyetlerine girdiğinde, Türkler de şehirlerde çeşitli 

milletlerle birlikte yaşamaya başlamışlardır. Ancak Antalya’da Rumların, Yahudilerin ve 

Türklerin ayrı ayrı mahallelerde oturdukları görülmektedir. Antalya’da belirgin olan bu 

durum, şehrin uluslar arası bir liman şehri olmasından ve Selçukluların diğerbatı şehirlerine 

göre Antalya’yı geç fethetmelerinden kaynaklanmaktadır.432 

Antalya’da yaşayan halk dini kimliklerine göre ayrı ayrı mahallelere yerleşmişlerdi. 

Hıristiyan tüccarlar “Liman” adıyla anılan semtte oturmaktaydılar. Bu semtin çevresi büyük 

bir duvarla çevrilmişti ve bu duvarların kapıları geceleri ve cuma vakti kapalı konumda 

tutulurdu.433 

Gayrimüslimlerin, Müslümanlardan ayrı olarak kendi mahallelerinde yaşamaları, 

onların Müslüman toplumdan soyutlandığı anlamına gelmemektedir. İki topluluk arasındaki 

ticari ve kültürel ilişki her zaman varlığını korumuştu. Öyle ki, Müslümanlar ve 

Gayrimüslimler arasındaki ticari ve kültürel ilişkiler neticesinde çoğu Hıristiyanlar, Türk 

isimleri taşımaktaydılar.434 

Kale duvarları içindeki mahallelerde bulunan eski yapıların hepsi Roma dönemine aittir 

ve evlerinin büyük çoğunluğunun ağaçlı iç avluları mevcuttur. Texier bu evlerin hepsini, 

“taştan yapılmış ve kireçle kaplanmış tertemiz durumdadırlar” diye anlatmaktadır.435 Evliya 

Çelebi ise, Antalya’da kale içinde toplam dört mahalle ve üçbin kiremit örtülü ev olduğunu 

anlatmaktadır. Bu evler, nadiren çok katlıdır ve yapılaşma olarak oldukça sıkdır. Kale içinde 

toplam yetmiş tane sokak vardır. Bu sokaklar temiz ve kaldırımlıdır. Bütün evler güneye, 

batıya ve limana nazırdırlar.436 

Mahalleler, tarihleri boyunca yer adlarının da gösterdiği gibi, belki de başlangıçta etnik 

ve dini benzerlikleri sayesinde özelliklerini korumuşlardır. Bir şehirdeki mahalle tek yönlü 

işlevsel ve boyutsal tanımlamaların aksine, kendi fiziksel düzeninde birçok çeşitliliğe 

                                                        
431 Mehmet Aydın, “Konya Şer‘iyye Sicilleri’ne Göre XVII Yüzyılda Konya’da Gayr-i Müslimlerin Oturdukları 
Mahalleler, Nüfus Durumları ve Sosyo-Kültürel Çevre” XIII Türk Tarih Kongresi, (4-8 Ekim 1999), C. III-
III. Kısım, TTK Yay., Ankara 2002, s. 1392. 
432 Cahen, a.g.e., s. 147-148. 
433 Battuta, a.g.e., s. 403. 
434 Arıkan, a.g.e., s. 64. 
435 Texier, a.g.e., C. II, s. 443. 
436 Evliya Çelebi, a.g.e., s. 146. 
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sahiptir. Tek mahallenin özerkliği zamanla çözülür ve eteklerindeki açık mekanlarda 

yapılanmalar oluşurdu. Bir şehrin mahalleleri arasındaki boşluklar gelen göç dalgaları 

vasıtasıyla doldurulmaktaydı.437 

Osmanlı şehirlerinde mahalleler adları veya belirgin özellikleriyle sıralanmaktadır. Bu 

ad ve özellikler, mahallenin yeri, varsa camisi, mahallenin önde gelen ünlü bir kişisinin adı 

veya oluşma sürecine ait bilgilerden ibarettir. Ancak Osmanlı bürokrasisi ya da tahrir 

emirlerinde olduğu gibi mahallelerin Müslüman ya da Gayrimüslim nüfusa göre 

sınıflanmasına438 incelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde 

rastlanmamıştır. 

Ancak, Antalya mahallelerinde oturan Gayrimüslimlerden ötürü mahalleye yönelik 

tanımlamalarda bu durum bir kriter olarak gösterilmezken, Anadolu’da Gayrimüslim nüfusun 

yoğun olduğu çeşitli şehirlerde, (Erzincan, Van, Sivas, Bitlis, Diyarbakır) mahallelerin 

durumu ve nüfusun dini ayrımı göz önüne alınmıştır.439 

Şehir halkının önemli bir bölümünü oluşturan Rumlar ve Yahudiler de yalnızca kendi 

cemaatlerinin bulunduğu ayrı bir mahallede yaşıyorlardı ve mahallelerinin çevresi surlarla 

çevrilmişti. Müslümanlar ise şehrin merkezinde yaşamaktaydılar. Antalya şehrinin 

merkezinde Cuma Camisi, medrese, hamamlar bulunmaktaydı. Bunların yanı sıra 

Müslümanların elinde bulundurdukları, planlı ve düzenli bir şekilde yapılmış kalabalık ve 

zengin çarşılar vardı.440 

XIX. yüzyıl ortalarında XIX Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde adları geçen 

Antalya’nın (nefs-i Antalya) mahalleleri şunlardır:  

Ekdir Hasan Mahallesi, Takyeci Mahallesi, Câmi’-i Atîk Mahallesi, Şeyh Sinan 

Mahallesi, Timurcu Süleyman Mahallesi, Bâlî Beğ Mahallesi, Yukarı Bazar Mahallesi, Çavuş 

Bahçesi Mahallesi, Makbule Mahallesi, Kara Dayı Mahallesi, Çarşıcı Mahallesi, İskender 

Çelebi Mahallesi, Yüksek Mahalle, Rumkuşu Mahallesi, Timurcu Kara Mahallesi, Şeyh 

Şücaeddin Mahallesi, Câmi’-i Cedîd Mahallesi, Baba Doğan Mahallesi, Arab Mescîdi 

Mahallesi, Kiçi Bâli Mahallesi, Kızıl Saray Mahallesi, Meydan Mahallesi, Divan Piri 

Mahallesi441, Sağır Beğ Mahallesi, Elmalû Mahallesi, Aşık Doğan Mahallesi, Hacı Balaban 

Mahallesi, Sofular Mahallesi, Ahi Kızı Mahallesi, Tahıl Bazarı Mahallesi, Kızıl Harım 

                                                        
437 Cerasi, a.g.e., s. 71. 
438 Yunus Koç, “Osmanlı’da Kent İskanı ve Demografisi (XV.-XVIII. Yüzyıllar)”, Türkiye Araştırmaları 
Literatür Dergisi, C. 3, S. 6, Bilim ve Sanat Vakfı Yay., İstanbul 2005, s. 175. 
439 Koç, a.g.m., s. 176. 
440 Battuta, a.g.e., s. 403. 
441 XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde Divan Piri olarak okuduğumuz mahalle, başka kaynaklarda 
“Divan Yeri” olarak geçmektedir. Bkz. Özdemir, a.g.m., s. 1387; Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 41. 
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Mahallesi, Kirişciler Mahallesi, Mecdeddin Mahallesi, Çulluk Kara Mahallesi, Ahi Yûsuf 

Mahallesi, Tuzcular Mahallesi, Murad Paşa Mahallesi, Değirmenönü Mahallesi, Âşık Doğan 

Mahallesi, Ak Mescid Mahallesi ve Yüksek Alan Mahallesi 

Yukarıda yazılan mahalleler XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde ismi 

geçen Antalya mahalleleridir. Ancak XIX. yüzyıl ortalarında Antalya şehrinin mahalleleri 

sadece bunlar değildi. Bunların dışında Antalya’da bulunan mahalleler ise şunlardır: 

Hatib Süleyman Mahallesi, Araban Mahallesi, Kışla Mahallesi, Perakente-i Makbul Ağa 

Mahallesi, Perakente-i Zimmiyân Mahallesi, Hisar Cündi Mahallesi, Hisarlı (Kısadlı) Mahallesi, 

Parpetan (Kal’a Korkuluğu) Cündî (Barban, Yarban) Mahallesi, Kara Çallû Mahallesi, Alaylû 

Mahallesi, Zeytûn Mahallesi, Hurma (Fırma) Mahallesi, Unculu (Önceli) Mahallesi, Şehr-i 

Karakoyunlu Mahallesi, Karakuyu Mahallesi, İskele Mahallesi, Barban Çandırı Mahallesi, Çit 

Zımmî Mahallesi442 

Buna göre Antalya’nın, XIX. yüzyıl ortalarına ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defterine yansıyan 40, yansımamış 18 olmak üzere toplam 68 mahallesi bulunmaktaydı. XVI. 

yüzyılda Antalya’da 43 mahalle bulunmaktaydı. Bu mahalleler XIX. yüzyıl ortalarında büyük 

bir değişime uğramıştır. Birçok mahalle ya yok olmuş ya da adları değişmiştir. Bu iki dönem 

arasında Antalya’nın mahallelerinin tarihi seyri için bir karşılaştırma yapılabilmesi için XVI. 

yüzyıldaki mahalle isimlerinin de verilmesi gerekmektedir. Antalya’nın XVI. yüzyıldaki 

mahalleleri şunlardı: 

Camî-i Atîk, Mescid-i Karatay, Mescid-i Makbul Ağa, Mescid-i Mecdüddîn, Mescid-i 

Has Balaban, Mescid-i Ahi Yusuf, İmaret-i Mecnun Çelebi (=Hatib Süleyman), Camî-i 

Cedîd, Mescid-i Cüllah Kara, Mescid-i Limon, Mescid-i Baba Doğan, Mescid-i Bariye, 

Mescid-i Tuzcu, Mescid-i Ahikızı, Mescid-i Subaşı Ali, Mescid-i Reis (=Mahmud Reis), 

Mescid-i Kara Paşa (= Elmalı), Mescid-i Demirci Süleyman, Cami-i Bali Bey, Mescid-i Hacı 

İlyas, Mescid-i Kara Ayvaz, Mescid-i Mehmed Çelebi, Mescid-i Şehruz Hâtûn, Mescid-i 

Hasan (=Taşalan), Mescid-i Abdülkerim, Mescid-i İmecikli, Mescid-i Seftavi, Mescid-i 

İskender, Mescid-i Arab, Mescid-i Şüca Halife, Kassab Kiçi Bali, Mescid-i Bali Halife 

(=Kızılharim), Mescid-i Hacı Durmuş, Mescid-i Aşık Doğan, Mescid-i Sağırcı Ali, Mescid-i 

Takyeci Mustafa, Mescid-i Zorbalu, Mescid-i Hızır Sofu, Mescid-i İğdirlü Hasan, Mescid-i 

Kavakyeri, Cemaat-i Gebran ve Cemaat-i Yahudiyan.443  

Bu karşılaştırmadan da anlaşılacağı üzere XVI. yüzyıldan XIX. yüzyılın ikinci yarısına 

                                                        
442 Özdemir, a.g.m., s. 1387-1390; Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 42; Beden, a.g.e., s. 72. 
443 A.Latif Armağan, XVI. Yüzyılda Teke Sancağı (Tapu-Tahrîr Defterlerine Göre), Ankara Üniv. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 1996, s.270-271. 



 

 

105

kadar geçen süre içerisinde, Antalya’nın mahalle sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. Bu 

artışın nedenleri arasında, kent nüfusunun artması sonucu yeni mahallelerin oluşması ve bazı 

mahallelerin parçalanarak yeni mahallelerin ortaya çıkması gösterilebilir. XVI. yüzyıl ile 

XIX. yüzyıl arasında Antalya’nın mahallelerinde görülen değişimi tablo halinde şöyle 

gösterebiliriz. 

Tablo 4.9.  XVI ve XIX. Yüzyıllar Arasında İsim Değişikliğine Uğramış Mahalleler 

XVI. Yüzyıl XIX. Yüzyıl Ortaları 

Karatay Mahallesi  Karadayı Mahallesi 

Makbul Ağa Mahallesi Makbule Mahallesi 

Kara Paşa Mahallesi Elmalu Mahallesi 

İskender Mahallesi İskender Çelebi Mahallesi 

Tuzcu Mahallesi Tuzcular Mahallesi 

Sağırcı Ali Mahallesi Sağır Beğ Mahallesi 

Hızır Sofu Mahallesi Sofular Mahallesi 

Şüca Halife Mahallesi Şeyh Şücaeddîn Mahallesi 

Kassab Kiçi Bâli Mahallesi Kiçi Bâli Mahallesi 
 Kaynak: XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicilleri Defteri; Armağan, a.g.e., s.270-271; Dinç, a.g.e., s.   
 29; Özdemir, a.g.m., s.1387-1390. 
 

Teke Sancağı’nın masraflarının karşılanması için kazalardan yılda iki kez toplanan 

çeşitli vergiler (avarız, nüzul, salyane, tekalif vb.) vardı. Bu vergiler tevzi ve taksim 

defterleri, hane defterleri ve mahallat defterlerine kaydedilirdi. Şer‘iyye Sicillerine yansıyan 

bu defterlerdeki kayıtlara bakılarak Antalya’nın mahallelerinden alınan vergi rakamları, 

mahalle nüfusu ve ekonomik durumları hakkında bilgiler vermektedir. I Numaralı Antalya 

Şer‘iyye Sicili Defteri’nde 1223 (1808-1809) yılına ait olan bu tür vergi kayıtları mevcuttur. 

Bu kayıtlara bakıldığında en çok vergi veren mahalle 1757 kuruş ile Cami-i Cedid Mahallesi 

iken, 18 kuruş ile Kirişçiler Mahallesi en az vergi veren mahalledir. Bu bilgilerden 

anlaşılacağı gibi, mahalle başına düşen miktarlar arasında rakamsal uçurumlar oldukça 

büyüktür.444 Ancak 10 yıl sonra bu mahallelerin vergi paylarında değişiklik yapma yoluna 

gidilmiştir. 1233 (1817-1818) senesinde Teke Sancağı Mutasarrıfı olarak görev yapan kişi 

Mahmut Paşa’dır. Mahmud Paşa’nın emriyle mahallelerin paylarında düzenlemeler 

yapılmıştır. Yapılan düzenlemelere göre Cami-i Cedid Mahallesi 3364 kuruşluk vergi ile en 

çok vergi veren mahalle olma özelliğini korumuştur. Aynı şekilde Kirişçiler Mahallesi de 65 

                                                        
444 AŞS., I/10b. 
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kuruşluk vergi ile en az vergi veren mahalle olarak kayıtlara geçmiştir.445 Antalya şehrinin 

büyümesi ve Osmanlı Devleti’nin vergi ihtiyacı ile paralel olarak artan vergiler, mahallelerin 

ekonomik güçlerine göre dağılmış ve bu iki tarih arasında mahallelerin koşullarına bağlı 

düzenli bir artış göstermiştir. 

Antalya’nın mahallelerinde, mevkileri tam olarak belirtilmemekle birlikte bir çok 

yapının varolduğu kayıtlardan çıkarılacak sonuçlar arasındadır. Bunların başında ticaret ve 

konaklama için bir şehrin vazgeçilmez yapılarından olan hanlar gelmektedir.  

Hanlar yalnızca gecelik konaklama işlevine değil, aynı zamanda ticaret yapılan yerler 

olma özelliğine de sahiptir. Çünkü handa kalan bir tüccar, beraberindeki ticari malını bu 

hanlarda muhafaza edebilmekteydi. Hanların gelirleri, konaklamadan alınan ücretler ve hanın 

dış yüzüne yapılan dükkanlardan alınan kiralarla karşılanmaktaydı. Osmanlı kentlerinde kimi 

hanlar, kurucularının ismiyle anılırken, bazı hanların belli bir malın ticaretine ayrıldığı da 

görülmüştür. Bu nedenle bu tür hanlar ticareti yapılan malın ismiyle anılmıştır.446  

Yollar üzerinde veya şehirlerde inşa edilmiş olan hanlar, çevresi geniş bir duvarla 

çevrili ve etrafı surlarla koruma altına alınmış bir konumda inşa edilirdi. Bu korunaklı 

durumları nedeniyle hanlar, ticaret yapan insanların buralarda güvenli bir şekilde 

konaklamaları sağlanarak şehir ekonomisine katkıda bulunan binaların başında 

gelmekteydi.447 

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde Antalya’da bulunan 7 tane hanın ismi 

geçmektedir. Bunlar, Antalya Çarşus’ında Â‘yân Ağa Hanı448, Yenihan Ağzı nâm mahallde 

Yenihan İşci Hanı449, Kapu Hanı450, İki Kapulu Han451, Pekmezhanı452 ve Kelhan453 defterde 

kayıtlara geçmiş hanlardır. Ancak Antalya’daki hanların bunlarla sınırlı olmadığı ve çeşitli 

mevkilerde başka hanlar olduğu da bilgimiz dahilindedir. 

Şehir yaşamında önem arzeden diğer bir yapı ise hamamlardır. XV Numaralı Antalya 

Şer‘iyye Sicili Defteri’nden anlaşıldığı kadarıyla Antalya’da çok sayıda hamam mevcuttu. 

Ancak bunlar belirtilmemekle birlikte, kişilerden bahsedilirken bunların, hamamcı ya da 

hamami diye unvanlarla kaydedilmeleri bizlere şehirde hamamcılık işiyle uğraşanların, doğal 

                                                        
445 AŞS., II/15b. 
446 Doğru, a.g.e., s. 117  
447 Halaçoğlu, a.g.e., s. 155. 
448 AŞS., XV/13a., Ayrıca bu han, AŞS., XV/21b numaralı belgede “Â‘yân Mehmed Ağa Hanı” ismiyle de 
geçmektedir. 
449 AŞS., XV/21b. 
450 AŞS., XV/35b. 
451 AŞS., XV/67b. 
452 AŞS., XV/21b. 
453 AŞS., XV/82b. 
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olarak da hamamların olduğunu göstermektedir. Defter kayıtlarında adı geçen hamamcılıkla 

uğraşanlar ve hamamlar şunlardır; Hamami oğlu İbrahim bin Ahmed454, Hamam Havari455, 

Hamami Kız İbrahim456, Hamami Sarızâde İsmâîl Ağa457, Hamami Sarı oğlu İsmâîl Ağa458, 

Hamami Kerbu oğlu Hüseyin Ağa459, Hamamcı Bekir Ağa460, Hamamcı İbrahim bin 

Abdullah461, Antalya Çarşısı karşısında Çifte Hamam462, Hamamcı Deli Ömer oğlu 

Mustafa463, Hamamcı Hasan464, Hamami Kiraszade Hüseyin Ağa.465  

 

4.2.2. NÜFUS 

Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımının II. Mahmut zamanında yapıldığını yukarıda 

belirtmiştik. Osmanlı ülkesinin nüfusunu saymak için önemli istatistikler geliştirilmiştir. 

Çünkü bu dönemde arazi incelemeleri, kalıcı nüfus ve sayımlar XIX. yüzyıl Osmanlı 

Devleti’nin idari yapısı için büyük önem taşımaktaydı. Merkezi hükümetin ülke idaresini 

başarılı bir şekilde yürütebilmesi, beşeri ve mali kaynaklara ilişkin verilerin toplanmasını 

kaçınılmaz kılmaktaydı. Modernleştirilmeye çalışılan Osmanlı Ordusu’na asker alınması ve 

yedek askerlerin belirlenmesi, erkek nüfusunun yaşı ve sayısını öğrenmeyi gerekli 

kılmaktaydı.466 

1831 yılında yapılan idari taksimatla birlikte devletin nüfusu da saptanmaya 

çalışılmıştır. Bu sayıma göre, Antalya Sancağı’nın bağlı bulunduğu Anadolu Eyaleti’nin 

nüfusu, 1044925 Müslüman, 138463 Rum, 3727 Ermeni, 1361 Yahudi ve 485 Kıpti olmak 

üzere toplam 1188961 idi. Bu rakamlara bakıldığında Anadolu Eyaleti’nin %13’ü 

Gayrimüslimlerden oluşmaktaydı.467 

Osmanlı Devleti’nde kazaların nüfuslarının hesaplanmasında değişik yöntemler vardır. 

Bu yöntemlerden birisi de “avarızhane” denilen ve konut anlamına gelmeyip, emlaki 

bulunan, belli bir arazide tasarruf hakkı olan kişilerden oluşan, bekar veya evli bir erkek 

grubunu ifade eder. Sayıları her yerleşim yerinde farklılık gösteren avarızhaneler, gerçek birer 

                                                        
454 AŞS., XV/3a. 
455 Aynı belge. 
456 AŞS., XV/6a. 
457 AŞS., XV/17b. 
458 Aynı belge. 
459 AŞS., XV/21b. 
460 AŞS., XV/28a. 
461 AŞS., XV/29a. 
462 AŞS., XV/31a. 
463 AŞS., XV/47b. 
464 AŞS., XV/75a. 
465 AŞS., XV/85b. 
466 Karpat, a.g.e., s. 44. 
467 Akbal, a.g.m., s. 628. 
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hane olmayıp, bir grubu ifade etmektedir. Bu nedenle beldeye göre bir avarızhane içinde 

bazen 3, bazen 5, bazen 10 bazen de 15 tane hatta daha fazla gerçek hane bulunabilmektedir. 

Kimi durumlarda gerçek haneler bir avarızı tamamlamaya yetmediğinde küçük çaplı vergi 

kümeleri oluşturularak düzenlemeler yapılıyordu. Bu durum, Osmanlı Devleti’ne hukuktan 

ekonomiye kadar geniş bir alanda sağlıklı ve adil bir yönetim imkanı sunduğu gibi, bölgeler 

arası farklılıkların dikkate alınmasını da sağlamaktaydı.468 

Osmanlı tahrir defterlerinde hane denilen birimi meydana getiren nüfus genellikle beş 

kişi civarında hesaplanırdı, ancak hanenin bağımsız bir birim olduğu durumu yanlıştır. Çünkü 

bir avlu etrafındaki konutlarda aynı ailenin üç kuşağına mensup haneler oturur ve kendi 

içlerinde sosyo-ekonomik bir ünite oluştururlardı.469 

Antalya üzerine tahrîr defterlerine göre değişik çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bir 

tanesi de Latif Armağan yapmış olduğu çalışmadır. Bu çalışmaya göre 1530 yılında yapılan 

tahrirlerde Antalya’da Müslümanların oturduğu 20 mahalle bulunmaktaydı. Bu 

mahallelerdeki mevcut hane sayısı ise 474 idi. Gayrimüslimler ise bu tahrirde “Cema‘at-ı 

Gebran” ve “Cema‘at-ı Yahudiyan” gibi ifadelerle ayrı olarak yazılmışlardır. Cema‘at-ı 

Gebran’da 96 hane, Cema‘at-ı Yahudiyan’da da 18 hane bulunmaktaydı. Buna göre 

Antalya’da toplam 588 hâne vardı. 1568 yılında ise (9 Safer 976 tarihli Mufassal Defter) 

Müslümanların bulunduğu 39 mahalle vardı ve bu mahallelerdeki hane sayısı da 536 idi. Bu 

deftere göre de Gayrimüslimler “Cema‘at-ı Gebran”, “Cema‘at-ı Yahudiyan” ve “Cema‘at-ı 

Gebran-ı Harnub-ı Tahtan-ı Kal‘a-ı Antalya” başlıkları altında sıralanmışlardır. Antalya 

şehrinin bunlarla birlikte toplam hane sayısı 673 idi. 1754 tarihinde ise Antalya’da kale 

içerisinde 16, kale dışında ise 22 olmak üzere toplam 38 mahalle bulunmaktaydı 470 

Avarız Hâne sayısı hesabına dayanarak Antalya nüfusu ile ilgili şöyle bir tespit 

yapılabilir.471 1837 yılında Müslüman ve Gayrimüslimlerin birlikte ele alındığı “Avârız ve 

Nüzûl Hânesi” sayısı olarak 128,5 hane olarak tespit edilmiştir. 1 Avârız ve Nüzûl Hânesi için 

ortalama 15 veya 16 hane esas alındığında Antalya’da toplam 128,5×15=1927,5 veya 

128,5×16=2056 hane olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın temelinde Antalya ailesinin ortalama 

6 kişi olduğundan hareket edilmiştir. Ancak yaptığımız çalışmanın aile kısmında, 

Antalya’daki bir ailenin ortalama 5 kişiden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu nedenle katsayı 

olarak 5 sayısını alınmıştır. Bu nedenle, toplam nüfus tarafımızdan 1927,5×5=9637,5 veya 

                                                        
468 Hüseyin SARI, “Şer‘iyye Sicillerine Göre II. Mahmut Döneminde Mudurnu’da Nüfus Hareketleri ve 
Toplumsal Hayattan Bir Kesit”, OTAM, S. 7, AÜY, Ankara 1996, s. 174. 
469 Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim, s. 57. 
470 Armağan, a.g.e., s.270-271.  
471 Özdemir, a.g.m., s. 1397-1398. 
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2056×5=10.280 olarak tahmin edilmektedir. Bu toplama, Avârız ve Nüzûl sayımından muaf 

tutulan din görevlileri ve askerler gibi yaklaşık 1.500 kişiyi de eklemek gerekir. Ayrıca 

incelediğimiz dönemde Antalya’nın mahalle sayısı  47 değil 68’dir. Sonradan belirlenen 21 

mahalle için ortalama 3500 kişi ilave etmek gerekmektedir. Çünkü yapılan araştırmada 6 

mahalle için 1.000 kişi ilave edilmiştir. Bu durumda bizim tespitlerimize göre çalışmadaki 

Antalya nüfusuna 3500 kişi daha eklenince şehrin nüfusu tahminî olarak 

9637,5+3500+1500=14637,5 veya 10280+3.500+1500= 15280 kişi çıkmaktadır. Buna göre 

Antalya’nın XIX. yüzyıl ortalarındaki tahminî nüfusunun 15000 dolaylarında bulunduğu 

söylenebilir. 

XIX. yüzyılın ortalarında Antalya’yı ziyaret eden Texier, şehrin nüfusunun onbeş bin ile 

onsekiz bin arasında olduğunu söylemekte ve Gayrimüslim nüfusun, deniz ticaretinin 

neredeyse tamamını elinde bulundurduğunu ileri sürmektedir.472  

1840’lı yıllarda Antalya’da nüfusun artmasıyla sur dışında yeni bir mahalle kurularak 

surlara yeni bir kapı açılmıştır. Sancağın 1890 yılındaki toplam nüfusu 224 bin idi ve bunun 

15 bin kadarını Yörükler oluşturmaktaydı.473 

 

4.2.2.1. Gayrimüslimler 

Osmanlı şehirlerinde topluluk halinde yaşayan başlıca Gayrimüslim milletler; Rumlar, 

Ermeniler ve Yahudilerdi. Osmanlı şehir yönetiminde Gayrimüslimlere Tanzimat dönemine 

kadar resmi görevler verilmiyordu.474 Ancak şehir yaşamında etkili olmaktaydılar. Bu durum 

onların ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetler neticesinde kazandıkları servetten de ileri 

gelmekteydi.  

Osmanlı kentlerinde yaşayan Gayrimüslimler, ekonomik faaliyetlerdeki yoğunlukları ve 

söz sahibi olmaları nedeniyle, esnafçılık alanında da öneme sahiplerdir. Esnaf ve sanatkar 

loncaları önceleri sadece Müslüman olanlardan seçilirken, Osmanlı Devleti’nin topraklarının 

genişlemesiyle, Gayrimüslimler üzerindeki devlet egemenliğine bağlı olarak Gayrimüslim 

sanatkarlar sayısındaki ve sanat alanlarındaki artışla bu durum değişmiştir.475 

Mahalleler ve yerleşim konusunda, Antalya’da yaşayan farklı dine sahip toplulukların 

ayrı mahallelere yerleştiğine değinmiştik. Bu durumun Osmanlı kent yaşamı ile ilgili genel 

yapıya ters düştüğü ve Antalya’ya özgü bir durum olduğu bilinmektedir. Çünkü Antalya, 

diğer Batı Anadolu şehirlerine göre daha geç Türklerin eline geçmişti ve önemi bir uluslar 
                                                        
472 Texier, a.g.e., C. II, s. 443. 
473 Çimrin, a.g.e., s. 53. 
474 Çadırcı, a.g.e., s. 328. 
475 Doğru, a.g.e., s. 140. 
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arası bir ticaret şehriydi. Antalya’daki bu durum Müslüman ve Gayrimüslimlerin 

birbirlerinden soyutlandığına dair bir gösterge değildir.  Her iki topluluk arasında ticari ve 

kültürel ilişkiler kesintisiz devam etmiştir. 

Osmanlı şehirlerinde yaşayan Gayrimüslimler, Müslümanlardan ayrı olarak kendi 

cemaatleri içinde örgütlenmişler ve dini liderleri aracılığıyla yönetimle ilgili işlerini 

yürütmüşlerdir. Kendi inançları çerçevesinde istediği gibi ibadetlerini yerine getirebiliyorlar, 

çok önem arz etmeyen kimi kısıtlamalar dışında Müslümanlara özgü bütün sosyal haklardan 

yararlanıyorlardı.476 Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim halk, kendi kilise ve havralarında, 

ayrıntılara ilişkin kimi kısıtlamalar dışında, istedikleri gibi ibadetlerini yerine getirme 

özgürlüğüne sahiplerdi. Müslüman olmayanların ibadetlerini özgürce yapabilmeleri 

konusunda son derece hoşgörülü davranan Osmanlı Devleti, bunun yerine getirilmesi için 

devlet olarak da gerekli önlemleri almıştır.477  

Bu hoşgörü çeşitli belgelere de yansımıştır. Örneğin; bir belgede, Antalya’daki 

Rumların dini lideri Rahip Simon’un kendine bağlı gelirlerde yolsuzluk yaptığı tespit edilmiş, 

merkezden gelen yazılı emir ile yerine bakacak birinin seçilmesi ve merkezde kendisinin 

yargılanması istenmiştir. Gelen yazıda papazın ve yerine getirilecek kişinin güvenliği 

sağlanarak hiçbir şekilde rencideye maruz bırakılmaması emredilmiştir.478 

Osmanlı Devleti’nin her tarafında olduğu gibi Antalya’da da huzur ve güven içinde 

yaşamlarını ve faaliyetlerini sürdüren Gayrimüslimler, reayanın kendilerini korumaya karşılık 

olarak cizye şer’aları, yüksek, orta halli ve düşük hasebiyle istihkaklarına göre verilirdi. Bu 

nedenle fazladan herhangi bir vergiye maruz kalmayan Gayrimüslimler, Osmanlı 

yönetiminden kaynaklanan herhangi bir ekonomik sıkıntıya düşmemişlerdir.479 

Gayrimüslimlerin en çok sahip oldukları mesleklerin başında hekimlik, sarraflık, 

kuyumculuk, mimarlık, tüccarlık  ve el sanatlarıyla ilgili işler gelmekteydi. Osmanlı 

Devleti’nde Gayrimüslimler sadece Müslümanlara özgü olan müftülük, kadılık ve müderrislik 

gibi ilmiye meslekleri dışındaki bütün mesleklerde yer almışlardır. Özellikle Yahudiler 

hekimlik mesleğini ellerinde bulunduruyorlardı. Yahudiler aynı zamanda kendi geleneksel 

değerleri yüzünden çiftçilikle uğraşmadıklarından, diğer bütün mesleklere el atmışlardır.480  

Osmanlı toplum hayatında varlığı söz konusu olan ve Müslüman olmayan azınlıkların 

XIX. Yüzyıl ortalarında Antalya’da da Müslüman çoğunlukla birlikte yaşadığı görülmektedir. 

                                                        
476 Çadırcı, a.g.e., s. 328. 
477 Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler, 1. Bs., Turhan Kitabevi Yay., Ankara 2001, s. 240. 
478 AŞS., III/44a. 
479 Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, s. 127.  
480 Ercan, a.g.e., s. 224-225. 
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XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nden anlaşıldığına göre şehirdeki 

Gayrimüslimler, ticari faaliyetlerde bulunmakla şehir hayatında da önemli bir yere sahipti. 

Ticari faaliyetlerde bulunan Gayrimüslim tüccarlık esnafçılıkta da Müslümanlarla birlikte 

varolmuşlar,481 bunun sonucu olarak da şehirdeki sosyo-ekonomik yaşamda beraber hareket 

etmişlerdir. Gayrimüslim ve Müslümanlara arsındaki davaların şer‘iyye mahkemelerinde 

görüldüğü ve yine davalarda  onların tanıklıklarına da başvurulduğu görülmektedir.  

 

4.2.2.2. Kölelik 

Kölelik sistemi, insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanan ve her toplumda ve 

hukuk sisteminde varolmuş bir sistemdir. Fransız Devrimi’yle birlikte hürriyet ve eşitlik 

kavramlarının ortaya çıkmasına ve yayılmasına kadar da tartışılmadan kabul gören bir sistem 

olarak yaşamıştır. Osmanlı Devleti’nde de kölelik sistemi mevcuttu ve köleliğin kuralları 

İslam hukukuna göre düzenlenmişti. 

Şeriat ve örfün onayladığı kölelik, toplumda yaşamsal öneme sahip bir kurum olarak 

Osmanlı askeri ve idari biçiminden ötürü, devlet içinde sağlam bir yere sahipti. Müslümanlar 

için ev kölesi ve cariye istihdamına bağlı olarak, neredeyse harem düzenine eşdeğer bir 

mahiyette olan kölelik, siyasi yaşamdan Müslüman halkın özel yaşamına kadar çeşitli 

alanlarda etkiliydi.482 Müslüman halk açısından durum böyleyken, fıkıh hükümlerine göre 

Gayrimüslimlerin köle alıp satmaları ya da gündelik yaşamlarında kullanmak için köle 

edinmeleri yasaktı.483 

Ancak, Osmanlı Devleti’nde prensip olarak, Müslüman olmayanların köle alıp satmaları 

yasak olsa da bu yasaklama Gayrimüslimler tarafından çeşitli şekillerde çiğnenmiştir. Bir 

Müslümanın, Gayrimüslim biri adına köle satın alması gibi durumlar karşısında Osmanlı 

Devleti, Gayrimüslimlerin köle edinmelerini serbest bırakmak durumunda kalmıştı. 

Fermanlarla Gayrimüslimlere köle alıp-satmayı serbest bırakan devlet, Gayrimüslimlerin 

kölelerinin Müslüman olmaması koşulunu getirmiştir.484 

Tanzimat Fermanı’ndan önce Osmanlı toplumunda kölelik sisteminin işleyişi 

konusunda ve kölelerin durumları hakkında iki tane olgu ön plana çıkmaktadır. Birincisi, köle 

ticareti konusunda ortaya çıkabilecek suistimallerin önlenmesi amacıyla köle ticareti 

yapanların statülerinin devlet tarafından belirlenmesidir. Osmanlı Devleti, köle ticaretinin 

sınırlarını belirlemekle kalmamış, aynı zamanda kölelerin durumunu da sıkı bir şekilde 

                                                        
481 Tüccar-ı Hayriye ve Esnaf kısımlarına bakınız. 
482 Y. Hakan Erdem, Osmanlı’da Köleliğin Sonu (1800-1909), 1. Bs., Kitap Yay., İstanbul 2004, s. 33. 
483 Ercan, a.g.e., s. 216. 
484 Nihat Engin, Osmanlı Devleti’nde Kölelik, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1998, s. 137. 
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denetlemiştir. İkinci olgu ise Gayrimüslimlerin, Müslüman insanları köle olarak almalarını 

engellemek olmuştur.485  

Her ne kadar 1839 yılında Osmanlı Devleti’nde köleliğin kaldırıldığı yönünde, Osmanlı 

tarihçileri hemfikir olsalar da Tanzimat sonrası Osmanlı’da köleliğin devam ettiğini 

görüyoruz. Erdem’e göre Osmanlı’da kölelik birçok dönüşüm geçirmiş, Türk toplumundaki 

köle tutan anlayış, özgür toplum anlayışına doğru ilerlemiştir. Ancak hukuki açıdan köleliğin 

Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar lağvedildiğine dair bir kanıt yoktur. Kölelik anlayışı 

Osmanlı-Türk toplumunda yaygın olmamasına ve savunulan bir yaşam biçimi olarak 

algılanmamasına rağmen, devlet tarafından tanınan bir kurum olarak kalmıştır.486 

Tanzimat Fermanı, içeriği ve amacı itibariyle insan hakların konusunda temel teşkil 

edebilecek bir fermandır. Fermanda, insan haklarına dair olarak kavramlar can, mal, mülk, ırz 

ve namusunu güvence altına alma şeklinde tabir edilmiştir.487  Fermanda Müslüman olan, 

olmayan, hür ve köle gibi ayrımlar söz konusu değildi. Ancak kölelerin durumu hakkında 

herhangi kayıt da yoktu. 

Osmanlı Devleti’nde kölelerin fiyatları hakkında net bir rakam verilemez. Fiyat, kölenin 

özelliklerine göre değişebilmektedir. Bu özellikler, kölenin ırkı, cinsiyeti ve yaşı gibi 

durumlardır. Ancak köleliğin yasal anlamda kaldırıldığı Tanzimat’tan hemen önce, süt 

annelik ve bakıcılık yapacak bir Arap cariyenin 3000 kuruşa satıldığı bilgisi bize köle 

ticaretinin ekonomik mahiyeti hakkında bilgi vermektedir.488 

Osmanlı Devleti zamanında yapılan köle ticaretinde Antalya önemli bir merkezdi. 

Antalya aracılığıyla yapılan köle ticaretinde güneye beyaz köle ihraç edilir, buna karşılık 

güneyden siyah köle getirilirdi.489 

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nden 

anlaşıldığına göre Antalya’da varlıklı bazı kişilerin köleleri vardı. Bu kölelerin hepsi zenci idi 

ve varlıkları ya dava konusu olmaları ya da terekelerde geçmeleri ile anlaşılmaktadır. Bu 

deftere göre varlıklarını ortaya koyabildiğimiz 4 adet kölenin durumları şöyledir:  

Hayriyye tüccarlarından  Moravi İbrahim Ağa ibn-i Mustafa’nın kızı olan Mihriban 

Hanım’ın, büyük miktardaki mal varlığının kayıtlarında bir köleye rastlanmaktadır. Bu köle 

                                                        
485 Gülnihal Bozkurt, “Osmanlı Devletinde Köle Ticaretinin Önlenmesi İçin Yapılan Çalışmalar ”, XI Türk 
Tarih Kongresi, (5-9 Eylül 1990), C. IV, TTK Yay., Ankara 1994, s. 1500. 
486 Erdem, a.g.e., s. 7  
487 Enver Ziya Karal, “Gülhane Hattı Hümayununda Batının Etkisi”, Belleten, C. XXVIII, S. 112, Ankara 1961, 
s. 598. 
488 Engin, a.g.e., s. 142 
489 İnalcık, a.g.e., s. 134. 
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ile birlikte yine bir zenci cariye varislerden Fatıma Hatun’un payına intikal etmiştir.490 

Takyeci Mahallesi’nden Moravi Çil Ali, babası Osman’dan kalan 1600 kuruş kıymetli 

bir zenci kölenin, Mora muhâcirlerinden el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i Mustafa tarafından zapt 

edildiği şeklindeki iddiasıyla Antalya mahkemesine başvurmuştur. Şahitlerin huzurunda 

görülen dava sonucunda dava konusu olan zenci köle el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i Mustafa’dan 

alınarak Moravi Çil Ali’ye verilmiştir.491 

Sekice Karyesi ahâlîsinden Mustafa bin el-Hâcc Ahmed bin Mustafa’nın bıraktığı tereke 

kayıtlarından anlaşıldığına göre bu kişi, 1600 kuruş kıymet biçilen ihtiyar bir köleye 

sahiptir.492 

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde köleliğe 

ilişkin dikkat çeken bir başka konu ise kölelerin kendilerine ait mallarının olmasıdır. Bu 

durum belgede, Kazıyoranzâde Hafız Hasan Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed bin Abdullah’ın 

borç senedinde “İstanos’da Hacı Uzun’ın Gulâmı Salih zimmeti 0013 guruş 00 para” şeklinde 

geçmektedir.493 

 

4.2.2.3. Okur-Yazarlık 

Çalışmada temel alınan incelediğimiz kaynağa göre, Antalya’daki okur-yazarların 

varlığı ya da oranını doğru bir şekilde çıkarmak oldukça zordur. Ancak kişilerin terekelerinde 

kitapların ya da kitapla ilgili kullanılan eşyaların varlığı ile okur-yazar kişiler belirlenebilir, 

ancak bu bilgiler ışığında okuma-yazma oranı hakkında bir yorum getirmek imkansızdır.  

Fakat, devlet kuruluşlarında, özellikle mahkemelerde çeşitli eserlerin bulunduğu ve 

insanların bunları okuma olanaklarına sahip olduğu da bilinmektedir. Osmanlı kentlerinde 

gerek medrese gerek camilerde, öğrencilerin yanı sıra kent halkının hizmetine sunulmuş ve 

vakıf haline getirilmiş kitaplar mevcuttu. Bu kitaplar için özel bir kütüphane yaptırılmamış, 

bu binalarda bir külliye içinde özenle korunmuşlardır.494  

Sicillerden bir kentin okur-yazarlık oranına ilişkin net bilgiler çıkarılmamasa da bazı 

miras davalarında tereke kayıtlarında kitapların geçmesi, konuyla ilgili ulaşılabilecek nadir 

bilgilerdendir. Ayrıca, bir şehirde görev yapan devlet erkanının ve devlet kurumlarında 

çalışanların, din adamlarının, medrese öğrencilerinin ve ulemanın varlığı da şehirdeki okur-

yazar kitlenin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Okur-yazarlık ilgili konuda şer‘iyye 

                                                        
490 AŞS., XV/21b. 
491 AŞS., XV/29b. 
492 AŞS., XV/37b. 
493 AŞS., XV/75b. 
494 Doğru, a.g.e., s. 92. 
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sicillerinden çıkarılacak bilgiler oldukça kısıtlıdır. Sicillerde de geçen saydığımız bu kitlenin 

varlığı bütün Osmanlı şehirlerindeki okur-yazarlık oranı için genel bir gerçektir. Bunun 

dışında sicillerde çok az ve özel bilgiler de mevcuttur. Örneğin; terekelerde kayıtlı kitaplar 

bunlardan sayılabilir. XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde iki belgenin 

terekesinde “Kelâm-ı kadîm” geçmektedir. Bunlar; İbrahim Efendi ibn-i Mustafa bin 

Abdullah’ın495 ve Daloğlu Mustafa bin Veliyüddin bin Ömer’in496 terekeleridir. 

 

4.2.3. AİLE  

Ailenin temel üretim birimi olduğu geleneksel toplumlardaki geniş aile tipi, Osmanlı 

Devleti’nde de yaygın bir durumdu. Osmanlı’daki geniş aile anlayışında üç kuşak bir arada 

bulunurdu ve yakın akraba ve kardeşlerin ailelerini de içeren büyük bir birleşik topluluğu 

meydana getirirdi. Bu Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Gayrimüslim ve Müslüman bütün 

toplum için geçerli bir durumdur.497 

Osmanlı ailesi genel olarak karı-koca ve çocuklar olmak üzere 4-7 kişiden oluşurdu. 

Ancak kasaba ve şehirlerdeki varlıklı ailelerde büyük aile tiplerine rastlanmaktaydı. Bu aile 

tipinde, karı-koca, çocuklar, kayınvalide, kocanın kız kardeşi, süt kardeşler, uşak ve 

cariyeden oluşan 30-35 kişinin bir arada yaşadığı görülmektedir. Konak hayatı da denilen bu 

aile tipi, II. Meşrutiyet’ten sonra giderek yok olmaya başlamış ve çekirdek aile tipi daha da 

yaygınlık kazanmıştır.498 

Osmanlı hukuku, hem kamusal hukuk alanında hem de özel hukuk alanında “şer’î 

hukuk” dediğimiz İslâm hukuku temel alınarak oluşturulmuştur. Fakat İslâm hukukunun 

toplum yaşamının her alanında geçerli olmadığı, İslâm hukukunun yeterli olmadığı yerlerde, 

temelini Türk âdet ve geleneklerinden alan örfî hukukun devreye girdiği görülmektedir. 

Farklı alanlarda ya da konularda çözüm olarak sunulan bu iki hukuk anlayışı, birbirine zıt 

veya çatışan özellikler taşımadıkları gibi, aksine birbirini tamamlamaktadırlar. Aile hukuku 

da bu yapıya bağlı olarak şer‘î hukuk içerisinde yer almaktadır. Aile hukukunun esasları, fıkıh 

kitapları içerisinde yer aldığı için bütünüyle şer’î hukuka bağlıdır.  

 

4.2.3.1. Evlilik 

Osmanlı’da evlilikler için yapılan nikahın mahkeme sicillerine kaydedilmesi 

gerekmekteydi. Ancak bu şekildeki kayıtlara sicillerde çok rastlanmamaktadır. Mahkeme 

                                                        
495AŞS., XV/68b. 
496 AŞS., XV/86b. 
497 Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim, s. 57. 
498 Yediyıldız, a.g.m., s. 483. 
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sicillerine kaydedilmeyen ve sözlü rızayla yapılan nikahlar da toplum nezdinde meşruluk 

kazanmaktaydı ancak kimi bölgelerde bu konuda hassaslık söz konusuydu ve nikahları 

kayıtlara geçirme işlemi eksiksiz yapılmaktaydı.499 

Kendi iradeleri ya da ailelerine danışarak evlenmek isteyen bazı çiftler, bunu 

mahkemeye tasdik ettirerek yapma yolunu seçerlerdi. Ya kendileri mahkemeye gider, ya 

çiftlerden birisi veyahut ikisi mahkemeye vekil gönderir ya da mahkemeden eve görevli 

getirmek suretiyle evlenirlerdi. Mahkeme görevlileri huzurunda olan evliliklerde, nikah 

kıyıldıktan sonra evlilik sözleşmesi sicile kaydedilirdi.500 Karşılıklı bir sözleşme olan 

evliliğin, tarafların iradelerinin birbirlerine uygun olarak açıklanmasıyla teşekkül etmesi 

gerekmektedir. İradelerin açıklanması sırasında hazır bulunması zorunlu olan kimseler iki 

şahitten ibarettir. Evlenmenin, diğer semavi dinlerin aksine İslam’da, resmi şahit görevi ile 

bir din görevlisinin veya kadıların huzurunda gerçekleşmesi gerekmez. Ancak nikâhın sıhhati 

ve açıkça ilanı gerekmektedir. Bunun için de İslam, nikâhın şahitler huzurunda yapılmasını 

şart koşmaktadır.501 Bununla ilgili olarak çalışmamızın temelini oluşturan XV Numaralı 

Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde, çiftlerin mahkemeye giderek şahitler huzurunda 

evliliklerini onaylattığı 3 tane evlilik tespiti yapılmıştır.502 Bu bakımdan İslam’da evlilik, dini 

içeriği olmayan, rızaya dayalı bir sözleşmedir. Sözleşme tarafların kabullerine göre şekillenir 

ve bu kabul, yörenin örf ve adetine göre nikah akdetmekte kullanılan sözlerden oluşurdu.  

Evlilikte bir devlet görevlisi veya din adamı bulundurma zorunluluğunun olmamasının 

yanı sıra bazı durumlarda kadıların İslam hukukundan aldığı yetkiler çerçevesinde evliliğe 

müdahale etme hakları vardı. Bu durumlar, velisi olmayan küçüklerin veya reşit olmayanların 

evlendirilmeleri gibi durumlardır. Bu durumlarda kadı, uygun görmezse evliliğe izin 

vermeyebilirdi.503 Çok özel durumlar dışında, devlet görevlilerinin evliliklere müdahalesi söz 

konusu değildi. Bazen devlet görevlilerinin müdahalesi de kişilerin şikayetleriyle dava 

konusu olabilmekteydi. XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde bu durumla ilgili 

bir tane belge mevcuttur; İbrahim ibn-i İsmâîl, evliliklerine müdahale eden Sağırlı Karyesi 

imâmı Mustafa Hâce ibn-i Hüseyin’e dava açmış,  Hadice bint-i Abdullah ile 150 kuruş mehr-

i müeccel ile evlendiklerini ve imamın, nikahtan önce zina yapıp sonra nikah yaptırdıklarını 

ileri sürüp, nikahlarının geçersiz olduğunu söyleyerek evliliklerine müdahale ettiğini 

belirtmiştir. Görülen dava sonucunda imam, bu şahısların evliliklerine müdahaleden dolayı 

                                                        
499 İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, 6. Bs., Pan Yay., İstanbul 2004, s. 58. 
500 Yediyıldız, a.g.m., s. 482. 
501 Ansay, a.g.e., s. 215-216. 
502 AŞS., XV/10a; AŞS., XV/41a; AŞS., XV/68a. 
503 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, s. 281. 
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suçlu bulunmuştur.504 

Sosyal yaşamın belirleyici öğelerinden birisi de evliliktir. Ekonomik koşulları iyi olan 

kimselerin kızlarının evlendirilmesinde, nikahtan iki gün öce “şerbet meclisi” toplanır ve 

1000 kuruş mihr-i müeccel ve 5000 kuruş muaccele ve elbise bedeli olarak belirlenen para 

alınır ve karşılığında yirmi kat elbise verilirdi.505 

İslam hukukuna göre, erkek, evlenme akdi yapıldığı zaman ya da devamında bazen de 

evliliğin sona ermesi halinde, kadına belli bir miktar mal veya para gibi ticari değeri olan bir 

şey vermekle yükümlüdür. Bu, Arapça “mehr” ya da “sadak” olarak telaffuz edilen ve 

kocası tarafından kadına verilen bir hediyedir.506 İslam’da mehr, kadının velisine değil 

kendisine aittir ve kadın mehri bizzat alır. Ancak evlenen kadın cariye ise, mehr sahibine 

verilirdi. Mehrin miktarı 10 dirhem gümüş veya bu miktara denk herhangi bir şey olabilirdi. 

Bir köle, cariye veya herhangi bir çıkar da mehr olarak sayılabilirdi.507 Ancak mehrin miktarı, 

Sünniliğin dört mezhebinde farklılıklar göstermektedir. Her durumda da nikahlı kadın, malı 

olan mehri istediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir.508 

Mehr, taraflarca veya başkaları tarafından tespit edilmesine göre çeşitli kısımlara 

ayrılmaktadır. Mehr, evliliğin taraflarınca tespit edilmişse “mehr-i müsemma” adını 

almaktadır. Eğer mehr tespit edilmemiş ya da verilmemesi kararlaştırılmışsa kadına “mehr-i 

misil” verilmesi gerekiyordu. Mehr-i müsamma ise ödeme şekline göre iki kısma 

ayrılmaktadır. Mehrin peşin ödenmesi durumuna “mehr-i muaccel”, bir kısmının ya da 

tamamının kararlaştırılan ileri bir tarihte ödenmesine de “mehr-i müeccel” denmektedir. 

Mehr-i müsemma ister muaccel ister müeccel şeklinde olsun, konusunun belirlenmiş ve kesin 

olması gerekmektedir. Kesin olarak bilinmeyen bir şey mehr olarak belirlenmişse mehr-i 

müsemma feshedilir ve kadının hakkı olan mehri, kanunların tayin etmesi anlamına gelen 

“mehr-i misl” işleme konulur.509  

Günümüzde, Osmanlı dönemi aile yapısında birden çok zevce sahibi olduğu konusunda 

yaygın bir anlayış vardır. Ancak bu doğru değildir. Gerçekte, İslamiyet’te çok eşliliğin 

olması, isteyen insanlara birden fazla zevce alma olanağı da vermekteydi. Poligami denilen 

çokeşlilik, Türklerde yaygın değildi ve aksine toplum tarafından hoş karşılanan bir durum 

olarak görülmezdi. Ancak çok yaygın olmamak üzere, incelediğimiz döneme ait XV 

                                                        
504 AŞS., XV/48a. 
505 Çadırcı, a.g.e., s. 326. 
506 Halil Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 2. Bs., Selçuk Üniv. Yay., Konya 1988, s. 210. 
507 Ansay, a.g.e., s. 219. 
508 Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, s. 57. 
509 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, s. 217-218. 
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Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ndeki kayıtlara bakıldığında XIX. yüzyıl ortalarında 

Antalya’da çokeşliliğin toplum yaşamında varolduğu görülmektedir. Defterden yapılan 

tespitlere göre, çokeşli olan erkek sayısı 7’dir ve bunların iki tane eşleri vardır. Bunlar; 

bağçuvan esnâfından Alaiyeli el-Hâcc Ahmed bin Abdullah,510 el-Hâcc Ali Ağa ibn-i Hasan 

Kethüda,511 Dârü’s-saâm Mustafa Ağa ibn-i Osman bin Abdullah,512 el-Hâcc Hasan bin 

Osman bin Habib,513 Cin Ali olarak bilinen Çilingir Ali Usta ibn-i Ahmed bin Abdullah,514 el-

Hâcc Bayram bin Hüseyin515  ve Evlâd-ı Arabdan Eşekci Hasan bin Ali bin Abdullah’tır.516 

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre Antalya’da çokeşlilikle ilgili durum 

böyle iken, defterde, burada yaşayan Gayrimüslimlerin çokeşliliğine ilişkin herhangi bir 

kayda rastlanmamıştır. 

Osmanlı devlet ve toplum yapısı için önemli bir dönüm noktası olan Tanzimat 

Fermanı’nda kadınların durumu konusunda bir kayıt yoktu. Ancak Tanzimat’la birlikte 

Osmanlı toplumunda meydana gelen yenilik ve batılı anlayış, kadınların statülerine ve yaşayış 

biçimlerine dolaylı yoldan etki etmiştir. Örneğin Arazi kanunu ile ölen birinin malından 

kızına da pay verilmesi kadınlar için önemli bir gelişme olarak görülmektedir.517 

Mevcut aile hukuku ve evlilik geleneklerinin bir sorun olduğunu düşünen Tanzimat 

reformcuları, bu konuda yeni düzenlemeler yapma yoluna gitmişlerdir. Geleneksel evlilikleri 

düzenlemek adına bazı fermanlar ve tenbihler çıkarılmıştır. 1844 yılında çıkarılan fermana 

göre, kızlar reşit oldukları durumda ailelerinin engellemeleri olmaksızın kendi arzusuyla 

evlenebilecek ve başlık parası kaldırılacaktı. Bu fermanın uygulanması için 1862 yılında 

padişah tenbihleri yayınlanmıştı. On maddelik olan bu tenbihler, düğünlerde yapılan israfları 

yasaklıyor, başlık parasını kaldırıyor ancak mehr-i muaccel ve mehr-i müeccel fakir, orta ve 

yüksek gelirli aileler için farklı miktarlarda belirleniyordu. Bu miktarlar 500 ve 1000 kuruş 

olarak belirlenmiştir.518 

Ancak incelediğimiz XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri, Tanzimat 

Dönemi’ne denk gelmesine rağmen, evliklerde tespit edilen mehrlerin miktarıyla ilgili bir 

                                                        
510 AŞS., XV/9a. 
511 AŞS., XV/13b. 
512 AŞS., XV/17b. 
513 AŞS., XV/18b. 
514 AŞS., XV/30a. 
515 AŞS., XV/53a., (Karısı Hanife bint-i Süleyman, el-Hâcc Bayram bin Hüseyin’i ikinci bir eş alması nedeniyle 
ondan boşanmak için dava açmış ve Bayram’dan boşanmıştır. Bu haliyle çokeşlilik adı altında sayılabilecek bir 
belge değildir. Ancak araştırma açısından, erkeğin evli olduğu halde bir kadın daha almaya, yani dolaylı olarak 
çokeşliliğe meyletmesine bir örnek teşkil etmesi bakımından, belge önemli görülerek burada verilmiştir.) 
516 AŞS., XV/80b. 
517 Burhan Göksel, Çağlar Boyunca Türk Kadını ve Atatürk, KBY, Ankara 1993, s. 133. 
518 Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim, s. 66. 
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bütünlük söz konusu değildir. Defterde tespit edilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel 

ücretleri, rakamsal sıraya göre bir tablo ile gösterildiğinde şu şekilde bir tablo ortaya 

çıkmaktadır.. 

 Tablo: 4.10. XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre Antalya’da mehr-i 

müeccel ve mehr-i muaccel miktarları 

Mehr-i müeccel 

51 Kuruş 150 Kuruş 251 Kuruş 500 Kuruş 

100 Kuruş 151 Kuruş 300 Kuruş 501 Kuruş 

100 Kuruş 151 Kuruş 300 Kuruş 501 Kuruş 

101 Kuruş 200 Kuruş 300 Kuruş 551 Kuruş 

101 Kuruş 201 Kuruş 300 Kuruş 600 Kuruş 

101 Kuruş 201 Kuruş 301 Kuruş 651 Kuruş 

101 Kuruş 202 Kuruş 301 Kuruş 670 Kuruş 

101 Kuruş 250 Kuruş 351 Kuruş 701 Kuruş 

101 Kuruş 251 Kuruş 401 Kuruş 1001 Kuruş 

121 Kuruş 251 Kuruş 401 Kuruş 1111 Kuruş 

150 Kuruş 251 Kuruş 500 Kuruş  

Mehr-i muaccel 

101 Kuruş 300 Kuruş 1000 Kuruş  
Kaynak: XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri, (Sırasıyla; AŞS., XV/30b; AŞS., XV/34b; AŞS., 
XV/48a; AŞS., XV/39a; AŞS., XV/45a; AŞS., XV/39a; AŞS., XV/45a; AŞS., XV/47a; AŞS., XV/80b; AŞS., 
XV/46b; AŞS., XV/69b; AŞS., XV/31b; AŞS., XV/43a; AŞS., XV/43b; AŞS., XV/44a; AŞS., XV/53b; AŞS., 
XV/62a; 80b; AŞS., XV/59a; AŞS., XV/61a; AŞS., XV/5a; AŞS., XV/42a; AŞS., XV/16a; AŞS., XV/53a; AŞS., 
XV/68a; AŞS., XV/81b; AŞS., XV/62a; AŞS., XV/62a; AŞS., XV/73b; AŞS., XV/56b; AŞS., XV/8b; AŞS., 
XV/20a; AŞS., XV/72b; AŞS., XV/22b; AŞS., XV/38b; AŞS., XV/41a; AŞS., XV/68b; AŞS., XV/40b; AŞS., 
XV/45a; AŞS., XV/16b; AŞS., XV/28a; AŞS., XV/49a; AŞS., XV/17b; AŞS., XV/86b; AŞS., XV/5a; AŞS., 
XV/10a; AŞS., XV/41a.) 
 

Tablodan da anlaşılacağı gibi, evliliklerde tespit edilen mehr miktarları, 51 kuruştan 

başlayarak 1111 kuruşa kadar geniş bir değer farkı sergilemektedir. Bu miktarların evlenecek 

kişiler veya ailelerince belirlenmesinde, ailelerin ekonomik güçleri belirleyici etken 

olabilmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında, farklılıkların bu kadar fazla olmasının nedeni 

oldukça açıktır. Bu farklılıklar nedeniyle tam bir mehr ücreti tespit etmek olanaksızdır. 

Yukarıda tabloda gösterilen mehrlerin bir kısmı da ölen kadın ya da erkeğin tekelerinden 

tespit edilmiştir. Ancak bu rakamlara bakılarak bir ortalama vermek gerekirse; XIX. yüzyıl 

ortalarında Antalya’da mehr-i müeccel miktarının yaklaşık olarak 300 ila 350 kuruş arasında 

olduğu söylenebilir. 
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XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre Antalya Şer‘iyye Mahkemesi’ne 

yansıyan davalarda, mehr-i muaccelin yerine getirilmediği ya da evlilik bittikten sonra, koca 

tarafının mehr-i müecceli kadına vermediği tespit edilmiştir. Bu mehr-i müeccel genellikle 

nakit olduğu gibi kimi zaman da kararlaştırılan nakit miktarına denk gelebilecek eşyalardan 

ya da diğer mallardan olabilmekteydi.519  

Birçok toplumda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da ayrı dinlerden olanlar arasında 

yapılan evliliklere pek rastlanmamaktadır. İslam hükümleri Müslüman bir erkeğe başka 

dinden birisini almak yetkisini vermişti ancak Gayrimüslim cemaatler de bu durumu 

engellemek için kendi içlerinde, Müslüman ile yapılacak evliliğe karşı keskin bir tavır 

içindeydiler.520 

Bununla birlikte, Osmanlı toplumunda Gayrimüslimlerin dini ve geleneksel yaşayışları 

ile özel hukuk alanlarında serbest olmalarına rağmen, kimi meselelerini Şer‘iyye 

mahkemeleri’ne getirdikleri görülmektedir. Bu durum kimi zaman evliliklerde de 

görülmektedir. Evlenmek için Şer‘iyye Mahkemesi’ne başvuran Gayrimüslim çiftlerin 

nikahları yapılır ve sözleşmeleri sicile kaydedilirdi.521 Ancak incelediğimiz döneme ait olan 

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde Gayrimüslim evlilikleri ile ilgili herhangi 

bir kayda rastlanmamıştır.  

 

4.2.3.2. Boşanma 

Toplumlarda hukuki olduğu kadar ahlaki bir birliktelik de olan evliliğin sarsılması ve 

yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı durumlar vardır. Evliliğin bu duruma gelmesi, 

eşlerden birinin ya da ikisinin birden neden olduğu birlikteliğe aykırı yanlış davranışlarından 

kaynaklanabilmektedir. Böyle bir durumda eşler, boşanma yoluna başvurmak suretiyle evlilik 

birliğini ortadan kaldırabilmektedirler.522  

İslam hukukuna göre eşlerin ayrılması birkaç şekilde olabilirdi. Ancak normal boşanma 

kadının koca tarafından boşanması ve “talâk” olarak zikredilen haldir. Nikahı tek taraflı 

bitirmeye boşama anlamına gelen “tatlîk”, boşayan kocaya “mutallik”, boşanan kadına ise 

“mutallâka” denilirdi.523  

Boşanma ile ilgili olarak, çalışmamızın temelini oluşturan XV Numaralı Antalya Şer‘iyye 

Sicili Defteri’nde, 10 tane belge mevcuttur. Ancak bu boşanmaların nedenleri oldukça çeşitlidir. 

                                                        
519 Ayrıntılı bilgi için bkz. AŞS., XV/5a; AŞS., XV/22b; AŞS., XV/40b; AŞS., XV/45a; AŞS., XV/56b. 
520 Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, s. 63. 
521 Yediyıldız, a.g.m., s. 483.  
522 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, s. 261. 
523 Ansay, a.g.e., s. 227. 
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Bu nedenlerin önemli bir kısmı eşlerin aralarında geçinme sorunu yaşamalarıdır.524 Boşanmalar 

sonucunda, daha önceden kadına verilmesi koca tarafından kabul edilen mehr-i müecceller, bu 

boşanma davaları sonucunda mahkeme kararı ile kadınlara verilmiştir. Bu tür davalar genellikle 

eşlerin karşılıklı anlaşmalarına dayanmaktadır. 

Bunun yanırsa çeşitli durumlar da boşanma konusu olabilmektedir. Örneğin; Hanife bint-i 

Süleyman kocası el-Hâcc Bayram bin Hüseyin’in kendisiyle evliyken, başka bir eş daha alması 

üzerine boşanma davası açarak kocasını boşamıştır.525 Bu belge, mevcut ve yaygın inanışın 

aksine, Osmanlı Devleti’nde kadınların da eşlerinden boşanmak için dava açabildiklerine dair 

önemli bir belgedir. Defterde kayıtlı diğer ilginç bir boşanma davası ise, Aişe bint-i Abdullah’ın 

açtığı hem boşanma hem evlenme davasıdır. Aişe bint-i Abdullah, kocası el-Hâcc Abdullah bin 

Abdullah’ın başka bir memlekete gittiğini ve giderken de altı ay içinde dönmezse kendisinin boş 

olacağını söylediğini ve bunun üzerinden altı ay on gün geçtiği halde kocasının artık 

dönmediğini beyan etmiştir. Bu nedenle boş sayıldığı için Zenci Reyhan bin Abdullah ile 

evlendirilmek isteğini mahkemeye bildirmiş ve mahkeme onun bu isteğini yerinde bulmuş ve 2 

tane şahit huzurunda evlenmeleri yönünde karar vermiştir.526 

 

4.2.3.3. Yetim Çocuklar ve Vasî Tayini 

Osmanlı ailesinde çocuk sayısı bakımından şehirler ve kırsal kesimler arasında büyük 

farklar vardır. Kırsal alanda yaşayan aileler, şehirlerde yaşayanlara göre oransal olarak daha 

fazla çocuk sahibiydiler. Akdeniz Bölgesi’nde ise çocuk sayısı her zaman devletin diğer 

bölgelerine göre daha az olmuştur.527  

Osmanlı toplumunda ve ailesinde mirasların taksimi dinsel farklılıklar göstermekteydi. 

Müslüman ailelerde kız çocuğa mirastan verilen pay, erkeğin aldığının yarısı kadar, annenin 

ise daha da azdır. Ölen kişinin eşinin mehr ve nafakası hesaplanıp çıkarıldıktan sonra taksim 

işlemi yapılırdı. Müslüman olmayanlar, miras taksimlerini kendi hukuk kurallarına göre 

yapmaktaydılar ancak bazen de miras taksimi için şer‘î mahkemelere başvurmaktaydılar.528  

Ölüme bağlı miras taksimi, ancak ya ayrı bir malı ya da terekenin taksim edilmemiş 

müşterek bir hissesini vasiyet suretiyle, bir “vasiyet tenfiz” (hükmü yürütme) memuruyla ya 

da bir vasî tayini ile yapılabilmektedir. Ölen birinin terekesinden öncelikle “techiz ve tekfîn” 

(ölüyü gömme) masrafları ödenir, daha sonra varsa ölenin borçları verilirdi. Ölen kişinin 

                                                        
524 Örn. Bkz. AŞS., XV/22b; AŞS., XV/40b; AŞS., XV/45a; AŞS., XV/49a; AŞS., XV/85a. 
525 AŞS., XV/53a. 
526 AŞS., XV/43a. 
527 Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, s. 83. 
528 Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, s. 71. 
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borçları ertelenmiş olsa da ölümle bu peşin ödenirdi. Eğer ölen kişinin borçları tereke 

miktarına denkse ya da tereke miktarından fazla ise, yapılacak şey, terekeyi alacaklılara 

alacakları oranında paylaştırmaktır.529  

İslam hukukuna göre, önlen birinin malı, eşi ve diğer mirasçılarına intikal etmektedir. Eğer 

ölen kişinin mirasçılarından olan çocuğu yaş bakımından reşit durumda değilse, onun malının 

korunup kollanması için ya aileden ya da mahalleden birisi “vasî” olarak tayin edilirdi. Vasi ve 

nafaka konusunda Gayrimüslimler de davalarını mahkemeye intikal ettirebilirlerdi. Eğer 

vasilerin görevlerini yerine getirmedikleri saptanırsa vasî azledilir ve yerine bir başkası tayin 

edilirdi.530 Çocukların hisselerini korumak ve mallarını idare etmek üzere vasî tayin edilebilmesi 

için vasînin, içten bağlılığı ve doğruluğu ile tanınıp, vesâyet işlerini yürütebilecek güvenilirliği 

herkes tarafından bilinen kişiler olması şarttı. Belgelerde bu kişiler için “sadâkat ve istikamet ile 

ma'rûf ve her vechle umûr ve vesâyet-i rûiyyete kadir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i 

müslimin ihbârlarıyla inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık olan”531 ibaresi yer almaktadır. 

Çocukların babalarından kalan mallarını idare etmek için tayin edilen vasîler, kadı 

tarafından veya Padişah buyruğuna uygun olarak yine mahkeme tarafından, kentin ileri gelenleri, 

güvenilirliği kanıtlanmış akraba olmayan kişiler vasî tayin edilebilmekteydi. Ancak daha çok 

çocukların akrabalarının vasî tayin edilmesi tercih edilmekteydi. Bunların yanında baba, 

ölmeden önce çocuklarına vasiyet yoluyla vasî tayin edebilmekteydi. Bu tür vasîlere “vasî-i 

muhtâr” denmekteydi. İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili 

Defteri’nde bu tür belgeler mevcuttur. Örneğin, Kibâr oğlu Hasan Usta ibn-i Mustafa bin Nasuh 

ölmeden önce eşi, annesi ve çocukları için vasî-i muhtâr olarak Kazıoğlu Mustafa bin Mehmed 

ve Nâzırı Maronlı Hasan ibn-i Mehmedi vasî tayin etmiştir.532 Mustafa bin el-Hâcc Ahmed bin 

Mustafa da ölmeden önce vasî belirleyenlerdendir. Varisleri olan annesi Aişe Hatun ile küçük 

kızı Fatıma ve onun aynı anne-babadan kardeşleri İsmâîl ve Hüseyin’e kalan mallarını koruması 

için Yûsuf Efendi’yi vasî-i muhtâr tayin etmiştir.533 

İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ndeki kayıtlara 

göre, mahkemenin vasî tayini yaparken, ölen birinin varislerinin mallarına bakması için atanan 

kişileri, olması durumunda, genellikle akrabalarından seçtiği görülmektedir. Ölmüş olan el-Hâcc 

Hafız Murad Efendi ibn-i Derviş İbrahim bin Abdullah’ın küçük oğlu Ömer Ali ve küçük kızları 

                                                        
529 Ansay, a.g.e., s. 241-242. 
530 Mehmet Beşirli, Orta Karadeniz Kentleri Tarihi I, Tokat, 1. Bs., Gaziosmanpaşa Üniv. Fen-Edebiyat 
Fakültesi Yay., Tokat 2005, s. 313-314. 
531 AŞS., XV/13a., Benzer belgeler ve ibareler için bkz. AŞS., XV/25a; AŞS., XV/27b; AŞS., XV/44b; AŞS., 
XV/49b; AŞS., XV/52b; AŞS., XV/55b; vb.  
532 AŞS., XV/36b. 
533 AŞS., XV/37b, Benzer belgeler için bkz. AŞS., XV/46a; AŞS., XV/70b. 
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Fatıma ve Vecibe’nin “vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin” ibaresi ile, babalarından kalan 

mallarına bakmak üzere akrabalarından olan Koca Bey oğlu Mahmud Ağa ibn-i Mehmed 

mahkeme tarafından vasî tayin edilmiştir.534 Aynı zamanda ölen Gayrimüslimlerin de 

çocuklarına mallarını korumaları için vasîler, Şer‘iyye Mahkemeleri tarafından 

atanabilmekteydi. Örneğin; Ermeni olan Nalband Serkiz veled-i Şahan veled-i İtam’ın ölümü 

üzerine, karısı Rulbesme bint-i Vetyan, küçük oğulları Ohan, Menasız, Kigork, büyük oğlu 

Mesak, büyük kızı Markalet ve küçük kızı Anna’ya kalan mallar için, mahkeme tarafından 

merhumun öz kardeşi Ohan vasî tayin edilmiştir.535 

Yetim kalan çocukların ölen babasından kalan mallarına sahip çıkılması amacıyla, ister 

mahkeme tarafından ister ölen kişinin önceden belirlemesiyle olsun, bu konuda XV Numaralı 

Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde oldukça fazla belge mevcuttur. Ancak defterdeki belgelerin 

büyük çoğunluğu “vasî-i mansûb”, “vasî-i nasb ve tayîn” gibi ifadelerle mahkeme tarafından 

atanan ve “vasî-i guremâ” denilen vasîlerin kayıtlarını içermektedir.  

 

4.2.3.4. Aile Nüfusuna İlişkin Sayısal Veriler 

Şer‘iyye sicillerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ile şehirlerde yaşayan ailelerin ve 

aile nüfusunun durumu hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilebilmektedir. Tabi ki bu bilgiler 

tam rakamları ifade etmekten öte, belgelerin ait olduğu tarihler içersinde bir ortalama tahmin 

çıkarmak içindir. Belgelerdeki aile ile ilgili bilgiler, belli bir sayısal veri haline 

dönüştürüldüğünde, incelenen şehrin aile yapısının anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. 

Ailelerin kaç kişiden oluştuğu, çocuk sayıları, kız-erkek çocuk miktarları ve bunların oranları 

gibi özellikler bu şekilde ortaya konulabilmektedir. 

Bu açıdan, çalışmamızın temel kaynağı olan XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil 

Defteri, aile yapısı ve çocuk sayısı konularında yeterince bilgi içermektedir. Bu nedenle 

defter üzerinde yapılan incelemeye göre belgelerde geçen 71 Müslüman ve 6 Gayrimüslim 

ailenin sayısal analizi yapılmıştır. Bu sayısal analizin daha net bir şekilde ortaya 

konulabilmesi için, elde edilen bulgular aşağıda tablolar halinde verilmiştir.  

 

Tablo: 4.11. XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya’da Müslüman Ailelerin Nüfus Analizi 

 Aile Toplamı Erkek Kız Toplam Çocuk 

Çocuksuz Aile 19 — — — 

                                                        
534 AŞS., XV/25a, Benzer belgeler için bkz. AŞS., XV/14b. 
535 AŞS., XV/4a, Benzer belgeler için bkz. AŞS., XV/11a; AŞS., XV/14a; AŞS., XV/67a; AŞS., XV/68a. 
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1 Çocuklu Aile 13 10 3 13 

2 Çocuklu Aile 9 12 6 18 

3 Çocuklu Aile 11 15 18 33 

4 Çocuklu Aile 7 13 15 28 

5 Çocuklu Aile 4 10 10 20 

6 Çocuklu Aile 6 15 21 36 

7 Çocuklu Aile 2 9 5 14 

TOPLAM 71 84 (%51) 78 (%49) 162 
   Kaynak: XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri. 

 

  Tablo: 4.12. XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya’da Gayrimüslim Ailelerin Nüfus Analizi 

 Aile Toplamı Erkek Kız Toplam Çocuk 

Çocuksuz Aile 1 - - - 

1 Çocuklu Aile - - - - 

2 Çocuklu Aile 2 5 - 5 

3 Çocuklu Aile - - - - 

4 Çocuklu Aile 1 4 - 4 

5 Çocuklu Aile - - - - 

6 Çocuklu Aile 3 14 4 18 

Toplam 6 23 (%85) 4 (%15) 27 
Kaynak: XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri. 

 

Tablolardan anlaşılacağı üzere, Müslüman ailelerde çocuk sahibi olma oranı ortalama 3,11 

olarak belirlenirken, bu oran Gayrimüslimlerde 5,4 olarak ortaya çıkmıştır. Müslümanlar 

içerisinde 19 ailenin, Gayrimüslimler içerisinde ise 1 ailenin çocuğa sahip olmadığı tespit 

edilmiştir. Müslümanlar arasında tek çocuklu aile sayısı 13 iken; Gayrimüslimlerde tek çocuklu 

aileye rastlanmamıştır. Müslümanların ailelerin, çoğunlukla 1 ve 3 çocuğa sahip ailelerden 

oluştuğu görülürken; Gayrimüslim aileler ise yoğun olarak 2 ve üzeri çocuğa sahip ailelerden 

oluşmaktadır. XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicil Defteri’nde 1, 3 ve 5 çocuklu Gayrimüslim 

aileye ise rastlanmazken Müslüman ailelerde 7 çocuğa kadar her sayıda çocuğa rastlanmıştır. 

Gayrimüslimlerde çocuk sayısının en fazla 6 olduğu belirlenmiş, Müslüman aileler de ise bu sayı 

7’yi bulmuştur. Bu sonuçlara göre Antalya’da söz konusu dönemde aileler yaklaşık olarak eşler 

ve 3 çocuk olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktaydılar. 
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4.2.4. KULLANILAN EŞYALAR 

 

4.2.4.1. Giyim-Kuşam 

Şer‘iyye sicillerinde kadın ve erkeklerin kullandığı eşyalar ve giysilerle ilgili bilgilere 

ulaşmak mümkündür. Çünkü sicillerdeki tereke kayıtlarında, ölen bir kimsenin malları 

sayılırken o kişiye ait bütün eşyalar sayılırdı. Bu eşyalar doğal olarak ölen kişiden kalan 

elbiseleri de kapsamaktaydı. Bu eşyalar Müslüman ve Gayrimüslim kimselerin terekelerinde 

çok fazla bir değişiklik arz etmezdi. Çünkü bir şehre ait şer‘iyye sicillerinden çıkarılacak 

terekelerde, yörede kullanılan eşyaların benzerlik göstermesi kaçınılmazdır. Dini anlam ihtiva 

eden bir kıyafet söz konusu olmadığında, giyecek kullanma şeklinden bir kişiyi Müslüman ya 

da Gayrimüslim olarak niteleyecek şekilde ayırmak imkansızdır.  

Ancak Müslüman ya da Gayrimüslim kadınların eşyalarında göze çarpan farklılıklar 

mevcuttur. Gayrimüslim kadınların terekelerinde altın, inci, elmas, bilezik gibi değerli 

takıların çokluğu, Müslüman kadınların terekeleriyle karşılaştırıldığında önemli bir fark 

olarak ortaya çıkmaktadır.536 

Ancak XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde incelenen terekelere 

bakıldığında, Müslüman ve Gayrimüslim kadınların terekelerinde geçen ziynet eşyaları 

karşılaştırıldığında, bahsedilen farklılık oldukça az gözükmemektedir. Zira bazı Müslüman 

kadınların terekelerinde ziynet eşyası olarak daha çok kayda rastlanmaktadır. Yüzük, altın, 

gümüş, inci, elmas, bilezik gibi değerli takıların Gayrimüslim terekelerinde, Müslümanların 

terekelerine göre çok olduğu görülmekte fakat Müslüman terekelerinde altın ve benzeri takı 

eşyalarına daha çok rastlanmaktadır. Buna örnek olarak bir Müslüman ve bir Gayrimüslim 

kadınının eşyaları karşılaştırıldığında şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır.  

Asir veled-i Dimitri veled-i Kostanti’nin zevcesi Hacı Eleni bint-i Hacı Evram’ın 

terekesinde 165 adet Osmanlı yüzlük altını, 100 adet Fransız altını, 47 adet İngiliz lirası altını, 

22 adet Mısır yüzlük altını, 1 adet Moskof altını, 4 adet mahmûdiyye bütün altın, 1 adet Mısır 

bütün altını, 2 adet hurşîd altını, 2 adet mahmudiye bütün altını ve 2 adet yirmilik altın olmak 

üzre 346 tane altın mevcut537 iken Fatıma Hatun ibnete’l-Ahmed bin Hasan’ın terekesinde 1 

adet gümüş bilezik, 42 adet beşlik altın, 4 adet rub‘iyye altın, 1 adet mahmudiye bütün altın, 

17 adet ufak ecnâs altın, 1 adet fındık altın, 2 adet Mısır nısf altını, 1 adet havra altın, 3 adet 

                                                        
536 Dinç, a.g.e., s. 88. 
537 AŞS., XV/58a.  
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adliye altın, 2 adet rub‘iyye altın, 15 adet Mısır nısf altın, 1 adet İstanbul nısf altın, 8 adet 

Mısır bütün altın, 63 adet rub‘iyye altın, 5 adet ufak kise altın, 27 adet eski yirmilik altın, 1 

adet eski kırklık altın, 7 adet İstanbul bütün altın, 1 adet İstanbul nısf altın,  2 adet Mısır bütün 

altını, 8 adet hurşidi altın ve 2 adet orta inci miskal olmak üzere 214 tane ziynet eşyası 

mevcuttur.538  

Takı eşyalarının dışında kullanılan eşyalara bakıldığında, kadınların terekelerinde giyim 

kuşam eşyası olarak, ayna, çitâri entari, eski Sivasi entari, yemeni, canfes Sivasi yemeni, 

çuka, çevre, sürme nakışlı çevre, basma şalvar, çuka şalvar, canfes şalvar, çuka mintan, kürk, 

çuka kürk, kuşak, şalvar, Trablus şâl, mendil, eski libâs, yemeni, yaşmak, don, yazma, şal, 

harîr, entari, namusiyye, bohça, çitari bohça, Sivasi bohça, çitari bohça, atlas kenarlı bohça, 

peştamal ve tülbend gibi eşyalar olduğu görülürken, erkeklerin terekelerine genellikle kuşak, 

gömlek, yelek, şalvar, cebken, yağmurluk, kep, sarık, aba, mintan uçkur, şal, don, çuka şalvar, 

çevre, çuka mintan, dizlik, namusiyye, Trablus kuşak, ihrâm, çuka, tesbih, kadife tesbih, 

peştemâl, hırka, saat, fes, sırma tepelikli fes, sürme işlemeli fes, püsküllü fes, basma şalvar, 

çuka şalvar ve canfes şalvar gibi eşyalar kaydedilmiştir. 

    

4.2.4.2. Oturma Odasında Kullanılan Eşyalar 

Evdeki zamanın büyük bir bölümünün içerisinde geçirildiği ve sohbetlerin yapıldığı 

oturma odası, aile fertlerinin birlikte bulunduğu ve birlikte kullandığı, aynı zamanda aile 

birliği açısından evin en önemli ve vazgeçilmez yeridir. Oturma odasında kullanılan eşyalar, 

oturma düzenini ve eşya çeşitlerine göre ev kültürünün özelliklerini yansıtmaktadır. Yere 

serilen veya üzerine oturmak için kullanılan eşyalar ile süs olarak kullanılan eşyalar da 

oturma odasında bulunmaktadır. İncelediğimiz dönemde Antalya’da aile yaşamında oturma 

odasında yoğun olarak kullanılan eşyalar halı, hasır, kilim, eski yörük kilimi, türkmen kilimi, 

minder, yün memlû minder, penbe memlû köşe minderi, basma minder, basma yüzlü minder, 

basma minder, çul, serik çulu, şamdan, şilte, çuka şilte, yün memlû beyaz şilte, sürmeli şilte, 

yapağı memlû şilte, basma döşek, abdestlik, şal abdestlik, çuka abdestlik, seccade, kırmızı 

seccâde, döşek, havlu ve namazlık gibi eşyalar bulunmaktadır. 

  

4.2.4.3. Yatak Odasında Kullanılan Eşyalar 

Yatmak için kullanılan odada, yatan kişilerin özel eşyaları ve yatakla ilgili eşyalar 

bulunmaktadır. XIX. yüzyıl ortalarında Antalya’da yatak odalarında kullanılan eşyalar, yatak, 

                                                        
538 AŞS., XV/62a., Daha detaylı bilgi için bkz. AŞS., XV/6a; AŞS., XV/16b; AŞS., XV/30b; AŞS., XV/34a; 
AŞS., XV/50a; AŞS., XV/55b; AŞS., XV/59a; AŞS., XV/61a; AŞS., XV/72b. 
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yatak takımı, döşek, yorgan, Sivasi yorgan, basma yüzlü yorgan, tütsü yüzlü yorgan, yastık, 

çarşaf, minder, sandık, bohça, kilim, şilte, çuka şilte, yün memlû beyaz şilte, sürmeli şilte, 

yapağı memlû şilte ve ayna gibi eşyalardır. 

 

4.2.4.4. Mutfakta Kullanılan Eşyalar    

Osmanlı Devleti döneminde “Matbah” adıyla anılan mutfak, yemeklerin pişirildiği 

mekandır. Bu mekanda kullanılan eşyalar, ne tür yemeklerin püşürüldüğüne dair önemli ip 

uçları vermektedir. İncelediğimiz döneme ait XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne 

göre Antalya mutfaklarında bulunan eşyalar genellikle bakraç, kapaklı çorba bakracı, kahve 

takımı, güğüm, ibrik, süt ibriği, yağlık, havan, makreme, sofra peşkiri, tepsi, kadayıf tepsisi, 

kazan, tencere, çelik ve demir bıçak, kapaklı hoşaflık, tava, kapaklı yumurta tavası, yağ 

tavası, fincan, satır, mertebânî, sini, sini kapağı, leğen, hamur leğeni, küp, tas, su tası, cezve, 

çanak, bakır çanak, sac, sacayağı, desti, çömlek, sahan, tabak, kahve dibeği, kahve değirmeni, 

demir kepçe gibi eşyalardan oluşmaktadır. 

 

4.2.4.5. Tarım Aletleri ve Hayvan takımları  

Osmanlı Devleti’nde çiftçiler, tarım aleti olarak çoğunlukla ağaçtan yapılmış tarım 

aletleri kullanmaktaydılar. Bu aletler, saban, el orağı, çapa, tırpan ve sürgü gibi aletlerdi. Çift 

sürmede ise karasaban kullanılmaktaydı. Çağın modern tarım araçlarından yararlanmayan 

Osmanlı çiftçisi, çift sürme işlemi için geleneksel olarak öküz, at, katır ve camızlardan 

yararlanıyordu.539 

XIX. Yüzyılın ortalarında Antalya’da tarıma yönelik olarak kullanılan aletler ve 

tarımsal alanda kullanılan hayvanlarda bulunan eşyalara yönelik olarak  XV Numaralı 

Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde şu aletlerin veya eşyaların isimleri geçmektedir. Harman 

döveni, orak, saban demiri, araba demiri, masat, çan, mihaffe, mihaffe kulağı, nalband takımı, 

hayvan takımı ve eğer takımı. 

 

4.2.4.6. Diğer Eşyalar 

XIX. yüzyılın ortalarında Antalya’da ev yaşamında kullanılan ve XV Numaralı Antalya 

Şer‘iyye Sicili Defteri’nde yansımış olan, mutfak, oturma odası ile yatak odasında kullanılan 

eşyalar, kadın ve erkeklerin giyim kuşamları ile ilgili eşyalar ve tarım-hayvan aletleri dışında, 

ev yaşamıyla ilgili bazı ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak kullanılan birçok eşya da 

                                                        
539 Güran, a.g.e., s. 85-86. 
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terekelerde mevcuttur. Bunların genellikle çıkrık, el havlusu, peşkir, hamam havlusu, nargile, 

şamdan, çamaşır leğeni, hamam tası, burgu, iskele, çuval, heybe, çadır, keçe, anbar, makas, 

kantar, hızar, balta, ağaç kalıbı, sahtiyân, gön, meşin, kösele parçaları, kireç, lenger, terazi, 

tabancalık, tabanca, kılıç, tüfek ve süngü gibi eşyalardır. Bu eşyalar, banyo ihtiyaçları, keyif 

yapmak, yiyecek saklamak, tamir işleri, odunculuk, dericilik, taşıma, tartı, silah ve 

denizcilikle ilgili birçok alandaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak kullanılan eşyalardır. 
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SONUÇ 

 

Antalya, kurulduğu zamandan itibaren hangi devletin ya da topluluğun hakimiyeti 

altında olursa olsun, sürekli olarak önemli bir kent olmuştur. Antalya’nın önemi kuşkusuz ki, 

toplumlar ve devletler arası ticaretin yapıldığı önemli bir yol üzerinde bulunan bir liman kenti 

olmasından kaynaklanmaktaydı. Antalya Türklerin hakimiyetine girince de bu önemini 

korumakla kalmamış, Türkler kentin gelişimi için önemli yatırımlar yapmışlardır. Surların 

onarılıp güçlendirilmesinden yapılan istihdam ve imar faaliyetleriyle kent, Doğu Akdeniz’in 

en önemli ticaret kentlerinden birisi olmuştur. Osmanlı Devleti zamanında da bu önemini 

koruyan kent, ticari alandaki yeri dolayısıyla ön plana çıkmıştır. 

Çalışmada üzerinde durulan Antalya’nın idarî teşkilatı konusu, dönemine uygun olarak, 

Osmanlı Devleti’nin Tanzimat ile yaşama geçirdiği idarî alandaki gelişmeler ve 

düzenlemelerin Antalya’ya yansıdığı belgelerden anlaşılmaktadır. Buna göre Antalya, XIX. 

yüzyıl ortalarında Konya eyaletine bağlı Teke Sancağı’nın merkez kazası konumundaydı. 

Teke Sancağı, Tanzimat sonrasında idari alanda gerçekleştirilen yeniliklere uygun olarak, 

merkezi hükümet tarafından atanan kaymakam aracılığıyla yönetilmekteydi. Daha önceki 

dönemlerde görülen mutasarrıf, muhassıl ve muhafızların yerini kaymakamlar almıştı. Bunun 

yanında, Şer‘iyye Sicili’ndeki  belgelerin incelenmesi neticesinde karşılaştığımız birim 

yöneticileri olan Kaza Müdürleri,  Nahiye Müdürleri, Beytü’l-Mâl Emini, Sandık Emini, 

Emvâl/Mâl Müdürü, Sancak Meclisi Üyeleri, Nüfus Nâzırı, Nüfus Katibi, Şehir Kethüdası, 

Evkâf Müdürü ve Muhtarlar gibi devlet görevlilerinin birçoğunun, II. Mahmut dönemi 

sonrasında gerçekleştirilen yeniliklere uygun olarak oluşturulmuş kurumların yöneticileri 

oldukları görülmüştür. Bu nedenle, incelediğimiz dönemde, klasik dönem Osmanlı taşra 

teşkilatı idari yapısından ayrılışın sağlandığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Antalya’ya bağlı kaza ve köylere ve nefs-i Antalya’nın mahallelerine bakıldığında XVI. 

yüzyıldan incelediğimiz döneme kadar büyük bir değişim geçirdiği görülmüştür. XVI. 

yüzyılda varolan kimi mahalleler bu dönemde ya yok olmuş ya isim değişikliğine uğramış, ya 

da köy veya nâhiye haline gelmişlerdir. Bu durumun oluşmasında kentin gösterdiği gelişme 

ve nüfusunun artması önemli olmuştur.  

İncelediğimiz dönemde Antalya’nın adli teşkilatlanmasına bakıldığında birçok Anadolu 

kenti gibi, büyük bir gelişme göstermiştir. Bu dönemde Antalya’da adlî teşkilat tam anlamıyla 

yerleşmiş, mahkemelerde görev yapması gereken bütün görevliler Antalya Şer‘iyye 

Mahkemesi’nde mevcuttur. Yapılan yargılamalar büyük titizlikle yapılmış, davaların, 

mahkeme görevlileri ve dava konusuyla ilgili uzman kişilerin şahitliğinde karara bağlandığı 
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görülmüştür. Tanzimat Dönemi’nde girişilen bir takım idari reformlar neticesinde, kadıların 

ellerinden bazı mülki ve beledi görevleri de ellerinden alınmıştı. Bu süreçten sonra kadılar 

nikâh, boşanma, vasiyet ve miras gibi kişi ve aile hukukunu ilgilendiren konularla ilgili 

davalara bakmakla yükümlü olmuşlardı. İncelenen dönemle ilgili temel kaynak olan Şer‘iyye 

Sicili’ndeki davaların niteliğine bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir.  

İncelediğimiz dönemle ilgili belgelerde Antalya’daki askeri teşkilatlanma ve dini yaşam 

ile ilgili çeşitli bilgilere rastlanmaktadır. Askeri alandaki mevcut veriler, Tanzimat 

Dönemi’nin getirdiği yeniliklerle uyum göstermektedir. Savunulması bakımından önemli olan 

bir kaleye ve büyük, sağlam surlara sahip bir şehir olan Antalya’da bu konumuna uygun 

şekilde askeri teşkilatlanma yoluna gidildiği görülmüştür.  

Bununla birlikte Osmanlı kent yaşamının önemli bir göstergesi olan dini hayat ve buna 

yönelik teşkilatlanma da belgelerden çıkarılacak önemli verilerdendir. Bu nedenle 

belgelerdeki verilerin adeta damıtılarak incelenmesiyle, Antalya’daki dini hayata dair bilgiler 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, din bilginleri, dini kurumlar, din adamları ve 

ibadethanelerle ilgili bilgiler, Antalya’nın klasik bir Osmanlı kenti dokusunu yansıtması 

bakımından, ayrı bir başlık halinde ortaya koulmuştur.  

XIX. yüzyılda Osmanlı iktisadi durumuna bakıldığında artan dışa bağlılık ve üretimin 

giderek düştüğü görülür. Bu yüzyılda devletin ekonomi alanındaki durumundan en fazla 

etkilenen yerlerin, gelirinin büyük bir kısmını ticaretten elde eden kentler olması 

kaçınılmazdı. Önemli bir ticaret kenti olan Antalya da bu kentlerden birisi idi. İncelenen 

belgelerden çıkan verilere göre, Osmanlı Devleti’nin para politikasında ortaya çıkan 

değişikliklerin Antalya’ya yansıdığı görülmektedir. Antalya’nın iktisadi anlamda, devlet 

politikalarından ne ölçüde etkilendiğinin gösterilmesi için, belgelere yansımış tedavüldeki 

paralar belirlenmiş; bazı emlak, tarım ürünleri, hayvan ve değişik eşyaların ortalama fiyatları 

tablolar halinde çalışmaya eklenmiştir. Yarı resmî olan bu fiyatlar, halkın alım gücünü 

göstermesi bakımından oldukça önemlidir.  

Diğer yandan, yabancı tüccarların ticari faaliyetleri karşısında, yerli tüccarların 

korunması amacıyla kurulmuş olan  Tüccar-ı Hayriye kurumunun Antalya’da da tesis edildiği 

görülmektedir. Bu tüccarlara, Avrupa tüccarına tanınan bütün haklar tanınmış ve 

Müslümanları da ticarete teşvik etmek amacıyla birçok yeni ticari kolaylıklar getirilmişti. 

Belgelerden anlaşıldığı üzere, kentin ileri gelen kişilerinden olan bu tüccarlar, ticari içerikli 

davalarda tanıklıklarına başvurulan kişiler olmuşlardır. İncelediğimiz dönemde Antalya’da bu 

tüccarların bir hayli çok oldukları ve Gayrimüslimlerin de Müslümanlarla birlikte bu 

teşkilatlanmada yer aldıkları görülmüştür.  
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Bunun yanı sıra, Antalya’nın ekonomik koşullarının anlaşılması için önem arz eden 

diğer faaliyetler de belgelerden çıkarılarak verilmeye çalışılmıştır. Bunlar; esnaf 

teşkilatlarının varlığı ve yaygınlığı, yapılan tarımsal faaliyetler, hayvancılık ve pazarcılık 

adları altında belgelerdeki veriler ışığında ortaya konulmuştur.  

İncelenilen dönemde Antalya’da aile kurumunun oluşturulması ve yaşatılması 

bakımından, İslami anlayış ve Türk toplumunun geleneksel yapısına uygun bir biçimde 

varlığını sürdürdüğü görülmüştür. Diğer yandan incelenen belgelerden çıkarılan sonuçlar, 

ailelerin günlük yaşamları, bu günlük yaşamda kullanılan eşyalar ve faaliyetler ile yaşanılan 

mekanın özelliklerine ilişkin veriler ve varolan nüfus ortaya konularak XIX. yüzyıl 

ortalarında Antalya’da ailenin durumu açıklanmaya çalışılmıştır. Ortaya çıkan tablo, 

toplumsal ve demografik tarih çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Antalya’da 

ekonomik durumları iyi olan ailelerin, Tanzimat reformlarının aksine, cariye ve kölelik 

sistemine eğilim gösterdiği de saptanan önemli bilgilerdendir. 

Sonuç olarak; bütün bunlar bir araya getirildiğinde, XIX. yüzyıl ortalarında, kurumları 

ve faaliyetleriyle Antalya’nın, Tanzimat Dönem gelişmelerinden etkilenmiş, klâsik bir 

Osmanlı-Anadolu kenti görüntüsünü yansıttığı söylenebilir. 
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XV NO’LU ANTALYA ŞER‘İYYE SİCİLİ DEFTERİ’NİN TRANSKRİPSİYONU 

 

XV/1 

li-merbût Arnabut∗ Ahmed Efendi  

sene 1282 fi 13 saferü’l-hayr 

 

Mahrûse-i Edirne Sancağı’na tâbi‘ Dimetoka Kazâ‘sı’ndan Mehmed Nuri sâbık-ı 

Edirne Müftisi hâlâ Antalya Hâkimi fazîletlü el-Hâcc Mehmed Nuri Efendi’nin zemân-ı 

niyabetlerinde makayyed olduğu işbu mahalle şerh virildi 

Hiccetü’l-evvel li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Fî 30 Rebîü’l-evvel sene 1283’den beri kolera illeti zuhûr etti böyle kolera olduğunu 

kimesne görmemiş bir günde otuz beş kırk nefer adam öldü müslim gayr-i müslim bütün 

ahâlîsi etrâfa kaçdı el-hamdülillah yirmi gün zarfında oldu 

 

XV/2a 

Hüve 

Sicil-i mahfûz ve mübârek-i inşallâh ve tebârek ve zabtü’l-vekâyü’ş-şer‘iyyete fi zemin 

niyâbetü’l-fakîr ile’l- (silik) es-seyyid Mehmed Şükrü el-medfû‘ Yûsuf Efendizâde innâ-lehü 

sübhâne ve teâlâ fid-darîn bâ-nevâiü’s-saâdeti (silik) zâlik ve vak‘aü’l-bed ve’l-intâc fî gurre-i 

sâferü’l-hayr li-sene-i isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 1 

Medine-i Antalya mahallâtından Ekdir Hasan Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem 

vefât iden dikici esnâfından Esir oğlu Mehmed Çavuş ibn-i Mehmed Süleyman’ın verâset-i 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerîf bint-i Abidin ve vâlidesi Fatıma bint-i el-kebîr nâm 

hatunlar li-ebeveyn er karındaşları Süleyman Çavuş ve Hüseyin li-ebeveyn kız karındaşları 

Hanife ve Zarife hatunlara münhasıra olduğu lede’ş-şerü’l enver bil-isbât ba‘de’t-tahkikü’ş  

şer‘ verese-i merkumundan mezbûr Hüseyin ve mezbûrtan Hanife ve Zeliha hatunlar diyâr-ı 

âherde olub gaibün merkumun Hüseyin ve Hanife ve Zeliha’nın hisse-i eşyâları ber-mûcib-i 

nizâmesine cânib bint-i beytü’l-mâla âid ve râci‘ şerîfesi merkumun cüz‘-i terekesinden ezyed 

olmağla verese-i huzûrun merkumun zevce-i mezbûre Şerîfe ve ümm-i mezbûre Fatıma 

                                                        
∗ Dorusu “Arnavut” olacak. 
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hatunlar ve ah-ı merkum Süleyman Çavuş ve gaib-i merkum Hüseyin gaibat-ı mezbûrat 

Hanife ve Zeliha’nın hisselerini kabza me‘mûr medine-i mezbûrede mâl başkâtibi olub 

beytü’l-mâl emâneti teferruât me‘mûriyyyetinden olan Yûsuf Halil Bey Efendi tarafından 

vekîl-i müseccel-i şer‘iyyesi ketebeden Said Efendi ibn-i el-Hâcc Abdurrahman Efendi 

müteveffâ-yı merkumun terekesinden kifâyet etmeleriyle müteveffâ-yı merkumun 

terekesinden menkulât kesesini kabz ve düyun-ı müsbitesini guramâ‘-i vechle eshâb-ı hukuka 

dâir kıbel-i şer-i enverde müteveffâ-yı merkumun er karındaşı ah-ı Süleyman Çavuş vasî-i 

nasb ve ta‘yîn olunub lâkin akarını vasî-i semen misllileriyle âhere  bey‘ ve semenlerini kabz 

ve düyûn-ı müsbitesini guramâ‘-i vechle eshâb-ı hukuk-ı edâya li-eclil musâllahâ başkaca 

dahi vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan Debbâğ Mehmed Çavuş ibn-i el-Hâcc Hasan meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde işbu bîat-ı iktâb ah-ı merkum Süleyman Çavuş mahzarında bil-vesâye ikrâr-ı 

tam ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrenin cüz‘-i terekesinden ezyed olmağla 

menkul terekesi cüz‘-i müsbitesine vefâ etmeyib akarı dahi şer‘an bey‘ olunub evvelâ deyn 

olunmak lâzım geldiği eclden sâlifü’z-zikr Ekdir Hasan Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan 

Deveci Ahmed menzili ve bir tarafdan Çakal Hafız menzili ve bir tarafdan Karabacak menzili 

ve bir tarafdan Kasab Karakelle oğlu el-Hâcc Halil menzili ve bir tarafdan Yörük Munyab 

menzili ve bir tarafdan Şeyh Süleyman menzili ve bir tarafdan tarîk-i hâss ile mahdûd tahtânî 

iki oda ve bir mikdâr havlu-yı müştemil bir bâb mülk-i menzil müteveffâ-yı mezbûre 

Mehmed Çavuş’un hayatında yedinde mülk ve hakkı olduğu halde vefâtından bire sene 

mukaddem hâl-i hayatına kemâl-i akl ve (kesik) menzili mahdûd-ı mezkûre nısf olan Deveci 

Ahmed ve Çakal Hafız menzilleri tarafında olan tahtânî bir oda ve Deveci Ahmed Çakal 

Hafız menzilleri tarafından havlu ve iki kanad zokak kapusundan girerken sağ kanadını ifrâz 

ve biraderi merkum Süleyman Çavuş bât-ı sahîh-i şer‘î ile yedi yüz elli guruş semen medfû‘ 

ve makbûz bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb ol-vechile menzil-i mahdûd mezkûrenin nısf  

hisse-i mugayyere mezkûresi kendisi merkum Süleyman Çavuş’un mülk-i müşterâsı olduğu 

mahalle-i mezbûre ahâlîsinden el-Hâcc Mustafa Efendiler ibn-i Fakih Ahmed Efendi ve 

Kasab Şeyh Süleyman bin Abdullah nâm kimesneler şahâdetleriyle mahzar hasm-ı câhidden 

ber-nehc-i şer‘î sâbit olub mâ-adâ menzil-i mahdûd mezkûrenin nısf hisse-i şâyiası 

müteveffâ-yı mezbûrenin verâsete’l-nüvîs  nâhiyesinde vâki‘ bir tarafdan Ahmed Kethüda 

menzili ve bir tarafdan İyamen oğlu Hüseyin menzili bir tarafdan Tecel Mehmed Onbaşı 

menzili ve bir tarafdan Karakin kızı Havva Hatun menzili ve bir tarafdan Küfelik oğlu Osman 

menzili ve bir tarafdan Semizci İbrahim menzili ve bir tarafdan Evliya Mustafa menzili ve bir 

tarafdan tarîk-i hâss ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb iki menâzillik nısf hisse-i 
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seniyyesi fî-mâba‘d mezkûrenin vâlidesi mezbûr Fatıma Hatun olub mâ-adâ nısf hisse-i 

şâyiası müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden  sâlifü’z-zikr Ekdir Hasan Mahallesi’nde nısf ve 

İstanos Nâhiyesi’nde nısf menzilleri müteveffâ-yı mezbûrun guramâ‘-i ma‘rifet kıbel-i 

şer‘den me'zûniyetim hasebiyle müddet-i medide sûk-ı sultânî ve mecmâl-ı nass olan 

memâliklere başka başka nidâ-i müzâyede oluna rağbat-i nass inkıtâ‘ğında mezbûr Süleyman 

Çavuş üzerine medine-i mezbûrede mahalle-i merkumede vâki‘ nısf menzil iki bin beş yüz 

guruşa İstanos Nâhiyesi’nde vâki‘ nısf-ı menzili yedi yüz elli guruşa karar idüb ziyâde ile 

taleb-i âheri olmayub meblağın mezkûrın nısf-ı menzili mahdûd-ı mezkûr (silik) el-yevm 

semen-i misllileri vâki‘ adlleri idiği zeyl ketebet-i muharrerü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla 

mütehakkık olmağla medine-i mezbûrede mahalle-i merkumede vâki‘ nısf menzil mezkûrı iki 

bin beş yüz guruş verâsete’l-nüvîs  nâhiyesinde vâki‘ nısf menzil mezkûrı yedi yüz elli guruş 

cem‘-i (kesik) levâhikleriyle tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i  

bât-ı sahîh-i şer‘î ile mezbûr Süleyman’ın Çavuş’a bi’l-vesâye bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semenleri olan meblağ-ı mezkûrın cem‘an üç bin iki yüz elli guruş müşterî-i 

merkum Süleyman Çavuş yedinden eshâb-ı hukuk içün bi’l-veka-yi tamâmen ve kâmilen ahz 

ve kabz eylerim min bâd-i nısf-ı menzilin mezkûrın mezbûr Süleyman Çavuş’un mülk-i 

müşterâsı olmasından keyfe mâ-yeşâ‘ ve muhtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min Recebü’l-fert 

sene-i ihdâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme-i şer‘iyye Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi 

Zubuzade Hafız Ahmed Efendi 

Çermeci Çil Ömer Hasan Ağa  

Mahalle-i mezbûreden Arab Hakkı oğlu İbrahim  

Biraderi Mustafa  

Turgut oğlu Süleyman  

Biraderi Mehmed  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır İsmâîl Ağa 

ve gayr-i hum 

 

XV/2b 
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No: 2 

Medine-i Antalya mahallâtından Takyeci Mahallesi’nde sâkin çerçi esnâfından işbu 

râfi‘ü’l-kitâb Buharalı el-Hâcc Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc Ahmed nâm kimesne meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde kayınbiraderi Uşâklı el-Hâcc İbrahim Efendi ibn-i Mehmed ile kayın 

anası ma‘rifetü’z-zât Seyyide bint-i Abdullah nâm hatun mahzarında zevcesi zât-ı ta‘rîf-i şer‘î 

ile ma‘rife Zehra Hatun dahi hâzıra olduğu halde üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bin 

zevcî-i medhûletün bihâm olan hâzıra-i mezbûre Zehra Hatun ile ebeveyni merkumenin 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ menzillerinden maan sâkinler olub lâkin ebeveyni merkuman ile 

Hasan maan şerîfemiz olmadığına binâen zevcem mezbûreyi âher mahalde istikrâ eylediğim 

menzile ihrâc ve ben kudretim mertebesi zevcem mezbûreyi infâk ve iksâ' etmek üzre bundan 

akdem savb-ı şer‘ü’l enverde her birimize tenbîh ve ol-vechile yedime i‘lâm- şer‘î i‘tâ olunub 

zevcem mezbûre benim ile âher mahalden istikrâ eylediğim menzile çıkub fakat bir gün iskân 

idüb ferdâsı gün ebeveyni merkume zevcem mezbûreyi rızâmız menzillerine avrât itdürub 

hâlâ zevcem mezbûreyi bana itâat ve teslîmden imtinâ ider olmalarıyla suâl olunub zevcem 

mezbûre bana itâat birle âher mahalden istikâre eylediğim menzilde benim ile kendi olmak 

üzre ebeveyni merkuman tenbîh olunmak matlubumdur dedikde gıbb-etü’s-suâl merkumenin 

cevâblarında müddeî-i mezbûr el-Hâcc Mehmed Efendi’nin zevcesi (silik) zevc-i mezbûrun 

âher mahalden istikrâ eylediği menzile ihrâc etmeyib zevcî müddeî-i mezbûrem teslîmden 

[imtinâ] eylediklerini ikrâr ve kızları mezbûre Zehra Hatun dahi zevc-i mezbûre itâat ve 

hukuk-ı zevcîyatına merâât etmediğini i'tirâf etmekle mûcibiyle mezbûre Zehra Hatun nâşize 

olduğunu ikrâr-ı da‘vâm itâatda ahrâr eylediği inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve bâhir olduğunu 

ecelden bu makule zevcîne itâat etmeyen nâşize hatun içün nafaka ve kisve ve vesâir levâzım-

ı zarûriyeden zevcî üzerine şer‘an teslîmi lâzım gelmeyeceği ebeveyni merkuman el-Hâcc 

İbrahim Efendi Vesile Hatun’dan her birine cânib-i şerîat-azîz tefehhüm olundukda anlar dahi 

kızları mezbûre Zehra Hatun zevc-i mezbûr el-Hâcc Mehmed Efendi’ye itâat ve imkıyâd 

idinceye değin kendi mâllarından infâk ve iksâya müteahhid olmamalarıyla mâ-vaka‘ bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Aşcı el-Hâcc Mehmed ibn-i İbrahim 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır İsmâîl Ağa  

Karahisarlı Hasan Ağa  
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Arzuhalci el-Hâcc Osman Efendi  

ve gayr-i hum 

 

No: 3 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Atîk Mahallesi ahâlîsinden evlâd-ı Arabdan 

Hasan Şuman bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i 

mezbûre ahâlîsinden evlâd-ı Arabdan Arif ibn-i el-Hâcc Mehmed nâm kimesne mahzarında 

bi’t-tav' ol-rızâ' karar-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb itâb azlleriyle gaib-i ani’l-beled ve Dimyatlı 

Hayyâtzade Küçük Mustafa tasvrinin mezbûr örfîyye-i cihet-i karzından bâ-sened deyni olan 

altı yüz yirmi guruş makbûz merkumun babası işbu hâzır-ı bi’l-meclis Hayyatzade Büyük 

Mustafa Kapudan tarafından emr-i kabûl-i hâvî kefâlet-i sahîha-i şer‘iyye ile kefîl olub 

merkumun ilm’ül-kefâlet merkuma örfîyye olan meblağ-ı mezbûr altı yüz yirmi guruşı edâsı 

vâcib ve kazâ‘sı lâzım deynini işbu târih-i kitâbetden altmış bir gün tamâmına ve teslîmine 

tarafeyden bi’l-emr ve’l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile kefîl ve zâmin oldum 

dedikde (silik) merkum Hasan Şuman’ın cem‘-i tagrîr ve meşrûiyetini merkuman Arif’e ve 

Mustafa Kapudan’dan her biri tasdîk etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

hâmis aşere min şehr-i Rebîü’l-evvel li-sene-i isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Tüccârdan Şeyh İbrahim Efendi  

Süleyman Reşid el-Hâcc Ahmed Ağa  

Bakkal Halil  

ve gayr-i hum 

 

 

No: 4 

Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi mütemekkinlerinden ve devlet-i 

âliye tebaasının Rum Milleti’nden Kıbrıslı Yani veled-i Mihail meclis-i şer‘ hatirü’l-lâzımü’t-

tevkîrde yine devlet-i aliyye tebaasının Rum milleti nisvânından şahs-i ta‘rîf-i şer‘î ile mar'ife 

olan işbu râfiatü’l merkum Sofya bint-i Dimitri nâm hatunun zevcî ve tarafından zikr-i âtî 

şerle tasdîk vekîl-i müsbîtesi şer‘iyyesi yağcı esnâfından Suduri veled-i Dimitri nâm kimesne 

muvâcehesiyle bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin 

sudûruna değin bi-tarîkü’ş-şirâ' yedimde müstakîlen mülk ve hakkım olub mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Kovan oğlu Osman menzili bir tarafdan Dalkıra oğlu Ahmed 
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menzilli bir tarafdan Hacı Memiş oğlu el-Hâcc Hafız Ali Efendi menzili ve tarafı-ı râbi‘-i 

tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî bir oda ve bir mikdâr havlu-yu müştemil bir bâb mülk-i 

menzilimi bi’l-cümleten maîşetimle ve mecmû‘ya tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı 

müfside uhûd-i mübtelâ tagrîr ve gabin ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile üç bin 

sekiz yüz guruş müddeî-i merkume Sofya’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi 

ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra 

eyledikden sonra∗ semeni olan meblağ-ı mezbûr üç bin sekiz yüz guruş müşterî-i merkum 

Sofya Hatun yedinden tamâmen ve kâmilen akd ve kabûl eyledim fî-mâba‘d menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla 

merkum Sofya Hatun’un mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-

i yehtâr mâlik∗ ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l- hâdî ve’l-işrîn min şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Tüccârdan mahalle-i mezbûre muhtârı Yörük el-Hâcc İbrahim Ağa  

Mahalle-i mezbûrede  Abdulaziz Efendi  

Mahalle-i mezbûrede Zaim oğlu Ahmed Ağa  

Mahalle-i mezbûre Hekim Hacı (silik) oğlu (silik) 

Ve Çömlekci İbrahim oğlu İsmâîl  

Hurşid oğlu Fevzi 

Ve Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır İsmâîl Ağa 

 

XV/3a 

No: 5  

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi ahâlîsinden Fevzi 

İbrahim ibn-i el-Hâcc Abdullah meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre 

mahallâtından Bâlî Beğ Mahallesi ahâlîsinden Hamam oğlu İbrahim bin Ahmed nâm kimesne 

dahi hâzır olduğu halde devlet-i âliye tebaasının Ermeni Milleti’nden ve mülteziminden işbu 

bais‘ü’l-rakim Karabet veled-i Atas nâm kimesne muvâcehesinde ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

                                                        
∗ “eyledikden sonra” mükerrerdir.  
∗ metinde “mâlda” geçiyor 
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benim ve işbu hâzır mezbûr Hacı oğlu İbrahim merkum Karabet zimmetinde cihet-i deyn-i 

şer‘iyyeden vâcib olan yedi bin yedi yüz yirmi üç guruş müştereken ve sahîhan deynimiz 

olunmağın hâlâ benim müstakîlen yedimde mülk ve hakkım olan sâlifü’z-zikr Timurcu 

Süleyman Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Kasab Hacı İsa menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm 

ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk yağcı dükkânım ve hâzır-ı merkum 

Hamam oğlu İbrahim’in yedinde sahîhan ve müstakîlen mülk ve hakk olub medine-i 

mezbûrda sûk-ı sultânîyede Yukarı Bazar nâm mahalle vâki‘ bir tarafdan Kalaycı dükkânı ve 

bir tarafdan Hamam Havari ve bir tarafdan hamam kapusı ve tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd 

ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb müdyâb dükkânı ile İstanos Nâhiyesi’nde vâki‘ bir tarafdan 

Aşcı Mustafa menzili ve bir tarafdan İtmekci Aşeroğlu menzili ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile 

mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzilini cem‘-i tevâbi‘ ve levâhikleriyle ve 

hukuk-ı vasî-i ile maan meblağ-ı mezbûr yedi bin yedi yüz yirmi üç guruş mukabelesinde 

târih-i kitâbetden altmış bir gün temâmına değin merkum Tertibci Balu tarîk üzre bey‘ ve 

ba‘de’t-tahsilâta teslîm eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabz 

ve kabûl eyledi dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î merkuman Kabaz İbrahim (silik)  ve Hamami 

oğlu İbrahim yine meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mu‘teberân-ı tüccârdan Mehmed Edib Efendi 

ibn-i el-Hâcc İbrahim nâm kimesne mahzarında bilâ-berây-ı ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

bey‘ ve mezkûr (kesik) hakikâ iken mülûk-ânemde olmadığı ecl-i mezkûr mülûk-ânemde 

ikimizin müştereken deynimiz olan meblağ-ı mezbûr yedi bin yedi yüz yirmi üç guruş vakt ve 

zamânıyla edâ olunmayıb mülk-i deyni mâlımız olmaz ise dükkânın menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrları semen-i mislleriyle âhere bey‘ ve kabz-ı semen ve semenlerden deyn-i 

mezkûrımızı edâya fazla kalur ise bize i‘tâya ve bunlar mütevakkıf olduğu umûrun küllisine 

kelimâtımız …. fâniyyet-i vekîl-i mazmûnı  üzre azl ve in'izâlden masûn ve sulbî akd-i 

uhdesinde meşrûtî vekâlet-i devriyye-i sahîha-i şer‘iyye ile mezbûr Mehmed Edib Efendi’yi 

tarafımızdan vekîl-i nâib ve menâb-ı nasb ve ta‘yîn eylediğimizde ol dahi ber-veh-i muharrer 

vekâlet-i merkumeyi kabûl ve hedâmet-i lâzımesini kemâ-yenbagi edâya taahhüd ve iltizâm 

etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren yevmi’s-sâlis min şehr-i Rebîü’l-evvel li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

A‘zâ el-Hâcc Mücreddin Efendi 

İtmekcibaşı el-Hâcc Mehmed Ağa  

Tüccârdan Hafız Abdül Bali 

Debbâğ Halil Ağa  
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Serik Nâibi Bekir Efendi 

ve gayr-i hum 

 

No: 6 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi sâkinlerinden devlet-i âliye 

tebaasının Rum Milleti’nden Kıbrıslı Terzi Yani veled-i Mihail nâm kimesne medine-i 

mezbûre mahallesinde meclis-i şer‘imizde yine devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden 

olub mahalle-i mezbûrede mütememkkin Yağcı Suduri veled-i Reşid muvâcehesinde merkum 

Suduri’nin zevcesi gaîb-i azl-i bi’l-meclis Sofya Hatun’a bundan akdem bey‘ ve temlîk ve 

teslîm eylediğim ma‘lûmü’l-mahdûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzilin semeni olan üç 

bin sekiz yüz guruş mahalle-i mezbûre muhtârı Yörük el-Hâcc İbrahim Ağa vesâir ma‘lûm 

olan kimesneler huzûrlarında mezbûre yedinden tamâmen ve kâmilen iki def‘a ahz ve kabz 

bizler menzil-i mezkûr semeninden müşterî-i merkum zimmetinde bâki akçe hakkım 

kalmayub lâkin meblağ-ı merkumdan bin dört yüz guruşunu merkum Suduri muâhharân 

benden istikrâz ve kabz etmekle meblağ-ı mezkûr bin dört yüz guruşı merkum Suduri’den 

taleb iderim ve bu da‘vâ eylediğimde ol dahi bi’l-külliye inkâr idüb ben dahi bu vechle hâl-i 

şâhid lâzım olmayıb merkum Suduri yemîn teklîf olundukda merkum bilâ-tevkif beyyine-i 

müntehî olduğu halde ben yemîne tâlib olmamla bilâ-beyyine muârazadan men' olduğumdan 

mâ-adâ ben merkum Suduri’ye bir husûs içün dargınlığımızdan tenâşir-i kezâyta zuhûr 

itmişdim deyü merkum Yani’nin ikrâr ve tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur 

el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’t-tâsi‘ âşere min şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf  

İ‘lâm 

Kayd şod 

 

XV/3b  

No: 7  

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya’da mütemekkin devlet-i âliye tebaasının Yahûdî Milleti’nden arzuhal 

takdîm iden râfi‘ü’l-i‘lâm Haham Çelebun veled-i İsak nâm kimesne medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘imizde medine-i mezbûre mahallâtından Çavuş Bağçesi 

Mahallesi’nde sâkine muhtedi‘ Musa bin Abdullah muvâcehesinde merkum Musa ben 

Dalaman Kazâ‘sı’nda bulunduğum esnâ'da hizmet-kârım olub merkum hedâmetimde 
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bulunduğu müddet zimmetimde terâküm iden ücret-i ma‘lûmesi mezkûr Dalaman 

Kazâ‘sı’nda merkum Musa’ya tamâmen edâ idüb merkumun ücretinden zimmetimde başka 

akçe alacak hakkı kalmayub ücret-i mezkûre-i mütâlebesinden zimmetim berây oldukdan 

sonra merkum Musa Antalya’ya gelüb ücret-i mezkûresinden başka yedi yüz guruş benden 

ahzını inkâr-ı birle târih-i i‘lâmdan altı ay mukaddem meblağ-ı başka mezbûr-ı tekrarından 

da‘vâ itdiğimde dahi tamâmen edâ itmişidim deyü def‘ ile mukabele idüb lâkin def‘a 

sehâdetim olmadığı hasbiyle ityân-ı beyyineden azllerinden acz ile merkum Musa’ya yemîn 

teklif olundukda merkum yemîne müsterhî olduğundan ve ben yemîne talîb olmadığım eclden 

ba‘de’l-hükm meblağ-ı mezbûrı tekrar benden ahz itmiş idi lâkin merkum Musa târih-i 

i‘lâmdan dört ay mukaddem mahalle-i mezbûrede vâki‘ Çakıcı oğlu el-Hâcc Ali menzilinde 

mahzar-ı şühûdda ben Yahûdî Haham Çelebun’dan Dalaman Kazâ‘sı’nda hizmet-kârlıkdan 

ma‘lûmü’l-mikdâr ücret-i müsâmeti tamâmen ahz ve kabz idüb zimmetinde ücret-i 

mezkûremden bâkî bir akçe ve bir hîbe alacak hakkım yoğiken bundan akdem medine-i 

mezbûre mahallesinde meclis-i şer‘ide Yahûdî Haham Çelebun zimmetinde ücret-i 

mezkûremden başka yedi yüz guruş alacak hakkım kalmışdır deyü bi-gayr-i hakk-ı 

merkumdan da‘vâ ve merkum Çelebun ba‘de l-karar cevâbında Dalaman Kazâ‘sı’da meblağ-ı 

mezbûrı kendiye edâ itmişidim deyü akd eyledikde def‘ini ben bi’l-külliye inkâr eylediğimde 

merkum Çelebun dahi bana edâsını isbât idemeyub ben dahi yemîne müsterhî olmamla 

merkum Çelebun dahi yemîn taleb olmadığı eclden da‘vâ eylediğim meblağ-ı bâki-i mezkûr 

yedi yüz guruşun merkumun şer‘an tahsîli lâzım gelmekle ba‘de’l-hükm meblağ-ı mezbûr 

yedi yüz guruş tekrar merkum Çelebun’dan ahz ve kabz itdim ve merkum zimmetinde ve bihâ 

mine’l-vücûh ve’l-sebeb mine’l-esbâb aslâ ve kat'â alacağım yoğiken ba‘de’t-deâvîden yedi 

yüz guruş kazandım deyü ikrâr itmişidi alâ-hitâmında merkum Musa’nın ol vechile ikrârına 

şâhidlerin mevcûd olmağla ikrâr-ı mezkûr müddeâm isbât ile meblağ-ı mezbûrı istirdâd taleb 

iderim deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’l-istintâk merkum Musa cevâbında meblağ-ı mezbûrı kabzını 

ikrâr-ı lâkin müddeî-i merkum Çelebun’un ikrâr-ı müddeâsını külliyen inkâr etmekle müddeî-

i merkum Çelebun ber-vech-i şer‘îden ikrâr-ı müddeâsını lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şahâde idükleri ihbâr olunan mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Dimyadlı Osman Ağa ibn-i 

Osman ve Musli ibn-i Mustafa nâm kimesneler şahâdetleriyle vech-i şer‘î üzre 

muvâcehesinde isbât etmeğin mûcibince meblağ-ı mezbûr yedi yüz guruş müddeî-i merkum 

Haham Çelebun’a edâ ve teslîmi merkum Musa’ya tenbîh olundukda mübâşirleri asâkir-i 

zabtiyye neferâtinden Mahmud Kavaz yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-işrîn min şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 
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Kayd şod 

Sahh  

 

XV/4a 

No: 8  

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi mütemekkinelerinden ve tebaa-yı 

devlet-i âliyenin Ermeni Milleti’nden olub bundan akdem fevt olan Nalband Serkiz veled-i 

Şahan veled-i İtam’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Rulbesme bint-i Vetyan ile sulb-

i kebîr oğulları Ohan ve Menasız ve Kigork ve sulb-i sagîr oğlu Mesak ve sulbiyye-i kebîre 

kızı Markalet ve sulbiyye-i sagîre kızı Anna’ya münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir 

ve nümâyân oldukdan sonra sagîran-ı mezbûranı tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer‘îden vasî-i 

nasb ve ta‘yîn olunan li-ebeveyn er karındaşları Ohan ve verese-i kibâr taleb ve ma‘rifetleri 

ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne'l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Köhne yatak takımı   Köhne kilim aded 1  Kabaklı tencere aded 2 

aded 1    30 guruş    Yağ tabesi aded 1 

200 guruş        Sahan aded 1 Tabak aded 2 

        120 guruş 

          

Kahve takımı aded 1   İbrik aded 1    Nalband takımı aded 1  

30 guruş    30 guruş    100 guruş  

 

Köhne elbise   Hırdavat-ı menzil    

50 guruş    50 guruş   

  

Cem‘an yekûni’l-mâl 

610 guruş  

 18 guruş  

592 guruş  

 

Taksîm beyne’l-verese 

Resm-i kısmet   Kayydiyye   Varaka-bahâ' 
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15 guruş    10 guruş    2 guruş  

 

Hisse-i zevcetü’l-  Hisse-i ibne’l-   Hisse-i ibne’l- 

mezbûre Rulyem   kebîr Ohan   kebîr-i Menasız 

74 guruş    103 guruş 24 para  103 guruş 24 para 

 

Hisse-i ibne’l-   Hisse-i ibne’l-   Hisse-i binte’l- 

kebîr Kigork   sagîr Mesak   kebîre Markalet 

103 guruş 24 para  103 guruş 24 para  51 guruş 32 para 

 

Hisse-i binte’l- 

sagîre Anna 

51 guruş 32 para  

 

No: 9 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât iden Arap oğlu Hasan Ağa ibn-i Hüseyin bin Abdurrahman’ın verâset-i zevce-i 

menkûha metrûkesi Kâmile bint-i Mehmed Ali nâm Hatun ile sulb-i kebîr oğlu Ömer Ali Ağa 

ve sulbiyye-i kebîre kızı Saliha’ya münhasıra tashîh-i mes’ele-i mîrâsları bi-hükmü’l-ferâiz 

yirmi dört sehmden olub sihâm-ı mezkûreden üç sehmi zevce-i mezbûre Kâmile Hatun ve on 

dört sehmi inbn-i mezbûr Ömer Ali Ağa’ya ve yedi sehmi bint-i mezbûre Saliha Hatun’a 

isâbet-i tahakkukundan sonra ibn-i mezbûr Ömer Ali Ağa ile zâtları ta‘rîf-i şer‘î ile 

ma‘rifetân-ı mezbûrtan Kâmile ve Saliha Hatunlar meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i 

mezbûre hanedânından ve meclisi-i livâ a‘zâsından râfi‘ü’l-kitâb Mustafa Bey ibn-i Osman 

Ağa mahzarında her biri bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mûrisemiz 

müteveffâ-yı merkum Arab oğlu Hasan Ağa’nın işbu hâzır-ı bi’l-meclis Vasilaki veled-i Yano 

nâm tâcire zimmetinde cihet-i karzından deyni olub kablel-edâ ve-l-îfâ fevt olmağla bizler 

bi’l-verâse vaz‘ıyyed eylediğimiz tereke-i umûmiyyesinden hâzır merkum Vasilaki’ye edâ 

etmek üzre müteâhhid olduğumız yirmi bin guruşu mûmâ-ileyh Mustafa Bey medyunumuz 

merkum Vasilaki zimmetinde cihet deyn-i şer‘iyyeden yirmi bin guruş alacağı olmağla cümle 

mezbûr meclisde hâzır ve mevcûd olduğumız halde merkum Vasilaki bizim zimmetimizde 

alacağı olan yirmi bin guruş mûmâ-ileyh Mustafa Bey’e edâ etmek üzre bizim bi-taraf-ı 

mûmâ-ileyh Mustafa Bey’e havâle-i sahîha-i şer‘iyye ile havâle eyledikde biz ve mûmâ-ileyh 

Mustafa Bey havâle-i merkumeyi kabûl edub binâen aleyh meblağ-ı merkum bi-hükmü’l-
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havâle mûmâ-ileyh Mustafa Bey vasiyyetimiz olmağın hâlâ mûrisemiz müteveffâ-yı 

merkumdan müntakil bi’l-irsi’ş-şer‘î iştirâken yedimizde mülk-i mevrûsemiz olan sâlifü’z-

zikr Timurcu Süleyman Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Mürûr Halil Ağa menzili ve bir 

tarafdan Şeyh Mezul menzili ve bir tarafdan Miruri Küçük Ali menzili ve bir tarafdan Miruri 

Süleyman menzili ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî dört oda ve tahtânî beş 

mağaza ve bir oda bir mikdâr bağçe ve havlu-yı müştemil bir bâb mülk-i menzilde olan hisse-

i eşyâ-yı mâlumelerimizi cem‘-i tevâbi‘ ve levâhikiyle meblağ-ı merkum yirmi bin guruş 

müfîdesinde işbu târih-i hiccetden bir sene temâmına değin mûmâ-ileyh Mustafa Bey bey‘-i 

bi’l-vefâ-i tarîk üzre bey‘ ve ba‘de’l-hâliye teslîm eylediğimizde ol dahi ber-minvâl-i 

muharrer iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledim dediklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î 

merkuman Ömer Ali Ağa ve Kâmile ve Saliha Hatunlar yine meclis-i şer‘-i münîr-i vâcibü’l 

tevkirde medine-i mezbûre hanedânından ve meclis-i livâ a‘zâsından Müftizâde Hasan Vehbi 

Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb meblağı 

mezkûr-ı hakikde rehn hükmünde olmağla ecl-i mezkûr ma‘lûmunda deyn-i meblağ-ı 

merkum edâ olunmayıb fekk-i rehn mümkün olmaz ise menzil-i mahdûd-ı mezkûrı semen 

misliyle âhere bey‘ ve kabz şâhâne ve şâhâneden deyn-i mezkûrımıza edâya ve fazla kalur ise 

bize i‘tâya ve bunlar mütevaffık olduğu umûrun küllisine kelimâtımız …. fâniyyet-i vekîl-i 

mansûbu üzre azl ve in'izâlden masûn ve sulb-i akd-i rehînede meşrût-ı vekâlet-i devriyye-i 

sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh Hasan ve Hacı Efendi’ye tarafsızdan vekîl ve nâib-i menâb 

nasb ve ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi ber-veh-i muharrer vekâlet-i merkumeyi kabûl ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagi edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

ve imlâ olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Rebîü’l-evvel li-sene-i isnâ ve semânin 

ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Yorgancı el-Hâcc Abdurrahman Ağa  

Arâzî Başkâtibi Süleyman Bey  

Medine-i mezbûre meclis-i şerîfi a‘zâsından Nüfûs Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi  

 

XV/4b 

No: 10 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi ahâlîsinden Ömer Ali 

Ağa ibn-i el-Mütevis Arap oğlu Hasan Ağa ve zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife olan li-ebeveyn 

kız karındaşı Saliha Hatun ibnete’l merkum Arap oğlu Hasan Ağa nâm kimesneler meclis-i 
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şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre hanedânından ve meclis-i livâ a‘zâsından işbu 

bais‘ü’l-kitâb Mustafa Bey ibn-i Osman Ağa mahzarında her biri ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

idüb mûrisemiz babamız müteveffâ-yı merkum Arap oğlu Hasan Ağa’nın işbu hâzır-ı bi’l-

meclis Vasilaki veled-i  Beto nâm tâcire zimmetinde cihet-i karzdan deyni olub kablel edâ-i 

ve’l-ifâ babamız merkum Arap oğlu Hasan Ağa fevt olmağla bizler bi’l-vasî-i vaz‘ıyyed 

eylediğimiz babamız müteveffâ-yı merkumun tereke-i vâkıasından hâzır-ı merkum 

Vasilaki’ye edâ etmek üzre münâhid olduğu yirmi dört bin dokuz yüz elli guruş mûmâ-ileyh 

Mustafa Bey’in medyunumuz merkum Vasilaki zimmetinde cihet-i deyn-i şer‘îden yirmi dört 

bin dokuz yüz elli guruş alacağı olmağla cümle mezbûr meclisde hâzır ve mevcûd olduğumız 

halde merkum Vasilaki bizim zimmetimizde alacağı olan meblağ-ı merkum yirmi bin dokuz 

yüz elli guruş mûmâ-ileyh Mustafa Bey’e edâ etmek üzre bizi bi’t-terâzi mûmâ-ileyh Mustafa 

Bey’e havâliye-i sahîha-i şer‘iyye ile havâle eyledikde biz ve mûmâ-ileyh Mustafa Bey dahi 

her birimiz havâline merkumeyi ber-minvâl-i muharrer kabûl eyledik dediklerinde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ Ömer Ali Ağa ve kız karındaşı mezbûre Saliha Hatun’dan her biri 

yine meclis-i şer‘-i şerîfden Teke Sancâğı Kaim-mâkâmı olub sahib-i arz-ı vekâlete dahi 

müteferriât me‘mûriyyetinden olan mir-i mirân-ı kirâmdan saâdetlü el-Hâcc Hafız Rıdvan 

Paşa hazretlerinin bâhirü’ş-şereflerinden zikr-i âtî husûsda vekîl-i müeccel şer‘îsi livâ-yı 

mezbûr arâzî başkâtibi fütüvvetlü Süleyman Bey ibn-i Ömer Bey hâzır olduğu halde merkum 

Mustafa Bey mahzarında her biri ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i'tirâf-ı sarih-i mer'î idüb hâlâ 

mûrisemiz babamız müteveffâ-yı merkum Hüseyin Ağa’dan ikimizde araya ve suya bâ-

senedât tapu intikâl ile  medine-i mezbûre derûnunda kâin Kara Halil çiftliği dinmekle ma‘rûf 

ve ma‘lûmü’l-hudûdu’l-kıt‘a mutasarrıf olduğu nısf-ı çiftlik arâzîsini mûmâ-ileyh Mustafa 

Bey min-cihetü’l-havâle zimmetimizde alacağı meblağ yirmi dört bin dokuz yüz elli guruş 

mukabelesinde işbu târih-i hüccetden bir sene temâmına değin mûmâ-ileyh Mustafa Bey’e 

bâ-re‘y-i sâhib-i arz vefâ-i ferâğ ve tefvîz ve teslîm eylediğimiz sâhib-i arz vekîl-i hâzır 

mûmâ-ileyh Süleyman Bey dahi mûmâ-ileyh Mustafa Bey’in tasârrûfuna izn virilmekle ol 

dahi ber-vech-i muharrer tefrîg ve tefvîz tesellüm ve kabûl eyledim didiklerinde gıbbe’t-

tasdîkü’l- mu‘teber-i fârigan-ı merkuman Ömer Ali Ağa ve Saliha Hatun yine meclis-i şer‘-i 

enverde medine-i mezbûre hanedânından meclis-i livâ a‘zâsından Hakkızade mükerremetlü 

Hasan Vehbi Efendi mahzarında sâhib-i arz-ı vekîl mûmâ-ileyh Süleyman Bey dahi hâzır 

olduğu halde ve her biri ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb zikr olunan çiftlik arâzîsini vefâ-i 

ferâğımız hakkında rehîn hükmünde olmağla ecl-i mezkûr havâlinde deyn-i meblağ-ı 

merkuma edâ olunub tek rehîn mümkün olmaz ise nısf-ı çiftlik-i mezkûr arâzîsini izn-i sâhib-i 

arz ve bedel-i misliyle azl-i ferâğ ve kabz idile ve idildikden deyn-i mezkûrımıza edâya ve 
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fazla kalur ise bize i‘tâya ve bunlar mütevaffık olduğu umûrun küllisine kelimâtımız …. 

fâniyyet-i vekîl-i mazmûnı üzre azl ve in'izâlden masûn ve sulb-i akd-i rehînede meşrût 

vekâlet-i devriyye-i sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh Hasan Vehbi Efendi tarafımızdan vekîl 

ve nâib-i menâb-ı nasb ve ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi ber-veh-i muharrer vekâlet-i 

merkumeyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagi edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Rebîü’l-evvel li-

sene-i isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Yorgancı el-Hâcc Abdurrahman Ağa  

Arâzî Başkâtibi Süleyman Bey  

Medine-i mezbûre meclis a‘zâsından Nüfûs Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi  

 

XV/5a 

No: 11 

Medine-i Antalya mahallâtından Kara Dayı Mahallesi’nde sâkine ve zât-ı zeyl-i ver 

hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rûfe olan Aişe bint-i el-Hâcc 

Ramazan nâm Hatun’un li-ebeveyn kebîr er karındaşı olub zikr-i âtî husûsta ve ibrâya vekîl-i 

müeccel-i şer‘îsi Ahmed bin-el-merkum el-Hâcc Ramazan nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde müvekkile-i mezbûrenin zevc-i Mustafa işbu râfi‘ü’l-kitâb Mustafa bin Seyyid 

Ahmed nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr 

Mustafa müvekkilem kız karındaşım mezbûre Aişe Hatun’un zevc-i dahili olub mezbûr 

Mustafa zevcesi müvekkilem mezbûre Aişe Hatun işbu mahalle-i şer‘îde beyân-ı tatlîk 

etmekle zimmetinde mütekarrir ve ma‘kud-ı âliye olan iki yüz bir guruş mehr-i müeccel hakkı 

ve nafaka-i ma‘lûme ve müennes-i süknâ içün dahi bi’t-terâzi ta‘yîn olunan yüz guruş ve bâ-

sened-i nişân altunu bedeli nâmıyla nakd-i mehr-i muaccel hakkı olan üç yüz guruş ve yine 

mezbûrenin mâlından ahz ve istîhlak idüb ba‘de’t-terâfü’ş-şer‘ merkumdan tamâmen lâzım 

gelen bir ileğen ma‘ ibrik kıymeti yüz guruşdan cem‘an yedi yüz guruş ile aynen merkumdan 

lâzım gelen iki adû sahan ve bir yorgan ve bir tahta sandığı merkum Mustafa yedinden işbu 

meclis-i şer‘ide bi’l-vekâle ahz ve kabz idüb hukuk-ı zevcîyâta müteallike âmme-i devâi ve 

metâlibât ve kâffe-i imân ve muhâsamâtdan her birimiz asâlet-i vekâlete âherin zimmetini 

ibrâ ve ıskât idüb ve yine her birimiz asâlet-i vekâlete âherin ibrâsat-ı ber-minvâl-i muharrer 

kabûl ettik dediklerinde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î ma‘ hûve’l- vâki‘ bâ-taleb ketb olundu fî 

gurre-i şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  



 

 

152

 

Şühûdü’l-hâl 

Yağcı Hasan Rıdvan 

Tüccârdan Halil Senu  

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır İsmâîl  

Şeyh İbrahim el-Efradi  

 

No: 12 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Müteveffâ-yı âtîü’l-beyânın vâris olduğunu nefsinden asâleten ve Sefir oğlu Hasan içün 

vesâyeten iddia iden Emine bint-i Hasan bin Ali nâm Hatun tarafından zikr-i âtî husûsda 

mahalinden bi-şer-i zâtt-ı meclis bâ-hüceet-i şer‘iyye vekîl olduğu zât-ı mezbûreye bi’l-

müreffihatü’ş-şer‘iyye ârifân medine-i Yozgad mahallâtından Taşköbrü Mahallesi ahâlîsinden 

Mustafa bin Ali ve Ahmed bin Hasan şahâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘-i 

lâhik olan yine medine-i Yozgad mahallâtından Tekye Mahallesi ahâlîsinden Mehmed Arif 

bin Ömer nâm kimesne medine-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Teke 

Sancağı Kaim-mâkâmı olub beytü’l-mâl emâneti dahi müteferriât me‘mûriyyetinden olan 

mir-i mirân-ı kirâmdan saâdetlü el-Hâcc Hafız Rıdvan Paşa hazretlerinin taraf-ı bahirü’ş-

şereflerinden vekîl-i müsbit-i şer‘iyye Zabtiyye Bölükbaşısı Ali Ağa muvâcehesince üzerine 

bi’l-vekâlete deâvî ve takrîr-i kelâm idüb fi'l-asl medine-i Yozgad mahallâtından Taşköbrü 

Mahallesi ahâlîsinden olub bir müddetden beru ve medine-i Antalya’da zabtiyyelik 

hizmetiyle istihdâm olunmakda iken vefât etmekle zâhirde vâris ma‘rûf ve ma‘rûfesi 

olmamak zımmiyle terekesine mütehakkık kimesnesi olmamağla me‘mûr müşârü’l-ileyh 

izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyh Ali Ağa’ya suâl olunub ber-mûcib-i defter-i kassâm müteveffâ-yı 

mezbûrun yanında ve zuhûr iden nukud-ı mevcûdda ve tereke-i müsbitesi esmânı olan iki bin 

altı yüz elli sekiz guruşu bana teslîme tenbîh olunmak bi’l-vekâle matlubumdur dedikde 

gıbbe’s-suâl vekîl-i mûmâ-ileyh Ali Ağa cevâbında bi’l-cümle nukud ve tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr esmânı olan meblağ-ı merkum iki bin altı yüz elli sekiz guruş müvekkilime müşârü’l-

ileyhin bi’l-emâne zabt eylediğini ikrâr-ı lâkin müddeîyye-i müvekkile vasî-i mezbûre Emine 

Hatun’un verâseti ve vesâyeti ve müddeî-i vekîl-i merkum Mehmed Arif’in vekâleti 

ma‘lûmum değildir deyü ve ba‘de’l-inkâr müddeî-i vekîl-i merkum Mehmed Arif ber-vech-i 

muharrer müddeâsını şâhidan-ı ârifân olan merkuman şahâdetim ile bi’l-muvâcehe ber-nehc-i 
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şer‘î isbât etmeğin mûcibince meblağ-ı merkum iki bin altı yüz elli sekiz guruşı müddeî-i 

vekîl-i merkum Mehmed Arif’e edâ ve teslîmi me‘mûr-ı müşârü’l-ileyh izâfetle vekîl-i 

mûmâ-ileyh Ali Ağa’ya tenbîh olunduğı bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-

men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Rebîü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

XV/5b 

No: 13 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya Kazâ‘sı kurâsından Cumalar Karyesi sâkinlerinden Mehmed bin el-

Hâcc Osman nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

yine karye-i mezbûre ahâlîsinden Mehmed Ali bin Veli nâm kimesne muvâcehesinde mezbûr 

Mehmed Ali bundan iki mâh-ı mukaddem kendi mâlım olan sığırlarım mer‘ada gezerler iken 

mezbûr sığırlarımdan üç re‘s ineklerimi gasb etmekle mezbûr ineklerim katmalar ile 

aynılarını ve eger müstehlike iseler yevm-i gasbda olan kıymetlerini merkum Mehmed 

Ali’den hâlâ taleb iderim deyü üzerine da‘vâ eyledikde gıbbe’s-suâl ve’l-inkâr müddeî-i 

mezbûr Mehmed’den da‘vâ-yi mezkûresini ber-nehc-i şer‘î isbât içün beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz idüb talebiyle mûmâ-ileyh merkum Mehmed Ali 

adem gasb bi’l-muvâcehe (silik) şer‘î üzre tahlîf olunmağın mûcibince müddeî-i mezbûr 

Mehmed Ali da‘vâ-yi mezkûresiyle mezbûr Mehmed Ali’ye bilâ-beyyine muârazadan men' 

olunduğı tescîl ve huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr li-seneti isnâteyn ve 

semânineteyn ve mieteyn ve elf 
∗ Me‘mûr -ı müvekkil müşârü’l-ileyhin vâz-iyyed eylediği Halil Kavahi bin Hasan bin 

Abdullah’ın verâseti sâlifü’z-zikr medine-i Yozgad mahallâtından Taşköbrü Mahallesi’nde 

sâkine zevce-i menkûha-i metrûkesi müvekkilim vasî-i mezbûre Emine bint-i Hasan bin Ali 

nâm hatun ile müteveffâ-yı mezbûrenin firâşından hâsıl ve zevcesi müvekkilem vasî-i 

mezbûre Emine Hatun’dan mütevellid sulb-i sagîr oğlu Hasan mahzara ve merkumandan 

gayr-i verâseti ve terekesine (silik) 

 

XV/6a  

No: 14 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi ahâlîsinden ve evlâd-ı 

                                                        
∗ 12 no’lu belgenin devamıdır  ancak 13. belgeden sonra yazılmıştır 
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Arabdan Kasab Ali bin Halil nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre 

mahallâtından Bâlî Beğ Mahallesi’nde sâkine ve zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife olan işbu 

bais‘ü’l-kitâb Adile bint-i Çilingir Ali nâm hatunun zevci ve tarafından zikr-i âtî şer‘ü’t-

tasdîk vekîl-i müseccel-i şer‘îsi çilingir Zeybek Mehmed bin Mahmud nâm kimesne 

mahzarında bi’t-tav‘ihâ ve’l-rızâ' ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin 

sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye şer‘an ve müstakîle-i ma‘lûmem ve hakkım olub sâlifü’z-

zikr Timurcu Süleyman Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Kasab el-Hâcc Şahin menzili ve bir 

tarafdan Muallimü’l-Sıbyân Mustafa Hâce ve bir tarafdan Şeyh Ali menzili ve bir tarafdan 

Moravi Oris menzili ve bir tarafdan tarîk-i hâss ile mahdûd fevkanî iki oda ve bir mikdâr 

havlu-yu müştemil bir bâb mülk-i menzilimi cem‘-i tevâbi‘ ve levâhik ve kâffe-i hukuk ve 

murâfıkı ile tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside uhûd-i mübtelâ ve tagrîr ve gabin 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile beş bin beş yüz guruş müvekkile-i mezbûre 

Adile Hatun’a bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm∗ ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr beş 

bin beş yüz guruş müşterîyye-i müvekkile-i mezbûre Adile Hatun yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â 

alâkam ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla müşterîyye-i mezbûre Adile Hatun’un 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min 

şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Nüfus Nâzırı a‘zâ-yı meclisden fütüvvetlü Hüseyin Efendi 

Dîvân Kâtibi Mustafa Edib Efendi  

Tüccârdan Hafız Abdullah  

Hamami Kız İbrahim  

Kilimci Ali Çavuş 

 

No: 15 

Medine-i Antalya mahallâtından Çarşıcı Mahallesi sâkinelerinden iken bin iki yüz 

seksen iki senesi mâh-ı Rebîü’l-ahîrin yirminci günü vefât iden Aişe bint-i Hasan nâm 

hatunun verâset-i zevc-i metrûki Hüseyin bin Osman ve vâlidesi Aişe bint-i Abdullah ile sadr-

                                                        
∗ belgede “teslîm” yazılmıştır 
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ı sagîr oğlu Ömer ve sadriyye-i sagîre kızı Fatıma’ya munhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sagîr-i mezbûrun tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘îden bâ-

hüccet-i şer‘iyye vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan sagîr-i mezbûrun babası merkum Hasan 

Ağa’nın ve sagîre-i merkume müteveffât-ı merkumenin zevc-i evvelinin firâşından hâsıl 

olmağla daha evvel bâ-ma‘rifetü’ş-şer‘-i şerîf sagîre-i merkumenin tesviye-i umûrına vasî-i 

nasb ve ta‘yîn olunan Ahmed Ağa bin Mustafa nâm kimesnenin taleb ve ma‘rifetleriyle tahrîr 

ve beyânü’l-verese tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrenin terekesidir ki ber-vech-i 

âtîü’z-zikr olundu  

 

Köhne döşeme aded 3  Köhne kilim   Güğüm  

ma‘ yastık aded 12  aded 1    aded 1    

250 guruş    50 guruş   40 guruş   

 

Tencere ma‘ kabak  Hasır    Trablus şal  

aded 1     aded 1     aded 1 

20 guruş    10 guruş    80 guruş   

     

Sırma tebelikli fes   Canfes şalvar aded 1  Basma şalvar  

aded 1    Ma‘ gülmez entari aded 1 aded 2 

40 guruş   100 guruş    30 guruş 

 

Peştemâl ma‘    Çarşaf    Havlu kebîr aded 1  

mahreme aded 1  aded 1    ve sagîr aded 3 

25 guruş    40 guruş   10 guruş  

 

Sofra peşkiri      Yorgan döşek ma‘   Sanduk  

ma‘ gömlek aded 3   yastık aded 3   aded 1 

15 guruş    80 guruş    20 guruş   

 

Hurda     Mahmudiye altun aded 1 Yirmilik altun aded 24 

10 guruş   80 guruş    570 guruş     

 

Eski yirmilik altun   Yarım İslambul altun   Adliye altun  

aded 4    aded 1     aded 1 
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100 guruş    14 guruş    20 guruş  

 

Zevc-i merkum   İskelede olan kahvede  

zimmetinde muharrer  rub‘ hissesi 

müeccel hakkı   7500 guruş  

181 guruş      

 

Yekûnü’l-tereke 

8497 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye    Varaka-bahâ' 

219,5 guruş    13 guruş    5 guruş  

 

Masârif-i müteferrika  

42,5 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât  

280 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

8497 guruş  

 

Hissetü’z-zevci’l-merkum Hüseyin 

2124 guruş 10 para 

 

Hissetü’l-ümm'ü’l-mezbûre Aişe  

1416 guruş 6 para 

 

Hissetü’l-abinü’l-mezbûr Ömer  

3304 guruş 16 para 

 

Hissetü’l-binte’l-sagîrü’l-mezbûre Fatıma  
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1652 guruş 8 para 

 

Sahh  

 

XV/7a 

No: 16  

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i âliyenin 

Rum Milleti’nden Değirmenci İstori veled-i Kiryako nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden ve devlet-i merkumenin millet-i 

mezbûresinden İlyon veled-i Harlatyos nâm kimesne muvâcehesinde merkum İlyon Paşa 

Kavakları nâm mahallde kâin bir bâb değirmende olan nısf-ı hisse-i şâyiası beş yüz elli guruş 

her ayda iki def‘a ben değirmen-i mezkûrda horasan öğütmek şartıyla bey‘ ve teslîm 

eylediğimde merkum İlyon dahi ber- vech-i meşrût-ı iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl idüb ve 

şurût-ı mezkûr bey‘-i iftisâd ider olmağla semen nâmıyla bana virdiği beş yüz elli guruş 

benden gerüye ahz ve değirmen-i mezbûrda olan nısf-ı hisse-i mezkûremi bana red' ve teslîm 

etmek matlubumdur dedikde gıbbe’s-suâl ve’l-inkâr müddeî-i merkum İstori şeref-sâd-ı 

da‘vâsı ber-nehc-i şer‘î bi’l-muvâcehe isbâtdan sonra mûmâ-ileyh merkum İlyon bey‘-i 

mezkûrenin sulb-i akdine şart-nâme olmadığını ben bi’ş-şuhûs ve ve’t-tevâtür-i şahâdet 

itdirirdim deyüb nefîs-i tevâtür istimâ'-i meşrûa' ve meşhûr mü’t-tevâtürin hilâfete ikame 

olunan beyyine gayr-i makbûl olmağla vâki‘-i merkum İlyon ahrâr-ı ricâl-i nasârâdan devlet-i 

âliyenin Rum Milleti’nden Haradi veled-i Kiryo ve Evran veled-i Dimitri ve İstoroz veled-i 

Aleksi ve Hacı Siradi veled-i Yorgi ve Hacı Dimitri veled-i Vasili ve Hacı Luka veled-i 

Dimitri ve Yorgi veled-i Haradi ve Todori veled-i İvan ve Hacı Yani veled-i Dimitri ve Hacı 

Yani veled-i Evran ve Aleksi veled-i Dimitri ve Yorgi veled-i Epastol nâm kimesnelerin bey‘-

i mezbûrda her ayda iki gün horasan öğütmek şartı olmadığını cümlemiz şâhidleriz şahâdet 

dahi ideriz dimeleriyle def‘a meşrûhasını bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin 

mûcibince merkum İstori’nin değirmen-i mezkûrda olan nısf-ı hisse-i şâyiasını semen-i 

merkum beş yüz elli guruş bey‘-i sahîh ve nısf-ı değirmen-i mezkûr merkum İlyon’un mülk-i 

müşterâsı olması muktezâ-i şer‘-i âlî idiği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

el-emr li-men lehü’l-emr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 17 

Medine-i Antalya mahallâtından dâhil-i sûrda vâki‘ İskender Çelebi Mahallesi 



 

 

158

ahâlîsinden Dimyatlı Reîs İbrahim ibn-i Halil nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu 

işbu bais‘ü’l-kitâb Dimyatlı Reîs Abdullah ibn-i Mehmed Eleridi nâm kimesne mahzarında 

bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin bâ-

hüccet-i şer‘iyye şirâ‘en ve müstakîlen silk-i mülk-i sahîhamda münselik ve taht-ı tasrîfimde 

olub sâlifü’z-zikr İskender Çelebi Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Battal el-Hâcc Salih 

menzili ve bir tarafdan Osman Kapudan menzili ve bir tarafdan kale dîvârı ve tarafı râbi‘-i 

tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki oda ve tahtânî iki mağaza ve bir mikdâr havlu-yu 

müştemil bir bâb menzilim mücmeletü’l-tevâbi‘ ve’l-levâhik ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık 

tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-i mübtelâ ve tagrîr ve gabin ve 

muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yedi bin guruşı merkum Abdullah’a bey‘ ve 

temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm∗ ve 

kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan olan∗ meblağ-ı mezbûr yedi bin guruş müşterî-i 

merkum Reîs Abdullah yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabûl eyledim fî-mâba‘d 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub merkum Reîs 

Abdullah’ın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ yektâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-

tâsi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Rebîü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Abdulhamid Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim Lülü 

Tüccâr-ı hayriyyeden Hafız Abdi ibn-i Mehmed 

Şeyh İbrahim el-Efradi ibn-i Hasan  

Reîs Salim Bedevi Kapudan Veysi 

 

Sahh 

 

XV/7b  

No: 18  

Fi'l-asl Yozgatlı olub medine-i Antalya’da zabtiyyelik hizmetiyle istihdâm olunmakda 

iken bundan akdem vefât iden Ahmed ibn-i Abdurrahman  bin Abdullah’ın zâhirde vâris-i 

ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamağla masârifât-ı vâkıası ba‘de’l-ihrâc bâkî terekesi cânib-i beytü’l-

                                                        
∗ belgede “teslîm” yazılmış 
∗ “olan” mükerrerdir 
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mâla âid ve râci‘ olduğundan bu makule bilâ-vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfe vefât idenlerin 

terekelerini cânib-i beytü’l-mâl içün bi’l-emâne kabza me‘mûr hâlâ Teke Sancâğı Kaim-

mâkâmı olub beytü’l-mâl emâneti vasî-i müteferriât me‘mûriyyetinden olan mir-i mirân-ı 

kirâmdan saâdetlü el-Hâcc Hafız Rıdvan Paşa hazretleri taraf-ı bahirü’ş-şereflerinden mürsel-

i vekîl müseccel-i şerâit-i ketebeden Halil Efendi ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm 

ve sûk-ı sultânîde lede’t-tezkiye semen-i mislleriyle âhere bey‘ olunan tereke-i müteveffâ-yı 

merkumdur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn min şehr-i 

Rebîü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 

Esb-i re‘s aded 1   Hırdavat    Köhne heybe  

Ma‘ akar ve takım   15 guruş 30 para  aded 1 

450 guruş        3 guruş 

 

Köhne yağmurluk  

3 guruş 5 para 

 

Cem‘an yekûni’l-[hisse] 

 

471 guruş 35 para      

128 guruş 00 para    Techiz ve tekfîn 

343 guruş 35 para  

011 guruş 15 para    Dellâliyye eşyâ-yı mübî‘ berây-i hâzine-i celîle ve münâdî 

332 guruş 20 para 

000 guruş 20 para       Kaydiyye-yi defter berây-i hâzine-i celîle ve maa-kayd mahkeme 

332 guruş 00 para  

030 guruş 00 para      Mezkûr içün vuku‘ bulan masârifât 

302 guruş 00 para  

005 guruş 20 para       Resm-i kısmet âdî 

294 guruş 20 para  

005 guruş 00 para  Varaka-bahâ' 

292 guruş 20 para  Sahhü’l-bâkî 

 

Meblağ-ı merkum iki yüz doksan dört guruş yirmi para elli derûn-ı ihrâcâtda muharrer 
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dellâliyyenin cânib-i beytü’l-mâla ber-mûcib-i nizâmesine âid olan nısf hissesi beş guruş 

yirmi beş para ve kaydiyyenin nısf-ı hissesi olan on iki buçuk para ki cem‘an iki yüz doksan 

sekiz guruş on yedi buçuk para cânib-i beytü’l-mâl içün me‘mûr ma‘rifetleriyle Teke Mâl 

Sandığı’na teslîm olunduğı işbu mahalle şerh virildi 

 

No: 19 

Fi'l-asl diyâr-ı Mısriyye ahâlîsinden olub bir müddetden beru medine-i Antalya’da 

hamallık ile sâkin iken bundan akdem vefât iden Mehmed Muslidin Ahmed bin Abdullah’ın 

zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamağla masârifât-ı vâkıası ba‘de’l-harâc bâkî terekesi 

cânib-i beytü’l-mâla âid ve râci‘ olmağla medine-i mezbûrede bu makule bilâ-vâris-i ma‘rûf 

ve ma‘rûfe vefât idenlerin terekelerini bi’l-emâne kabza me‘mûr hâlâ Teke Sancâğı Kaim-

mâkâmı olub beytü’l-mâl emâneti vasî-i müteferriât me‘mûriyyetinden olan mir-i mirân-ı 

kirâmdan saâdetlü el-Hâcc Hafız Rıdvan Paşa hazretleri taraf-ı bahirü’ş-şereflerinden mürsel-

i vekîl-i müseccel-i şer‘iyyeleri ketebeden Halil Efendi ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve 

terkîm ve lede’l-müzâyede sûk-ı sultânîde lede’t-tezkiye semen-i mislleriyle bey‘ olunan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur fi’l-yevmi’s-sâbi‘ 

ve’l-işrîn fi'-şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Tahsîl olunan zimmeti olub  

 

Köhne kilim aded 1  Hırdavat    Def‘a hırdavat 

32 guruş    12 guruş   5 guruş  

 

Toprak çanak   Hamal Hasan Şuman  

aded 4    nâm kimesne  

5 guruş   70 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-hisse 

 

124 guruş       

032 guruş       Techiz ve tekfîn 

92 guruş  

01 guruş (silik)    Dellâliyye eşyâ mübî‘ berây-i hâzine-i celîle ve münâdî 

91 guruş 20 para  
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00 guruş 20 para  Kaydiyye defter berây-i hâzine-i celîle ve maa-kayd mahkeme 

91 guruş 0 para  

01 guruş 20 para  Hamalliye işbâ' 

29 guruş 20 para  

02 guruş 10 para      Resm-i kısmet âdî 

87 guruş (silik) 

02 guruş (silik)   Varaka-bahâ' 

80 guruş (silik)  Sahhü’l-bâkî 

 

Meblağ-ı bâkî merkum seksen yedi guruş on para elli dört ihrâcâtla muharrer dellâliyyenin 

ber-mûcib-i nizâmesine cânib-i beytü’l-mâla âid olan nısf hissesi otuz para ve kaydiyyenin 

nısf-ı hissesi olan on para ki cem‘an seksen altı guruş on para cânib-i beytü’l-mâl içün Teke 

Mâl Sandığı’na teslîm olunduğı işbu mahalle şerh virildi 

 

XV/8a 

No: 20 

Fi'l-asl Burdur ahâlîsinden olub medine-i Antalya’da ticâret tarîkiyle müsâferet üzre 

sâkin iken bundan akdem vefât iden Berber Osman bin Halil bin Abdullah’ın zâhirde vâris 

ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamağla masârifât-ı vâkıası ba‘de’l-harâc sahhü’l-bâkî terekesi cânib-i 

beytü’l-mâla âid ve râci‘ olduğundan medine-i mezbûrede bu makule bilâ-vâris ve ma‘rûfe 

vefât idenlerin terekelerine bi’l-emâne kabza me‘mûr hâlâ Teke Sancâğı Kaim-mâkâmı olub 

beytü’l-mâl emâneti dahi müteferriât me‘mûriyyetinden olan mir-i mirân-ı kirâmdan saâdetlü 

el-Hâcc Hafız Rıdvan Paşa hazretlerinin taraf-ı bahirü’ş-şereflerinden mürsel-i vekîl-i 

müseccel-i şer‘ileri ketebeden Moravi Emin Efendi ibn-i Süleyman ma‘rifet ve ma‘rifet-i∗ 

şer‘le tahrîr ve terkîm sûk-ı sultânîde ve ba‘de’l-müzâyede semen-i mislleriyle âhere bey‘ 

olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-

ahîr-i Rebîü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Maşalı sim sâat aded 1 Def‘a sâat aded 1  Def‘a sim sâat aded 1 

160 guruş    102 guruş    155 guruş  

 

Müsta‘mel çuka mintan  Basma zirâ‘ aded 5   Şişe nargile aded 1    

                                                        
∗ belgede “ma‘rife-i” yzılmış 
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aded 1     15 guruş    6 guruş 30 para 

25 guruş    

  

Hırdavat    Sandık aded 1   Kabaklı tencere aded 1 

 5 guruş   37 guruş   58 guruş 25 para 

 

Hınnâ tobra aded 1  Müsta‘mel yorgan yastık  Müsta‘mel aba aded 1  

15 guruş    125 guruş    31 guruş 

 

Yanında nukud zuhûr  

iden nakd-i mevcûd 

514 guruş 5 para 

 

1246 guruş 25 para  

94 guruş 30 para    Techiz ve tekfîn 

1151 guruş 35 para  

14 guruş 20 para      Dellâliyye eşyâ-yı mübî‘ berây-i hâzine-i celîle ve münâdî 

1137 guruş 15 para  

2 guruş 0 para             Kaydiyye defter berây-i hâzine-i celîle ve maa-kayd mahkeme 

1135 guruş 15 para  

2 guruş 5 para             Varaka-bahâ' 

1133 guruş 15 para  

4 guruş 0 para          Hamaliyye 

1129 guruş 15 para  

28 guruş 10 para         Resm-i kısmet âdî 

1101 guruş 5 para  Sahhü’l-bâkîü’l-âidât-ı cânib-i beytü’l-mâl 

 

Meblağ-ı bâkî-i merkum bin yüz bir guruş beş para ile derûn-ı ihrâcâta muharrer dellâliyyenin 

cânib-i beytü’l-mâla ber-mûcib-i nizâm-ı seniyyeye âid olan nısf-ı dellâliyye yedi guruş ve 

nısf-ı kaydiyye bir guruş ki cem‘an yekûn yüz dokuz guruş beş para  cânib-i beytü’l-mâl içün 

me‘mûr ma‘rifetleriyle Teke Mâl Sandığı’na teslîm olunduğı işbu mahalle şerh virildi 

 

XV/8b  

No: 21 
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Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Atîk Mahallesi’nde mütevehen sâkine iken 

bundan akdem vefât iden Cezayirli Hekîm el-Hâcc Hasan bin Hüseyin bin Abdullah’ın zevce-

i menkûha-i metrûkesi Şerife bint-i Ömer nâm hatundan gayr-i zâhirde vâris ma‘rûf ve 

ma‘rûfesi olmadığı eclden terekesinin rub‘-i zevcesi mezbûriye ve mâ-adâsı cânib-i beytü’l-

mâla âid ve râci‘ olmağla medine-i mezbûrede bu makule bilâ-vâris ma‘rûf ve ma‘rûfe vefât 

idenlerin terekelerini kabza me‘mûr hâlâ Teke Sancâğı Kaim-mâkâmı olub beytü’l-mâl 

emâneti dahi müteferriât me‘mûriyyetinden olan mir-i mirân-ı kirâmdan saâdetlü el-Hâcc 

Hafız Rıdvan Paşa hazretlerinin taraf-ı bahirü’ş-şereflerinden mürsel-i vekîl-i müseccel-i 

şer‘iyyeleri ketebeden Moravi Emin Efendi ibn-i Süleyman ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘ ile 

tahrîr ve terkîm ve lede’l-müzâyede sûk-ı sultânîde semen-i mislleriyle âhere bey‘ olunan 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesi defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-

yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Yorgan döşek yastık   Çanak tencere ma‘ kabak Sarık bost  

aded 3    83 guruş    20 guruş  

70 guruş      

 

Tebsi     Hırdavat    Don gömlek entari 

29,5 guruş    26 guruş    25 guruş  

 

Yelek sarık fes don gömlek Abdestlik   Kilim aded 1 

50 guruş    34 guruş    25 guruş 

 

Şemsiye ve nargüle 

21 guruş    

 

Yekûni’l-eşyâ 

382 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

Techiz ve tekfîn  Mehr-i müeccel  Dellâliyye-i eşyâ-yı 

81 guruş    müsbitü’z- zevcetü’l-  mübî‘ berây-i hâzine-i  

mezbûre Şerife Hatun  celîle ve münâdî 

250 guruş    7 guruş 20 para 
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Kaydiyye-yi defter-i   Varaka-bahâ'   Hamaliyye vesâir  

berây-i hâzine-i celîle  2 guruş    masârif-i müteferrika 

ve ma-kayd-ı mahkeme     10 guruş  

1 guruş  

 

Resm-i kısmet âdî    

1 guruş       

   

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

351 guruş 20 para   

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm 

29 guruş 20 para   Rub‘-i hissetü’z-zevcetü’l-mezbûre Şerife Hatun  

 

5 guruş 15 para    Bâkî âid elli cânib-i beytü’l-mâl  

22 guruş 5 para  

 

3 guruş 30 para  Derûn-ı ihrâcâtda olan dellâliyye-i muharrere-i mezkûreden ber-nehc-i 

şer‘î mûcib-i nizâmesine cânib-i beytü’l-mâla âid olan nısf-ı dellâliyye 

 

0 guruş 20 para  Yine derûn-ı ihrâcâtda olan kaydiyye-i muharrere-i mezkûreden ber-   

mûcib-i nizâmesine cânib-i beytü’l-mâla âid olan nısf-ı kaydiyye 

26 guruş 5 para 

 

İşbu yirmi altı guruş beş para cânib-i beytü’l-mâl içün me‘mûr ma‘rifetiyle Teke Mâl 

Sandığı’na teslîm olunduğı işbu mahalle şerh virildi  

işbu yirmi altı guruş beş para cânib-i (silik)∗ 

Sahh  

 

8b  

No: 22 

                                                        
∗ Karar yanlışlıkla ikinci kez yazılmak için başlanmıştır 
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∗Medine-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi Mahallesi ahâlîsinden Mehmed ibn-i 

Ahmed verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Hafize Hatun el-an el-emr 

meb‘ûs mahzar ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ Fatıma Hatun el‘ân ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb Mehmed bint-i Hafize Hatun bint-i Ahmed verâseti mezbûre Fatıma 

Hatun bint-i Zeliha ve bint-i Hafize bint-i (silik) 
∗∗Medine-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi Mahallesi ahâlîsinden Mehmed ibn-i 

Ahmed verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Hafize Hatun el‘ân mahzar ikrâr-

ı tam ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ Fatıma Hatun el‘ân ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

Mehmed bint-i Hafize Hatun bint-i Ahmed verâseti mezbûre Fatıma Hatun bint-i Zeliha ve 

bint-i Hafize bint-i (silik) 

 

XV/9a 

No: 23 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden iken bundan on sene 

mukaddem vefât iden bağçuvan esnâfından Alaiyeli el-Hâcc Ahmed bin Ahmed bin∗∗∗ 

Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Hanife bint-i el-Hâcc Veliüddin ve diğer 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Selime bint-i Mehmed nâm hatunlar ile mezbûre Selime 

Hatun’dan mütevellidât sulb-i kebîr oğulları Mehmed Ali ve Süleyman ve sulbiyye-i kebîre 

kızı Fatıma’ya münhasıra ba‘de’l-kable’l-kasım ibn-i mezbûr Süleyman dahi fevt olub 

verâset-i vâlidesi mezbûre Selime Hatun ile li-ebeveyn kebîr er karındaşı merkum Mehmed 

Ali ve li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre Fatıma’ya munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-

şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra bint-i mezbûre Fatıma Hatun’dan zikr-i âtî 

husûsda da‘vâya  vekîl olduğu zâtî-i mezbûreye bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân Karabacak 

İsmâîl Kethüda ibn-i Mehmed ve Müsteci oğlu Murad ibn-i Mustafa nâm kimesneler 

şahâdetleriyle mahzar hasm-ı câhidde ber-nehc-i şer‘î sâbit ve sübût vekâlet-i hükm-i şer‘î 

levâhik olan mezbûrenin kayınpederi Çoban oğlu Hüseyin bin Hasan nâm kimesne medine-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘imiz vâcibü’l tevkirde müteveffâ-yı mezbûrun sulb-i 

kebîr oğlu olub terekesine bi’l-verâse vaz‘ü’l-yed olan merkum Mehmed Ali muvâcehesinde 

müvekkilem mezbûre Fatıma’nın babası ve mûrisi müteveffâ-yı mezbûr el-Hâcc Ahmed’in 

                                                        
∗ 22. belge yarım bırakılmıştır 
∗∗ Belge mükerrerdir 
∗∗∗ “Ahmed bin” mükerrerdir 
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hîn-i vefâtında tahrîr olunan ber-mûcib-i defter-i kassâm terekesinden başka harc-ı ez-defteri 

kassâm mezkûr terekesi olub merkum Mehmed Ali’in âhere bey‘ itmiş olduğu bir bâr-gîr 

semeni altı yüz guruş ve diğer bir bâr-gîr semeni sekiz yüz guruş ve Sulak Karyesi’nde olan 

bir re‘s aygır ve sancâk-dâr oğlu Ömer zimmetinde olan bin yüz elli guruş ve Bağçuvan 

Süleyman Hâce zimmetine bin altı yüz elli guruş ve Bademağaçlı Hafız Efendi zimmetinde 

olan beş yüz guruş ve Çakallıklı Molla Bekir zimmetinde olan beş yüz guruş Sulaklı Ahmed 

oğlu Ahmed Ağa zimmetinde olan bin guruş ve İstanoslu Ali oğlu zimmetinde olan beş yüz 

guruş ve Karanfilci oğlu İbrahim zimmetinde olan üç yüz elli guruş ve Kal‘a Kethüdası oğlu 

İbrahim Ağa zimmetinde olan bin guruş ve Havalık kızı Şerife Hatun zimmetinde olan üç yüz 

guruş alacağını ve veresesi mezbûrun miyânelerinde müştereken ve aynen terk ve ibka‘ 

olunmuş olan mahalle-i merkumede vâki‘ mülk-i bağçesinden on sene zarfında vuku‘ bulan 

yirmi bin guruşluk hâsılatıyla yine on sene zarfında vuku‘ bulan on bin guruşluk çift-i 

hâsılatını müteveffâ-yı mezbûrın vefâtından sonra oğlu mezbûr Mehmed Ali bi-gayr-i hakk 

müstâkilen ahz ve kabz ve ketm ve ihfâ' etmekle hayvânât ve nakd ve zimmenât muharrere-i 

mezkûreleriyle dâhil ve defter-i kassâm terekesinden müvekkilem mezbûre Fatıma Hatun’un 

hisse-i ırsiyyesini karındaşı mezbûr Mehmed Ali’den bi’l-vekâle taleb iderim deyü da‘vâ 

ettikde mezbûr Mehmed Ali cevâbında ber-vech-i muharrer babası müteveffâ-yı mezbûrın 

terekesine bi’l-verâse vaz‘ıyyedini ikrâr-ı lâkin târih-i i‘lâmdan iki sene mukaddem kız 

karındaşım müddiyye-i müvekkile-i mezbûre Fatıma Hatun mûrisemiz babamız müteveffâ-yı 

mezbûr el-Hâcc Ahmed’in dâhil-i defter-i kassâm ez-girmelik bağçe sâir tereke-i 

ma‘lûmesinden hisse-i ırsiyyesi olan beş yüz kırk yedi guruş on altı para ve muahharen vefât 

iden li-ebeveyn er karındaşım mezbûr Süleyman’ın ez-girmelik bağçe hissesi işba ve sâire 

hissesinden kız karındaşımız müddiyye-i müvekkile-i mezbûre Fatıma Hatun hissesine isâbet 

iden üç yüz dört guruş altı para ki cem‘an sekiz yüz elli bir guruş yirmi iki para hissesini 

mahzar-ı şühûdda yedimden bi’l-verâse tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz idüb taksîmi 

derdest olunan mülk-i bağçe hissesinden mâ-adâ babası müteveffâ-yı ol mezbûr el-Hâcc 

Ahmed ve li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ-yı sânî-i mezbûr Süleyman’ın dâhil-i ez-defter-i 

kassâm mezkûr ve hâric-i ez-defter-i kâlil ve kesîr-i celil ve hakir bi’l-cümle resm-i mâl ıtlak 

olunmağla tereke-i ma‘lûme ve mecrûhalarına ve cem‘-i husûs-ı mîrâsa müteallike-i âmme-i 

devâi ve metâllibâtdan benim zimmetimi ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile bi’l-verâse ibrâ ve iskat 

etmekle binâen aleyh müddiyye-i müvekkile-i mezbûre Fatıma Hatun’un hisse-i ırsiyye-i 

metâllibesinden zimmetin berây olmuşdur deyü ba‘de’l-def‘ ve’l-inkâr def‘-i mezbûre 

Mehmed Ali def‘-i meşruhâsını medine-i mezbûre ahâlîsinden ve eşrâf hanedânından olub 

lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i el-Hâcc 
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Ahmed ve tüccârdan Yörük el-Hâcc İbrahim Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesneler 

şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe vech-i vechiye-i şer‘î üzre isbât etmeğin mûcibince müddeî-i 

vekîl-i mezbûr Çoban oğlu Hüseyin müvekkilesi mezbûre Fatıma Hatun’a izâfetle def‘-i 

mezbûr Mehmed Ali’ye bi-vech-i şer‘î maruzadan men' ve def‘ olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn min şehr-i 

Rebîü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 24 

Medine-i Antalya’da Şeyh Sinan Mahallesi’nde sâkine Akkadın Aişe bint-i Ali nâm 

hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb Burdurlu Kahveci Mehmed bin Hasan 

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tam ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb akd-i âtî‘üz zikrin sudûruna 

değin yedimde müstakîlen mâlım ve mülkim olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan 

benim nısf-ı menzilim ve bir tarafdan Kartoboğlu menzili ve bir tarafdan mûmâ-ileyh 

Kartoboğlu arsası ve taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî bir oda ve bir yaz ocağı ve 

bir ceviz ağacı ve iki asma ağacı ve bir portakal ağacı ve bir şeftalü ağaçta müştemil bir 

mikdâr havluyla nısf-ı menzili bi’l-cümle’t-tevâbi‘ ve’l-levâhik ve kâffetü’l-hukuk ve’l-

murâfık tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile dokuz yüz guruş mezbûr Mehmed Ağa’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dokuz yüz guruş müşterî-i mezbûr Mehmed 

Ağa’nın yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘dü’l-menzil-i mahdûd 

ve mezkûrında benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i mezbûr Mehmed 

Ağa’nın mülk-i müşterâ-i sahîh-i ve hakk-ı sarîhi olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-

yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/9b 

No: 25 

Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden olub bundan on sene 

mukaddem vefât iden Bağçuvan Alaiyeli el-Hâcc Ahmed bin Ahmed bin∗ Abdullah’ın 

verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi∗ Hanife bint-i el-Hâcc Veli ve diğer zevce-i menkûha-i 

                                                        
∗ “Ahmed bin” mükerrerdir. 
∗ belgede “metrûsi” yazılmıştır 
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metrûkesi∗∗ Selime bint-i Mehmed nâm hatunlar ile mezbûre Selime Hatun’dan 

mütevelliddler sulb-i kebîr oğulları Mehmed Ali ve Süleyman ve sulbiyye-i kebîr kızı 

Fatıma’ya münhasıra ba‘de’l-kable’l taksîm ibn-i mezbûr Süleyman dahi fevt olub verese-i 

vâlidesi mezbûre Selime Hatun ile li-ebeveyn kebîr er karındaşı mezbûr Mehmed Ali ve li-

ebeveyn kebîre kız karındaşı mezbûre Fatıma’ya munhasıra olduğu bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘ü’l-

enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra husûs-ı âtîü’l-beyân mahalinde taksîm ve fasl-ı hasm 

içün savb-ı şer‘ü’l enverden me'zûnen bi’l-hükm-i irsâl olunan Mahkeme-i Şer‘iyye Başkâtibi 

İsmâîl Hakkı Efendi mahalle-i mezbûrede Yüksek Mahalle nâm mahalde vâki‘ zikr-i âtî 

bağçeye varub zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin huzûrlarında akd-i meclis-i şer‘-

i âlî itdikde verese-i merkumundan işbu râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Ali meclis-i ma‘kud-ı 

mezkûrda vâlidesi mezbûre Selime Hatun’un zevci ve tarafından zikr-i âtî husûsda tasdîk-i 

vekîl olduğu zâtî mezbûreyi bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân Bağçuvan Yiğitbaşısı Molla 

Mehmed bin İsmâîl ve Mustafa Efendi ibn-i Ömer Efendi şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-

vech-i şer‘î sâbit olan Mehmed Onbaşı ibn-i Hasan ve bint-i mezbûre Fatıma Hatun’un 

kayınpederi ve tarafından zikr-i âtî husûsda tasdîk-i vekîl olduğu zât-ı mezbûreyi bi’l-

ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân Karabacak İsmâîl Kethüda ibn-i Mehmed ve Müsteci oğlu Murad 

bin Mustafa nâm kimesneler şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe vech-i şer‘î üzre sâbit olan Çoban 

oğlu Hüseyin bin Hasan nâm kimesneler ile diğer zevce-i mezbûre ma‘rifetü’z-zât Hanife 

Hatun mahzarlarında bi’l-verâse takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb işbu derûnunda 

akd-i meclis-i şer‘î âlî üzre sâlifü’z-zikr Şeyh Sinan Mahallesi’nde Yüksek Mahalle nâm 

mahalde vâki‘ bir tarafdan Bağçuvan müteveffâ Çavuş Hasan’ın vereselerinin bağçe hisseleri 

ve bir tarafdan Işıksade’nin sâkin olduğu kilise vakfı olan bağçe ve bir tarafdan Kazı Paşa 

Bağçesi ve bir tarafdan Süleyman Hâce Bağçesi taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd ve 

ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk bağçenin yedi sehm itibâriyle işbu hâzır-ı bi’l-meclis o ki 

vâlidem mezbûre Hanife Hatun’un iki sehm bâ-hüccet-i şer‘iyye şer‘an ve bir sehm 

vâlidesinden müntakil arsa yedinde mülk ve hakkı bâkî dört sehmi dahi mûrisem babam 

müteveffâ-yı mezbûr el-Hâcc Ahmed’in ale’l-vefât yedinde bâ-hüccet-i şer‘an mülk ve hakkı 

olub babam müteveffâ-yı mezbûr el-Hâcc Ahmed’in ba‘de’l-vefât bağçe-i mahdûd-ı 

mezkûrda olan dört sehm hissesi mes’ele-i mîrâsımız üzre seksen sehm itibâr olunub sihâm-ı 

mezkûreden beş sehmi zevcesi o ki vâlidem hazre-i mezbûre Hanife Hatun’a ve beş sehmi 

diğer zevcesi vâlidem müvekkile-i mezbûre Selime Hatun’a ve on dört sehmi kerîmesi kız 

karındaşım müvekkile-i mezbûre Fatıma’ya ve yirmi sekiz sehmi oğlu müteveffâ-yı sânî 

                                                        
∗∗ belgede “metrûsi” yazılmıştır 
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karındaşım Süleyman’a ve yirmi sekiz sehmi bana müntakil ve mevrûs olub ve yine 

müteveffâ-yı sânî-i merkum li-ebeveyn er karındaşım Süleyman’ın dahi babası müteveffâ-yı 

ol merkum el-Hâcc Ahmed’den irsâl-i intikâl iden bağçe-i mahdûd-ı mezkûrda olan yirmi 

sekiz sehm hisse-i irsiyyesi ba‘de’l-vefât mes’ele-i mîrâsımız üzre on sekiz sehm itibâr 

olunub sihâm-ı mezkûreden üç sehm vâlidesi müvekkile-i mezbûre Selime Hatun’a ve beş 

sehm li-ebeveyn kız karındaşı müvekkile-i mezbûre Fatıma’ya ve on sehm bana müntakil ve 

mevrûs olmağın o ki vâlidem hâzıra-i mezbûre Hanife ve müvekkiletân-ı mezbûrtan vâlidem 

Selime ve kız karındaşım Fatıma ile benim müteveffâ-yı ol babam merkum el-Hâcc 

Ahmed’den ve gerek karındaşım müteveffâ-yı sânî-i merkum Süleyman’dan bi’l-verese-i 

şer‘î iştîrâken yedimizde mülk-i mevrûsumuz olan bağçe-i mezkûrı taleb ve iltimâsımız ve 

ma‘rifet-i şer‘-i âliye sahîh-i mezkûr beyyinemizde bi’t-terâzî iktisâm olundukda bağçe-ii 

mezkûrdan ifrâz ve benim hisse-i irsiyyem içün temyin ve tezyîn olunan bir tarafdan merkum 

Işıksade’nin sâkin olduğu kilise vakfı olan bağçe ve bir tarafdan Kadı Paşa Bağçesi ve ba'-zân 

Süleyman Hâce Bağçesi ve bir tarafdan o ki vâlidem hâzıra-i mezbûre Hanife Hatun’un 

bağçe-i mahdûd-ı mezkûrda olan hissesi ve bir tarafdan vâlidem müvekkile-i mezbûre Selime 

Hatun ile kız karındaşım müvekkile-i mezbûre Fatıma’nın bu def‘a hisse-i irsiyyelerine ifrâz 

ve temyin olunan bağçe hisseleri ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd-ı ma‘lûmü’l-

müştemilât eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmire ve bostanlığı hâvî tahminen altı dönüm mülk-i 

bağçe hissemi kabz idüb husûs-ı mezbûrda müteallik-i âmme-i da‘vâdan her birimiz âherin 

zimmetini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ eyledik dedikde mezbûr Mehmed Ali’nin cem‘-i 

takrîrini o ki vâlidesi hâzıra-i mezbûre Hanife Hatun ile müvekkiletân-ı mezbûrtan Selime ve 

Fatıma’nın vekîlleri merkuman Mehmed Onbaşı ve Çoban oğlu Hüseyin’den her biri asâlete 

ve vekâlete tasdîk ve bu vech ile kat'â nazârı ve râfi'-i husûmet eylediklerini kâtib mûmâ-ileyh 

mahalinde ketb ve tahrîr mâ'en meb‘ûs-ı ümenâ-i şer‘ ile meclis-i şer‘iyyeye gelüb ale’l-

vuku‘a inhâ' ve takrîr etmeğin ba‘de’t-tenzîl mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i şehr-i 

Cemâziye’l-evveli li-seneti îsnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûd 

Antalya hanedânından rif'atlü el-Hâcc Ömer Ağa  

Bağçuvan Çavuş 

Bağçuvan Süleyman Hâce Hasan Yiğeni Alaiyeli Mehmed Çavuş  

Bağçuvan Yalakçı oğlu İbrahim  

Merkum Süleyman Hâce’nin Damadı Ali Efendi  

Mim  



 

 

170

Bağçuvan Â‘yân Mustafa Ağa  

Mim  

Bağçuvan Çavuş  

Emir Ahmed oğlu Ali Ağa  

Mim  

 

XV/10a 

No: 26 

Medine-i Antalya’da muzâfâ Karakoyunlu Aşîreti mahallâtından Kovanlık Mahallesi 

sâkinelerinden zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife olan Fatıma bint-i Süleyman nâm bikr-i bâliğa-i 

âkıla medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine Kovanlık 

Mahallesi ahâlîsinden Kahve Hatîbi İbrahim bin Süleyman [nâm] kimesne muvâcehesinde 

bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr İbrahim beni tezevvüce talîb olmağla 

ben dahi altı yüz guruş mehr-i müeccel ve yüz bir guruş mehr-i muaeccel tesemmileriyle işbu 

meclis-i şer‘-ide mahzar-ı şühûdda nefsimi rızâ'mla mezbûr İbrahim’e akd ve nikâh ve tezvîc 

eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer tezvîc ve kabûl etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

ve imlâ olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Cemâzi-yel-evveli li-seneti îsnâ ve semânin [ve] 

mieteyn ve elf 

 

Şühûd 

Rif'atlü el-Hâcc Ömer Ağa  

Antalya hanedânından İsmâîl Himmet Ağa  

Ekşili Karyesi’nden muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır İsmâîl  

 

No: 27 

Medine-i Antalya mahallâtından Rumkuşu Mahallesi sâkinelerinden ve devlet-i âliyenin 

Rum Milleti’nden ma‘rifetü’z-zât olan işbu bais‘ü’l-kitâb Kaderina bint-i Hacı Oril nâm 

hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i münîr-i vâcibü’l tevkirde hâlâ zevci olub lâkin beyyinelerinde 

hüsn-i maâşiretlü olmamağla aynılarınca menzil-i âherde sâkin olan devlet-i merkumenin 

millet-i merkumesinden Todoros bin Hacı Simon nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ânil merâm idüb her ne kadar ben zevc-i merkum Todoros’dan nüşûr idüb menzil-i 

âherde sâkine olduğumdan benim nafakam zevcim merkum Todoros’un üzerine vâcib değil 

ise de lâkin merkum Todoros’ın firâşından hâsıla ve benden mütevellide hâlâ bi-hakkü’l-
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hesâbe hâcer ve terbiyemde olan işbu hâzıra-i bi’l-meclis sulbîyye-yi sagîre kızı Vesite’nin 

asl mâlı olmayub muhtâc olmağla nafaka ve kisve-bahâ' vesâir-i levâzım-ı zarûriye içün 

babası mezbûr Todoros üzerine kıbel-i şer‘den mikdâr-ı kâffeye meblağ-ı farz ve takdîr 

olunmak matlubumdur dedikde gıbbe’t-tasdîk hâkim-i  mevkiî-i âliyyü’l-kitâb ref'-i kadere 

Molla el-Vahab Efendi hazretleri ve hacı sagîre-i mezbûre içün babası mezbûr Todoros 

üzerine bi’t-terâzî işbu târih-i ketebeden beher-şehr yirmişer guruş farz ve takdîr buyurub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr sagîr-i merkumın nafaka ve kisve-i vesâir-i levâzım-ı zarûriyesine 

harc ve sarfa veled-i el-iktîzâ'-i istidâneye indü’z-zafer merkum Todoros üzerine rücûâ' 

merkume Kaderina Hatun’a izn virmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-aşere 

min şehr-i Cemâzîye’l-evveli min-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Nüfûs Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi  

Müftü-i sâbık fekâhetlü Hasan Efendi  

Ve Zenail oğlu Hacı Evran Çorbacı  

Muhzır İsmâîl 

 

No: 28 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Kara Mahallesi’nde sâkine ve zât-ı zeyl-i 

hüccetde müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rife olan Hafize bint-i Emir Ahmed oğlu Ahmed Ağa nâm 

hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Sadri kebîr oğlu İbrahim dahi hâzır olduğu halde işbu 

bais‘ü’l-kitâb medine-i mezbûre mahallâtından Şeyh Şücaaddin Mahallesi ahâlîsinden Hâce 

oğlu Ömer Ali bin Ali nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ tarafları Tuzcu oğlu Hacı İstirati ve Mehmed Efendi ve Manav 

Uşâklarının Mehmed Ali ve Kalyoncu oğlu Abdurrahman  Bağçeleri ve merkum Ömer 

Ali’nin ve zevcem müteveffâ-yı Meşbeş oğlu Mehmed Hacı Kara Bağçesi dinmekle ma‘rûf 

olan bağçe ve cây ve tarîk-i âmm ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât Ali Ağa Bağçesi 

dinmekle meşhûr bir bâb mülk-i bağçede olan rub‘-i hisse-i şâyi'mi bi’l-cümle-yi maîşetimle 

ve bi-hüviyye tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile işbu târih-i hüccetden dört sene mukaddem iki bin yedi yüz guruş ve yine medine-i 

mezbûre çarşusında vâki‘ bir tarafdan Kabristan ve bir tarafdan Musa Efendi Dükkânı ve bir 

tar∗tarafdan Talâklı Mustafa Dükkânı ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-

                                                        
∗ “tar” fazla yazılmıştır. 
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müştemilât bir bâb mülk-i dükkânda olan rub‘-i hisse-i irsiyyemi tarafeynden îcâb ve kabûl-i 

hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile târih-i hüccet-i mezkûrdan yedi sene 

mukaddem dört yüz elli guruş merkum Ömer Ali’ye bey‘ ve temlîk ve şâyien teslîm 

eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semenleri olan cem‘an meblağ-ı mezbûr üç bin yüz elli guruşdan bin dokuz 

guruşını bundan akdem ahz ve kabz idüb bâkî kalan iki yüz guruşını merkum Ömer Ali işbu 

meclis-i şer‘ide bana def‘ ve teslîm etmekle bağçe ve dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrlarda olan 

rub‘-i hisse-i şâyiâlarda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub evvel târihlerinden 

beru mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarîhleri olub zikr olunan bağçe ve dükkân hisselerine ve 

semenlerine müteallike-i âmme-i da‘vâdan müşterî-i merkum Ömer Ali’nin zimmetini ibrâ-i 

âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât eyledim dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu fi’gurre-i Cemâziye’l-evveli li-seneti îsnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

(kesik) 

 

XV/10b 

No: 29 

Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi sâkine ve zât-ı zeyl-i hüccetde 

muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rife olan Hanife bint-i Veliyyüddin nâm hatun 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde üvey oğlu işbu râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Ali bin-el-müteveffâ 

Alaiyeli el-Hâcc Ahmed nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

idüb sâlifü’z-zikr Şeyh Sinan Mahallesi’nde Yüksek Mahalle nâm mahalde vâki‘ bir tarafdan 

müteveffâ Bağçuvan Çavuş Hasan’ın vereselerinin bağçe hisseleri ba'-zân Işıksade’nin sâkin 

olduğu kilise vakfı olan bağçe ve bir tarafdan Kazı Paşa Bağçesi ve bir tarafdan Süleyman 

Hâce Bağçesi taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk 

bağçenin yedi sehm itibâriyle iki sehm akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde bâ-

hüccet-i şer‘iyye-i şer‘an ve bir sehm vâlidemden irsen mülk ve hakkım olub mâ-adâ dört 

sehm zevcîm müteveffâ Alaiyeli el-Hâcc Ahmed’in yedinde olmağla bâ-hüccet-i mahdûd-ı 

mezkûrda yedi sehm itibâriyle şer‘an iki sehm ve vâlidemden irsen bir sehm ki cem‘an üç 

sehm hisse-i müfrezem ile zevcîm müteveffâ-yı merkum Alaiyeli el-Hâcc Ahmed’den 

müntakil hisse-i irsiyye-i ma‘lûmemi tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve 

tagrîr ve gabin ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile dört bin guruş üvey oğlum 

merkum Mehmed Ali’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer 
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iştirâ ve temellük ve teslîm∗ ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr 

dört bin guruş müşterî-i merkum Mehmed Ali yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz 

eyledim fî-mâba‘d bağçe-i mahdûd-ı mezkûrda benim vechen mine’l vücûh ve’l-sebeb 

mine’l-esbâb alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla merkum Mehmed Ali’nin 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’gurre-i şehr-i Cemâziye’l-

evveli li-seneti îsnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 30 

Medine-i Antalya mahallâtından Takyeci Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

vefât iden İsmâîl Efendi bin Saf Hüseyin bin Abdullah’ın sulb-i sagîr oğlu Hüsni’nin tesviye-i 

umûrını kıbel-i şer‘-i şerîfden vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan sagîr-i merkumân vâlidesi 

ma‘rifetü’z-zât Zeliha bint-i Hüseyin nâm Hatun meclis-i şer‘-i şerîfde takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ânil merâm idüb hâlâ kıbel-i şer‘-i şerîfden vasî-i mansûbesi olduğum Hüseyin’in 

babası müteveffâ-yı merkum İsmâîl’den mevrûs olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ inde’l-cîrân 

ma‘lûmü'l-mahdûd ve’l-etrâf bir bâb yeri dahi mülk-i menzil mürûr-ı eyyâm ve kürûr-ı avâm 

müşerref-i harâb ve mâil-i türâb olub imâret ve meremmetine sagîr-i mezbûrın ider mâlı 

olmadığından başka el-yevm sagîr-i mezbûrın nafaka ve kisveye eşşed-i ihtiyâc olub ve 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrdan mâ-adâ aslâ mâlı olmamağla bin menzil-i mezbûr-ı mahdûd 

yed-i münâdî ile semen-i mislliyle âhere bey‘ ve semen-i mezbûrı sagîr-i mezbûrın nafaka ve 

kisvesine harc ve sarf etmekle benim içün kıbel-i şer‘-i şerîfden bana izn virilmek bi’l-vesâye 

hâlâ matlubumdur dedikde vasî-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhası lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şühûd idikleri ihbâr olunan medine-i mezbûre ahâlîsinden Mehmed Hâce bin 

Süleyman ve Mehmed bin İsa ve Mehmed bin Saf Halil ve Hasan bin Halil nâm kimesnelerin 

şahâdetleriyle sâbit olmağın mûcibince vasî-i mezbûre Zeliha Hatun menzil-i mahdûd-ı 

mezbûrı semen-i mislliyle âhere bey‘ ve sagîr-i mezbûrın nafaka ve kisvesine harc ve sarf 

etmekle merkum Zeliha Hatun’a izn virildiği bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis aşere 

min şehr-i Cemâziye’l-evveli li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 31 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i âliyenin 

Rum Milleti’nden Kalamandoz oğlu Simon veled-i Kalaman meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

                                                        
∗ doğrusu “tesellüm” 
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yine mahalle-i mezbûre mütemekkinlerinden ve devlet-i merkumenin millet-i merkumesinden 

işbu bais‘ü’l-kitâb Dimitri veled-i Asir mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb 

işbu hâzır-ı bi’l-meclis Dimitri’ye mukaddemâ kendisinden semen-i ma‘lûme-i iştirâ 

eylediğim eşyâ-yı ma‘lûme esmânı olarak altı bin yedi yüz guruş sahîha deyni olduğu hâlâ 

yedimde müstakillen mülk ve hakkım olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafı Hacı Kiryako 

menzili ve bir tarafı Karakelle vâlidesi Aneste menzili ve bir tarafı Elkadralya menzili ve 

taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî bir odalı bir bâb mülk-i menzilimi cem‘-i tevâbi‘ 

ve levâhikiyle meblağ-ı mezbûr altı bin yedi yüz guruş mukabelesinde târih-i kitâbdan üç yüz 

altmış bir gün hitâmına değin merkum Dimitri’ye bey‘-i bilâ-vefâ tarîk üzre bey‘ ve ba‘de’t-

tahlîl teslîm eyledimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledi 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î merkum Simon’a beyyine meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

ketebeden Moralı Süleyman Efendi nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm idüb bey‘-i 

mezbûr hakikatda rehn hükmünde ecl-i mezkûr havâlinde deyn-i meblağ-ı merkum edâ 

olunmayıb tek rehn mümkün olmaz ise menzil-i mahdûd-ı mezkûrı semen-i mislliyle âhere 

bey‘ ve kabz-ı semen ve semenden deyn-i [mezkûrımıza edâ ve fazla] kalur ise bana  i‘tâya ve 

bunlar mütevaffık olduğu umûrun küllisine kelimâtımız …. fâniyyet-i vekîl-i mazmûnı üzre 

azl ve in-izâlden masûn ve sulb-i akd-i rehnde meşrût-ı vekâlet-i devriyye-i sahîhasına 

şer‘iyye ile mezbûr Süleyman Efendi’yi tarafımdan vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i merkumeyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbagi edâya taahhüd olmağın mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ aşere min şehr-i Cemâziye’l-evveli li-sene-i isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Eş-şeyh Muhiddin  

Çamterekzâde Hüseyin Efendi  

El-Hâcc Etya Efendi  

Moravi Hafız İsmâîl Efendi 
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No: 32 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinlerinden ve tebaa-yı 

devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden Berber Zenail veled-i Marko nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde medine-i mezbûre mahallâtından Takyeci Mahallesi sâkinlerinden Moralı 
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Dürzi Halil Ağa ibn-i Abdullah nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da‘vâ idüb merkum 

Halil Ağa bundan altı sene akdem yedime işbu senedi i‘tâ ve işbu sened-i mezbûr nâtık 

olduğu üzre Kıbrıs Cezîresi’nde Mustafa Efendi bin Abdullah nâm kimesne zimmetinde 

cihet-i karzdan yedi yüz guruş hakkım olmağla seni meblağ-ı mezbûrın kabzına ve getirib 

bana teslîm-i vekîl itdim dedikde ben dahi vekâlet-i mezbûre-yi bi’l-kabûl cezîre-i mezbûreye 

gidib merkum Mustafa Efendi’yi cezîre-i mezbûrede bulmamağla meblağ-ı mezbûrı 

kendisinden ahz ve kabz-ı muvaffak olmadığımdan yine Antalya’ya avret ve sened-i mezbûrı 

merkum Halil Ağa’ya edâ ve i‘tâ etmek murâd itdim ise de merkum Halil Ağa benden 

meblağ-ı mezbûrı fuzûlî bi-gayr-i hakk ahz etmekle suâl olunub meblağ-ı mezbûr yedi yüz 

guruş merkum Halil Ağa’dan tahsîl ve bana i‘tâ olunmak murâdımdır dedikde Halil Ağa dahi 

cevâbında ibtidâ'-i meblağ-ı mezbûr cezîre-i mezbûrede Mustafa Efendi’nin zimmeti olub 

merkum Zenail’in zimmeti olmadığını ikrâr-ı lâkin merkum Zenail meblağ-ı merkumı ikrâr 

etmekle ikrâr-ı mücerred yine binâen meblağ-ı merkumı bin merkum Zenail’den ahz ve kabz 

eyledim deyü ref'-i murâd itdi ise de böyle cihet-i beyân etmesinden ikrâr-ı mecerred mûcib-i 

ilzâm olmadığı merkum Halil Ağa’nın kendisine takdîm ve mûcibince merkum Zenail’den 

almış olduğu meblağ-ı merkum yedi yüz guruş merkum Zenail’e edâ ve teslîm etmek 

kendisine tenbîh olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

aşere min şehr-i Cemâziye’l-evveli li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 
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No: 33 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi ahâlîsinden devlet-i âliye 

tebaasının Rum Milleti’nden olub bundan akdem vefât iden Kaba oğlu Yörük veled-i Etnas 

veled-i Yorgi’nin vâris-i zevce-i metrûkesi Resbete bint-i Anderya ile sulb-i kebîr oğulları 

Etnas ve Pandeli ve sulb-i sagîr oğulları Lagori ve Yani ve sulbiyye-i kebîre kızı Deste ve 

sulbiyye-i sagîre kızı İlti’ye münhasıra olduğu lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra sigâr-ı merkumunun enişteleri olub tesviye-i emirlerine kıbel-i şer‘den vasî-i 

nasb ve ta‘yîn olan Zenail oğlu Hacı Dimitri veled-i Hacı Evran verese-i kibâr taleb ve 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese ve bi’l-faraziyyetü’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı merkum defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-

zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min şehr-i Rebîü’l-ahîr li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i merkumede  Müsta‘mel yörük   İki kanad cedîd  
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vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûdü’l-  kilimi    kilim  

müştemilât bir bâb   aded 5     aded 1 

mülk-i menzili  500 guruş    200 guruş 

45000 guruş    

 

Müsta‘mel kilim   Sagîr sancâk kilim  Köhne aba potur aded 1 

aded 1    aded 1    Yağmurluk aded 1  

300 guruş    30 guruş   70 guruş  

 

Evânî nuhâs    El leğeni aded 1  Kabaklı şorba bakracı 

24,5 kıyye fî 25  İbrik aded 1    aded 1  

612,5 guruş    80 guruş    30 guruş  

 

Sagîr sini aded 1   Kabaklı yumurta   Havan  

30 guruş    tabesi aded 1    40 guruş  

    30 guruş  

 

Bolat tebsi aded 1   Demir kepçe    Ma'den hurdalık 

Ma‘ arak takımı   aded 1    10 guruş  

60 guruş    5 guruş 

 

Orta şamdan∗   Köhne tarak aded 10   Filcan  

aded 2     Dirhem 80    aded 10 

40 guruş    200 guruş    10 guruş 

 

Tebsi aded 1    Çubuk tablası aded 6   Kahve değirmeni aded 1  

20 guruş    30 guruş    (silik) guruş  

 

Bakır cezve aded 2   Sagîr köhne bâ-çubuk  Şişe nargile ma‘  

Tabe aded 1    takımı aded 6    saru marpac  

75 guruş    400 guruş    32,5 guruş  

 

                                                        
∗ belgede “şemiden” yazılmış 
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Basma yüzlü yapağı   Penbe memlû basma   Derûnunda penbe  

memlû yasdık aded 1  yüzlü döşek aded 3   21 kıyye  

Derûnunda yapağı 3 kıyye     280 guruş    (silik) guruş 

200 guruş     

 

Penbe memlû köşe   Basma yüzlü   Yapağı memlû  

minderi aded 3   Müsta‘mel yorgan  beyaz şilte aded 3  

Yasdık aded 3   aded 3    Yasdık aded 3  

Penbe 9 kıyye   120 guruş   Derûnlarında yapağı 80 kıyye 

120 guruş          450 guruş 

         

Yapağı memlû mak‘ad    Çuka kablı Müsta‘mel  Müsta‘mel çuka heybe   

aded 1    Cild kafa kürk aded 1  aded 1 

Derûnunda yapağı 30 kıyye 420 guruş    200 guruş 

Kamış memlû yasdık   

aded 8  

300 guruş     

 

Köhne çuka kablı  Köhne kırmızı çuka   Müsta‘mel çitari uzun   

cild kafa ve çakaldız  çamaşur aded 1   entari aded 1    

kürkü aded 2   Ve köhne şal heybe aded 1 Basma yelek aded 2  

150 guruş   100 guruş   120 guruş 

     

Tahta sanduk   Müsta‘mel çul aded 1  Kebîr küb  

aded 1    Çuval aded 1    aded 2 

40 guruş   50 guruş    60 guruş 

 

Desti aded 12    Mîzân şişe aded 4  Nuhâs miskâl aded 1 

100 guruş    80 guruş   120 guruş 

 

Şamdan    İki gözlü sagîr tahta   Tahta sagîr tarabza 

aded 1     anbar aded 1    aded 1   

25 guruş    50 guruş    15 guruş 
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Köhne eğer ve göm    Çenaşir 3 kıyye   Revgân-ı sade kıyye 2 

60 guruş    75 guruş    20 guruş 

 

Hınta keyl 5    Hırdavat menzil   Harabi oğlu Osman yedinde 

80 guruş    255 guruş   ana koyun  aded 35 fî 40  

         1400 guruş 

 

Yörük oğlu Hüseyin   Def‘a teke aded 2  Karaözlü Koca Mehmed 

yedinde teke aded 2   60 guruş   oğlu Mustafa yedinde ana 

100 guruş        keçi aded 60 30 kıyye 

         1800 guruş 

 

Çebiç 30 aded 20 kıyye  Bâr-gîr aded 2   Kısrak aded 3  

600 guruş    900 guruş    1200 guruş 

      

Merkeb aded 1   Gebiz’de korularda Akyeş Çandır’da Bucaklı Bekir 

200 guruş    Bey yedinde öküz aded 1 255 guruş 

    Defterinde mâ'-kayd   

    zimem-i nassda alacağı   

500 guruş     

 

Mevzeler’de Mehmed  Mevzeler’de Deli Osman  Mevzeler’de Mehmed 

Kâhya’nın Hasan   Bey veled-i Mehmed   Ağa’nın Süleyman 

2264 guruş    64 guruş    636 guruş 

 

Ak Mustafa    Kel Odabaşı    Kul Ahmed 

171 guruş    360 guruş    175 guruş 

     

Hasan Dayı’nın Hüseyin  Hüsnice’nin Mustafa   Şeker oğlu Mehmed 

7 guruş    177 guruş    45 guruş 

 

Menbil oğlu Nizam Ali  Kara Osman oğlu Nebi  Çakır oğlu Osman 

28 guruş    98 guruş    66 guruş 
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Karamanlı Cafer   Kelek oğlu Ali   Sarı Oğlan 

248,5 guruş    911,5 guruş    36 guruş 

 

Mehter Ahmed   Mestan oğlu Kahraman  Varsaklı Osman 

140 guruş    50 guruş    20 guruş 

 

Top Salo    Koca Oğlan’ın Mahmud  Hasan oğlu Hasan 

70 guruş    128 guruş    37 guruş 

 

Barmaksız Halil  Onbaşı’nın karındaşı   Merkum Deli’nin 

33 guruş    İbrahim ve Deli’nin Kerim  Kerim’in kendisinde 

1365 guruş    110,5 guruş 

 

İstavruzlu Emin   Hacı İbrahim oğlu   Kara Halil 

oğlu Yûsuf’da   Mahmud Ali   291 guruş 

360 guruş    600 guruş 

 

Gedik Ali’nin    Yunus Kâhya’nın  Molla Osman 

oğlu Mehmed    oğlu Deli Ali    oğlu Veli 

120 guruş   153,5 guruş    55 guruş  

 

İdris     Osman Kâhya’nın   Sarı Kavas’ın 

35 guruş    ortağı Aşık Ömer   karındaşı (kesik) 

     320 guruş    100 guruş  

 

Gürülü    Kara Çanak oğlu Ali   Nebiş’in oğlu Ali 

123 guruş    2012 guruş    30 guruş 

 

Bal oğlu Süleyman   Çayelili Kavlak   Kavlak Veli’nin karındaşı 

250 guruş    550 guruş    35 guruş 

 

Çapallı Ceruz    Çayelili Hasan Ali   Bıyıklı’nın Çöm 

103,5 guruş    200 guruş    600 guruş 
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Köse’nin Veli   Veyis oğlu Mehmed Ali  Veli’nin Halil zimmetinde 

120 guruş    130 guruş     8 guruş 

 

Karkılı Koca Kel   Zurna’nın karındaşı   Koca Mehmed 

10,5 guruş    Küçücük Mehmed   oğlu Mustafa 

     175 guruş    601 guruş 

 

Molla Mustafa’nın   Himmet oğlu Ahmed   Durali   

Molla Süleyman   30 guruş    122 guruş 

65 guruş     

 

Zurna’nın oğlu Mehmed  Kavlak Halil    Tobsakal oğlu 

60 guruş    1478 guruş    Ahmed 

         151 guruş 

 

Akca Ahmed    Ak Mehmed oğlu Osman  Kör Mehmed Ali 

oğlu Süleyman  42 guruş    750 guruş 

72 guruş     

 

Hacı Celeplerli sagîr İsmâîl  Uzun Hasan oğlu Hasan  Odabaşı oğlu Yûsuf Ağa 

100 guruş    161 guruş    680 guruş 

 

Kavlak Osman   Biçi oğlu Osman   Karaöz ahâlîsinden 

99 guruş    40 guruş    ma‘lûmü’l-esâmîden 

        nefer kimesnelerin bâ- 

        sened zimmetlerinden 

        bâkî kalan 

        510 guruş   

 

Ali Fahreddin-i Kebîr  Yine Ali Fahreddin-i Kebîr  Ekiz oğlu Mehmed 

Karyesi’nden Berber   Karyesi’nden Usta Ahmed  423,5 guruş 

oğlu Süleyman   oğlu Koca Ahmed 

bâ-sened bâ-defter  1690 guruş 

2000 guruş      
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1660 guruş     

3660 guruş  

 

Fığlada Ali’nin İbrahim  Ürküden oğlu Hüseyin  Sulu İsmâîl 

600 guruş    139 guruş    250 guruş 

    

Kandıra’da Molla   Bölükbaşı kızı Şerife   Kara Hasan oğlu Hasan 

Ömer’in zevcesinde   142 guruş    201 guruş 

408 guruş     

 

Kel Ahmed’in oğlu   Dağlı oğlu Mustafa   Murtanalı Hasan 

Mehmed    142 guruş    50 guruş 

123 guruş     

 

Molla Ömer oğlu Osman  Abdullah’ın Kara Mustafa   Abdal Koca Bıyık 

20 guruş    60 guruş    48 guruş 

 

Hayta Oğlan    Kandıralı Ali Çavuş   Bogur Ali 

243 guruş    335 guruş    267,5 guruş 

 

Delice’de   Halil oğlu Kadulı   Kubder Hasan’ın Veli 

67 guruş    18 guruş    76 guruş 

 

Hacı Kubder’in   Yatır oğlu İbrahim  Çuhadar Mehmed  

Molla Süleyman   25 guruş   27 guruş  

34 guruş     

 

Harlı oğlu Kain   Ekmeşer oğlu Veli Ağa  Abdulkadir ağa’nın Mehmed  

106 guruş    1204 guruş    280 guruş  

 

Veli oğlu Osman  Burunsuz oğlu Hüseyin Merkum yedinde kabaldan 

67 guruş    190 guruş    12 guruş    

 

Değirmenci Hacı Sitefan  Kırbaşlı Mekşen oğlu  Çil Abidin’nin Mehmed 
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400 guruş    349 guruş    680 guruş 

 

Çil Abidin’nin Halil   Çil Abidin’nin   Eşoğlan oğlu 

129 guruş    Mehmed’in Ahmed   Kara Ali 

     40 guruş    344 guruş 

 

Molla Ahmed’in Abidin Nekoğlan    Mahmud’un Arab 

62 guruş    211 guruş    21 guruş 

 

Hatib Hâce   Karıklı Sağır    Çer oğlu 

56 guruş    20 guruş    116 guruş 

 

Dereli Musa     Fellah Mustafa   Koca’nın Molla Mehmed     

301 guruş 20 para   240 guruş    193 guruş 

 

Dereli Kel İbrahim   Dereli Mehmed   Çatallarda Taban 

34 guruş    296 guruş    516 guruş 

 

Yörük Osman    Sipahi Kel    Çatallar İhtiyar’ın 

391,5 guruş    90 guruş    Halil Kâhya   

    16 guruş 

 

İmâm’ın oğlu    Çakur Tac oğlu Ali   Göksellü oğlu 

Abidin    50 guruş    210 guruş 

42 guruş     

 

Çöb Sellü    Köyli Hasan    Akış oğlu Süleyman 

470 guruş    90 guruş    150 guruş 

 

Molla’nın oğlu Kıraç   Hüman Ahmed   Gemrek oğlu Süleyman 

75 guruş    82,5 guruş    93 guruş 

 

Molla Yûsuf    Ahmed Kâhya’nın   Ahmed Kâhya’nın 

10 guruş    Mehmed   İsmâîl 
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     30 guruş    436 guruş 

 

Molla Mehmed’in   Deli İmâm    Macar oğlu Toros 

oğlu Mehmed    10,5 guruş    84 guruş 

127 guruş     

 

Nizam Osman’ın oğlu  Tobbaşı    Osman oğlu Hasan 

120 guruş    209 guruş    104 guruş 

 

Molla Mahmud’un   Hasan Çavuş    Kara Mustafa’nın 

oğlu Hasan    30 guruş    Karabacak 

161 guruş        30 guruş 

 

Kayraklı Veli    Hâce oğlu Ömer Ali   Küpelilerli Kara Mehmed 

140 guruş    268 guruş    450 guruş 

   

Gebizli Battal Ağa’da  Gök Bekir    Cartalar Molla Mehmed 

üç kıt‘a sened mûcibince  70 guruş    70 guruş 

3259,5 guruş     

 

Koca’nın Mehmed   Gök Halil oğlu Osman  Hür Ali 

80 guruş    200 guruş    135,5 guruş 

 

Mollaser nâm kimesnede  Akman Bey    Küçük   

14 guruş    403 guruş    44 guruş 

 

Koca Osman zimmeti  Handem oğlu zimmeti Handem oğlu Ahmed 

1704,5 guruş    1668 guruş    180 guruş 

 

Hayta Oğlan’ın Çavuş  Hacı Kobdur’un   Yoylu’nın Yûsuf 

69 guruş    Koca Veli    70 guruş 

     486,5 guruş  

 

Kazan Mehmed   Gök Kerim    Danacı oğlu Hüseyin 
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15 guruş    36 guruş    866 guruş 

 

Tenbel oğlu Hüseyin   Kara Ali oğlu Ahmed  Fesdel Oğlu Mahmud 

685 guruş    343 guruş    4343 guruş 

 

Yanık oğlu İsmâîl   Kırbıyık Süleyman   Dişi oğlu Sellü 

200 guruş    220 guruş    117,5 guruş 

 

Tekye-nişîn Veli Ağa  Kara Abdal oğlu   Gürcüyan 

160 guruş    Molla Hüseyin   422 guruş 

     720,5 guruş  

 

Çil Gökşen oğlu Mustalu  Gebiz Ağası’nın İmâmda  Ovacıklı İsmâîl 

533,5 guruş    20 guruş    190 guruş 

  

Akış Bey    Serik Tosun nâm kimesne  Taraz oğlu Osman 

366 guruş    32 guruş    20 guruş 

 

Hudul Ali’nin oğlu   Çolak oğlu Mustafa   Antalyalı Çakal Hafız 

1228 guruş    20 guruş    oğlu Mustafa Efendi 

         210 guruş 

 

Zabtiyye Süleyman   Zabtiyye Burdurlu Kel  İbrahim Abdal Musa 

45 guruş    120 guruş    41 guruş 

      

Abdal Kara İsmâîl   Abdal Buyur oğlu   Abdal Kavrak  

oğlu Veli    Süleyman    Hüseyin 

350,5 guruş   21 guruş    65 guruş 

 

Abdal Dolma   Abdal Mürteza   Mevrûs Abdi 

10 guruş    18 guruş    58 guruş 

 

Benli Mehmed    

44,5 guruş     



 

 

185

 

Cem‘an yekûni’l-hisse  

115138,5 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Kabasakaloğlu babası  Müteveffâ-yı merkumân  Diğer karındaşı Katazlı  

Papas Velid Deyn-i müsbit   karındaşı Hacı Kula ibn-i  oğlu Ligori zimmî  

1500 guruş    Medine Deyn-i müsbit   Deyn-i müsbit   

    1115 guruş    1115 guruş  

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye    Varaka-bahâ'  

2678 guruş    172 guruş    50 guruş  

 

Kâtibiyye    Muhzıriyye                 Hidâmiyye 

380 guruş    20 guruş    200 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-tereke  

7230 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

107908 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-   Hissetü’l-bine’l-kebîrü’l- Hissetü’l-bine’l-kebîrü’l-  

merkume Desbite   merkum Etnas   merkum Pandili  

13488,5 guruş   18884 guruş    18884 guruş  

 

Hissetü’l-bine’l-sagîrü’l-  Hissetü’l-bine’l-sagîrü’l-  Hissetü’l-binte’l-kebîrü’l-  

merkum Ligori   merkum Yani    mezbûre Deste  

18884 guruş    18884 guruş    9442 guruş 

 

Hissetü’l- sagîrü’l-  

Mezbûre Eleni  

9442 guruş  
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XV/13a 

No: 34 

Medine-i Antalya ahâlîsinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden Hacı 

Heraldino veled-i Simon nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf ve zimmetimde işbu bais‘ü’l-rakim 

Hacı İlyon veled-i Yorgi nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb 

akd-i âtî‘üz-zikrin sudûruna değin yedimde müstâkilen hakkım ve mülkim olan Antalya 

Çarşus’ında vâki‘ bir tarafdan Â‘yân Ağa Hanı ve bir tarafdan medrese ve bir tarafdan Bâlî 

Beğ Câmi‘-i Şerîf Dükkânı ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk dükkânımı 

mücmletü’t-tevdî' ve’l-levâhik ve kaffetü’l-hukuk ve’l-murâfıkı tarafeynden îcâb ve kabûl-i 

hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bin guruş merkum Hacı 

İlyon’a bey‘ ve temlîk eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm 

ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr  bin guruş müşterî-i merkum 

Enahi İlyon yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d dükkân-ı 

mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i merkum Hacı 

İlyon’un mülk-i müşterâ-i sahîhi ve hakk-ı sarîhi olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-

yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Cemâziye’l-evveli li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Çilingir Anastas  

Kuyumcu İstanbullu Todori 

Kuyumcu Saçlı oğlu Pandeli  

ve gayr-i hum 

 

No: 35 

Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden Serik Kazâ‘sı kurâsından İstavruz Karyesi 

ahâlîsinden olub bundan beş sene mukaddem vefât iden el-Hâcc Ali Ağa ibn-i Hasan Kethüda 

ibn-i Abdullah’ın sulb-i sagîr oğlu Yûsuf ve sulbiyye-i sagîre kızları Kâmile ve Zürriyye’nin 

tesviye-i umûrlarına ol tahta kıbel-i şer‘den vasî-i mansûbeleri olduğu halde bu def‘a vefât 

iden sigâr-ı merkumunun levb-i kebîr er karındaşları Hasan Ali Ağa ibne’l-müteveffâ-yı el-

merkum el-Hâcc Ali Ağa’nın vasîleri olduğu merkumun Yûsuf ve Kâmile ve Zürriyye hâlâ 

sagîr ve sagîreler olub vasîye muhtâc olmalarıyla vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babaları 



 

 

187

müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ve mevrûs mâllarını Hafize kıbel-i şer‘-i şerîfden ahz vasî-i 

nasb ve ta‘yîn lâzım ve mühim olduğuna binâen emânet ile ma‘rûfe ve istikamet ile mevsûfe 

ve her vechle ve şâyet-i uhdesinden gelmeğe kadir∗ idiği zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî-i 

müslimin ihbârlarıyla inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık olan sigar-ı merkumunun 

vâlideleri zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife işbu bais‘ü’l-kitâb Aişe bint-i Yûsuf nâm hatun hâkim-i 

mevkiî sadr-ı kitâb-i tevâbil ve hüsn-i meâb efendi hazretleri sigar-ı merkumunun vakt-i rüşd 

ve sedâdlarına değin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarını hıfz ve tesviye-i 

umûrlarına vasî-i nasb ve ta‘yîn buyurdıkda ol dahi ber-veh-i muharrer vesâyet-i merkumeyi 

kabûl ve hizmet-i lâzımesini evveliyye taahhüd eyledikden sonra vasî-i mezbûrın talebiyle 

hâkim-i mûmâ-ileyh hazretleri sigar-ı merkumunun nafaka ve kisve-bahâ'ları içün babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ve mevrûs mâllarının nemâsından her birine işbu târih-i 

kitâbdan yevmi kırkar binden cem‘an üç guruş karz ve nakdîler idüb mübâlâgat-ı ma'rûzât-ı 

mezkûrun sigar-ı merkumunun nafaka ve kisve-bahâ' vesâir-i levâzım-ı zarûriyelerine harc ve 

sarf ve vakt-i hâcetde istidâneye ve lede’l-zâhir sigar-ı merkumunun mâllarına rücû‘ 

vâlideleri vasî-i mezbûre Aişe Hatun’a izn virmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Cemâziye’l-evveli li-seneti isnâ ve semânin [ve] mieteyn ve elf 

 

No: 36 

Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden Serik Nâhiyesi kurâsından İstavruz Karyesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Hasan Ali Ağa ibn-i el-Hâcc Ali Ağa ibn-i Hasan 

Kethüda’nın sulb-i sagîr oğlu Ali’nin vakt-i rüşd ve sedâdına değin babası müteveffâ-yı 

mezbûrdan müntakil ve mevrûs mâlını hıfz ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘den ber-mu'temed 

ve müntakim kimesne vasî-i∗ nasb ve ta‘yîn olunmak ehemm ve elzem olunduğı eclden sagîr-

i mezbûrın min-kable’l-âlem ceddi olub sadâkat ve istikamet ile ma‘rûf ve her vechle umûr ve 

vesâyet-i rûiyyete kadir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla 

inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu râfi‘ü’l-kitâb Leylek oğlu Ali Ağa ibn-i el-

Hâcc İbrahim nâm kimesneyi hâkimü’l-mevkiî sadr-ı kitâb bi-tevfîkü’l- refi'ü’l-müstetâbe 

efendi hazretleri sagîr-i mezbûrın vakt-i rüşd ve sedâdına değin babası müteveffâ-yı 

mezbûrdan müntakil mâlını hıfz ve tesviye-i umûrına vasî-i nasb ve ta‘yîn buyurdıkda ol dahi 

ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagi edâya 

taahhüd ve elzem eyledikden sonra vasî-i mezbûr taleb hâkim-i mûmâ-ileyh efendi hazretleri 

                                                        
∗ belgede “kader” yazılmış 
∗ belgede kelimenin ilk harfi (v) eksik yazılmış 
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sagîr-i mezbûrın ber-vech-i mübeyyen babası müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlının 

nemâsından işbu târih-i kitâbdan behr-i yevm ikişer guruş nafaka ve kisve-bahâ' farz ve takdîr 

buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîr-i mezbûr Ali’nin nafaka ve kisve-bahâ' vesâir 

levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarf ve vakt-i hâcetin istidâneye ve lede’l-zâhir sagîr-ı 

mezbûrın mâla rücû‘ dedesi vasî-i mezbûr Ali Ağa’ya izn virmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Cemâziye’l-evveli li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve 

elf  

 

Şühûd 

Mez‘ûnen ile’l-vakt fekâhetlü Mustafa Efendi 

A‘zâdan fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi  

A‘zâdan Nüfûs Nâzırı Hüseyin Efendi  

Karye-i merkume ahâlîsinden Hacı Kerim oğlu İbrahim Efendi  

Yine Karye-i kadîm ahâlîsinden Emin oğlu Mehmed Ağa  

Yine Karye-i kadîmden Kul Mahmud  

Yine Karye-i merkumdan İmâm Molla Hafız  

Mahkeme Muhzırbaşı Mehmed Celil  

 

XV/13b 

No: 37 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Fi'l-asl Kütahyalı olub bir müddetden beru medine-i Antalya’da ticâret tarîkiyle 

mütemekkin devlet-i âliye tebaasının Emeni Milleti’nden ve medine-i mezbûre iskelesi 

tüccârından Hacı Artin veled-i Kehmorak nâm bâzergân medine-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘îmizde medine-i mezbûre mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi 

mütemekkinelerinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti nisvânından Garfelya bint-i 

Dimitri nâm hatun muvâcehesinde merkume Garfelya işbu târih-i i‘lâmdan bir buçuk sene 

mukaddem sâlifü’z-zikr Câmi‘-i Cedîd Mahallesi’nde ve devlet-i âliye tebaasının Rum 

milletine mahsûs olan mahalde vâki‘ ezel-cîrân ma‘lûmü'l-mahdûdü’l-müştemilât bir bâb 

mülk-i menzil arsası üzerine benim içün mülkden bana bir menzil binâ' idüb masârifât-ı 

vâkıası her kaç bin guruş bâliğ olur ise ben sana edâ iderim deyü bana emr ve arsa-yı mezkûr 

üzerine menzil binâ'sına beni tevkîl etmekle binâen aleyh arsa-yı mezkûr üzerine merkum 

(silik) içün emr ve tevkîliyle mâlımdan müceddü’l-binâ‘ eylediğim fevkanî ve tahtânî büyût-ı 

adîde ve sofa vesâir enbiyâ-yı ma‘lûmesine bâ-defter-i müfredât vuku‘ bulan masârifâtım on 
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sekiz bin iki yüz seksen beş buçuk guruş ve hattâ semeninden bâkî beş yüz guruş ki cem‘an 

on sekiz bin yedi yüz seksen beş buçuk guruşdan merkumenin mukaddemâ bana nakdü’l-

teslîmi olan bin yedi yüz guruş merkumenin menzilinde sâkin olduğum müddet zimmetimde 

olan icâre hakkı beş yüz guruş ve kendi hizmeti [mukâbelesinde] bi’t-terâzî ta‘yîn olan icrââtı 

sekiz yüz guruş ki cem‘an üç bin guruşı ba‘de’t-tenzîl bâkî on beş bin yedi yüz seksen beş 

buçuk guruşı hâlâ merkume Garfelya Hatun zimmetinde alacak hakkım kalmağla taleb iderim 

deyü da‘vâ itdikde gıbbe’tü’l-istintâk merkume Garfelya Hatun dahi cevâbında meblağ-ı 

bâkî-i merkum on beş bin yedi yüz seksen beş buçuk guruş müddeî-i merkum Hacı Artin 

Bâzergân zimmetinde sahîha-i deyni olduğunu tâyıaten ikrâr ve i'tirâf esnâ'sında beynlerine 

muslihûnûn-ı tavassut idüb müddeî-i merkum Hacı Artin Bâzergân müddeîyye-i aleyhü’l-

merkume Garfelya Hatun ile da‘vâ-yı mezkûresinden on beş bin guruş üzerine inşâ-i akd-i 

sulh eylediklerinde merkume Garfelya Hatun dahi sulh-ı mezbûrı âli-i vacîbü’l-mezkûrı 

ba‘de’l-kabûl evveliyye müteahhide olmağla mûcibince ba‘de’l-sulh-ı mezbûr on beş bin 

guruşın merkume Garfelya Hatun’dan şer‘an tahsîl ile müddeî-i merkum Hacı Artin 

Bâzergân’a edâ ve teslîmi lâzım geldiği bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu tahriren 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Rebîü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 38 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nde Serik Nâhiyesi kurâ-i İstavruz Karyesi’nde sâkine 

iken bundan otuz sene akdem vefât iden Kaşlı kızı Aişe Hatun bint-i Abdullah bin 

Abdurrahman ’ın verâset-i zevc-i metrûki el-Hâcc Ali Ağa ibn-i Hasan Kethüda ile sulb-i 

oğlu Hasan Ali ve sulbiyye-i kebîre kızı Fatıma’ya münhasıra (silik) zevc-i merkum el-Hâcc 

Ali Ağa dahi târih-i hüccetden beş sene mukaddem vefât idüb verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi diğer Aişe bint-i Yûsuf ve ibn-i kebîr Mir Adem Hasan Ali ve bint-i kebîre-i 

mezbûre Fatıma ile zevce-i sabıka-i mezbûre Aişe Hatun mütevellidler sulb-i sagîr oğlu 

Yûsuf ve sulbiyye-i sagîre kızları Fatıma ve Huri’ye münhasıra ba‘de’l-ibn-i kebîr merkum 

Hasan Ali duhûr-ı fevt olub verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Mehmed 

Kethüda ile kendiden iden∗ evvel vefât iden Saliha bint-i Aişe’nin oğlu Ali nâm hatundan 

mütevellid sulb-i sagîr oğlu Ali’ye münhasır olduğu bi’l-enver zâhir ve nümâyadan 

olduklarından müteveffâ-yı sânî-i merkum el-Hâcc Ali Ağa’nın sagîr oğlu merkum Yûsuf ve 

subiyye-i sagîre kızları Kâmile ve Mürebbiye’nin tesviye-i umûrlarına olunagelenlere kıbel-i 

                                                        
∗ “iden” mükerrerdir 
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şer‘le bir vasî-i mansûbları olub kebîr er karındaşları merkum Hasan Ali’nin bu def‘a vuku‘-ı 

vefâtıyla yerine sigâr-ı merkumelerine kıbel-i şer‘-i şerîfden bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i nasb 

olunan vâlideleri nefsinde âmil-i mezbûre Aişe bint-i Yûsuf nâm hatun ile müteveffâ-yı 

merkumın sulbiyye-i kebîre kızları Fatıma Hatun taraflarından zikr-i âtî husûsda da‘vâ-yı 

vekîl olduğu dört mezbûrtanı bâ-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye-i arîfan karye ahâlîsinden İbrahim 

Efendi ibn-i el-Hâcc Abdulkerim ve el-Hâcc Hüseyin bin Mehmed sahâdetleriyle munhasıra 

hasm-ı câhidde ber-nehc-i şer‘î sâbit olan Ensar oğlu Mehmed Ağa ibn-i Ali ve mezbûre 

Fatıma Hatun’ın zevc-i Ahmed Ağa ibn-i Ahmed nâm kimesneler medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i [şer‘-i] şerîf-i enverde müteveffâ-yı sânî merkum Hasan Ali’nin sulb-

i sagîr oğlu mezbûr Ali’nin tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i 

mansûbemiz kablel-i mercî'leri olub müteveffâ-yı mezbûrun terekesine bi’l-vesâye vaz‘ü’l-

yed olan işbu râfi'ü’l-merkum Molla’nın oğlu Ali Ağa ibn-i Musa deyn-i ber-vechi 

muvâcehesinde müteveffâ-yı merkum Hasan Ali’nin ale’l-vefât yedinde olduğu halde 

terekesinden olmak zımmıyla bu def‘a tahrîr ve defter-i kassâmına dahil olunan muharrer 

altmış guruşdan mecmûan dört bin yirmi guruş minvâl altmış yedi aded yaldız altunı ve 

mecmûan bin dokuz yüz yetmiş birer guruş minvâl bir ahkât-ı beşer altunı mâ akçe ve 

mecmûan bin doksan guruş kıymetli üçler ve ortalar altunlı maâşâllah ve zülif basdı tabîr 

olunur yaldızlı gümüşler bâ-şart-ı kamerler ki cem‘an yedi bin seksen yedi guruşluk altun ve 

beşer takımdan müteveffâ-yı sânî-i merkum Hacı Ali Ağa’dan evvel vefât iden zevcesi 

Fatıma kızı mezbûre Aişe Hatun terekesinden olmak ihtimâl ve iştibâhdan olunmağla öyle 

olacağı zikr olunan altunlardan zevc-i müteveffâ-yı merkum Hacı Ali Ağa’ya isâbet eylediği 

merkumın rub‘-i hisse-i ırsiyyesi terekesine dahil ve müvekkile-i mûrisemiz mezbûrtan Aişe 

ve Fatıma hatunlar ile sigâr-ı merkumenin hisse-i ırsiyyeleri ifrâz ve mezbûrtan içün bize 

teslîme vasî-i merkum Ali Ağa’ya tenbîh olunmak bi’l-vekâle ma‘lûmemiz ve mezbûr vasî-i 

merkum Ali Ağa’nın inkârına mukârin bi’l-vekâle sagîr-i mezbûr Ali’ye bi-vech-i şer‘î 

muârazâdan medyun-ı merkumuna izâfetle men' olundukları bi’l-iltîmas huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ işrîn min şehr-i Cemâzi-yel-

evveli li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/14a 

No: 39 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi mütemekkinelerinden ve devlet-i 

âliye tebaasının Rum milleti nûrânîden Şemni tâifesinden hâvî ile ma‘rûfe olan işbu bais‘ü’l-

rakim Anista bint-i Hacı İllyon meclis-i şer‘î hatır-i lâzımü’l-tevkîrde İlyon’un er karındaşı 
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İlya veled-i merkum Hacı İlyon muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-

i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Karakıllı menzili ve bir tarafdan Makindoz oğlu Simon menzili 

ve bir tarafdan Nikol Usta menzili ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-

müştemilât bir bâb mülk-i menzil vâlidemiz müteveffiyye Ruşen bint-i (silik) hâl-i hayatında 

ve kemâl-i akl-i sıhhâtinde târih-i tahtına sekiz ay mukaddem hisse-i sabıkâ bin iki yüz seksen 

senesi şehr-i Ramazânü’l-mübârek evvelinde menzil-i mahdûd-ı mezkûru yedinde müstâkilen 

mülk ve hakkı olduğu halde mahzar-ı şühûdda rızâsıyla bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘-i ile beş yüz 

guruş semen-i merfû' merkum ve makbûza bey‘ ve  temlîk ve teslîme ben dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ [ve] temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyleyib ol vech ile menzil-i 

mahdûd-ı mezkûr târih-i merkumelerimiz ve benim mülk-i müşterâm olmamağın menzil-i 

mahdûd-ı mezkûru er karındaşım merkum İlya iki aydan berü ve kabûlü ve bi-gayr-i hakk-ı 

zabt etmekle suâl olunub kefîl ve bana teslîmi tenbîh olunmak matlubumdur dedikde gıbbe’s-

suâl merkum Elya cevâbında vâlidemiz müteveffîyye-yi merkume Ruşen hâl-i hayatında 

târih-i hüccetden beş ay mukaddem sene-i sabıkâ bin iki yüz seksen bir senesi şehr-i Zi’l-

hiccetü’ş-şerîfesi evâhırında ya‘nî kız karındaşım müddeiyye-yi mezbûre Zeliha’ya târih-i 

bey‘ ve teslîminin zevc-i âtî-üz-zikr menzil-i mahdûd-ı mezkûrın ba‘de’t-tamâmına binâen 

sahîha-i şerâitleriyle bana nasb ve temlîk ve teslîme ben dahi meclis-i seniyyemi eşheb ve 

kabûl ve temellük ve tesellüm eyleyib ol vechle mülk-i mevsûbem olmağla kefîl-i müsbit 

iderim deyü müddeiyye-yi merkume Anista’nın münâdî-i târihiyle menzil-i mülki olduğunu 

ba‘de’l-inkâr husûs-ı mezbûr târih-i esbâk-i vasî olmağla medine-i merkume Anista’dan târih-

i isâbet müddeâsına yine taleb olundukda ol dahi mezbûr vechiyesi (silik) âlisini madûl-i 

âherde dahi nasârâdan ve tebaa-yı devlet-i âliyeden olub lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şahâde 

idükleri ihbâr olunan Tuzcu oğlu Hacı İstirati veled-i Yorgi ve Hacı Dimitri veled-i Hacı 

Evran şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î üzre isbât etmeğin mûcibince menzil-i 

mahdûd-ı mezkûr medine-i merkume Anista’nın mülk-i müşterâsı olduğuna ba‘de’l-hükmü’l-

seniyye mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min şehr-

i Rebîü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Nüfûs Nâzırı Hacı Kabadayızâde fütüvvetlü Hüseyin Efendi  

Zenail oğlu Hacı Estaras  

Çorbacı Zenail oğlu Hacı Evran Çorbacı  

ve gayr-i hum 
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No: 40 

Medine-i Antalya mahallâtından Takyeci Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

vefât iden Hüdayi el-Hâcc Hüseyin bin Abdullah bin Abdurrahman sulb-i sagîr oğlu ve hisse-

i varîsi Hüseyin’in tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘-i şerîfden mansûb-ı vasî-i  nasb olunan 

Saliha bint-i (silik)  (silik) Töne meclis-i şer‘îmizde îcâbü’l-keyfiyyede (silik) bais‘ü’l-kitâb 

kalmadığından Şeyh Sinan veled-i İbrahim muvâcehesinde bi’l-vesâye ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb (silik) (silik) (silik) ve kaydında müstâkilen (silik) ve mülk ve (silik) (silik) oğlu 

Hüseyin’e mevrûs-ı müntâkil yolda hisse-i bir tarafdan Tob İmâm oğlu Mustafa menzili ve 

bir tarafdan Musa el-Hâcc Mehmed menzili ve bir tarafdan (silik) menzili (silik) (silik) (silik) 

(silik) (silik) 

 

XV/14b 

No: 41 

Medine-i Antalya dahilinde sınırına kâin Baba Doğan Mahallesi mütemekkinlerinden ve 

tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden ve çerçi esnâfından Vasili veled-i Kostanti 

medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şerîfde yine medine-i mezbûrda hüsn-i dahilinde 

Câmi‘-i Cedîd Mahallesi mütemekkinlerinden ve tebaa-yı devlet-i âliyenin millet-i 

merkumesinden Sir oğlu Hacı Ligori veled-i Nikola muvâcehesinde merkum Hacı Ligori 

zimmetinde târih-i i‘lâmdan elli altı gün mukaddem benim medine-i mezbûre çarşusına kâin 

dükkânım mâlımdan ve buradan sagîr-i istîkrâz-ı defter-i umûrına sarrâflı eşhâlin eylediği beş 

yüz guruş alacak hakkım olmağla meblağ-ı mezkûr beş yüz guruşı merkum Hacı Ligori’den 

hâlâ taleb iderim deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında inkâr etmeğe müddeî-i merkum 

Vasili’den ber-vech-i muharrer müddeâsına mutâbık-ı beyyine taleb olundukda lede’t-tezkiye 

adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan medine-i mezbûre mahallâtından Arab 

Mescîdi Mahallesi ahâlîsinden Bozhuri Mehmed Ali ibn-i Süleyman ve Makbule Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden Mali Aleksi oğlu Etnas 

veled-i İstiradi şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin mûcibince meblağ-

ı mezkûr beş yüz guruş müddeî-i merkum Vasili’ye edâ ve teslîmi merkum Sir oğlu Hacı 

Ligori’ye tenbîh olunduğı mübâşirleri  asâkir-i zabtiyye neferâtından Ahmed Çavuş yediyle 

huzûr-ı âliyem yine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-râbi‘ min Saferü’l-

hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 42 

Medine-i Antalya mahallâtından Kiçi Bâli Mahallesi ahâlîsinden olub bundan akdem 



 

 

193

vefât iden Osman Ağazâde Ahmed Bey ibne’l-merkum Osman Ağa ibn-i Mustafa’nın 

verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife Hatun bint-i el-Hâcc Halil ile mezbûre Şerife 

Hatun’dan mütevellid sulb-i sagîr oğlu Salih ve zevce-i sabıkâsı Savfiye Kemalideli 

Hatun’dan mütevellid ki sulbîyye-yi sagîre kızları Zeliha ve Şerife’ye tahsîs olduğu bi’l-ihbâr 

inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonraibn-i sagîr mezbûr Salih’in tesviye-yi 

umûrına vâlidesi mezbûre Şerife Hatun ve bintan-ı sagîretan-ı mezbûretan Zeliha ve 

Şerife’nin tesviye-yi umûrlarına abileri Hafız Ebubekir Efendi kıbel-i şer‘îden vasî-i nasb [ve] 

ta‘yîn olunub lâkin müteveffâ-yı mezbûrun ve yekûn-i terekesinden ezyed olmağla terekesini 

dahi veresesi istihlâk etmeyib bi’l-asâle ve bi’l-vesâye meclis-i şer‘îde lâkin kifâyet etmem ile 

binâen aleyh müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i tereke-i∗ kassâmını kabz-ı düyûn-ı müsbitesini 

gurm ve cahâlîye ashâb-ı hukukuyla edâya kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i nasb ve 

ta‘yîn olunan müteveffâ-yı mezbûrın li-ebeveyn karındaşı mûmâ-ileyh Hafız Ebubekir Efendi 

ashâb-ı hukuk taleb ve ma‘rifetleriyle tahrîr ve bey‘ ve beyne’l-vereseü’l-feryâ âlâ vechü’l-

feryâ tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrın terekesi esmân-ı defteridir ki ber-vech-i 

âtîü’z-zikr olunur fî gurre-i şehr-i Recebü’l-ahîr li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Oğlaklı keçi aded 15   Öküz siyah aded 1   Def‘a öküz aded 1  

Boz keçi aded 15  1000 guruş     800 guruş  

800 guruş     

 

Ortağı Süleyman yedinde  Araba timurı aded 1   Yünci Erikci Mehmed’e bey‘ 

öküz aded 1   150 guruş    olunan bir bâr-gîr ve semeni 

100 guruş        680 guruş  

 

Âmel-i mâlında  bâr-gîr  Saban timurı   Harman döveni  

aded 1    aded 3     aded 3 

180 guruş   50 guruş    100 guruş 

 

Koyun aded 1   Köhne kazgan aded 1  Bakrac aded 2   

100 guruş    6 kıyye   90 guruş  

     90 guruş     

 

                                                        
∗ “tereke-i” mukarrerdir 
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Çift timurlu tüfenk aded 1  Sini aded 1    Kabaklı sahan aded 5  

100 guruş    100 guruş    Koşuthane aded 2 

        190 guruş  

 

Kabaklı kebîr tencere  Def‘a tencere   Hamur leğeni  

aded 1      aded 2    aded 1 

36 guruş    50 guruş    70 guruş 

 

Kadayıf tebsisi aded 1  Sagîr sini aded 2  Def‘a kadayıf tebsisi aded 1 

40  guruş    80 guruş    70 guruş  

 

Leğen aded 1    Çuval çift aded 2   Çul aded 2  

31 guruş    80 guruş    150 guruş  

 

Şamdan aded 2  Köhne kilim aded 1   Köhne mihaffe kilimi  

65 guruş   20 guruş    aded 1 

         17 guruş  

 

Saki çuka abdestlik   Çuka şalvar aded 1   Def‘a çuka abdestlik  

Müsta‘mel aded 1   Şilte aded 1    aded 1 

166 guruş    156 guruş    111 guruş 

 

Şal abdestlik    Müsta‘mel çitari entari  İpek şal  

aded 1     aded 1    aded 1  

70 guruş   63 guruş    40 guruş 30 para 

 

Müsta‘mel yorgan aded 1 Döşek aded 3    Cedîd seccâde aded 1 

50 guruş    Yasdık aded 3    140 guruş  

    250 guruş  

 

Def‘a hamur leğeni aded 1  Leğen ma‘ ibrik   Kebîr hamam güğümü aded 1  

120 guruş    50 guruş    80 guruş  

 

Müsta‘mel mihaffe kilimi  Tahta sanduk   Müsta‘mel seccâde  
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aded 1     aded 1    aded 1 

300 guruş    30 guruş   50 guruş  

 

Köhne kilim    Şam işi harîr sagîr   Kabaklu sahan aded 1 

Güğüm    el peşkiri aded 1   Kabaklu tencere aded 1 

Köhne kazgan aded 1  150  guruş   50 guruş 

16 kıyye        

330 guruş         

 

Kabaksuz sahan aded 2  Kebîr hamâm leğeni aded 1 Lor leğeni aded 1  

20 guruş    40 guruş    20 guruş  

 

Müsta‘mel kilim   Yorgan   Benazır halı sîm  

aded 1    aded 2    Büyük kum sâati  

50 guruş    100 guruş   450 guruş  

 

Kebîr divâr tebsisi    Mihaffe çift    Nuhâs sagîr hamam 

aded 1     aded 1     geldeni aded 1  

175 guruş    120 guruş   25 guruş   

 

Gasaliyye sanduğu    Şerife Hatun’dan zevcesi  Hın-i vefâtından mezrû‘  

aded 1     mezbûre evânî-i nuhâs   bulunub ba‘de-hû hâsıl  

80 guruş    köhne 4 kıyye   olan zâhire hissesi hınta 

    Darı 2,5 kıyye   keyl 140 fî 20  

    70 guruş    2800 guruş  

 

Milâh keyl aded 24 fî 15  Sitâr keyl aded 13 fî 10  İstanos’da İmrahor  Karyesi’nde 

367,5 guruş    130 guruş    kiremit pûşîdeli fevkanî mak‘ad  

        ve oda ve tahtânîli meğaza vesâir 

        Müsta‘mel olduğu havlu  

ve bağçeye 

        hâvî bir bâb mülk-i menzil 

        11000 guruş  
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Yine mahallinde görece İmrahor Karyesi’nde   Yine İmrahor Karyesi’nden 

vâki‘ köy ticâr değirmeni  Zenci Arab Mürace’nin  Kerim oğlu Hasan zimmetinde  

ve gayet meşhûr ve havadar zimmeti olub Moravi Â‘yân  olan ma‘lûmü’l-mikdâr  

müştemilât-ı ma‘lûm bir Hüseyin Ağa’nın nısfı   alacakdan Ali Bey’e bâ-tahsîl  

taş üzre kirişli bir bâb  808 guruş    olunan hınta keyl 40  

mülk su değirmeni       700 guruş  

4000 guruş  

 

Yekûni’l-mâl  

28406 guruş  

 

00070 guruş 10 para      Derûn-ı terekece muharrer beyân olunan zevc-i Abdulkerim  

zevcesi 

28336 guruş 10 para     Mezbûre Zarife’nin olduğu kayd şod tenzîlesi 

00500 guruş      Techiz ve tekfîn  

27836 guruş 10 para      

00526 guruş 20 para      Dellâliyye adeti  

27309 guruş 30 para      

00043 guruş 30 para    Kaydiyye-yi defter-i hâvî 

27266 guruş 00 para      

00015 guruş 00 para           Damgalı kâğıt bahâ'  

28251 guruş 00 para        Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Cem‘an yekûni’l-müsbit 

 

Mehr-i müeccel-i müsbit  Deyn-i müsbit  sulbiyye-yi  

zevce-i mezbûre Şerife sagîre kızı Zeliha ve Şerife 

Hatun bâ-şahâdet  vâlideleri Kadunlı Hatun 

Kalelizâde Süleyman  ibnetü’l Hacı İbrahim 

Ağa ibn-i Ahmed ve  terekesinden bâ-şahâdet 

Kâtip İsmâîl Hakkı  Mustafa Bey ibn-i 

Efendi ibn-i Ali ba‘de’t- Osman Ve Kalelizâde  

tezkiye    mezbûr Süleyman Ağa ibn-i  

751 guruş   Ahmed ba‘de’t-tezkiye 
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051 guruş   Fedâü’l-yemîn 1502 guruş 17 para  Ber-mûcib-i defter-i kassâm hisse-i 

700 guruş       sagîrân-ı mezbûre Zeliha  1166 guruş 

Mine’l-gurebâ   1502 guruş 17 para  Ber-mûcib-i defter-i kassâm hisse-i  

542,5 guruş      sagîre-i mezbûre Şerife 1166 guruş 

           2332 guruş 

3004 guruş 34 para 

 

Deyn-i müsbit  fâilin   Deyn-i müsbit  Gabrin  Deyn-i müsbit  İtmekcizâde 

vâlidesi Aişe Hatun   oğlu Ahmed Usta mine’l- el-Hâcc Mehmed zevcesi  

ibnetü’l ibnetü’l∗ merkum  cihet-ikarz ve bey‘-i bâ- el-Hâcc Zeyneb Hatun Ahcu  

mine’l-cihet-i karz bâ-  şahâdet Koyuncuzâde  Osman bâ-şahâdet Kalelizâde 

şahâdet Kalelizâde  Hafız Osman bin  Süleyman Ağa ibn-i Ahmed 

Süleyman Ağa ibn-i  Mustafa ve Mustafa bey  ve Muhâfız Ali ibn-i el-Hâcc 

Ahmed ve Kâtip İsmâîl 2098,5 guruş   Hüseyin ba‘de’t-tezkiye 

Hakkı Efendi ibn-i   0198,5 guruş Fedâü’l-yemîn 766 guruş    

Ali ba‘de’t-tezkiye  1900 guruş   66 guruş   Fedâü’l-yemîn  

1000 guruş    Mine’l-gurebâ   700 guruş 

0060 guruş    1472,5 guruş   Mine’l-gurebâ  

0940 guruş  Fedâü’l-yemîn      542,5 guruş 

Mine’l-gurebâ         

728,5 guruş  

 

Deyn-i müsbit  Hamidli  Deyn-i müsbit  Moravi  Deyn-i müsbit  Zenail oğlu  

Mehmed’e lâzımü’l min- Â‘yân Hüseyin Ağa min-  Anastas veled-i Ligori  

semen-i bey‘ ve karzı  cihet-i karz-ı bâ-şahâdet ibn-i Osman’a bey‘  

bâ-şahâdet Derviş Hafız  Mora[vi] Rıdvan Efendi 650 guruş  

Osman ibn-i Mustafa ve  ibn-i Süleyman  Efendi ve Mine’l-gurebâ 

Dikici Alaiyeli Mehmed  Hâce Süleyman Efendi 503 guruş 30 para 

ve Reşid ibn-i Ahmed  ibn-i Ahmed ba‘de’t-tezkiye   

ba‘de’t-tezkiye ve resm-i  12070 guruş   

tahlîf ve resm-i kadîm  Mine’l-gurebâ    

1200 guruş      354 guruş 10 para       

                                                        
∗ “ibnetü’l” mükerrerdir 
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Mine’l-gurebâ         

930 guruş   

 

Deyn-i müsbit  tüccârdan  Deyn-i müsbit  Küçük  Deyn-i müsbit  Afyoncu  

Mezitci oğlu Hacı Nikola Dimitri oğlu Have veled-i İstirati veled-i Yani  

veled-i Have min-semen-i Kostantı min- cihet karz-ı bâ-temessük min-cihet-i  

bey‘-i bâ-şahâdet Hafız  bâ-şahâdet Tefeci Alaiyeli karz Tuzcı oğlu  

Bekir  Efendi ve Sıvacı Abdulkerim Ağa ibn-i Hacı İstirati ma‘rifetiyle 

Süleyman ba‘de’t-tezkiye  el-Hâcc Mehmed İtmekci 1500 guruş  

2095 guruş 30 para   Hasan Onbaşı ibn-i  0200 guruş   Fedâü’l-yemîn 

0595 guruş 30 para   Ramazan min-semen-i   1300 guruş 

Fedâü’l-yemîn   hınta keyl-i 400   Mine’l-gurebâ 

1500 guruş  00 para   Mehmed Ali bin bâ-şahâdet 1007,5 guruş 

Mine’l-gurebâ   Veliüddin ve Çorbacızâde  

1162,5 guruş   el-Hâcc Hasan bin  

     Hüseyin’in talebiye tenzîl  

     5180 guruş  

     6800 guruş     Fedâü’l-yemîn  

     11980 guruş  

     04980 guruş  

     07000 guruş   

    Mine’l-gurebâ  

    5425 guruş  

 

Deyn-i müsbit  Bâlî Beğ  Deyn-i müsbit  müteveffâ  Deyn-i müsbit  Arabkirli el- 

Câmi‘-i Şerîf Vakfı   Abdullah Yüzbaşı Etyan’a  Hâcc Hüseyin Ağa ibn-i Ali  

mâlından mütevaffâ el- vasî-i el-Hâcc Etya Efendi  bâ-şahâdet Manavzâde  

Hâcc Mehmed Efendi bâ- bâ-temessük min-cihet-i Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed  

şahâdet el-Hâcc Ömer karz-ı bâ-şahâdet el-Hâcc Ali Ağa ve Muhzır Ali Ağa  

Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed Ömer Ağa ibn-i el-Hâcc ibn-i el-Hâcc Hüseyin  

ve Hafız Bekir Efendi  Ahmed ve Hafız Bekir ba‘de’t-tezkiye  

ba‘de’t-tezkiye ve resm-i  Efendi ba‘de’t-tezkiye 1000 guruş  

tahlîf ve resm-i kadîm 1050 guruş 30 para  0100 guruş   Fedâü’l-yemîn 

690 guruş    Mine’l-gurebâ   0900 guruş  
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Mine’l-gurebâ   813 guruş 30 para  Mine’l-gurebâ  

534 guruş 30 para      697,5 guruş  

 

Deyn-i müsbit  Kâtip   Deyn-i müsbit  Dühancı  Deyn-i Sucu Hamal Ali  

Muhzır İsmâîl Hakkı   Molla Ömer oğlu   oğlu Mehmed âherinden  

Efendi an ve diyet hınta  Ebubekir min-semen-i bâkî 

keyl-i İstanbul 40  fî   bey‘     40 guruş  

23 sagîr keyl-i   52 guruş    Mine’l-gurebâ 31 guruş 

İstanbul 12 fî 10  Mine’l-gurebâ    

bâ-şahâdet Kalelizâde  40 guruş 12 para   

Süleyman Ağa Ahmed   

ve Dadı oğlu Dikici    

Hüseyin bin Ali    

ba‘de’t-tezkiye ve resm-i   

tahlîf ve resm-i kadîm   

1040 guruş     

Mine’l-gurebâ    

806 guruş     

 

Deyn-i Musa el-Hâcc  Deyn-i müsbit  Dikici  Deyn-i müsbit  Dul oğlu  

Salih Efendi     ve Dul oğlu Hüseyin bin  Hafız Mehmed bin Abdullah  

50 guruş    Ali bâ-şahâdet Kahveci  bâ-şahâdet Kahveci Osman 

Mine’l-gurebâ    Osman bin Mehmed’e bin Mehmed oğlu ibn-i  

38 guruş 30 para  resm-i kadîm ve Hafız el-Hâcc Hüseyin ba‘de’t- 

    Mehmed masârifât-ı   tezkiye ve resm-i tahlîf  

    ba‘de’t-tezkiye ve resm-i  ve resm-i kadîm 

    tahlîf ve resm-i kadîm  200 guruş  

    160 guruş   Mine’l-gurebâ 155 guruş  

    Mine’l-gurebâ 124 guruş    

 

Yekûni’l-dîvânü’l-müsbit 838 guruş  

35146 guruş 34 para 

 

XV/15b 
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No: 43 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi mütemekkinlerinden ve 

devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden Andon oğlu Mihail veled-i Yorgi medine-i 

mezbûre mahallesinde meclis-i şer‘î hatîbde li-ebeveyn kız karındaşı baîşetü’l-i‘lâm Hacı 

Anna muvâcehesinde diğer li-ebeveyn er karındaşları Babuşcu Elyaz ve Hacı Dimitri ve 

Aleksi dahi hâzır oldukları halde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan mescîd-i şerif vakfı olan menzili ve bir tarafdan 

Berber Şişman Yani menzili ve bir tarafdan Berber Kemlin Elzun menzili ve bir tarafdan 

Andon oğlu Usta Kiryako menzili ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-

müştemilât bir bâb mülk-i menzil vâlidemiz müteveffiye Hacı Eleni bint-i Mihail’in 

hayatında yedinden müstâkilen mülki olduğu halde vâlidem merkume Hacı Eleni târih-i 

i‘lâmdan üç sene mukaddem hâl-i hayatında ve kemâl-i akl ve sıhhâtında menzil-i 

mezkûresinden merkum Berber Şişman Yani tarafında tahtânî bir odasıyla merkum Berber 

Şişman Yani ile müşterek olan dîvârda tûlen otuz beşer karış ve arzen altı karış havlusunu 

ifrâz ve bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bin guruş semen-i medfû' ve makbûz hisse kız 

karındaşımız merkum Hacı Anna’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm ve menzil-i mahdûd-ı mezkûr 

dükkânımızdan batî talân-sâfi ve fevkâni odasından nısfını cem‘-i müştemilâtıyla bana virdiği 

nısfını karındaşlarım hâzırun merkumun  Hacı Dimitri ve Aleksi ve İlyon’a bâtî sahîha-i 

şer‘iyye ile bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğinde biz dahi ezhâb ve temellük ve tesellüm ve 

kabz ve kabûl eylediğimizden sonra ben ve karındaşlarım hâzırun ve merkuman Hacı Dimitri 

ve Aleksi fevkanî menzil-i mahdûd-ı mezkûrda olan hisselerimizi er karındaşımız hâzır-ı 

merkum İlyon’a semen-i ma‘lûm ve makbûza bey‘ idüb lâkin vâlidemiz müteveffiyye-yi 

mezbûre Hacı Eleni’nin cümlemize âlîe’l-müşterek Mihail’e terk ve ibka‘ eylediği iki kanatlu 

zokak kapusunın dahilinde olan arâzîden sekiz karış yolda olan hisselerimizi kız karındaşımız 

merkume Hacı Anna’ya ve er karındaşımız merkum İlyon’a âlîe’l-müşterek es-seviyy ben ve 

karındaşlarım hâzırun merkuman Mihail’e terk idüb ol vechle zikr olunan arâzîden sekiz karış 

yoldan nısfı olan dokuz karış kız karındaşımız Hacı Anna’nın menzil-i yolı olub tarîk-i 

mezkûrın nısfından benim ve er karındaşlarım hâzırun merkumun Hacı Dimitri ve Aleksi ve 

İlyon’ın alâka ve medhâllerimiz kalmamışdır deyü müddeî-i merkum Mihail bâ-mahalle-i 

tagrîr-i meşrû hîn-i mezbûre Hacı Anna ile hâzıran-ı merkumandan her biri tahkik ve tasdîk 

eylediği bi’t-tamâm huzûrı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-menlehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hâdî 

ve’l-işrîn min  Muharrerü’l-muharrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 
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XV/16a 

No: 44 

Medine-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi Mahallesi ahâlîsinden olub sene-i 

sabıkâ-i hâl-i hayatında cânib-i hicâz-ı mağfiretü’l-tetrâza azîmet idüb medine-i mezbûre 

nûrullahü tealâ âlâ-yevmü’l-âhirede kıbel-i edâ-i ahdde vefât iden el-Hâcc Ali Usta ibn-i 

Mustafa’nın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeliha bint-i Abdulbaki nâm hatun ile 

zevce-i mezbûre Zeliha Hatun’dan mütevellidler sulb-i kebîr oğulları gaib-i izzü’l-beled 

Abdulbaki ve hâzırun babaları Hafız Mustafa ve Mehmed ve Osman ve sulbiyye-i kebîre kızı 

Fatıma ve müteveffîyye zevcesi Hafize Hatun’dan mütevellide sulbiyye-i kebîre kızı Aişe’ye 

munhasıra olduğu bi’l-isbât inde’ş-şer‘ zâhir ve nümâyân oldukdan sonra gaib-i merkum 

Abdulbaki’nin hisse-i irsiyyesini kabz ve hıfz tarafeynden vekîl olduğu medine-i mezbûre 

hanedânından Vezurzâde Hasan Bey ve Sırac Kirişçi Hüseyin’in şahâdetleriyle sâbit olan 

debbâğ esnâfından Çilli oğlu Ahmed Ağa ibn-i Süleyman ve verese-i hâzırun-ı merkumundan 

zevce-i mezbûre Zeliha ibne’l-merkum ve Hafız Mustafa ve Mehmed ve Osman benât-ı 

mezbûrat Fatıma ve Aişe hatunlar taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile refîki Gubbeddin 

oğlu el-Hâcc Ahmed ve mahalle-i mezbûre imâmı Cinnazzâde es-Seyyid Hafız Ali Efendi 

hâzır oldukları halde tahrîh ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farâziyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve eyân olunur  

 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘  Menzil-i mezkûr havlusu  Koca kır bâr-gîr  

sâkin olduğu bir bâb mülk-i  dahilinde müstakilen mülki aded 1  

menzilde sülüs-i hissesi olan bir mikdâr mülk-i arsa  400 guruş  

2500 guruş    600 guruş     

 

Kazgan aded 1 kıyye 10  Sagîr su güğümü aded 1  Tabe âidesi aded 1  

200 guruş    40 guruş    5 guruş  

 

Kabaklı tencere aded 2 Köhne el leğeni  Çukur sahan aded 2  

60 guruş    15 guruş     30 guruş  

 

Müsta‘mel mihaffe kilim  Cedîd türkmen  Serik çulu  

aded 1     120 guruş    aded 1  

150 guruş        40 guruş  
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Köhne kilim aded 1   Müsta‘mel türkmen   Çuval çift aded 2 

20 guruş    60 guruş    60 guruş  

 

Müsta‘mel harîr  Nuhâs kahve cezvesi aded 2  Tahta sanduk  

aded 2     Kahve değirmeni aded 1  aded 2  

20 guruş     40 guruş     40 guruş  

 

Müsta‘mel çuka çift aded 1  Tahta sagîr anbar aded 1  Şamdan aded 1  

100 guruş    30 guruş    10 guruş  

 

Müsta‘mel basma yorgan  Taht-ı icâresinde dükkândan  Hîn-i vefâtında yanında  

aded 2     derûnunda keser ve bıçkı  zuhûr iden nukûd-ı mevcûd  

Döşek aded 2    ve türlü vesâir eşcâr ve  olan terekede mîrâs-ı esmânı  

Minder aded 1   hudûd-ı arsa dan fî 3  olub refîki Abidin oğlu  

Yasdık aded 4   250 guruş   el-Hâcc Ahmed’in yedinde  

150 guruş        küllisi olan meblağ  

          1100 guruş  

 

Cem‘an yekûn  

6070 guruş  

 

Minhal-ihrâcât  

 

Vücûh yere vasiyyet-i  Antalya çarşusında dükkânı Mehr-i müeccel-i müsbit  

müsbitesi   civârında kâin su yolu   zevceü’l-mezbûre  

250 guruş    için vakf eylediği nukûd  Zeliha Hatun  

     100 guruş    301 guruş  

 

Deyn-i müsbit  kızı   Sâkin olduğu mezkûr   Deyn-i müsbit  Yahudi  

mütevefîyyenin sagîr   İskender Çelebi Mahallesi Çelebun bâ-kararü’l-verese  

oğlu Hüseyin    avârız vakfı mâlından  100 guruş  

293,5 guruş    zimmeti olduğu sâbit olan  

    200 guruş 
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Deyn-i müsbit  Siradi  Deyn-i müsbit  Aslan  Deyn-i müsbit  damadı  

Bazergân bâ-ikrârü’l verese Bazergân bâ-kararü’l verese Konyalı oğlu Ahmed  

24 guruş    19 guruş    65 guruş   

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye    Varaka-bahâ'  

118 guruş    10 guruş    4 guruş  

 

Masârif-i müteferrika   

78 guruş     

 

Yekûnü’l-ihrâcât  

1562,5 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

3507,5 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-   Hissetü’l-abinü’l-  Hissetü’l-abinü’l-  

mezbûre Zeliha Hatun merkum Abdulbaki  merkum Ahfız mustafa   

563 guruş 17,5 para   788 guruş 30 para   788 guruş 30 para 

 

Hissetü’l-abinü’l-  Hissetü’l-abinü’l-  Hissetü’l-binte’l- 

merkum Mehmed   merkum Osman   mezbûre Fatıma  

788 guruş 30 para  788 guruş 30 para  394 guruş 15 para  

 

Hissetü’l-binte’l-  

mezbûre Aişe  

394 guruş 15 para 

394 guruş 15 para 

 

Binte’l-mezbûre Aişe Hatun’un babası müteveffâ-yı mezbûrun bi’l-ihbâr muharrer sülüs-i 

menzil ve Ali’nin arsa-yı vesâire eşyâ-yı muharrere-i mezkûrelerde olan hisse-i irsiyye-i 

sâbıkalarını leb-i kebîr er karındaşları hâzurun babaları Hafız Mustafa ve Mehmed ve 

Osman’ın kendi rızâ'sıyla bi’t-tav' sahîhi bey‘ ve temlîk ve vechü’l-bâkî üzre teslîm ve 

esmânları olan ber-vech-i taksîm bâlâ-i üçyüz guruş doksan dört guruş on beş parası işbu 
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mahalle-i şer‘îde tamâmen ve kâmilen yedlerinden ahz ve kabz idüb suret-i babası müteveffâ-

yı merkum Ali’nin dahîl-i defter-i terekesine müntakil da‘vâdan karındaşları hâzırun-ı 

merkumun Hafız Mustafa ve Mehmed ve Osman ve Fatıma ve zevce-i mezbûre Zeliha’dan 

her birinin zimmetlerini ibrâ ve iskât ve istifâ-i hakk eylediğimiz ikrâr ve itirâf eylediği ve 

gaib-i merkum Abdulbaki’nin bâlâda merkum hisse-i irsiyyesi olan yedi yüz seksen sekiz 

yüz∗ guruş otuz parası aynen terekede kalmış olmasıyla emr-i muhafâzasına vekîl-i merkum 

Molla oğlu Ahmed Ağa’ya tenbîh olunduğu işbu mahalle şerh virildi 

   

XV/16b 

No: 45 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Atîk Mahallesi ahâlîsinden sâkinelerinden 

sene-i sâbık ya‘nî bin iki yüz seksen bir senesi şevvâlinin dördünci perşenbe gecesi 

mecrûhiyye olub ber-ma‘rifet-i mürûrunda müteessiren mütevefîyye olan Fatıma Hatun 

binte’l-müteveffâ Cezayirli el-Hâcc Mehmed bin Hüseyin’in verâset-i zevc-i metrûki Halil 

bin Â‘yân Hüseyin Ağa ve vâlidesi Aişe Hanım bint-i el-Hâcc Mehmed ve ümm-i sagîre kız 

karındaşı Behiye ile li-ebeveyn kebîr er karındaşı Ahmed Efendi ve li-ebeveyn sagîr er 

karındaşları Mustafa ve Hüseyin’e münhasıra olduğu lede’ş-şer‘ü’l-enver bi’l-ihbâr lede’t-

tahkikü’ş-şer‘ sigâr-ı merkumun Behiye ve Mustafa ve Hüseyin’in min-kıbel-i ümmü’l-

cedleri ve tesvîye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb-ı vasîleri Cezayirli el-Hâcc Mehmed 

Ağa ibn-i Mehmed ve verese-i kibâr-ı merkumundan ma‘rifetü’z-zât ümmü’l-mezbûre Aişe 

Hanım ve li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Ahmed Efendi taleb ve ma‘rifetleri ma‘rifet-i şer‘ 

ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

tereke-i müteveffîyye-yi mezbûredir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-

hâmis aşere min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Sekizli şalvani tob aded 1  Zenbilli çitari tob   Mor kadife üzerine sürme  

aded 1    aded 1     nakışlı salta? aded 1  

300 guruş    150 guruş    1100 guruş  

 

Sakız işi telli entari   Al canfes şalvar   İkindi güneşi ta‘bîr olunur canfes   

aded 1    ma‘ uçkur aded 1   sürme harclı uzun entari aded 1  

1100 guruş   100 guruş    Şalvar aded 1  

                                                        
∗ “yüz” fazladan yazılmıştır 
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         Palto hırka aded 1  

         350 guruş  

 

Mor canfes uzun entari  Müsta‘mel harîr entari  Canfes üzerine telli kırmızı  

aded 1     aded 1     salta? aded 1 

Şalvar aded 1    Al canfes şalvar aded 1  175 guruş  

Çuka siyah salta? aded 1   Al canfes çukla hırka aded 1  

400 guruş    250 guruş     

 

Zenbilli çitari entari aded 1 Tirşe şilaki uzun entari  Sürmeli kemer kuşak  

Sarı canfes kısa hırka aded 1  aded 1     aded 1  

Köhne mai canfes iç tonu  Şalvar aded 1    80 guruş  

aded 1    100 guruş     

225 guruş     

 

Kırmızı atlasi buçari   Sarmalı harîr döşek aded 1  Cedîd sarı basma uzun entari  

boğçası aded 1   çarşafı aded 1    aded 1  

80 guruş    200 guruş    Şalvar aded 1  

         60 Guruş  

 

Surûf bez ta‘bîr olunur  Astarsız ve dülbend entari Dülbend zenne gömleği  

astar aded 1    aded 2    aded 7   

Uzun entari aded 3   Kırmızı basma şalvar   Harîr gömlek  

Şalvar aded 3    aded 1    130 guruş  

Kısa hırka aded 3   80 guruş     

180 guruş  

 

Cedîd harîr erkek   Boyalı yazma yemeni  Harîr sagîr boğça aded 1  

gömleği aded 3   aded 7 fî 7    Sagîr kabamaz aded 2  

Ton aded 3    490 guruş    Buruncak yemeni aded 2 

225 guruş        Çitari sagîr boğça aded 1  

         41 guruş  

 

Sürme nakışlı çevre  Sagîr zenne çevresi aded 3  Uçkur aded 10  
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aded 8    Yağlık aded 1    Basma boğça aded 1  

140 guruş   120 guruş    62 guruş  

 

Yünli şal tebsi örtüsü   Akçe kisesi aded 5  Basma boğça aded 5 

aded 3     Sagîr siyah canfes yüci?  Basma sofra altı aded 1 

36 guruş    aded 1    40 guruş  

     Beyaz yemelik peynir  

     tabağı aded 1      

     Sagîr boğça aded 2  

     45 guruş     

 

Atlas kenarlı müsta‘mel  Makreme aded 1   Sagîr rinili? zenne  

boğça     Katlı peştemâl aded 1  çekmecesi aded 1  

45 guruş    Babuş çift aded 1   150 guruş  

     75 guruş     

 

Sürme tepeli ve püsküllü  Yatar deveran ta‘bîr olunur  Tirşe şilaki üzerine üçlemeli  

fes aded 3    canfes arşun aded 5   sürme nakışlı kemer aded 1  

Gecelik fesi aded 1   60 guruş    30 guruş  

150 guruş     

 

Çekmeli el havlisi aded 2  Sarı tül gömlek aded 2  Kebîrce beyaz hamam havlisi  

Sagîr sivasi beyaz el havlisi  Mendil aded 1   aded 1   

aded 1     Harîr sagîr zenne kuşağı  Sagîr havli aded 2  

Müsta‘mel çevre aded 2  aded 1     20 guruş  

40 guruş    Çorab aded 1     

     Tahta babuç aded 1  

    50 guruş     

 

Müsta‘mel basma entari  Canfes sivasi yemeni aded 1 Siyah kuşak aded 10  

aded 1    Kebîr tabak aded 3   ma‘ kemer  

Şalvar aded 1    Sagîr tabak aded 5   5 guruş  

Hırka aded 1   Tas aded 2     

Çevre aded 1    Su billuri aded 2  
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Uçkur aded 1    20 guruş  

30 guruş     

 

Sagîr sarı tebsi   Sagîr ve kebîr hamam tası  Beyaz narin zarf aded 12  

aded 1    aded 2     Filcan aded 12  

15 guruş   10 guruş    30 guruş  

 

Kaba bakır kahve cezvesi  Sagîr şamdan çift aded 1 Kırmızı sagîr nuhâs sahan  

aded 2     Siyah teneke tebsi aded 1  aded 5  

10 guruş    30 guruş    Kabaklı şorba tası aded 1  

        Sini aded 1  

        200 guruş  

 

Kırmızı nuhâs leğen ibrik  Kabaklı tencere aded 2  Hakîr ta‘bîr olunur kamaşır?    

aded 1     Yağ tabesi aded 1   yüzlü yorgan aded 1  

100 guruş    70 guruş    Döşek aded 1  

        Ma‘ çarşaf benbe memlû  

        Yüz yasdığı aded 4  

        300 guruş  

 

Kasaliye? kebîr sandık  Boyun incüsi dizi aded 10 Yirmilik altun  

aded 1     Miskal aded 4   aded 50  

100 guruş    600 guruş   1000 guruş  

 

Altun halkalı atîk yüzik  Zevci Halil zimmetinde   

aded 1     mehr-i müeccel hakkı   

Süleyman yüzik aded 2  1001 guruş     

50 guruş     

        

Cem‘an yekûn  

9761 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 
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Ber-mûcib-i defter-i   Kaydiyye-i defter   Varaka-bahâ'  

nizâm resm-i kısmet  14 guruş 25 para   5 guruş  

244 guruş     

 

Yekûnü’l-ihrâcât  

263 guruş 25 para  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

9497 guruş 15 para  

 

Hissetü’z-zevci’l-  Hissetü’l-ümmü’l-   Hissetü’l-ümmü’l-sagîretü’l-  

mezbûr Halil    mezbûre Aişe Hanım   mezbûre Zeliha  

4748 guruş 27,5 para   1582 guruş    1582 guruş  

 

Hissetü’l-ah- hümaü’l-  Hissetü’l-ah- hümaü’l-  Hissetü’l-ah- hümaü’l-  

mezbûr Ahmed Efendi  sagîrü’l- mezbûr Mustafa  sagîrü’l- mezbûr Hüseyin  

527 guruş 39 para 1 akçe  527 guruş 39 para 1 akçe  527 guruş 39 para 1 akçe 

 

XV/17b 

No: 46  

Medine-i Antalya mahallâtından ve Câmi‘-i Âtik Mahallesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât iden Dârü’s-saâm Mustafa Ağa ibn-i Osman bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Kâmile bint-i İsmâîl Hakkı nâm hatun ile müteveffât zevcesi diğer 

Kâmile Hatun’dan mütevellid sulb-i kebîr oğlu Osman ve diğer müteveffât zevcesi Hâkime 

Hatun’dan mütevellidler sulb-i kebîr oğulları Hafız Ali ve Yûsuf ve gâişb-i âni’l-bulûğ 

Muhiddin ve zevce-i metrûkesi mezbûre Kâmile Hatun’dan mütevellidler sulb-i sagîr oğulları 

İsmâîl ve Necib ve sulbiyye-i sagîrat kızı Hafize’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-

şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîran-ı mezbûran İsmâîl ve Necib’in 

vâlideleri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan zevce-i mezbûre 

Kâmile Hatun gaib-i mezbûr Muhiddin’in li-ebeveyn er karındaşı olub hisse-i irsiyyesini kabz 

ve hıfz tarafından vekîl-i sâbitü’l-vekâlesini merkum Hafız Ali ve hâzıran-ı merkuman 

Osman ve Yûsuf taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le medine-i mezbûre hanedânından 

Dizdarzâde Hasan Bey ve merkum nakîbü’l-eşrâf el-Hâcc Mahmud Ağa torunu Hüseyin 

Zinnur ve Hamami Sarızâde İsmâîl Ağa vesâir ma‘lûmü’l-esâmî-i kesânlar hâzır oldukları 
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halde tahrîr ve sûk-ı sultânîde ba‘de’l-müzâyede ve gıbbe’l-inkıtâ‘ü’l-rağbet semen-i mislliyle 

ahz-ı bey‘ ve esmân-ı hâsılasından techiz ve tekfîn ve düyûn ve vasiyyet-i müsbit-i şer‘iyyesi 

ve rüsûmât-ı masârifât-ı vakıâsı ba‘de’l-ihrâc sahhü’l-bâkî beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-

zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-işrîn min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf  

 

Müsta‘mel seccâde    Köhne çul aded 1  Sarı tas aded 1  

aded 1     Çuval aded 1    Nuhâs tas aded 1  

37 guruş    17 guruş    17 guruş 30 para  

 

Çorba tası aded 2   Bakır güğüm aded 2  Sagîr sini aded 1  

35 guruş    9 guruş 20 para   35 guruş  

 

Kebîrce sini aded 1   Sefer tası aded 1   Yağ tabesi aded 1  

59 guruş    25 guruş    Kabaklı ∗ aded 2  

        20 guruş 

 

Köhne kabaklı tencere  Kahve tabesi    Sagîr şamdan aded 2 

aded 2     aded 1     Kahve cezvesi  

45 guruş    5 guruş    17 guruş  

 

Hamam leğeni   Kadayıf tebsisi aded 1  Tunc havan  

aded 1     Kahve cezvesi aded 1  aded 1  

35 guruş    26 guruş 10 para   28 guruş 10 para  

 

Tabancalık aded 1   Köhne tüfenk    Def‘a tüfenk  

Köhne bıçak aded 1   aded 1     aded 1  

28 guruş    (silik) guruş    16 guruş  

 

Leğen ma‘ ibrik   Köhne sagîr sini aded 1  Köhne kılınç aded 1  

29 guruş 10 para   6 guruş 20 para   11 guruş  

                                                        
∗ Eşyanın ismi yazılmamış 
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Kara teber tüfenk aded 1  Hurda timur parçaları  Kahve değirmeni aded 1  

65 guruş    29 guruş    10 guruş  

 

Bıçak timuru aded 2    Tobrak tabak    Timur üzengi çift aded 1  

Nacak aded 1   aded 5     Hasır kenar aded 1  

15 guruş    5 guruş 20 para   40 guruş  

 

Kebîr köhne çamaşır leğeni  Def‘a leğen    Kebîr kazgan aded 1  

aded 1     aded 1     Kıyye 9 Dirhem 26  

50 guruş    100 guruş    234 guruş  

 

Sagîr kazgan aded 1   Kem-terâne zarf aded 6  Sanduk aded 2  

55 guruş    130 guruş    27 guruş  

 

Sagîr tahta anbar aded 1  Def‘a seccâde aded 1   Mihaffe şerîf aded 1  

20 guruş    45 guruş    50 guruş  

 

Köhne çuka çift aded 1  Eski sâat aded 1   Hırdavat-ı menzil aded 1  

20 guruş    50 guruş    40 guruş  

 

Sulak Karyesi’nde İçük  Koca yağız kısrak   Mezkûr koca yağız kısrağın  

oğlu Ahmed Ağa yedinde  aded 1     iki yaşında dişi tayı aded 1 

olan hayvanat-ı mezkûr  300 guruş    200 guruş  

kısrağın iki yaşında dişi  

tayı mezkûr kısrağın bir  

yaşında tayı aded 1  

100 guruş  

 

Def‘a yağız kısrak   Yine mezkûr mezkûr∗  Tür kısrak  

aded 1     kısrağın bir yaşında tayı  aded 1 

350 guruş    aded 1    350 guruş  

                                                        
∗ “mezkûr” mükerrerdir 
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    100 guruş     

 

Mezkûr kısrağın bir   Kır kısrak    Mor kısrak   

yaşında tayı aded 1  350 guruş    aded 1   

100 guruş        300 guruş  

 

Mezkûr kısrağın bir   Merkum Sulak Karyeli  İstanos Nâhiyesi’nde ma‘lûmü’l-  

yaşında tayı    Ahmed’in oğlu Ahmed Ağa  hudûd ve’l-müştemilât bir  

aded 1    zimmeti olub tahsîl olunan  bâb mülk-i menzil  

100 guruş    800 guruş    1230 guruş  

 

Medine-i mezbûre Câmi‘-i 

Atîk Mahallesi’nde vâki‘  

verese-i merkumiyyeden  

içün aynen ibka‘ olunan  

ma‘lûmü’l-hudûd ve’l- 

müştemilât bir bâb mülk-i  

menzil  

20000 guruş  

 

Cem‘an yekûn  

26039 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn ve   Mehr-i müeccel-i müsbit  Deyn-i müsbit  zevce-i mezbûre  

keffâret-i vesâir içün   zevceü’l-mezbûre   Kâmile Hatun ân-cihetü’l-karz  

vasiyyet-i müsbit   Kâmile Hatun    bâ-şahâdet ve derûn-ı âherde  

750 guruş    500 guruş    Hüseyin Bey ve Sakıb Ağa  

        ve torunu Hüseyin Efendi  

        ba‘de’t-tezkiye ve resm-i  

         tahlîf ve resm-i kadîm 

        (silik) guruş  
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Deyn-i müsbit  kebîr oğlu  Deyn-i müsbit  kainvâlidesi  Deyn-i müsbit  şehir harkı  

merkum Hafız Ali bâ-  müteveffîyye Saliha Hatun  vâki‘ olan mâlından bâ-sened  

sened bâ-şahâdet Hamami  vasiyyesi    mütevellisi Nüfû Nâzırı Hüseyin  

Sarı oğlu İsmâîl Ağa ibn-i  55 guruş    Efendi bâ-şahâdet Hafız Osman  

Mehmed ve Süleyman      el-Hâcc Ali ve İsa Efendi ibn-i  

şahâdetleriyle ba‘de’t-     Mehmed Ali ba‘de’t-tezkiye 

tezkiye ve resm-i tahlîf      ve resm-i tahlîf ve resm-i kadîm 

ve resm-i kadîm       1150 guruş  

345 guruş         

 

Deyn-i müsbit  Mecdeddin  Resm-i kısmet   Kaydiyye 

Mahallesi Câmi‘-i Şerîf ve  517,5 guruş    40 guruş  

vâkıf mâlından bâ-sened  

mütevellisi mûmâ-ileyh  

Hüseyin Efendi bâ-şahâdet  

şahâdet-i mekuman ba‘de’t-  

tezkiye ve resm-i tahlîf  

ve resm-i kadîm  

345 guruş  

 

Varaka-bahâ'   Dellâliyye vesâir  Masârif-i müteferrika 

20 guruş    mübeyyen   121,5 guruş  

    30 guruş  

 

Yekûnü’l-ihrâcât  

6039 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

20000 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-  Hissetü’l-abin’l-   Hissetü’l-abinü’l-  

mezbûre Kâmile  merkum Osman  merkum Hafız Ali  

2500 guruş     2692 guruş 12 para  2692 guruş 12 para 
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Hissetü’l-abin’l-  Hissetü’l-abin’l-  Hissetü’l-abin’l-  

merkum Yûsuf    merkum Muhiddin   sagîr İsmâîl  

2692 guruş 12 para  2692 guruş 12 para  2692 guruş 12 para 

 

Hissetü’l-abin’l-   Hissetü’l-binte’l-  

sagîr Necib    sagîreü’l-mezbûre Hafize  

2692 guruş 12 para  1346 guruş 6 para  

 

Müteveffâ-yı merkumun derûn-ı defter-i kassâmda muharrer yekûn terekesinden ihrâc olunan 

vasiyyet ve düyûn-ı müsbit sahîha-i ve rüsûmât ve masârifât-ı vakıâsını verese-i kibâr-ı 

merkumun ma‘rifetleriyle edâ-i ve’l-ifâ olundukdan sonra verese-i merkumun içün aynen 

ibka‘ olunan salîfü’z-zikr medine-i Antalya’da Câmi‘-i Atik Mahallesi’nde vâki‘ ma‘lûmü’l-

hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzilimizden mâ-adâ verese-i merkumuna nesne-i 

intikâl etmekle menzil-i mahdûd-ı mezkûr verese-i merkumun miyânelerinde mes’ele-i 

mîrâsları üzre taksîm olunduğu ve sagîrun-ı merkumunun menzil-i mahdûd-ı mezkûrda olan 

hisseleri vasîleri vâlideleri mezbûre Kâmile Hatun’un bedel-i vasîleri olub emr-i 

muhâfazasına vasî-i mezbûre üzerine hiss-i nazâr-ı nasb olunan sagîran-ı mezkûrunun leb-i 

kebîr er karındaşları merkum Osman ma‘rifeti olmaksızın mezbûre Kâmile Hatun umûr-ı 

vesâyetden bir emre mübâşeret etmemek üzre mezbûre vasî mezbûre Kâmile Hatun’a tenbîh 

olunduğu işbu mahalle şerh virildi 

 

XV/18b 

No: 47 

Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Çaykenarı Karyesi ahâlîsinden 

olub sene-i sâbıka ya‘nî bin iki yüz seksen bir senesi hilâlinde cânib-i hicâzda mağfiretü’l-

tıkrâza azîmet idüb ba‘de’l-edâ-i hâcc ol mahall-i mübârekde vefât iden Habib oğlu el-Hâcc 

Hasan bin Osman bin Habib’in verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Ahmed 

Ali ve diğer zevce-i menkûha-i metrûkesi Dudu bint-i Mehmed ve vâlidesi Aişe Hanım bint-i 

Mehmed nâm hatunlar ile mezbûre Fatıma Hatun’dan mütevellid sulb-i sagîr oğlu Hamit ve 

mezbûre Dudu Hatun’dan mütevellid sulb-i sagîr oğlu Mehmed’e münhasıra olduğu bi’l-isbât 

inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sagîran-ı mezbûranın min-kable’l-

leb-i cedleri olub tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan ma‘rifetü’z-

zât mezbûre Aişe Hanım taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le müteveffâ-yı merkumun refîki 

Yeni Osmanlı Aşîreti ahâlîsinden Â‘yân oğlu el-Hâcc Mehmed ve medine-i Antalya 
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mu‘teberân-ı ahâlîsinden Kasab Beşir el-Hâcc Ahmed Ağazâde Ömer Ağa ve Gamer oğlu 

Süleyman Ağa ve salîfü’z-zikr Çaykenarı Karyesi ahâlîsinden Hacı Yunus oğlu Halil ve 

Molla Ömer oğlu Ahmed nâm kimesneler hâzır oldukları halde tahrîr ve terkîm ve beyne’l-

verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun hîn-i 

vefâtında yanında bulunub refîki Yeni Osmanlı Â‘yân oğlu el-Hâcc Mehmed bedel-i zuhûr 

iden eşyâ ve nukûdının defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

min şehr-i Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

İmlâ-i derûn hınta   Keyflik bir tob aded 1  Yaşmak aded 8 fî 6  

kıyye 7 fî 7    100 guruş    48 guruş  

49 guruş     

 

Def‘a yaşmak aded 4   Kebîr yaşmak aded 1   Beyaz yaşmak aded 1  

40 guruş    30 guruş    5 guruş  

 

Nebâtî sarık aded 15   Lîf kıyye 2    Nuhâs zeminesi aded 1  

600 guruş    5 guruş    40 guruş   

 

Bir mikdâr dud ağacı   Müsta‘mel seccâde   Nukûd-i mevcûd guruş  

(silik) bir mikdâr   aded 1     8220 guruş  

15 guruş    50 guruş     

 

Cem‘an yekûni’l-mâl  

9202 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Refîki merkum Yeni   Yine merkum Mehmed  Resm-i kısmet  

Osmanlı Âşireti’nden  ma‘rifetiyle gelmiş olan  202,5 guruş  

Â‘yân oğlu el-Hâcc   bir seccâde derûnunda   

Mehmed ma‘rifetiyle   her eşyânın Antalya’ya   

medine-i mezbûreye   gelinceye kadar vuku bulan   

gönderilen bedel içün  nûr-ı sefîne ve masârif-i  

müteveffâ-yı mezkûrun  karantina ve ücret-i  
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vasiyyet-i müsbitesi   hamaliyye ve naklîyye   

850 guruş    260 guruş     

 

Kaydiyye    Varaka-bahâ'   Masârif-i müteferrika 

15 guruş    5 guruş    87,5 guruş  

 

Ketbü’l-fakîr Arnavud  

Ahmed Efendi …. 

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

1420 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

7782 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-   Hissetü’z-zevcetü’l-diğer Hissetü’l-ümmü’l-mezbûre  

mezbûre Fatıma    zevcetü’l- mezbûre Dudu Aişe Hanım  

486 guruş 15 para   486 guruş 15 para   1297 guruş  

 

Hissetü’l-abinü’l-  Hissetü’l-abinü’l-sagîrü’l- 

mezbûr Hamit   mezbûr Mehmed  

2756 guruş 5 para   2756 guruş 5 para  

 

Sagîran-ı mezbûran Hamit ve Mehmed’in bâlâda merkum [iki] bin yedi yüz elli altışar guruş 

beşer paradan cem‘an beş bin beş yüz on iki guruş on paraları vasîleri vâlideleri mezbûre Aişe 

Hanım yedine li-ecli’l-idâne teslîm olunduğu işbu mahalle şerh virildi  

 

XV/19a 

No: 48 

Medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray Mahallesi’nde sâkin işbu merbût-ı arzuhal 

Hacı Mehmed Ali ibnü’l-meteveffâ Bayram nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde idiği 

babası derûn-ı arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî Maviş oğlu Osman bin Mustafa nâm 

kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb babam müteveffâ Bayram’dan 

müntakil mâl-ı mûrisemden merkum Osman vâlidem Elif Hatun’un zevc-i şâyiası olduğu 
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eclden vaz‘ıyyed ve hâl-i hâzıramda âhere bey‘ ve semenlerini kendi umûrına sarfla istihlâk 

eylediği mecmû‘ iki bin beş yüz guruş kıymetli üçer re‘s deve ve behr-i yirmi beşer guruşdan 

mecmû‘ iki bin sekiz yüz guruş kıymetli doksan re‘s serci ve yedi yüz guruş kıymetli üç re‘s 

merkeb ve iki yüz guruş kıymetli bir aded kara çadırımın kıymet-i mezkûrelerini ve 

meşrûhasını ve iki tas dört tencerelerimin iyânını ve târih-i hüccetden beş ay mukaddem vefât 

iden vâlidem Elif Hatun’un terekesinden olub salîfü’z-zikr Kızıl Saray Mahallesi’nde vâki‘ 

bir tarafdan Kör Bekir menzili ve bir tarafdan Kör Havva menzili ve bir tarafeyni tarîk-i âmm 

ile mahdûd tahtânî iki oda ve ve∗ eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli ve beyne’l-

memlûkenin bilâ-res-i şer‘î rub‘i zevc-i merkum Osman’a ve mâ-adâsı bana intikâl itmiş iken 

merkum Osman menzil-i mahdûd-ı mezkûrun ve beyne’l-memlûkesinde rub‘-i hisse-i 

irsiyyesine kanâat etmeyib müstakilen zabt etmekle suâl olunub menzil-i mahdûd-ı mezkûrun 

sülüs-i erbaa ile babam müteveffâ ol merkum yedinden müstakilen bana intikâl iden marü’z-

zikr mâl- mevrûslarımı merkum Osman’dan taleb iderim dedikde gıbbe’s-suâl merkum 

cevâbında müddeî-i merkum Mehmed Ali ba‘de’l-balîğimiz târih-i hüccetden beş buçuk sene 

mukaddem babam müteveffâ pederim terekesince benden i‘tâ eylediği salîfü’z-zikr üç re‘s 

deve ve doksan keçi ve üç merkeb ve bir kara çadır ve beş aded sahan ve iki tas ve dört 

tencerelerini vâlidesi zevcem mezbûre Elif Hatun’un hayatında hâzur-ı mülkinde benden 

da‘vâ eylediklerinde ben dahi bi’l-vesâye inkâr iderse ve merkum Mehmed Ali’nin ber-vech-i 

şahâdesi olmayub ben dahi yemîne minhadi' iken beynimize muslihûn-ı tavassut idüb 

merkum Mehmed Ali babam terekesinden deyü tasaddi eylediği da‘vâ-yı mezkûresinden 

benim ile izz-i inkâr sekiz yüz guruş ba‘de’l-def‘ ve makbûza sulh olub babası ve mevrûsı 

müteveffâ-yı mezbûr Bayram’ın terekesinden müteallik-i da‘vâdan benim zimmetimi ibrâ-i 

âmm sahîh-i şer‘î ile kabûlini hâvî ibrâ ve iskat idüb bu vechle müddeî-i merkum Mehmed 

Ali’nin benden babası terekesinden nesne-i metâlibesinden zimmetim bizim olmuşdur deyü 

ba‘de’l-def‘ ve’l-inkârına vâki‘-i merkum Osman’dan diğer müddeayât olan menzil-i 

mahdûd-ı mezkûr hakkında dahi istidâne olundukda menzil-i mahdûd-ı mezkûrı târih-i 

hüccetden on iki sene mukaddem gaib-i izzü’l-beled Arab el-Hâcc Süleyman’dan kendi 

mâlıyla ve kendi nefsi içün bin dört yüz guruş müşterek mülki olduğunu da‘vâ ve zevcesi 

müteveffiyye-yi mezbûrenin mülki olduğunu inkâr etmekle evvelâ müddeî-i merkum 

Mehmed Ali’den menzil-i mahdûd-ı mezkûrın ve beyne’l-memlûkesi vâlidesi müteveffiyye-

yi mezbûre Elif Hatun’un mülki olduğuna beyyine taleb olundukda şahîd deyü ikâme eylediği 

Moralı el-Hâcc Hasan ve el-Hâcc İbrahim Ağalar şer‘an muvaffak edâ-i şahâdet 

                                                        
∗ “ve” mükerrerdir  
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idemediklerinden vâki‘ merkum Osman’dan def‘-i meşrûhasına ve menzil-i mahdûd-ı mezkûr 

beyne’l-memlûkesi dahi kendi mâlıyla ve kendi nefsi içün ber-vech-i muharrer şer'an mülki 

beyyine taleb olundukda mahalle-i mezbûre ahâlîsinden olub lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şühûd idükleri ihbâr olunan Yangöz Ahmed bin Mehmed ve Bakkal oğlu İbrahim bin Mustafa 

şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe vech-i vechiyye-i şer‘î üzre isbât etmeğin mûcibince müddeî-i 

merkum Mehmed Ali bi’l-cümle da‘vâ-yı mezkûresiyle mezbûr Osman’a bi-vech-i şer‘î 

muârazâdan men' olunduğu mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî min 

Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Eşref hanedânından el-Hâcc Ömer Ağa 

Ve Dönme Hacı Halil oğlu Hacı Mustafa  

Receb oğlu Abdullah Çavuş  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

ve gayr-i hum  

 

XV/19b 

No: 49 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi Mahallesi ahâlîsinden ve evlâd-ı 

arabdan işbu arzuhal Salcı el-Hâcc Hasan bin Hasan medine-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘îmizde medine-i mezbûre mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi ahâlîsinden ve 

devlet-i âliyye tebaasının Rum Milleti’nden millet-i merkumenin sâbık kâhyası derûn-ı 

arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî Tomaz oğlu Dimitri muvâcehesinde millet-i 

merkumenin hâlâ kâhyası olub oğlu Tutros dahi hâzır olduğu halde târih-i i‘lâmdan üç ay 

mukaddem terzi esnâfından Filibeli Terzi bana uzun tekulete? değmek üzre her biri bi-hasr-ı 

arşunı elli beş guruşdan iki yüz yirmişer guruş kıymetli ve beş buçuk arşun kırmızı çuka ve 

hâsır ve derhalimi bâliğ olan eşyâsıyla cem‘an sekiz yüz on guruş kırkar paradan üç yüz guruş 

kıymetli üç yüz dirhem harîr …. vesâir sürme ve bir sim ve kendisinin sarfı içün nukûd-ı 

mezbûr guruş nakdi merkum Terzi Betri’ye teslîm eylediğimden sonra ben hastalanub ikiye 

berü esir-i firâş iken merkum Terzi Betri Antalya’dan nakîl ve velâyeti cânib-i i'zâm itmiş ve 

millet-i merkumenin kâhya-ı sâbık ve lâhik merkuman Dimitri ve Tutros gaib-i merkumın 

mürûr-ı …. kefîl-i kayd olunmuş olduklarından öyle olacak eşyâ-yı muharrere-i mezkûrlarımı 

yahud kıymet-i mezkûreleri merkuman Dimitri ve Tutros tazmîn etmek üzre merkumana 
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haber ve tenbîh olunmak murâdımdır deyü takrîr-i meşrûa üzre merkumandan tasaddî 

eylediği da‘vâsı bu mertebe ile meşrû-i iltifâta şayân olmadığı ve merkuman Dimitri ve 

Tutros’un merkum Terzi Betri’nin mürûr-ı tezkeresinde kefîl-i kayd olunmaları kefâlet 

bilmekden olmayub kefâlet-i resmiyyeden olduğu müddeî-i merkuma tefhîm ve mûcibince 

da‘vâ-yı mezkûresiyle merkuman Kâhya Dimitri ve Tutros bi-vech-i şer‘î muârazadan men' 

olunduğı mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından Damar Ahmed yediyle huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 50 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Devlet-i âliye tebaasının Yahudi Milleti’nden olub bir müddetden∗ berü medine-i 

Antalya’da hamallık ile mütemekkin işbu merbût Arzuhal Sağır İbram veled-i Musa medine-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde yine devlet-i âliye tebaasının Yahudi 

Milleti’nden ve tüccârdan Nesim veled-i diğer Musa muvâcehesinde târih-i i‘lâmdan altı gün 

mukaddem merkum Nesim bi-gayr-i hakk beni yumruk ile zarb itmiş idi bu merkumın inkâr-ı 

beyne’l-ma'zeret-i kasdî eylediği da‘vâsından meccânen fârig olub husûs-ı mezbûre 

müteallike-i da‘vâdan merkum Nesim’in uzv idüb zimmetini kabûlini hâvî eylediği 

mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından Osman yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-

emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sânî min Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf  

  

No: 51 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya kurâsından Kızıllı Karyesi sâkinelerinden zât-ı ta‘rîf-i şer‘ ile ma‘rife 

Hatib zevcesi Aişe Hatun bint-i Mehmed medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘îmizde yine karye-i mezbûre ahâlîsinden Mehmed Kethüda ibn-i Süleyman ve Sarı 

Osman oğlu Mahmud ve Ahmed oğlu Sellü ve Gök Osman ve Abbas Hâce oğlu Mehmed 

nâm kimesneler muvâcehelerinde târih-i i‘lâmdan üç ay mukaddem karye-i merkumede vâki‘ 

menzilim keşf olunub derûnunda bi-sahâbe bir kaya mütecâviz hesâbı ve mikdârı ma‘lûm 

olmayub nakdim sarf olunmuş ve merkumun Mehmed Kethüda ve Sellü ve Gök Osman ve 

                                                        
∗ “müddetden” eksik olarak, “müddet” yazılmıştır 
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Abbas Hâce oğlu Mehmed karye-i mezbûre∗ ahâlîsinden öyle olacak nakd-i mezkûrımın 

bilmeleri ihtimâlden gayr-i bî-add olmağla sarîkim olduğunu bana ifâde ve beyân eyledikleri 

halde merkumundan şübhe iderim beyân etmek üzre merkumdan haber olunmak murâdımdır 

deyü takrîr-i şer‘ dahi üzre merkumundan tasaddî eylediği da‘vâsı bu mertebe ile meşrûa ve 

iltifâta şayân olmadığı müddeîyye-i mezbûreye tefhîm ve mûcibince da‘vâ-yı mezkûresiyle 

merkumun Kethüda ve Mehmed ve Sellü ve Gök Osman ve Abbas oğlu Mehmed bi-vech-i 

şer‘î muârazadan men' olunduğı bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr sene-i fi’l-yevmi’s-sâlîs min Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve 

elf  

 

XV/20a 

No: 52 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden Serik Nâhiyesi kurâsından İnceler Karyesi 

sâkinelerinden olub müteveffât-ı âtîü’l-zikrin hisse-i varîsi olduğunu iddiâ‘ iden işbu merbût 

arzuhal-i sâhibesi ma‘rifetü’z-zât Fatıma bint-i Mehmed bin Ali nâm hatun medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde Teke Sancağı Mâl Başkâtibi olub beytü’l-mâl emâneti 

dahi müteferriât me‘mûriyyetinden olan fütüvvetlü Veyis Efendi tarafından vekîl-i müseccel-i 

şer‘iyyeleri olub savb-ı şerü’l-enverde dahi husûmeti re‘y olunan ketebeden Mustafa Efendi 

ibn-i el-Hâcc Ömer Ağa muvâcehesinde medine-i mezbûre mahallâtından Şeyh Sinan 

Mahallesi’nde sâkin iken sene-i sâbıka ya‘nî bin iki yüz seksen bir senesi Zi’l-hiccetü’ş-

şerîfesinin yirmi dördüncü günü vefât etmekle zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamak 

zımmıyla terekesine müvekkil-i nefsinden mûmâ-ileyhin vaz‘ıyyed eylediği Uncu oğlu 

Ahmed zevcesi denmekle ârife Ümmügülsüm Hatun’ın bin-i leb kız karındaşı olub babamız 

ism-i Mehmed ve dedemiz ism-i Ali ve benim anam ism-i Hadice ve müteveffiyye-yi 

mezbûrenin anası ism-i Hava ve maktû'-i reîsimiz karye-i merkume olmağla hisse-i verâsseti 

bana mahsûs ve benden gayri varîsi ve terekesine müstehak kimesnesi olmamağla müvekkil-i 

mûmâ-ileyh izâfetlü vekîl-i mezbûr Mustafa Efendi’ye suâl olunub şehr-i sâbıka ya‘nî işbu 

sene-i mübarek Muharremü’l-harâmın üçüncü güni târihiyle müverrah işbu mahkeme-i 

mezbûreden virilmeyen bir kıt‘a semen-i defter-i kassâm mantukınca müteveffât-ı 

mezbûrenin cânib-i beytü’l-mâlda menkut olan sahhü’l-bâkî bin dört yüz yirmi bir guruş on 

para tereke-i mübî'si esmânını bana teslîmi tenbîh olunmak matlûbumdur deyü lede’t-da‘vâ 

                                                        
∗ “mezbûre” eksik olarak, “mez” yazılmıştır 
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ve’s-suâl vekîl-i mezbûr Mustafa Efendi cevâbında müteveffât-ı mezbûrenin ber-mûcib-i 

defter-i kassâm mezkûr sahhü’l-bâkî tereke-i mübî'si esmânı olan meblağ-ı merkum bin dört 

yüz yirmi bir guruş on parayı bi’l-emâne vaz‘ıyyedini ikrâr-ı lâkin müddeîyye-i mezbûrenin 

ber-vech-i mübeyyen verâseti ma‘lûmem değildir deyü inkâr idecek müddeîyye-i mezbûre 

Fatıma Hatun ber-vech-i muharrer verâset-i da‘vâsını medine-i mezbûre ahâlîsinden olub 

lede’t-tezkiye adâletleri zâhir olan dârü’s-saâmdan Ahmed Efendi ibn-i Ömer Efendi ve 

Meydan Mahallesi ahâlîsinden Mehmed Ağa ibn-i el-Hâcc Abdurrahman Ağa şahâdetleriyle 

bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin mûcibince müddeîye-i mezbûre Fatıma 

Hatun’un verâsetine ba‘de’l-hükm meblağ-ı merkum bin dört yüz yirmi bir guruş on paranın 

müddeîye-i mezbûre Fatıma Hatun’a teslîmi iktizâ eylediği huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-

emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 53 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Çilingir Cin Ali ibn-i Ahmed bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Saside bint-i İbrahim nâm hatun ile zevce-i mezbûre Saside Hatun’dan 

mütevellidât sulbiyye-i sagîre kızları Zübeyde ve Zeyneb ve Dudu ve zevce-i mutlakası 

Emine Hatun’dan mütevellidler sulb-i kebîr oğlu Ahmed ve sulbiyye-i kebîre kızları Hafize 

ve Adile Hatunlara münhasıra olduğu lede’ş-şer‘ü’l-enver bi’l-isbât zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sagîrat-ı mezbûrat Zübeyde ve Zeyneb ve Dudu’nun vâlideleri ve tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb-i vasîleri ma‘rifetü’z-zât zevce-i mezbûre Saside Hatun ve 

verse-i kibâr-ı merkumun Ahmed ve zâtları ma‘rife Hafize ve Adile Hatunlar taleb ve 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le ile tahrîr ve terkîm ve lede’l-müzâyede âhere bey‘ ve esmân-ı 

hâsılası beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-

yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-işrin min 

Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Deve yünli kebîr   Müsta‘mel mertebânî   Müsta‘mel Türkmen  

Müsta‘mel kilim aded 1  kilimi aded 1    kilimi aded 1 

55 guruş    53,5 guruş    45 guruş   

 

Köhne seccâde aded 2  Köhne çul aded 2   Müsta‘mel mihaffe kilimi aded 1  

27 guruş 5 para  80 guruş    400 guruş  
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Mihaffe çift   Köhne sagîr nuhâs mankal  Sagîr nuhâs kazgan  

aded 1    aded 1     aded 1 kıyye 5  

100 guruş   23 guruş    117,5 guruş  

 

Çamaşur leğeni   Güğüm    Kabaklı tencere  

aded 1 dirhem 5   aded 1     aded 4 kıyye 5  

69 guruş 10 para   78 guruş    100 guruş  

 

Nuhâs su bakırı  Yağ tabesi    Nuhâs beyaz leğen ma‘ ibrik  

aded 2    aded 3     aded 1  

50 guruş 5 para   15 guruş   75 guruş  

 

Sarı teneke köhne sagîr  Köhne orta ve sagîr sini  Kadayıf tebsisi  

leğen ibrik aded 1   aded 2     aded 3  

66 guruş    62 guruş    60 guruş 10 para  

 

Sagîr lenger    Kabaklı sahan aded 5   Sagîr ve orta şamdan  

aded 4     Kabaklı şorba tası aded 1  aded 2  

65 guruş    153 guruş    20 guruş  

 

Tunç havan    Hamur leğeni    Çukur sahan aded 2  

aded 1     aded 1    Mertebânî aded 1  

25 guruş    61 guruş    25,5 guruş  

 

Cedîd çuval aded 2   Kırmızı çuval aded 1  Köhne göç havlisi aded 1  

53 guruş    20 guruş    30 guruş   

 

Köhen çuval    Eğer aded 1    Köhne hegbe  

aded 4     Kemer aded 1    aded 1  

15 guruş 5 para   60 guruş    11 guruş 5 para  

 

Cedîd çuval aded 2   Urgan aded 3    Toprak tas aded 1  

50 guruş    20 guruş    Tabak aded 1   
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        Billur nargile şisesi aded 1  

        50 guruş  

 

Kahve tebsisi aded 1  Astar namusiyye   Katni yüzlü yorgan aded 1  

Zarf aded 3    aded 1     Penbe memlû döşek aded 1  

Filcan aded 3    52 guruş    Baş yasdığı aded 1  

Cezve aded 1        Yüz yasdığı aded 1  

19 guruş 5 para       300 guruş  

 

Çuval aded 1    Seccâde aded 1   Sarı basma yüzlü penbe 

Garâre aded 1    Yağmurluk aded 1   memlû döşek aded 1  

Köhne hegbe aded 2   40 guruş    60 guruş  

18 guruş     

 

Basma yüzlü yorgan  Katık memlû mak‘ad   Yasdık aded 1 

aded 1     aded 2     6 guruş 25 para  

Penbe memlû döşek  Yasdık aded 5  

aded 1    Basma örtüsüyle    

180 guruş   170 guruş     

 

Gömlek aded 1  Def‘a gömlek aded 1  Beyaz dizlik  

Kısa entari aded 1   Kısa entari aded 1   aded 2  

Yelek aded 1   Yelek aded 1   35 guruş  

Don aded 1    Don aded 1    

22 guruş    12,5 guruş     

 

Köhne çuka mintan aded 1 Köhne abani sarık   Fes aded 2  

Yelek aded 1    aded 1    39 guruş  

İç donu aded 1   10 guruş     

10 guruş     

 

Köhne trablus aded 1  Çuka şalvar aded 1  Sanduk aded 1   

Mısır kutnîsi    Yemeni aded 1   32 guruş  

Basma entari aded 1   200 guruş     
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30 guruş     

 

Bir mikdâr duhân   Def‘a meksûr sanduk   Tabanca timuru aded 4  

20 guruş    aded 1    Kın kabı aded 1  

    9 guruş    Tüfenk aded 1  

        80 guruş  

 

Desti     Sim tabanca taşı aded 2 Tabancalık  

aded 2    ma‘ sâir sim parçaları   aded 1  

15 guruş   80 guruş    30 guruş 

  

Tüfenk timuru   Meksûr sandık   Dükkân derûnunda bi’l-cümle  

aded 2    aded 1     çilingir aleti  

70 guruş    10 guruş   1000 guruş  

 

Köhne Timur parçaları  Küfe derûnunda   Şilte aded 1 

55 guruş    timur hurdası   200 guruş  

    106 guruş     

 

Kundaklık ham tahta   Erkek merkeb sıpası   Tahta sanduk   

aded 2    aded 1     aded 2  

10 guruş    300 guruş    16 guruş  

 

Çuval aded 2    Sagîr sebet derûnunda  Tabanca timuru  

36 guruş    timur parçaları   aded 18 

    17 guruş    60 guruş  

 

Tabanca timuru aded 2  Tüfenk aded 4   Tabanca kundaklığı aded 2   

3 guruş    130 guruş    3 guruş      

 

Tabanca çift aded 1  Def‘a tabanca çift aded 1  Def‘a tabanca çift aded 1  

60 guruş   31 guruş    55 guruş  

 

Def‘a tabanca çift aded 1  Def‘a tabanca çift aded 1 Cedîd tüfenk çakmağı aded 3  
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55 guruş    30 guruş    65 guruş  

 

Kulaklı kısrak aded 1  Sandıklı çekmece aded 1 Sagîr şilte aded 1  

520 guruş    40 guruş    10 guruş  

 

Hınta keyl 9 fî 7   Def‘a hınta keyl 2   Hatab 

197,5 guruş    80 guruş    60 guruş  

 

Bir mikdâr kereste tahta  Kiremit aded 500   Çuval aded 1  

ve ağacı    130 guruş    20 guruş  

325 guruş     

 

Def‘a çuval aded 3  Def‘a çuval aded 2   Kebîr tahta anbar aded 1  

30 guruş    40 guruş    40 guruş  

 

Kuşak aded 1   Garâre aded 1    Bir mikdâr taş  

20 guruş    10 guruş    225 guruş  

 

Sagîr güğüm aded 1   Cedîd kübe aded 4   Çorba leğeni aded 1  

30 guruş    Korkuluk aded 5   10 guruş  

    20 guruş     

 

Serik küfesi aded 1  Hırdavat-ı menzil   Köhne körük aded 1  

6 guruş    60 guruş    10 guruş  

 

Mahalle-i mezbûrede   İstanos Nâhiyesi’nde  Antalyalı tütün kâtibi  

vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd  vâki‘ma‘lûmü’l-hudûd Mustafa Edib Efendi’de  

ve’l-müştemilât bir bâb  ve’l-müştemilât bir bâb  ba‘de’l-külli ihsâb olub  

mülk-i menzil    mülk-i menzil    kabz olunan 

40000 guruş    1500 guruş    337 guruş  

 

Dereköylü Deli Hüseyin’de  Dereköylü Kabak Hali’de  Süleklerli Beşkazâ‘lı Sellü  

bâ-sened alacağı   bâ-sened alacağı   Süleyman zimmetinde  

150 guruş    450 guruş    bâ-sened alacağı  
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        100 guruş   

 

Dereköylü Osman Efendi  Dereköylü Beşir oğlu  Dereköylü Kel Abdi  

oğlu Şeyh Ali zimmetinde  Süleyman zimmetinde  zimmetinde bâ-sened alacağı  

bâ-sened alacağı   bâ-sened alacağı   121 guruş  

290 guruş    200 guruş     

 

Def‘a Dereköylü Kabak  Süleklerli İdin Bekir   Def‘a Süleklerli İdin  

Halil zimmetinde   zimmetinde olan bâ-sened  Bekir zimmetinde  

bâ-sened alacağı   beş yüz guruşdan  bâ-sened alacağı  

250 guruş    müteveffâ-yı merkumun 261 guruş  

     alacağı 

    250 guruş     

 

Dereköylü Kabaklı oğlu  Antalyalı Koca’nın  

zimmetinde bâ-sened  zimmeti olub  

alacağı    kabz olunan  

100 guruş    40 guruş  

 

Cem‘an yekûn  

51856 guruş  

 

Minha’l-ihrâcât  

 

Techiz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i    Oğlu Ahmed ma‘rifetiyle  

275 guruş    müsbite’l-zevcetü’l-   vuku‘ bulan masârifat-ı 

    mezbûre Saside Hatun  ma‘lûme  

    351 guruş    98 guruş  

 

bey‘ olunan kısrak ve  Kahveci Mehmed’e  Naklîyye-i eşyâ  

merkeb içün virilen   virilen müzâyede ücreti  30 guruş  

bâyi-i pazar-ı rüsûm  3,5 guruş     

20,5 guruş     
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Terekeden damadı  Resm-i kısmet   Kaydiyye-i defter  

Çilingir Zübik Mehmed 1256,5 guruş    77 guruş  

üzerine kayd olunan  

kereste ve kiremit ve taş  

kıymetlerinden tenzîl iden  

280 guruş     

 

Varaka-bahâ'    Dellâliyye-i eşyâ-i mübî' Masârif-i müteferrika 

25 guruş    ve İstanos menzili   366,5 guruş  

      dellâliyyesi  

    195 guruş  

 

Cem‘an yekûnü’l-ihrâcât  

2982 guruş  

Yalnız iki bin dokuz yüz seksen iki guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

48874 guruş  

 

Hissetü’z-zevceü’l-mezbûre Saside Hatun  

5000 guruş 00 para  Antalya menzilinden  

1109 guruş 10 para  Eşyâdan ve İstanos menzilinden ve dönimden  

6109 guruş 10 para  

 

Hissetü’l-ibnü’l-kebîr mezbûr Ahmed  

10000 guruş 00 para  Antalya menzilinden  

02218 guruş 20 para  Eşyâdan ve İstanos menzilinden ve dönimden 

12218 guruş 20 para  

 

Hissetü’l-binte’l-kebîretü’l-mezbûre Hafize  

5000 guruş 00 para  Antalya menzilinden  

1109 guruş 10 para  Eşyâdan ve İstanos menzilinden ve dönimden  

6109 guruş 10 para  
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Hissetü’l-binte’l-kebîretü’l-mezbûre Adile  

5000 guruş 00 para  Antalya menzilinden  

1109 guruş 10 para  Eşyâdan ve İstanos menzilinden ve dönimden  

6109 guruş 10 para  

 

Hissetü’l-binte’l-sagîretü’l-mezbûre Zübeyde   

5000 guruş 00 para  Antalya menzilinden  

1109 guruş 10 para  Eşyâdan ve İstanos menzilinden   

6109 guruş 10 para  

 

Hissetü’l-binte’l-sagîretü’l-mezbûre Zeyneb    

5000 guruş 00 para  Antalya menzilinden  

1109 guruş 10 para  Eşyâdan ve İstanos menzilinden ve dönimden  

6109 guruş 10 para 

 

Hissetü’l-binte’l-sagîretü’l-mezbûre Dudu   

5000 guruş 00 para  Antalya menzilinden  

1109 guruş 10 para  Eşyâdan ve İstanos menzilinden ve dönimden  

6109 guruş 10 para 

 

XV/21a  

No: 54  

Nezâret-i evkâf-ı hümâyûn-ı mülûk-âneye mülhak-ı evkâfdan medine-i Antalya’da kâin 

Murad Paşa Câmi‘-i Şerîf Vakfı mütevellîsi müftî-i belede fekâhetlü Mustafa Efendi meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre mahallesi a‘zâsından işbu bais‘ü’l-kitâb Osman 

Ağazâde fütüvvetlü Mustafa Bey mahzarında Teke ve Burdur ve Hamid sancâkları evkâf 

müdürü fütüvvetlü Selim Efendi tarafından mürsel-i vekîl-meâb-ı şer‘iyye Teke Sancâğı 

Nüfûs Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi hâzır olduğu halde ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

mütevellîsi olduğum salîfü’z-zikr Murad Paşa Câmi‘-i Şerîf Vakfı müstâkilâtından câmi‘-i 

şerîf-i mezkûr civârında Kemikli nâm mevkîide kâin bir tarafdan değirmen harkı ve bir 

tarafdan âb kuyusu ve bir tarafdan Keryad ve Abidin menzilleri ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm 

kal‘a hânûtı ile mahdûd ve tahmînen sekiz dönim mikdârı arsa ve havlu-yu âherde istîcâr-ı 

vakf-ı mezkûr hakkında enfa‘-i derûn olub ve değer-i âtî meblağdan arsa-yı mezkûrenin 

muaccel ve müttekiyyesi idiği ihbâr olmağın ben arsa-yı mahdûde-i mezkûreyi cânib-i vakf 
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içün altı yüz guruş muaccel ve senevî yirmi beş guruş recâî-i müeccel ile nefsi içün mâlından 

ve üzerine bi’l-ihdâs ve istimlâk arz etmek üzre mûmâ-ileyh Mustafa Bey’e istîcâr ve ta'vîz 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i şer‘î istîcâr ve ta'vîz ve kabûl eyledikden sonra recâî-i 

müeccel-i mezkûrum olan altı yüz guruşı bana tamâmen def‘ ve teslîm eylediğinde ben dahi 

bundan bi’t-tevliye bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz idüb ve recâî-i müeccel-i mezkûrum 

olan yirmi beş guruş dahi sâl be sâl cânib-i vakfa edâ eyledikde üzerine ihdâs ideceğim emlâk 

ve istîcâr kendi mülkim olub taraf-ı vakfdan ve taraf-ı âherden bi-gayr-i vech-i şer‘î müdâhale 

ve taarruz olunmasın dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fî-gurre-

i Muharremü’l-harâm li-seneti îsnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

A‘zâdan mükerremetlü Hüseyin Vehbi Efendi  

A‘zâdan rifâtlu Ali Muhlis Ağa  

A‘zâdan fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa  

 

XV/21b 

No: 55  

Medine-i Antalya mahallâtından Divan Piri  Mahallesi sâkinelerinden Ümmügülsüm 

Hanım bint-i Hacı Mehmed Ağa’nın eniştesi ve tarafından zikr-i âtî-i bey‘-i ikrâr ve i‘tâ-i 

hüccet-i vekîl olduğu zât-ı mezbûreye bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye-i arîfan Molla Hamid oğlu 

Süleyman Efendi ibn-i Hacı Mehmed ve İşci Hacı Mehmed ibn-i İbrahim nâm kimesneler 

şahâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı cahîdde lede’ş-şer‘ü’l-enver sâbit ve sübût vekâleten hükm-i 

şer‘-i lâhik olan Hüseyin Bey ibn-i Mîr-alây İsmâîl Bey meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

müvekkile-i mezbûrenin vâlidesi olub zât-ı ma‘rife olan bais‘ü’l-kitâb Aişe Hanım bint-i 

Mehmed Ağa tarafından zikr-i âtîü’l-beyân tasdîk-i vekîl-i müseccel-i şer‘iyyesi Abidin oğlu 

Hacı Ahmed Ağa ibn-i Abidin mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilem mezbûre Ümmügülsüm Hanım akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde arsa 

ve müstâkilen mülkim olan medine-i mezbûrede Yukarı Bazar nâm mahallde vâki‘ tarafeyn-i 

vekîlim mûmâ-ileyh Hüseyin Bey dükkânları ve bir tarafdan kışla meydanı taraf-ı râbi‘ tarîk-i 

âmm ile mahdûd bir bâb matbah ve etçi dükkânı ve yine mahalle-i merkumede vâki‘ bir 

tarafdan mûmâ-ileyh Hüseyin Bey dükkânı ve bir tarafdan Leylekli Hacı Fatıma Hanım 

dükkânı ve bir tarafdan kışla meydanı ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd def‘a bir bâb 
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matbah ve etçi dükkânı ve yine Yenihan Ağzı nâm mahallde vâki‘ bir tarafdan Yenihan ve bir 

tarafdan İşci Hanı ve bir tarafdan han-ı mezkûre girilecek tarîk ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile 

mahdûd ve birbirine muttasıl iki bâb dükkânla cem‘an dört bâb dükkânım bi-cümletü’l-

maîşetimle ve bi-hüviye tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile vâlidem müvekkile-i mezbûre Aişe Hanım’a on 

sekiz bin guruş bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr on 

sekiz bin guruşı vâlidem müşterîyye-i müvekkile-i mezbûre yedinden tamâmen ve kâmilen 

ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d dükkâneyn-i mahdûde-i mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka 

ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla dükkâneyn-i mahdûde-i mezkûre vâlidem 

müvekkile-i mezbûre Aişe Hatun’un mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfu olmuşdur keyfe mâ-

yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yehtâr mâlike ve mutasarrıfe olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-râbi‘ aşere min Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Giritlü Mîr-alây İsmâîl Bey  

Hamami Kerbu oğlu Hüseyin Ağa  

Hacı Abdullah oğlu Hacı Mehmed  

Bakkal oğlu İbrahim  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır İsmâîl Ağa  

ve gayr-i hum  

 

No: 56 

Medine-i Antalya dahîl-i surunda kâin Makbule Mahallesi’nde sâkine iken bundan 

akdem fevt olan sagîre Mihriban Hanım binte’l-mütevefâ tüccâr-ı hayrîyyeden Moravi 

İbrahim Ağa ibn-i Mustafa’nın verâset-i vâlidesi Fatıma Hatun bint-i Tosun ile li-ebeveyn 

sagîr er karındaşları Rahmi ve Abdulmecid Molla ve li-ebeveyn kebîre kız karındaşları 

Zeyneb ve Dudu hatunlar ve li-ebeveyn sagîre kız karındaşı Besime Hanım’a münhasıra 

ba‘de-hû kıbe’l-i hümâ sagîr-i mezbûr Rahmi Molla dahi fevt olub verâset-i vâlidesi mezbûre 

Fatıma Hatun sagîr er karındaşı mezbûr Abdulmecid Molla ve li-ebeveyn kebîre kız 

karındaşları mezbûran Zeyneb ve Dudu hanımlar ve li-ebeveyn sagîre kız karındaşı Besime 

Hatun’a münhasıra ve sahîh-i mislli mîrâsları bi-tarîkü’l-muslihûn ve ale’l-iktizâ itmiş üç 
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sehmden olub sihâm-ı mezbûreden on üç sehmi  mezbûre Fatıma Hatun’a yirmi sehmi 

mezbûr Abdulmecid Molla’ya ve onar sehmden otuz sehmi mezbûran Zeyneb ve Dudu ve 

Besime hatunlara isabeti lede’ş-şer‘ü’l-enver bi’l-ityân ba‘de’l-tahkikü’ş-şer‘î verese-i 

merkumundan ah-ı sagîr merkum Abdulmecid Molla ve uht-ı sagîre-i mezbûre Besime 

Hatun’un bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i mansûbları meclis a‘zâsından fütüvvetlü Moravi Asdirto 

Efendi ibn-i Mustafa ve nâzırları mahkeme-i ticâret reîsi fütüvvetlü Ahmed Tevfik Efendi 

taleb ve ma‘rifetleri ve verese-i kibâr ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffât-ı evvel 

ve sânî mezbûrandır ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fî-gurre-i Muharremü’l-harâm 

li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Müteveffât-ı uht-ı mezbûre Mihriban Hanım’ın terekesidir  

Fi-Şevvâl sene 81 târihiyle müverrah bâ-defter-i kassâm  

 

Pederinden mevrûs hisse-i irsiyyesi     

18254 guruş 16 para      

 

Meblağ-ı merkumun târih-i defter-i kassâm-ı mezkûrdan  

bu ana değin vasî-i mûmâ-ileyh İsmâîl’den hâsıl olan nemâ  

1277 guruş 24 para  

 

Cem‘an yekûn  

19732 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve takfîn   Vasî-i mûmâ-ileyhin   Tereke-i bâkîyyeden  

272 guruş    müteveffât-ı mezbûreye  resm-i kısmet  

    hayatında müddet-i   457,5 guruş  

     mezkûrede kayd-ı  

    masârif nefsine sarfı    

    1260 guruş  

 

Kaydiyye-i defter   Varaka-bahâ'    Masârif-i müteferrika 
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28,5 guruş    10 guruş    101 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât  

2029 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

17703 guruş  

 

Hissetü’l-ümm'ü’l-     Hisse-i ah-ı sagîrü’l-mezbûr   

mezbûre Fatıma Hanım     Abdulmecid Molla  

3653 guruş       5620 guruş  

3653 guruş    Bizde muharrer hissesine zamm 5620 guruş kezâ  

 

Hisse-i uhtü’l-mezbûre    Hisse-i uhtü’l-kebîretü’l- 

Zeyneb Hanım      mezbûre Dudu Hanım 

8810 guruş        8810 guruş     

8810 guruş  kezâ     8810 guruş  kezâ  

    

Hisse-i uhtü’l-sagîretü’l-     

mezbûre Besime Hanım 

8810 guruş 

8810 guruş  kezâ  

 

Müteveffâ-yı sânî-i mezbûr Rahmi Molla’nın terekesidir  

Fî-15 Şevval sene 78 târihiyle  Meblağ-ı merkumun târih-i defter-i kassâm-ı  

müverah defter-i kassâm pederinden  mezkûrdan bu ana değin vasî mûmâ-ileyh  

mâl-ı mevrûs hisse-i irsiyyesi   İsmâîl’in hissesi olan nemâ  

36580 guruş      2954 guruş  

 

Cem‘an yekûn  

39463 guruş  

 

Minha’l-ihrâcât  
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Techiz ve tekfîn   Vasî mûmâ-ileyh   Tereke-i bakiyesinden  

263 guruş    müteveffâ-yı mezbûr   resm-i kısmet  

    hayatında müddet-i   915 guruş  

     mezkûrede karz-ı ma‘rûf  

    nafakasının sarfı  

    2200 guruş     

 

Kaydiyye-i defter   Varaka-bahâ'    Masârif-i müteferrika  

57 guruş     20 guruş    108 guruş  

 

Yekûnü’l-ihrâcât  

3563 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

35900 guruş  

 

Hisse-i ümmü’l- mezbûre Fatıma Hatun  

05983 guruş 00 para   Müteveffâ-yı sânîden  

03653 guruş 13 para  Müteveffâ-yı evlâdan  

09636 guruş 13 para  

10431 guruş 00 para   Zevci müteveffâ İbrahim Ağa’dan mevrûs bâ-defter-i kassâm  

       hissesi zamm 

20067 guruş 13 para    

06875 guruş 00 para   Mahalle-i mezbûrede kâin bir bâb mülk-i menzilde semen  

     hissesi aynen ibka‘ olunmağla tenzîl şod  

13192 guruş 13 para  

02500 guruş 00 para  Mîr-alây Giritlü İsmâîl Bey zimmetinde olan yirmi bin guruşdan  

hisse-i irsiyyesi mûmâ-ileyh üzerinde kalmağla işbu yekûndan 

tenzîl olunmuşdur  

10692 guruş 00 para  

05500 guruş 00 para  Yekûn işbu deftere zamm olunan diğer defter-i kassâmda 

muharrer birbirine muttasıl iki bâb mütyâb-i dikici dükkânında 

mûmâ-ileyhaya bey‘ ve teslîm olunduğundan semenleri işbu 

hissesinden tenzîl olunmuşdur 
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05192 guruş 13 para  

 

Hisse-i uht-ı kebîre-i mezbûre Zeyneb Hanım  

05983 guruş 00 para   Müteveffâ-yı sânîden  

02810 guruş 13 para  Müteveffâ-yı evlâdan  

08793 guruş 13 para  

18254 guruş 17 para   Pederi müteveffâ İbrahim Ağa’dan mevrûs bâ-defter-i kassâm  

       hissesi zamm 

27047 guruş 39 para    

09625 guruş 09 para  Mahalle-i mezbûrede kâin menzilde kırk sehmde yedi sehm      

hissesi aynen ibka‘ olunmağla tenzîl şod 

17422 guruş 30 para  

02400 guruş 00 para  İskele’de Tuzkapusı karşusında beş sehmede bir sehm hissesi 

aynen ibka‘ olunmağla tenzîl şod 

15022 guruş 30 para  

01261 guruş 20 para  Yine pederi terekesinden olub oyuk nâm çiflikde  vâki‘ edevât-ı 

çift ve eşcâr-ı mülk-i bağçe ve ahur ve tohum-ı vesâireden  beş 

sehmde bir sehm hissesi aynen ibka‘ olunmağla tenzîl şod 

13761 guruş 10 para  

03500 guruş 00 para  Mîr-alây Giritlü İsmâîl Bey zimmetinde olan yirmi bin guruşdan  

hisse-i irsiyyesi mûmâ-ileyh üzerinde kalmağla işbu yekûndan 

tenzîl olunmuşdur  

10261 guruş 10 para  

00720 guruş 00 para  Pekmezhanı ittisâlinde kâin üç bin altı yüz guruş kıymetli iki   

bâb dükkândan beş sehmde bir sehm hissesi aynen ibka‘ 

9541 guruş 10 para  

 

Hisse-i ah- sagîr-i mezbûr Abdulmecid Molla  

11966 guruş 26 para   Müteveffâ-yı sânîden  

05620 guruş 00 para  Müteveffâ-yı evlâdan  

17586 guruş 26 para  

36508 guruş 32 para   Pederi müteveffâ İbrahim Ağa’dan mevrûs bâ-defter-i kassâm  

       hissesi zamm 

54095 guruş 20 para    
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19250 guruş 00 para  Mahalle-i mezbûrede kâin menzilde kırk sehmde on dört sehm      

hissesi aynen ibka‘ olunmağla tenzîl şod 

34845 guruş 20 para  

04800 guruş 00 para  İskele’de Tuzkapusı karşusında kâin mağazada beş sehmde iki 

sehm hissesi aynen ibka‘ olunmağla tenzîl şod 

30045 guruş 20 para  

02523 guruş 00 para  Yine pederi terekesinden olub oyuk nâm çiflikde  vâki‘ edevât-ı 

çift ve eşcâr-ı mülk-i bağçe ve ahur ve tohum-ı vesâireden  beş 

sehmde iki sehm hissesi aynen ibka‘ olunmışdur  

27522 guruş 00 para  

27522 guruş 00 para 

00000 guruş 00 para  

 

Hisse-i uht-ı kebîre-i mezbûre Dudu Hanım  

05983 guruş 00 para   Müteveffâ-yı sânîden  

02810 guruş 13 para  Müteveffâ-yı evlâdan  

08793 guruş 13 para  

17254 guruş 17 para   Pederi müteveffâ İbrahim Ağa’dan mevrûs bâ-defter-i kassâm  

       hissesi zamm 

27047 guruş 30 para    

09625 guruş 00 para  Mahalle-i mezbûrede kâin menzilde kırk sehmde on yedi sehm 

sehm∗ hissesi aynen ibka‘ olunmağla tenzîl şod 

17422 guruş 30 para  

02400 guruş 00 para  İskele’de Tuzkapusında mağazada beş sehmde bir sehm hissesi 

aynen ibka‘ olunmağla tenzîl [şod] 

15022 guruş 30 para  

01261 guruş 00 para  Yine pederi terekesinden olub oyuk nâm çiflikde  vâki‘ edevât-ı 

çift ve eşcâr-ı mülk-i bağçe ve ahur ve tohum-ı vesâireden  beş 

sehmde bir sehm hissesi aynen ibka‘ olunmağla tenzîl şod  

13761 guruş 20 para  

03500 guruş 00 para  Mîr-alây Giritlü İsmâîl Bey zimmetinde olan yirmi bin guruşdan  

hisse-i irsiyyesi mûmâ-ileyh üzerinde kalmağla işbu yekûndan 

                                                        
∗ “sehm” mükerrerdir 
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tenzîl olunmuşdur  

10261 guruş 00 para  

00720 guruş 00 para  Pekmezhanı ittisâlinde kâin üç bin altı yüz guruş kıymetli iki   

bâb dükkândan beş sehmde bir sehm hissesi aynen ibka‘ 

9541 guruş 10 para  

 

Bâlâda muharrer ibn-i sagîr-i mezbûr Abdulmecid Molla’nın hisse-i irsiyye-i bakiyesi işbu 

mahalle nakl olunmuşdur  

27522 guruş 20 para  

07000 guruş 00 para  Mîr-alây Giritlü İsmâîl Bey zimmetinde olan yirmi bin guruşdan  

hisse-i irsiyyesi mûmâ-ileyh üzerinde kalmağla işbu yekûndan 

tenzîl olunmuşdur  

20522 guruş 20 para  

01440 guruş 00 para  Pekmezhanı ittisâlinde kâin üç bin altı yüz guruş kıymetli iki   

bâb dükkândan beş sehmde iki sehm hissesi aynen ibka‘ 

19082 guruş 20 para  

 

Hisse-i uht-ı sagîre-i mezbûre Besime Hanım  

05983 guruş 00 para   Müteveffâ-yı sânîden  

02810 guruş 13 para  Müteveffâ-yı evlâdan  

08793 guruş 13 para  

18254 guruş 17 para   Pederi müteveffâ İbrahim Ağa’dan mevrûs bâ-defter-i kassâm  

       hissesi zamm 

27047 guruş 30 para    

09625 guruş 00 para  Mahalle-i mezbûrede kâin menzilde kırk sehmde yedi sehm 

hissesi aynen ibka‘ olunmağla tenzîl şod 

17422 guruş 30 para  

02400 guruş 00 para  İskele’de Tuzkapusında kâin mağazada beş sehmde bir sehm 

hissesi aynen ibka‘ olunmağla tenzîl şod 

15022 guruş 30 para  

01261 guruş 20 para  Yine pederi terekesinden olub oyuk nâm çiflikde  vâki‘ edevât-ı 

çift ve eşcâr-ı mülk-i bağçe ve ahur ve tohum-ı vesâireden  beş 

sehmde bir sehm hissesi aynen ibka‘ olunmağla tenzîl şod  

13761 guruş 10 para  
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03500 guruş 00 para  Mîr-alây Giritlü İsmâîl Bey zimmetinde olan yirmi bin guruşdan  

hisse-i irsiyyesi mûmâ-ileyh üzerinde kalmağla işbu yekûndan 

tenzîl olunmuşdur  

10261 guruş 00 para  

00720 guruş 00 para  Pekmezhanı ittisâlinde kâin üç bin altı yüz guruş kıymetli iki   

bâb dükkândan beş sehmde iki sehm hissesi aynen ibka‘ 

9541 guruş 10 para  

 

Ümmü’l-mezbûre Fatıma Hatun’ın sahhü’l-bâkî-i merkumdan Mîr-alây Giritlü İsmâîl Bey 

zimmeti olan yirmi bin guruşda Mahalle-i mezbûrede kâin menzilinde olan semen-i hisse-i 

irsiyyesi bi’l-ibka‘ ber-mûcib-i bilâ-hisse-i irsiyyesinden ba‘de’t-tenzîl sahhü’l-bâkî 

hissesinden beş bin beş yüz guruş mukâbelesinde zevci müteveffâ-yı mûmâ-ileyh İbrahim 

Ağa terekesinden olub defter-i kassâmında muharrer medine-i mezbûre çarşusında vâki‘ bir 

tarafdan Pekmezhanı ta‘bîr olunur müteveffâ Hacı Musa Efendi veresesi menzili ve bir tarafı 

Sadullah Efendi vakf-ı dükkânı ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd ve birbirine muttasıl 

iki bâb mütyâb ve dikici dükkânlarını müsevveg-i şer‘iyye-i binâen beş bin beş yüz guruş 

iştirâ ve bâk1-i hisse-i irsiyyesi olan beş bin yüz doksan iki guruş on üç parayı dahi nakden 

ahz ve kabz idüb ve istîfâ'-i hakk eylediği ihkak-ı kebîrtan-ı mezbûrtan Zeyneb ve Dudu 

hanımların dahi mûmâ-ileyh İsmâîl Bey zimmeti olan meblağ-ı merkum yirmi bin guruşda ve 

mahalle-i mezbûrede kâin menzilde kırk sehmde yedişer sehmden on dört sehm ve İskele’de 

Tuzkapusı karşusında kâin mağaza ile oyuk nâm çiflikde vâki‘ edevât-ı çift ve eşcâr-ı mülk-i 

bağçe ve ahur ve tohum-ı vesâirede ve medine-i mezbûre çarşusında Pekmezhanı ittisâlinde 

Ahmed Tevfik Efendi ile müşterek birbirlerine muttasıl dört bâb dükkânından ba‘de’t-taksîm 

garb-ı cenûbînde bulunan üç bin altı yüz guruş kıymetli iki bâb mülk-i dükkânlarda beş 

sehmde birer sehmden ikişer sehm hisselerde ibka‘ olunarak ber-mûcib-i bilâ-hisse-i 

irsiyyelerinden tenzîl olundukdan sonra sahhü’l-bâkî hisselerde olan dokuz bin beş yüz kırk 

bir guruş on paradan cem‘an on dokuz bin seksen iki guruş yirmi parayı dahi tamâmen ahz ve 

istîfâ'-i hakk eyledikden sonra ve ah- sagîr-i merkum Abdulmecid Molla ile uht-ı sagîre-i 

mezbûre Besime Hanım’ın sahhü’l-bâkî-i merkumdan mûmâ-ileyh İsmâîl Bey zimmeti olan 

yirmi bin guruşda ve medine-i mezbûrda kâin menzilde kırk sehm itibariyle li’l-zikr-i mislî 

hâttü’l-teşbî cem‘an hisseleri olan yirmi bir sehm ve İskele’de Tuzkapusı karşusında kâin 

mağaza ile oyuk nâm çiflikde  vâki‘ edevât-ı çift ve eşcâr-ı mülk-i bağçe ve ahur ve tohum-ı 

vesâirede ve medine-i mezbûre çarşusında Pekmezhanı ittisâlinde Tevfik Efendi ile müşterek 

birbirlerine muttasıl dört bâb dükkândan ba‘de’t-taksîm garb-ı cenûbînde bulunan üç bin altı 
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yüz guruş kıymetli iki bâb mülk-i dükkânlarda beş sehmde li’l-zikr-i mislî hâttü’l-teşbî 

cem‘an hisselerde olan üç sehmi ibka‘ olunarak ber-mûcib-i bilâ-hisse-i irsiyyelerinden tenzîl 

olunarak bâkî li’l-zikr-i mislî hâttü’l-teşbî cem‘an hisselerde olan yirmi sekiz bin altı yüz 

yirmi üç guruş otuz para mukâbelesinde sagîran-ı mezbûran içün vasî-i zât-ı mûmâ-ileyh 

ma‘rifetleriyle bir res‘   zenci gulâm ve bir res‘ zenciye cariye ve medine-i mezbûre 

çarşusında kâin etrâf-ı erbaası müteveffâ Â‘yân Mehmed Ağa Hanı ve Zenail oğlu Mihail 

dükkânı ve tarîk-i âmm ile mahdûd olub Sabıkcızâde Mustafa Bey dükkânları dinmekle 

ma‘rûf birbirine muttasıl dört bâb mülk-i dükkânı iştirâ eyledikleri işbu mahalle şerh virildi 

 

XV/22b 

No: 57 

Medine-i Antalya mahallâtından Sağır Beğ Mahallesi ahâlîsinden Keserci Ali ibn-i 

Eyüb oğlu Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre ahâlîsinden işbu 

bais‘ü’l-kitâb Altıparmak oğlu Ömer Ağa ibn-i Süleyman nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı 

tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘üz zikrin sudûruna değin yedimde müstâkilen mülk ve 

hakkım olan mahalle-i mezbûrda vâki‘ bir tarafdan Hacı Hüseyin Ağa menzili ve bir tarafdan 

benim mâlik olduğum menzilim ve bir tarafdan Zenci Selim menzili ve taraf-ı râbi‘-i tarîk-i 

âmm ile mahdûd bir mikdâr mülk-i menzil arsamı târih-i vasikâdan bir sene mukaddem bi-

cümleten maîşetimle ve bi-hüviye tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mezbûr Ömer Ağa’ya yedi yüz guruş bey‘ ve 

temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yedi yüz guruşı târih-i 

merkumdan merkum Ömer Ağa yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim deyü 

arsa-yı mahdâdet-i mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub mezbûr Ömer 

Ağa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdur ke’l-evvel mâlik ve mutasarrıf olsun 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min 

şehr-i Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Zabtiyye Alaiyeli Deli Ahmed  

Dellâl Mehmed  

Feyzullah Hafız  

Keserci oğlu Mehmed  

Murad Pi-nefer oğlu Hasan  
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No: 58 

Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi sakînelerinden zât-ı zeyl-i 

vesikâda muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rife olan Şerife Hatun bint-i 

Abdulaziz meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâmîsi medine-i mezbûre ahâlîsinden ve 

cilâcı esnâfından işbu bais‘ü’l-vesikâ Halut oğlu Hasan ibn-i Mehmed nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Hasan iki yüz elli bir guruş mehr-i 

müeccel-i tesmiyesiyle zevc-i dahîlem olub lâkin beynimizde hüsn-i imtizâcımız olmamağla 

zimmetinde mütekarrir ma‘kudü’n-aleyh olan mehr-i müeccel-i mezkûr hakkım ile nafaka-i 

iddet-i muayyene ma‘lûmem ve ba‘de’l-hal‘-i nass ile mâlımdan işbu meclis-i şer‘îde kendiye 

i‘tâ eylediğim iki yüz elli iki buçuk guruş üzerlerine müennes-i süknâm dahi şimdi üzerime 

olmak üzre zevcim mezbûr Hasan ile muhâlif-i sahîha-i şer‘iyye ile işbu meclis-i şer‘îde hal‘ 

olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i merkumı ba‘de’l-kabûl hukuk-ı zevciyâta ve 

ba‘de’l- hal‘-i merfû'-i merkuma ve ibtidâ'-i zevciyâtımızdan işbu târih-i vesikâya gelinceye 

değin saîr cem‘-i hukuk-ı şer‘iyyeye müteallike-i âmme-i devâî ve metâllibât ve kâffe-i îmân 

ve muhâsamâtdan mezbûr Hasan’ın zimmetini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile bi’l-verâse ibrâ ve 

iskat eylediğimde ol dahi kezâlık-ı hukuk-ı zevciyâta ve ibtidâ'-i zevciyâtımızdan işbu târihe 

gelinceye değin cem‘-i hukuk-ı zevciyâta müteallike-i âmme-i devâîden benim zimmetimi 

ibrâ-i âmm sahîh-i şer'î ile ibrâ ve iskat ve her birimiz ber-vech-i muharrer âherin ibrâsını 

kabûl eyledik dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

hâdî aşere min saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Dârü’s-saâmdan mükerremetlü Hacı Hüseyin Hâce Damadı Hüseyin Efendi  

Nüfûs Nâzırı Fütüvvetlü Hüseyin Efendi  

Mîr-alây Giridlü İsmâîl Bey 

Dârü’s-saâmdan Ömer Efendizâde Ahmed Efendi  

 

XV/23a 

No: 59 

Zikr-i âtîü’l-sagîrin li-ebeveyn ve velileri medine-i Antalya mahallâtından Takyeci 

Mahallesi ahâlîsinden ve evlâd-ı arabdan işbu merbût-ı arzuhal-i sâhibleri Selami ibn-i 

Mestani zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife Zeyneb bint-i Hasan Temati nâm zevcan medine-i 

mezbûrede meclis-i livâya mahsûs odada bi’l-cümle imzâ‘-i meclis-i livâ hâzır oldukları 
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halde akd olunan meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre ahâlîsinden ve tüccârdan 

derûn-ı arzuhalde mezkûr-i esâmî Kabaz oğlu Halil Ağa ibn-i Ali nâm kimesne 

muvâcehesinde mezbûr Hakik Ağa târih-i i‘lâmdan altı gün mukaddem kuşluk vakti 

İtmekcibaşı el-Hâcc Mehmed Ağa’dan harîcde hendek derûnunda işbu hâzır-i bi’l-meclis 

sagîr oğlum Hasan’a yumruk ile bi-gayr-i hakk ağzına zarb ve bir beyaz dişini ihrâc etmekle 

suâl olunub mûcib-i şer‘iyyesi icrâ‘ olunmak bi’l-vesâye matlûbumuzdur deyü ba‘de’t-da‘vâ 

ve gıbbe’l-istintâk merkum Halil Ağa cevâbında kat'iyyen inkâr etmekle müddeîyyan Zevcan 

mezbûran Selami ve Zeyneb Hatun’dan ber-vech-i muharrer müddeâlarına mutâbık ve 

murâfık-ı beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ve ityân-ı müddeâdan izhâr-ı acz idüb 

talebleriyle merkum Halil Ağa bi’l-muvâcehe vech-i şer‘î üzre yemîn-billâh aliyyü’l-azîm 

etmeğin mûcibince müddeiyân zevcan-ı mezbûran Selami ve Zeyneb Hatun bi’l-vesâye 

da‘vâ-yı mezkûreleriyle mezbûr Halil Ağa’ya bilâ-beyyine-i muârazadan men' olundukları 

mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından Kubat oğlu Halil yediyle medine-i mezbûre 

mahkemesinden huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâbi‘ 

min Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 60 

Medine-i Antalya mahallâtından Baba Doğan Mahallesi ahâlîsinden ve devlet-i âliyye 

tebaasının Rum Milleti’nden olub bundan akdem vefât iden Tabib Kostandaki veled-i Mika 

veled-i Kostandi’nin verâset-i zevce-i metrûkesi Hace Marya bint-i İstirati nâm hatun ile sulb-

i kebîr oğulları Vasili ve Asir ve Yanako ve Ligori ve sulb-i sagîr oğulları Pandeli ve 

Aleksandro’ya münhasıra olduğu ve bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘ü’l-enver zahîr ve mütehakkık 

oldukdan sonra sagîran-ı merkumanın vâlideleri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i 

mansûbeleri mezbûre Hace Marya Hatun ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le verese-i kibâr-ı 

merkumun Vasili ve Asir ve Yanako ve Ligori ve millet-i merkume kâhyası Todoros hâzır 

oldukları halde tahrîr ve terkîm ve beyne’l-vereseü’l-merkumun bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye 

taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı merkumdur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur fi’l-

yevmi’râbi‘ min Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i merkumede vâki‘  Sîm enfiyye kutusu   Sîm sâat aded 1  

hudûdu ve müştemilâtı  aded 1     150 guruş  

ma‘lûm bir bâb mülk-i  60 guruş     

menzilde nısf-ı  

hisse-i irsiyyesi  
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30000 guruş  

 

Sîmli basma don  Rûmü’l-ibâre tabîb   Müsta‘mel yün memlû  

aded 1    hesabları aded 10   şilte aded 2  

40 guruş    150 guruş    Yorgan aded 2  

        Yasdık aded 2  

        300 guruş  

 

Müsta‘mel katık memlû  Müsta‘mel kilim   Müsta‘mel çul  

mihaffe aded 1   aded 2     aded 1  

Tenâşir tül yasdık aded 1 130 guruş    40 guruş  

100 guruş     

 

Müsta‘mel seccâde aded 1  Eski sandalye aded 10 Sanduk aded 1  

30 guruş    50 guruş    50 guruş  

 

Tahta ve matbah aded 1 Çamaşuy∗ leğeni   Su bakırı aded 1 

40 guruş    100 guruş    30 guruş  

 

Tunç havan   Müsta‘mel çuka ve şal  Müsta‘mel şal entari  

aded 1    sako? aded 1    aded 1  

30 guruş   100 guruş    50 guruş  

 

Kazıma pantolon aded 2 Yelek aded 3    Kabaklı tencere aded 2  

60 guruş    50 guruş    60 guruş  

 

Penair kıyye 4   Hırdavat-ı menzil   Nukûd-ı mevcûdesi  

80 guruş    300 guruş    300 guruş  

 

Yekûnü’l-tereke  

32300 guruş  

 

                                                        
∗ Aslı “çamaşır” olacak  
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Minhal-ihrâcât 

    

  

Masârif-i hafriyye   Deyn-i müsbit  kaynı Hacı  Resm-i kısmet  

300 guruş  Yordan bâ-şahâdet Tuzcu  512,5 guruş   

oğlu Hacı İstirati veled-i  247,5 guruş  ve irsiyye-i tereke  

Yorgi ve Papas oğlu Hacı  265 guruş  ve sarf olan  

Luka veled-i Papa Dimitri 

ba‘de’t-tezkiye  

10000 guruş  Nısf-ı menzil  

semeninden bâkî 

01000 guruş  Cihet-i karzdan  

11000 guruş  

00500 guruş  Hüdâ-i yemîn  

15000 guruş   

 

Kaydiyye   Varaka-bahâ'  

48,5 guruş    12,5 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât  

11126 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-  Hissetü’l-abinü’l-kebîrü’l-  Hissetü’l-abinü’l-kebîrü’l- 

merkume Hace Marya  merkum Vasili   merkum Asir  

2646 guruş 30 para  3087 guruş 30 para  3087 guruş 30 para  

 

Hissetü’l-abinü’l-kebîrü’l- Hissetü’l-abinü’l-sagîrü’l-  Hissetü’l-abinü’l-sagîrü’l 

merkum Yanako   merkum Aleksandro   merkum Ligori  

3087 guruş 30 para  3087 guruş 30 para  3087 guruş 30 para  

 

Hissetü’l-abinü’l-sagîrü’l 

merkum Pandeli  
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3087 guruş 30 para 

 

Sahh  

 

XV/23b 

No: 61 

An-asl Ispartalı olub bir müddetden berü sıtma illetleri medine-i Antalya’da Elmalû 

Mahallesi’nde vâki‘ Hüvâce Nebi Vakfı odalarında sâkin iken şehr-i mâh-n dokuzuncu gecesi 

medine-i mezbûrede Silahdar Çavuş Bağçesi Mahallesi’nde vâki‘ tarîk-i âmmda leylen 

gezerken dengesiz düşüb başını taşa isâbetle mecrûh olarak vefât eylediği bi’l-ihbâr ma‘rifet-i 

şer‘ ve hükümet-i mahalliyye ma‘rifetiyle ba‘de’l-keşf lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir olan dikici 

esnâfından Yakub ibn-i Mestan ibn-i Abdulhamid’in zâhirde varîs-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi 

olmadığından kaffe-i terekesi cânib-i beytü’l-mâla âid ve râci‘ olmağla medine-i mezbûrede 

bu makûle bilâ-varîs ve ma‘rûf vefât idenlerin terekelerini cânib-i beytü’l-mâl içün kabzına 

me‘mûr taraflarından mürsel-i vekîl-i müseccel-i şer‘iyyeleri ketebeden Arif Efendi taleb ve 

ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve lede’l-müzâyede âhere bey‘ olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevmi’l-

hâdî aşere min Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Bez tob   Alaca Müsta‘mel boy  Def‘a gülmez boy  

aded 1    entarisi aded 1   entarisi aded 1  

20 guruş   27 guruş    33  guruş  

 

İpek alaca entari aded 1 Kumaş entari aded 1  Sîm alacalı entari aded 1  

40 guruş    45 guruş    34 guruş  

 

Müsta‘mel katni entari  Gömlek aded 3   Def‘a gömlek aded 3  

aded 1    33,5 guruş    40 guruş 5 para  

30,5 guruş     

 

Def‘a gömlek aded 1  Müsta‘mel don aded 3  Katni bir don aded 1  

10 guruş 35 para  22,5 guruş    22 guruş  

 

Kısa entari aded 2   Sarkı aded 1    Alacalı sarkı aded 1  
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Uzun entari aded 1   10 guruş    20 guruş  

58 guruş      

 

Kısa don aded 1  Bir parça şam alacası aded 1 İpek kundak aded 1  

15 guruş    15 guruş 5 para   7 guruş 35 para  

 

Kısa entari ma‘ yelek aded 1 El havlisi aded 2  Peşkir aded 1  

5 guruş    20 guruş   30 guruş 

 

Çivid aded 1   Hamam havlisi aded 1 Mücessem aded 1  

3,5 guruş    6 guruş   2,5 guruş  

 

Çarşaf aded 2   Namusiyye aded 1  Kırmızı çuka ve bileklik aded 1  

10,5 guruş   15 guruş    70 guruş  

 

Çuka mintan aded 2  Müsta‘mel yorgan aded 1 Def‘a Müsta‘mel yorgan aded 1  

35 guruş   53 guruş   55 guruş  

 

Basma yüzlü minder aded 1  Yün memlû döşek aded 1 Köşe minderi aded 1  

9 guruş   50 guruş   23 guruş  

 

Döşek aded 1   Basma yüzlü yasdık aded 3  Def‘a yasdık aded 2  

49 guruş   20 guruş   15 guruş 

 

Sagîr Müsta‘mel kilim  Def‘a Müsta‘mel kilim  Def‘a kilim aded 1 

aded 1    aded 1     30 guruş  

37 guruş    28,5 guruş    

 

Köhne seccâde aded 1 Çul aded 1    Def‘a köhne çul aded 1  

2 guruş   8 guruş   30 guruş 

 

Müsta‘mel köhne çuval  El bakırı aded 1  Kabaklı çorba tası aded 1 

aded 2    35 guruş   21 guruş  

13 guruş    
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Sagîr sini aded 1  Kadayıf tebsisi aded 1 Nuhâs sagîr ve kebîr tabe aded 7  

17 guruş    13 guruş   26 guruş 5 para  

 

Timur tabe aded 2  Süngi aded 1   Sapsız timur tabe aded 1  

6 guruş   24 guruş    3,5 guruş  

 

Sagîr ibrik aded 1  Sagîr karavana aded 1 Kabaklı yumurta tabesi aded 1  

19 guruş   10 guruş    23 guruş  

 

Kebîr tencere ma‘ kabak  Kabaklı tencere aded 1 Sapsız tabe aded 1  

aded 1     35 guruş   15 guruş  

38 guruş 35 para    

 

Lenger aded 3   Çukur tabak aded 2   Kabaklı sahan aded 2  

35 guruş    23 guruş   15 guruş  

 

Köhne sagîr kuşhane  Kebîr cezve ma‘ kabak Köhne teneke tabesi  

ma‘ kabak aded 1  aded 1    aded 1  

8 guruş   8 guruş   4 guruş  

 

Tas aded 2   Kırmızı yemeni çift aded 1 Çömlek derûnunda bir  

Tabak aded 4    Sarı mest aded 1   mikdâr revgân-ı sâde  

Bardak aded 1   20 guruş   42 guruş 10 para  

8 guruş    

 

Sandık aded 1   Ve yeni siyah don aded 1 Şamdan aded 1 

18 guruş 10 para   18 guruş   ma‘ hırdavat  

        28 guruş  

 

Su tası aded 1   Çuka ipek harçlı mintan  Def‘a çuka mintan  

Kabak aded 1   aded 1    aded 1  

18 guruş   29 guruş   21 guruş  
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Çuka şalvar aded 1  Hamam havlisi aded 1 Köhne çuval aded 1 

34 guruş   12 guruş   4 guruş  

 

Köhne bez parçaları   Toprak desti ve ibrik   Sisam yağı dolu şişe aded 2  

6 guruş 5 para   aded 12    8 guruş  

    8 guruş     

 

Kahve takımı ma‘   Köhne kabak   Sacayak aded 1  

değirmen aded 1  aded 4     Bel timuru aded 1 Maşa aded 2 

33 guruş    8 guruş   Bıçak aded 2 Hurda 

        14,5 guruş 

          

Tabak aded 4   Köhne hırdavat  Köhne sanduk-ı vesâire  

Şişe aded 4    15 guruş   33 guruş  

14 guruş    

 

Çubuk aded 1   Tesbîh aded 1   Tarak çekmece aded 1 

3 guruş   1,5 guruş    2,5 guruş 

 

Bir mikdâr nakd   Köhne kilim orta yeri  Dükkân derûnunda na'l deyni  

ve kömürcüde   25 guruş 10 para   ve hırdavat-ı vesâire 

50 guruş        205 guruş  

 

Müsta‘mel kilim aded 1  Terazi aded 1    Tahta aded 7  

30 guruş   10 guruş    5 guruş  

 

Nakd-i mevcûd  

262,5 guruş  

 

Cem‘an yekûn  

2549 guruş 15 para  

 

Minhal-ihrâcât 
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Techiz ve tekfîn   Deyn-i müsbit  Aşık   Deyn-i müsbit  Karakızoğlu  

124 guruş 5 para   Doğan Mahallesi câmi‘-i Dülger Todoros ve medyûnı  

    şerif-i kandîl akçesinde bâ-şahâdet Odabaşı Mehmed  

    bâ-şahâdet Ahmed Ağa bin Ahmed ve Mehmed   

    ibn-i İbrahim ve Ebu Bekir ibn-i Ali  

    ibn-i Ali gıbbe’t-tahlîfü’l-  12 guruş  

    mütevellî Moralı Mustafa 02 guruş  Fedâü’l-yemîn 

    50 guruş  

 

Resm-i âdî    Kaydiyye-i defter-i   Dellâliyye-i berây-ı  

58 guruş    berây-ı hazîne-i celîle  hazîne-i celîle  

    ve ma-kayd mahkeme  ve münâdî 

    4 guruş    46 guruş  

 

Varaka-bahâ'  

2 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât  

294 guruş 15 para  

 

Yekûn  

2255 guruş  

 

Sahh  

 

Derûn-ı ihrâcâtda muharrer dellâliyyenin nısfı olan yirmi üç guruş ve kaydiyye-i defter-i 

mezkûrun kezâlık nısfı olan iki guruş ve sahhü’l-bâkî merkum iki bin iki yüz elli beş guruş ki 

cem‘an iki bin iki yüz seksen guruşı usûlüne tatbîken ithâl-i cedvel olunarak hazîne-i celîleye 

irsâl ve teslîm etmek üzre me‘mûr-ı ma‘rifetiyle livâ-yı mezbûr mâl sandığına teslîm 

olunduğı işbu mahalle serh virildi  

 

XV/24a  

No: 62 

Medine-i Antalya mahallâtından Sağır Beğ Mahallesi ahâlîsinden osman Ağazâde Hafız 
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Ebu Bekir Efendi meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre mahallâtından Câmi‘-i 

Cedîd Mahallesi ahâlîsinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden işbu râfi‘ü’l-rakîm 

Küçük Dimitri oğlu Have veled-i Hacı Kostanti muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin bi- tarîkü’ş-şe'aiden mülk ve hakkım olub mezbûreye 

muzâf İstanos Nâhiyesi’nde vâki‘ bir tarafdan Erkek oğlu menzili ve bir tarafdan Çandarlı 

bağçesi ve tarafyeni tarîk-i âmm ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk-i 

bağçemi mücmeletü’l-maîşetimle bi-hüviye tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve 

uhûd-i mübtelâ ve ve takrîr ve yemîn ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile altı bin 

guruş merkum Have’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbûr altı bin guruşı merkum Heva’nın zimmetinde bâ-temessük cihet-i karzdan alacağı 

olan ma‘lûmü’l-mikdâr-ı meblağdan ol mikdâr hissesine takâs ve mahsûb eylediğimde ol dahi 

münâsib ve kabûl idüb ol vechle ben bağçe-i mezkûrun semenini merkumdan ol dahi deyn-i 

merkumdan ol mikdârını benden birbirimize istinâd eyledik ba‘de’l-yevm bağçe-i mahdûd-ı 

mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla merkum 

Heva’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun dediklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi-gurre-

i Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Müftî-i belede fekâhetlü Mustafa Efendi  

A‘zâdan rifâtlu Ali Muhlis Ağa  

A‘zâdan mükerremetlü Hasan Vehbi Efendi  

A‘zâdan fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi  

A‘zâdan Osman Ağazâde Mustafa Bey  

Ketebe-i mahkeme-i şer‘iyye İsmâîl Hakkı Efendi  

Moravi Â‘yân Hüseyin Ağa 

Moravi Rıdvan Efendi ibn-i Süleyman Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

ve gayr-i hum 

 

No: 63 

Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Andiye Karyesi ahâlîsinden 
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işbu merbût-ı arzuhal Hacı Hacı∗ Salih oğlu Mehmed oğlu Salih medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde derûn-ı arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî karye-i 

mezbûrenin Â‘yân kolağası dinmekle meşhûr Mustafa Ağa ibn-i Ebu Bekir muvâcehesinde 

benim merkum Mustafa Ağa’ya ve müştemil ve hâsıl deynim bulunmağın merkum Mustafa 

Ağa târihiyyeden dört sene mukaddem benim karındaşım Tabib mine’s-Seyyid Hacı 

Hüseyin’den cebren bin dört yüz on üç guruş deynim olduğunu nâtık bir kıt‘a temessük ahz 

itdikden sonra meblağ-ı mezkûrı benden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz etmekle meblağ-ı 

mezkûr ile arab tüccârından alacağım olan on sekiz guruş ki cem‘an bin dört yüz otuz bir 

guruş karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Yaser Ağa oğlu Ali tarlası ve bir tarafdan vâdî ve 

bir tarafdan Gök Hüseyin tarlası ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd dokuz dönim 

taralamızı dahi seniyyen ve def‘inden berü fuzûlî ve bi-gayr-i hakk zabt ve derûnuna mecdûl 

oda binâ ve inşâ etmekle mezkûr tarladan kifâyed ve bana teslîmi merkum Mustafa Ağa’ya 

tenbîh olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında benim mülk-i zimmetinde 

cihet-i karzdan bâ-temessük bin üç yüz otuz  üç guruş alacağım olub târih-i merkumesinden 

huzûr-ı şer‘de da‘vâsına dahi meblağ-ı mezkûr bana deynin olduğunu inkâr etmekle ben 

mer'amın yerine mahallemiz şahâdetleriyle isbât idüb ma‘rifet-i şer‘de senden meblağ-ı 

mezkûr bin üç yüz otuz  üç guruş ahz itmiş idim deyü benim ziyâde doksan sekiz guruş 

mer'amı inkâr mezkûr dokuz dönim tarla-yı mer‘amdan ancak iki dönim mikdârı bir oda 

yerine vaz‘ıyyedini ikrâr içün mezkûr odanın yerini baban müteveffâ Hacı Salih’den 

hayatında ve kemâl-i nefâz-ı tasarrufâtından yirmi sene mukaddem elli guruş semen-i medfû‘ 

ve makbûza iştirâ itmiş idim deyü inkârıma mukaren ziyâde yedi dönim tarla-yı mer'amı dahi 

inkâr ve ol vechle beynimizde münâzaât ve fîh-i ceryân itmiş idi el-hâlet-i hazîhi yine tasaddi 

eylediğim bin dört yüz otuz bir guruş ve dokuz dönim tarla-yı mer'amun rızâ'-i mâl hıyânen 

ferâğ bi’l-cümle husûs-ı mezkûra ve işbu târihe gelinceye değin beynimizde ceryân iden sâir 

cem‘-i hukuk-ı şer‘iyyeye müteallik-i âmme-i deâvî ve metâlibatdan mezbûr Mustafa Ağa’nın 

zimmetini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ve iskât-ı tam harîc-ı şer‘î ile ibrâ ve iskât eylediğimde ol 

dahi ber-vech-i muharrer ibrâ-yı mezkûrımı kabûl eyledi deyü mukırr-ı müddeî-i merkum 

Mehmed’in sadr olan bi’l-cümle külliyât-ı meşrûhasını mezbûr Mustafa Ağa vicâhen ve 

şifâhen tasdîk ve tahkik eylediği mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından Alaiyeli Deli 

Ahmed yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-

sâbi‘ min şehr-i Ramazânü’l-mübârek li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

                                                        
∗ “Hacı” mükerrerdir  
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No: 64 

Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Andiye Karyesi ahâlîsinden 

işbu merbût-ı arzuhal Hacı Hasan Ali oğlu İbrahim ibn-i İntoh Ali medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde kız karındaşı ma‘rifetü’z-zât Ümmügülsüm Hatun’ın 

zevc-i ve husûs-ı âtîde vekîl-i müsecceli kezâlık arzuhal-i mezkûr Hacı Ahmed ibn-i Ali hâzır 

oldukları halde karye-i mezbûrda â'yan derûn-ı arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî kolağası 

dinmekle meşhûr Mustafa Ağa ibn-i Ebu Bekir muvâcehesinde pederim ve müvekkilem 

müteveffâ Ali’nin mâlı olub hayatında ve kemâl-i akl ve sıhhâtinden hâsıl karye-i mezbûrda 

vâki‘ çeşmenin ta‘mîr ve termîmi meşrût-ı vakf ve tevliyetini benimle kız karındaşım 

mezbûreye tefvîz eylediği ceviz ağacını merkum Mustafa Ağa pederim müteveffâ-yı merkum 

gerek hayatında gerek ba‘de’l-vefât etmesinden berü fuzûlî zabt ve seniyyesinin merkumdan 

berü hâmilini (silik) etmekle suâl olunub mezkûr ceviz ağacından kifâyed ve bana teslîmi 

merkum Mustafa Ağa’ya tenbîh olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında 

mezkûr ceviz ağacına vaz‘ıyyedini ikrâr ancak mezkûr ceviz ağacı mezbûran ve mezbûre 

Ümmügülsüm Hatun’ın pederleri müteveffâ-yı merkumun mâlı olub benim pederimden 

mevrûs müntâkil mülkim olan bağçem derûnunda mevrûs mâlım olmağla ol vechle yirmi beş 

seneden berü irsen ve müstâkilen gerek müteveffâ-yı merkum Ali’nin hayatında ve gerek 

ba‘de’l-vefâtında müddeî-i asîl ve müvekkile-i merkuman muvâcehesinde bilâ-nizâ' zabt idüb 

ve hatta müddeî-i asîl ve müvekkile-i merkuman mezkûr ceviz ağacı benim mâlım olub aslâ 

ve kat'â alâkam ve medhâlleri olmadığını bi’l-defaât tâifen ikrâr dahi itmişler idi deyü 

müddeiyân-ı asîl ve vekîl-i merkumanın inkârlarına mukaren eylediği deâvî-i zımnî lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan karye-i mezbûre ahâlîsinden 

Abdulkerim ibn-i Ali ve Halil ibn-i İbrahim nâm kimesneler şahâdetleriyle isbât etmeğin 

mûcibince müddeiyân-ı asîl ve vekîl-i merkuman İbrahim ve Ahmed bi’l-asâle ve bi’l-vekâle 

deâvî-i mezkûrlarıyla mezbûr Mustafa Ağa’ya bi-vech-i şer‘î muârazâdan men' olunduğı 

mübâşirleri asâkir-i zabtiyye nefâratından Alaiyeli Deli Ahmed yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Ramazânü’l-mübârek li-seneti 

âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/24b 

No: 65 

Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Andiye Karyesi ahâlîsinden 

işbu merbût-ı arzuhal Hacı Neftli İsmâîl ibn-i Hasan medine-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘îmizde karye-i mezbûre Â‘yân kolağası Mustafa Ağa ibn-i Ebu Bekir 
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muvâcehesinde merkum Mustafa karyemizin Â‘yânı olmak münâsebesiyle bundan akdem 

mâlımdan ve yedimden gasben ahz ve kabz eylediği beş yüz guruş kıymetli bir aded araba ve 

yine (silik) gasben ahz eylediği sekiz yüz guruş kıymetli bir re‘s camus ve mezbûr Mustafa 

Ağa kız karındaşını tezvîc etmesinde benden ağırlık nâmıyla ahz eylediği mehri yüz yirmişer 

guruşdan mecmû‘ dört yüz seksen guruş kıymetli dört tob kamış ve mecmû‘ yüz seksen guruş 

kıymetliüç tob çitari ve yüze elli guruş kıymetli bir tob katni ve nakden (silik) ahz eylediği 

yüz yirmi guruş ve mezbûrın zimmetinde ve dülgerlik ücretinden bâkî beş yüz guruş ki 

cem‘an üç bin yüz otuz guruş hâlâ ve zemânen taleb iderim deyü da‘vâ itdiğimde ol dahi 

cevâbında mezkûr arabayı senden beş yüz guruş ve mezkûr camusı sekiz yüz guruş ki ikisini 

bin üç yüz guruşa bi’l-rızâ' iştirâ ve tazmîni vaz‘ıyyedini tamâmen def‘ itmiş idim deyü araba 

ve camus husûsunda beni def‘-i tasaddi ve mâ-adâ müddeâlarımı dahi inkâr ve ol vechle 

beynimizde münâzaât-ı kesîre ceryan itmiş idi el-hâlet-i hazîhi ben tasaddi eylediğim 

da‘vâmdan rızâ'mla meccânen fâriğ olub husûs-ı merkum ve işbu târihe gelinceye değin 

beynimizde ceryân iden sâir cem‘-i hukuk-ı şer‘iyye müteallik-i âmme-i da‘vâdan mezbûr 

Mustafa Ağa’nın zimmetini kabûlini hâvî ibrâ ve iskât eyledim deyü mukırr-ı merkum 

İsmâîl’e sadr olan cem‘-i kelimât-ı meşrûhasında mezbûr Mustafa Ağa tahkik ve tasdîk 

eylediği mübâşirleri asâkir-i zabtiyye nefâratından Alaiyeli Deli Ahmed yediyle huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Ramazânü’l-

mübârek li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 66 

Medine-i Antalya mahallâtından Hacı Balaban Mahallesi ahâlîsinden Hacı 

Kabadayızâde Nufûs Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi ibn-i el-Hâcc Ali Ağa meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde medine-i mezbûrede Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsi ivâzında meşrût-ı mükâfat-ı 

vakfdan hâsıl olan nukûd-ı izâh-ı tebdîl ber-mûcib ve kaziyye-i me‘mûriyyeti minvâl olan 

işbu râfi‘ü’l-kitâb mahalle-i mezbûre muhtârı mu‘teberân-ı tüccârdan Yörükzâde el-Hâcc 

İbrahim Ağa ibn-i Mehmed mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb akd-i 

âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin şer‘an yedimde mülk ve hakkım olub medine-i mezbûre 

çarşusında dikiciler içinde vâki‘ bir tarafdan Hüseyin Onbaşı dükkânı ve bir tarafdan Na'lcı 

Yûsuf dükkânı ve bir tarafdan harâbe vakf-ı bazaristan arsası ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile 

mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb dikici dükkânımı bi-cümleten maîşetimle ve bi-

hüviye tarafeynden bi’l-îcâb ve’l-kabûl bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile taraf-ı vakf-ı merkum içün 

mütevellî-i mezbûr el-Hâcc İbrahim Ağa’ya iki bin beş yüz guruşı bey‘ ve teslîm eylediğimde 

ol dahi mâl-ı vakf-ı mezbûr ile bâ-tevliye iştirâ ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra 
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semeni olan meblağ-ı merkum iki bin beş yüz guruş mâl-ı vakf-ı mezbûrdan mütevellî-i 

mezbûr el-Hâcc İbrahim Ağa’nın zimmetinde bâ-temessük cihet-i karzdan alacağı olan iki bin 

üç yüz guruş alacak hakkına takâs ve mahsûb yelediğimde ol dahi münâsib ve kabûl idüb ol 

vechle ben dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrın semenini mütevellî-i mezbûrdan ol dahi deyn-i 

merkumı benden her birimize istîfâ' eyledik ba‘de’l-yevm dükkân-ı mahdûd-ı mezkûr vakf-ı 

merkumın muzâfâtından olmışdır dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâdî min Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin 

ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Müftî-i belede fekâhetlü Mustafa Efendi  

A‘zâdan mükerremetlü Hasan Vehbi Efendi  

Mahkeme-i Şer‘iyye Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

Muhzır Mehmed Ağa  

Muhzır Karahisari Hasan Ağa  

ve gayr-i hum  

 

Sahh  

 

XV/25a  

No: 67 

Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem 

cânib-i hicâz-ı mağfiretü’l-tırâzda vefât iden el-Hâcc Hafız Murad Efendi ibn-i Derviş 

İbrahim bin Abdullah’ın sulb-i sagîr oğlu Ömer Ali ve sulbiyye-yi sagîre kızları Fatıma [ve] 

Vecibe’nin vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ber-

mûcib-i defter-i kassâm mâllarını hıfz ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve 

ta‘yîn olunmak ehemm ve elzem olduğu eclden sigâr-ı merkumunun akrabalarından olub her 

vehle umûr-ı vesâyeti rüiyyete kadir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin 

ihbârlarıyla mütehakkık olan işbu bais‘ü’l-kitâb Koca Bey oğlu Mahmud Ağa ibn-i Mehmed 

nâm kimesneyi hâkim-i mevkiî' sadr-ı kitâb savb-ı lehü ve hüsn-i meâb efendi hazretleri 

sigâr-ı mezbûrdan Ömer Ali ve Fatıma ve Vecibe’nin vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babası 

müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ber-mûcib-i defter-i kassâm mâllarını hıfz ve tesviye-i 

umûrlarına vasî-i nasb ve ta‘yîn buyurdukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkumeyi 

kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya taahhüd ve iltizâm eyledikden sonra vasî-i mezbûr 
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talebiyle hâkim-i mûmâ-ileyh hazretleri sigâr-ı mezbûrunın ber-vech-i mübeyyen babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsları nemâsından işbu târih-i kitâbdan hâzır-ı 

mezbûr Ömer Ali içün yevmi ikişer guruş ve sagîretan-ı mezbûretan Fatıma ve Vecibe’den 

her birine yevmi birer guruşdan iki guruş ki cem‘an dört guruş nafaka ve kisve-bahâ' farz ve 

takdîr buyurub meblağ-ı mefrûzat-ı mezkûratı sagîr-i mezbûrdan harc ve sarf ve lede’t-iktizâ 

istidâneye ve inde’z-zâfer mâl-ı mevrûslarına rücû‘ vasî-i mezbûr Mahmud Ağa’ya izn 

virmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min Muharremü’l-harâm li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Müftî-i belede fekâhetlü Mustafa Efendi  

A‘zâdan mükerremetlü Hasan Vehbi Efendi  

A‘zâdan Nüfûs Nâzırı Hüseyin Efendi  

Tüccârdan Yörük el-Hâcc İbrahim  Ağa  

Tüccârdan Kesikcizâde el-Hâcc Mehmed Ağa  

Tüccârdan Çividcizâde İsmail Efendi  

Muhzıran Ali Ağa  

ve gayr-i hum  

 

No: 68 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Bâlî [Beğ] Mahallesi ahâlîsinden İsmâîl ibne’l-

müteveffâ Yağcı Hafız Abdi medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde medine-i 

mezbûre nevâhiyesinden Karaöz Nâhiyesi ahâlîsinden Koca Mehmed oğlu Mustafa 

muvâcehesinde merkum Mustafa zimmetinde cihet-i karzdan sekiz yüz guruşdan bâkî yedi 

yüz guruş alacak hakkım olmağla meblağ-ı bâkî-i merkum yedi yüz guruşı taleb iderim deyü 

da‘vâ itdikde merkum Mustafa cevâbında ikrâr-ı lâkin müddeî-i mezbûr emmileri deynim 

olan meblağ-ı bâkî-i merkum yedi yüz guruş ile Antalya ahâlîsinden Kaba oğlu Yorgi 

Bazergân müddeî-i merkum İsmâîl’in izn ve iz'âcâtı yoğiken Reis Yağcı İbrahim’e virmek 

üzre anî’l-gıyâb havâle itmişdim deyü sutret-i def‘ada ibrâz eylediği kelâm-ı mevcûd-ı 

mültefit olmamağla meblağ-ı bâkî-i merkum yedi yüz guruşı müddeî-i mezbûr İsmâîl’e edâ 

ve teslîmi merkum Mustafa’ya tenbîh olunduğu müşterek-i asâkir-i zabtiyye neferâtından 

Arnavud Hüseyin yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-

yevmi’s-sâdî aşere min şehr-i Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 
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No: 69 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Kara Mahallesi ahâlîsinden Koca Bey oğlu 

Mahmud Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre 

mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi’nde sâkin iken cânib-i hicâzda vefât iden el-Hâcc Hafız 

Murad Efendi ibn-i Derviş İbrahim bin Abdullah’ın sulb-i sagîr oğlu Ömer Ali ve sulbiyye-yi 

sagîre kızları Fatıma [ve] Vecibe’nin li-ecli’l-idâne kıbel-i şer‘den vasî-i mansûbları olan işbu 

bais‘ü’l-kitâb Muhzır İsmâîl Ağa ibn-i Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

vasî-i mezbûr İsmâîl Ağa vasîleri olduğu sigâr-ı mezbûrdan Ömer Ali ve Fatıma [ve] 

Vecibe’nin li’l-zikr-i mislî hattü’l-teşbî müşterek mâllarından bi’l-vesâye bana iki bin üç yüz 

kırk beş buçuk guruş edâne ve teslîm eylediğimde ben dahi bundan istidâne ve kabûl ve 

umûrıma sarfla istimlâk idüb meblağ-ı merkum ile semeni işbu târih-i kitâbdan bir sene 

tamâmına değin müeccel ve mev'ûduna sigâr-ı mezbûrunın li’l-zikr-i mislî hattü’l-teşbî 

müşterek mâl-ı mevhûblarından vasî-i mezbûr Mahmud Ağa yedinden iştirâ ve kabûl 

eylediğim bir cild behicetü’l-fetâvâ nâm kitâbın semeninden dahi üç yüz elli üç buçuk guruş 

ki cem‘an ciheteyn-i mezkûriyetinden cem‘an iki bin altı yüz doksan sekiz guruşı 

zimmetimde sigâr-ı mezbûrdan Ömer Ali ve Fatıma [ve] Vecibe’ye vecîbü’l-edâ ve lâzımü’l-

iktizâ sahîhan deynimden dedikde gıbbe’t-tasdîk salîfü’z-zikr Şeyh Sinan Mahallesi 

ahâlîsinden ve mu‘teberân-ı tüccârdan Yörük el-Hâcc İbrahim Ağa ibn-i Mehmed meclis-i 

şer‘-i enverde vasî-i mezbûr İsmâîl mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mukırr-ı 

merkum Mahmud Ağa  sigâr-ı merkumun ciheteyn-i mezkûriyetinden edâsı ve îcâb-ı deyni 

olan meblağ-ı mecmû-ı merkum iki bin altı yüz doksan sekiz guruşın edâsına ben dahi 

tarafeyden bi-emrü’l-kabûl-i kesâlet mutlaka-i sahîh-i (silik) kefîl-i bi’l-mâl rızâ'mız dedikde 

gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-sâdî aşere min Saferü’l-

hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Müftî-i belede fekâhetlü Mustafa Efendi  

A‘zâdan mükerremetlü Hasan Vehbi Efendi  

A‘zâdan Nüfûs Nâzırı Hüseyin Efendi  

Tüccârdan Kesikcizâde el-Hâcc Mehmed Ağa  

Tüccârdan Çividcizâde İsmail Efendi  

ve gayr-i hum 
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XV/25b 

No: 70 

Medine-i Antalya mahallâtından Baba Doğan Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i 

âliye tebaasının Rum Milleti’nden olub bundan akdem fevt olan Tabib Kostandaki veled-i 

Mika veled-i (kesik) verâset-i zevce-i metrûkesi Hâce Marya bint-i İstirati ile sulb-i [kebîr] 

oğulları Vasili ve Asir ve Yanako ve Ligori ve sulb-i sagîr oğulları Pandeli ve Aleksandro’ya 

munhasıre olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mukarrer oldukdan sonra sagîran-ı 

merkuman Pandeli ve Aleksandro’nun dâî'leri ve tesviye-i umûrlarına kıberl-i şer‘den vasî-i 

mansûblerı olan Hacı Pandeli (kesik) merkum İstirati zikr-i âtî menzilin hisse-i şâyiasına 

vaz‘iyyed-i beyyine-i adîle ile mütehakkık olub şahsi zeyl-i hissesinde muharrerü’l-esâmî-i 

kesân ta‘rîfleriyle ma‘rife olan işbu râfi'atü’l-râkim merkume Hacı Marya Hatun 

muvâcehesinde verese-i kibâr-ı merkumun Vasili ve Asir ve Yanako ve Ligori dahi hâzırlar 

oldukları halde bi’l-vesâye ikrârına da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb vasîleri olduğum sagîran-ı 

merkumanın babaları müteveffâ-yı merkum Tabib Kostandaki’nin ile’l-vefât yedinde mülk ve 

hakkı olub ba‘de’l-vefât-ı veresesi merkumana intikâl iden salîfü’z-zikr Baba Doğan 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Çuka Konağı ta‘bîr olunur mağaza ve kilise vakfı olan 

menzil ve tarafeyn-i tarîk-i hâss ile mahdûd fevkânî dört oda matbah ve tahtânî iki oda gediği 

ta‘bîr olunur bir mağaza ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir mikdâr bağçe ve havlu-yı 

müştemil bir bâb mülk-i menzilin kırk sekiz sehm itibariyle yedişer sehmden cem‘an kırk iki 

sehmi oğulları kibâr ve sigâr-ı merkumun Vasili ve Asir ve ve∗ Yanako ve Ligori ve Pandeli 

ve Aleksandro’ya ve altı sehmi zevcesi merkume Hacı Marya’ya isabet itmiş iken merkume 

Hacı Marya menzil-i mahdûd-ı mezkûrda olan semen-i hisse-i irsiyyesine kanaât etmeyib 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrın nısf-ı hisse-i şâyiasını zabt etmekle suâl olunub ma‘lûmenin 

mecmû‘ menzil-i mahdûd-ı mezkûrdan semen-i hissesinden mâ-adâsından kifâyet ve vasîleri 

olduğum sagîran-ı merkumanın ber-tahsîs-i mezkûr yedişer sehmden cem‘an on dört sehm 

hisse-i irsiyyelerini sagîran-ı merkuman Pandeli ve Aleksandro içün bana teslîmi merkum 

Hacı Marya ile verese-i kibâr hâzıran-ı merkuman Vasili ve Asir ve ve∗ Yanako ve Ligori’ye 

tenbîh olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur dedikde gıbbe’s-suâl merkume Hacı Marya 

cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûr târih-i hüccetden iki sene mukaddem ism-i müteveffâ-

yı merkum Tabib Kostandaki ile hayatında mâen ile’l-iştirâk es-seviyy işbu hâzır-ı bi’l-meclis 

karındaşım Hacı Yordan’dan altmış bin guruş iştirâ ve temellük ve tarafeynden her birimize 

                                                        
∗ “ve” mükerrerdir 
∗ “ve” mükerrerdir 
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sâbıkan tesellüm ve kabz ve kabûl eylediğimizden sonra semeni olan meblağ-ı merkum altmış 

bin guruşdan nısfı olan otuz bin guruşını ben ve nısf-ı âheri olan otuz bin guruşını zevcim 

merkum Kostandaki def‘ ve teslîm idüb ol vechle menzil-i mahdûd-ı mezkûrın nısf-ı hisse-i 

şâyiası mülk-i müşterâm olmağla bi-hakk-ı vaz‘ıyyed iderim deyü verese-i kibâr hâzıran-ı 

merkumunun tasdîkleriyle beraber def‘le mukâbele idecek gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr 

def‘atü’l-merkume Hacı Marya Hatun’dan def‘-i meşrûsuna mutâbık-ı beyyine taleb 

olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-ı nasârâdan Papas oğlu Hacı Luka veled-i Papa Dimitri ve 

Tuzcı oğlu Hacı İstirati veled-i Yorgi şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘î isbât 

itdikde şahâdet-i merkumenin udûller ve şahâdetlerinde sâdıklar olduklarını ve yine kibâr 

hâzıran-ı merkumun Vasili ve Asir ve ve∗ Yanako [ve] Ligori tasdîk etmeğin mûcibince 

mahdûd-ı mezkûrın nısf-ı hisse-i şâyiası zevce-i merkume Hacı Marya’nın mülki- müşterâsı 

olduğuna ba‘de’l-hükm müddeî-i vasî-i merkum Hacı Pandeli da‘vâ-yı mezkûresiyle 

merkume Hacı Marya’ya bi-vech-i şer‘î muarâzadan men olunub mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâlîs min Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme-i Şer‘iyye Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

Muhzırbaşı Mejhmed Ağa  

Muhzır Karahisari Hasan Ağa  

Mareli oğlu Hacı Elyaz  

Bubar oğlu İstirati 

Zenail oğlu Vasilaki  

Aleksi oğlu Hacı İstafruz  

Zenail oğlu Hacı Yodan  

Zenaşir oğlu Hacı İstefanos   

ve gayr-i hum  

 

No: 71 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi ahâlîsinden evlâd-ı 

arabdan Ahrar ibn-i Haccac meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bundan akdem vefât iden Zenci 

Maatın Hacı Abdullah bin Abdurrahman ibn-i Abdullah’ın sulb-i sagîr oğulları Hurşid ve Ali 

ve sulbiyye-i sagîre kızı Fatıma Ana’nın kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye mansûb-ı vasîleri 

                                                        
∗ “ve” mükerrerdir 
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Çandar Hatib oğlu Mehmed Ali ibn-i Hacı Veliüddin mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

idüb mezbûr Mehmed Ali vasîleri olduğu sigâr-ı mezbûrdan Hurşid ve Ali ve Fatıma Ana’nın 

babaları müteveffâ-yı merkum Hacı Abdullah’dan mevrûs li’l-zikr-i mislî hattü’l-teşbî 

müşterek mâllarından bana üç bin beş yüz guruş idâne ve teslîm eylediğinde ben dahi 

yedinden istidâne ve ahz ve kabûl ve umûrıma sarfla istihlâk etmemle meblağ-ı mezkûr ile 

semeni işbu târih-i kitâbdan üç sene tamâmına değin müeccel ve mev'ûdına sigâr-ı 

mezbûrının li’l-zikr-i mislî hattü’l-teşbî müşterek mâllarından ve vasî-i mezbûr yedinden 

safka-i vâhidede iştirâ ve kabûl eylediğim bir cild Ali Efendi ve bir cild feyziyye ve bir cild 

fetâvâ-i hâl ve bir cild darü’l-sukûnın semeninden dahi beş bin yüz yetmiş beş guruş ki 

cihetiyle mezkûrın yedinden cem‘an beş bin yetmiş beş guruş zimmetimde sigâr-ı mezbûrdan 

vacîbü’l-edâ ve lâzımü’l-iktizâ sahîha-i deynimden dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î medine-i 

mezbûre ahâlîsinden ve tüccârdan Abdulâal Ağa ibn-i Karaca meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

vasî-i mezbûr Mehmed Ali mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mukırr-ı medyun-ı 

merkum Ahmed ibn-i Haccac’ın zimmetinde sigâr-ı mezkumdan edâsı ve îcâb-ı vazîfesi 

lâzım-ı sahîha-i deyni olan cem‘an beş bin yüz yetmiş beş guruşın edâsına ben dahi 

tarafeynden bi’l-emr ve’l-kabûl kefâlet-i mutlâka-i sahîha-i şer‘iyye ile kefîl-i bi’l-mâl ve 

zamînim dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fî-gurre-i Şabanü’l-

muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Antalya eşrf hanedânından el-Hâcc Ömer Ağa  

Ser-ketebe mahkeme-i şer‘iyye İsmâîl Hakkı Efendi  

Tüccârdan Kınacı Hacı Süleyman Ağa  

Münâdî Mehmed Ali Ağa 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

ve gayr-i hum  

Sahh  

 

XV/26a 

No: 72 

Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden ve dikici esnâfından 

Emin nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde merkum Emin’in babası olub nefsinden asîl 

ve zevcesi zât-ı ta‘rîf-i şer‘ ile ma‘rife olan Nazire Hatun bint-i Mehmed tarafından husûs-ı 

âtîde vekîl-i mesbît-i şer‘iyyesi Giridli oğlu Halil bin el-Hâcc Osman mahzarında bi’t-tâv' 
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ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin ferâğen yedimde mülk 

ve hakkı olub medine-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Yörük Hasan menzili ve bir tarafdan 

Kartopu oğlu el-Hâcc Süleyman menzili ve bir tarafdan benim menzilim ve taraf-ı râbi‘ tarîk-

i âmm ile mahdûd tahtânî bir oda ve bir mikdâr havlu-yı müştemil bir bâb mülk-i menzil 

mağazamı bi-cümleten maîşetimle ve bi-hüviye tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı 

müfsideden ârî bey‘-i  bât-ı sahîh-i şer‘î ile dört yüz elli guruş babam Emin ve vekîl-i 

merkum Halil’e bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi menzil-i müfrez-i mezkûrun 

rub‘ını zevcesi ve müvekkilesi vâlidem mezbûre Nazire Hatun içün ve bâkî kalan erbaağını 

nefsi içün bi’l-asâle ve bi’l-vekâle iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden 

sonra semenleri olan meblağ-ı merkum dört yüz elli guruşını babam Emin ve vekîl-i mezbûr 

Halil yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d menzil-i müfrez-i 

mezkûrda benim aslâ ve kat'ân alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtı ile rub‘ini 

zevcesi ve müvekkilesi vâlidem mezbûre Nazire Hatun’un mâ-adâsı babam mezbûr Halil’in 

ber-vech-i muharrer ale’l-iştirâk mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarîhleri olmışdır keyfe mâ-

yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdî aşere min Saferü’l-hayr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Nakşibendi Şeyhi el-Hâcc Şeyh Ali Efendi  

Ma‘lûmü’l-beyân Ekiz oğlu Hafız Ahmed Efendi  

Yordanotuzâde Abdulaziz Efendi  

Hacı Haslı oğlu el-Hâcc Hafız İbrahim Efendi  

Dikici Mestci oğlu Halil  

ve gayr-i hum 

 

No: 73 

Fi'l-asl Mora muhâcirlerinden olub müteveffâ-yı âtîü’l-beyânın ber-vech-i câ-yi min-

cihetü’l-usûbe varîsleri olduklarını iddia idenler işbu baîsan ol vakit medine-i Antalya’nın 

Şeyh Sinan Mahallesi’nde sâkin Yakub Ağa ibn-i Hüseyin Bölükbaşı ve Sofular 

Mahallesi’nde sâkin Salih Efendi ibn-i Cumali nâm kimesneler meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

yine Mora muhâcirlerinden medine-i Antalya mahallâtından Timur[cu] Süleyman 

Mahallesi’nde sâkin Mütyab Hüseyin bin Osman nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb fi'l-asl Mora muhâcirlerinden olub medine-i Antalya mahallâtından 
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Sofular Mahallesi’nde sâkin iken sene-i sâbık ya‘nî bin iki yüz seksen bir senesi şehr-i 

hilâlinde li-ecli’l-hâc cânib-i hicâz-ı mağfiretü’l-tıkrâza azîmet idüb Bağdad dahîli hîn-i 

avdet-i isnâ-i tarîkde vefât iden el-Hâcc Hasan bin Ahmed’in Hasula’nın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi el-Hâcc Penbe bint-i Abdullah nâm hatun ile min-cihetü’l-vücûh bizlere 

münhasıra ve tashîhi mes’ele-i mîrâsımız ssekiz sehm itibariyle terekesinin rub‘i olan iki 

sehmi zevcesi mezbûre Hacı Penbe ve bâkî üçer sehmden altı sehmi ikimizde müntakil ve 

mevrûs iken müteveffâ-yı merkumın zî-rahm-i cihetinden varîsi olan merkum Hüseyin’e 

müteveffâ-yı merkumın terekesinden hissesine intikâl etmez iken merkum Hüseyin 

murîsemiz müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden zevce-i mezbûre el-Hâcc Penbe Hatun’un 

rub‘-i hisse-i ırsiyyesinden mâ-adâ bizlere âid olan terekesine bi-gayr-i hakk vaz‘ıyyed ider 

olmağla suâl olunub merkum Hüseyin’den alıvirilmesi bi’l-verâse matlûbumuzdır 

dediklerinde gıbbe’s-suâl merkum Hüseyin cevâbında ben müteveffâ-yı merkum Hacı 

Hasan’ın babası Ahmed’in babası Hasule’nin li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ diğer 

Hasan’ın sulbiyye-i kızı müteveffiyye Kerişan Hatun’ın sulb-i oğlu olub ol vechle müteveffâ-

yı merkumın zî-rahm-ı cihetinden varîsi olmak üzre zevce-i mezbûre Penbe Hatun’ın tereke-i 

mezbûrdan rub‘-i hissesinden mâ-adâsına vaz‘ıyyed iderim deyü tereke-i müteveffâ-yı 

merkumın silsile-i erbağına vaz‘ıyyedini ikrâr-ı lâkin müddeîyan-ı merkuman Yakub Ağa ve 

Salih Efendi ber-vech-i muharrer usûbet-i cihetinden verâsesinden ma‘lûm değildir deyü 

inkâr idecek müddeîyan-ı merkuman Yakub Ağa ve Salih Efendi’den mâ-adâlarına mütâlebe-

i beyne’l-taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müsliminden ve Mora muhâcirlerinden olub 

medine-i mezbûrede Takyeci Mahallesi’nde sâkin Terzi Halil Ağa ibn-i Ali ve Şeyh Sinan 

Mahallesi’nde sâkin Kasab Mehmed Seydi Ağa ibn-i Kasım nâm kimesneler li-ecli’l-şahâde 

meclis-i şer‘îde hâzıran olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakikâ müteveffâ-yı mezbûr el-Hâcc 

Hasan’ın babası Ahmed ve Ahmed’in babası Hasule müddeîyyan-ı merkumandan merkum 

Yakub Ağa’nın babası Hüseyin Bölükbaşı’nın babası Abidin’in ve merkum Salih Efendi’nin 

babası Cumali’nin babası Salih’in babaları Ali ile li-ebeveyn er karındaşlar olub babaları ism-

i Abdullah ve dedeleri ism-i Abdurrahman  ve vâlideleri ism-i Hava ve Mushat reîsleri Mora 

Ceziresi’nde Arkadin Kasabası olub bu vechle müddeîyyan-ı merkuman Yakub Ağa ve Salih 

Efendi müteveffâ-yı mezbûr el-Hâcc Hasan’ın min-cihetü’l-vücûh derecede müsâvi 

varîsleridir ve müteveffâ-yı mezbûrın terekesinden rub‘-i zevcesi mezbûre Hacı Penbe ve mâ-

adâsı müddeîyyan-ı merkuman Yakub Ağa ve Salih Efendi’ye ile’l-iştirâk es-seviyy 

münhasıradır ve müddeîyyan-ı merkuman Yakub Ağa ve Salih Efendi’den gayri müteveffâ-yı 

merkuman akraba veya derecede müsâvi varîs-i âheri ve terekesine mütehakkık olduğu 

ma‘lûmemiz değildir bizler bu husûsa bu vech üzre şahîdleriz şahâdet dahi ideriz deyü her 
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biri müttefik ve iltifât ve’l-manî bi’l-muvâcehe vech-i vechiyye-i şer‘î üzre edâ-i şahâdet-i 

şer‘iyye itdikde gıbbe’l-riâyyet -i şerâit kabûl-i şahâdetlerde makbûl olmağın mûcibince 

müddeîyyan-ı merkuman Yakub Ağa ve Salih Efendi’nin verâsetlerine ba‘de’l-hükm ve’l-

tenbîh mâ-hüve’l- vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-aşer min Saferü’l-hayr li-seneti 

isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Hanedândan el-Hâcc Ömer Ağa  

Mahkeme-i Şer‘iyye Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

Tüccârdan Moralı Ahmed Şuni Efendi 

Mahalle-i mezbûre İmâmı Hacı Maslızâde el-Hâcc Hafız İbrahim Efendi  

Mahalle-i mezbûreden Mavâtcı Mustafa Ağa  

Mora’dan Mosyab Salih Ağa  

Duhân Kâtibi Mustafa Edib Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır İsmâîl Ağa  

ve gayr-i hum  

 

Derûn-ı âher-i icâtda muharrer dellâliyyenin nısfı olan kırk para ve külli zimmetim mezkûr ki 

kezâlık-ı nısfı olan üç para ve sahhü’l-bâkî yirmi üç para cem‘an yekûn bir guruş yirmi altı 

para usûlüne tatbîken derhal cedvel olunarak âher-i seniyye-i celîleye irsâl ve teslîm etmek 

üzre beytü’l-mâl me‘mûru mükerremetlü medine-i mezbûre mâl sanduğuna teslîm olunduğu 

işbu mahalle şerh virildi 

 

XV/26b 

No: 74 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Arzûhâl-i takdîm iden çarkcı esnâfından tüccâr Ali el-Hâcc Mehmed Efendi ibn-i el-

Hâcc Ahmed medine-i Antalya mahallesinden meclis-i şer‘îmizde kayın pederi Uşaklı el-

Hâcc İbrahim Efendi ibn-i Mehmed ile kayın vâlidesi ma‘rifetü’l-zât Seyyide bint-i 

Abbaszâde nâm hatun muvâcehelerinde işbu hâzır-ı bi’l-meclis zevcem Zehra Hatun ile 

babası ve anası merkumanın menzilinde sâkinler olub lâkin merkuman ile hüsn-i muâşeretim 

olmakla keyfiyete binâen zevcem mezbûreyi âher-i mahalle-i …. eylediğim menzile ihrâc-ı 

murâd eylediğimden babası ve anası merkuman muhâlefet etmeleriyle tenbîh olunmak 
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matlûbumdur deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’l-şahâdet merkumanın iç güveyliği kavliyle nikâh 

olunmuşdu deyü iddiaları meşrûa olmamağla itibâr olunmayub müddeî-i mezbûr el-Hâcc 

Mehmed Efendi’nin …. eylediği menzile gidib zevcetü’l-inkiyâd ve itaâta mezbûre Zehra 

Hatun’a ve muhâlefet etmemek üzre ebeveyn-i merkumana tenbîh olunduğu mübâşirleri 

asâkir-i zabtiyye nefâratından Arnavud Talib Ağa iltimâsıyla huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 75 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi ahâlîsinden ve evlâd-ı 

arabdab Ahmed bin Hacca nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre 

mahallâtından Câmi‘-i Atîk Mahallesi’nde sâkine olub zât-ı zeyl-i hüccetde muharrerü’l-

esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rife olan işbu bais‘ü’l-kitâb Hâce Şerife bint-i Mustafa nâm 

hatunın zevci ve tarafından zikr-i âtî-i şer‘ ile tasdîk-i vekîl-i sâbit ol vekâlesi debbâğ 

esnâfından Hikmet oğlu el-Hâcc Mustafa Ağa ibn-i Hüseyin mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye-i 

şer‘an ve müstakilen yedimde mülk ve hakkım olub salîfü’z-zikr Timurcu Süleyman 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Şeyh Ramazan oğlu Eğriboyun Hafız Mehmed ve biraderi 

Hasan Çavuş menzilleri ve bir tarafdan Moravi Usta Ramazan menzili ve Zülfikâr Ağa Ağa 

zevcesi menzili taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî bir oda ve bir mikdâr havlu-yu 

müştemil bir bâb mülk-i menzilini cem‘-i tevâbi‘ ve levâhik ve kâffe-i hukuk ve’l-murâfıkı ile 

tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside uhûd-i mübtelâ ve tagrîr ve gabin muvâzaadan 

ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile beş bin iki yüz elli müvekkile-i mezbûre Şerife Hatun’a bey‘ 

ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm 

ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr beş bin iki yüz elli guruşı 

müşterî-i müvekkile-i mezbûre Hâce Şerife Hatun yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz 

eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'ân alâka ve medhâlim 

kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla müvekkile-i mezbûre Hâce Şerife Hatun’ın mülk-i müşterâsı 

ve hakk-ı sarfı olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde mukırr-ı 

bayî-i merkum Ahmed’in cem‘-i takrîr-i meşrûhası müşterîyye-i mezbûrenin vekîli zevc-i 

merkum el-Hâcc Mustafa Ağa dahi vicâhen ve şifâhen tasdîk ve tahkiki mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundu fi’l-yevmi’l-râbi‘ aşere min şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve semânin 

ve mieteyn ve elf  
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Şühûdü’l-hâl 

Antalya Hanedânından Vezûrzâde Hasan Bey  

Debbâğ Hacı Hasanzâde Mehmed Çavuş  

Debbâğ Kara Osman’ın Damadı Halil Ağa  

ve Debbâğ Hakkı Ağa 

ve Debbâğ Tunkal oğlu Ömer Ağa 

ve gayr-i hum  

 

XV/27a 

No: 76 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Takyeci mahallesi’nde sâkine çerçi esnâfından işbu 

râfi‘ü’l-i‘lâm Uşaklı el-Hâcc İbrahim Efendi ibn-i Mehmed medine-i mezbûre mahallesinde 

meclis-i şer‘îmizde yine çerçi esnâfından damadı Buharalı el-Hâcc Mehmed Efendi ibn-i el-

Hâcc Ahmed Efendi (kesik) muvâcehesinde damadım merkum el-Hâcc Mehmed Efendi 

zimmetinde işbu yedimde olub muayyene olunan varaka-i sahîha üzerine tahrîr bir kıt‘a deyn-

i temessük-i mantukınca dört bin guruşı sene-i sâbık seksen bir senesi şevvâlinin yirminci 

gününden işbu seksen iki senesi muharrerü’l-esâmînin yirminci günü ve dört bin guruş sene-i 

merkum seksen iki senesi Rebîü’l-âhirenin yirminci günü ya‘nî altı ay tamâmıyla virmek üzre 

müeccel ve maksat eşyâ-yı ma‘lûme semeninden hakkım olan sekiz bin guruşın beş bin yedi 

yüz elli guruşını merkumdan ahz idüb iki bin iki yüz elli guruşı bâkî kalmağla meblağ-ı bâkî-i 

mezkûrı taleb iderüm deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ve’l-ikrâr-ı lâkin müddeî-i mezbûr 

müddet-i tecîl-i hitâmından mukaddem meblağ-ı bâkî-i mezkûrı mütâlebesi meşrû' olmamağla 

taksît vechi üzre meblağ-ı bâkî-i mezkûrı işbu seksen iki senesi Rebîü’l-âhirenin yirminci 

günü tamâmıyla edâ  itemek üzre merkum el-Hâcc Mehmed Efendi’ye ve müddet-i 

mezkûreye hitâmından mukaddem mütâlebe etmemek üzre müddeî-i mezbûr el-Hâcc İbrahim 

Efendi’ye tenbîh olundukdan sonra yine medine-i mezbûrede sâkin eşcâr esnâfından el-Hâcc 

Mehmed İbrahim nâm kimesne dahi meclis-i şer‘-i mezkûrda müddeî-i merkum el-Hâcc 

İbrahim Efendi’nin damadı merkum el-Hâcc Mehmed Efendi zimmetinde eşyâ-yı semeninden 

bâkî iki yüz elli guruş alacak olmağla ben dahi merkum el-Hâcc Mehmed Efendi’nin müddet-

i mezkûre ya‘nî târih-i ilâmdan kırk üç gün tamâmına değin nefsine ve hîn-i mütâlebede 

meclis-i şer‘î ihzârına ve ihzâr idemediğim halde meblağ-ı bâkî-i mezkûrun üstüne emr ve 

kabûl-i hâvî kefâlet-i sahîha-i şer‘iyye ile kefîl oldum deyü merkum Aşcı el-Hâcc Mehmed’in 

takrîrini müddeî-i mezbûr el-Hâcc İbrahim Efendi tasdîk ve kefâlet-i mezkûrı kabûl eylediği 
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mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından Moravi Celil Mahmud yediyle huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşere min şehr-i Rebîü’l-

evvel li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 77 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Takyeci mahallesi ahâlîsinden işbu sahîb-i arzuhâl 

Hacı Moravi Terzi Halil Ağa ibn-i [∗] medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘-i 

münîrde ve derûn-ı arzuhâlde mezkûrü’l-ism ya‘nî Ali bin Osman muvâcehesinde merkum 

Ali’nin cihet-i deyn-i şer‘îden ikrârım ile zimmetimde sahîhan alacakı olan iki bin yedi yüz 

guruşın tahsîlini husûsunu merkum Ali târihden iki sene mukaddem câhib-i hükümet benden 

da‘vâ eyledikde deyn-i meblağ-ı mezbûrdan bin yedi yüz guruş hükümet ma‘rifetiyle ân-ı 

nakdinden tahsîl ve merkum Ali’ye def‘ ve teslîm ve bâkî kalan bin guruş mukâbelesinde 

Meydan Mahallesi’nde vâki‘ taht-ı icârımdan olan vakf-ı bağçe derûnunda bâ-izn-i mütevelli 

binâ eylediğim iki bâb mülk-i tam ve iki dönim mikdârı mezrû‘ yoncam merkum Ali benden 

iştirâ ve kabz ve iki sene müddet mutasarrıf olub bi’l-cümle deyn-i mezkûr iki bin yedi yüz 

guruşın mütâlebesinden zimmetim berây olmuş iken el-hâlet-i hazîhi merkum Ali meblağ-ı 

bâkî-i merkum bin guruşı benden mütâlebe etmek suâl olunub merkumın bi-vech-i 

müdâhalesi men' olunmak matlûbumdur deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl merkum Ali cevâbında 

merkum Halil Ağa zimmetinde bâkî bin guruş alacak zimmetinde üzre müdâhalesini ikrâr ve 

meblağ-ı merkum bin guruş alacağı mukâbelesinde mezbûr Halil Ağa’dan vakf-ı arz üzerine 

mebnî zikr olunan iki bâb tahtânî mülk-i tam ile iki dönim mikdârı mezrû‘ yoncayı iştirâ 

itdim deyü inkâr etmekle mekum Halil Ağa bey‘-i mezkûr-ı medhâlini mahalle-i mezbûre 

ahâlîsinden lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan Moravi Kasab 

Yûsuf Ağa ibn-i [∗] ve Cecimci oğlu İsmâîl bin Hacı Ali nâm kimesneler şahâdetleriyle bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin mûcibince merkum Ali bin guruş mütâlebesiyle 

mezbûr Halil Ağa yedi yüz guruş taarruz ve müdâhaleden men' olunduğu mübâşirleri asâkir-i 

zabtiyye neferâtından Mumcı oğlu İsmâîl yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-aşer min şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

                                                        
∗ İsim yazılmamış 
∗ İsim yazılmamış  



 

 

263

Sahh  

 

XV/27b 

No: 78 
∗ve tarîk-i âmm ile mahdûd fevkâni iki oda ve tahtânî bir oda ve bir mağaza ve bir 

mikdâr havlu zokak kapusına müştemil bir bâb mülk-i menzil ve mürûr-ı eyyâm ve mürûr-ı 

a'vâm ile müşerref-i harâc ve naîl-i turâb olub imâret ve meremmetine sagîr-i mezbûrın vefâ 

ider olmadığından mâ-adâ gallesi ma‘rifetine kifâyet etmeyib te‘hîr olunur ise bi-l-külliye 

münhedîm olub sagîr-i mezbûre gadr-i külli olmak mukarrer olmağla menzil-i mahdûd-ı 

mezkûr semen-i mislli ile âhere bey‘ ve semenimiz mezbûrı istirbâh olunub sagîr-i mezbûre 

infâk ve iksâ' olunmak sagîr-i mezbûr hakkında min-külli’l-vücûh enfa‘ ve evlâ olmağın ber-

vech-i muharrer âhere bey‘ eylemek kıbel-i şer‘den bi’l-vesâye me'zûn olduğuma binâen 

menzil-i mahdûd-ı mezkûr münâdî yedine cadde-i cedîde sûk-ı sultânî taahhüd ve mecmû‘-ı 

nass olan mahallerde nidâ ve müzâyede olunub rağbat-i nass itikât-ı itinâda mezbûr Halil Reîs 

üzerinde yedi bin altı yüz guruşda karar ve ziyâde ile şer‘iyye taleb-i âheri dahi zuhûr etmeyib 

ve meblağ-ı merkum menzil-i mahdûd-ı mezkûrın el-yevm semen-i mislli iderek zeyl-i 

hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla mütehakkık olmağın menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrın cem‘-i tevâbi‘ ve levâhikiyle ve kaffe-i hukuk ve murâfıkıyla tarafeynden îcâb ve 

kabûl-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yedi bin altı yüz guruş mezbûr 

Halil seneviyye bi’l-vesâye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

merkum yedi bin altı yüz guruşı müşterî-i merkum yedinden tamâmen ahz ve kabz eyledim 

fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûr müşterî-i mezbûr Halil’[in] mülk-i müşterâ ve hakk-ı 

sarfı olub sagîr-i mezbûr Hüseyin’in aslâ ve kat'â alâkası kalmamıştır keyfe mâ-yeşâ‘ ve mâ-

yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min şehr-i Cumâde’l-ulâ li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Şühûd  

Tüccârdan Kandilzâde Hafız Yûsuf  

Tüccârdan Mehmed Edib Efendi  

ve Muhzırbaşı Mehmed Çelebi  

                                                        
∗ Belgenin ilk bölümleri eksik bırakılmıştır 
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ve gayr-i hum 

 

No: 79 

Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Garibce Karyesi ahâlîsinden 

Sarı oğlu Süleyman bin Mustafa nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i 

mezbûre mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinelerinden tebaa-yı âliyenin Rum 

Milleti’nden Papas oğlu Hacı Yani veled-i Hacı Gabi nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tam ve 

ta‘bîr-i ânil merâm idüb işbu hâzır-ı bi’l-meclis Hacı Yani’ye cihet-i karz-ı şer‘îden vacîbü’l-

edâ ve altı bin guruş zimmetimde deynim olmağın hâlâ yedimde müstakillen mülk ve hakkım 

olan karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafı Yörük Deli Halil bağı ve bir tarafdan merkum Hacı 

Yani tarlası ve bir tarafdan el-Hâcc Hüseyin tarlası ve tarîk-i âmm ile mahdûd bir kıt‘a bağımı 

meblağ-ı mezbûr altı bin guruş mukâbelesinde târih-i kitâbdan bir sene tamâmına değin 

merkum Hacı Yani’ye bey‘-i bi’l-vefâ-i tarîkiyle bey‘ ve teslîm eyledikde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledi dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mezbûr 

Süleyman’ın meclis-i şerîf-i enverde tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden Hacı Andon 

veled-i Dimitri nâm kimesne muvâcehesinde ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb meblağ-ı 

mezkûr-ı hakikâtde rehn-i hükmünde olmağla ecl-i mezkûr havâlinde ve deyn-i meblağ-ı 

merkuma edâ olunmayub fekk-i rehn mümkin olmaz ise bağ-ı mahdûd-ı mezkûrı semen-i 

mislliyle âhere bey‘ ve kabz-ı semen ve semeninden deyn-i mezkûrını edâya ma‘rifetle kalur 

ise bana i‘tâya (silik) olmadığı umûrın küllisine kelemâ azle-tike feente vekîl-i mazmûnı üzre 

azl ve in-izâlden masûn ve sulb-i ikdârlığında meşrût-ı vekâlet-i devriyye sahîha-i şer‘iyye ile 

merkum Hacı Andon tarafımdan vekîl ve nâib-i menâb-ı nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol 

dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i merkumesini kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagi 

edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ hü olundu fi’l-yevmi’s-

sâlîs ve’l-işrin min şehr-i Cumâde’l-ulâ li-sene-i isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Ve oğlu Ali  

Muhzır İsmâîl Ağa  

Hayreddin merkumun oğlu Salih  

ve gayr-i hum 

 

XV/28a 
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No: 80 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Fi’l-asl Mora muhâcirlerinden olub medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray 

Mahallesi [ahâlîsinden] Yûsuf Ağa ibn-i el-Hâcc Yûsuf medine-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Mora muhâcirlerinden olub mahalle-i mezbûrede sâkin zât-ı 

ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife olan işbu râfi‘ü’l-i‘lâm Hadice bint-i Mahmud nâm hatun 

muvâcehesinde ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb târih-i ilâmdan on sene mukaddem mezbûre 

Hadice Hatun’a istikrâz ve kabz eylediğim iki bin üç yüz kırk beş [guruş] alacağından bin 

guruşı bundan akdem an-ı nukûdı mezbûreye def‘ ve teslîm idüb bâkî kalan bin üç yüz kırk 

beş guruş mukâbelesinde Yahudi Haham oğlu Haki’den bi’l-fatura iştirâ ve kabz ve mezbûre 

Hadice Hatun’a eşyâ-yı mezbûreyi teslîm idüb bi’l-cümle deyn-i mezkûrdan zimmetim berây 

olmuş ise de benim mezbûrede istikrâz eylediğim meblağ-ı merkumdan iki bin guruşını 

Yahudi Piram nâm kimesneye virmişdim merkum Piram Maan ölüb edâya iktidârı 

olmadığından kabza muvaffâk olmadığım meblağ-ı merkum iki bin guruşı mezbûre Hadice 

Hatun’dan kabz eylediğim meblağdan olmamağla mezbûrdan taleb iderim deyü tasaddî 

eylediğim da‘vâmdan rızâ'mla ferâğ idüb hisse-i mezbûre müteallik-i âmme-i da‘vâdan 

mezbûre Hadice Hatun’ın zimmetini ibrâ ve iskât eylediğimde ol dahi deyn-i merkumun 

adem-i istifâsına müteallik-i âmme-i da‘vâdan benim zimmetimi ibrâ ve iskât eyledi deyü 

tarafının ikrâr ve tasdîkleri tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min şehr-i Cumâde’l-ulâ li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 81 

Medine-i Antalya mütemekkinlerinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden 

Değirmenci Kiryako oğlu İstori meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine tebaa-yı merkumeden işbu 

bais‘ü’l-rakim Burduri Hıralayor oğlu İvan muvâcehesinde merkum İvan bundan akdem 

kendiye bey‘ ve teslîm eylediğim nısf-ı değirmen semeni olan yedi yüz elli guruş ve bu def‘a 

merkumdan tasaddî eylediğim seksen guruş değirmen-i mezkûre masârif-i tamîriyye 

da‘vâmdan sulh olduğum elli guruş ki cem‘an sekiz yüz guruş işbu meclis-i şer‘îde merkum 

İvan yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz idüb nısf-ı değirmen-i mezkûre ve semenine 

müteallik-i âmme-i deâvî ve mütâlebat ve kaffe-i ikân ve mahall-i samanlarda merkum 

İvan’ın zimmetini kabûl-i hâvî ibrâ ve iskat ve yine her birimiz ber-minvâl-i muharrer âherin 

ibrâsını kabûl eyledik fî-mâba‘d merkum İvan ile vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-

esbâb da‘vâ ve nizağımızı imdi dedikde mukırr-ı merkum otuz bin cem‘-i tagrîr-i meşruâsını 
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makûdü’l-merkum İvan’dan tasdîk ve tahkik ve ibrâ-yı mezkûrı kabûl etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-

taleb ketb olundu hurrîre fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrin min şehr-i Cumâde’l-ulâ ulâ∗ li-seneti 

isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl  

A‘zâdan Nüfûs Nâzırı Hüseyin Efendi  

Menzilcizâde Hamamcı Bekir Ağa  

Duhân Kâtibi Mustafa Edib Efendi  

Emir Ahmed oğlu Ali Ağa  

Arzuhâlci el-Hâcc Osman Efendi  

Hekim Yorgaki  

Rum Milleti Kâhyası Todorus  

ve gayr-i hum  

 

No: 82 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Atîk Mahallesi’nde sâkin bundan akdem vefât 

iden evlâd-ı arabdan Ferc bin Hamalbaşı Ferci ibn-i Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Mezbuke bint-i Miklu ve vâlidesi Hanberiye bint-i Abdulaâl nâm hatundan 

sulbiyye-i sagîre kızları Emine ve Meryem ve Hüsniye ve müteveffâ-yı merkumın firâşından 

hâsıl zevcesi mezbûre Mezbuke Hatun batnda mütebeyyin hâmel-i munhasıre olduğu lede’ş-

şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrat-ı mezbûratın li-ebeveyn emmileri ve 

tesviye-i umûrlarına ve hâmel-i merkumın dahi hissesini ba‘de’l-vâridât tesviye-i umûrına 

kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan Abdulaâl ibn-i Ömer 

Kömürcübaşı Ferc nâm kimesne ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘ ile tehîr ve terkîm beyne’l-verese 

bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki 

ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur fi’l-yevmi’s-sâlîs min şehr-i Cumâde’l-evvel li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf  

 

Müsta‘mel çuka aded 1  Köhne çuka şalvar aded 1  Beyaz dizlik 

Mintan aded 1   Mintan aded 1   aded 1  

Yelek aded 1    Yelek aded 1   20 guruş  

180 guruş    20 guruş  

                                                        
∗ “ulâ” mükerrerdir  
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Boyalı dizlik aded 1   İç tonu aded (silik)   Gömlek aded 1  

30 guruş    20 guruş    30 guruş  

 

Müsta‘mel ipekli şal  Müsta‘mel hakîr uzun entari  Müsta‘mel çuka çift   

aded 1     aded 2    aded 1  

50 guruş    50 guruş    50 guruş  

 

Müsta‘melçitari ve köhne  Müsta‘mel fes   Müsta‘mel aba yağmurluk  

çuka mintan aded 1   aded 2     aded 1  

40 guruş    20 guruş    60 guruş  

 

Sarı teneke divid   Sumerhof takımı  Tencere ve sahan aded 5  

aded 1    aded 1    Tas aded 1  

15 guruş    20 guruş      100 guruş  

 

Müsta‘mel bir kat yapak  

100 guruş 12 para  

 

0942 guruş 12 para    

5279 guruş 00 para  Ber-mûcib-i defter-i kassâm kendiden vefât iden babası Hamalbaşı 

Ferc’den isabet iden hisse-i irsiyyesi  

6221 guruş 12 para    

2723 guruş 28 para  Menzilde yüz dört nemâda on dört sehm hissesi mâl terekesinden 

nukud-i farz olunan hissesi işbu hissesinin vefâtına değin hâsıl olan 

ticâret ve nemâsı 

8955 guruş 00 para    

 

Cem‘an yekûnü’l-mâl  

10000 guruş   

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn  Mehr-i müeccel müsbite’l- Resm-i kısmet  
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250 guruş   zevcetü’l-mezbûre   250 guruş  

    Mezuke Hatun  

     121 guruş  

 

Kaydiyye    Varaka-bahâ'   Kâtibiyye  

15 guruş    5 guruş    80 guruş  

 

Hedâmiyye   Muhzıriyye  

50 guruş    20 guruş  

 

Cem‘an yekûn 

7209 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

9209 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-  Hissetü’l-ümmü’l-mezbûre Hissetü’l-binte’l-sagîrül- 

Mezuke Hatun  Hüsniye Hatun   mezbûre Emine  

1151 guruş 5 para  1534 guruş 30 para   1304 guruş 24 para 

 

Hissetü’l-binte’l-sagîrül- Hissetü’l-binte’l-sagîrül-   Hissetü’l-ümmü’l- 

mezbûre Meryem   mezbûre (eksik)  mezbûre [Hanberiye] 

1304 guruş 24 para   1304 guruş 24 para  2609 guruş 8 para  

 

Sagîrat-ı mezbûrat ile hamel-i mezbûrun hisse-i irsiyyeleri vasî-i mansûbları emmileri 

merkum Abdulaâl yedine li-ecli’l-istirbâh teslîm olunduğı işbu mahalle şerh virildi 

 

XV/28b 

No: 83 

Medine-i Antalya mahallâtından Divan Piri  Mahallesi sâkinlerinden Eşcâr Hacı 

Mehmed bin İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre 
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mahallâtından Takyeci mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden İsmâîl Efendi 

bin el-Hâcc Hüseyin’in sulb-i sagîr oğlu Hüseyin’in vâlidesi tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘-i 

şerîfden mansûbe-i vasîsi ma‘rifetü’l-zât olan işbu bais‘etü’l-kitâb Halime bint-i Hüseyin nâm 

hatun mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb vasî-i mezbûre Halime Hatun ve vasîsi 

olduğu oğlu sagîr-i mezbûr Hüseyin’in mâlından bi’l-vesâye bana altı bin yedi yüz kırk guruş 

târih-i kitâbdan bir sene vâde ile idâne ve teslîm eylediğinde ben dahi bundan istidâne ve kabz 

ve umûrım sarfıyla istihlâk idüb meblağ-ı merkum altı bin yedi yüz kırk guruş zimmetimde 

sagîr-i mezbûr Hüseyin’e vacîbü’l-edâ olunur dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î medine-i 

mezbûre ahâlîsinden Hurşid Efendi bin Abdurrahman  Şahbaz’ın İbrahim Onbaşı ve Yûsuf 

bin Süleyman nâm kimesneler meclis-i şer‘îmizde vasî-i mezbûre Halime Hatun mahzarında 

her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mukırr-ı mezbûrın cây-i mezkûrın zimmetinde sagîr-i 

mezbûr Hüseyin’e edâ-i emr u îcâb deyni olan meblağ-ı merkum altı bin yedi yüz kırk guruşı 

tarafeyden bi’l-emr ve kabûl-i kefâlet hasebiyle lâzım gelen meblağ dahi kezâlık-ı bi’l-emr ve 

kabûl başka başka tefekkül eyledik dediklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu tahriren fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Cumâde’l-evvel li-seneti îsnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Fekâhetlü Müfti Efendi  

A‘zâdan Ahmed Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa 

Karahisari Hasan Ağa 

ve gayr-i hum  

 

No: 84 

Medine-i Antalya kurâsından Hasil Karyesi ahâlîsinden Mehmed bin Ali nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Karahisari Kazâ‘sı kurâsından Tobuzlar Karyesi sâkinlerinden 

Ahmed bin Ali nâm kimesne muvâcehesinde mezbûr Ahmed’in yedinde olub el'an mahkeme-

i şer‘iyye havlusunda muâyyene olunan birer res‘  al bâr-gîrimin müstâkilen mâlı ve mülki 

olub (silik) celâlinde bir takrîb zay' itmişdim el-hâlet-i hazîhi mezbûr Ahmed’in yedinde 
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bulmamla mârü’l-zikr bâr-gîr-i mezbûrumu merkum Ahmed’den bi’l-istihkâk taleb iderim 

deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında ibtidâ bir deynimden satun aldım deyüb ve yine dönüb 

bâr-gîr-i mezbûr yedimde ve arîyetleri dimesiyle kavl-i âherine şer‘an itibâr olunmayub bu 

mes’elede harc-ı beyyinesi evveli olmağın müddeî-i merkum Mehmed’den da‘vâsına 

mutâbık-ı beyyine taleb olundukda da‘vâ-yı mezbûresini lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şahâdetleriyle bi’l-muvâceher ber-nehc-i şer‘î ba‘de’l-isbât ve itlâf ve ahkâm mûcibiyle marr-

ı beyân bâr-gîr-i mezbûrı merkum Mehmed’e def‘ ve teslîmi mezbûr Ahmed’e tenbîh 

olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr li-seneti 

isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/29a 

No: 85 

Fi’l-asl Mora muhâcirlerinden olub bir müddetden beru Mısır Kahire’de sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Terzi Abdal bin Ali Kakave bin Zeynel Pendar bin Abdullah’ın 

hisse vârisi olduğu iddiâ eden medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi’nde 

sâkine ve zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife olan Zehra bint-i Mehdi nâm hatunun vâlidesi Başu 

müteveffâ-yı merkum Terzi Abdal’ın babası merkum Ali Kakave ile li-ebeveyn karındaşları 

olub babaları ism-i Ali Kakave ve anaları ism-i Kadule ve dedeleri ism-i Abdullah ve maskât 

reîsleri Mora Cezîresi’nde Kaylatda Karyesi olub bundan gayr-i verâset ve terekesine 

mütehakkık âheri olmadığını Mora muhâcirlerinden olub medine-i mezbûre mahallâtından 

Timurcu Süleyman Mahallesi’nde sâkine Berber el-Hâcc Süleyman bin Halil ve Arif Efendi 

ibn-i Mehmed nâm kimesnelerin âlâ-tarîkü’ş-şehâde eyledikleri ihbârlarıyla sâbit ve 

mütehakkık oldukdan sonra mezbûre nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine Mora 

muhâcirlerinden olub medine-i mezbûre mahallâtından Arabmescîd Mahallesi’nde sâkin işbu 

râfi‘ü’l-kitâb el-Hâcc İbrahim Ağa ibn-i Ali Reîs nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ânil merâm idüb canîb-i Mısır Kahire’de verâse ma‘rûf ve ma‘rûfeden olmağla 

terekesi canîb-i beytü’l-mâldan zabt olunan murîsem müteveffâ-yı merkum Terzi Abdal’ın 

canîb-i beytü’l-mâlda mahfûz vesâir yedlerinde bulunan bi’l-cümle terekesini mahalinde 

vaz‘ü’l-yed olunanlardan taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabz ve makbûzını bana irsâl ve teslîm ve 

lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya ve husûs-ı mezbûrun mütevakkıf olduğuu umûrın külliyesine 

tarafımdan merkum el-Hâcc İbrahim Ağa’ya vekâlet-i âmme-i mutlakâ-i sahîha-i şer‘iyye ile 

vekîl ve nâib-i münâsib-i nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde merkum el-Hâcc İbrahim Ağa dahi 

ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i merkumeyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya 

taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi-t-taleb ketb ve imlâ olundu fî-gurre-i Cemâzi-yel-âhir 
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li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

No: 86 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi sâkinlerinden Hamamcı 

İbrahim bin Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde İmrahor Karye ahâlîsinden  

ve Deveci İbrahim bin Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde merkum İbrahim zimmetinde 

bundan akdem kendisi ile olan ahz ve i‘tâmızdan bakî ba‘de’l-ruiyyetü’l-mühâsebe yedi yüz 

guruş akçe ile dört kile buğday alacak hakkım vardır isterim hatta merkum İbrahim meblağ-ı 

merkum yedi yüz guruş dört kile buğday cihet-i mezbûreden bana deyni olduğunu ikrâr dahi 

itmiş idi deyü da‘vâ eyledikde lede’s-suâl ve’l-inkâr müddeî-i merkum İbrahim lede’t-tezkiye 

adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan Mumcı Hacı Mehmed bin İsmâîl ve Kara 

Hisari Hasan bin Halil nâm kimesnelerin şehâdetleriyle da‘vâ-yı mezkûresini bi’l-muvâcehe 

ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin mûcibince meblağ-ı merkum yedi yüz guruş ile dört kile 

buğdayı müddeî-i merkum İbrahim’e edâ ve teslîmi mezbûr İbrahim’e tenbiye olunduğı tescîl 

ve bi-l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr an-lehü’l-emr li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf  

Mîm 

 

No: 87 

Fi-l-hâsıl Rumelili olub bir müddetden beru medine-i Antalya’da zabtiyyelik hizmetiyle 

sâkine iken bundan akdem vefât iden Arnavut Mehmed bin Abdulla bin Abdurrahman ’ın 

Kahire’de verâse ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamağla bi-l-cümle terekesi canîb-i beytü’l-mâla âid 

ve râci‘ olduğu eclden  medine-i mezbûreden bu makule bilâ-varîs ma‘rûf ve ma‘rûfe vefât 

idenlerin terekelerini canîb-i beytü’l-mâl içün kabz-ı me‘mûr hâlâ Teke Sancağı kaim-

mâkâmı olub beytü’l-mâl emâneti dahi teferruât me‘mûriyyetinden mir-i mirân-ı kirâmdan 

saâdetlü el-Hâcc Hafız Rıdvan paşa hazretlerinin taraf-ı bâhirü’ş-şerefinden mürsel-i vekîl-i 

müseccel-i şer‘iyyesi ketebeden Moravi Emin Efendi ibn-i Süleyman ma‘rifet ve ma‘rifet-i 

şer‘le tahrîr ve terkîm ve sûk-i sultânîyede lede’l-müzâyede bey‘ ve esmân hasılâsından 

techiz ve tekfîn ve bi-l-cümle masarifât vakıâ-i sahîhası ba‘de’l-ihrâc sahhü’l-bâkî canîb-i 

beytü’l-mâla teslîm olunan esmân-ı tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Cumâde’l-ulâ li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 
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Sagîr namazlığı aded 2  Köhne yağmurluk aded 1  Köhne satur aded 1  

40 guruş 5 para   41 guruş 5 para   65 guruş  

 

Elbise     Hırdavat   Kılınç aded 1 

36 guruş    7 guruş 5 para   61 guruş  

 

Köhne kemer aded 1   Köhne heğbe aded 1   Silahlık aded 1  

30 guruş    16 guruş    15 guruş  

 

Tabanca çift    Esb ma‘ eğer takımı    

325 guruş    341 guruş   

 

Cem‘an yekûni’l-mâl 

950 guruş 20 para   

080 guruş  Techiz ve tekfîn  

870 guruş 20 para  

 

870 guruş 20 para  

033 guruş 00 para  Esb-i bey‘-i mezkûr içün vuku bulan masarifât-ı ma‘lûm 24,5 guruş 

esb-i mezkûr bâc bazarı 8,5 guruş 

837 guruş 20 para   

019 guruş 00 para  Dellâliyye-i eşyâ-i mübîyye berây-i hazîne-i celîle ve münâdî 

818 guruş 20 para 

001 guruş 20 para  Kaydiyye-i defter-i berây-i hazîne-i celîle ve  mukâyyed-i muhâkeme  

817 guruş 00 para 

020 guruş 20 para  Taraf-ı şer‘e âid olan resm-i âdi  

797 guruş 20 para   Sahhü’t-bakî âidât-ıcânib-i beytü’l-mâl 

009 guruş 20 para  Bâlâda ihrâc olunan dellâliyyenin ber-mûcib-i nizâm-ı ismiyye cânib-i 

beytü’l-mâla âid olan nısfı 

000 guruş 30 para  Bâlâda ihrâc olunan kaydiyyelik ber-mûcib-i nizâm-ı ismiyye cânib-i 

beytü’l-mâla âid olan nısfı 

807 guruş 30 para    

 

İşbu sekiz yüz yedi guruş otuz para cânib-i beytü’l-mâl içün Teke Mâl Sandığı’na bi-l-emâne 
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vaz‘ olunmak üzre me‘mûr ma‘rifetleriyle emin-i sanduk Vasilaki’ye teslîm olunduğı işbu 

mahalle şerh virildi.  

 

XV/29b 

No: 88 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Takyeci Mahallesi’nde sâkin Moravi Çil Ali bine’l-

müteveffâ Osman nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde yine 

Mora muhâcirlerinden ve mahalle-i mezbûre ahâlîsinden işbu râfi‘ü’l-i‘lâm el-Hâcc Ömer 

Ağa ibn-i Mustafa nâm kimesne muvâcehesinde târih-i i‘lâmdan on dokuz sene mukaddem 

vefât iden babam Osman’ın müntâkil ve mevrûs bin altı yüz guruş kıymetli bir res‘ zenci 

gulâm mezbûr el-Hâcc Ömer Ağa benim hal-i sagîrimde ahz ve zabt ve müteveffiyye vâlidem 

Şefika Hatun’dan dahi merkum el-Hâcc Ömer Ağa mezbûre hayatında bin guruş istikrâz ve 

kabz idüb vâlidem mezbûre Şefika Hatun kable’l-ahz ve’l-istifâ vefât etmek ile meblağ-ı 

merkum bin guruş bana mevrûs olmağla suâl olunub gulâm-ı mezbûr mevcûd ise Â‘yânını 

müstehlik ise kıymet-i mezkûresi olan bin altı yüz guruş ile vâlidem müteveffiyye-i 

mezbûreden istikrâz itmiş olduğu meblağ-ı mezbûr bin guruş merkum el-Hâcc Ömer Ağa’dan 

bi-l-verâse taleb iderim deyü da‘vâ itdikde gıbbe’s-suâl merkum el-Hâcc Ömer Ağa 

cevâbında i‘lâm-ı mezbûr müsevvâğ-ı şer‘iyye binâen târih-i i‘lâmdan on dokuz sene 

mukaddem izn-i hakimü’ş-şer‘î ile ve müddeî-i merkum Ali’nin hâl-i hâzırında kıbel-i 

şer‘den vasî-i mansûbesi min-kable’l-ümmcenesi Zehra Hatun’ın vekîl-i şer‘îsi tüccârdan 

Moravi Çanko İbrahim Ağa ma‘rifetiyle sûk-ı sultânîde lede’l-müzâyede ve ba‘de’l-ınkıtâü’l-

rağbet bin altı yüz guruşda üzerimde karar etmek ile gulâm-ı mezbûrı vekîl-i vasî mûmâ-ileyh 

İbrahim Ağa meblağ-ı mezbûr bin altı yüz guruş bana bey‘ ve teslîm ben dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz idüb semen olan meblağ-ı mezbûr bin altı yüz 

guruş bayî-i vekîl vasî-i mûmâ-ileyh İbrahim Ağa ma‘rifetiyle vasî-i mezbûre Zehra Hatun’a 

def‘ ve teslîm etmek gulâm-ı mezbûr semenine müteallik-i da‘vâdan zimmetim berây 

olmuşdur deyü ba‘de’l-def‘ ve’l-inkâr râfi'ü’l-merkum el-Hâcc Ömer Ağa def‘-i meşruhâsı 

lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan Moravi Ahmed Parko Efendi 

ibn-i Mustafa ve Salih Ağa ibn-i Halil nâm kimesneler şahâdetleriyle bi-l-muvâcehe vehc-i 

şer‘î üzre isbât etmeğin mûcibiyle müddeî-i merkum Ali men' olundukdan sonra müddeî-i 

merkum Ali vâlidem müteveffiyye Şefika Hatun’dan istikrâz eyledi deyü mezbûr Hacı Ömer 

Ağa’dan mâ-adâ müddeâsı olunan meblağ-ı mezbûr bin guruş mezbûr el-Hâcc Ömer Ağa 

külliyen inkâr ve müddeî-i merkum Ali ityân-ı beyyineden aczîyet-i izhâr etmek ile bi’t-taleb 
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mûmâ-ileyh mezbûr el-Hâcc Ömer Ağa yemîn etmeğin mûcibince merkum Ali da‘vâ-yı 

mezkûreleriyle mezbûr el-Hâcc Ömer Ağa’ya bi-vech-i şer‘î muârazadan men' ve def‘ 

olunduğı bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi' evâhir 

Cemâzi-yel-evveli li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Sahh 

 

XV/30a 

No: 89 

Medine-i Antalya Suru dahîlinde vâki‘ Makbule Mahallesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât iden Cin Ali dinmekle ma'rûz Çilingir Ali Usta ibn-i Ahmed bin Abdullah’ın 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Saside bint-i Halil nâm hatun ile zevce-i müteallikesi Emine 

Hatun’dan mütevellidat sulb-i kebîr oğlu Ahmed sulbiyye-i kebîre kızları Hafize ve Adile ve 

zevce-i menkûhası mezbûre Saside Hatun’dan mütevellideler sulbiyye-i sagîre kızı Zübeyde 

ve Zeyneb ve Dudu’ya munhasıre ve tashîs-i mes’ele-i mîrâsları bi-hükmü’l-ferâiz sekiz sehm 

itibâriyle sihâm-ı mezkûrdan bir sehmi zevce-i mezbûre Saside Hatun’a ve iki sehmi ibn-i 

kebîr-i merkum Ahmed’e ve birer sehmden cem‘an iki sehm bintan-ı kebîretan-ı mezbûretan 

ve Hafize ve Adile Hatun’ın ve birer sehmden cem‘an üç sehmi bintan-ı sagîrat-ı mezbûrat 

Zübeyde ve Zeyneb ve Dudu’ya isbât-ı tahakkukundan sonra ibn-i kebîr merkum li-ebeveyn 

kebîre kız karındaşlarından zât-ı ta‘rîf-i şer‘ ile ma‘rûfe olan mezbûre Adile Hatun tarafından 

zikr-i âtî Halil Efendi bey‘-i takrîrde ve i‘tâ-i hüccetde vekîl-i müseccel-i şer‘îsi zevc-i 

Çilingir Zeybek Mehmed bin Mahmud diğer bint-i kebîre-i mezbûre Hafize Hatun tarafından 

dahi kezâlık zikr-i âtî bey‘-i takrîre vekîl olduğu zât-ı mezbûreye bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye 

ârifân medine-i mezbûre ahâlîsinden Çubukcı Mustafa oğlu İsmâîl ve Bilal oğlu Halil nâm 

kimesneler şahâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘-i levâhik olan Hacı Hamis 

oğlu Mehmed hâzıran oldukları halde bi’l-verâse meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevce-i 

mezbûre Saside Hatun’ın li-ebeveyn er karındaşı işbu bais‘ü’l-kitâb Kasab Ali bin Halil nâm 

kimesne mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mûrisem babam 

müteveffâ-yı mezbûr Ali Usta’nın ma‘rifet-i şer‘ ile tahrir olunan terekesinden olub sâlifü’z-

zikr Makbule Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Yağcı Hacı Yûsuf menzili ve bir tarafdan 

Abdulhamid Efendi menzili ve bir tarafdan Moravi Çenkü İbrahim Ağa menzili ve bir 

tarafdan müezzin imâmı Hafız Şeyh Hasan menzili ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd ve 

mümtâz fevkanî üç oda ve tahtânî iki mağaza ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir 

mikdâr bağçe ve havlu-yı hâvî ve iki kanat zokak kapusına müştemil kırk bin guruş kıymetlü 
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bir bâb mülk-i menzilin sekiz sehm itibariyle iki sehm benim ve birer sehmden cem‘an iki 

sehm kız karındaşlarım müvekkiletan-ı mezbûretan Hafize ve Adile’nin akd-i âtî‘ü’z-zikrin 

sudûruna değin bilâ-verâsetü’ş-şer‘î iştirâken yedimizden mülk-i mevrûsemiz olmağla 

menzil-i mahdûd-ı mezkûr taleb ve iltimâsımız ile savb-ı şer‘-i enverden me'zûnen li-taksîm 

irsâl olunan Mehdi Ramiz Efendi ve esnâ-i şer‘î ma‘rifetleriyle nefsinden asîl ve sagîrat-ı 

mezbûrat Zübeyde ve Zeyneb ve Dudu’nın vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Saside Hatun 

hâzıra olduğu halde iktisâm olundukda benim ve kız karındaşlarım müvekkiletan-ı 

mezbûretan Hafize Adile’nin sekiz sehm itibariyle cem‘an dört sehm bağını ihâle-i menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrdan nısf-ı menzil hissemiz mukâbelesinde zokak kapusı tarafında olan 

fevkanî bir atîk oda ve tahtında mağaza ve muttasıl olduğu merdubanlık mezkûr iki kanad 

zokak kapusı ve mezkûr fevkanî atîk kiler oda ve tahtında olan mağazanın hizâsından 

merkum Moravi Çenkü İbrahim Ağa menzili dîvârına varıncaya kadar merkuman Yağcı Hacı 

Yûsuf ve Abdulhamid Efendi menzilleri tarafından eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir 

mikdâr bağçesi ile ifrâz ve alâmet-i hasıl nasbıyla ba‘de’l-imtiyâz cem‘-i müştemilâtıyla 

tarafından îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-i mübtelâ ve tagrîr ve gabin ve 

muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yirmi bin guruş merkum Kasab Ali’ye bi’l-asâle 

ve bi’l-vekâleten bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ 

ve temlîk ve temellük ve teslîm ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı merkum yirmi bin guruş müşterî-i mezbûr Kasab Ali yedinden tamâmen ve kâmilen 

ahz ve kabz idüb mikdâr-ı husûs-ı beynimizden iktisâm eyledik fî-mâba‘d nısf-ı menzil-i 

müfrîz-i mezkûr müşterî-i merkum Kasab Ali’nin mülk-i müşterâ-i sahîhi ve hakk-ı sarîhi 

olub benim ve kız karındaşlarım müvekkileten mezbûretan Hafize ve Adile hatunların vechen 

mine’l-vücûh alâkâ ve medhâlimiz kalmadı keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf 

olsun deyü merkum Ahmed ve kız karındaşları mezbûretan Hafize ve Adile vekîlleri 

merkuman Çilingir Zeybek Mehmed ve Hacı Hamis oğlu Mehmed’in mâen bi’l-asâlete ve 

bi’l-vekâlete sadr olan cem‘-i takrîr-i meşruhâları müşterî-i merkum Kasab Ali tasdîk 

eyledikden sonra ma‘rifetü’z-zât zevce-i mezbûre Saside Hatun dahi meclis-i şer‘îde 

karındaşı müşterî-i merkum Kasab Ali mahzarında bi’t-tav‘ihâ takrîr-i kelâm idüb işbu 

bâyiun-ı merkuman Ahmed ve Hafize ve Adile hatunların menzil-i mahdûd-ı mezkûrdan 

hisse-i ırsiyyeleri mukâbelesinde efrâz ve karındaşı merkum Kasab Ali’ye yirmi bin guruş 

medfû‘ ve makbûza bey‘ itmiş oldukları menzil-i müfriz-i mezkûr benim ile vasîleri olduğum 

evlâdlarım sagîrât-ı mezbûrat Zübeyde ve Zeyneb ve Dudu’nın nısf-ı bâkî hisse-i 

ırsiyyelerimizden rağbete ve kıymete ezyed ve evkâr olmağla taksîm-i mezbûrı fesh murâd 

iderüm deyü karındaşım müşterî-i merkum Kasab Ali’den da‘vâ hudûdında iken beynimize 
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muslihûn-ı tavassut idüb kırk bin guruş kıymetli bağçemle menzil-i mahdûd-ı mezkûrda olan 

benim semen-i hissemden mahsûb olmak üzre karındaşım müşterî-i merkum Ali kat'â istizâ 

bana iki bin guruş virmek üzre inşâ-i akd-i sulh eylediklerinde ben dahi sulh-ı mezbûrı kabûl 

ve bir de sulh olan meblağ-ı merkum iki bin guruş karındaşım merkum Ali yedinden 

tamâmen ahz ve kabz idüb nısf-ı menzili bey‘-i müfrîz-i mezkûre ve semenine müteallik-i 

deâvîden karındaşım müşterî-i merkum Ali’nin zimmetini ibrâ ve iskât eylediğimde ol dahi 

ba‘de’l-sulh deyü bana medfû‘ olan meblağ-ı merkum iki bin guruşı müteallik-i deâvîden 

benim zimmetimi ibrâ ve iskât idüb her birimiz âherin ibrâsını ber-vech-i muharrer kabûl 

eyledik fî-mâba‘d karındaşım merkum Ali ile husûs-ı mezbûre meteâllike vechen mine’l-

vücûh ve sebeben mine’l-esbâb da‘vâ ve nizâım kalmadı dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis aşere min şehr-i Rebîü’l-evvel li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Antalya eşrâf hanedânından el-Hâcc Ömer Ağa  

Mu‘teberân-ı tüccârdan Abdulhamid Efendi  

Tüccârdan Hafız Haydar Bali 

Hami Kanbur İbrahim Ağa  

Dühân Kâtibi Mustafa Eyüb Efendi  

Kileci Ali Çavuş  

Kasab Molla Mustafa  

Mahkeme Kâtibi İsmâîl Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

ve gayr-i hum  

 

XV/30b 

No: 90 

Medine-i Antalya mahallâtından Takyeci mahallesi’nden sâkine iken bundan akdem 

vefât iden Zeyneb Hatun bint-i Elyan bin Abdullah’ın verâset-i zevc-i metrûki Ahmed Efendi 

ibn-i el-Hâcc Yûsuf Â‘yân Decesabık kurâsından hâsıl sadr-ı sagîr oğlu Hüseyin’e münhasıra 

olduğu lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra mütevelliye-i mezbûrenin ve 

hîn-i müsbitesini tensîde ve sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûrına dahi muhtâr-ı nasb ve ihtibâr 

eylediği şer‘an sâbit olan Arabelam oğlu Molla Mustafa bin Mehmed Ağa ma‘rifetiyle ve  

ma‘rifet-i şer‘ ile mahalle-i mezbûre imâmı ve zevc-i merkum Ahmed Efendi’nin vekîl-i 
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ma‘lûmü’l-beyân Mustafa Hâce Efendi ve tüccârdan Kayserili Mehmed Efendi ve Sıhhiyeli 

Osman Ağa hâzır oldukları halde tahrîr ve terkîm beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şerâit-i 

tevzî‘ ve takdîm olunan tereke-i müteveffiye-yi mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr 

olunur fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Rebîü’l-evveli li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Müsta‘mel sarılı çitari  Cedîd cengiz şalvar   Müsta‘mel çuka şilte   

entari aded 1    aded 1     aded 1  

100 guruş (silik) para  20 guruş    50 guruş  

 

Bizli çitari entari   Müsta‘mel katlı peştamel  Beyaz sofra peşkiri  

aded 1    aded 1    aded 1  

40 guruş   30 guruş    30 guruş  

 

Müsta‘mel fes aded 1  Nuhâs aded 1    Müsta‘mel babuç ve sim ve çorab 

10 guruş    20 guruş    15 guruş  

 

Nakışlı gömlek aded 1 Köhne basma şalvar   Kesme bilezik çift  

Al gömlek aded 1   aded 1     aded (silik)  

Nakışlı gömlek aded 1  05 guruş    60 guruş  

20 guruş     

 

Tırtır camlık ve şimâl tül  Hurda mercan ve kabağı Köhne makas aded 1  

10 guruş   12 guruş     5 guruş  

 

Hamam havlusu aded 2 Köhne basma entari aded 1  Hurda elbise  

13 guruş    10 guruş    25 guruş  

 

Müsta‘mel fes mu‘teberlik  Müsta‘mel tahta sanduk  Sagîr sini  

sim kezzab    aded 1     aded 1  

20 guruş    40 guruş    30 guruş  

 

Sagîr kabaklı tencere   Yağ tabesi aded 1   Toprak kümes aded 2  

aded 1     Çukur sahan aded 1  Tabak aded 5 

30 guruş    15 guruş    20 guruş  
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Örtmelü katık yasdık   Kilim aded 1    Tütsü yünlü yorgan  

aded 2    Vesâyet   aded 1  

30 guruş    100 guruş    150 guruş  

 

Penbe memlû basma döşek  Yasdık    Köhne sagîr yorgan  

aded 1    aded 2     aded 2 

50 guruş    20 guruş    80 guruş  

 

Hacı Sağ Efendi’de olan  Şeyh Hatun Selime’de  Yün memlû beyaz şilte  

Müsta‘mel sivasi entari  Müsta‘mel çengi şalvar  aded 2  

aded 1     aded 1    20 guruş  

250 guruş    50 guruş     

 

Mihail Hüva’nın kızı   Mezbûr Fatıma Hatun’da  Mevcût baş altunı aded (silik) 

Fatıma’da Müsta‘mel çul Mahmudiye bütün altun  Yirmilik altunı aded 25  550 guruş 

aded 1     aded 1     Adliye altunı aded 2  44 guruş 

40 guruş    80 guruş    Eski kırklık altun aded 1 60 guruş 

        Eski yirmilik altun aded 1 25 

guruş 

Techiz ve tekfîn ma‘rûf olan 

yeni yirmilik altunı 198 guruş 

        877 guruş  

 

Zevc-i merkum Ahmed  Yine zevc-i merkum   Biraderi Bekir zimmetinde  

Efendi zimmetinde   Ahmed Efendi zimmetinde  karzen alacağı  

mehr-i müeccel hakkı  cihet-i karzdan hakkı   4300 guruş  

51 guruş    2000 guruş     

 

Yekûni’l-mâl  

8848 guruş  

 

Minha’l-ihrâcât 
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Techiz ve tekfîn vesâir  Derûn-ı defterde muharrer  Deyn-i müsbit  el-Hâcc  

vücûh birle vasiyyet-i  terekeden mahalle-i  Salih Efendi  

müsbite    mezbûre mescîdine  40 guruş  

1000 guruş   vakfedilen kilim  

     100 guruş     

 

İtmekci Mehmed Huruf’da     Hamidiyeli Osman   Arab İmâm oğlu Mustafa’ya  

Deyn-i müsbit    Ağa’ya Deyn-i müsbit   Deyn-i müsbit   

50 guruş    18,5 guruş    100 guruş  

 

Diğer Hamidiyeli  İtmekci Başak Bekir   Resm-i kısmet âdî  

Osman’a Deyn-i müsbit   dayısına Deyn-i müsbit   tereke-i bakiyyeden  

5 guruş    40 guruş    190 guruş 

 

Kaydiyye-i defter   Varaka-bahâ'    Kalemiyye ve hidamiyye  

13 guruş    3 guruş    89 guruş  

 

Muhzıriyye  

17 guruş  

 

Cem‘an yekûn  

1575,5 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

7272,5 guruş  

 

Hissetü’z-zevci’l-merkum   Hissetü’l-abinü’l-sagîrü’l-   

Ahmed Efendi   mezbûr Hüseyin  

1818 guruş 5 para   5454 guruş 15 para  

 

XV/31a 

No: 91 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Nezâret-i celîle-i evkâf-ı hümâyun-ı hazurın mülûk-âneye muhakkâk-ı evkâfdan cihet-i 
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mekân Gazi Sultân Abdulhamid Han hazretlerinin evkâf-ı şefaâtından olub nısfı Teke 

mütesellimi esbak ve merkum Mehmed Seyyid Efendi’nin ve nısf-ı âheri medine-i Antalya 

hânedanından müteveffâ Hacı Bekir Ağazâde el-Hâcc Mehmed Ağa’nın evlâdlarının ber-vech 

evlâdiyet ve meşrûtiyet-i bi’l-icâretin taht-ı tasrîflerinde olan sâlifü’z-zikr  medine-i Antalya 

Çarşusı’nda lonca karşusında ricâle mahsûs ve ittisâlinde vâki‘-i sabık mahsûs olan çifte 

hamam mürûr-ı eyyâm ile müşerref-i harâb ve tamîr-i termîye muhtâc olmağla hamam-ı 

mezkûrun icâre-i müeccel ile müste-i cer'î bulunan işbu râfi‘ü’l-i‘lâm Ebu Bekir Ağa ibn-i 

Mehmed Bazergân keşf-i defteri mûcibince tamîr ve tekmîl eylediği arz-ı mâl birle istidâ' 

etmeğin sadr olan buyruldı sahîplerine imtişâen taraf-ı şer‘îden irsâl olunan bais‘ü’l-kitâb 

İsmâîl Hakkı Efendi ve Antalya Kal‘ası muvazzâf topcu asâkir-i şâhâne sağ kol ağası olub 

enbiyâ-i keşfi dahi muteferriât me‘mûriyyetinden olan fütüvvetlü Rıza Efendi mi‘mârân-ı 

belde ile hamam-ı mezbûra varub vakf-ı mezbûrın mütevellisi kaim-mâkâmı ve livâ-yı 

mezbûr nüfûs nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi hâzır olduğu halde sâir-i ebniye ve sukûf 

ahvâline vakıf tamı olan samanlık ile müşâcir-i mezbûr Ebu Bekir Ağa’nın ber-vech-i 

muharrer hamam-ı mezkûre eylediği masârifi bi’l-âheri keşf ve temîn-i sahîh ile temîn ve 

fiyaâtını dahi vaz‘ eylediklerinde mahsûs-ı mûmâ-ileyh Rıza Efendi’nin imzâ‘ ve hattını hâvî 

keşf-i defter-i nâtık olduğu üzre tamirât-ı mezkûre alâ-vech-i esâs yalnız beş bin iki yüz eli 

beş guruşa balîğ olduğunu kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve meb‘ûs-ı emnâ-i 

şer‘ ile inhâ ve takrîr eylediği huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire 

fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Cumâde’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/31b 

No: 92 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya nevâhiyesinden Hani Nâhiyesi ahâlîsinden arzûhal takdîm iden işbu 

râfi‘ü’l-i‘lâm Molla Mehmed bin Ali Hâce nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde nâhiye-i mezbûre sâkinelerinden zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife 

olan Zeyneb bint-i Molla İsmâîl oğlu Sarı Ahmed nâm Bekir bikr-ibâliğ-i akl muvâcehesinde 

medine-i mezbûre mahallâtından Meydan Mahallesi’nde sâkin Kara İmâm oğlu Ahmed bin 

Ali nâm kimesne hâzır olduğu halde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûre Zeyneb 

târih-i i‘lâmdan yirmi iki ay mukaddem ya‘nî guzerân iden bin iki yüz seksen senesi şehr-i 

Şabanü’l-muazzamın on beşinci güni nâhiye-i mezbûrede vâki‘ hânemde yüz bir guruş mehr-i 

müeccel-i tesmiyesiyle tarafına nikâh vekîl-i müsbit-i şer‘iyyesi gaib-i ânil meclis Yumak 

oğlu Mehmed bin Ahmed nâm kimesne vekâletiyle şühûd mahzarında nefsini bana tezvîc ve 
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nikâh ben dahi tezvîc ve kabûl idüb ol vechle mezbûre Zeyneb benim zevce-i gayr-i medhûl 

bahs olmuş iken mezbûre Zeyneb târih-i i‘lâmdan altı ay mukaddem nefsini işbu hâzır-ı bi’l-

meclis merkum Ahmed’e dahi tezvîc etmekle suâl olunıb nikâh-ı şâyinin fesâdına binâen 

feshiyle hükm olunıb mezbûre Zeyneb’in bana zevciyât-ı inkiyât ve nefsini teslîm-i tenbîh-i 

şer‘î olunmak matlubumdır dedikde gıbbe’s-suâl mezbûre Zeyneb cevâbında fi-l-hakika ben 

târih-i i‘lâmdan yirmi iki ay mukaddem nefsini bine’l-şühûd yüz bir guruş mehr-i müeccel-i 

tesmiyesiyle mezbûr Molla Mehmed’e tezvîc ve nikâh idüb ben mezbûr Molla Mehmed’in 

zevce-i gayr-i medhûl bahsi olmış iken ben târih-i i‘lâmdan altı ay mukaddem ya‘nî nikâh 

olmadan on altı ay sonra nefsini işbu hâzır-ı bi’l-meclis merkum Ahmed’e dahi bâtılen ve 

kâziben tezvîc ve nikâh itmiş idim deyü nikâh-ı şâyinenin fesâd üzre olduğunu mezbûre 

Zeyneb talebâta ikrâr ve iti'râf eylediğimden mâ-adâ nikâh-ı evvel-i şâhid ben âdliyyenin 

şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe vech-i şer‘î üzre isbât dahi olmağın mûcibince mezbûre Zeyneb 

ile merkum Ahmed’in beyyinelerinde kaim olan nikâh-ı şühûdun fesâdıyla ba‘de’l-hükm 

ve’l-tefrîk mezbûre Zeynep nefsini müddeî-i merkum Molla Mehmed’e teslîm [ve] tenbîh 

olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire 

fi’l-yevmi’s-sânî aşere fi'-şehr-i Cumâde’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 93 

Medine-i Antalya mahallâtından Takyeci mahallesi’nde sâkine zât-ı zeyl ve sabıkda 

muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rife Zehra bint-i Aşaklu el-Hâcc İbrahim 

Efendi nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâlifin işbu bais‘ü’l-kitâb itâr-ı 

izâfından el-Hâcc Mehmed Bey ibn-i el-Hâcc Ahmed nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ihâ 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr el-Hâcc Mehmed Efendi zevc-i dahîlem olub lâkin 

beynimizi hüsn-i muâşeretimüz olmadığından zimmetinde mütekarrer ve makûdü’n-âleyh 

olan dört yüz elli guruş mehr-i müeccel hakkım ile nafaka-i iddet ve müennet-i süknâm bedel-

i hâl-i nass ile mâlımdan kendiye i‘tâ ve teslîm eylediğim üç yüz elli guruş üzerine zevcim 

merkum el-Hâcc Mehmed Efendi ile muhâlif-i sahîh-i şer‘iyye ile işbu meclis-i şer‘îde hal‘ 

olduğumda ol dahi ber-vech-i hal‘-i mezbûrı ba‘de’l-kabûl hukuk-ı zevciyâta ve ba‘de’l- hal‘-

i merfû'-ı merkume ve ibtidâ-i zevciyâtımızdan işbu târih-i hüccete gelinceye değin sâir 

hukuk-ı şer‘iyyeye müteallik âmme-i da‘vâ ve mütâlebat ve kaffe-i imân ve muhâsemetden 

mezbûr el-Hâcc Mehmed Efendi’nin zimmetini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskat 

eyledikde ol dahi kezâlık hukuk-ı zevciyâta cem‘-i sûk-ı şer‘iyyeye müteallik-i âmme-i 

da‘vâdan benim zimmetimi ibrâ ve iskât ve her birimiz ber-vech-i muharrerü’l-âherde ibrâsını 

kabûl eyledik dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-
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sâmi ve’l-işrin min Cumâde’l-ulâ li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûd  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır İsmâîl Ağa  

ve gayr-i hum  

  

XV/32a 

No: 94 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi ahâlîsinden ve devlet-i 

âliyenin Rum Milleti’nden Kostanti veled-i Harsu nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

Isbartalı Akoğlan oğlu İstori muvâcehesinde bundan iki sene akdem merkum İstori ya‘nî 

senevî bin guruş ücret ile istîcâr-ı sahîh-i şer‘î istîcâr idüb ol vechle iki sene hedâmet-i 

zâtiyesinde istihdâm etmekle hâlâ merkum İstori’nin zimmetinde iki bin guruş ücret-i 

hedâmetiye olarak alacak hakkım olmağın meblağ-ı mezbûr iki bin guruş merkum İstori’den 

taleb iderüm deyü da‘vâsına ve merkum İstori’nin inkârı esnâsında müddeî-i merkum 

Kostanti ile merkum İstori’nin beynlerine muslihûn-ı tavassut iden merkum Kostanti’nin 

da‘vâ-yı mezbûresinden üç yüz guruş üzerine inşâ-i akd-i sulh eylediklerinde merkum 

Kostanti dahi sulh-ı mezbûrı ba‘de’l-kabûl merkum İstori dahi akd-i sulh olan meblağ-ı 

mezbûr üç yüz guruş merkum Kostanti’nin yedine meclis-i sulhda tamâmen edâ ve teslîm 

eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire 

fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Cumâde’l-ahîri li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 95 

Medine-i Antalya suru dahîlinde vâki‘ Ahi Kızı Mahallesi ahâlîsinden nefsinden ve asîl 

ve vâlidesi Fatıma bint-i Halil nâm hatun tarafından dahi zikr-i âti bey‘-i tahrîr ve i‘tâ-i 

hüccet-i vekîl olduğu zât-ı mezbûreyi bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân mahalle-i şân-ı mezbûre 

ahâlîsinden Dizdarzâde Hasan Bey ibn-i Mehmed Ali ve Sitreli Hüseyin Ağa ibn-i Hasan nâm 

kimesneler şahâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı cahîdden ber-nehc-i şer‘î sâbit ve sübût vekâleten 

hükm-i şer‘-i lâhik olan Debbâğ el-Hâcc Ahmed ibn-i Yûsuf nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb İslâmyedli İsmâîl Ağa ibn-i İbrahim nâm kimesne 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb sâlifü’z-zikr Ahi Kızı 

Mahallesi’nde vâki‘ etrâflarından tarafeyni o ki karındaşım Sait oğlu Ali menzili ve tarafeyn-i 
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tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî bir odalı bir bâb mülk-i menzilin rub‘-i hisse-i şâyiası benim 

ve bâkî üç rub‘-i hisse-i şâyia müvekkilem vâlidem mezbûre Fatıma Hatun’ın akd-i âtî‘ü’z-

zikrin sudûruna değin şer‘an ve iştirâken yedimizde mülk ve hakkım olmağla menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrı cem‘-i tevâbi ve levâhik ve kaffe-i hukuk ve murâfıkıyla tarafeynden îcâb 

ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-i mübtelâ tagrîr ve gabin ve muvâzaadan ârî bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î altı bin guruş mezbûr İsmâîl Ağa’ya bi’l-asâle ve bi’l-vekâle bey‘ ve temlîk 

ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl idüb semeni olan meblağ-ı mezbûr altı bin guruşı müşterî-i merkum İsmâîl Ağa 

yedinden bi’l-asâle ve bi’l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz idüb ba‘de’l-husûs 

beynimizde iktisâm eyledik fî-mâba‘d menzil-i mezkûr ile o ki karındaşım merkum Sait oğlu 

menzili meyânesinde uçan dîvârının nısfı ve cedîd-i dîvârdan eski dîvâra varıncaya kadar 

müştemil olduğu havluyu mezbûr İsmâîl Ağa’nın mülk-i müşterâsı olub benim ve 

müvekkilem vâlidem mezbûre Fatıma Hatun’ın alâkâ ve medhâlimiz kalmamuştır keyfe mâ-

yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlîs aşere min şehr-i Cumâde’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Mısırlı Osman Efendi  

Debbâğ Hanefi  

Zâbtiyye Mumcı Hacı Mehmed oğlu İsmâîl Çantır 

Berber Kara Hacı Hüseyin oğlu Mehmed 

Dizdarzâde Hasan Bey  

Mesitreli Hüseyin Ağa  

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

ve gayr-i hum 

 

XV/32b 

No: 96 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Serik Kazâ‘sı kurâsından Has Karyesi ahâlîsinden Ali Hâce bin Molla İsmâîl nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde karye-i mezbûre ahâlîsinden Mahmud bin Ali nâm 

kimesne muvâcehesinde merkum Mahmud bundan altı mâh-ı mukaddem oğlum Mehmed’in 

taht-ı nikâhında bulunan zevce-i gayr-i medhûl bahsini îcâr olub diyâr-ı âherden firâr itdikde 
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zevce-i mezbûrenin yedinde emânetimiz olan ma‘lûmü’l-mikdâr altunları gasb itdiği cihetten 

cihet-i sâireden merkum Mahmud’ın zimmetinde üç bin yedi yüz iki guruş alacak hakkım 

vardır isterüm deyü da‘vâ esnâsında merkum Mahmud dahi benim merkum Ali Hâce’den 

cihet-i ma‘lûmeden alacak hakk-ı da‘vâlarım olmağın merkum Ali Hâce’ye da‘vâ-yı 

mezbûresinden bin sekiz yüz elli beş guruş i‘tâ ve benim da‘vâ-yı mezbûremden üzerine 

beynehâmızda inşâ-i akd-i sulh iderüm dedikde merkum Ali Hüvbace dahi bu vechle râzı' 

olub meblağ-ı mezbûr bin sekiz yüz elli beş guruş merkum Mahmud Ali Hâce’ye edâ ve 

merkum Mahmud dahi Ali Hâce’den ideceği da‘vâsından ferâğ etmek üzre inşâ-i akd-i sulh 

idüb isdihâma âherin zimmetini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ itdikleri tescîl ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşere min 

şehr-i Cumâde’l-âher li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 97 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Fi'l-asl Burduri olub medine-i Antalya’da bundan akdem zâhirde verese-i ma‘rûf ve 

ma‘rûfesi olmadığı halde vefât iden Berber Osman bin Ali bin Abdullah’ın verâset-i sâlifü’z-

zikr Burdur mahallâtından Derslik Mahallesi’nde sâkine zevce-i menkûha-i metrûkesi Emine 

bint-i el-Hâcc Ali nâm hatun ile zevce-i mezbûreden mütevellidler sulbiyye-yi sagîre kızları 

Hâcer ve Fatıma ve Aişe ve sulb-i mürâhik oğlu Ali ve zevce-i müteallikesi Zeyneb 

Hatun’dan mütevellid sulb-i sagîr oğlu Hasan Ali’ye munhasıre olunduğı bi’l-isbât inde’ş-

şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i merkumundan olub nefsinden âmil 

ve sigâr-ı mezbûrın Hâcer ve Fatıma ve Aişe ve mürâhik-i merkum Ali’nin vâlideleri ve 

tesviye-i umûrına meclisde kıbel-i şer‘îden vasî-i mansûb olunan zevce-i mezbûre Emine 

Hatun ile sagîr-i mezbûr Hasan Ali’nin min-kable’l-ümm-i hayresi ve min-kablelü’ş-şer‘î 

vasî-i mansûbe diğer Hadice bint-i Ahmed nâm hatunlar tarafından mahallesinden bâ-hüccet 

ve mazbâta-yı vekîl olduğu zât-ı mezbûrtan bâ-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân medine-i mezbûr 

Burdur ahâlîsinden Sıvacı el-Hâcc Ahmed bin Mehmed ve Mahmud bin Hasan nâm 

kimesneler şahâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı cahîdde ber-nehc-i şer‘î şabît ve sübût vekâletinde 

hükm-i şer‘-i lâhik olan zevce-i mezbûre Emine Hatun’ın li-ebeveyn er karındaşı Ali bine’l-

merkum el-Hâcc Ali nâm kimesne medine-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde Teke Sancağı Kaim-mâkâmı olub beytü’l-mâl emâneti dahi müteferriât 

me‘mûriyyetinden olan mir-i mirân-ı kirâmdan saâdetlü el-Hâcc Hafız Rıdvan Paşa 

hazretlerinin taraf-ı bahirü’ş-şereflerinden mürsel-i vekîl-i müseccel-i şer‘iyyeleri olub taraf-ı 

şer‘îden dahi husûmet-i re‘y olunan Moravi Emin Efendi ibn-i Süleyman Efendi 
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muvâcehesinde ve bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb fi'l-asl Burdur 

mahallâtından Derslik Mahallesi ahâlîsinden olub bundan akdem zâhirde varîs-i ma‘rûf ve 

ma‘rûfesi olmamak zımmiyle terekesi cânib-i beytü’l-mâldan zabt olunan Berber Osman bin 

Ali bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi müvekkilem kız karındaşım 

mezbûre Emine Hatun ile mezbûreden mütevellidler sulbiyye-yi sagîre kızları Hâcer ve 

Fatıma ve Aişe ve sulb-i mürâhik oğlu Ali ve zevce-i müteallikesi mezbûre Zeyneb 

Hatun’dan mütevellid sulb-i sagîr oğlu Hasan Ali’ye mahzarında ve bunlardan gayr-i varîsi 

ve terekesine mütehakkık kimesnesi olmayub ben dahi sigâr-ı mezbûrın vasîleri kız 

karındaşım mezbûre Emine Hatun nefsinden bilâ-asâle ve evlâd-ı sigâr-ı merkumın 

taraflarından bi’l-vesâye ve mezbûre Hadice Hatun dahi diğer sagîr-i mezbûr Hasan Ali’nin 

vasî-i mansûbesi olduğu halde tarafından bi’l-vesâye bi’l-cümle tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrı vaz‘ü’l-yed olanlardan taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabza ve kendilere irsâl ve teslîm ve 

husûs-ı mezbûrın mütevakkıf olduğu umûrın küllisine beni vekîl etmeleriyle me‘mûr-ı 

müşârü’l-ileyh izâfetle vekîl-i merkum Emin Efendi’ye suâl olunub müteveffâ-yı mezbûrın 

ber-mûcib-i defter-i kassâm sahhü’l-bâkî terekesi esmânı olub me‘mûriyyeti hasbiyle vaz‘ü’l-

yed eylediği bin yüz bir guruş beş parayı bana teslîmi tenbîh olunmak bi’l-vekâle 

matlubumdur dedikde gıbbe’s-suâl vekîl-i me‘mûr mûmâ-ileyh Emin Efendi cevâbında 

müteveffâ-yı mezbûrın sahhü’l-bâkî terekesi esmânı olan meblağ-ı merkum bin yüz bir guruş 

beş parayı bi’l-emânei vaz‘ıyyedini ikrâr-ı lâkin müddeî-i merkumın vekâleti verâset-i 

ma‘lûmem değildir deyü inkâr etmekle merkum Ali ber-vech-i mübeyyen-i verâset ve 

vekâlet-i da‘vâsını şâhidan-ı merkuman şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât 

etmeğin mûcibince ba‘de’l-hükm sahhü’l-bâkî meblağ-ı mezbûr bin yüz bir guruş beş parayı 

müddeî-i vekîl mezbûr Ali’ye edâ ve teslîm me‘mûr-ı müşârü’l-ileyh izâfetle vekîl-i mezbûr 

Emin Efendi’ye tenbîh olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-

men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Cumâde’l-âher li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/33a 

No: 98 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya Nevâhiyesinden Mellü Sacid mahallâtından Kızıleski Mahallesi 

ahâlîsinden Güllü oğlu Ahmed bin Ahmed medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘îmizde Karaöz Nâhiyesi ahâlîsinden işbu râfi‘ü’l-i‘lâm Toros oğlu İbrahim bin Salo nâm 

kimesne muvâcehesinde mezbûr İbrahim târih-i i‘lâmdan iki ay mukaddem Kördere’den 
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Akarsu nâm nehir kıyılardan leb-i deryâya getmek üzre nehr-i mezkûre inşâ eylediğim 

ahşâbdan beher onar guruş kıymetlü iskele ta‘bîr olunur üç yüz aded ve beher beş guruş 

kıymetlü kemrâ ta‘bîr olunan on iki aded ki cem‘an üç yüz on iki aded ağaçlarım nehr-i 

mezkûrda zâyi' olub merkum İbrahim’den gasb etmek ihtimâliyle merkumdan zân ve şüphe 

etmemle taleb iderüm deyü tasaddî eylediği zân ve şüphe da‘vâsında merkum İbrahim’e suâl 

ve mübeyyin dahi tevcî' etmeyib da‘vâ-yı mezkûresi meşrû' iltifâta şayân olduğu müddeî-i 

merkum Ahmed’e tefhîm birle da‘vâ-yı mezkûresiyle merkum İbrahim bi-vech-i şer‘-i 

masârifden men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min şehr-i Cumâde’l-âhir li-seneti isnâ ve semânin 

ve mieteyn ve elf 

 

No: 99 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden Karaöz Nâhiyesi ahâlîsinden işbu râfi‘ü’l-i‘lâm 

Toros oğlu İbrahim bin Salo nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘îmizde nâhiye-i mezbûrede sâkin Mellü ahâlîsinden Molla Ali oğlu Pehlivan Ali nâm 

kimesne muvâcehesinde mezbûr Pehlivan Ali târih-i i‘lâmdan iki ay mukaddem Ayçağ nâm 

nehir kıyıları kenarına beher onar guruşdan mecmû‘ dört yüz guruş kıymetlü iskele ta‘bîr 

olunur kırk aded ahşâbımı gasb ve âhere bey‘ ve semenlerini kendi umûrına sarf ile istihlâk 

etmekle hâlâ merkumdan istihsâl olunmak matlubumdur deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında 

tâifen ve kat‘iyyen bâ-temâhül ikrâr ve itirâf etmeğin âle’l-ikrârda mezkûr kırk aded ağaçların 

semen-i sâbıkları olan meblağ-ı mezkûr dört yüz guruşın merkum Pehlivan Ali’den tahsîli ve 

müddeî-i merkum İbrahim’e def‘ ve teslîmi lâzım geldiği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min Cumâde’l-

âhir li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 100 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi’nde sâkin Karasulu Mehmed Ali 

bin Hüseyin nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde yine medine-

i mezbûre kurâsından Alaylı Karyesi ahâlîsinden işbu bais‘ü’l-i‘lâm Mehmed Çavuş ibn-i 

Mehmed ve Veli oğlu Ali nâm kimesneler muvâcehesinde ba‘de’t-târih-i i‘lâmdan üç ay 

mukaddem Köpripazarı ve Serik ve Gebiz nâhiyelerinden gelür iken mezkûr Alaylı Karyesi 

kurâsında vâki‘ ekinlik kenarına nüzûl ve hayvanın hamulesi olan revgan-ı sâde yanımda 
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olduğu halde ol gece beytütet ve uykuda olduğum halde merkum Mehmed Çavuş ve refîki 

merkum Veli oğlu Ali gaib-i âmmü’l-meclis diğer bir nefer-i refîkleriyle mahalle-i mezbûrda 

zafîyete gelüb iki tulum dervânında beher kilesi on guruşdan mecmû‘ dört yüz guruş kıymetlü 

karz-ı kayd revgan-ı sâde sarf etmeleriyle suâl olunıb revgan-ı sâde mezkûr mevcûd ise aynen 

müstehlik ise de kıymet-i şer‘iyyesini hâzıran-ı merkumân Mehmed Çavuş ve refîki Veli oğlu 

Ali’den taleb iderim deyü da‘vâ itdikde gıbbe’s-suâl merkumâm Mehmed Çavuş ve Veli oğlu 

Ali cevâblarında külliyen inkâr etmeleriyle müddeî-i merkum Mehmed Ali’den da‘vâsına 

mutâbık beyne’l-taleb olundukda ba‘de’l-mustahmil ve ale’l-mahall müdet-i mahal-i şer‘î 

mürûr itdikden sonra ve merkumân Mehmed Çavuş ve Ali’nin usûl-i istintâkları hükümet-i 

mahallide üç aydan berü icrâ olunıb bir ser rişte dahi alınamadığından müddeî-i merkum 

Mehmed Ali talebiyle merkumân Mehmed Çavuş ve Veli oğlu Ali vech-i şer‘î üzre yemîn-

billâhi’l-âle’l-azîm etmeleriyle mûcibince müddeî-i merkum Mehmed Ali da‘vâ-yı 

mezkûresiyle merkuman Mehmed Çavuş ve Veli oğlu Ali bilâ-beyyine-i muârazâdan men' ve 

def‘-i tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Cumâde’l-âhir li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/33b 

No: 101 

Teke Sancağı dahîlinde kâin Kalkan Kazâ‘sı ahâlîsinden hâlâ kazâ‘-i mezbûr müdürü 

Durmuş Ali Ağa ibn-i Mustafa nâm kimesne kazâ‘-i mezbûrenin Karsi Livâsı bulunan 

medine-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ve devlet-i âliye tebasının 

Rum Milleti’nden ve mültezîminden olub medine-i mezbûrede masârifât-ı vechle sâkin işbu 

râfi‘ü’l-rakîm Tarakçı oğlu Yorgaki veled-i Kostanti tarafından zikr-i âtî husûsda şer‘aya ve 

ahz-ı hüccet-i vekîl olduğu medine-i mezbûre hanedânından ve Dizdarzâde Hasan Bey bin 

Mehmed Ali ve a‘zâdan Moravi Ahmed Yerno Efendi ibn-i Mustafa nâm kimesneler 

şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘î lâhik olan 

medine-i mezbûre mütemekkinlerinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti 

mu‘teberânından Herak Vasilaki veled-i Tenaşir nâm kimesne muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-

rızâ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin müstâkilen mülk 

mülk∗-i sahîhimde münselîk ve taht-ı nısfında olub sâlifü’z-zikr Kalkan Kazâ‘sı kurâsından 

Merkar Karyesi’nde vâki‘ etrâflarından bir tarafı Molla Hasanoğlu tarlası ve bir tarafı 

Evalıoğlu Mustafa tarlası ve bir tarafı eyüb Hâce tarlası ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd 

                                                        
∗ “mülk” mükerrerdir  
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bir taş üzre dâir Kazmioğlu değirmeni dinmekle ma‘rûf yeri dahi mülk bir bâb mülk su 

değirmeni müştemil olduğu bir tam ve tahtminen beş dönim havlusuyla on iki bin guruş ve 

yine kazâ‘-i mezbûr kurâsından Budamiyye Karyesi’nde vâki‘ etrâflarından bir tarafı Hatib 

tarlası ve bir tarafı Çoraklı nâm çay ve bir tarafı Hatiboğlu değirmeni ve bir tarafı tarîk-i âmm 

ile mahdûd ve iki dönim mikdârı mülk havluya müştemil bir taş üzre dâir Hacı İpşir 

değirmeni dinmekle ârif bir bâb su değirmeninde olan nısf-ı hisse-i şâyiamı cem‘-i 

müştemilâtıyla altı bin guruş ve yine kazâ‘-i mezbûr karyesinden Karabüki Karyesi’nde vâki‘ 

müstâkilen yedimde mülk ve hakkım olub etrâflarından bir tarafı Hacı’nın Kara Ali tarlası 

olub ve bir tarafı koca kesek harkı ve bir tarafı koca söğüt ve bir tarafı tarîk-i âmm ile 

mahdûd ve mümtâz bir taş üzre dâir o günde olan iki dönim mikdârı havluya müştemil bir 

bâb mülk su değirmeni cem‘-i müştemilâtıyla on iki bin guruş ki cem‘an otuz bin guruş 

semen-i mukâbelesinde zikr olunan iki buçuk bâb eşyâya mahdûd-ı mezkûrelerim tarafımdan 

îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-i mübtelâ ve tagrîr [ve] gabin ve muvâzaadan ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘-i ile vekîl-i merkum Vasilaki’ye bey‘ ve temlîk ve mahalinde kabz-ı 

vekîl bulunan Papas oğlu Hacı Esta’ya teslîm etmekle merkum Vasilaki dahi ber-vech-i 

muharrer müvekkil-i merkum Yorgaki içün bi’l-vekâle iştirâ ve temlîk ve kabûl eyledikden 

sonra semenleri olan meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr otuz bin guruş müvekkil-i merkum 

Yorgaki’nin zimmetimde a'şâr bedelinden alacağı olan elli beş bin ve küsur guruş hakkından 

ol mikdârına takâs ve mahsûb eylediğimde vekîl-i merkum Vasilaki dahi takasu kabûl idüb ol 

vechle ben değirmen-i mahdûd-ı mezkûrların semenlerini müşterî-i vekîl-i merkum 

Vasilaki’den olduğu deyn-i merkumı benden her birimize ifâ eyledik ba‘de’l-yevm mezkûr 

iki buçuk bâb eşyâ-yı mahdûd-ı mezkûrlarda benim aslâ ve kat'â alâkam ve medhâlim 

kalmayub müşterî-i müvekkil-i merkum Tarakçı oğlu Yorgaki’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı 

sarîhi olunur keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-

şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min şehr-i Cumâde’l-âhir li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Me'zûnen bilâ-taht fekâhetlü Mustafa Efendi  

A‘zâdan müfti-i sabık mükerremetlü Hasan Vehbi  

A‘zâdan fetâhetlü Moravi Ahmed Pertev Efendi  

A‘zâdan Osman Ağazâde Mustafa Bey  

Antalya hanedânından el-Hâcc Ömer Ağa 

Hanedândan Dizdarzâde Hasan Bey  
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ve gayr-i hum  

 

XV/34a 

No: 102 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi mütemekkinelerinden ve 

devlet-i âliye tebaasının Rum milleti nisvânından olub bundan akdem vefât iden Anasti bint-i 

Hacı Andiriye’nin verâset-i zevc-i metrûki Andon veled-i Dimitri ile babası merkum Hacı 

Andiriye’ye münhasıra oldu inde’ş-şer‘ü’l-zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bi’t-taleb tahrîr 

ve terkîm ve beyne’l-veresetü’l-merkuman bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

tereke-i müteveffiye-yi mezbûre deter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur tahriren 

fi'-evâil Cumâde’l-âhir li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

  

Altun gerdanlık aded 1  Macar altunı  aded 1  İstanbul nazar altunı aded 7  

600 guruş    51,5 guruş    98 guruş  

 

Eski onluk altunı aded 12 Yeni onluk altunı aded 26 Mahmudiye bütün altun aded 1  

168 guruş    312 guruş    80 guruş  

 

İncü miskâl aded 2,5   Altun yüzük aded 1   Altun küpe ma‘ fes aded 1  

500 guruş    40 guruş    80 guruş  

 

Yeni yirmilik altun aded 28  Hurşid altunı aded 1  Löpez altunı aded 2 

616 guruş    28 guruş    173 guruş  

 

Def‘a altun yüzük   Def‘a mahmudiye   Ayna  

aded 1    bütün altun aded 1  aded 1 

40 guruş    80 guruş    30 guruş  

 

Def‘a altun yüzük aded 1  Cedîd yorgan aded 5  Döşek ve yasdık aded 2 

40 guruş    300 guruş    150 guruş  

 

Güllü harir entari aded 1 Canfes duvak aded 1   Fes ma‘ püskül  

100 guruş    60 guruş    100 guruş  
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Yollu baş ortası   Sürme işlemeli fes aded 1 Çuka salta? aded 1  

20 guruş    30 guruş    80 guruş  

 

Canfes salta? aded 1   Canfes şalvar aded 1   Uzun çitari entari aded 1 

60 guruş    60 guruş    100 guruş  

 

Sagîr uzun entari   Müsta‘mel sivasi uzun  Def‘a çitari uzun entari  

aded 1    entari aded 1    aded 1  

80 guruş   100 guruş    50 guruş  

 

Çitari kısa entari aded 1  Gömlek aded 6   Def‘a fes ma‘ püskül aded 1 

25 guruş    300 guruş    100 guruş  

 

Simli peşkir aded 4   Omuz peşkiri aded 1   Cenfes kuşak aded 1  

80 guruş    5 guruş    15 guruş  

 

Mısır işi hamam havlisi  Hamam festası   Yüci?  

aded 1     aded 1     aded 1 

50 guruş    50 guruş    15 guruş  

 

Sagîr ve kebîr hamam  İşlemeli iç donu   Makreme  

havlisi  aded 2   aded 1     aded 1  

20 guruş    20 guruş    15 guruş  

 

Uçkur aded 2    Arşın kuşak aded 1  Boğça aded 4 

30 guruş    5 guruş    25 guruş  

 

Mendil aded 3   Kırmızı babuç çift   Hırdavat  

10 guruş    10 guruş    10 guruş  

 

Nuhâs sini    Katı yağ tabesi   Sagîr ve kebîr hamam leğeni  

aded 1     aded 1    aded 2 

100 guruş    25 guruş    50 guruş  
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Hamam tası    Yağ tabesi aded 1   Tencere ma‘ kabak aded 2  

10 guruş    20 guruş    70 guruş  

 

Leğen ibrik    Sanduk   Döşek aded 1  

aded 1    aded 1    Def‘a yasdık aded 2 

100 guruş    80 guruş    150 guruş  

 

Def‘a ayna aded 1  

15 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-mâl 

5631,5 guruş  

 

Minha’l-ihrâcât 

 

Aynılarınca masârif-i   Resm-i kısmet   Kaydiyye  

hasriyye ve papaslara  136 guruş    10 guruş  

200 guruş     

 

Kalemiyye    Muhzıriyye    Masârif-i müteferrika  

25 guruş    15 guruş    37 guruş  

 

Varaka-bahâ'  

2 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

425 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

5206,5 guruş  

 

Hissetü’z-zevci’l-  Hissetü’l-abinü’l- merkum  

merkum Hacı Andon   Hacı Andiriye  

2603 guruş 10 para   2603 guruş 10 para 
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XV/34b 

No: 103 

Medine-i Antalya hudûdunda hîn-i nişîn Sarıkeçili Aşîreti ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât iden Davud oğlu Mestan bin Osman bin Davud’un verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Sultân bint-i Mustafa nâm hatun sulb-i kebîr oğlu Dede ve sulb-i sagîr oğulları 

Osman ve Mustafa ve sulbiyye-i sagîre kızı Hadice’ye münhasıra olduğu lede’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sigâr-ı mezbûrın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i 

nasb ve ta‘yîn olunan li-ebeveyn kebîr er karındaşları merkum Dede ma‘rifeti ve ma‘rifet-i 

şer‘ ile tagrîr ve terkîm beyne’l-veresetü’l-mezbûrın bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye taksîm olunan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur tahriren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

aşere min şehr-i Cumâde’l-âhir li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Tüylü deve aded 3   Boz deve aded 3   Torımlı deve aded 2  

3000 guruş    1600 guruş    1500 guruş  

 

Tavar keçi aded 33  Koyun aded 9    Merkeb aded 2  

900 guruş    360 guruş    200 guruş  

 

Müsta‘mel kilim aded 2  Cedîd garer aded 1   Cedîd çuval aded 5  

100 guruş    60 guruş    100 guruş  

 

Müsta‘mel çuval aded 3  Çul aded 1    Kıl kıyye 5  

15 guruş    40 guruş    50 guruş  

 

Revgan-ı sâde kıyye 9  Penair kıyye 30   Keçi aded 2  

72 guruş    60 guruş    70 guruş  

 

Kepenek aded 1   Hakîr aded 1   Evânî-i nuhâs kıyye 5  

50  guruş    10 guruş    75 guruş  

 

Kahve takımı aded (silik)  Kara çadır ma‘ setil   Hırdavat-ı beyt 

50 guruş    300 guruş    150 guruş  
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Cem‘an yekûni’l-mâl 

8862 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn ma‘   Deyn-i müsbit  biraderi  Mehr-i müeccel-i müsbit 

el-kefâret bi’l-vesâye  Molla İbrahim   zevcet’ül-mezbûre Sultân  

300 guruş    330 guruş    150 guruş  

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye    Kâtibiyye  

202 guruş    13 guruş    50 guruş 

 

Hidâmiyye    Muhzıriyye    Varaka-bahâ'  

 

25 guruş    10 guruş    5 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât  

1065 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

10975 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-  Hissetü’l-abinü’l-kebîrü’l- Hissetü’l-abinü’l-sagîrül- 

mezbûre Sultân Hatun   merkum Dede   mezbûr Osman   

972 guruş 5 para   1944 guruş 10 para   1944 guruş 10 para  

 

Hissetü’l-abinü’l-sagîrül- Hissetü’l-binte’l-sagîrül- 

mezbûr Mustafa   mezbûre Hadice  

1944 guruş 10 para   972 guruş 5 para  

 

Sigâr-ı merkuman Osman ve Mustafa ve Hadice’nin babaları müteveffâ-yı merkumdan 

müntakil ber-mûcib-i taksîm bâlâda hisse-i ırsiyyeleri vasîleri li-ebeveyn kebîr er karındaşları 

merkum Dede yedinde ve hıfzında olub emr-i muhâfazasına tenbîh-i şer‘ olunduğı işbu 

mahalle şerh virildi 
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XV/35a 

No: 104  

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Masyu Hamal Hacı Ayasalu Aşîreti’nden Karagöz oğlu el-Hâcc Mehmed bin Abdal 

nâm kimesne Antalya mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde Teke Sancâğı Kaim-mâkâmı olub 

beytü’l-mâl emâneti dahi müteferriât me‘mûriyyetinden olan mir-i mirân-ı kirâmdan saâdetlü 

el-Hâcc Hafız Rıdvan Paşa Hazretleri taraf-ı bahîrü’ş-şereflerinden vekîl-i müseccel-i şer‘îleri 

olub zikr-i âtî husûsda savb-ı şer‘î enverden husûmeti re‘y olunan ketebeden Seyyid Efendi 

ibn-i el-Hâcc Abdurrahman  Efendi muvâcehesinde derûn-i arzuhalde mezkûr nohud tüylü 

dört yaşında erkek kırmızı deve benim devemden doğmuş mülkim olub tarîh-i i‘lâmdan iki ay 

mukaddem zâyi' olub el-hâlet-i hazîhi mezkûr deve yâve olmak zımmıyle cânib-i beytü’l-mâl 

içün pâşâ-yı müşârü’l-ileyhe zabt etmekle suâl olunub deve-yi mezkûr-ı bana teslîm pâşâ-yı 

müşârü’l-ileyhe izâfetlü vekîl-i mezbûr Seyyid Efendi’ye tenbîh olunmak matlûbumdur deyü 

ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl vekîl-i mezbûr cevâbında deve-yi mezkûre müvekkil-i müşârü’l-

ileyhin yâve olmak üzre vaz‘iyyedini ikrâr-ı lâkin müddeî-i merkum el-Hâcc Mehmed’in 

mülki olduğu ma‘lûmem değildir deyü inkâr etmekle müddeî-i merkum el-Hâcc Mehmed ber-

vech-i  muharrer müddeâsına aşîret-i mezkûr ahâlîsinden lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şahâde idikleri ihbâr olunan Hasan Koca oğlu İbrahim bin Hasan ve Köken Hasan oğlu Ali 

bin Hasan nâm kimesneler şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin 

mûcibince da‘vâ-yı mezkûr-i müddeî-i merkum el-Hâcc Mehmed’e teslîme pâşâ-yı müşârü’l-

ileyh izâfetle vekîl-i mezbûr Seyyid Efendi’ye tenbîh olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn min şehr-i 

Cumâde’l-âhir li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 105 

Bundan akdem Denizli Sancâğı’nda mukîm ve bu def‘a bâ-irâde-i seniyye Sancağı’na 

nakl buyrulan asâkir-i redîfe-i şâhâne zâbıtasından olub Medine-i Antalya mahallâtından 

Şeyh Sinan Mahallesi’nde sâkin Tabur Kâtibi Hüseyin Hüsni Efendi ibn-i Hasan meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde zevce-i menkûhası Sıdıka Hanım bint-i Aişe ve sulbîyye-i kebîre kızları 

Şevkiye Hatun taraflarından zikr-i âtî şer‘aya tasdîk-i vekîl olduğu zât-ı mezbûretan bi’l-

ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân Yüzbaşı Hüseyin Ağa ibn-i Ebubekir ve Yüzbaşı Ömer Ağa ibn-i 

Süleyman nâm kimesneler şahâdetleriyle mahzar hissem cihedde ber-nehc-i şer‘î sâbit ve 

sübût vekâleten hükm-i şer‘-i lâhik olan asâkir-i merkum sağkolağası fütüvvetlü el-Hâcc 



 

 

295

Süleyman Ağa ibn-i Abdullah nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde müstâkil mülk-i sahîhim ve 

hakk-ı sarîhim olub sâlifü’z-zikr-i nefs Denizli mahallâtından Hürsilaz Mahallesi’nde vâki‘ 

etrâf-ı erbaadan bir taraf müftî-i belde fekâhetlü Emin Efendi menzili ve bir tarafı Moravi 

Şeyhi reşadetlü Abdullah Efendi menzili ve bir tarafı Emir Hüseyin Haşir Hatun menzili ve 

taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki oda ve tahtânî iki odalı hârem da'îresi tahtânî 

iki oda selâmlık da'îresi ve bir mikdâr eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bağçeye müştemil 

bir bâb mülk-i menzilin nısf-ı hisse-i sabıkâsı zevcem müvekkile-i mezbûre Sıdıka Hanım’a 

dört bin guruş ve rub‘-i hisse-i sabıkâsını kebîre kızım mezbûre Şevkiye Hanım’a iki bin 

guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve temlîk ve vech-i lâyık üzre mahallinde kabz-ı taslît 

eylediğimde anlar dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temlîk ve taslît ve kabûl eyledikden 

sonra semeni mezkûrdan dört bin guruşını zevcem müşterîyye-i mezbûre Sıdıka Hanım ve iki 

bin guruşını kebîre kızım mezbûre Şevkiye Hanım yedlerinden tamâmen ve kâmilen ahz ve 

kabz eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrun nısf-ı hisse-i şâyiâsı zevcem 

müvekkile-i mezbûre Sıdıka Hanım’ın ve rub‘-i hisse-i şâyiâsı kebîre kızım müvekkile-i 

mezbûre Şevkiye Hanım’ın mülk-i müşterâları olub benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim 

kalmamıştır dedikde gıbbe’ş-şer‘îmiz mûmâ-ileyh Hüsni Efendi meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm 

ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb menzil-i mahdûd-ı mezkûrda rub‘-i hisse-i şâyia bakiyesini kızım 

sagîre Zeliha’ya hasb-i sahîh-i şer‘î ile hasb ve temlîk ve velâyetim hasbiyle kızım sagîre-i 

mezbûre içün ittihâb ve kabûl eyledim ba‘de’l-yevm rub‘-i menzil-i mahdûd-ı mezkûrda 

benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub kızım sagîre-i mezbûre Zeliha’nın mülk-i 

mevhûbı olmuşdur ba‘de’l-bülûğ keyfe keyfe mâ teşâ' ve tehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

dedikde mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min şehr-i 

Cumâde’l-âhir li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Medine-i Antalya’dan me‘mûriyyet-i asâkir-i redîf-i şâhâne Binbaşısı rifâtlu Hüseyin 

Ağa 

Bu esnada medine-i mezbûrda kurâ me‘mûriyyetiyle bulunan Binbaşı rifâtlu el-Hâcc 

İsmâîl Ağa 

Redîf kolağası el-Hâcc Süleyman Ağa  

Yüzbaşı Hüseyin Ağa  

Yüzbaşı Ömer Ağa 

Başçavuş Bekir Efendi  
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Şeyh Sinan Mahallesi Muhtârı tüccârdan Yörükzâde el-Hâcc İbrahim Ağa 

Yüzbaşı Şuayib Ağa 

ve gayr-i hum 

 

XV/35b 

No: 106 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Ekşili Karyesi sâkinlerinden Himmet oğlu Osman bin Abdullah nâm kimesne meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde Sarı Keçili Aşîreti’nden İt Ömer bin Abdullah nâm kimesne 

muvâcehesinde merkum Ömer bundan akdem bir re‘s dişi devemi amden-i bıçak cerh ve 

ihlâk ve dört re‘s öküzlerimin kadir kıllarını katl etmekle suâl olunub helâk eylediği devenin 

kıymet-i kaimesini ve öküzlerinin noksan kıymetlerini bana virmesi matlubumdur deyü 

lede’t-da‘vâ ve’l-inkâr müddeî-i merkum Himmet da‘vâ-yı meşrûhasını lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şahâde idikleri ihbâr olunan Ekşili Karyesi’nden İsmâîl bin Mehmed ve Camlı 

Karyesi’nden Hüseyin bin İsmâîl nâm kimesnelerin şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i 

şer‘-i isbât itdikden sonra beynlerine bi-tavassut-ı muslihûn merkum Ömer Himmet dokuz 

yüz guruşı i‘tâ etmek üzre akd-i suh sahîh-i şer‘ eyledikleri tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr min şehr-i gurre-i Receb li-senede isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 107 

Medine-i Antalya harîc-i surunda vâki‘ Bâlî beğ Mahallesi sâkinelerinden müteveffâ 

Kadınlı oğlu Hüseyin Ağa’nın zevcesi Fatıma Hatun bint-i el-Hâcc Ali tarafından zikr-i âtî 

husûsda bey‘ ve kabz-ı semen vekîl olduğu zât-ı mezbûreyi bi’l-ma‘rifetü'ş-şer‘iyye ârifân 

mezbûrenin damadı Çeribaşızâde Ahmed Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim Efendi ve Hasan 

Efendi ibn-i Yûsuf Ağa nâm kimesneler şahâdetleriyle mahzar- hissem-i cahîdde ber-nehc-i 

şer‘î sâbit ve sübût vekâleten hükm-i şer‘-i lâhik olan mezbûrenin sadr-ı kebîr oğlu Derviş 

Hasan Ali Ağa ibne'l-merkum Hüseyin Ağa nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

medine-i mezbûre mahallâtından Hacı Balaban Mahallesi’nde sâkin olan evlâd-ı arabdan ve 

ticcârandan işbu bais‘ü’l-kitâb Mehmed Çavuş ibn-i el-Hâcc Mehmed Raşid nâm kimesne 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem vâlidem mezbûre 

Fatıma Hatun’un akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin müstakîlen yedinde mülk ve hakkı olub 

sâlifü’z-zikr Bâlî Beğ Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Zabtiyye Nuri’nin kayınpederi 

müteveffâ Uncu Deli Mehmed’in veresesi menzili ve tarafeyn-i müteveffiyye Talak Aişe 
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Aişe’*nin kızı Hanife Hatun menzili ve ba'-zân bir kapu hanın ahur dîvârı ve bir tarafdan 

toprak tam ile mahdûd ve mümtâz fevkanî üç oda tahtânî bir oda ve bir mağaza ve bir ahur ve 

eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir mikdâr bağçe ve havlu-yı müştemil bir bâb mülk-i 

menzilini cem‘-i tevâbi‘ ve levâhik ve kâffe-i hukuk ve murâfıkıyla tarafeyden îcâb ve kabûl-i 

hâvî şurût-ı müfside uhûd-i mübtelâ tagrîr ve gabin ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile yirmi iki bin beş yüz guruş merkum Mehmed Çavuş’a bi’l-vekâle bey‘ ve temlîk ve 

teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr yirmi iki bin beş yüz guruşı müşterî-i 

merkum Mehmed Çavuş yedinden vekâletim hasbiyle tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz 

eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim ve müvekkilem vâlidem mezbûre 

Fatıma Hatun’un aslâ ve kat'â alâka ve medhâli kalmayub cem‘-i müştemilâtı ile merkum 

Mehmed Çavuş’un mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-

yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min şehr-i Cumâde’l-âhir li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Medine-i mezbûre eşrâf hanedânından himmetlü el-Hâcc Ömer Ağa 

Ağa-yı mûmâ-ileyin biraderi mu‘teberân-ı tüccârdan Mehmed Ağa 

Mu‘teberân-ı tüccârdan Seyyid Efendi biraderi Edib Efendi  

Mu‘teberân-ı tüccârdan Kandilzâde Hafız Yûsuf Efendi 

Mu‘teberân-ı tüccârdan Kabazzâde Halil Ağa 

Tüccârdan Abdullah Bali oğlu Halil Efendi 

ve gayr-i hum 

 

No: 108 

Medine-i Antalya mahallâtından Divan Piri  Mahallesi ahâlîsinden ve hanedân-ı 

belededen Mehmed Hurşid Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

yine medine-i mezbûre mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi ahâlîsinden işbu bais‘ü’l-

kitâb tüccâr Moravi Mustafa Tosun Ağa ibn-i Süleyman nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ 

ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin bi-tarîkü’ş-

şer‘î müstakîlen yedimde mülk ve hakkım olub medine-i mezbûre muzâfâtından İstanos 

                                                        
* “Aişe” mükerrerdir 
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Nevâhiyesi’nde Felak Ali Efendi Medresesi civârında vâki‘ bir tarafdan mûmâ-ileyh Felak 

Ali Efendi’nin menzil-i havlusi ve bir tarafdan Mîr-alây Beyzâde Hüseyin Bey’in taht-ı 

tasrîfinde olan Kocaharyem ta‘bîr olunur tarla ve bir tarafdan Sıhhî Hüseyin oğlu Hafız Ali 

menzili ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî toprak pûşîdeli cedîd iki oda ve atîk iki 

oda ve eşcâr-ı müsmîre ve gayr-i müsmîreli tahmînen üç dönüm mikdârı bağçe ve havlu ve 

harîcinde bir misâfir odasını müştemil bir bâb mülk-i menzilimi cem‘-i tevâbi‘ ve levâhik ve 

kâffe-i hukuk ve murâfıkıyla tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-i 

mübtelâ ve tagrîr ve gabin ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile altı bin beş yüz 

guruş mezbûr Mustafa Tosun Ağa’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-

minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbûr altı bin beş yüz guruşı müşterî-i mezbûr Mustafa Tosun Ağa yedinden 

tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ 

ve kat'â alâkam ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla müşterî-i mezbûr Mustafa 

Tosun Ağa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu fi’l-

yevm ve’l-işrîn min şehr-i Cumâde’l-âhir li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Antalya hanedânından Mîr-alây Beyzâde Hüseyin Bey  

Kiraszâde Hüseyin Ağa  

Dikici esnâfından Abidin oğlu el-Hâcc Ahmed 

Moravi Kirascı el-Hâcc Hasan Ağa 

Tüccârdan Kasabalızâde el-Hâcc Mehmed Ağa 

Serik Kazâ‘sı müdür-i sâbık el-Hâcc Yasir 

el-Hâcc Abdurrahman Ağa  

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi 

ve gayr-i hum 

 

XV/36a 
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No: 109 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinelerinden Dudu Hatun bint-i 

İbrahim meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu baîsü'l-kitâb Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden 

Mustafa Çavuş bin Hasan nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tam ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb 

akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde mülk ve hakkım olub Antalya Çarşusı’nda kâin 

etrâf-ı erbâddan bir tarafı Salih Ağa Dükkânı ve bir tarafı Perdahlıoğlu’nun taht-ı tevellîtinde 

bulunan vakıf dükkânı ve bir tarafdan müteveffâ Musa Efendi Dükkânı ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i 

âmm ile mahdûd olan bir bâb dikici dükkânı tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile beş bin guruş semeni makbûzı ile merkum 

Mustafa Çavuş’a bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr beş bin 

guruşı tamâmen ve kâmilen bana i‘tâ eyledi fî-mâba‘d benim dükkân-ı mahdûd-ı mekûrda 

aslâ alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i merkum Mustafa Çavuş’un mülk-i sahîhi ve 

hakk-ı sahîhi olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb [ve] imlâ olundu fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i 

Recebü’l-mibârek li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Moravi Ali Efendi  

ve el-Hâcc Mehmed Ağa 

ve müderrîsiden İsmâîl Efendi  

Muhzır Mehmed Ağa  

ve Muhzır İsmâîl Ağa 

 

No: 110 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Divan Piri  Mahallesi ahâlîsinden Mehmed Hurşid 

Efendi bin Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i vacîbü’l- tekrîmde yine mahalle-i 

mezbûre sâkinlerinden Hüseyin Bey bin İsmâîl Bey nâm kimesne muvâcehesinde merkum 

Hüseyin Bey mahalle-i mezbûrda vâki‘ ma‘lûmü’l-mahdûd ve’l-etrâf bir bâb mülk-i 

salâmlığımın cemi'ü’l- hücrât ve’l-müştemilât-ı şer‘asını taleb ve rağbet olunmağın ben dahi 

selâmlık mezbûremi otuz bin guruşunu yetmiş ve diğer otuz bin guruşunu yüz yirmi bir 

günden sonra bana edâ etmek üzre altmış bin guruş mahzar-ı şühûdda bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile merkum Hüseyin Bey’e bey‘ eyledim ol dahi kabûl eyledi ise de şimdi bey‘-i mezbûrı fesh 
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ve meblağ-ı mezbûr otuz bin guruşun edâsından imtinâ murâd ettiğinden suâl olunub meblağ-

ı mezbûr otuz bin guruşun merkum Hüseyin Bey’den alıvirmesi hâlâ matlubumdur dedikde 

ve merkum Hüseyin Bey dahi cevâbında fi’l-vâki‘ bey‘-i mezbûremi vuku‘ bulmuş ise de 

lâkin merkum Hurşid Efendi benim menzilime yetmiş seksen bin guruş viriyorlar diyerek 

kıbel-i alâkada bana tagrîr eyledikden sonra bey‘-i mezbûrı fesh ve edâ-i semenden imtinâ 

iderim deyü ba‘de’l-def‘ ve’l-inkâr ve def‘-i merkum Hüseyin Bey’den def‘-i meşrûhasına 

mutâbık-ı beyyine taleb olundukda âhâl-i beyyineden izhâr-ı acz idüb talebiyle merkum 

Hurşid (silik) adem-i tagrîrde yemîn etmekle bey‘-i mezbûrın sahtiyân ve semeni olan 

meblağ-ı mezbûr ber-vech-i mukâvele tahsîlin lüzûmuna hükm-i şer‘î mehr-i lâhik olduğu 

tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-

yevmi’s-sâlis min şehr-i Recebü’l- mübârek li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

No: 111 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden İstanos Nâhiyesi kurasından Gözer Karyesi 

ahâlîsinden Molla Veli bin İbrahim ve Fettan bin Ali ve Süleyman bin Ali ve İbrahim bin 

İbrahim ve Ömer bin Ali ve Hüseyin bin Ali ve Hasan bin Osman ve Mehmed bin Ali ve 

Hüseyin bin Ali ve Hasan bin Osman ve Mehmed bin Veli nâm kimesneler kendi 

taraflarından bilâ-hasılâta vesâir sâkine-i karyeleri taraflarından bi’l-vekâle meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde medine-i mezbûre mahallâtından Makbule Mahallesi ahâlîsinden ve devlet-i 

âliye’nin Rum Milleti’nden Hacı Estafroz veled-i Aleks nâm kimesne muvâcehesinde 

merkum Estafroz pederlerimizden Garye bizlere müntakil ve mahattlu suri ve satıcı tarlası 

deresi ve Üçkuyular’da Akkilise Deresi ile mahdûd olub mine’l-kadîm taht-ı zirâatlerimizde 

bulunan beş yüz dönüm mikdârı tarla hâzır-ı boz hali olub mahlûle taraf-ı mîrîden tefrî‘ 

eyledim diyerek nüzûlu zabt iderler deyü da‘vâları ve merkum Hacı Estafroz’un tarla-yı hâl-i 

mezbûre merkumların mine’l-kadîm taht-ı zirâatlerinde bulunduğu inkârım üzerine tarla-yı 

hâl-i mezbûr İstanos Kaim-mâkâm Vekîli ve hâkim vekîli vesâir me‘mûriyyeden 

ma‘rifetleriyle ba‘de’l-keşf ve’l-istihkak müddeâdan-ı merkumunun hudûd-ı mezbûre 

mahdûd olub hakk-ı kararı da‘vâsında bulundukları tarla-yı hâliden yalnız yüz elli 

dönümünde sübût-ı hakk-ı kararları ve bâkî mahallerinin fi’l-vâki‘ boz hâliden tefrî‘ olunduğı 

mûtebeyyin ve mütehakkık oldukdan sonra müddeâdan-ı mezbûrun ile mûmâ-ileyh münâzi'-i 

fîha mukâbilinde bâ-izn-i sahîb-i arz Ali Fahreddin-i Kebîr’in yayla yolu ve İstanos yolu ve 

Parmaksızın zirâat itdiği tarlanın ucunda ormanlık ve yeleken ile mahdûd iki yüz dönüm 

tarlasını müddeâdan-ı merkumdan ferâğ olmak üzre inşâ-i akd-i sulh sahîh-i şer‘î ve iki taraf 
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birbirlerinin kabûllerini hâvî bâde-zin husûs-ı mezbûre müteallik-i âmme-i da‘vâdan 

zimmetlerini ibrâ eyledikleri tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâlîs min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn 

ve elf  

 

XV/36b 

No: 112 

Medine-i Antalya mahallâtından Çavuş Bekçisi Mahallesi ahâlîsinden Kayserili 

Mehmed Ağa bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb 

Kahveci Mehmed bin Abdullah ve zevcesi Fatıma bint-i Ahmed mahzarlarında takrîr-i kelâm 

ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde mülk ve hakkım olub 

mahalle-i mezbûrda vâki‘ bir tarafdan Mumcı oğlu Mustafa menzili ve bir tarafdan Bekir 

Paşa’nın vâkıf bağçesi ve bir tarafdan Kahveci Mehmed’in diğer menzili ve bir tarafı tarîk-i 

âmm ile mahdûd fevkanî bir oda ve tahtânî bir oda ve bir mikdâr havlu ve eşcâr-ı müsmire ve 

gayr-i müsmireyi şâmil olan bir bâb mülk-i menzilimin nısf-ı hisse-i şâyiasını merkum 

Mehmed’e ve diğer nısf-ı hisse-i şâyiasını zevcesi Fatıma’ya şurût-ı müfside ve uhûd-ı 

mübtelâdan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile beş bin guruş bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde 

merkum Mehmed ve merkume Fatıma dahi iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr beş bin guruşı kâmilen bana edâ ve 

teslîm eylediler fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda aslen benim alâka ve medhâlim 

kalmayub müşterîyan-ı mezbûran Mehmed ve Fatıma’nın mülk-i müşterâ ve hakk-ı sarfları 

olmuştur keyfe mâ-yeşâ‘ ileyh ve hasb-i mâ-yehtâran mâlikân ve mutasarrıf olsun dedikde 

gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlîs min şehr-i Recebü’l-

ahîr ve li-seneti îsnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Dârü’s-saâm-ı kirâmdam Mükerremetlü İsmâîl Efendi  

Ve Mahkeme Başkâtibi İsmâîl hakkı Efendi 

Ve Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Ve muhzır İsmâîl Ağa  

ve gayr-i hum 

 

No: 113 

Fi'l-asl Alaiye Sancâğı’nda Marûlye Karyesi ahâlîsinden olub Medine-i Antalya 
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mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât iden dikici 

esnâfından Kibâr oğlu Hasan Usta ibn-i Mustafa bin Nasuh’un verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Fatıma bint-i Mehmed ve vâlidesi diğer Fatıma bint-i Hüseyin nâm hatunlar ile 

sulb-i sagîr oğlu Mustafa ve subîyye-i sagîre kızı Dudu’ya munhasıra olduğu bi’l-ihbâr 

inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrtân mezbûrenin tesviye-i 

umûrlarına müteveffâ-yı mezbûre vasî-i muhtâr-ı ihtîyâr eylediği kasaba-yı mezbûre 

ahâlîsinden Kazıoğlu Mustafa bin Mehmed ve Nâzırı Maronlı Hasan ibn-i Mehmed 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve bey‘ ve ba‘de’l-ihrâcât sahhü’l-bâkî bine'l-verese 

bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki 

zimmetidir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâlîs aşere min şehr-i 

Cemâziye’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

Sahh 

 

Köhne yorgan aded 1   Müsta‘mel mintan  aded 1  Müsta‘mel alaca entari  

Döşek aded 1   Yelek aded 1   aded 1 

40 guruş   Kısa entari aded 1  81 guruş  

    Kemer aded 1 

70 guruş 30 para  

 

Kabaklı tencere aded 2  Hasır kabaklısefer tası Kebîrce çamaşır leğeni  

80 guruş    aded 1     aded 1  

    35 guruş    80 guruş 

 

Kadayıf tebsisi aded 1 Su tası aded 1   Sahan kabağı aded 3  

30 guruş    10 guruş    25 guruş  

 

Nakd-ı mücerred   Tahta içerisinde olan   Büyük ve küçük ağaç 

148 guruş    dühânına zuhûr idüb  kalıb çift aded 39 

    bey‘ olunan eşyâ  271 guruş  

 

Ve yeni ağaçve istikâk Kırmızı cedîd yemeni  Kırmızı ve siyah  

aded 1    çift aded 4    sahtiyân aded 13 

45 guruş    61 guruş    150 guruş   
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Beyaz meşin aded 12 Kösele parçaları   Bir kanad camus göni  

100 guruş   25 guruş    125 guruş  

      

Kesilmiş gön çitf  Def‘a kesilmiş gön çift  Puti tabîr olunur yemeni  

aded 92    50 guruş   yüzi ve sahtiyân parçaları   

125 guruş        50 guruş   

 

Büyük maşat aded 1  Küçük maşat aded 1  Çelik ve demir buçak  

36 guruş    20 guruş    15 guruş  

 

Masad aded 1   Bıçak aded 3    İşler? ve keser aded 1 

10 guruş 10 para  25 guruş    Müsta‘mel sebet aded 1  

        Nuhâs sagîr aded 1 

        31 guruş  

 

Bir mikdâr kireş  Çan aded 1   Tobrak tağan aded 2 

11 guruş    3 guruş    15 guruş  

 

İskele aded 1    Tahta bir çarşenb olan  Zımmî nasb olan alacağı  

5 guruş    dükkânın ihrâcât olunan Kıbrıslı yali zimmetinde  

    verese-i aylık bakîyyesi  bâ-sened 

    165 guruş    710 guruş  

    

Antalyalı Kara’nın  Yeni Osmanlı Aşîreti’nden  Yaltlı Â‘yânı’nın karındaşı 

Köse’nin oğlu Ahmed Hacı oğlu Mehmed zimmeti Mehmed zimmeti 

15 guruş    70 guruş    120 guruş  

 

Karabayırlı Halil zimmeti  Yeni Osmanlı Aşîreti’nden Yeni Osmanlı Aşîreti’nden 

81 guruş    Hacı Kifâyetiye  Mehmed Ali Hâce’nin  

    60 guruş    oğlu Kerim 

        40 guruş  

 

Yeni Osmanlı Aşîreti’nden Yeni Osmanlı Aşîreti’nden Yeni Osmanlı Aşîreti’nden 

Teryalı oğlu Hacı   Tobbaş oğlu Mehmed  Hacı Bekir 
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35 guruş    30 guruş    35 guruş  

 

Doyranlı Hacı Mustafa’nın  Murtanalı Kör Mustafa Murtanalı Kara Hacı  

Karındaşı Süleyman   20 guruş    oğlu Osman 

40 guruş        48 guruş  

 

Karaözlü Kara   Yaltkayalı Ömer zimmeti  Yaltkayalı Molla Mehmed  

Hüseyin zimmeti  27,5 guruş    Gökoğlan Mustafa zimmeti 

100 guruş        150 guruş  

 

Yaltkayalı Şeyh   Yaltkayalı Koca   Yaltkayalı Ömer  

Ali Pehlivan    Mehmed oğlu    kifâyetiyle 

30 guruş    40 guruş    21 guruş  

 

Kovanlı Berber Mehmed  Arşamlı Süleyman    Mukaddem Serikli olan  

ve oğlu İbrahim  zimmetinde balı  Kazı oğlu Mustafa ile  

240 guruş    127 guruş    esâmî-i kesân ma‘lûmü’l- 

        zimmetlerinde ale’l-müşterek  

kisve-i  alacakları olan beş  

        yüz yirmi dört buçuk 

        guruşdan nısf-ı hissesi 

        262 guruş 10 para 

 

Cem‘an yekûni’l-mâl  

4233 guruş 10 para 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn mine’l- Deyn-i müsbit  Debbâğ Deyn-i müsbit  Debbâğ Ali  

kefâret bi’l-vesâyet  Hacı Hasan oğlu Mehmed Onbaşı bâ-şahâdet Hasan  

500 guruş   Çavuş bâ-şahâdet Mustafa bin Mehmed Ayaz Hasan  

    bin Mehmed ve Hasasn  bin Abdullah ba‘de’t- 

    Çavuş bin Mehmed  tezkiye ve resm-i tahlîf 

    şahâdetleriyle  ba‘de’t- ve resm-i kâdim  
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    tezkiye ve resm-i tahlîf  203,5 guruş 

ve resm-i kâdim  

771,5 guruş     

 

Ve Deyn-i müsbit  Çerâğı Tereke-i bakîyyenin   Kaydiyye  

Mehmed bâ-şahâdet   resm-i hissesi    1 guruş  

Bediş oğlu Ömer ve   35 guruş  

Kalender oğlu Ahmed  

ba‘de’t-tezkiye ve  

resm-i tahlîf ve  

resm-i kâdim 

200 guruş  

 

Kalemiyye   Kavaîmiyye      Muhzıriyye 

29,5 guruş    15 guruş    10 guruş  

  

Varaka-bahâ'   Hamaliyye   Dellâliyye 

2 guruş    4 guruş    3,5 guruş  

 

Cem‘an [yekînü’l-ihrâcât] 

1853,5 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-[taksîm beyne’l-verese] 

2380 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-   Hissetü’l-ümmü’l mezbûre Hissetü’l-abinü’l-sagîrü’l- 

mezbûre Fatıma Hatun diğer Fatıma Hatun  mezbûr Mustafa 

297,5 guruş   396,5 guruş    1124 guruş  

 

Hissetü’l-binte’l-mezbûre 

sagîre Dudu  

562,5 guruş  

 

XV/37b 
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No: 114 

Antalya Sancâğı kurâlarından Sekice Karyesi ahâlîsinden müteveffâ Hüseyin bin Ali 

nâm kimesnenin verâset-i li-ebeveyn er karındaşı oğulları Ali ve Mehmed sagîran-ı zhâr-ı 

lede’-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîranı mezbûrenin (silik) vasîleri 

bulunan vâlideleri Aişe Hatun ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile tagrîr ve beyne’l-verâseti 

bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm kılınan terekenin defter-i kâssamıdır ber-vech-i 

âtîü’z-zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Receb li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrda vâki‘  Timur kuşak zimmî  Cevze aded 1 

bağçe Yûsuf Efendi   Ligori üzerinde  Hüseyin üzerinde 

üzerinde   40 guruş    15 guruş  

350 guruş    

  

Çuval aded 1    Bakır aded 1   Balta aded 1 

Hıristiyân Ligori üzerinde Yûsuf Efendi üzerinde İbrahim üzerinde 

25 guruş    20 guruş    10 guruş  

 

Nakd-i mevcûd   Yemiş ağacı aded 1     

100 guruş   Yûsuf Efendi üzerinde  

35 guruş    

 

Cem‘ân yekûnü’l-ihrâcât ve’l-nakd  

615 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Yûsuf Efendi’ye deyn-i  Ligori’ye şahâdet   Hacı Yûsuf oğlu Süleyman’a 

şahâdet İbrahim  Yûsuf Efendi ve Ali  şahâdet Ömer ve Ali 

ve Mustafa   300 guruş    15 guruş  

300 guruş    060 guruş fedâ eylediği 

     240 guruş 

 

Resm-i kısmet ve kaydiyye 
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ve masârif-i müteferrika 

12 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât 

567 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

48 guruş  

 

Hissetü’l-abinü’l-ah-ı leb Hissetü’l-bine’l-ah-ı leb    

ve ümm-i mezbûr Ali  ve ümm-i mezbûr Mehmed 

24 guruş    24 guruş  

 

No: 115 

Antalya Sancâğı kurâlarından Sekice Karyesi ahâlîsinden Mustafa bin el-Hâcc Ahmed bin 

Mustafa nâm müteveffânın verâset-i anası Aişe Hatun ile sulbiyye-yi sagîre kızı Fatıma ve li-

ebeveyn er karındaşları İsmâîl ve Hüseyin’e izhâr-ı lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra müteveffâ-yı merkumun vasî-i muhtârı karye-i mezbûre ahâlîsinden Yûsuf Efendi 

ve nâ-tarafdâr Ali bin İsmâîl ma‘rifetleri ve verese-i kibâr ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile 

tahrîr ve beyne’l-veresetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm kılınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-

vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Recebü’l-mükerrem li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrda vâki‘  Yine karye-i mezbûrda  Yine karye-i mezbûrda 

fevkâni ve tahtânî oda göz  vâki‘ fevkâni ve tahtânî  vâki‘ tahtânî oda ve  

aded 2     oda göz aded 2  in'izâlde kebîr ahur rub‘  

3000 guruş    4000 guruş    1500 guruş  

 

Limon bağçesi   Elma bağçesi   Hurda anbar  

900 guruş    1000 guruş    300 guruş  

 

Kara Veli bağçesi  Hacı Ahmedoğlu bağçesi Bağçe-i mezbûrda  

800 guruş    300 guruş    vâki‘ oda göz 

        200 guruş  



 

 

308

 

Erkek kırmızı deve aded 1  Erkek boz deve aded 1 Erkek kırmızı küçük deve  

1000 guruş    700 guruş    aded 1  

        800 guruş  

 

Yine erkek boz deve aded 1 Dişi beyaz koca deve aded 1 Dişi kırmızı deve aded 1 

750 guruş    500 guruş    300 guruş  

 

Def‘a dişi kırmızı deve  Üç yaşında dişi kısrak  İki yaşında dişi kısrak 

Ma‘ köşk aded 1   aded 1    aded 1  

300 guruş    300 guruş    500 guruş  

 

Evânî-i nuhâs aded 20  Sagîr kazgan aded 4   Kebîr kazgan aded 4  

400 guruş    120 guruş    120 guruş  

 

Müsta‘mel çul aded 7  Müsta‘mel çuval aded 14  Müsta‘mel harîr aded 2 

250 guruş    250 guruş    40 guruş  

 

Musta'mel heybe aded 3  Hurda kilim aded 1  Minder aded 1 

60 guruş    30 guruş    Yasdık döşek aded 1 

        160 guruş  

 

Gömlek aded 1   Trablus kuşak aded 1   Müsta‘mel çitari entari aded 1 

Don aded 1   60 guruş    Demlik aded 1  

45 guruş        40 guruş  

 

Sâat aded 1    Sandık aded 1   Kara takım tüfenk aded 3  

300 guruş    40 guruş    250 guruş  

 

Kebîr bıçak aded 1  Sagîr bıçak aded 1   Sagîr bıçak aded 1  

20 guruş    20 guruş    15 guruş  

 

Kahve takım tabesi aded 1 Sette? kıyye 90  Darı keyl 80  

20 guruş    450 guruş    960 guruş  
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Susam keyl 51   Revgân-ı sâde kıyye 23 Deve yünü kıyye 10  

2040 guruş    253 guruş    30 guruş  

 

Sînî kabağı aded 1  Zâhîre katarı  aded 6   Müsta‘mel eğer ma‘ kece  

45 guruş    20 guruş    50 guruş  

 

Kara öküz aded 1  Kogur öküz aded 1   Def‘a kogur öküz aded 1  

450 guruş    450 guruş    400 guruş  

 

Sakar öküz   Ala göbekli koca öküz  Kara yörük koca öküz  

aded 1    aded 1    aded 1  

250 guruş   250 guruş    200 guruş  

 

Kogur tosun   Çevke boynuzlu kogur  Kara tosun  

aded 1     tosun aded 1    aded 1  

400 guruş    400 guruş    300 guruş  

 

Çift ala dana  aded 3   İki yaşında kara kogur Kogur inek ma‘ dana 

150 guruş    tosun aded 2    aded 1  

    625 guruş    250 guruş  

 

Kara inek ma‘ dana   Def‘a karagöz inek aded 1   Ayağı kırık inek ma‘ dana   

aded 1    Ma‘ dana    aded 1  

250 guruş    200 guruş    150 guruş  

 

İki yaşında sagîr düğe  Kısır inek aded 6   İğdiş aded 1  

aded 3     1200 guruş    400 guruş  

450 guruş     

 

Kara bâr-gîr aded 1  Bir kısrak ma‘ koyun aded 1 Dişi koyun aded 1  

600 guruş    450 guruş    30 guruş  

 

Dişi tavus aded 7  Erkek tavus aded 2   İhtiyar zenci gulâm aded 1  
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210 guruş    100 guruş    600 guruş  

 

Bey‘ olan dinar   Bahtılı Karyesi’nden   Karye-i mezbûrede Kös  

derûnundan akçesi aded 1 Manav Mehmed’de    Bekirzâde Hüseyin’e  

300 guruş   825 guruş    190 guruş  

 

Karye-i mezbûrda  Karye-i mezbûrda   Sekice Karyesi’nden  

Mustafa Efendi’de   Mustafa Hafız’da  Bıçakcı Mustafa’da  

100 guruş    40 guruş    360 guruş  

 

Yatırlı menzilinde   Karayüz Pehlivan’da   Sagîr ve kebîr zeytin ağacı  

275 guruş    257 guruş    aded 15 

        900 guruş  

 

Nakd-i mevcûd  Hırdavat menzili    

800 guruş    300 guruş     

 

Yekûni’l-mâl 

38460 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Deyn-i müsbit  bâ-şahâdet  Molla Hüseyin’e deyn-i bâ- Manav Mehmed’e deyn-i  

el-Hâcc Mehmed   şahâdet el-Hâcc Hasan ve sahtiyân nâtık olarak  

Efendizâde Deli Süleyman   Mahmud Bey oğlu Yûsuf bâ-şahâdet el-Hâcc  

ve İbrahim Efendizâde   115 guruş    Hasan ve Ali bin İsmâîl 

Molla Mustafa       150 guruş  

200 guruş     

 

Antalya tüccârından zımmî Resm-i kısmet   Masârifât-ı müteferrika  

Ligori’ye deyn-i bâ-şahâdet 868 guruş    450 guruş  

Ömer ve Mustafa  

2000 guruş  

0300 guruş  Fedâü’l-yemîn 
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1700 guruş  

 

Kaydiyye   Muhzıriyye                 Hedâmiyye 

60 guruş    150 guruş    100 guruş  

 

Varaka-bahâ'sı  Tereke-i mezbûrede   Tereke-i mezbûrede  

25 guruş    merkum İsmâîl’in   merkum Sandi  

     yedinden mevrûs  yedinden müntakil  

    hisse-i ırsiyyesi    hisse-i ırsiyyesi  

    957 guruş    10957 guruş  

 

Yekûn 

27502 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm 

15369 guruş  

 

Hissetü’l-ümmü’l-   Hissetü’l-binte’l-  Hissetü’l-ah- leb mezbûr  

mezbûre Aişe    mezbûre Fatıma   İsmâîl  

2561 guruş    7684 guruş    2562 guruş  

 

Hissetü’l-ah- leb ümmü’l- 

mezbûr Hüseyin 

2592 guruş  

 

XV/38b 

No: 116 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Kara Mahallesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât iden Yalnız Zatiha oğlu Mehmed ibn-i Abdurrahman bin Abdullah’ın verâset-i 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Abdurrahman nâm hatun sulb-i kebîr oğlu 

Halil ve sulbîyye-i sagîre kızı Fatıma’ya munhasıra olunduğı bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîre-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den 

vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan vâlidesi mezbûre Ümmügülsüm Hatun ve ibn-i kebîr-i merkum 

Halil ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne'l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-
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şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr terekesidir ki ber-vech-i âtîü’z-

zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min şehr-i Cemâziye’l-ahîr li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘  Mahalle-i mezbûrda vâki‘ İstanos Nâhiyesi’nde 

bir bâb mülk-i menzili bir taş üzre dâîr mülk  Pınarbaşı nâm mahalde vâki‘ 

4000 guruş    su değirmeni rub‘-i  bir bâb mülk-i menzili 

    hisse-i şâyiası    500 guruş  

    3500 guruş  

 

Köhne kazgan aded 1  Def‘a sagîr köhne kazgan  Köhne çamaşur leğeni 

90 guruş    aded 1     aded 1  

    50 guruş    40 guruş  

 

Köhne hamur leğeni  Sagîr köhne leğen   Kadayıf tebsisi  

aded 1     aded 1     aded 1  

30 guruş    30 guruş    20 guruş  

 

Sagîr şorba leğeni   Şirer? Balık ecra?    Kabaklı sefer tabesi  

aded 1     aded 1    25 guruş 

15 guruş    15 guruş      

 

Yağ tabesi aded 1   Sagîr mertebânî aded 4  Süd ibriği aded 1 

5 guruş    30 guruş    20 guruş  

 

Köhne hasır kilim   Müsta‘mel Serik çulu  İki kanadlı müsta‘mel kilim 

aded 1     30 guruş    aded 1 

20 guruş        50 guruş  

 

Tahta sanduk aded 2   Dakik keyl 2   Bulgur keyl 1  

30 guruş    50 guruş    25 guruş  

 

Şaîr keyl 1   Ceviz keyl 1    Köhne çuval aded 5  

10 guruş    20 guruş    40 guruş  
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Köhne yorgan aded 1   Timur terazi aded 1   Hasır çift aded 1  

20 guruş    5 guruş    30 guruş   

 

Köhne elbise aded 1  Hırdavat menzili   

5 guruş    50 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-mâl  

8755 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn ma‘ el- Mehr-i müeccel zevcetü’l- Resm-i kısmet 

kefâret bi’l-vasiyye  mezbûre Ümmügülsüm 214 guruş   

200 guruş   Hatun     

    251 guruş 

 

Kaydiyye   Varaka-bahâ'   Kalemiyye  

13 guruş    3 guruş    30 guruş  

 

Masârif-i müteferrika 

40 guruş  

 

Cem‘an yekûn  

751 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

8004 guruş 

 

Hissetü’z-zevcetü’l-   Hissetü’l-abinü’l-mezbûr Hissetü’l-binte’l-mezbûre  

merzbûre Ümmügülsüm kebîr Halil   sagîr Fatıma  

Hatun    4669 guruş    2334 guruş 20 para 

1000 guruş 20 para  
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XV/39a 

No: 117 

Medine-i Antalya hudûdında hîn-i nişîn Sarı Keçili Aşîreti ahâlîsinden olub bundan 

akdem vefât iden Emir oğlu Mehmed bin Veli bin Mehmed’in verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Halime bint-i Mehmed nâm hatun ile sulb-i kebîr oğlu İbrahim ve sulb-i sagîr oğlu 

Mehmed ve sulbiyye-i kebîre kızları Aişe ve Fatıma’ya münhasıra olduğu inde’ş∗ lede’ş-

şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den vasî-i mansûb kebîr er karındaşı merkum İbrahim taleb ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le 

tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-faraziyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdur ki defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdi min şehr-i Recebü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Tüylü deve aded 3  Boz deve aded 3  Tüylü torum deve aded 4 

3600 guruş    2100 guruş    2000 guruş  

 

Tavar aded 130  Penair tulum kıyye 24  Revgân-ı sâde kıyye 10  

4050 guruş    60 guruş    80 guruş  

 

Cedîd kilim aded 1   Müsta‘mel kilim aded 2  Evânî-i nuhâs kıyye 10  

120 guruş    100 guruş    150 guruş  

 

Müsta‘mel çuval aded 6  Cedîd çuval aded 5   Sac ayağı aded 1  

60 guruş    150 guruş    40 guruş  

 

Köhne sac ayağı aded 1  Köhne heybe aded 3   Kıl kıyye 15  

15 guruş    45 guruş    75 guruş  

 

Sac aded 3    Çul aded 1    Siyah çadır aded 1  

60 guruş    40 guruş    500 guruş  

 

Hırdavat    Merkeb aded 1  

300 guruş    100 guruş  

                                                        
∗ “inde’ş” fazladan yazılmıştır 
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Cem‘an yekûni’l-mâl  

13645 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn  Mehr-i müeccel zevce-i Resm-i kısmet 

100 guruş    mezbûre Halime Hatun 391 guruş  

    100 guruş  

 

Kaydiyye    Varaka-bahâ'    Kâtibiyye  

20 guruş    7,5 guruş    90 guruş  

 

Hedâmiyye ve muhzıriyye  

41,5 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

750 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

12895 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-    Hissetü’l-abinü’l-kebîrü’l- Hissetü’l-bine’l-sagîrü’l- 

mezbûre Halime Hatun  merkum İbrahim   merkum Mehmed  

1611 guruş 30 para   3761 guruş    3761 guruş  

 

Hissetü’l-binte’l-  Hissetü’l-binte’l-  

mezbûre  kebîre Aişe  mezbûre Fatıma 

188 guruş 20 para  188 guruş 20 para 

 

No: 118 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Divan Piri  Mahallesi ahâlîsinden Hüseyin Bey ibn-i 

İsmâîl Bey nâm kimesne tarafından husûs-ı âtîü’l-beyânda husûmet ve sulh ve ibrâya vekîl-i 
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müseccel-i şer‘iyyesi el-Hâcc Mehmed bin Abdullah nâm kimesne huzûr-ı şer‘-i şerîf-i 

enverde Leylekli el-Hâcc Ali Efendi bin Abdullah muvâcehesinde müvekkilem Hüseyin 

Bey’in merkum el-Hâcc Ali Efendi zimmetinde cihet-i karzdan beş bin dört yüz guruş akçe 

ile Kızılkaya kilesiyle on sekiz buçuk yük hınta alacak hakkı olmağla suâl olunub meblağ-ı 

mezbûr beş bin dört yüz guruş ve on sekiz buçuk yük hınta merkum el-Hâcc Ali Efendi’ye 

tahsîl ve müvekkilem Hüseyin Bey içün bana teslîm olunmak bi’l-vekâle matlubumdur deyü 

da‘vâ (silik) merkum el-Hâcc Ali Efendi dahi cevâbında fi'l-vâki‘ meblağ-ı mezbûr beş bin 

dört yüz guruş ma‘lûmü’l-mikdâr ya‘nî Kızılkaya kilesiyle on sekiz buçuk yük hınta Hüseyin 

Bey’e hâlâ deyni olduğunu hâlen ikrâr etmeğin mûcibince meblağ-ı mezbûr beş bin dört yüz 

guruş nakden ve mezkûr on sekiz buçuk yük hıntayı aynen vekîl-i merkum el-Hâcc 

Mehmed’e edâ ve teslîm etmeğe mukırr-ı merkum el-Hâcc Ali Efendi’ye tenbîh olunduğı 

tescîl ve bi’l-iltîmas huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-

yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/39b 

No: 119 

Medine-i Antalya mahallâtından Sağır Beğ Mahallesi’nde sâkin devlet-i âliye tebaasının 

Yahûdî Milleti’nden olub bundan akdem ticâret tarîkiyle Alaiye Sancâğı Kazâ‘larında geşt ü 

güzâr üzre iken esnâ-yı râhde sancağı mezkûr dahîlinde vâki‘ Manavgat Kazâ‘sı hudûduna 

kayıtlı vefât iden Simon veled-i Evram veled-i Yasef’in verâseti sâlifü’z-zikr medine-i 

Antalya’da mahalle-i merkumda sâkine zevce-i metrûkesi Rakme bint-i Musa nâm hatun ile 

li-ebeveyn er karındaşı Yoğra veled-i Evram veled-i Yasef’e munhasıra ve anlardan gayrı 

vârîsi ve terekesine mütehakkık âher kimesnesi olmadığını medine-i mezbûre 

mütemekkinlerinden tebaa-yı devlet-i âliyeden ve millet-i merkumeden Yanık Musa veled-i 

Yoğri ve Haham Çelebun veled-i İyyi nâm kimesneler ihbârlarıyla inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir 

ve mütehakkık oldukdan sonra şahsî tarîk-i şer‘ ile mar'ife zevce-i merkume Refike Hatun 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde murîse-i zevci müteveffâ-yı merkumın karındaşı işbu râfi‘ü’l-

rakîm merkum Yoğra muvâcehesinde bi’l-verâse ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb murîsem 

zevcim müteveffâ-yı merkum Simon’un bundan akdem Alaiye Kazâ‘larından Manavgat 

Kazâ‘sı hudûdunda esnâyı râhde kat'â tarîkden mâlını nahb-ı garât kendisini amden ve bi-

gayr-i hakk katl iden katil sâlifü’z-zikr Manavgat Kazâ‘sı Müdürü tarafından der-dest ve 

kerafet olundukda katil-i merkum gazab itmiş olduğu müteveffâ-yı merkumın nakd ve eşyâ-yı 

ma‘lûmesiyle maan kazâ‘-i mezkûrda reîs-i livâsı bulunan medine-i Alaiye cânib-i 

hükümetine irsâl ve teslîm olunduğı istihbâr olunmağın merkum Yoğra murîs-i karındaşı 
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müteveffâ-yı merkumın cânib-i beytü’l-mâldan zabt olunan nakd ve bil-cümle eşyâ ve kaffe-i 

terekesinden hisse-i ırsiyyesini mahallinde vaz‘ü’l-yed olanlardan taleb ve da‘vâ ve husûs-ı 

katl-i mezkûr hakkında katil-i merkum ile mahallinde murâfaa içün ol cânibe bi’l-asâle 

münâzi' olmağla ben dahi bil-cümle tereke-i müteveffâ-yı merkumdan hisse-i ırsiyyemi 

mahallinde vaz‘ü’l-yed olanlardan taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabzında ve makbûzını bana irsâl 

ve teslîme ve katil-i merkum ile mürâfıkaya ve lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya ve husûs-ı mezkûr 

müteveffık olduğu umûrda küllisine merkum Yoğra’ya tarafımdan vekâlet-i âmme-i 

müteâllke-i sahîh-i şer‘iyye ile vekîl ve naîb-i menâb nasb ve ta‘yîn eylediğimde ol dahi ber-

vech-i muharrer vekâlet-i merkumeyi kabûl ve merâsimini mahallinde edâya taahhüd ve 

iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdî min şehr-i Recebü’l-ahîr ve 

li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûd  

Medine-i Alaiye mütemekkinlerinden Orta Mahallesi ahâlîsinden Moravi Mustafa Reis 

bin Hacı 

Medine-i Alaiye mahallâtından Kapubaşı Mahallesi ahâlîsinden Mehmed bin Ahmed  

 

No: 120 

Medine-i Antalya mahallâtından Çavuş Bekçisi Mahallesi sâkinelerinden müteveffâ 

Kahveci Mehmed bin Abdullah’ın zevcesi Fatıma bint-i Ahmed nâm hatun meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre sâkinelerinden müteveffâ-yı merkum Mehmed’in 

vâlidesi Rahime bint-i Abdullah nâm hatun muvâcehesinde merkum Rahime işbu metn-i 

hüccet-i şer‘iyyede hudûd-ı ta‘rîf ve beyân olunub müteveffâ-yı merkum zevcim Mehmed ile 

ale’l-vefât min-cihetü’ş-şer‘an müşterek ve bi’l-iştirâk sâkine olduğumız menzilde müteveffâ-

yı merkumın vefâtından sonra min-cihetü’l-mîrâs süds-i hisse-i şer‘iyyesi var iken hisse-i 

mezbûresini kat'â olmayub benim şer‘an mülkim olan nısf-ı hissemden dahi bi-gayr-i hakk 

süds-i âher hisse taleb ider işbu mütâleben ve gayr-i meşruâsı men' olunmak murâdımdır deyü 

da‘vâ ettikde merkume Rahime Hatun menzil-i mahdûd mezkûrın nısf-ı zevce-i metrûkesi 

mezbûre Fatıma Hatun’un şer‘an mülki olduğunu inkâr etmeğin mezbûre Fatıma Hatun’dan 

da‘vâ-yı meşrûhasını mutâbık-ı beyyine taleb olundukda merkum Fatıma dahi adl ve 

makbûlü’ş-şahâde idikleri lede’t-tezkiye ihbâr olunan Zaimzâde Ahmed bin Mustafa ve ve∗ 

Mustafa bin Mehmed nâm kimesnelerin şehâdetleriyle da‘vâ-yı mezkûresini bi’l-muvâcehe 

                                                        
∗ “ve” mükerrerdir 
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ber-nehc-i şer‘î şehâdet itdirib isbât itdikden sonra mûmâ-ileyh mezbûre Rahime Hatun dahi 

merkume Fatıma Hatun’un da‘vâ -yı mezbûresini vechle tasdîk eylediği gıbbe’t-tasdikü’ş-

şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti 

isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme Kâtibi İsmâîl Efendi  

Dârü’s-saâm Turan İsmâîl Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Ve Muhzır İsmâîl Ağa  

 

XV/40a 

No: 121 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya kurâsından Hümanlar Karyesi sâkinelerinden Ümmügülsüm bint-i 

Musa nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb Abdulkerim Ağa bin 

Süleyman mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb benim zevc-i dahilem olub bundan 

akdem karar-ı âmme-i mütâlebetü’t-i deâvînin gaib ve ba‘de’l-rehnler mine’z-zemân âid ve 

asl ve orada sakîn olmakda iken seksen senesi Cumâde’l-ahîrinin birinci güni bi-emrillâh-i 

teâla vefât iden Hasan bin Ali bin Abdullah hayatında cihet-i karzdan merkum Abdulkerim 

zimmetinde alacak hakkı olan sekiz yüz guruş kıbelü’l-istifâ' vefât etmekle meblağ-ı 

mezbûrtan içün müteveffâ-yı merkum bilâ-veled fevt olmağla rub‘-i hisse-i ırsiyyem olan iki 

yüz guruşı mezbûr Abdulkerim’den hâlâ taleb iderim suâl olunub alıvirilmesi bi’l-verâse 

murâdımdır dedikde gıbbe’s-suâl mezbûr Abdulkerim dahi cevâbında müteveffâ-yı mezbûr 

Hasan zimmetinde cihet-i merkumdan ol mikdâr guruş deyni ve müddeiyye-i∗ mezbûr 

Hasan’ın zevce-i menkûhası olduğunu tâifen ikrâr-ı lâkin mezbûr Hasan vefât eylediğini inkâr 

idecek müddeî-i mezbûr Ümmügülsüm Hatun’dan ber-minvâl-i muharrer müddeâsını beyyine 

taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-ı müslimiyeden ve karye-i mezbûre ahâlîsinden olub li-

ecli’l-istîcâr Alaiye’ye gidib gelmesi olan ve zât-ı mezbûreyi ârifân bulan Hasan ibn-i Ali ve 

Abdal bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’l-eşhâda meclis-i şer‘de hâzıran olub eser-i iştihâd 

fi’l-hakika işbu müddeî-i mezbûre Ümmügülsüm Hatun’un  zevc-i dahîli mezbûr Hasan bin 

Ali bin Abdullah marü’l-beyân Aliyye’de sâkine iken gece seksen senesi Cumâde’l-ahîrinin 

                                                        
∗ doğrusu “müddeî-i” olacak 
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birinci güni bâ-merâm teallî vefât idüb bizler cenâzesinde hâzır olduğumız halde gusl ve 

salâ'sını edâ ve mûteber-i müslimiyyeden defn olundu biz bu vech üzre şahîdleriz ve şahâdet 

dahi ideriz deyü her biri evvelâ şehâdet-i şer‘iyye itdiklerinde ba‘de’t-tahsîl ve’l-tezkiye 

şahâdetleri makbûl olunmağın mûcibince hükm ve tenbîh olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min 

şehr-i Recebü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 122 

Medine-i Antalya nevâhiyesinden Serik Kazâ‘sı kurâsından Yani Karyesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefât iden Süleyman bin Yûsuf bin Süleyman’ın verâset-i ümm-i kız 

karındaşı Ümmügülsüm bint-i Yûsuf nâm hatun ile li-ebeveyn ammızâdesi Molla Ahmed bin 

Süleyman bin Mustafa nâm kimesneye munhasıra olduğu bi’l-isbât inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir 

ve nümâyân oldukdan sonra bi’t-taleb tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve 

beyân olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Cumâde’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin 

ve mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil   Kısrak aded 1    Def‘a tay aded 1  

40 guruş    500 guruş    300 guruş 

 

Def‘a tay aded 1   Def‘a tay aded 1   Nuhâs çanak  

450 guruş    400 guruş    60 guruş  

 

Cem‘an yekûn 

1750 guruş  

 

Yekûnü’l-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zâtü’l-ümmü’l-  

mezbûre Ümmügülsüm  

291 guruş 26 para 2 akçe  

291 guruş 26 para 2 akçe    Hükümet ma‘rifetiyle nakden tahsîl ve mezbûreye teslîm 

olunmuş     

olduğu 
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000 guruş 00 para 0 akçe  

 

Hissetü’l-ibne’l-ammü’l- 

mezbûr Molla Ahmed 

1459 guruş 13 para 1 akçe 

 

Mezbûre Gülsüm Hatun ber-vech-i taksîm bilâ-süds-i hisse-i ırsiyyesi olan iki yüz doksan bir 

guruş yirmi altı para iki akçeyi müteveffâ-yı merkumın terekesine bilâ-verâse vaz‘ü’l-yed 

olan ibne’l-ammü’l-merkum Molla Ahmed yedinden bilâ-verâse tamâmen ve kâmilen ahz ve 

kabz eylediğini ikrâr ve i'tirâf eylediği işbu mahalle şerh virildi 

 

XV/40b 

No: 123 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi sâkinelerinden 

ma‘rifetü’z-zât Hüsnâ binti Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i 

mezbûre sâkinlerinden Dellal el-Hâcc Mehmed bin Mehmed nâm kimesne mahzarında 

merkum el-Hâcc Mehmed ilâ-haîhi-elân benim zevc-i dahilem ise de beyyinehânemizde 

hüsn-i muâşeret olduğundan merkumem el-Hâcc Mehmed beni tatlîk ve mehr-i müceccelem 

olan dört yüz bir guruş ile ba‘de’t-talâk nafaka-i iddet olacak iki yüz guruş ve mücelledâtdan 

olan bir kat yatak ve iki kabaklı tencere ve iki sahan ve tebsi ve bir odamı bana ihtilâf hâlâ 

matlubumdur suâl olunub tatlîk (silik) ve mehr-i müeccel ve muaccel-i mezbûr alıvirilmesi 

murâdımdır dedikde merkum Hacı Mehmed dahi zevce-i mezbûre Hüsnâ nâm hatunı meclis-i 

şer‘de tatlîk idüb meblağ-ı mezbûr dört yüz bir guruşı ve dahi iki yüz guruş ve bir kat yatak 

ve iki kabaklı tencere ve iki sahan ve bir tebsi ve bir odamı mezbûre Hüsnâ Hatun’a edâya 

taahhüd eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr 

hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis aşere min şehr-i Recebü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn 

ve elf 

 

No: 124 

Medine-i Antalya mahallâtından Divan Piri  Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin Bey ibn-i 

İsmâîl Bey nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu hâmilü’l-râkim Moralı Sadullah 

Efendi ibn-i Mustafa nâm kimesne mahzarında bi’t-tâv'ihâ takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil 

merâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i 
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mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Hacı Velioğlu nâm kimesne menzili ve bir tarafdan benim 

harem-i dâirem dîvârı ve bir tarafdan Aişe Hâce menzili ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd 

fevkanî üç ve tahtânî bir oda ve bir mikdâr havlu ve zokak kapusunı müştemil olan bie bâb 

mülk selâmlık tarafından îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile mûmâ-ileyh Sadullah Efendi’ye on bin guruş bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde merkum Sadullah Efendi dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan on bin guruş tamâmen ve kâmilen 

bana edâ ve teslîm eyledi fî-mâba‘dü’l-meblağ-ı mezbûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve 

medhâlim kalmayub müşterî-i mezbûr Sadullah Efendi’nin mülk-i müşterâ ve hakk-ı sarîhi 

olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlîs aşere min şehr-i Recebü’l-

ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/41a 

No: 125 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya Sancağına tâbi‘ Kaş Kazâ‘sı kurâlarından Biş Karyesi ahâlîsinden 

Abide nâm bikr-i bâliğ-i âkıla huzûr-ı âlî-i kaim-mâkâmlarında ya‘nî karye-i mezbûre 

sâkinlerinden Abdal Musa ibn-i Ahmed nâm kimesne nikâh-ı şer‘î ile nefsimi tezvîc etmeğin 

taleb olduğumdan akd-ı nikâh olunmak murâdımdır deyü takrîr-i kelâm etmesi üzerine 

mezbûre Abide merkum Abdal Musa’nın nikâh olunmak içün taraf-ı şerîflerinden mahkeme-i 

şer‘iyyeye gönderilmeğin ol vechle bin guruş mehr-i muaccel ve iki yüz elli bir guruş mehr-i 

müeccel tesisisyle ve tarafeynin hiss-i rızâ'sıyla Antalya ahâlîsinden el-Hâcc Astir bin 

Süleyman ve karye-i mezbûre ahâlîsinden Yûsuf bin Mehmed nâm kimesnelerin 

şahâdetleriyle mezbûre Abide merkum Abdal Musa’nın akd-i nikâh-ı şer‘î olunmuş olduğu 

tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-

hamîs aşere min Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 126 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya ahâlîsinden Zenci Mehmed bin Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde beytü’l-mâl me‘mûriyyet-i müteferriât kaim-mâkâmiyetinden bulunan saâdetlü 

Rıdvan Paşa hazretlerinin vekîl-i şer‘îsi olan yine medine-i mezbûre sâkinlerinden bulunan 

Süleyman bin Osman muvâcehesinde bundan akdem zâyi' olub şimdi beytü’l-mâl emâneti 
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tarafından zabt olunan bir res‘  sekiz yaşında ve alnı sakar ve boynozu kırık ve siyah tüylü ve 

arkasında bir yaşında bir res‘  danasıyla mülk ve hakkım bulunan ineğim bana teslîm 

olunmak üzre işbu hâzır-ı bi’l-meclis-i vekîl Süleyman’a tenbîh olunmak murâdımdır dedikde 

gııbe’s-suâl merkum Süleyman dahi cevâbında fi'l-vâki‘ evsâf-ı mezbûre mevsûf olan inek 

taraf-ı beytü’l-mâldan hâlâ mazbût bulunduğunı taleben ikrâr-ı lâkin mezbûr inek müddeî-i 

merkum Zenci Mehmed’in mâlı ve mülkinde hâlâ senelik olduğunu bi’l-vekâlen inkâr 

etmeğin müddeî-i merkum Mehmed da‘vâ-yı meşrûhasını lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şahâde idükleri ihbâr∗ olan Ekdir Hasan Mahallesi ahâlîsinden Ali bin Mehmed ve Şeyh 

Süleyman bin Mehmed nâm kimesnelerin şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât 

ve yemîn etmeğin mûcibince mezbûr ineğin merkum Mehmed’e teslîm üzre vekîl-i merkum 

Süleyman’a teslîm olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hamîs aşere min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 127 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Timurci Süleyman Mahallesi sâkinlerinden Salih bin 

İsmâîl nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerfîf-i enverde Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden Hasan 

bin Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde merkum Hasan bundan akdem bir res‘  bâr-gîrimi 

benden istîcâr ve âher-i mahalle ricâlen kayd olundukda ve bir şahsî mâlım ile irsâle kavl ve 

karar idüb gittikden sonra bâr-gîr-i mezbûrı emr eylediğim adam ile bana göndermeyüb şahsî 

âher ile göndermekle emrimi bi’l-ihtilâf tevdî' idüb ve bâr-gîr dahi şahsî mezbûre yedinde 

helâk olmağla ben bâr-gîr-i mezbûrın kıymetini merkum Hasan’dan da‘vâya kıyâm etmem 

esnasında beynimize muslihûn-ı tavassut iderek da‘vâ-yı mezbûremden Hasan bana sekiz yüz 

guruş virmek üzre sulh olduk suâl olunub ba‘de’l-sulh mezbûr-ı merkum Hasan’dan 

alıvirmesi hâlâ murâdımdır deyü da‘vâ itdikde gıbbe’s-suâl ve’l-inkâr müddeî-i merkum Salih 

da‘vâ-yı mezkûresini adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri mûmâ-ileyh Hasan’ın tasdîk-i kerresi 

olan Tahıl Bazarı Mahallesi’nden Hasan bin el-Hâcc Abdullah ve Timurci Süleyman 

Mahallesi’nden Halil bin Abdullah nâm kimesnelerin şahâdetleriyle bi’l-muvâcehr ber-nehc-i 

şer‘î isbât etmeğin mûcibince ba‘de’l-sulh mezbûr sekiz yüz guruşı müddeî Salih’e teslîm 

eyle deyü mûmâ-ileyh Hasan’a tenbîh olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hamîs aşere min şehr-i Recebü’l-ahîr ve 

                                                        
∗ metinde “ihbâ” yazılmıştır.  
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li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/41b 

No: 128 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi ahâlîsinden Mehmed bin el-Hâcc 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Moralı Zabtiyye Mahmud bin el-Hâcc 

Hasan nâm kimesne muvâcehesinde merkum Mahmud zimmetinde cihet-i karzdan yedi yüz 

guruş alacak hakkım olmağla suâl olunıb meblağ-ı mezbûr yedi yüz guruş merkum 

Mahmud’dan alıvirilmesi hâlâ murâdımdır deyü da‘vâ ve merkum Mahmud dahi meblağ-ı 

mezbûr cihet-i merkumdan merkum  Mehmed’e zimmetinde sahîhan deyni olduğunu tabîâ-i 

ikrâr idüb lâkin benim meblağ-ı mezbûrda mukâbil-i merkum Mehmed’de bin dört yüz guruş 

kıymetlü bir elmas yüzüğüm merhûn idi merkum Mehmed yüzük-i mezbûrın taşını âdî Kıbrıs 

taşı ile tebdîl etmekle ya hiyânen ya kıyemen mezkûr taşı merkum Mehmed’den 

matlubumdur deyü da‘vâ ve merkum Mehmed dahi sarfumın da‘vâ-yı meşrûhasını inkâr ve 

bi’t-taleb yemîn etmeğin merkum Mahmud meblağ-ı mezbûr yedi yüz guruşı sebeb-i ikrâr-ı 

merkum Mehmed’e edâ etmeğe ba‘de’t-tenbîh yüzük da‘vâsında dahi merkum Mahmud bilâ-

beyyine muârazadan men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr 

li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hamîs aşere min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ 

ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 129 

Medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray Mahallesi’nde sâkine iken bundan akdem 

vefât iden Mutika Zenciye Haşdem bint-i Abdullah bine’l-Rahman’ın zâhirde verese-i ma‘rûf 

ve ma‘rûfesi olmamağla kaffe-i terekesinden techiz ve tekfîn ve masârifât vâkıa-i sahîhası 

ba‘de’l-harâc sahhü’t-bakiyesi cânib-i beytü’l-mâla âid ve râci‘ olmağın medine-i mezbûrda 

bu makule bilâ-varîs ma‘rûf ve ma‘rûfe vefât-ı ibrâmızın terekesini cânib-i beytü’l-mâl içün 

kabzına me‘mûr hâlâ Teke Sancağı Kaim-mâkâmı olub beytü’l-mâl emânetini dahi 

müteferriât me‘mûriyyetinden olan mir-i mirân-ı kirâmdan saâdetlü el-Hâcc Rıdvan Paşa 

hazretlerinin taraf-ı bahîrü’ş-şereflerinden mürsel-i vekîl-i müseccel-i şer‘iyyeleri ketebeden 

Emin Efendi ibn-i Süleyman Efendi ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve sûk-i sultânîyede 

bi’l-müzâyede bey‘ olunan tereke-i müteveffâ-yı hîn-i mezbûredir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve 

beyân olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 
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Köhe yorgan aded 1  Müsta‘mel basma entari  Def‘a Müsta‘mel basma entari  

Minder aded 1   aded 1    aded 1  

Yasdık aded 1   Şalvar aded 1   Şalvar aded 1  

84 guruş    35 guruş    35 guruş  

 

Def‘a basma entari aded 1    Müsta‘mel merinos entari  Müsta‘mel şallı entari  

Basma şalvar    aded 1     aded 1  

35 guruş    Şalvar aded 1   Kesme hırka aded 1  

    50 guruş    45 guruş  

 

Köhne ferâce aded 1   Cedîd yemeni aded 1   Köhne tahta sanduk aded 1  

50 guruş    8 guruş    15 guruş  

 

Cem‘an yekûn  

357 guruş  

 

92,5 guruş  00 para  Techiz ve tekfîn  

264,5 guruş 00 para   

10 guruş     00 para  Hamaliyye 

254,5 guruş 00 para 

007 guruş   00 para  Dellâliyye eşyâ-i sabık berây-i hazîne-i celîle ve münâdî   

247 guruş   00 para 

000 guruş 130 para  Kaydiye defter-i berây-i hazîne-i celîle ve ma‘ kayd mahkeme  

246 guruş 010 para   

002 guruş 000 para  Varaka-bahâ'  

244 guruş 010 para  

006 guruş 010 para  Taraf-ı şer‘e âid olan resm-i âdi 

238 guruş 000 para  

003 guruş 030 para  Bâlâda ihrâc olunan dellâliyyenin ber-mûcib-i nizâmesine cânib-i 

beytü’l- 

      mâla âid olan nısf  

000 guruş 015 para  Kezâlık bâlâda ihrâc olan kaydiyyenin ber-mûcib-i nizâmesine cânib-i            

                       beytü’l-mâla âid olan nısf  
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242 guruş 005 para  Âidân-ı cânib-i beytü’l-mâl 

 

İşbu iki yüz kırk iki guruş beş para cânib-i beytü’l-mâl içün Teke Mâl Sanduğı’nda bi’l-

emâne hıfz olunmak üzre me‘mûr maârifetiyle emin-i sanduk Vasilaki’ye teslîm olunduğı 

işbu mahalle şerh virildi 

 

XV/42a 

No: 130 

Fi’l-asl medine-i Alaiye kurâlarından Dereköy denmekle ma‘rûf Mahmud Seydiler 

Karyesi ahâlîsinden olub bir müddetden beru medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Harım 

Mahallesi’nde mütevaâhhiden ve mutavattın sâkine iken bundan akdem vefât iden Kahveci 

Durali bin Yörük Hasan bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Dudu bint-i 

Yûsuf nâm hatun ile zevce-i mezbûre Dudu Hatun batndan mütebeyyin tahminen üç aylık 

hamîle munhasıra olduğu bi’l-isbât inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

hâmel-i mezbûrun hisse-i ırsiyyesini kabzına ve ba‘de’l-vilâdet tesvîye-yi umûrına kıbel-i 

şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan vâlidesi mezbûre Dudu Hatun ma‘rifeti ve ma‘rifet-i 

şer‘le tahrîr ve terkîm ve bey‘ olunan tereke müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr 

ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hamîs aşere min şehr-i Recebü’l-evveli li-seneti isnâ ve semânin 

ve mieteyn ve elf 

 

Köhne gömlek aded 2  Kebîr bıçak aded 2   Şişeler  

Entari aded 2    20 guruş    10 guruş  

Yelek aded 2     

30 guruş     

 

Köhne kabaklı tencere  Köhne çuval aded 1  Nargüle sarı aded 1  

21 guruş    2 guruş    10 guruş  

 

Harîr püskül aded 2   Sarık aded 1    Tahta sanduk aded 1  

11 guruş    6 guruş    33 guruş  

 

Nakd-i mevcûd   Mahalle-i mezbûrede vâki‘  
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40 guruş    vâki‘∗ nısf-ı mülk menzili  

    1000 guruş  

 

Cem‘an yekûn 

1183,5 guruş∗ 

 

Minhal-ihrâcât 

 

 

Techiz ve tekfîn  Mehr-i müeccel müsbite’l- Deyn-i müsbit  o ki  

177,5 guruş    zevcetü’l-mezbûre Dudu kızı Şemsiye Hatun 

    201 guruş    400 guruş  

 

Deyn-i müsbit  Rikari   Dellâliyye    Resm-i kısmet 

Nâm hurrîre?    23,5 guruş    29,5 guruş  

100 guruş     

 

Kaydiyye    Varaka-bahâ'    Kâtibiyye  

2,5 guruş    2 guruş    10 guruş  

 

Hedâmiyye     Muhzıriyye  

10 guruş    6 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât  

962 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

221,5 guruş∗ 

 

Hissetü’z-zevcetü’l mezbûre Hissetü’l-kebîrü’l-merkum  

                                                        
∗ “vâki‘” mükerrerdir 
∗ Yanlış hesaplanmıştır, doğrusu “1183 guruş” olacaktır. 
∗ Yanlış hesaplanmıştır, doğrusu “221 guruş” olacaktır.  



 

 

327

27 guruş 27,5 para   193 guruş 32,5 para  

 

XV/42b  

No: 131 

Fi’l-asl medine-i Alaiye kurâlarından Dereköy denmekle ma‘rûf Mahmud Seydiler 

Karyesi ahâlîsinden olub bir müddetden beru medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Harım 

Mahallesi’nde mütevaâhhiden ve mutavattın ve sâkin iken bundan akdem vefât iden Kahveci 

Durali bin Hasan bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Dudu bint-i Yûsuf 

nâm hatun ile mütevffâ-yı mezbûrın karındaşından hasıl ve zevcesi mezbûre Dudu Hatun 

batndan mütebeyyin üç aylık hamîle munhasıra olduğu bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra hamel-i mezbûr içün zikr-i âtî husûsda kıbel-i şer‘den li-ecli’l-

muslihûn vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan Halil Efendi ibn-i Kal‘a Kethüdasızâde İbrahim Efendi 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zikr-i âtî nısf-ı menzil-i tagrîrine vaz‘iyyed-i 

beyyine ve madûn ile mütehakkık olan işbu râfi‘ü’l-kitâb ma‘rifetü’z-zât mezbûre Dudu 

Hatun muvâcehesinde bi’l-vesâye üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb meteveffâ-yı merkum 

Durali’nin ale’l-vefât yedinde mülk ve hakkı olub ba‘de’l-vefât veresesi mezbûrata intikal 

iden sâlifü’z-zikr Kızıl Harım Mahallesi’nde vâki‘-i etrâf-ı erbaadan bir tarafı Gedik İbrahim 

menzili ve bir tarafı Derviş Şükri Baba menzili  ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî 

kiremit pûşîdeli bir oda ve saz pûşîdeli bir oda ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir 

mikdâr bağçeye müştemil bir bâb mülk-i menzilin sekiz sehm itibariyle yedi sehmi hamel-i 

mezbûre ve bir sehmi mezbûre Dudu Hatun’a isabet itmiş iken mezbûre Dudu Hatun menzil-i 

mezkûrda olan semen-i hissesine kanâat etmeyib menzil-i mahdûd-ı mezkûrun nısf-ı hisse-i 

muayyenesi müstakîlen zabt etmekle suâl olunub semen-i hissesinden mâ-adâdan kifâyeti ve 

hamîle-i mezbûre içün bana tesellüm-i tenbîh olunmak bi’l-vesâye matlubumdur dedikde 

gıbbe’s-suâl mezbûre Dudu Hatun cevâbında zevcim müteveffâ-yı merkum Durali hayatında 

târih-i kitâbdan altı ay mukaddem ya‘nî sene-i sabık seksen bir senesi ramazanın on beşinci 

güni menzil-i mahdûd-ı mezkûr yedinde mülk ve hakkı olduğu halde huzûr-ı müsliminden 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrın nısfı olan mezkûr saz pûşîdeli tahtânî bir oda ve bağçesinden bir 

mikdârın ifrâz ve ta‘yîn idüb bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile beşyüz elli guruş bana bey‘ ve temlîk 

ve teslîmi ben dahi meclis-i bey‘de iştirâ  ve temlîk ve teslîm ve kabz ve  kabûl eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr beş yüz elli guruş benim zevcim müteveffâ-yı merkum 

Durali zimmetinde cihet-i karzdan alacağım olan beş yüz elli guruş hakkına takâs ve mahsûb 

eylediğimde ol dahi takâs ve kabûl idüb ben deyn-i merkumı mezbûrun ol dahi nısf-ı menzil 

müfriz-i mezkûrın semenini benden her birimiz istîfâ' idüb ol vechle mülk-i müşterâm 
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olunmak ancak vaz‘iyyed iderim deyü ba‘de’l-def‘ ve’l-inkâr def‘aâten-i mezbûre Dudu 

Hatun def‘-i meşrûhasını mahalle-i mezbûre ahâlîsinden lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şahâde idikleri ihbâr olunanlar şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin 

mûcibince nısf-ı menzil müfriz-i mezkûr def‘aâten-i mezbûre Dudu Hatun’ın mülk-i 

müşterâsı olduğuna ba‘de’l-hükm ve vasî-i merkum Halil Efendi min-gayr-i vech-i şer‘î 

tarafdan men' olunub mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hamîs ve’l-işrin min şehr-i 

Recebü’l-evvel li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Fındık oğlu el-Hâcc Süleyman  

Antalya Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

Zabtiyye Mumcu Hacı Mehmed oğlu İsmâîl  

Çavuş oğlu Ömer  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır İsmâîl Ağa  

ve gayr-i hum 

 

Sahh 

 

XV/43a  

No: 132 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Kirişçiler Mahallesi sâkinelerinden Aişe bint-i 

Abdullah nâm şeyb meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Zenci 

Reyhan bin Abdullah nâm kimesne benim zevc-i dahîlem iken bundan akdem diyâr-ı âhere 

giden el-Hâcc Abdullah bin Abdullah nâm kimesne diyâr-ı âhere gider oldukda benim 

talâkımı ta'lîk idüb eğer ben bundan altı mâh hitâmında gelüb burada mevcûd bulunmaz isem 

sen benden boş ol dimekle şimdi merkum Abdullah hâlâ altı mâh-ı tekmîl ve on gün dahi 

mürûr etmeğin ben zevc-i sabık merkum Abdullah’dan boş olduğumdan ben nefsimi ba‘de’t-

tamâm ale’l-medet işbu hâzır-ı bi’l-meclis Reyhan’a tezvîc etmek murâdımdır deyü da‘vâ ve 

da‘vâ-i meşrûhasını lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idikleri ihbâr olunan mahalle-i 

mezbûre ahâlîsinden Hamis bin Abdullah ve Meryem bint-i Abdullah ve Sultân bint-i 

Ebubekir nâm kimesnelerin âlie’l-tarîkü’l-hissine şahâdetleriyle ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin 

mûcibince merkum Aişe’nin Reyhan’a tezvîc-i nefsine izn virildiği tescîl ve bi’l-iltimâs 
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huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşere min 

şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 133 

Antalya Sancağına tâbi‘ Murtana Aşîreti’nden Gürsu Mahallesi’nde müteveffâ Yûsuf 

bin Hüseyin bin Abdullah nâm kimesnenin verâset-i zevcesi Hadice Hatun ile sulb-i kebîr 

oğulları Süleyman ve İsmâîl ve diğerler sulb-i sagîr oğulları Ali ve Osman ve sulbiyye-i 

sagîre kızı Durkadın inhisâr-ı lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrun 

mezbûrunın  envâlini hıfz ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘-i şerîfden mansûb vasîleri ibnü’l-

amm Hüseyin ma‘rifeti ve nazâr-ı mansûb mezbûre vâlideleri Hadice Hatun ma‘rifeti ve 

ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile tahrîr ve beyne’l-veresetü’l-mezbûre tevzî‘ ve taksîm kılınan 

terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis aşere 

min şehr-i Recebü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Kırmızı tüylü deve    Bozuğlı deve erkek   Güzlek devesi erkek  

aded 1     aded 1    aded 1  

1500 guruş    800 guruş    1000 guruş  

 

Boz böhürüci erkek aded 1  Kısır karasığır aded 1  Def‘a kısır karasığır aded 1  

750 guruş    250 guruş    250 guruş  

 

Def‘a kısır karasığır aded 1 Def‘a kısır karasığır aded 1 Def‘a karasığır  

250 guruş    250 guruş    ma‘ dana aded 1  

        300 guruş  

 

Def‘a karasığır   İki yaşında tosun aded 1  Öküz kor boyunlu aded 1  

ma‘ dana aded 1   150 guruş    300 guruş  

250 guruş     

 

Koca boynuzlı kogur öküz  Sakar öküz   Kogur a'mâ öküz  

aded 1     aded 1    aded 1  

500 guruş    500 guruş   500 guruş  

 

Üç yaşında havrâ bâr-gîr  Al kısrak ma‘ koyun   Koca erkek kara merkeb  
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aded 1    aded 1     aded 1  

300 guruş    450 guruş   100 guruş  

 

Arı aded 6    Müsta‘mel kilim aded 1  Deve yünü kilim aded 1  

200 guruş    100 guruş    50 guruş  

 

Müsta‘mel çul aded 1  Müsta‘mel keçe aded 1  Müsta‘mel alacak keçesi aded 3  

30 guruş    20 guruş    60 guruş  

 

Müsta‘mel çuval çift   Yasdık aded 1   Hurda boz yasdık  

aded 6     Minder aded 1   aded 2  

180 guruş    Yorgan aded 1   10 guruş  

    80 guruş    

 

Süd leğeni aded 3  Sini aded 1    Bakır aded 1 

80 guruş    40 guruş    30 guruş  

 

Çömlek aded 1  Tencere aded 1   Kazgan aded 1 fî 4  

20 guruş    Kazgan aded 1  100 guruş  

     25 guruş     

 

Çanak aded 5    Don aded 2   Tüfenk ma‘ silah  

65 guruş    Gömlek aded 2  aded 1  

    İç entari aded 2  100 guruş  

    Çuka mintan  

    100 guruş  

 

Susam kile 12   Darı kile 22,5    Penbe kıyye 27  

480 guruş    275 guruş    108 guruş  

 

Köhne takım aded (silik) Emmileri üzerinde alacakları Hırdavat-ı beyt  

50 guruş    485 guruş    125 guruş  

 

Yekûnü’l-eşyâ ve’l-nakd  
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10828 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye ve   Mehr-i zevce 

268 guruş    masârifât-ı müteferrika  101 guruş  

      varaka-bahâ' 

     370 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât  

638 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

10090 guruş  

 

Hissetü’z-zevci’l-  Hissetü’l-abinü’l-mezbûr  Hissetü’l-abinü’l-mezbûr  

mezbûre Hadice   kebîr Süleyman   kebîr İsmâîl  

1261 guruş    1962 guruş    1962 guruş  

 

Hissetü’l-abinü’l-mezbûr  Hissetü’l-abinü’l-mezbûr  Hissetü’l-binte’l-mezbûreü’l- 

Ali Reyhan    sagîr Osman    sagîre Durkadın  

1962 guruş∗   1962 guruş    981 guruş  

 

XV/43b 

No: 134 

Antalya Sancağına tâbi‘ Alaylı Karyesi ahâlîsinden müteveffâ Ahmed bin Hasan bin 

Abdullah nâm kimesnenin zevcesi Aişe Hatun ile sulb-i sagîr oğulları Hasan ve Mehmed ve 

Ali nâmunlara ihbâr-ı lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu sagîrun 

mezbûrunın emvâlini hıfz ve tesviye-yi umûrına kıbel-i şer‘-i şerîfden vasî-i mansûbe 

vâlideleri mezbûre Aişe Hatun ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farâziyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm kılınan tereke-i müteveffâ mezbûrdur ki ber-vech-i 

âtîü’z-zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevmi’l-râbi‘ aşere min şehr-i Recebü’l-mükerrem li-

                                                        
∗ Miktar silik ancak paylaştırmaya göre hesaplanarak yazıldı. 
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seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Öküz aded 1    Sığır aded 2   Dişi merkeb aded 1  

400 guruş    450 guruş    150 guruş  

 

Erkek merkeb aded 1  Arı 5     Müsta‘mel kilim aded 1  

200 guruş    200 guruş    30 guruş  

 

Darı kile 10    Çuval aded 2    Hızar aded 1  

120 guruş    20 guruş    15 guruş  

 

Tencere aded 1   Çanak aded 2    Hırdavat-ı beyt 

20 guruş    20 guruş    30 guruş  

 

Yekûnü’l-eşyâ ve’l-nakd  

1580 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Mehr-i zevce    Vasiyyet-i müsbit ve   Resm-i kısmet ve 

101 guruş   techiz ve tekfîn  masârifât-ı müteferrika ve  

     450 guruş    kaydiyye ve kâğıt  

           varaka-bahâ'sı 

         70 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât  

621 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

959 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-  Hissetü’l-abinü’l-   Hissetü’l-abinü’l-sagîrü’l-  

mezbûre Aişe    mezbûrü’l-sagîr Hasan mezbûr Mehmed 

118 guruş 5 para  280 guruş 11 para  280 guruş 11 para 
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Hissetü’l-abinü’l- 

mezbûrü’l-sagîr Ali 

280 guruş 11 para 

 

XV/44a 

No: 135 

Teke Sancağı dahîlinde hîn-i nişîn eski yörükden Baharoğlu Cemaâti’nden iken bundan 

akdem vefât iden İsmâîl bin Mehmed bin Hasan nâm kimesnenin verâset-i zevcesi Emine 

Hatun ile sulb-i kebîr oğlu Mehmed ve diğer sulb-i sagîr oğulları Ali ve Süleyman ve 

sulbîyye-yi kebîre kızları Aişe ve Fatıma ve Elif ihbâr-ı lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra işbu sözden zuhûr iden zann-ı kassâm emvâlinden müntakil sagîrân-

ı mezbûrenin mâllarını hıfz ve tesviye-yi umûrına kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri li-ebeveyn 

er karındaşları mezbûr Mehmed ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile tahrîr ve beyne’l-

veresete bi’l-farâziyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm kılınan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki 

ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevmi’l-râbi‘ aşere min şehr-i Recebü’l-

ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Kırmızı dişi deve  Üç yaşında kırmızı   Üç yaşında kırmızı  

ma‘ köşk aded 1   dişi kebelek? aded 1   erkek deve aded 1  

800 guruş    700 guruş    500 guruş  

 

İki yaşında dişi   Dişi kara deve   Dört yaşında dişi  

torum aded 1     ma‘ köşk aded 1  kebelek? aded 1  

350 guruş    1000 guruş    800 guruş  

 

Beş yaşında kırmızı   Dişi koyun    Sığır  

kebelek? aded 1   aded 10    aded 2  

800 guruş    400 guruş    40 guruş  

 

Evânî-i nuhâs  kıyye 8  Kilim aded 1    Keçe aded 1  

160 guruş    60 guruş    30 guruş  

 

Nakd-i mevcûd  
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192 guruş  

 

Yekûnü’l-eşyâ ve’l-nakd  

5192 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Mehr-i müeccel zevce-i  Resm-i kısmet    Kaydiyye ve 

mezbûre   128,5 guruş   masârif-i müteferrika ve  

101 guruş        kâğıt bahâ'sı 

         250,5 guruş 

          

Yekûni’l-ihrâcât  

489 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

4713 guruş  

 

Hissetü’z-zevci’l-  Hissetü’l-abinü’l-  Hissetü’l-abinü’l- 

mezbûre Emine  mezbûrü’l-kebîr Mehmed  mezbûrü’l- sagîr Ali 

589guruş 10 para  916 guruş 14 para  916 guruş 14 para 

 

Hissetü’l-abinü’l-  Hissetü’l-binte’l-  Hissetü’l-binte’l-   

mezbûrü’l-sagîr Süleyman mezbûreü’l-kebîre Aişe  mezbûre Fatıma   

916 guruş 14 para   458 guruş 7 para   458 guruş 7 para     

 

Hissetü’l-binte’l- 

mezbûre Elif 

458 guruş 7 para 

 

Kisve-bahâ'  

7 guruş  

Sahh  
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XV/44b 

No: 136 

Teke Sancağı’na tâbi‘ Murtana Aşîreti’nden Gürsu Mahallesi’nden iken bundan akdem 

vefât iden Yûsuf bin Hasan bin Abdullah’ın sulb-i sagîr oğulları Ali ve Osman ve sulbîyye-yi 

sagîre kızı Durkadın’ın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarını hıfz ve tesviye-

yi umûrlarına kıbel-i şer‘-i şerîfden ber-vasî-i nasb ve ta‘yîn olunmak ehemm ve elzem 

olduğu eclden sagîrun mezbûrunın li-ebeveyn ibnü’l-amm Hüseyin nâm kimesne her vechle 

umûr-ı vesâyeti rüiyyete kadir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin 

ihbârlarıyla mütehakkık olan işbu bais‘ü’l-kitâb ibnü’l-amm-ı mezbûr Hüseyin nâm kimesne 

âlâ-hâkim-i mevkiî sadr-ı kitâb tubâ-lehü ve hüsn-i meâb efendi hazretleri sagîrun 

mezbûrunın vakd-i rüşd ve sedâdına değin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakîl 

mâllarını hıfz ve tesviye-i umûrına vasî-i nasb ve ta‘yîn buyurdukda ol dahi  ber-vech-i 

muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin 

mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu işbu vasî-i mezbûr Hüseyin üzerine bir mu'temed kimse 

nazar-ı nasb ve ta‘yîn olunmak sagîrun mezbûruna nâfi' olmağla işbu bais‘ü’l-vesîka sagîrun 

mezbûrunın vâlideleri olub her vechle istikamet ile ma‘rûf ve diyânet ile mevsûfe idiği zeyl-i 

hüccetde mestûrü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla mütehakkık olmağın hâkim-i mevkiî âlîe’l-

kitâb tubâ-lehü ve hüsn-i meâb efendi hazretleri mezbûre vâlideleri Emine Hatun’ı vasî 

merkum Hüseyin üzerine ber-vech-i hasbî nazâr-ı nasb ve ta‘yîn buyurub vasî-i merkumânın 

ma‘rifeti olmaksızın umûr-ı vesâyetden bir emre mübâşeret etmemek üzre tenbîh dahi 

olunmağla ol dahi nezâret-i merkumeyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya 

taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevmi’l-râbi‘ aşere 

min şehr-i Recebü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Hamiyyetlü Murtana Müdürü Paşa Ağa  

Ve Mehmed Kâhya  

Ve sabık-ı müdür Hamiyyetlü Hasan Ağa  

Ve Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Ve Kâtib Bekir Efendi  

ve gayr-i hum 

 

No: 137 

Teke Sancağı dahîlinde hîn-i nişîn eski yörükden Baharoğlu Cemaâtı’ndan iken bundan 



 

 

336

akdem vefât iden İsmâîl bin Mehmed bin Hasan nâm kimesnenin sulb-i sagîr oğulları Ali ve 

Süleyman’ın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlını hıfz ve tesviye-yi umûrlarına 

kıbel-i şer‘den ber-vasî nasb ve ta‘yîn olunmak ehemm ve elzem olduğu eclden sagîrân-ı 

mezbûrenin li-ebeveyn er karındaşları olub her vechle umûr-ı vesâyeti rüiyyete kadir idüği 

zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla mütehakkık olan işbu bais‘ü’l-

kitâb li-ebeveyn er karındaşları Mehmed bin İsmâîl nâm kimesneyi hâkim-i mevkiî sadr-ı 

kitâb tubâ-lehü ve hüsn-i meâb efendi hazretleri sagîran-ı mezbûran Ali ve Süleyman vakt-i 

rüşt ve sedâdına değin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlını hıfz ve tesviye-i 

umûrlarına vasî-i nasb ve ta‘yîn buyurdukda ol dahi  ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi 

kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu işbu vasî-i mezbûr Mehmed’in üzerine bir mu'temed kimesne nazar-ı nasb ve ta‘yîn 

olunmak sagîrân-ı mezbûrana nâfi' olmağla işbu bais‘ü’l-vesâyika sagîrân-ı mezbûrenin 

vâlideleri olub her vechle istikamet ile ma‘rûfe ve diyânet ile mevsûfe idiği zeyl-i hüccetde 

mestûrü’l-esâmî müslimin ihbârlarıyla mütehakkık olmağın hâkim-i mevkiî âlîe’l-kitâb tubâ-

lehü ve hüsn-i meâb efendi hazretleri mezbûre vâlideleri Emine Hatun’a vasî-i merkum 

Mehmed bin İsmâîl üzerine ber-vech hiss-i nazâr-ı nasb ve ta‘yîn buyurub vasî-i merkumenin 

ma‘rifeti olmaksızın umûr-ı vesâyetden bir emre mübâşeret etmemek üzre tenbîh dahi 

olunmağla ol dahi nezâret-i merkumeyi kabûl ve hizmet-i levâzımesini kemâ-yenbagî edâya 

taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevmi’l-râbi‘ aşere 

min şehr-i Recebü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

İkibaşlı Karyesi’nden Veli Ağa  

Antalya Sancağı’ndan Kâğıt Süleyman Hâce’nin damadı Ali efendi  

Ve Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Ve Kâtib Bekir Efendi  

ve gayr-i hum  

 

XV/45a 

No: 138 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

İğdir Kazâ‘sı kurâsından Akova Karyesi sâkinlerinden Kerim bin Mehmed nâm 

kimesnenin meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i Antalya mahallâtından Baba Doğan 

Mahallesi ahâlîsinden ve devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden Mihail veled-i Dimitri nâm 
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kimesne muvâcehesinde mesmû' göre merkum Mihail’in uşağı benim bir res‘  bâr-gîrimi 

helâk itmiş olmağla merkum Mihail’den bâr-gîr-i mezbûrın kıymetini hâlâ taleb iderim deyü 

da‘vâsı şer‘an mültefît olmadığı merkum Kerim’e tefhîm olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşere min 

şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 139 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Timurci Süleyman Mahallesi sâkinlerinden 

ma‘rifetü’z-zât Hüsnâ bint-i Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i 

mezbûre ahâlîsinden Dellâl el-Hâcc Mehmed bin Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde 

merkum el-Hâcc Mehmed ilâ-hâzelan benim zevc-i dahîlem ise de beyyinehânemizde ber-

vechle hiss-i muâşeret olmadığından merkum el-Hâcc Mehmed beni tatlîk etmesi ve mehr-i 

müeccelim olan dört yüz bir guruş ile ba‘de’t-talâk nafaka-i iddetim olacak iki yüz guruş ve 

mahallâtımdan bulunan bir kat yatak ve iki kabaklı tencere ve iki sahan ve tebsi ve bir ahremi 

bana i‘tâ eylemesi hâlâ matlubum olmağın suâl olunub ber-vech-i muharrer mehr-i müeccel 

ve muâccel-i merkumdan bana alıvirilmesi murâdımdır dedikde merkum el-Hâcc Mehmed 

dahi merkume Hüsnâ Hatun’ı tatlîk ve mehr-i müeccel-i merkum dört yüz bir guruş ile 

nafaka-i iddeti olan iki yüz guruş ve kezâlık-ı mehr-i muaccel merkum iki kabaklı tencere ve 

iki sahan ve bir tebsi ve bir ahremi merkume Hüsnâ’ya i‘tâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşere min 

şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 140 

Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Mamatlar Karyesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefât iden Sarı Ahmed bin İsmâîl bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Zeyneb bint-i İsmâîl nâm hatun ile sulbîyye-yi kebîre kızları Hadice ve 

Şemsi lübb-i er karındaşı Hafız bine’l-merkum İsmâîl nâm kimesneye münhasıra olduğu bi’l-

ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bi’l-cümle verese-i merkumunun 

taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defter-i kassâmıdır ki ber-vech-

i âtîü’z-zikr olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf  
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Öküz     Dörder yaşında tosun   Danalı inek  

aded 1     aded 2     aded 1  

400 guruş   800 guruş    400 guruş  

 

Merkeb aded 1   Kebîr kazgan aded 1 fî 6  Sahan aded 3  

315 guruş    200 guruş    40 guruş  

 

İbrik aded 1    Cedîd kebîr kilim aded 1  Köhne kilim aded 2 

30 guruş    200 guruş    90 guruş  

 

Cedîd çuval aded 3   Köhne çuval aded 8  Hınta kile 6,5  

90 guruş    80 guruş    130 guruş  

 

Şeker kile 2,5    Burçak kile 4    Def‘a hınta kile 5  

25 guruş    40 guruş    100 guruş  

 

Def‘a şeker kile 5   Def‘a hınta kile 20   Def‘a şeker kile 20  

50 guruş    400 guruş    200 guruş  

 

Kebîr süd leğeni aded 1  Su bakırı aded 1   Cedîd balta aded 1  

40 guruş    30 guruş    15 guruş  

 

Saban timurı aded 1   Timur dibek aded 1   Kebîr bıçak aded 1  

20 guruş    10 guruş    20 guruş  

 

Kahve takımı    Orak aded 3   Köhne yorgan aded 1  

40 guruş    10 guruş    60 guruş  

 

Harîr    Köhne kağnı    Timur Şeyhde maâş ve  

aded 1    aded 1    Büyükdere’de Bozova’da vâki‘ 

10 guruş   20 guruş   mülk ve ahur ve samanlık 

          650 guruş  

 

Vesâir hırdavat    
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60 guruş     

 

0900 guruş  Kendiden evvel vefât iden oğlu İbrahim’in mülk mevhûbı olduğu onu vâlidesi  

  Zeyneb Hatun’ın ikrârıyla şer‘an sâbit olan koca dişi deve  

2400 guruş  Fürûğundan dişi 

0500 guruş  Erkek torum aded 1  

3800 guruş  

 

Yekûn  

8320 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn sâîr vücûh Mehr-i müeccelü’l-  Resm-i kısmet 

hayr içün vasiyyet-i   zevcetü’l- mezbûre  200 guruş  

mürekkeb-i bahâ'   Zeyneb Hatun  

315 guruş    100 guruş  

 

Kaydiyye    Varaka-bahâ'    Masârif-i müteferrika  

13 guruş    3 guruş    134 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât  

765 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

7555 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-mezbûre Zeyneb  

944 guruş 15 para    

100 guruş 00 para  Musa’nın terk eylediği  

196 guruş 30 para  Amm-ı mezbûr Mustafa  

1241 guruş 05 para  

 

Hissetü’l-binte’l-mezbûre Hadice  
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2518 guruş 13 para 1 akçe    

0688 guruş 00 para 0 akçe  

3206 guruş 00 para 0 akçe  

 

Hissetü’l-binte’l- mezbûre Şemsi  

2518 guruş 13 para 1 akçe    

0688 guruş 24 para 0 akçe  

3206 guruş 37 para 0 akçe  

 

Hisse-i âh-li-ibne’l-merkum Mustafa  

1573 guruş 38 para 1 akçe    

0196 guruş 30 para 1 akçe  Zevce-i mezbûre Zeyneb’e terk  

1377 guruş 02 para 0 akçe  

0688 guruş 00 para 0 akçe  Binte’l-mezbûre Hadice’ye terk  

0688 guruş 00 para 0 akçe 

0688 guruş 00 para 0 akçe  Binte’l-mezbûre Şemsi’ye terk 

0000 guruş 00 para 0 akçe   

 

XV/45b 

No: 141 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Ahikızı Mahallesi ahâlîsinden Cumali bin el-Hâcc Ali 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Takyeci mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin 

Halil nâm kimesne muvâcehesinde merkum Mehmed benim bir res‘  bâr-gîrim ile bir res‘  

merkebini mübâdele eyledi ise de mübâdele-i mezbûrede merkum Mehmed tarafından gayr-i 

fâhiş ve tagrîr vuku‘ bulmağın mübâdele-i mezbûrenin feshiyle merkebini benden alub bâr-

gîrimi bana edâ etmesi merkum Mehmed’den hâlâ murâdımdır deyü lede’t-da‘vâ ve’l-inkâr 

müddeî-i merkum Cumali da‘vâ-yı mezbûresini ber-nehc-i şer‘î isbât idemeyub talebiyle 

mûmâ-ileyh merkum Mehmed adem-i-tagrîre ba‘de’t-tahlîf merkum Cumali bilâ-beyyine 

ma'rûzâdan men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrin min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 142 
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Medine-i Antalya Nevâhiyesinden İstanos Nâhiyesi kurâsından Kışla Karyesi nâm 

karyede vâki‘ olub cennet-i mekân-ı firdevs eşyâ-i sahîbü’l-hayr ve’l-ihsânü’l-Sultân 

Alaaddin âliye’l-râhmetü’l-mülk olmağın hazretlerinin hark eylediği Kışlaharkı nâm nehrin 

hasbü’l-îcâb tathîri ve imâretü’l-lâzıme-i sâiresine gallesi sarf olunmak şartıyla ba'zı eshâb-ı 

hayrât indinllâh-i lehümhayrıyla el-hasenât taraflarından ittibâ'en kuce-allâhü tealâ vakf 

olunmuş nukud bulunub ancak nukud-ı mevkûfe-i mezbûreyi istirbâh ve erbâh-ı hasılâsını 

şart-ı vâkıf üzre men'-i nehr-i mezbûre lede’l-akceü’l-sedâret zarfına değin ber-minvâl şahsi 

şart lâzım olmağın hakîm-i mevkiî-i kitâb deferü’l-müvellâ ale’s-sebîlü’l-sevâb efendi 

hazretleri beyyyine ve istihkakı zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî-i kesân şahâdetleriyle 

nümâyân olan Antalya mahallâtından Sağır Beğ Mahallesi sâkinlerinden Yasincizâde Osman 

ve Rıdvan ibn-i İbrahim nâm kimesneye nukud-ı mevkûfenin ahz ve kabzına ve istirbâh ve 

intikâline lede’l-hâce nehr-i mezbûrın tathîr ve imâr-i mahâretlerine ber-vech-i şartü’l-vakfını 

sarf ve harcına menvâl-i nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahi ber-vech-i meşrû' tevliyet-i 

mezbûreyi kabûl ve hissiyâtımla hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagi edâya taahhüd olmağın 

mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olunur tahriren fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrin min şehr-i 

Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

İlahe’l-kirâm Fekâhetlü el-Hâcc Emin Efendi  

İlahe’l-devrden İsmâîl Efendi  

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Ömer Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

ve gayr-i hum 

 

XV/46a 

No: 143 

Antalya Sancağı’na tâbi‘ Sekice Karyesi ahâlîsinden olub Antalya mahallâtından 

Elmalû Mahallesi sâkinlerinden işbu bais‘ü’l-kitâb Yûsuf Efendi bin Abdullah nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde karye-i mezbûre sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Mustafa bin el-Hâcc Ahmed bin Mustafa’nın uzûbet-i cihetinden hâzıran-ı varîsleri İsmâîl ve 

Hasan üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Mustafa bin el-Hâcc Ahmed 

bin Mustafa hâl-i marazında bi-emnrillâh-i teâla fevt olduğunda terekeden iki bin guruş ikrâz 

ve kabzı olub makbûz-ı mezbûrdan üç yüz guruş Sekice Karye’sinde vâki‘ kuyunun ta‘mîrini 

iki yüz guruş kazıyla üç yüz guruş Antalya’da Kal‘aiçi’nde vâki‘-i câmi‘-i şerîfden beş yüz 
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elli guruş Azurtaş’da vâki‘ kuyunun ta‘mîrine iki yüz guruş dib-i sebîl ve tavr-ı muvâhhîdin 

üzre techiz ve tekfîn vesâir masârif-i defnim ve dört yüz guruş vücûh-bire sarf olunarak deyü 

vasiyyet-i vesâye-i mezkûresini tengîze beni vasî-i muhtâr-ı nasb ve ihtiyâr itdikde ben dahi 

vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya taahhüd itmiş idim mezbûran İsmâîl 

ve Hasan nâm kimesnelere suâl olunub tereke-i mezkûreden iki bin guruş bana teslîmi tenbîh 

olunmak bi’l-vesâye matlubumdur dedikde gıbbe’s-suâl merkumân İsmâîl ve Hasan nâm 

kimesneler cevâblarında tereke-i müteveffâ-yı mezbûreye uzûbet-i cihetden bilâ-verâse 

vaz‘îyyedlerini ikrâr-ı lâkin vasiyyet-i mezkûreyi ve müddeî-i mezbûrdan ber-vech-i 

muharrer vesâyetini inkâr idecek isr-i talebü’l-beyyine udûl-i ahrâr-ı ricâl müslimiyyeden 

Tahtalı Karyesi ahâlîsinden olub müteveffâ-yı mezbûre zimmetini masârifâtü’ş-şer‘iyye ile 

ârifân Molla Mustafa bin İbrahim ve Süleyman bin el-Hâcc Mehmed nâm kimesneler li-

ecli’l-şahâde meclis-i şer‘de hâzıran olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakika müteveffâ-yı 

mezbûr Mustafa bin el-Hâcc Ahmed bin Mustafa hâl-i marzînde beni bâ-mürâât-ı teâla fevt 

olduğumda terekemden iki bin guruş ihrâz ve kabz olunub makbûz-ı mezbûrdan üç yüz guruş 

Sekice Karyesi’nde vâki‘ kuyunın ta‘mîrine iki yüz guruş kandil üç yüz guruş Antalya’da 

Kal‘aiçi’nde vâki‘ beş câmi‘-i şerîfi beş yüz elli guruş Azurtaş’da vâki‘ kuyunun ta‘mîrine iki 

yüz guruş dib-i sebîl ve turmosdin üzre techiz ve tekfîn vesâir masârif-i defnim ve dört yüz 

guruş vücûh-bire sarf olundu deyü vasiyyet vesâye-i mezkûrenin tengîzine müddeî-i merkum 

Yûsuf Efendi bin Abdullah nâm kimesne dahi muhtâr-ı nasb ve ihtiyâr itdikde ol dahi 

vesâyet-i mezkûreyi bizim sınırımızdan kabûl ve hizmet-i lâzımesini ikamete mütehâhhid 

oldukdan sonra mezbûr Mustafa musırran âli-isâlihâ fevt oldu biz bu husûsda bu vech üzerine 

şâhidleriz ve şahâdet dahi ideriz deyü biri edâ-i şahâdet-i şer‘iyye itdikde ba‘de’t-ta'dîl lede’t-

tezkiye şahâdetleri makbûl olmağın mûcibiye ba‘de’l-hükm mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu 

tahriren fi’l-yevmi’s-sânî aşere min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

No: 144 

Medine-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi Mahallesi ahâlîsinden ve debbâğ 

esnâfından Yûsuf bin Abdullah nâm kimesnenin el-â‘yân billâhi teâla aklına cünûn-ı tarî olub 

tesviye-yi umûr ve hıfz-ı emvâline gayr-i muktedir ve ukûd ve tasarrûfâtlı gayr-i mu‘teber 

olmağın zeyl-i şer‘-i enverde merkum Yûsuf’ın tesviye-yi umûr ve hıfz-ı emvâline ber-vasî-i 

nasb olunması şer‘an lâzım olmağla hâkim-i mevkiî-i kitâb vefk-i bi-vülâd fî-küllî bâb efendi 

hazretleri ahâlîyât ve istihkâmı ve emniyet ve istikâmeti zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî-i 

kesân ihbârlarıyla inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân olan merkum Yûsuf’ın zevce-i 
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methûl-i bihâsı ma‘rifetü’z-zât Ümmügülsüm bint-i Ahmed nâm hatun ber-vech-i muharrer 

merkum Yûsuf’ın tesviye-yi umûrına ve hıfz-ı emvâline vasî-i nasb ve tagrîr buyurdıkda 

merkume Ümmügülsüm dahi vesâyet-i mezbûreyi bi’l-kabûl hizmet-i lâzımesini kemâ-

yenbagi edâya taahhüde olmağın gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ 

olundu tahriren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşere min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin 

ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Dârü’s-saâm Fekâhetlü Ahmed Efendi  

Dârü’s-saâm Torun İsmâîl Efendi  

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır İsmâîl Ağa  

ve gayr-i hum 

 

XV/46b 

No: 145 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi ahâlîsinden ve devlet-i âliyenin 

Rum Milleti’nden Dimitri veled-i Kostanti nâm kimesne meclis-i şer‘-i zeyl-i lâzımü’t-

tevkîrde yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden ve devlet-i merkumiyenin millet-i 

merkumesinden Andik veled-i Yorgi nâm kimesne muvâcehesinde mahlle-i mezbûrda vâki‘ 

bir bâb mülk-i menzilin merkum Andik menzili tarafından tarlayı hark ve arâzîyi üç buçuk 

karış mikdârı dîvâr-ı münhadi' olmağla kendi mâlından dîvâr-ı mezbûremi i'mâr etmeğin 

murâdiyetim ise de merkum Andik beni dîvâr-ı mezbûremi i'mardan men' ider olmağla suâl 

olunub müdâhale-i vakıâsı şer‘an men' olunmak hâlâ matlubumdır deyü da‘vâ itdikde lede’s-

suâl merkum Andik cevâbında müdâhale-i vakıâsını ikrâr ve dîvâr-ı mezbûrun müstakilen 

merkum Dimitri’nin mülki olduğunu inkâr etmekle li-ecl’l-keşf taraf-ı şer‘-i şerîfden meb‘ûs 

Ahmed Rahmet ibn-i Hasan Efendi mahal-i mezrâya varub Mühendis Belede Kolağası 

fütüvvetlü Ramiz Efendi ibn-i Ahmed dahi birlikde olarak akd-ı meclis-i şer‘-i âlî idüb dîvâr-ı 

mezbûr merkum Dimitri’nin müstakîlen mülki olduğunu merkum Dimitri’den şâhid taleb 

itdikde merkum Dimitri dahi lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şahâde idikleri ihbâr olunan ahrâr-ı 

ricâl tezâhür iden der-kâr Baskili veled-i Yorgi ve Yorgancı Toduroz ve Ledazdariye’nin 

şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât-ı müddeâ itdiğinden başka mûmâ-ileyh 
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kolağası muktezâ-yi âlim mühendisi dîvâr- mezbûr merkum Dimitri’nin olduğunu keşf idüb 

bâlâya gelüb meclis-i şer‘-i âli vuku‘-inhâ etmeleriyle mûcibince merkum Andik bi-vech-i 

şer‘î müdâhaleden men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-

men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrin min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ 

ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 146 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcı Kara Mahallesi ahâlîsinden olub İğdir Kazâ‘sı 

kurâsından Kemer Karyesi’nden Veli bin Halil nâm kimesnenin li-ecli’l- muslihûn-ı tesviye-

yi umûrına hemen meclis-i murâfaada vasî-i nasb olunan el-Hâcc Hüseyin Ağa ibn-i 

Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîfde biz kazâ‘-i mezbûre kurâsından Kemercine 

Karyesi ahâlîsinden Kara Süleyman ibn-i Süleyman nâm kimesne muvâcehesinde merkum 

Süleyman vasî bulunduğum Veli’nin mâlından otuz üç bin guruş gasb idüb hâlâ zimmetinde 

imsâl ider olmağla meblağ-ı merkum otuz üç bin guruş merkum Süleyman’dan bi’l-vesâye 

hâlâ taleb iderim deyü lede’t-da‘vâ ve’l-inkâr vasî-i merkum el-Hâcc Hüseyin da‘vâ-yı 

meşruhâsını ber-nehc-i şer‘î isbât idemeğin bilâ-beyyine ba‘de’t-tahlîf muârazâdan men' 

olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 147 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Garibce Karyesi ahâlîsinden 

işbu râfi‘ü’l-i‘lâm Ömer bin Hacı oğlu Hasan nâm kimesne medine-i mezbûre meclisinde 

ma‘kud-ı meclis-i şer‘îmiz ve vacîbü’t-tevkîrde müftî-i belde ve bi’l-cümle meclis-i a‘zâ-i 

livâ hâzır oldukları halde yine karye-i mezbûre ahâlîsinden Hüseyin bin Balcı oğlu Ömer nâm 

kimesne muvâcehesinde karye-i mezbûre ahâlîsinden Leylekli el-Hâcc Hasan Ağa’nın kızı 

Fatıma ümm-i bikr bâliğa-i âkılanın da hâzırate olduğu halde işbu târih-i i‘lâmdan on ay 

mukaddem ya‘nî sene-i sabık seksen bir senesi şehr-i ramazaü’l-mübârekin onuncu 

pazarirtesi güni karye-i merkumede babası işbu hâzır-ı bi’l-meclis el-Hâcc Hasan Ağa’nın 

odasında hâzıra-i mezbûre Fatıma’ya beş yüz bir guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle şühûd-ı 

huzûrlarında tezvîc idüb ol vechle hâzıra-i mezbûre Fatıma târih-i merkumdan berü hâlâ 

zevce-i menkûham iken mezbûr Hüseyin bi-gayr-i hakk-ı zevcem hâzıra-i mezbûre Fatıma’ya 

târih-i i‘lâmdan iki ay mukaddem cebren ve kasden kaldırub el-hâlet-i hazîhi mezbûreyi ben 
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tezvîc eyledim deyü müdâhale ider olmağla suâl olunub mezbûr Hüseyin’in zevcem 

mezbûreyi bi-vech-i şer‘î müdâhalesinin men'iyle nefsini bilâ-teslîm hâzıra-i mezbûre 

Fatıma’ya yenbiye olunmak matlubumdur deyü da‘vâ itdikde hâzıra-i mezbûre dahi mezbûr 

Ömer’i takrîr-i meşrûhasında tasdîkde ve mezbûr Hüseyin cevâbında fi’l-hakika müddeî-i 

mezbûr Ömer târih-i i‘lâmdan on ay mukaddem karye-i merkumede babası hâzır-ı mezbûr 

Leylekli el-Hâcc Hasan Ağa’nın odasında işbu hâzıra-i mezbûre Fatıma’ya beş yüz bir guruş 

mehr-i müeccel tesmiyesiyle şühûd-ı huzûrında tezvîc idüb ol vechle hâzıra-i mezbûre Fatıma 

mezbûr Ömer’in zevce-i menkûhası olduğu halde mezbûr Ömer târih-i i‘lâmdam yedi ay 

mukaddem ya‘nî sene-i sabık seksen bir senesi Zilhiccetü’ş-şerîfin yirminci salı güni vakt-i 

zuhûrda karye-i mezbûrda Balcı oğlu Süleyman odasında Leylekli el-Hâcc Hasan Ağa’nın 

kızı zevcem Fatıma bundan üç talâk ile boş olsun dimekle mezbûre Fatıma mezbûr Ömer’den 

ol vakit talâk-ı selâse ile mutlak olduğu eclden mezbûre Fatıma zât-ı zevci olmadığı halde 

târih-i i‘lâmdam iki ay mukaddem medine-i mezbûre nevâhiyesinden Hani Nâhiyesi’nde 

Nâhiye-i mezbûre Müdürü Ahmed Ağa’nın odasında önünde şühûd-ı mahzarlarında üç yüz 

bir guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle nefsini bana tezvîc ben dahi tezvîc ve kabûl itmişdim 

deyü ve hâzıra-i mezbûre Fatıma dahi mezbûr Hüseyin’i def‘-i meşrûhasında tekzîb ve her 

biri def‘-i mezbûr Hüseyin’in def‘ini inkâr idüb ve def‘-i mezbûr Hüseyin dahi şâhid-i âdil 

ikâmesinden ihzâr-ı acz idüb mezbûr Ömer’den ber-vech-i muharrer talâk vuku‘ bulmadığına 

bilâ-taleb mezbûr Ömer vech-i şer‘î üzre bi’l-muvâcehe tahlîf olunmağın mûcibince def‘-i 

mezbûr Hüseyin bilâ-beyyine-i zevciyyet da‘vâsıyla zevcân-ı mezbûran Ömer ve Fatıma’dan 

her birimize muârazâdan men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

bâkîü’l-emr men-lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/47a 

No: 148 

Medine-i Antalya kurâsından Karabayır Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem bi-

emrillâh-i teâla fevt olan Ali ibn-i Veli bin Halil’in verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkeleri 

Aişe Hatun bint-i Ali ve Kezban Hatun bint-i Osman zevce-i evvelisi mezbûre Aişe 

Hatun’dan mütevellid sulb-i sagîr oğlu Murad ve vâlidesi Rabia Hatun bint-i es-Seyyid Ali’ye 

münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra karye-i 

mezbûrede karındaşı Ömer bin Veli ve İsmâîl ibn-i Molla Halil ve Osman ibn-i el-Hâcc Ömer 

ve Salih ibn-i Mustafa ve Abdurrahman Efendi ibn-i Ali hâzır oldukları halde akâbinden 

amm-ı zâdesi Ömer bin Veli üzerine nazâr-ı nasb ve intibâ' eylediği kezâlık sâbit olan dâîsi 
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Abdurrahman Efendi ibn-i Hasan nâm kimesneler ile sigâr-ı mezbûrın mâlını hıfz ve tesviye-i 

umûrına kıbel-i şer‘den vasî-i mansûb amm-ı zâde Ömer Ağa vesâir verese-i kibârdan taleb 

ve ma‘rifetleriyle ve nâibimiz Ahmed Efendi ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrir ve beyne’l-

verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn min Recebü’l-

ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrda bir bâb  Müsta‘mel kara çadır   Üç yaşında erkek deve  

mülk-i menzil kamış orağı  aded 1     600 guruş 

50 guruş    60 guruş      

 

Oniki yaşında dişi ak deve  Yedi yaşında bir res‘    Öküz çift  

aded 1     yağız at aded 1   aded 1  

600 guruş    650 guruş    700 guruş  

 

Davar aded 16   Davar aded 4   Hınta kile 9  

504 guruş    180 guruş    180 guruş  

 

Şeker kile 6    Dakik keyl 10   Bulgur keyl 3 

70 guruş    250 guruş    80 guruş  

 

Çuval çift aded 5  Yün tarı aded 1  Cedîd kilim aded 1 

100 guruş    25 guruş    70 guruş  

 

Döşek aded 2    Kebîr bakır aded 1   Süd çömleği aded 1  

20 guruş    30 guruş    10 guruş  

 

Süd leğeni aded 1   Ayaklı helki    Mertebânî aded 2  

20 guruş    25 guruş    30 guruş  

 

Sahan aded 3    Su tası aded 1    Tapan aded 1  

30 guruş    5 guruş    25 guruş  

 

Tencere ma‘ kabak aded 1  Kebîr kazgan aded 1   Kahve takımı aded 1  
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35 guruş    100 guruş    40 guruş  

 

Tüfenk aded 1   Penair kıyye 8   Yağ kıyye 3  

50 guruş    30 guruş    30 guruş  

 

Çıfıt takımı   Hırdavat menzil   Yaylada iki göz mülk-i menzil 

59 guruş    75 guruş    500 guruş  

 

Nakd-i kese aded 4   İki rubalar?  

(Silik) guruş    83 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-tereke  

4660 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn  Mehr-i müeccel zevce-i Def‘a mehr-i müeccel  

126 guruş    menkûha Aişe Kadın   zevce-i mezbûre Kezban 

    151 guruş    151 guruş  

 

Resm-i âdî   Kaydiyye    Masârifât-ı müteferrika  

120 guruş    6 guruş 30 para   79 guruş  

 

Varaka-bahâ'   Muhziriyye zerzevât 

3 guruş    20 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât  

658 guruş  

 

Yekûnü’l-taksîm beyne’l-verese  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-   Hissetü’z- zevcetü’l-  Hissetü’l-ümmü’l-mezbûre  

mezbûre Aişe Hatun   mezbûr Kezban Hatun Rabia Hatun  

250 guruş 20 para   250 guruş 20 para   668 guruş  
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Hissetü’l-ibnü’l-sagîr  

Murad Efendi     

2839 guruş     

 

XV/47b 

No: 149 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi ahâlîsinden olub bundan dört 

buçuk sene vefât iden Veli Efendi oğlu el-Hâcc Hüseyin’in sulb-i sagîr oğlu İbrahim ve 

sulbiyye-i sagîre kızları Rabia ve Hafize’nin vasî-i mansûbları merkum Ali Çavuş umûr-ı 

vesâyeti kemâ-hüve rüiyyetden aczini bi’l-izhâr vesâyet-i mezkûreden isti'kâf ve istifâ' 

etmekle sigâr-ı mezbûrunın vâlideleri olub vesâyet-i uhdesinden gelmeğe kadir idüği ihbâr 

olunan mezbûre Aişe Hatun dahi derûn-i rüiyyete Hakik oğlu Samet ibn-i Veli nazâr-ı nasb 

ve ta‘yîn olundukdan sonra vasî-i mezbûre Aişe ve nazâr-ı merkum Samet iltimâsları ile bin 

iki yüz seksen bir senesi şehr-i Seferü’l-hâyrinin  yirmi üçünci güninden işbu bin iki yüz 

seksen iki senesi Recebü’l-ferdinin yirmi üçünci günine kadar vaz‘iyyedi tarafından vasî-i 

sabık merkum Ali Çavuş sigâr-ı mezbûrın mâllarından makbûz ve masrûfenin ma‘rifet-i şer‘ 

ile hesâb-ı rüiyyeti âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâlîs min aşere ve’l-işrîn min 

şehr-i Recebü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

2819 guruş 00 para  Ber-mûcib derûn-ı defter-i kassâm-ı mezbûrdan İbrahim ve Rabia ve 

Hafize’nin res‘ -i mâlları  

0191 guruş 30 para  Nukud-ı mezkûrdan elzem-i rec' olunub hasıl olan müreccehi  

0300 guruş 00 para  Antalya menzili icâresinden vasî-i sabık Ali Çavuş’ın makbûzı  

0360 guruş 00 para  Bağçe icâresinden vasî-i sabık Ali Çavuş’ın makbûzı  

3670 guruş 30 para   

1080 guruş 00 para  Bir sene zarfından harc ve zarf olunan nafaka mikdârları  

2590 guruş 30 para  

0080 guruş 00 para  Harc-ı muhâsebe ve harc-ı hüccet vesâyet ve nafaka  

2510 guruş 00 para   

0010 guruş 00 para  Kaydiyye-i defter  

2500 guruş 00 para  

0010 guruş 00 para Vasî ve nafaka-i hatîbleri yazmak içün olunan kâğıd-ı bahâ' 

2490 guruş 00 para  
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0020 guruş 00 para  Kalemiyye  

2480 guruş 00 para  

 

1000 guruş 00 para  İşbu meblağ mukâbelesinde vasî-i sabık Ali Çavuş’ın vasî-i lâhik Aişe 

Hatun’a devr ve teslîmât ve havâlet-i nakden  

0360 guruş 00 para  Havâle ve kabz itmiş olduğu bağçe-i icâresi 

1150 guruş 00 para  İmzan Kâhya ve Hamamcı Deli Ömer oğlu Mustafa’dan iki kat tahvîl-i 

nukud-ı havâle  

0100 guruş 00 para  Deli İbrahim’den bâ-tahvîl-i havâle 

0809 guruş 00 para  Ekengöz Hafız oğlu Hüseyin bâ-tahvîl-i havâle  

3419 guruş 00 para   

1080 guruş 00 para  Bâlâda tenzîli olunan nafakaya mahsûb olunan  

2339 guruş 00 para    

0131 guruş 30 para  Def‘a vasî-i merkumun nakden teslîmi 

2470 guruş 30 para  

 

İşbu iki bin dört yüz yetmiş guruş otuz para vasî-i lâhik mezbûre Aişe Hatun’a li-ecli’l-âladan 

teslîm olunduğı işbu mahalle şerh virildi 

 

No: 150 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi ahâlîsinden iken bundan dört sene 

mukaddem vefât iden el-Hâcc Hasan ibn-i Veli Efendi ibn-i Abdullah’ın sulb-i sagîr oğlu 

(silik) ve sulbiyye-i sagîre kızları Rabia ve Hafize’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den 

vasî-i mansûbları Çakerci oğlu Debbâğ Ali Çavuş Ömer ibn-i Mehmed nâm kimesne umûr-ı 

vesâyeti kemâ-hû hakk-ı rüiyyet ve idâresinden ihtiyâcını bi’l-ihzâr vesâyet-i mezkûrdan bi’t-

tav‘ ve’r-rızâ‘ istinkâf ve iştigal etmekle sigâr-ı mezbûrenin tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den yerine ber-vasî-i nasb lâzım ve mühim olmağın sigâr-ı mezbûrunun vâlideleri olub 

emânet ile ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf ve mehr-i vechle vesâyet-i uhdesinden gelmeğe 

kadr∗ idiği zeyl-i vasikâda muharrer ve evâsıt-ı müslimin ihbârlarıyla lede’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve mütehakkık olan zât-ı ta‘rîf-i şer‘le ma‘rûfe işbu bais‘ü’l-kitâb-ı Aişe bint-i Hüseyin 

nâm hatun sigâr-ı mezbûrun İbrahim ve Rabia ve Hafize’nin vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî üzeine işbu hâzır-ı bi’l-meclis Çakmak oğlu Hamit 

                                                        
∗ Metinde “kadre” yazılmıştır 
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Ali ibn-i Deli Hüseyin nazâr-ı nasb ve ta‘yîn olundukda anlar dahi ber-suâl muharrer-i 

vesâyet ve nezâret-i merkumeleri kabûl ve hizmt-i lâzımeleri kemâ-yenbagi edâya taahhüd ve 

iltizâm eyledikden sonra vasî-i mezbûre talebiyle hâkim-i mevkiî sadr-ı kitâb bi’t-tevhikâtü’l-

müstehâb efendi hazretleri sigâr-ı mezbûrunın ber-mûcib-i defter-i kassâm babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarını ve emlâk ve rızâlarının icâre ve nemâsından 

mehr-i birine mâllarına târih-i kitâbdan yüz altmışar paradan cemâ'n dört buçuk guruş nafaka 

ve kisve-bahâ' farz ve tagrîr buyurub mebâliğine mefrûzât-ı mezkûratla sigâr-ı mezbûrun harc 

ve sarfa ve lede’l-iktizâ istidâneye ve inde’l-hatr mâl-ı mevrûslarına rücûa vasî-i mezbûre 

Aişe Hatun’a izîn virmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlîs ve’l-işrîn min 

şehr-i Recebü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Mehmed oğlu Hasan 

Ve Debbâğ Hacı Çavuş  

Ve Debbâğ Tongal oğlu Molla Mehmed  

Çıragöz oğlu Hafız Osman  

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Efendi  

Muhzır Ali  

Muhzur İsmâîl  

ve gayr-i hum  

 

XV/48a 

No: 151 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Millü Nâhiyesi kurâsından Kızıleski Karyesi ahâlîsinden Veli bin Mehmed nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i Antalya ahâlîsinden Mehmed Ağa ibn-i 

Abdullah nâm kimesne muvâcehesinde bundan yirmi gün akdem zâyi' olan kendi netâcımdan 

hâsıl ve on yedi yaşında ve kuyruğı üzeri çalık ve kara kıl tüyli bir res‘  devemi merkum 

Mehmed Ağa bi-gayr-i hakk zabt ider olmağla suâl olunıb mezbûr deveyi bana teslîm etmek 

üzre merkum Mehmed Ağa’ya tenbîh olunmak hâlâ murâdımdır deyü da‘vâ itdikde merkum 

Mehmed Ağa dahi cevâbında fi’l-vâki‘ mezkûr deveyi ben taraf-ı beytü’l-mâldan beş yüz 

guruşa sûk-ı sultânîde şer‘an aldım deyü zabtını ikrâr-ı lâkin mezbûr deve merkum Veli’nin 

netâcından hâsıl mâlı olduğu halde zâyi' olduğunu inkâr etmekle merkum Veli dahi merkum 

Mehmed Ağa ve taraf-ı beytü’l-mâldan vekîl-i müsecceli Süleyman bin Osman 
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muvâcehelerinde Millü ahâlîsinden Hüseyin bin el-Hâcc Halil ve Hüseyin bin Musa nâm 

kimesnelerin şahâdetleriyle da‘vâ-yı meşruhâsını ber-nehc-i şer‘î ba‘de’l-isbât ve’l-yemîn 

mûcibince mezkûr deveyi zilyet bulunan Mehmed Ağa merkum Veli’ye teslîm etmek üzre 

tenbîh-i şer‘î olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine imlâ olundu el-emr li-men lehü’l-

emr hurrire fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn [ve elf]  

 

No: 152 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Sağırlı Karyesi ahâlîsinden İbrahim ibn-i İsmâîl nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde karye-i mezbûre imâmı Mustafa Hâce ibn-i Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde 

karye-i mezbûre ahâlîsinden Hadice bint-i Abdullah nâm şeyb-i mâni'-i şer‘î ve nizâmisi 

olduğu halde nefsini yüz elli guruş mehr-i tesmiyesiyle mahzar-ı şühûdda bana tezvîc-i şer‘î 

itmiş iken merkum Mustafa Hâce benim içün merkum İbrahim merkume Hadice’ye kable’l-

nikâh zinâ' idüb ba‘de’l-nikâh etmekle nikâh-ı mezbûr sahîh olmaz deyü müdâhale etmekde 

bulunduğundan suâl olunıb müdâhale-i vakıâsı men' olunmak hâlâ matlubumdur dedikde 

lede’s-suâl merkum Mustafa Hâce kifâyet-i minvâl-i muharrer üzre olduğunu tâifen ikrâr 

etmeğin müdâhale-i vakıâsı meşrû' olmadığından ba‘de-mâ mârü’z-zikr nikâh-ı sahîhem 

değildir kelâmını bi daha takvâ istememek üzre merkum Mustafa Hâce’ye tenbîh olunduğı 

tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 153 

Medine-i Antalya mahallâtından Divan Piri  Mahallesi’nde vâki‘ Karaözlü Mescîdi 

dinmekle ârif mescîd-i şerîfin ta‘mîr ve termîmine bakacak bir mütevellisi bulunmadığından 

mahalle-i mezbûre sâkinlerinden ve mescîd-i şerîfin cemââtleri bulunan cerîde-i şer‘iyyede 

mazbûtâtü’l- esâmî cemâât-i müslimin meclis-i şer‘-i şerîfde hazîrun olub işbu hâmilü’l-

rakîm mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Molla Hasan bin İbrahim nâm kimesne mahzarında 

her birileri takrîr-i  kelâm idüb merkum Molla Hasan diyânetle mevsûf ve istikâmetle ma‘rûf 

bir zât gayr-i tasarrûfât bulunmağın mescîd-i mezbûrın cem‘-i galle-i mevkûfâtıyla ta‘mîr ve 

termîmi husûslarına bakmak üzre taraf-ı şer‘-i şerîfden tevellit-i cihet merkum Hasan’ın 

uhdesine ihâle olunmak matlubumuzdur dediklerinde hâkim-i mevkiî-i kitâb vefâtü’l-müvellâ 

ale’s-sebîlü’l-sevâb efendi hazretleri merkum Molla Hasan’ı mescîd-i serîf-i mezbûrın ta‘mîr 

ve termîmine bakmak üzre mütevellî-i nasb ve ta‘yîn eyledikde mûmâ-ileyh Hasan dahi 
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tevellit-i mezbûresi bi’l-kabûl hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya müteahhid olmağın 

gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahriren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i 

Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Rif'âtlu Miralay İsmâîl Bey  

Hamiyelü İsmâîl Bey zâde Hüseyin Bey  

Dârü’s-saâm Torun İsmâîl Efendi  

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Efendi  

ve gayr-i hum  

 

XV/48b 

No: 154 

Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi tevâbi‘nden Sağırlı ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât iden Hacı Mustafa bin Bekir nâm kimesnenin verâset-i sulb-i sagîr oğlu Durmuş 

nâm kimesneye inhisâr-ı lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sigâr-ı 

mezbûrın vâlidesi Neslihan nâm hatun ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile tahrir ve beyne’l-

verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye taksîm ve tevzî‘ kılınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-

vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur tahriren fi’l-yevmi’l-râbi‘ min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Koyunlarlı Koca Osman’ın  Def‘a mezbûr Osman’ın  Merkum kesesinden çıkan 

mukaddem bey‘ eylediği bey‘ eylediği erkek   akçesi  

danaların akçesi   danalarının akçesi   120 guruş  

240 guruş    40 guruş     

 

Mezbûr Koca Osman’ın  Kızıl çuval    Kilim hurda olarak  

bey‘ eylediği dananın akçesi aded 1     aded 1  

130 guruş    60 guruş    10 guruş  

 

Kavvâsda çuval akçesi  Tencere aded 2  Çanak aded 4 

30 guruş    40 guruş   20 guruş  

 

Çömlek aded 1   Bakır aded 1   Süd leğeni aded 1 
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20 guruş    20 guruş    20 guruş 

 

Küçük tağan aded 1   Cebken aded 1   Hurda kumaş kuşağı aded 1 

5 guruş    60 guruş    50 guruş 

 

Müsta‘mel kutnî entari  Harlık aded 1    Itr-ı şâhî ve mesik akçesi 

aded 1     40 guruş    20 guruş 

30 guruş     

 

Koca Osman zimmetinde  

50 guruş  

 

Yekûnü’l-eşyâ ve’l-nakd  

1040 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye    Masârifât-ı müteferrika  

26 guruş   2 guruş    Varaka-bahâ' 

        75 guruş  

 

Mukaddem tatlîk eylediği  

zevcesi Neslihan’a nikâh  

içün bâkî-i deyni 

61 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât  

164 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

876 guruş  

 

İşbu sekiz yüz yetmiş altı guruş sagîr-i mezbûr Durmuş’ın hissesine isâbet idüb mezbûrın 

vesîsi bulunan vâlidesi Neslihan Hatun yedine li-ecli’l-hıfz teslîm olunduğı müşâr işbu 
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mahalle şerh ve tahrir kılındı  

 

Sahh 

 

XV/49a- 

No: 155 

Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi tevâbi‘nden Sağırlı ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât iden el-Hâcc Mustafa bin Bekir bin Abdullah nâm kimesnenin sulb-i sagîr oğlu 

Durmuş’un mâlını hıfz ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘den ber-vasî-i nasb ve ta‘yîn olunmak 

ehemm ve elzem olduğu eclden sagîr-i mezbûrın vâlidesi olub her vechle vesâyet-i 

uhdesinden gelmeğe kadir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla 

mütehakkık olan zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rûf işbu bais‘ü’l-kitâb Neslihan bint-i Abdullah nâm 

hatun hâkim-i mevkiî-i sadr-ı kitâb tevâbil ve hüsn-i meâb efendi hazretleri sagîr-i mezbûrın 

vakt-i rüşd ve sedâdına değin babası müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlını hıfz ve tesviye-

i umûrına vasî-i nasb ve ta‘yîn buyurdukda ol dahi vesâyet-i mezkûre-i kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini edâya taâhhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahriren fi’l-

yevmi’l-hâmis min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Sağırlı’da sâkine Mustafa Hâce 

ve Koyunlulu Koca Osman  

ve Muzırbaşı Mehmed Ağa 

ve Hatip Osman Ağazâde Bekir Efendi  

ve gayr-i hum 

 

No: 156 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Kiçi Bâli Mahallesi ahâlîsinden el-Hâcc Mehmed bin 

Abdullah nâm kimesne yine medine-i mezbûre kurâsından Molla Mehmed bin el-Hâcc Salih 

muvâcehesinde merkum Molla Mehmed İstanos’dan gelür iken benim devemi çeküb gelür 

iken merkum Mehmed’in hakkı olmaksızın merkum devemin çamurdan ayağı kayub helâk 

olmağla merkum Molla Mehmed mezbûr devenin kıymetini bana zamân olması hâlâ 

matlubumdur deyü da‘vâ etmesi şer‘an mesmû' olmadığı merkum el-Hâcc Mehmed’e tevhîm 

ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-
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tâsi‘ min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 157 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Alaiye ahâlîsinden Hasan bin Yûsuf nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde Bursalı Ali bin Abdullah nâm kimesne muvâcehesinde merkum Ali’nin zimmetinde 

kendisine bey‘ itmiş olduğum burçak tahammî esmânından bin dört yüz elli beş guruş alacak 

hakkım olmağla suâl olunıb meblağ-ı mezbûr bin dört yüz elli beş guruş merkum Ali’den 

bana alıvirilmek hâlâ murâdımdır deyü da‘vâ eyledikde merkum Ali dahi cevâbında cihet-i 

merkumdan meblağ-ı mezbûr bin dört yüz elli beş guruş müddeî-i merkum Hasan’a deyni 

olduğunu tâifen ikrâr etmeğin mûcibince meblağ-ı mezbûr bin dört yüz elli beş guruş merkum 

Hasan’a edâ etmek üzre merkum Ali’ye tenbîh olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Şabanü’l-muazzam 

li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 158 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Sofular Mahallesi sâkinelerinden Moralı Salih Ağa 

ibn-i Halil nâm kimesnenin zevcesi Ümmühan bint-i Mustafa nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde merkum Salih Ağa muvâcehesinde merkum Salih benim zevc-i dahîlem ise de 

beyyinemizde bir cihetle muâşeret olmadığı eclden bin yüz on bir guruş mehr-i müeccel-i 

müsemmâm ve nafaka-i iddet ve müennes-i süknâm ve bi-hakkü’l-hasenât hücremde olan 

merkum Salih Ağa’nın benden mütevellid bir yaşında oğlu Ali’nin yedi yaşına kadar nafakası 

dahi benim kendi üzerime olmak üzre merkum Salih Ağa’dan boşanmağınca hal‘ oldum 

dedikde merkum Salih Ağa dahi şart-ı mezkûr üzre boşanmağınca muhâlaatı kabûl etmekle 

merkume Ümmüham merkum Salih Ağa’dan beyânen mutallâka olduğuna hükm-i şer‘-i lâhik 

olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Sahh  

 

XV/49b 

No: 159 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  
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Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinelerinden ve devlet-i 

âliye tebaasının Rum Milleti’nden Hacı Yani bint-i Mendoz nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde yine medine-i mezbûre ahâlîsinden karındaşı Elyaz veled-i Mendoz nâm kimesne 

muvâcehesinde merkum Elyaz ile müşterek on sekiz karış tarîkden hisseme isâbet idüb benim 

hücrelerime muttasıl olan dokuz karış tarîkimi merkum Elyaz’ın hissesinden li-ecli’l-ifrâz 

ve’l-tefrîke ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile vaz‘ olunan fâsılamı merkum Elyaz’a bi-gayr-i hakk-ı 

hadem etmekle suâl olunıb fâsıla-i mezbûreyi yine ke’l-evvel mahalline vaz‘ etmek üzre 

merkum Elyaz’a tenbîh olunmak hâlâ matlubumdur deyü lede’t-da‘vâ merkum Elyaz 

hademesini inkâr etmeğin tarâf-ı şer‘-i şerîf-i enverden Başkâtib İsmâîl Hakkı Efendi ve 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa ve ve’l-keşf mahalle-i mezbûrda lede’l-irsâl-ı merkum Elyaz’ın 

fâsıla-i mezbûreyi bi-gayr-i hakk-ı hadem eylediği bi’l-eşhâd zâhir olmağın mûcibince 

merkum Elyaz fâsıla-i mezbûreyi ke’l-evvel mahalline vaz‘ etmek üzre kendisine tenbîh 

olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire 

fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

No: 160 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya kurâsından Çerkinoba Karyesi sâkinelerinden Sultân bint-i Ali nâm 

hatun yine karye-i mezbûre ahâlîsinden Bekir bin İbrahim muvâcehesinde merkum Bekir 

amm-ı zâdem olub müteveffâ pederim Ali’den bana mevrûs olan kaffe-i emvâl ve eşyâyı zabt 

idüb benim hisse-i ırsiyyemi bana virmedi suâl olunıb hisse-i ırsiyyem hesab olunıb bana 

alıverilmesi hâlâ matlubumdur deyü da‘vâ itdikde merkum Bekir cevâbında merkum Sultân 

kendi hisse-i ırsiyyesini tamâmen aldığından başka benim hissemden dahi bin yüz kırk beş 

guruş fazla kabz eyledi isterim dedikde merkum Sultân dahi fî’l-vâki‘ meblağ-ı mezbûrı 

merkum Bekir’in hissesinden ahzını tâifen ikrâr ve i'tirâf itdikden sonra beynlerine muslihûn-ı 

tavassut idüb merkum Sultân karye-i mezbûrede vâki‘ inde’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-

etrâf iki dönim mikdârı havluya müştemil bir bâb mülk-i menzilini bedel-i sulh olarak 

merkum Bekir’e virmek üzre inşâ-i akd-i sulh eylediklerinden sonra ahz-ı hüma-yı  âherin 

kabûlini hâvî birbirlerinin zimmetlerini âmme-i da‘vâ ve kaffe-i mütâlebâtdan ibrâ-i âmm-ı 

şer‘î eyledikleri tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr 

hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 
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No: 161 

Medine-i Antalya mahallâtından ve Câmi‘-i Âtik Mahallesi sâkine vefât-ı ta‘rîf-i şer‘î 

ile ma‘rûfe olan Zeyneb bint-i Ahmed nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde kable’l-bulûğ 

kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî olub bundan akdem bâliğ ve reşîd olduğu vech-i şer‘î 

üzre sâbit olan sadr-ı kebîr oğlu işbu bais‘ü’l-kitâb Ahmed bine’l-menğû' Hamal Ali 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb oğlum mezbûr Ahmed ile sagîre 

kızım Zehra müvahhere-i vefât iden diğer oğlum Hüseyin’in sâkineler içün yedimde olan 

mâl-ı mevrûslarıyla bâlâdan el-şer‘î sekiz bin guruş bi’l-vesâye iştirâ eylediğim sâlifü’z-zikr 

Câmi‘-i Âtik Mahallesi’nde vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve ve’l-müştemilât bir bâb mülk-i 

menzillerinden mâ-adâ hâl-i sagîrlerinde babaları müteveffâ-yı merkum Hamal Ali’den 

müntakil hâl-i mevrûsları olub ber-mûcib-i defter-i kassâm cem‘an beş bin yirmi sekiz guruş 

otuz para bi’l-vesâye zimmetim olan nukudlarından oğlum merkum Ahmed hisse-i 

ırsiyyesinin metâlibesine müteallik-i âmme-i da‘vâdan benim zimmetimi ibrâ ve iskât 

etmekle ben dahi muahharen vefât iden oğlum Hüseyin’in menzil ve nakd ve mezkûrede olan 

hissesinden sâddesi hisse-i ırsiyye ve gerek zikr olunan mülk-i menzillerine kendi mâlım ile 

binâ' ve inşâ eylediğim bir oda içün vuku bulan masârif-i ta‘mîriyemin müeâllibesine 

müteallik ve da‘vâdan oğlum kebîr-i merkum Ahmed ve kızım sagîre-i mezbûre Zehra’nın 

zimmetlerini ibrâ ve iskât eylediğimde oğlum kebîr-i merkum Ahmed dahi ibrâ-i mezkûrı 

kabûl etmemeğin fî-mâba‘d menzil-i mezkûrın üç sehem itibariyle iki sehem oğlum merkum 

Ahmed’in bir sehem kızım sagîre-i mezbûre Zehra’nın mülk-i sahîhleri olub benim vecihâmın 

ol veche alâka ve medhâlim kalmamışdır deyü mezbûre Zeyneb Hatun’ın cem‘-i takrîrini 

merkum Ahmed dahi tasdîk etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fî-evâhir-i şehr-i 

Cumâde’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

Nüshâ-i sâniyesi temdîd olunmadı 

 

XV/50a 

No: 162 

Antalya kurâsından Çerkinoba Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Dudu 

bint-i İsmâîl bin Ali bin Hüseyin nâm hatunın verâset-i anası Fatıma ile ve li-ümm kız 

karındaşları Aişe ve Sultân ve li-ümm er karındaşı Osman ve bine’l-amm Ali nâm 

kimesnelerin inhisâr-ı lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu verese-i 

kibârın da‘vâ ve iltimâsları ile ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile tahrir ve beyne’l-verese bi’l-

faraziyyetü’ş-şer‘iyye taksîm ve tevzî‘ kılınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i 

âtîü’z-zikr ve beyân olunur tahriren fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti 
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isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Ala öküz   Ala düğe ma‘ dana  Üçünden çıkma kogur tosun  

aded 1     aded 1     aded 1 

250 guruş    200 guruş    300 guruş  

 

Üç yaşında kara düğe  Mukaddem bey‘ olunub   Sakar öküz  

aded 1    mezbûre Fatıma Hatun  aded 1  

200 guruş    üzerinde olan öküz akçesi 400 guruş  

    280 guruş     

 

Kablan? kogur öküz aded 1  Kızıl sığır aded 1   Çalak sığır ma‘ dana aded 1  

400 guruş    300 guruş    200 guruş  

 

Üç yaşında kogur öküz  Mukaddem bey‘ olunub   Dört yaşında kara tosun  

aded 1     mezbûre Fatıma Hatun  aded 1  

200 guruş    üzerinde olan düğe akçesi 250 guruş  

    140 guruş  

 

İki yaşında sakar erkek  Mukaddem bey‘ olunub  Hûrî kısrak ma‘ koyun  

dana aded 1   Fatıma Hatun üzerinde aded 1  

60 guruş    olan yağız kısrak akçesi 400 guruş  

    500 guruş     

 

Mukaddem bey‘ olunub  Üç yaşında dişi al tay  Dört yaşında dişi kulâ kısrak  

Fatıma Hatun üzerinde aded 1     aded 1  

olan çakır bâr-gîr akçesi 300 guruş    350 guruş  

160 guruş     

 

Kırmızı dişi kebelek?   Altı yaşında malûl erkek  Mukaddem bey‘ olunub Fatıma 

aded 1     deve aded 1    Hatun üzerinde olan iki  

800 guruş    500 guruş    yaşında dişi kara tay akçesi 

        300 guruş  
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Çorba tası aded 1   Müsta‘mel tencere aded 1  Süd leğeni aded 1  

30 guruş    40 guruş    10 guruş  

 

Çanak aded 2   Tağan aded 2    Su tası aded 1  

15 guruş    25 guruş    10 guruş  

 

Beşlik altun aded 18  Rub‘iyye altun aded 5  Yirmilik altun aded 1  

90 guruş    45 guruş    20 guruş  

 

İstanbul rub‘ aded 1   Mısır rub‘ı aded 1   Gümüş başlık  

7 guruş    6 guruş    100 guruş  

 

Gümüş bilezik   Kazgan kıyye 6   

60 guruş    120 guruş  

 

Yekûnü’l-eşyâ ve’l-nakd  

7018 guruş     

 

Yekûni’l-ihrâcât∗ 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye    Varaka-bahâ'sı 

176 guruş 20 para   10,5 guruş 10 para   5 guruş  

 

Masârifât-ı müteferrika  

65,5 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât  

208 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

6760 guruş  

  

                                                        
∗ Doğrusu “minhal-ihrâcât” olacak 
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Hissetü’l-ümmü’l-    Hissetü’l-âfetü’l- ümmü’l- Hissetü’l-âfetü’l- ümmü’l- 

mezbûre Fatıma   mezbûre Aişe    mezbûre Sultân  

1125 guruş    751 guruş    751 guruş 

 

Hissetü’l-ah- leb-i    Hissetü’l-bine’l-amm-ı 

mezbûr Osman   mezbûr Ali  

751 guruş    3382 guruş  

 

XV/50b 

No: 163 

Medine-i Antalya mahallâtından Divan Piri Mahallesi’nde sâkin Çeribaşızâde Azmi 

Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim Efendi meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre 

mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi’nde sâkine işbu bais‘ü’l-kitâb Kahveci İzzet Çavuş ibn-i 

Abdi Çavuş mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-

zikrin sudûruna değin bi-tarîkü’l-verese müstâkilen yedimde mülk ve hakkım olub medine-i 

mezbûre çarşusında Sebilihâneönü nâm mahallde vâki‘-i etrâf-ı erbaadan bir tarafı Semerci 

Hacı Yorgi dükkânı ve bir tarafı Zenaşir oğlu Hacı İstariti dükkânı ve bir tarafı kal‘a hendeki 

ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk sebze ve etçi 

dükkanı bi-cümleten maîşetimle ve yahudiye tarafından îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside 

ve uhûd-i mübtelâ tagrîr ve gabin muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘-i ile iki bin beş yüz 

guruş merkum İzzet Çavuş’a bey‘ ve temlîk ve teslîm eyledikde ol dahi ber-minvâl-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr iki bin beş yüz guruş müşterî-i merkum İzzet Çavuş yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz ve kabz ve kabûl eyledim fî-mâba‘d dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrda benim aslen 

ve kat'ân alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i mezbûr İzzet Çavuş’ın mülk-i müşterâsı ve 

hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlîs aşere min şehr-i Şabanü’l-

muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Nufûs Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi  

Manav oğlu Cîrân Süleyman Çavuş 

Bakkal Kapucı Muuddin oğlu Hüseyin  

Çividci oğlu Ahmed Çavuş  
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Moralı Deli Halil oğlu Ali Ağa  

İtmekçi Mehmed Kurkur  

ve gayr-i hum  

 

No: 164 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Sülekler Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Cezayirli Ahmed bin Ömer 

bin Hasan’ın sülüs mâlını vücûh yere sarf ve harc-ı vasî tahtında el-Hâcc Emin Efendi ibn-i 

Musa nâm kimesne müteveffâ-yı merkumın sülüs mâlı olan üç bin guruşı vücûh yere sarf 

etmeyib hâlâ zimmetinde imsâk ider deyü huzûr-ı şer‘-i şerîfe ihbâr olunmağın vasî-i merkum 

el-Hâcc Emin Efendi meclis-i şer‘-i şerîf bi’l-ihzâr meblağ-ı mezbûr üç bin guruşın vücûh 

yere sarf olunub olunmadığı kendisinden suâl ve istihbâr olundukda kemâ-hû-yenbagi 

vasiyyet-i mezbûre üç bin guruşı vücûh bire sarf eylediği ihbâr ve üzerine red ve zemân lâzım 

geldiği yemîn-billâh estâr etmeğin mûcibince tarâf-ı şer‘-i şerîfden tasdîk-i güftâr olunduğı 

tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-

yevmi’s-sâlîs aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/51a 

No: 165 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Fî’l-asl Burdur ahâlîsinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden Çelebi oğlu 

Marko veled-i Kiryako medine-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer‘-i huzûr ve îcâbü’l-

tevkîrde Yeni Osmanlı Aşîreti’nden işbu râfi‘ü’l-i‘lâm Çukadar oğlu el-Hâcc Mahmud ibn-i 

İsa nâm kimesne muvâcehesinde mezbûr el-Hâcc Mahmud’ın yedinde olub işbu mahkeme 

havâlisinde muâyyen olunan yedi buçuk yaşında al bâr-gîr üç seneden beru bi-tarîkü’ş-şer‘î 

mülkim olub târihden bir buçuk sene mukaddem mezkûr bâr-gîr eniştem gaibü’l-ammü’l-

meclis Hacı Yordan yedinde emânet mülk iken mezbûr el-Hâcc Mahmud bâr-gîr-i mezbûrı ol 

târihde Kızılkaya Pazarı’nda eniştem merkum Yordan yedinden ahz ve zabt itmiş olmağla 

bi’l-istihkâk taleb iderim deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında işbu al bâr-gîr benim 

kısrağımdan doğmış mülkümdür ve îcâb-ı husûs-ı mezbûrda müddeî-i netâc-ı beyyinesi 

evveli olmağla mezbûr el-Hâcc Mahmud müddeâsını  aşîret-i mezkûr ahâlîsinden her biri 

lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idüklerin ihbâr olunan Mellü Musa ibn-i el-Hâcc 

Hüseyin ve el-Hâcc Mahmud ibn-i el-Hâcc Musa nâm kimesneler şahâdetleriyle bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer‘î ba‘de’l-isbât ve’l-tahlîf mûcibince müddeî-i merkum Marko da‘vâ-
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yı mezkûresiyle mezbûr el-Hâcc Mahmud’a bi-vech-i şer‘î muârazâdan men' olunduğı tescîl 

ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu hurrîre fî 15 Şaban sene 1282 

 

No: 166 

Medine-i Antalya mahallâtından Sağır Beğ Mahallesi ahâlîsinden Hazînedâr el-Hâcc 

Ahmed Ağa ibn-i Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb Ali 

Onbaşı ibn-i Ahmed nâm kimesne mahzarında bi’t-tav' ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-

i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin müstakilen yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrda 

vâki‘ etrâf-ı erbaadan bir tarafı Yemînci Mehmed menzili ve bir tarafı Hutemoğlu menzili ve 

bir tarafı Zillioğlu menzili ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî bir göz hücre ve bir 

dönim mikdârı havluyu müştemil bir bâb mülk-i menzilim tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî 

şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile dört bin beş yüz guruş işbu 

hâzır-ı bi’l-meclis Ali Onbaşı’ya bey‘ eylediğimde ol dahi semeni olan meblağ-ı mezbûrı 

tamâmen ve kâmilen bana edâ ve teslîm eyledi fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda aslâ 

ve kat'â benim alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i mezbûr Ali Onbaşı’nın mülk-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yehtâr mâlik ve mutasarrıf 

olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-

yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

No: 167 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Fî’l-asl istâne-i âliye ahâlîsinden ve devlet-i âliyenin Ermeni Milleti’nden ve mültezîm 

tâifesinden Hâce Canek veled-i İyveldehim? nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

medine-i Antalya eşref hanedânından el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed 

muvâcehesinde bundan akdem vefât iden berâtlu tüccâr-ı hayrîyyeden el-Hafız Abdu bin 

Mehmed bin Abdullah zimmetinde seksen bir senesi hazîne-i celîle-i devlet-i âliyeden iltizâm 

itmiş olarak ve erzât-ı resûmiyye hukukından kereste resm-i mirîsi olarak yirmi bin altı yüz 

altmış guruş (silik) olmağla bi’l-vesâye tereke-i müteveffâ-yı merkum vaz‘ü’l-yed olan işbu 

hâzır-ı bi’l-meclis Ömer Ağa’dan hâlâ taleb iderim deyü da‘vâ eyledikde merkum el-Hâcc 

Ömer Ağa dahi cevâbında fi'l-vâki‘ makul müteveffâ-yı (silik) tâife-i düyûnundan evvel îfâ 

olunmak Nizam Ali Efendi’nin (silik) müddeî-i merkum Hâce Canek’in taleb eylediği 

meblağ-ı mezbûr yirmi bin altı yüz altmış guruş sahîhan resm-i mirî ba‘de’l-mirûr değildir 

ma‘lûm olmağla ber-nehc-i şer‘î isbât matlubumdur dedikde müddeî-i merkum Hâce Canek 
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dahi da‘vâ-yı meşruhâsını Antalya Hanedânından Dizdârzâde Hasan Bey ibn-i Mehmed Ali 

Ağa ve Şehbender Vekîli Ahmed Tevfik Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesnelerin 

şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘an sâbit olunmağın mûcibince meblağ-ı mezbûr 

yirmi bin altı yüz altmış guruş tereke-i müteveffâ-yı merkumdan nizâğla iktizâsınca evvel be-

evvel müddeî-i merkum Hâce Canek’e edâ etmek üzre vasî-i merkum el-Hâcc Ömer Ağa’ya 

tenbîh olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr 

hurrire fî 15 Şaban sene 82 

 

XV/51b 

No: 168 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya civârında hîn-i nişîn Yeni Osmanlı Aşîreti ahâlîsinden Çukadar oğlu 

el-Hâcc Mahmud ibn-i İsa nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘îmizde medine-i Burdur ahâlîsinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden işbu 

râfi‘ü’l-i‘lâm Çelebi oğlu Marko veled-i Kiryako muvâcehesinde merkum Marko’nun 

yedinde olub işbu mahkeme-i şer‘iyye havâlisinde muâyyene olunan sekiz yaşını tekmîl 

idecek bir res‘  al bâr-gîr benim kısrağımdan doğmış mülkim olub târih-i i‘lâmdan üç buçuk 

sene mukaddem mülkimden zâyi' olmağla bi’l-istihâk taleb iderüm deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’l-

istintâk merkum Marko cevâbında bâr-gîr-i mezkûrı târih-i i‘lâmdan üç sene mukaddem 

Isparta’da mütemekkin devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden ve mültezîmiyye 

tâifesinden gaibü’l-adlîyyede Portakal oğlu Hâce Pedros nâm kimesneden sekiz yüz guruş 

iştirâ etmekle mülk-i müşterâsı olub müddeî-i mezbûr Hacı Mahmud’ın netâcen mülki 

olduğunu ba‘de’l-inkâr müddeî-i mezbûr el-Hâcc Mahmud ber-vech-i muharrer müddeâsını 

aşîret-i mezkûre ahâlîsinden her biri lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr 

olunan MollaMusa bin el-Hâcc Hasan ve el-Hâcc Mehmed bin Musa nâm kimesneler 

şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î ba‘de’l-isbât ve’l-tahlîf mûcibince bâr-gîr-i 

mezbûrun müddeî-i mezbûr el-Hâcc Mahmud’a şer‘an teslîmi lâzım gelmekle bâr-gîr-i 

mezkûrı merkum Marko müddeî-i mezbûr el-Hâcc Mahmud’a işbu mahkeme-i şer‘iyyeye 

teslîm itmiş olmağla merkum Marko bey‘-i merkum gaib-i âmmü’l-bâlâda Portakal oğlu Hâce 

Pedros’a rücû‘-i iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-

men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 169 
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Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Ân-asîl İstâne-i âliye ahâlîsinden ve devlet-i âliye tebaasının Ermeni Milleti’nden ve 

mültezîm tâifesinden Karabet veled-i Artin nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

medine-i Antalya eşref hanedânından Dizdârzâde Hasan Bey ibn-i Mehmed Ağa nâm 

kimesne muvâcehesinde seksen senesi hazîne-i devlet-i âliyeden der-uhde ve iltizâm itmiş 

olduğum a'şâr-ı şer‘iyye hukukunda Antalya ahâlîsinden müteveffâ Şeyh Efendizâde 

Süleyman Bey dinmekle arîf kimesne zimmetinde yüz bin guruş karîben alacak hakkım 

olmağla şimdi müteveffâ-yı mezbûrın bi’l-vesâye altmış beş bin guruş kıymetlü emvâl-i 

vâsıtasına vaz‘ü’l-yed bulunan işbu hâzır-ı bi’l-meclis Hasan Bey’den alacak hakkım mahsûb 

olmak üzre emvâl ve eşyâ-i mezbûrda bey‘ ve semeni olan meblağ-ı mezbûr altmış beş bin 

guruşı bana alıvirilmesi hâlâ matlubundur deyü da‘vâ eyledikde merkum Hasan Bey dahi 

cevâbında fi'l-vâki‘ ba‘de’l-iltizâm bulunan düyûn-ı müteveffânın düyûn-ı sâiresinin 

kaffesinden evvel ibka‘ olunmak nizâm-ı âlî hazret-i padîşahî iktizâsından ise de müddeî-i 

merkum Karabet’in müteveffâ-yı merkumın zimmetinde eylediği matlubı nafakâ-i ba‘de’l-

iltizâmı mıdır değil midir ber-nehc-i şer‘î sâbit olsunda ba‘de’l-iltizâmca deyn-i medyûn 

benâhisinde olan senedât nizâmiyye ve ilm ve hayrlarına bi’l-mürâcaat deyn-i zuhûr ider ise 

evvel bi-ve’l-mûcib nizâm-ı âlî edâ ideyim dedikde müddeî-i merkum Karabet dahi da‘vâ-yı 

meşruhâsını tüccâr mu‘teberândan Abdulhamid Efendi ibn-i Abdullah ve Yûsuf Ağa ibn-i 

Abdullah nâm kimesnelerin şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î sâbit etmeğin 

mûcibince müddeî-i merkum Karabet’in müteveffâ-yı merkumdan taleb eylediği alacağı 

iltizâm akçesi olduğuna hükm-i şer‘-i lâhik olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrîre fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Şabanü’l-

muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/52a 

No: 170 

Antalya mahalâtından İskender Çelebi Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât 

iden Mehmed Ali bin Süleyman bin Abdullah nâm kimesnenin verâset-i zevcesi Dudu ile 

sulb-i sagîr oğulları Süleyman ve Hüseyin’e inhisâr-ı lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra işbu sagîrân-ı mezbûrenin emvâlini hıfz vasî-i mansûb emmileri Ahmed bin 

Süleyman ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farâziyetü’ş-

şer‘iyye taksîm ve tevzî‘ kılınan defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 
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Mahalle-i mezbûrda  Tencere ma‘ kabak   Çukur çanak  

vâki‘ fevkanî ve tahtânî aded 2     aded 2  

bir göz odasıyla ve bir 50 guruş    20 guruş  

mikdâr bağçesiyle bir  

mikdâr havlu-yı müştemil  

olan ev bahâ'sı 

8000 guruş  

 

Sagîr tabak aded 1   Def‘a tabak aded 1  Tunc çorba tası aded 1  

10 guruş    10 guruş    10 guruş  

 

Kadayıf tebsisi aded 1 Su tası aded 1    Leğen ve ibrik aded 1  

15 guruş    5 guruş    30 guruş  

 

Hamam tası   İstanbul çanağı ma‘ kabak  Hamam leğeni  

aded 1    aded 5     aded 1  

10 guruş    150 guruş    30 guruş  

 

Sagîr hamur leğeni aded 1 Hurda mahaffe kilim aded 1  Serik çulu aded 1  

40 guruş    50 guruş    40 guruş  

 

Seccâde aded 1   El bakırı aded 1   Güğüm aded 1  

150 guruş    35 guruş    30 guruş  

 

Müsta‘mel sandık aded 2 Timur kuşak aded 1  Müsta‘mel çuval aded 3  

30 guruş    70 guruş    30 guruş  

 

Palamut   Ağaç     Kabak anbar  

100 kıyye 300 dirhem  aded 2     aded 1 

80 guruş    100 guruş   40 guruş 

 

Kosti oğlu Kostanti’de  Karabet zimmetinde   Akkayak oğlu İstefan’da 

224 guruş    90 guruş    ba‘de’t-teslîm   
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         355 guruş   

 

Hırdavat    Beyt ma‘ tağan  

120 guruş    12 guruş  

 

Yekûni’l-eşyâ ve’l-nakd  

9844 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Kayydiyye   Masârifât-ı müteferrika 

244 guruş    15 guruş    140 guruş  

 

Varaka-bahâ'  

5 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât  

404 guruş   

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

9440 guruş  

 

Hissetü’z-zevceü’l-  Hissetü’l-bine’l-   Hissetü’l-bine’l- 

Mezbûre Dudu   mezbûr Süleyman   mezbûr Hüseyin  

1182 guruş    4129 guruş    4129 guruş  

 

XV/52b 

No: 171 

Antalya mahallâtından İskender Çelebi Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât 

iden Mehmed Ali ibn-i Süleyman bin Abdullah nâm kimesnenin sadrı ve sulb-i sagîr oğulları 

Süleyman ve Hüseyin’in mâllarını hıfz ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den ber-vasî-i nasb 

ve ta‘yîn olunmak ehemm ve elzem olduğu eclden sagîrân-ı mezbûranın emmileri olub her 

vechle vesâyet-i uhdesinden gelmeğe kadir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i 

müslimin ihbârlarına mütehakkık olan zât-ı tarîkü’ş-şer‘î ile ma‘rûf işbu bais‘ü’l-kitâb 
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emmileri Ahmed bin Süleyman nâm kimesneyi hâkim-i mevkiî sadr-ı kitâb tevâbil ve hüsn-i 

meâb efendi hazretleri sagîrân-ı mezbûrenin vakt-i rüşt ve sedâdına değin babaları müteveffâ-

yı mezbûrdan müntakil mâllarını hıfz ve tesviye-i umûrlarına vasî-i nasb ve ta‘yîn 

buyurdukda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya taahhüd ve 

iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i 

Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Debbâğ Kara Halil  

Ve Numan Hafız 

Ve Osman Ağazâde Bekir Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Molla Ali oğlu Ahmed Ağa  

ve gayr-i hum 

 

No: 172 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i 

âliyenin Rum Milleti’nden Hacı Ligori veled-i Dimitri nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde Çuğalar Karyesi sâkinlerinden el-Hâcc Mehmed bin Abdulkerim ve Ömer bin 

Süleyman nâm kimesneler muvâcehesinde merkuman el-Hâcc Mehmed ve Ömer 

zimmetlerinde cihet-i karzdan beş bin altı yüz guruş alacak hakkım olmağla hâlâ taleb iderim 

deyü da‘vâ ve merkuman dahi inkâr etmek sıralarında iken beynlerinde bi-tavassutü’l-

muslihûnun merkuman el-Hâcc Mehmed ve Ömer merkum Ligori’ye bin üç yüz guruş ve bir 

mekânları üzerine inşâ-i akd-i sulh eyledikleri tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrîre fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam 

li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 173 

Medine-i Antalya’da kâin Bâlî Beğ Câmi‘-i Şerîf dinmekle arîf câmi‘-i şerîfin 

havâlisinde vâki‘ eshâb-ı hayrât ve mu‘teberândan Sırac el-Hâcc Mustafa bin Abdullah nâm 

sahîbü’l-hayrât binâ' ve ihyâ' ve müsbiten teâlli derûnunda neşr-i ulûm idenler vakf eylediği 

iki bâb hücrede sakîn olan el-Hâcc Musa Efendi nâm müderris vakf etmekle yine hicreteyn-i 

mezbûriyetinde sâkin olub ber-vech-i şart vâkıf-ı müderris-i ulûm etmek üzre hicreteyn-i 
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mezbûriyetini ulemâdan bir zât tefvîz etmek lâzım geldiği taraf-ı eşref-i şer‘-i şerîfe ihbâr 

olunmağın câmi‘-i şerîfin bâ-berât-ı âli imâmı ve zabtiyyesi olunan dârü’s-saâmdan el-Hâcc 

Hüseyin Efendi ber-vech-i şart vâkıf-ı müderris-i ulûm izhâr-ı cihet-i ehl ve erbâb olduğu 

inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın efendi mûmâ-ileyh hicreteyn-i 

mezbûriyetinde sâkin ve müderris-i ulûm nâfi‘ ile iştigâl ol deyü tenbîh-i şer‘î oldukda 

efendimiz mûmâ-ileyh dahi ber-vech-i meşrû' hicreteyn-i mezbûriyetinde sâkin ve müderris-i 

ulûm nâfi‘ ile kemâ-yenbagi iştigâl olmağa taahhüd eyledikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Şabanü’l-

muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/53a 

No: 174 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya kurâsından Çerkimüyye Karyesi sâkinlerinden Hüseyin bin Abdullah 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Finikeli Abdal Cuma Kâhya ibn-i Abdullah nâm 

kimesne muvâcehesinde bundan bir gün akdem yedimden altı yaşında alnı sakar bir res‘  torı 

bâr-gîrim zâyi' olmışdı işbu hâzır-ı bi’l-meclis Cuma Kâhya bir kimseden benim bilmediğim 

bir hayvan satun alub âherine bey‘ itmiş olduğunu iştizân-ı cihetle câiz ki benim zâyi' itdiğim 

bâr-gîrim ola deyü da‘vâsı şer‘an iltifâta şayân olmadığı müddeî-i merkum Hüseyin’e tefhîm 

olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrîre 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

No: 175 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya’da kâin asâkir-i redîf-i şâhâne yüzbaşılarından Hüseyin Ağa ibn-i 

Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde tartıcı tâifesinden Çandar ahâlîsinden 

Turmuş bin İbrahim nâm kimesne muvâcehesinde bundan akdem işbu hâzır-ı bi’l-meclis 

Turmuş bana elim beğendiği ağacı götürmek üzre kendisine behri altmış guruşa on aded kazık 

virmiş idim merkum Turmuş ağaçları tekmîl eylediğinden aynen merkumdan kazıklarım 

alıvirilüb ve götürdüğü ağaçların ba‘de’t-takvîm kıymet-i sahîhaları benden alınıb merkum 

Turmuş’a virilmek hâlâ matlubımdır deyü da‘vâ-yı mezbûr ağaçlarıyla ebâd-ı sülüsesi hîn-i 

akd-i zikr olunmadığından fesâd-ı fî’l-akdi binâen matlûbı gibi olmak lâzım gelür ise de 

merkum Turmuş mezkûr kazıkları istihlâk eylediğinden başka on aded olmayub yedi aded 
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olduğunu ve behri altmış guruş olmayub kırk guruş olduğunu bilâ-beyân mâ-fevki inkâr 

etmekle bi’t-talebü’l-hasm yemîn itdiğinden mûcibince mezbûr yedi aded kazığın kırk 

guruşdan kıymetli merkum Tursun’dan bi’t-tahsîl merkum Hüseyin Ağa’ya virilmesi ve 

merkum Turmuş’dan bi’t-tahsîl merkum Hüseyin Ağa’ya virilmesi merkum Turmuş’un 

götürüb Hüseyin Ağa’ya teslîm eylediği ağaçların bâ-takvîm ehl olunub kıymetleri merkum 

Hüseyin Ağa’dan bi’t-tahsîl merkum Tursun’a teslîm olunması şer‘an lâzım geldiği tescîl ve 

bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrîre fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 176 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi sâkinelerinden Hanife bint-i 

Süleyman nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden el-

Hâcc Bayram bin Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde merkum Bayram zecvc-i dahîlem ise 

de üzerime diğer zevce dahi almış olduğundan ba‘de-zîn merkum ile imtizâc etmek emr-i 

gayr olmağın merkum Bayram beni tatlîk etmesi hâlâ matlubımdır dedikde merkum Bayram 

dahi eğer mezbûre Hanife üç yüz guruş mehri ve müeennes-i süknâsı ve nafakası kendi 

üzerine olmak ve hukuk-ı zevciyât ve isrâf-ı da‘vâdan ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile zimmetimi 

ibrâ etmek üzre boşanma müt'asınca muhâleten kabûl ider isem ben dahi ol-vechle ol zamân 

merkumeyi boşanma müt'asınca hâl' olurım dedikde merkum Hanife dahi vech-i meşrû üzre 

muhâlefen kabûl ve merkum Bayram’ın zimmetini ibrâ eyledikde merkum Bayram dahi ber-

vech-i sabık-ı hâl' olub ve ibrâ-i mezbûrı kabûl eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrîre fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Şabanü’l-

muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/53b 

No: 177 

Antalya Sancağı’na tâbi‘ Tahtalı Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden 

Ömer bin Abdullah nâm kimesnenin verâset-i zevcesi Aişe bint-i Mehmed ile sulb-i sagîr 

oğulları Mehmed ve Ahmed ve sulbiyye-i sagîre kızı Havva ve Fatıma ve Hadice’ye izhâr-ı 

lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra işbu verese ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘-

i şerîf ile tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye taksîm ve tevzî‘ olunan terekenin 

defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere 

min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 
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Tavar aded 50   Erkek merkeb aded 1   Dişi merkeb aded 2 

1200 guruş    200 guruş    300 guruş  

 

Kazgan aded 4  Evânî-i nuhâs kıyye 4  Alacak keçisi aded 3  

100 guruş    100 guruş    100 guruş  

 

Çuval aded 2    Heybe aded 1    Hurda çul aded 1  

50 guruş    15 guruş    3 guruş  

 

Hırdavat-ı beyt    

45 guruş  

 

Yekûnü’l-eşyâ  

2140 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Mehr-i zevce    Kaydiyye    

51 guruş    101 guruş    3,5 guruş  

 

Masârif-i müteferrika   

Varaka-bahâ'    

25,5 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât  

181 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

1959 guruş  

 

Hissetü’z-zevci’l-   Hissetü’l-abînü’l-  Hissetü’l-abînü’l-sagîrü’l- 

mezbûre Aişe    merkumü’l-sagîr Mehmed  merkum Ahmed 

244 guruş 15 para   492 guruş 30 para   392 guruş 30 para  
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Hissetü’l-binte’l-  Hissetü’l-binte’l-   Hissetü’l-binte’l- 

sagîre Havva    sagîre Fatıma    mezbûreü’l-sagîre Hadice  

246 guruş 15 para   246 guruş 15 para   246 guruş 15 para  

 

No: 178 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya’ya muzâf olan kurâdan ve Irmak Karyesi ahâlîsinden Hüseyin bin el-

Hâcc Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde kayınbiraderi Ali Çavuş ibn-i Halil nâm 

kimesne muvâcehesinde merkum Ali amden benim tamımı ihrâk vechle emvâl ve eşyâmı itlâf 

etmekle suâl olub hâne-i muhterik ve emvâl-i eşyâ-i halefimin kıymetleri alıvirilmek hâlâ 

matlubımdır dedikde da‘vâsında esnâsında iken müddeî-i merkum Molla Hasan ile 

müddeîü’n-âleyh merkum Ali Çavuş’ın beyyinehâsına merkum Ali Çavuş’ın babası Halil bin 

Yakub nâm kimesne li-ecli’l-ıslâhü’l-beyyn-i tavassut idüb ben sana bikr-i balîga-i kızım 

Aişe’yi tevvîc itdikden sonra kendi mâlımdan bir res‘  deve ve bir kilim ve bir çul ve bir keçi 

ve üç kile hınta bir kile bulgur ve on kıyye pamuk merkum oğlum Ali Çavuş’ın ihrâk ve itlâf 

itdiği emvâl ki da‘vândan bedel-i sulh olmak üzre ve yüreğimde da‘vâ-yı mezbûrından 

merkum Ali Çavuş’ın zimmeti ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î eylediğinde müddeî-i merkum Molla 

Hasan dahi bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ sulh-ı mezbûrı vech-i şer‘î üzre kabûl ve merkum Ali Çavuş’ın 

zimmetini âmme-i da‘vâdan ve kaffe-i mutalebâtdan ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve 

merkum Ali Çavuş dahi ibrâ-i mezbûrı kabûl eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu hurrîre fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/54a 

No: 179 

Medine-i Antalya mahallâtından Kirişçiler Mahallesi ahâlîsinden şehir kethüdası Ali’nin 

oğlu Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde li-ebeveyn kız karındaşı zât-ı 

ta‘rîfü’ş-şer‘î ile ma‘rife olan işbu bais‘ü’l-kitâb Şerife bint-i ümmü’l-merkum Ali nâm hatun 

tarafından zikr-i âtî şer‘aya tasdîk-i vekîl-i sâbit ol vekâlesi mezbûrenin zevci İbrahim Efendi 

ibn-i Hasan nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin bi-tarîkü’z-zât müstakîlen yedimde mülk ve hakkım olub 

sâlifü’z-zikr Kirişçiler Mahallesi’nde ve vâki‘ bir tarafdan Alime Hatun menzili ve bir 

tarafdan benim diğer menzilim ve bağçem ve taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî bir 
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oda ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir mikdâr bağçe ve havluya müştemil bir bâb 

mülk-i menzil bi-cümletihi maîşetimle bi-hüviye tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı 

müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile kız karındaşım müvekkilem mezbûre Şerife 

Hatun’a iki bin guruş bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbûr iki bin guruş kız karındaşım müvekkilem mezbûre Şerife Hatun yedinden tamâmen 

ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â 

alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla kız karındaşım müvekkilem mezbûre 

Şerife Hatun’ın mülk-i müşterâsı olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min 

şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Dikici Ali Onbaşı  

Bakkal oğlu İbrahim  

Elmalû Mahallesi Muhtârı el-Hâcc Hasan  

Osman Ağazâde Hafız Paşa Bekir Efendi  

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır Ali  

Muhzır İsmâîl  

ve gayr-i hum 

 

No: 180 

Medine-i Antalya mahallâtından Hacı Balaban Mahallesi sâkinlerinden Ahmed Efendi 

ibn-i el-Hâcc İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu hâmilü’l-rakîm Osman 

Efendi ibn-i Ahmed nâm kimesne mahzarında bi’t-tav' ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

Yüksek Mahalle nâm mahallede kâin bir tarafdan el-Hâcc Hafız İbrahim bağçesi ve bir 

tarafdan vakf-ı bağçe ve bir tarafdan Süleyman Hâce bağçesi ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile 

mahdûd olan bağçede akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin mülkümde münselik olan üç sehm 

hissemi işbu hisse-i bakîye-i vahîdenin sahîbi olan şerîkim Osman Efendi’ye tarafeynden îcâb 

ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile dokuz bin guruş semen-i 

misliyle bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz 

ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dokuz bin guruşı tamâmen bana edâ 
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eyledi fî-mâba‘d benim bağçe-i mezbûrede olan eshâm-ı sülüsde aslâ ve kat'â alâka ve 

medhâlim kalmayub müşterî-i merkum Osman Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi 

olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrin 

min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Yiğitbaşı Mehmed Ağa  

ve Zaim oğlu Ahmed Ağa  

ve Â‘yân Mustafa  

ve İsmâîl Efendi  

ve gayr-i hum 

 

XV/54b 

No: 181 

Medine-i Antalya mahallâtından Sofiler Mahallesi ahâlîsinden Hacı Mesli oğlu el-Hâcc 

Hafız İbrahim ibn-i el-Hâcc Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medine-i 

mezbûre mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden işbu bais‘ü’l-kitâb Çomaklı oğlu 

Müytab Mustafa Çavuş ibn-i Hasan nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam 

ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin bi-tarîkü’z-zât müstakîlen mülk∗-i 

sahîhamda münselik ve taht-ı tasarrufumda olub medine-i mezbûre çarşusında Yukarı Bazar 

nâm mahallede vâki‘ bir tarafdan Yorgancı Ömer dükkânı ve bir tarafdan Sadullah Efendi’nin 

taht-ı tasarrufunda olan vakf dükkânı ve bir tarafdan su harkı ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile 

mahdûd ve de ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk sebze ve itmekci dükkânımı cem‘-i tevâbi‘ 

ve müştemilâtıyla tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside uhûd-i mübtelâ ve tagrîr ve 

gabin ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yedi bin iki yüz elli guruş merkum 

Mustafa Çavuş’a bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr yedi 

bin iki yüz elli guruş müşterî-i merkum merkum Mustafa Çavuş yedinden bi’t-tamâm ve’l-

kemâl ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka 

ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla merkum Mustafa Çavuş’ın mülk-i müşterâsı ve 

hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-

                                                        
∗ “mülk” mükerrerdir 
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tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrin min şehr-i 

Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Osman Ağazâde Başhafız Bekir Efendi 

Sürmelizâde el-Hâcc Yûsuf Efendi  

Cinnazzâde Hafız Ali Efendi 

Tüccârdan Yörük el-Hâcc İbrahim Ağa 

Bahtılılı Osman Ağa  

Hâce Mustafa Çavuş  

ve gayr-i hum  

 

No: 182 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcı Süleyman Mahallesi ahâlîsinden olub bundan 

on üç sene akdem vefât iden Arab oğlu Hasan Ağa ibn-i Hüseyin bin Abdullah’ın verâset-i 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Kâmile bint-i Mehmed nâm hatun ile kendiden evvel vefât iden 

zevcesi Fatıma Hatun’dan mütevellide sulb-i kebîr oğlu Ömer Ali Ağa ve sulbiyye-i kebîre 

kızı Saliha’ya münhasıra ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları bâ-hükmü’l-ifrâz yirmi dört sehm 

itibariyle sihâm-ı mezkûreden üç sehmi zevce-i mezbûreye Kâmile Hatun ve on dört sehmi 

ibn-i mezbûr Ömer Ali Ağa’ya ve yedi sehmi bint-i mezbûre Saliha’ya isabet-i tahkikatından 

sonra nefsinden asîl ve mezbûretan Kâmile ve Saliha Hatunlar taraflarından zikr-i âtîü’l-

beyyine ve i‘tâ-i hüccete vekîl olduğu zât-ı mezbûrtan bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân 

mu‘teberân-ı ahâlîden Yorgancı el-Hâcc Abdurrahman Ağa ibn-i Ömer ve Yörükzâde 

Mustafa Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed nâm kimesneler şahâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine 

hükm-i şer‘-i lâhik olan mezbûr Ömer Ali Ağa meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i 

mezbûreye muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Manay Karyesi ahâlîsinden işbu râfi‘ü’l-kitâb 

mütekaidinden Mustafa Ağa ibn-i Mehmed mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb benim ve müvekkilelerim mezbûrtanın akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin 

bilâ-vereseü’ş-şer‘î iştirâ kaydımızda mülk-i mevrûsemiz olub sâlifü’z-zikr Timurcı 

Süleyman Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Moravi Halil Ağa menzili ve bir tarafdan Moravi 

Kara Süleyman menzili ve bir tarafdan Moravi Küçük Ali menzili ve bir tarafdan merhûm 

Şeyh Sazuti menzili ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî dört oda ve tahtânî bir 

oda ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir mikdâr bağçe ve bir mikdâr havlu ve iki 

kanad zokak kapusını müştemil bir bâb mülk-i menzilim olan hisse-i ırsiyye-i 
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ma‘lûmelerimizi cem‘-i tevâbi‘ ve levâhik ve kaffe-i hukuk ve murâfık ile tarafeynden îcâb 

ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yirmi sekiz bin guruş 

merkum mütekaid Mustafa Ağa’ya bi’l-asâle ve bi’l-vekâle bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ [ve] temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr yirmi sekiz bin guruşı müşterî-i merkum 

mütekaid Mustafa Ağa yedinden bilâ-asâle ve bi’l-vekâle tamâmen ahz ve kabz idüb bi-

kadrü’l-hisse-i beynimize iktisâm eyledik fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûremiz Mustafa 

Ağa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olub benim ve müvekkilelerim mezbûrtan Kâmile 

ve Saliha Hatunların (kesik) mie’l-vücûh ve’l-esbâb alâka ve medhâlimiz kalmamışdır keyfe 

mâ-yeşâ‘ ve yehtar mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde ve gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

A‘zâdan Moravi Ahmed Pertev Efendi  

Şehbender Vekîli Ahmed Tevfik Efendi  

Tüccârdan Moravi Çil Mustafa Efendi  

Antalya Hanedânından Dizdârzâde Hasan Bey  

Osman Ağazâde Paşa Hafız Bekir Efendi 

ve gayr-i hum 

 

XV/55a 

No: 183 

Medine-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi Mahallesi’nde sâkin Süleyman 

Kapudan ibn-i Osman nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb İdris 

Efendi ibnü’l-Şeyh Mehmed Efendi nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam 

ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin bi-tarîkü’ş-şer‘-i müstakîlen 

yedimde mülk ve hakkım olub sâlifü’z-zikr İskender Çelebi Mahallesi’nde vâki‘-i etrâf-ı 

erbaadan bir tarafı Ekici Ali menzili ve bir tarafı Cinnazzâde Hafız Ali menzili ve bir tarafı 

benim bir mikdâr müfrez-i mülk-i arsam ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd ve mümtâz 

fevkanî bir oda ve tahtânî bir mağaza ve memşâ ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir 

mikdâr bağçe ve bir mikdâr havlu ve iki kanat zokak kapusını müştemil bir bâb mülk-i 

menzilimi cem‘-i tevâbi‘ ve levâhik ve kaffe-i hukuk ve murâfık ile tarafeynden îcâb ve 

kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-i mübtelâ tagrîr ve gabin muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı 
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sahîh-i şer‘î ile beş bin guruş mezbûr İdris Efendi’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol 

dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr beş bin guruş müşterî-i mezbûr İdris yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â 

alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla mezbûr İdris Efendi’nin mülk-i müşterâsı 

ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i ma‘ yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrin 

min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Debbâğ Molla Ali oğlu Ahmed Ağa  

Kayserili Ahmed Kapudan 

El-Hâcc Deli Hüseyin  

Osman Ağazâde Paşa Hafız Bekir Efendi  

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi 

ve gayr-i hum   

 

No: 184 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Husûs-ı âtîü’l-beyânın mahallinde keşîf ve tahrîr-i iltimâs olunmağın sâdır olan fermân-ı 

âlilerine inşâü’l-sûb-i şer‘-i umûrumdan irsâl olunan Mahkeme-i Şer‘iyye Başkâtibi İsmâîl 

Hakkı Efendi medine-i Antalya mahallâtından dahîl-i kal‘ada vâki‘ Makbule Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden Dolkar İstirati oğlu Hacı 

Dimir ile Car Molla Hakkı tebaa-yı merkumdan Toşan Usta dinmekle ma‘rûf Kostanti veled-i 

Yorgi menzilleri beyninde vâki‘-i zikr-i âtî fî-münâziün fîh olan dîvâr üzerine durub medine-i 

mezbûre mi‘mârlarından Civan oğlu Kostanti merkum Bıyık oğlu Yani Baba ve Aleksi oğlu 

Ligori ve İstoli Usta oğlu Kostanti vesâir-i cerîde mazbûtü’l-esâmî ebnîye ve muzâf-ı 

ahvâline ve vukuf-ı tamları olan hâzır oldukları halde akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdikde merkum 

Hacı Dimir meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda Car Molla Hakkı merkum Toşan Kostanti Usta 

muvâcehesinde işbu derûnunda akd-i meclis-i şer‘-i âlî olunan menzilim ile Car Molla 

Hakkı’nın merkum Toşan Kostanti menzili beyninde olub işbu muâyyene olunan dîvâr 

müstakîlen benim mâlik olduğum menzilimin müştemilâtından iken merkum Toşan Kostanti 

mezkûr dîvârı kendi menzil-i müştemilâtından olmak zımmiyle taârruz ve müdahale ider 

olmağla suâl olunur bilâ-mûcib-i vâki‘ olan müdahalesi men' olunmak matlubımdır deyü 
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ba‘de’t-da‘vâ ve’l-suâl merkum Toşan Kostanti cevâbında dîvâr-ı mezkûr müstakîl mâlik 

olduğum menzilin mine’l-kadîm müştemilâtından olub menzilim oda vakûfları dîvâr-ı mezkûr 

üzerinde mebnî olub merkum Dimir’den olduğunu delâlet ider üzerinden ebnîyeye müteallik-i 

nesnesi olmadığından dîvâr-ı mezkûr müstakîlen benim menzilimin müştemilâtından olmak 

üzre müdahale iderüm dedikde mi‘mârân-ı merkum vesâir ebnîye-i vukuf havâline ihlâ'-i 

vakûfları olan kesân ile ba‘de’l-keşf ve’l-muâyene fî’l-hakika merkum Toşan Kontanti 

Usta’nın menzilinin oda vakûfları dîvâr-ı mezkûr üzerinde mebnî olub merkum Dimir’in 

olduğu delâlet ider üzerinde ebnîyeye müteallîk-i nesnesi olmadığı re‘yü’l-beyn bilâ-

meyânına ve’l-müşâhede zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra bu suretde dîvâr-ı mezkûr-i 

müntakîl merkum Toşan Kostanti Usta’nın menzil-i müştemilâtından olub merkum Dimir’in 

aslâ ve kat'ân alâka ve medhâli olmadığı mimaran-ı merkuma haber virmeleriyle mûcibince 

dîvâr-ı mezkûr merkum Toşan Kostanti Usta’nın menzil-i mâlı ve mülki olduğu ba‘de’l-hükm 

fî-mâba‘d dîvâr-ı mezkûr merkum Hacı Dimir tâ'rîz ve müdahale etmemek üzre tenbîh 

eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve mâen meb‘ûs umenâ-i şer‘le 

meclis-i şer‘e gelüb âle’l-vuku‘ ba‘de’l-inhâ ve’l-takrîr ve’l-tengîz mübâşirleri eski zabtiyye 

nezâretinden Yüdehavren? Mustafa Kavvâs yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-

men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/55b 

No: 185 

Antalya Sancağına tâbi‘ Mandarlı Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden el-

Hâcc Mustafa bin Mehmed nâm kimesnenin sulb-i sagîr oğlu Ali’nin mâlını hıfz ve tesviye-i 

umûrına kıbel-i şer‘-i şerîfden ber-vasî-i nasb ve ta‘yîn olunmak ehemm ve elzem olduğu 

eclden sagîr-i mezbûrın vâlidesi olub her vechle vesâyet-i uhdesinden gelmeğe kadîret idiği 

zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla mütehakkık olan zât-ı ta‘rîf-i şer‘î 

ile ma‘rûfe işbu bais‘ü’l-kitâb vâlidesi Kâmile bint-i Mehmed nâm hatuna hakîm-i mevkiî 

sadr-ı kitâb tubâ-lehü ve hüsn-i meâb efendi hazretleri sagîr-i mezbûrın vakd-i rüşd ve 

sedâdına değin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakîl mâlını hıfz ve tesviye-i umûrına 

vasî-i nasb ve ta‘yîn buyurdıkda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini 

edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

ve’l-işrin min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 
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Rifâtlu el-Hâcc Mehmed Ağa 

ve el-Hâcc Atiye 

ve Abdulhamid Efendi  

ve Biraderi Mehmed Edib Efendi 

ve Muhtâr İbrahim  

ve Bekir Efendi 

ve Meydanlı Ahmed Hâce  

ve İsmâîl Efendi 

 

No: 186 

Medine-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi sâkinelerinden olub bundan akdem 

vefât iden Aişe bint-i Ahmed bin Abdullah’ın verâset-i zevci Kara Mehmed bin Selim ve 

sagîre kızı Atike’ye inhisârı lede’ş-şer‘ül-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sigâre-i 

mezbûrenin tesviye-i umûrına ve hıfz-ı emvâline vasî-i mansûbesi İsa Süleyman 

ma‘rifetleriyle tahrir ve beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye taksîm defteridir ki ber-

vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fî-gurre-i şaban sene 82  

 

Kabaklı tencere aded 1  Çukur çanak aded 1  Tağan aded 1  

30 guruş    10 guruş    10 guruş  

 

Kabaklı hoşaflık aded 1 Çukur çanak aded 3   Tabak aded 2  

30 guruş    25 guruş    15 guruş  

 

Yorgan yasdık ve şilte  Gömlek ibrişim aded 5  Trablus aded 1 

70 guruş    200 guruş    20 guruş  

 

Çitari entari aded 1   Basma şalvar aded 1   Zenne kübesi aded 1  

60 guruş    10 guruş    50 guruş  

 

Altun yirmilik aded 7  Bilezik çift aded 1   İpek dirhem 20  

140 guruş    20 guruş    20 guruş  

 

Def‘a beyaz ipek  Sandık    Zenne sırmalı  

dirhem 5   aded 1     aded 1  
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20 guruş    7 guruş    20 guruş  

 

Zevci Kara Mehmed   Mehr-i burçak tohumu    

171 guruş    dirhem 4    

    8 guruş     

 

Yekûnü’l-tereke  

921 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Varaka-bahâ'    Kaydiyye ve hamalliyye  

20 guruş    14 guruş    16 guruş  

 

Yekûn  

50 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

871 guruş  

 

Hissetü’z-zevci  Hissetü’l-binte’l-   

Kara Mehmed   sagîre Atike  

218 guruş    653 guruş  

 

Sagîre-i mezbûre Atike’nin altı yüz elli üç guruş hissesini bilâ-efrâz-ı vasî-i mansûb İsa 

Süleyman yedine sulh olunduğı işbu mahalle şerh virildi fî-gurre-i şaban sene 82  

 

Xv/56a 

No: 187 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Mecdeddin Mahallesi sâkinelerinden Fatıma bint-i 

Ahmed nâm hatun mahalle-i mezbûrede vâki‘ inde-l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-etrâf 

merkume vâlidem el-Hâcc Zeliha bint-i Halil bin Abdullah nâm müteveffîyenin bir bâb mülk-

i menzilinin nısfını müteveffât-ı mezbûrdan satun aldım deyü huzûr-ı âlilerine bâ-arzuhâl 
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da‘vâ itmiş ise de merkume Fatıma daha akdem-i verese-i sâire ile huzûr-ı şer‘-i şerîf hâzıran 

oldukda menzil-i mezbûrın nısfı ırsen senin olub nısf-ı âher-i beyne’l-verese esâmî-i taksîm 

olunacak deyü kendisine tefhîm olundukda merkume Fatıma menzil-i mezbûrın beyne’l-

verese taksîm olunacak nısf-ı âher-i mezbûrını vasî-i sâireden şer‘aya taleb olundukdan sonra 

akdem-i târih ile nısf-ı âher-i mezbûrı vâlidem müteveffât-ı mezbûreden satun almışdım deyü 

da‘vâsı şer‘an mesmû' olmadığı merkume Fatıma’nın kendisine tefhîm ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min şehr-i 

Ramazanü’l-mübârek li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 188 

Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi sâkinelerinden Havva bint-i el-

Hâcc Ahmed nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde beytü’l-mâl emîni vekîli Emin Efendi 

ibn-i Süleyman nâm kimesne muvâcehesinde işbu bilâ-varîs vefât idüb terekesi beytü’l-mâla 

âid olan Alaiyeli Aişe bint-i Mustafa bin Hasan mahalle-i mezbûrede vâki‘ inde-l-cîrân 

ma‘lûmü’l-etrâf ve’l-hudûd mülk-i menzil arsasını hâl-i hayâtında ve kemâl-i akl ve 

sıhhâtinde hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile bana hibe ve teslîm eyledi ve ben dahi ittihâb ve teslîm 

ve kabz ve kabûl eyledim dedikde vekîl-i merkum Emin Efendi dahi hibe-i mezbûremi inkâr 

etmeğin merkume Havva dahi lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan 

el-Hâcc İbrahim bin Mustafa ve Emin bin Halil nâm kimesnelerin şahâdetleriyle hibe-i 

mezbûremi bi’l-muvâceheten ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin mûcibince vekîl-i merkum Emin 

Efendi’ye hibe-i mezbûremi tasdîk idüb ba‘de-mâ müttehî'ye merkume Havva Hatun’a 

ma'rûzatım deyü tenbîh ve mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdî aşere 

min şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 189 

Aialiyeli Aişe’nin zevci Hüseyin  

Medine-i Antalya’da Şeyh Sinan Mahallesi’nden bilâ-varîs vefât idenlerin tarâf-ı 

beytü’l-mâl müsellimine âid olan terekelerine zabt-ı me‘mûr olan saâdetlü Rıdvan Paşa 

tarafından vekîl-i şer‘î bulunan medine-i mezbûre ahâlîsinden Emin Efendi ibn-i Süleyman 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i enverde işbu hâmilü’l-rakîm medine-i mezbûre mahallâtından 

Şeyh Sinan Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin bin Hasan mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede bilâ-varîs vefât iden Aialiyeli Aişe bint-i Mustafa 

nâm hatunın cânib-i beytü’l-mâl müsellimine âid olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ inde-l-cîrân 

ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-etrâf bir bâb mülk-i menzilini bin üç yüz guruşa işbu hâzır-ı bi’l-
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meclis Hasan Fevdan bin Hüseyin nâm kimesneye ba‘de’l-müzâyede ve’l-iktâ' rağbet 

alınması bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bi’l-vekâlete bey‘ ve teslîm eyledim ve mûmâ-ileyh 

Havva dahi iştirâ ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbûr bin üç yüz guruşı cânib-i beytü’l-mâl içün bana kâmilen def‘ ve teslîm eyledi fî-

mâba‘d menzil-i mezbûr müşterî-i mezbûr Hüseyin’in hakk-ı sarfı olunmuşdur keyfe mâ-

yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/56b 

No: 190 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Kirişçiler Mahallesi sâkinelerinden Aişe ve Adile 

binte’l-Hasan nâm hatunlar meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-i‘lâm er karındaşları 

Ahmed bin Hasan nâm kimesne muvâcehesinde merkum karındaşımız Ahmed’in yedinden 

anamız müteveffât Halime bint-i Abdullah bin Abdullah nâm hatunın terekesinden olarak 

muharrer bi-tarîkü’l-mütehâricü’ş-şer‘î iki yüz guruş ahz ve kabz eyleyib fî-mâba‘d merkum 

Ahmed’in zimmetini kabûlini hâvî mîrâsa müteallik-i âmme-i deâvîden ibrâ-i âmm sahîh-i 

şer‘î eyledik dedikleri tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşere min şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 191 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray Mahallesi sâkinelerinden Dudu bint-i 

Ömer nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutlâk Moralı Kasab el-Hâcc Ali bin 

Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde merkum el-Hâcc Ali beni tatlîk etmeğin zimmetinde 

hakkım olan iki yüz elli guruş mehr-i müeccel ve iki yüz doksan guruş mehr-i muaccel ve yüz 

otuz guruş nafaka-i iddet ki cem‘an altı yüz yetmiş bir∗ guruş merkum el-Hâcc Ali’den taleb 

iderim deyü da‘vâ eyledikde merkum el-Hâcc Ali dahi cevâbında meblağ-ı merkum altı yüz 

yetmiş bir∗ guruşı cihet-i mezkûreden müddeîyye-i merkume Dudu’ya deyni olduğu tâifen 

                                                        
∗ doğrusu altı yüz yetmiş guruş 
∗ doğrusu altı yüz yetmiş guruş 
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ikrâr ve i'tirâf etmeğin mûcibince meblağ-ı merkum altı yüz yetmiş bir∗ guruşın merkum el-

Hâcc Ali’den şer‘an tahsîli ve merkume Dudu’ya teslîmi lâzım geldiği tescîl ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşere min 

şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 192  

Medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray Mahallesi sâkinelerinden Dudu bint-i 

Ömer nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutlâk Moralı Kasab el-Hâcc Ali bin 

Hüseyin nâm kimesne dahi hâzır olduğu halde işbu hâzır-ı bi’l-meclis el-Hâcc Ali’nin 

firâşından hâsılat ve benden mütevellidat-ı sagîrat İbrahim ve Halil içün âle’l-kadrü’l-ifâya 

babaları merkum el-Hâcc Ali üzerine nafaka ve kisve-bahâ' meblağ-ı takdîm olunmak 

matlubımdır dedikde zeyl ve sâbıkda muharrerü’l-esâmî-i kesânın ihbârlarıyla hâzıran-ı 

merkumanın nafakalarına mâh-yâne otuz guruş makdûr-kâfî ederi inde’ş-şer‘-i şerîf zâhir ve 

nümâyân olmağla hâkim-i mevkiî-i kitâb ve vakfü’l-havli fî-küllî-bâb efendi hazretleri 

sagîran-ı merkuman İbrahim ve Halil içün bir mâh otuz guruşdan cem‘an altmış guruş 

babaları merkum el-Hâcc Ali üzerine farz ve takdîm eylediği gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ 

bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşere min şehr-i Ramazanü’l-

mübârek li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Sahh  

 

XV/57a 

No: 193 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i 

âliye tebaasının Rum Milleti’nden İstefan veled-i Dimitri nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde yine medine-i mezbûre mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden ve tebaa-yı 

merkumenin millet-i merkumesinden Kiryako veled-i Kostanti nâm kimesne muvâcehesinde 

merkum Kostanti bundan akdem hasta olmağla merkumın karındaşlarıyla merkum 

Kostanti’ye müdâvât etmek üzre mâhiyye üç yüz guruş mukâvele idüb ber-vech-i mukâvele-i 

mezbûrda merkum üç mâh-ı müdâvât itdiğim cihetle meblağ-ı mezbûr cem‘an dokuz yüz 

guruşı merkum Kostanti’den hâlâ taleb iderüm deyü da‘vâ etmesi şer‘an mesmû' olmadığı 

                                                        
∗ doğrusu altı yüz yetmiş guruş 
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merkum İstefan’ın kendisine tefhîm ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-

men lehü’l-emr hurrîre fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-seneti isnâ 

ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 194 

Besmele  

Suret-i emîrnâme-i samîleri 

Antalya sâkinlerinden Moralı Â‘yân Hüseyin Ağa oğlu Halil’in zevcesini cerh ve itlâf 

etmesinden tövbe-i cîrân iden murâfık-ı şer‘iyye ve mahkeme-i nizâmiyyeye dâir fî 22 

Cemazîye’l-evvel sene 82 ve fî 30 Eylül sene 81 târihiyle ve elli altı numaralu selefleri ve 

devletlü paşa hazretlerinin vürûd iden tahrîrâtıyla melfûf-ı i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı sâire 

meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı âdlîyeye suâl ile îcâb-ı şer‘iyye cânib-i fetvâhâneden suâl olundukda 

zâhir-i i‘lâm-ı mezkûre vâki‘ olan işâretde götirildiği vechle muzâdd-ı i‘lâm müddeî Bühân 

Ahmed ve Mehmed mûmâ-ileyh Halil’in inkârına mukarrin-i bi’l-asâle ve bi’l-vesâye 

itdikleri tasaddî katl-i mev'ûd da‘vâlarına ityân-ı beyândan izhâr-ı cezâ‘ ile bi’t-taleb mûmâ-

ileyh merkuma bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î tahlîf olundukda bilâ-beyyine-i muarazâdan 

men‘ olunmuş olduklarını beyânâtdan ibâret olub bu suretde mezkûrenin kebîr oğulları ve 

da‘vâ-yı kassâmiyye tasaddî etmedikleri takdîrde da‘vâ-yı mezkûreleriyle mûmâ-ileyh 

merkum bilâ-beyyine-i muarazâya kadr olmayub fakat sagîr evlâdı haklarında vasîlerinde 

da‘vâ-yı kassâmiyye mübâderet ve kıyâm eylemesi lâzım geldiğinden ol vechle îcâbında icrâ 

ve netîcesinin bâ-i‘lâm ve mazbâta-yı inhâkâkımız husûsının sevâb ve âleline bildirilmesi bâ-

teblîğ mezkûr-ı i‘lâm leffen iâde kılınmakla ifâ-i muktezâsına himmet buyurmak tebeyyünde 

meşakkât-i senâ-veri terkîm-i ibtidâr kılındı fî 16 Receb sene 82 Cumâde’l-teşrîn-i sânî sene 

81  

 

Besmele  

Teke Sancağı Kaim-mâkâmlığı’na  

Numara 34 

Devletlü efendim 

Antalya sâkinlerinden Moralı Â‘yân oğlu Halil’in zevcesini cerh ve itlâf eylemesinden 

dolayı sûret-i mahkemelerin (silik) ve i‘lâm-ı mazbâta ve evrâk-ı sâire selef-i senâ-veri 

zamanında bâb-ı âli’ye takdîm olundukda i‘lâm-ı mezkûr muvafâkât-ı şer‘-i şerîfe ta‘rîf 

olundukda diğer şer‘-i şerîfe mutâbık-ı i‘lâm ve mazbâta ile inhâsı bâ-ithâm irâde ve i‘lâm-ı 

mezkûr-ı iâde ve sûret-i emîrnâme ile i‘lâm-ı mezkûr leffen irsâl savb-ı valâları kılınmış 
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olmağla ol vechle îcâb-ı hâlin icrâ‘ ve iş'ârına himmet buyurmaları siyâkında şukka-i mecî' 

terkîm kılındı efendim fî 2 Şaban sene 82  

İzzet Ahmed  

 

Numara 317 

Konya’ya irsâl  

Muzâdd-ı i‘lâm müddeîyyan-ı merkuman Ahmed ve Mehmed müddeî-i âleyh merkum 

Halil’in inkârına mukarin bi’l-asâle ve bi’l-vesâye minvâl-i muharrer üzeri tasaddî itdikleri 

katl-i amd-i da‘vâlarına ityân-ı beyyineden acîzler olub bi’t-taleb müddeî-i âleyh merkuma 

bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î tahlîf olundukda bilâ-beyyine-i muarazâdan men' olunmuş 

olduklarını beyândan ibâret olub bu suretde ityân-ı kebîrtan merkuman da‘vâ-yı kassâmiyye 

tasaddî etmedikleri takdîrde da‘vâ-yı mezkûreleriyle müddeî-i âleyh merkuma bilâ-beyyine-i 

muarazâya kadrler olmayub fakat sigâr-ı merkumun haklarında vasiyyelerinin da‘vâ-yı 

kassâmiyye mubâderet-i kıyâm eylemesi lâzım geleceği fi 18 Cumâde’l-âhire sene 82  

Emrü’l-sava?  

 

XV/57b 

No: 195 

Fî’l-asl Alaiyeli olub bir müddetden berü medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan 

Mahallesi’nde sâkine iken işbu bin iki yüz seksen iki senesi Cumâde’l-ahîrnin on yedinci güni 

vefât iden Aişe Hatun bint-i Mustafa bin Osman’ın zâhirde varîs-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi 

olmamağla kaffe-i terekesinden techiz ve tekfîn ve vasiyyet-i müsbitesi ve ma'sarifât-ı vâkıa-i 

sahîhası ba‘de’l-ihrâc sahhü’l-bakîyyesi  cânib-i beytü’l-mâla âid râci‘ olunmağın bu makule 

bilâ-varîs ma‘rûf ve ma‘rûfe vefât idenlerin terekelerini kabza me‘mûr Teke Sancağı Kaim-

mâkâmı olub beytü’l-mâl emâneti dahi müteferriât me‘mûriyyetinden olan mir-i mirân-ı 

kirâmdan saâdetlü el-Hâcc Hafız Rıdvan Paşa hazretlerinin taraf-ı bahîrü’ş-şereflerinden 

mürsel-i vekîl-i müseccel-i şer‘iyyeleri ketebeden Emin Efendi ibn-i Süleyman Efendi 

ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bey‘ olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-

vech-i âtîü’z-zikr olunur tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-seneti 

isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Köhne yorgan aded 1   Kadayıf tebsisi   Lenger  

Döşek aded 1    aded 1    aded 1  

Yasdık aded 1   19 guruş    10 guruş 20 para  
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57 guruş     

 

Çukur sahan aded 2  Yağ tabesi aded 1  Sagîr tas  

Kabak aded 1   Şorba tası aded 1  aded 1  

20 guruş 10 para   15 guruş    16 guruş  

 

Kahve tebsisi aded 1   Kazgan aded 1   Basma zirâ' aded 5 

12 guruş    120 guruş    12,5 guruş  

 

Hırdavat    El bakırı aded 1   Kahve dibeği  

47 guruş 10 para   Canfes aded 1   aded 1  

    14,5 guruş    12 guruş  

 

Sanduk    Tas aded 1   Tencere  

aded 1    Lenger aded 1   aded 1  

7 guruş    16 guruş    8 guruş  

 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘   

saz pûşîdeli bir odalı bir  

bâb mülk-i menzil 

1300 guruş  

 

Cem‘an yekûn 

1691,5 guruş  

 

Minhal-ihrâcât  

 

Techiz ve tekfîn ve   Dellâliyye-i eşyâ   Kaydiye-i defter  

vasiyyet-i müsbite bâ- 33,5 guruş    2,5 guruş  

şahâdet Ali bin Musa ve  

Mehmed bin el-Hâcc  

Mehmed ba‘de’t-tezkiye  

ve’l-hükm    

610 guruş     



 

 

386

 

Varaka-bahâ'    Dellâliyye-i eşyâ   

3 guruş    2 guruş     

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât  

651 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-[taksîm beyne’l-verese]  

1040 guruş 00 para    

0026 guruş 20 para  Ta‘rîf-i şer‘e âid olan resm 

1014 guruş 20 para  Sahhü’l-bâkî âidü’l-cânib-i beytü’l-mâl 

0016 guruş 20 para  Derûn-ı ihrâcâtda olan dellâliyyeden cânib-i beytü’l-mâla âid nısf-ı 

   dellâliyye  

0001 guruş 10 para Derûn-ı ihrâcâtda olan kaydiyyeden cânib-i beytü’l-mâla âid nısf-ı 

kaydiyye  

1032 guruş 20 para   

 

İşbu bin otuz iki guruş yirmi para beytü’l-mâl sanduğuna ve vaz‘ olunmak üzre beytü’l-mâl 

me‘mûru ma‘rifetiyle emîn-i sanduk Vasilaki’ye teslîm olunduğı işbu mahalle şerh virildi  

 

XV/58a 

No: 196 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi mütemekkinlerinden ve devlet-i 

âliye tebaasının Rum Milleti’nden olub bundan akdem vefât iden Burduri Hacı Asir veled-i 

Dimitri veled-i Kostanti’nin verâset-i zevce-i metrûkesi Hacı Eleni bint-i Hacı Evram nâm 

hatun ile kendiden evvel vefât iden zevcsi Balya nâm hatundan mütevelliden sulb-i kebîr 

oğulları Kostanti ve Dimitri’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra zevce-i merkume Hacı Eleni ve ityân-ı merkuman Kostanti ve 

Dimitri taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-veresetü’l-

merkumun bi’l-farâziyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ merkum 

defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i 

Recebü’l-âhir ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Bâ-defter-i ma‘rifet   Çeşid bir mikdâr  Köhne kemer ma‘ sagîr 
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dükkânında olan bi’l-  boyalu harîr    çubuk takımı aded 4   

cümle mâl-ı fatura yekûn  100 guruş    100 guruş  

5400 guruş     

 

Müsta‘mel kilim  Müsta‘mel heğbe   Evânî-i nuhâs kıyye 22  

aded 7    aded 1     dirhem 30 fî 20 

500 guruş    20 guruş    455 guruş   

 

Def‘a evânî-i nuhâs   Def‘a evânî-i nuhâs kıyye 3  Köhne evânî-i nuhâs  

kıyye 20 fî 20    dirhem 50 fî 20  kıyye 13 fî 12 

400 guruş    62,5 guruş    156 guruş  

 

Kebîr kahve güğümi   Kebîr oturak    Bi’l-cümle elbisesi uzun ve  

aded 1     Kahve değirmeni aded 1  kısa köhne kürk ve heybe ve  

50 guruş    60 guruş    fistan ve entari ve kaffe köhne  

        ve Müsta‘mel roba cem‘an  

        800 guruş  

 

Gümüş sâat köstekli aded 1 Gümüş cınbız aded 1  Gümüş zarf [aded] 5  

50 guruş    20 guruş    85 guruş  

 

Bakır kahve cezvesi∗  Havan aded 1   El ibriği aded 1  

5 guruş    60 guruş    50 guruş  

 

Namusiyye aded 1   Susam keyl 2    Sagîr kahve tebsisi  

40 guruş    10 guruş    Filcan aded 5  

        Zarf aded 7 

        20 guruş  

 

Bi’l-cümle tobrak  Havli tarağı ve küçük  Köhne çul  

tabaka-i dühân    parça aded 6 50 guruş  ve  aded 2  

100 guruş    istikâh takımı 50 guruş  40 guruş  

                                                        
∗ Belgede “cezyesi” yazılmıştır 
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    100 guruş     

 

Müsta‘mel çuval  Tahta sanduk    Sagîr tahta anbar aded 2  

aded 2    aded 4    Kebîr anbar aded 1  

50 guruş   60 guruş   400 guruş  

 

Kıl kıyye 30    Menzilinde mağaza   Bir mikdâr hatab 

225 guruş    derûnında bir mikdâr  20 guruş  

    kereste ya‘nî tahta ve  

direk ve bi’l-cümle ahşâb    

2000 guruş     

 

Cedîd erkek gömleği   Peşkir     Hırdavat menzili  

aded 2     aded 5     Ma‘ desti ve küb   

150 guruş    100 guruş    151,5 guruş  

 

Mahalle-i merkumede vâki‘   İbtidâî zuhûr iden nakdi  Muahharen zuhûr iden nakdi  

fevkanî iki odalı vesâir  8595 guruş   Osmanlı yüzliği altun aded 165 

hudûd ve müştemilât-ı Def‘a zuhûr iden rub‘yye 16500 guruş 

ma‘lûm bir bâb   aded 7     Fransız altunı aded 100 

mülk-i menzil    0070 guruş   08667 guruş 

20000 guruş    Mısır bütün altunı aded 1 İngiliz lirası altunı aded 47 

 0026 guruş   05225 guruş 

 Hurşîd altunı aded 2  Mısır yüzliği altun aded 22 

 0060 guruş    00250 guruş 

 Mahmudiye bütün aded 2 Moskof altunı aded 1  

 0080 guruş   00090 guruş 

 Yirmilik aded 2  Mahmûdiyye bütün altun aded 4  

 0044 guruş   00320 guruş  

 8875 guruş   31052 guruş  

 

Bâ-defter-i müfredât  Zevcesi Hacı Eleni  

zımmî-i nasda olan  zimmetinde  

alacağı bi’l-alacağı yekûn   2000 guruş  
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39224,5 guruş  

 

Yekûni’l-mâl 

112992 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Masârif-i hafrîsi   Çividci oğlu el-Hâcc Hasan  Hakim el-Hâcc Mehmed  

980 guruş    Ağa’ya dükkân icâresi Efendi’ye deyn-i 

    deyn-i bi’l-kararü’l-verese bi’l-kararü’l-verese  

    290 guruş    20 guruş  

 

Kıbrıslı Hüseyin Ağa’ya  Cânib-i mirîye Süleyman  Rum Kâhyası  

deyn-i bi’l-kararü’l-verese  ve asâkiriye ba‘de’l-deyni  Todorus 

14 guruş    olub mahallesi kâhyası  70 guruş  

    Sarı Hasan’a     

    30 guruş     

 

Varaka-bahâ'    Resm-i kısmet ve kaydiyye   

50 guruş    ve kâtibiyye ve hedâmiyye  

    içün taraf-ı şer‘  

    3250 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

4704 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

108288 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-  Hissetü’l-abinü’l-   Hissetü’l-abinü’l- 

merkume Hacı Eleni  merkum Kostanti   merkum Dimitri 

13536 guruş    47376 guruş    47376 guruş  
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XV/58b 

No: 197 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi mütemekkinlerinden ve devlet-i 

âliye tebaasının Rum Milleti’nden olub bundan akdem vefât iden Burduri Hacı Asir veled-i 

Dimitri veled-i Kostanti’nin zevce-i metrûkesi Hacı Eleni bint-i Evram nâm hatun tarafından 

zikr-i âtî husûsda ibrâ-yı takrîr vekîl-i müseccel-i şer‘iyyesi yine medine-i mezbûre 

mütemekkinlerinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden Kâhya Dimitri veled-i 

Tomaz nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı merkumın 

kendiden evvel vefât iden zevcesi Belaye Hatun’dan mütevelliden sulb-i kebîr oğulları işbu 

bais‘ü’l-erkîm Kostanti ve Dimitri muvâcehelerinde bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

idüb sâlifü’z-zikr Makbule Mahallesi’nde vâki‘ müvekkilem merkumenin zevci müteveffâ-yı 

merkum ile mâen sâkin oldukları ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzilin 

nısfını müvekkilem merkume Hacı Eleni benim mülkimdir ve bu oğulları merkumandan taleb 

ve da‘vâ ve beynlerinde münâzaât-ı kesîre vâki‘ olmağın miyânelerine muslihûnûn-ı tavassut 

ile müvekkilem merkuma tasaddî eylediği nısf-ı menzil da‘vâsından rızâ'sıyla meccânen fârig 

olub mecmû‘-i menzil-i mezkûr zevc-i mütevefâ-yı merkum Hacı Asir’in müstâkilen mülki 

olduğunu bi’t-tav‘ihâ ba‘de’l-ikrâr mecmû‘-i menzil-i mezkûr mütevefâ-yı merkumın defter-i 

kassâmına idhâl olunmağın ityân-ı kebîran-ı merkuman Kostanti ve Dimitri’nin dahi 

müvekkilem merkumeden da‘vâ ve yine müvekkilem merkumenin benim mülkimdir deyü 

zevc-i mütevefâ-yı merkumun terkesine idhâl itdirmemiş olduğu mecmû‘ iki bin yedi yüz elli 

guruş kıymetli eşyâ-i ma‘lûme ile mecmû‘ iki yüz seksen guruş muâdil yedi aded fındık 

bütün altun ve altmış guruş muâdil bir aded yaldız altun ve mecmû‘ yüz on beş guruş muâdil 

dört aded macar altunı ve mecmû‘ dört yüz seksen guruş muâdil on altı aded İstanbul ve Mısır 

altunları ve mecmû‘ iki yüz guruş kıymetli on aded adlîye altunı ve mecmû‘ üç yüz guruş 

kıymetli iki buçuk mahmudiye altunı ve mecmû‘ iki yüz guruş kıymetli sekiz aded aslî 

yirmilik altun ve altmış bir guruş kıymetli bir aded aslî kırklık altun ve mecmû‘ yüz elli dört 

guruş kıymetli yedi aded yeni yirmilik altun ve altmış guruş kıymetli iki aded hurşid altunı 

veiki yüz guruş kıymetli üç aded altun yüzükli min-hasbü’l-mecmû‘ dört bin sekiz yüz altmış 

guruş bâliğ olan eşyâ ve altunları merkuman Kostanti ve Dimitri müvekkilem merkume Hacı 

Eleni’den iştirâ ve edâ ve mütâlebe etmemek üzre inşâ-i akd-i sulh eylediklerinde tarafeynden 

her biri ber-minvâl-i muharrer sulh-i mezbûrı kabûl eylediklerinden sonra müteveffâ-yı 

merkumın bi’t-taleb ma‘rifet-i şer‘le tahrîr olunan kaffe-i terekesinden zevcesi müvekkilem 

merkume Hacı Eleni’nin semen-i hisse-i ırsiyyesi olan ber-mûcib-i defter-i kassâm on üç bin 

beş yüz otuz altı guruş müteveffâ-yı merkumın terekesine vaz‘ü’l-yed olan oğulları 
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merkumân Kostanti ve Dimitri müvekkilem merkume Eleni’ye bi’t-tamâm ve’l-kelmâl def‘ 

ve teslîm ve müvekkilem merkume Hacı Eleni def‘-i tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz idüb fî-

mâba‘d müvekkilem merkume Hacı Eleni’nin tereke-i merkumeden bir akçe ve bir hasb-i 

müeallibesi kalmamağla husûs-ı mezkûra dâir vesâir âmme-i deâvî ve müeteallibât ve kaffe-i 

imân ve muhâsemetden merkuman Kostanti ve Dimitri’nin zimmetlerini ibrâ-i âmm sahîh-i 

şer‘î ile ibrâ ve iskât idüb anlar dahi ibrâ-yı mezkûrı ba‘de’l-kabûl müvekkilem merkume 

Hacı Eleni merkuman Kostanti ve Dimitri ile veche mine’l-vech da‘vâ ve nizâğım kalmadı 

dedi dedikde vekîl-i merkum Kâhya Dimitri’nin cem‘-i takrîr-i meşruhâsını merkumân 

Kostanti ve Dimitri vicâhen tasdîk ve şifâhen tahkik etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrin min şehr-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn 

ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Ulemâdan Mükerremetlü Torun İsmâîl Hakkı Efendi 

Antalya Hanedânından fütüvvetlü el-Hâcc Ömer Ağa  

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır İsmâîl  

Muhzır Ali  

Çividcizâde el-Hâcc Hasan  

Sarrâf Vasilaki  

ve gayr-i hum  

 

XV/59a 

No: 198 

El-hamdüli-llâh-ı lezî ızz-i havâs ibâde-i bi-sarf emvâlihim ilâ-envâü’l-hayrât ve’l-

iânehümü’l-iktisâb-ı esnâf el-mehâmitül ve’l-müberrât ve’s-salâtü’s-selâm alâ-resûlihi ve 

nebîyih-i muhâmmed hayrü’l-beryât ve alâ-âlihi ve ashâbîh-i ile’l-yestezü’l-mmerî tahde’s-

sadâkât-ı emâbâd işbu ve kaziyye-i celîlü’ş-şân ve cerîde-i bedî'ü’l-ünvânın tahrîr ve inşâsına 

bâdî ve tastîr ve imlâsına âdî oldukda Teke Sancağı dahîlinde kâin Kardıç Nâhiyesi 

kurâsından Kuzca Karyesi ahâlîsinden sahîbü’l-hayrât ve’l-hasenât Hüseyin Usta ibn-i 

Veliüddin meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde vakt-i âtî‘ü’l-beyân li-eclîl tescîl mütevellî-i nasb ve 

ta‘yîn eylediği sulb-i kebîr oğlu Ali mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil merâm 

idüb atyeb-ı mâlımdan ifrâz eylediğim bin guruş hasbete’n-lillâhü’s-samed vakf-ı sahîh-i 
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müeyyid ve habs-i harc-ı mühled ile habs idüb şöyle şart eyledim ki meblağ-ı mezbûr bin 

guruş âlâ ve cihedü’l-ihlâl bâ-yed-i mütevvellî rehn koy ve bi’l-kefîl-i âlâ ile evlâ' on buçuk 

hesâbı üzre istirbâh olunub hâsıl olan rec-i zikr olunan Kuzca Karyesi’nde vâki‘ benim 

müceddedâne eylediğim câmi‘-i şerîfde hatîb olanlara meşrût ola deyüb meblağ-ı mezbûr bin 

guruş fariğân anî’ş-şevâgil mütevvellî-i merkuma teslîm olduğu ve kifâyet üzre kabz ve 

tesellüm vesâir mütevellîlerin evkâfda tasarrufları gibi tasarruf eyledi dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î vâkıf-ı mezbûr vakf-ı merkumdan rücû‘ ile meblağ-ı mezbûrı mülkine istirdâd 

ve edâ ve mütevvellî-i merkum dahi edâ ve teslîmden imtinâ ile hâkim hâkim-i mevkiî sadr-ı 

kitâb tevâbil ve hüsn-i meâb efendi hazretleri huzûrunda kemâ-hûü’l-mestûr râfi‘ü’l-kitâbü’l-

zahrîyye-i muterâfîan ve her biri hâsıl ve husûme talebân olduklarında hâkim-i müşârü’l-ileyh 

hazretleri dahi ulemâ bâ-halef-i iscâr beyne’l-leimâta ile’l-eşrâf vakf-ı mezbûrın evvelâ 

sıhhâtine ve sânîen lüzûmına kazâ‘en merî etmekle vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım olub min-

bâ'd-ı nakz ve ibtali mümtenü’l-ihtimâl oldu femin ba‘de’l-ba‘de-mâ semeâ ma-fanîmâ isme 

âle’l-lezîne yebdelden? in-nallâhû semîü’l-âlim ve’l-icrâü’l-vakf âle’l-cüdâ‘ ve’l-kerîm cerî-

zelk ve hurrîre fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

No: 199 

Antalya mahallâtından Câmi‘-i Atik Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât 

iden Zeliha bint-i Ahmed nâm hatunın verâset-i zevc-i metrûki Süleyman bin Salih ile sulb-i 

kebîr oğlu Salih ve sulbiyye-i kebîre kızları Aliye ve Fatıma ve sagîr oğlu Murad ve sagîre 

kızları Safiye ve Azime’ye inhisârı lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

işbu sagîrun-ı mezbûrunın mâllarını hıfz ve tesviye-i umûrına vasî-i mansûb babaları mezbûr 

Süleyman bin Salih ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile tahrîr ve beyne’l-veresete bi’l-

faraziyyetü’ş-şer‘iyye taksîm ve tevzî‘ kılınan terekenin defter-i kassâmıdır ber-vech-i âtîü’z-

zikr ve beyân [olunur] fi’l-yevmi’s-sâdi min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Mahmudiye aded 80   Hissetü’l-yirmilik aded 14  İncü miskâl aded 16  

3200 guruş    700 guruş    4000 guruş  

 

İncüli kübe    Pervâze taşlı altun yüzük  Altun mehr  

aded 1    aded 1     aded 1  

200 guruş   50 guruş    30 guruş  
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Basma şalvar ve entari  Def‘a basma şalvar ve Çitari entari  

takımı aded 3   entari takımı aded 6   aded 3  

120 guruş    180 guruş    300 guruş  

 

Müsta‘mel canfes şalvar  Sagîr şalvar    Kahve takımı burmalı salta?   

aded 1     aded 1     100 guruş  

40 guruş    40 guruş     

 

Mai çuka burmalı salta?   Hurda kadife salta?    Müsta‘mel fes  

aded 1     aded 1     aded 2  

100 guruş    20 guruş    20 guruş  

 

Müsta‘mel şal aded 1   Çarşaf aded 1    Mesti babuç aded 1  

3 guruş    10 guruş    15 guruş  

 

Basma bezi aded 1   Hurda körikli salta? aded 1   Hurda boya köriği aded 1  

6 guruş    50 guruş    100 guruş  

 

Hurda körik kalıbı   Hurda salta? ve çarşaf  Sanduk ve kadayıf tebsisi  

aded 1    bahâ'sı    bahâ'sı  

10 guruş    152 guruş    40 guruş  

 

Yorgan ve yasdık ve döşek  Zevcinde mehri  

bahâ'sı    200 guruş  

150 guruş     

 

Yekûni’l-eşyâ ve’l-nakd  

9726 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye    Masârif-i müteferrika 

243 guruş    15 guruş    ve kâğıd bahâ'sı  
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                                  150 guruş  

 

Vasiyyet-i müsbit  

bâ-şahâdet Mehmed Bey  

ve biraderi Süleyman Bey  

3000 guruş     

 

Yekûni’l-ihrâcât 

3408 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

6318 guruş  

 

Hissetü’z-zevci’l-mezbûr  Hissetü’l-abinü’l-   Hissetü’l-abinü’l-mezbûrü’l-  

Süleyman    mezbûrü’l-kebîr Salih  sagîr Murad  

1579 guruş 20 para   1184 guruş 22 para   1184 guruş 22 para  

 

Hissetü’l-mezbûrü’l-  Hissetü’l-binte’l-mezbûrü’l- Hissetü’l-binte’l-mezbûrü’l- 

binte’l-kebîre Aliye  kebîre Fatıma Ana  sagîre Hafize 

592 11 para    592 11 para    592 11 para  

 

Hissetü’l-binte’l-mezbûrü’l- 

sagîre Azime  

592 11 para  

 

XV/59b 

No: 200 

Antalya mahallâtından Câmi‘-i Atik Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât 

iden Zeliha bint-i Ahmed nâm hatunın sulb-i sagîr oğlu Murad ve sulbiyye-i [sagîre] kızları 

Safiye ve Azime’nin mâllarını hıfz ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den ber-vasî-i nasb ve 

ta‘yîn olunmak ehemm ve elzem olduğu eclden sagîrun-ı mezbûrenin babaları olub her vechle 

vesâyet-i uhdesinden gelmeğe kadir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin 

ihbârlarıyla mütehakkık olan zât-ı ta‘rîf-i şer‘le ma‘rife işbu bais‘ü’l-kitâb babaları Süleyman 

bin Ahmed nâm kimesneyi hâkim-i mevkiî sadr-ı kitâb tevâbil ve hüsn-i meâb efendi 
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hazretleri sagîrun-ı mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin vâlideleri müteveffât-ı 

mezbûrdan müntakil mâllarını hıfz ve tesviye-i umûrlarına vasî-i nasb ve ta‘yîn buyurdıkda ol 

dahi vesâyet-i mezkûrı kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahriren fi’l-yevmi’l-hâdi min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Moravi Â‘yân Hüseyin Ağa   

Moravi Saylu Ağa  

Ömer Beyzâde Mehmed Bey  

Osman Ağazâde Bekir Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

ve gayr-i hum 

 

No: 201 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden Sandıkcı oğlu 

Anastas veled-i Have nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde fi'l-asl∗ 

 

XV/60a 

No: 201 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden Sandıkcı oğlu 

Anastas veled-i Have nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde fi'l-asl Alaiye ahâlîsinden 

Destici Yali veled-i Togril nâm kimesne muvâcehesinde merkum Yali zimmetinde cihet-i 

karzdan bin iki yüz guruş alacak hakkım olub ve merkum Yali dahi meblağ-ı mezbûr bin iki 

yüz guruş hakkımı yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Hacı Yali veled-i Yorgi nâm kimesne 

üzerine havâle eyledi ve ben ve mahal-i âliye Hacı Yali dahi havâle-i mezbûreyi kabûl eyledi 

ise de yine ben meblağ-ı mezbûr bin iki yüz guruş havâle olunan Hacı Yali’den taleb etmeyib 

havâle viren Yali’den hâlâ taleb iderim deyü da‘vâsı şer‘an tasaddî-i tahakkuk etmedikce 

mesmû' olmayub müddeî-i merkum Anastas havâleyi kabûl eylediğini huzûr-ı şer‘-i şerîfde 

bilâ-ikrâr iden Hacı Yali’den taleb etmesi lâzım geldiği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Şevvâlü’l-

                                                        
∗ 201. belge yarım bırakılmış, belgeye bir sonraki sayfada, aynı rakamla baştan devam edilmiştir 
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mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 202 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Ali bin 

Abdulkerim nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahalle-i mezbûre ahâlîsinden 

Besumi Hüseyin bin Halife nâm kimesne muvâcehesinde merkum Besumi bundan akdem 

yedimden on sekiz bin iki yüz guruş istikrâz ve umûrına sarf eyleyib hatta istikrâz-vahz ve 

umûrına sarf eylediği mahzar-ı şühûdda tâifen ikrâr dahi eyledi ise de şimdi edâsına 

muhâlefet ider olmağla suâl olunub meblağ-ı mezbûr on sekiz bin iki yüz guruşı merkum 

Besumi’den alıvirilmek hâlâ matlubındır deyü lede’t- lede’t∗-da‘vâ ve’l-inkâr müddeî-i 

merkum Mehmed Ali da‘vâ-yı mezkûresini mûmâ-ileyhin tezkiyesiyle mesken ve mahall-i 

mezbûrede sâkinin alacak hissesi İbrahim ve Mehmed Cemil ibn-i Ahmed nâm kimselerin 

şahâdetleriyle ber-nehc-i şer‘î bi’l-muvâcehe isbât etmeğin mûcibince meblağ-ı mezbûr on 

sekiz bin iki yüz guruşun merkum Besumi’den bi’t-tahsîl müddeî-i merkum Mehmed Ali’ye 

teslîmi şer‘an lâzım geldiği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin 

ve mieteyn ve elf 

 

No: 203 

Vürûdü’l-mütemekkine arz ve emm-i kemîneleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun-ı 

mülûk-âneye mülhak-ı evkâfdan medine-i Antalya kazâ‘larından Elmalû Kasabası’nda vâki‘ 

Şeyh Haydar Zâviyesi’nin yolı benim akçe-i vazîfe ile zâviyedârlık cihetine bâ-berât-i âli 

mutasarrıf olan Ömer Halife ibn-i Hasan bu def‘a sulb-i sahîh oğulları sâlifü’z-zikr Elmalû 

Kasabası mahallâtından Alâ-mescîd Mahallesi’nin defter-i nüfûsında beşinci hânenin ikinci 

numarasında on dokuz yaşında mukayyed Hasan ve hâne-i mezkûrın dördüncü numarasında 

üç yaşında mukayyed Mehmed Emin ve hâne-i mezkûrın beşinci numarasında mukayyed 

Mustafa’yı terk iderek fevt olub ber-i hâli ve cihet-i mezkûre mahlûl ve hizmet-i lâzımesi 

muattal kalmış ve zâviye-i mezkûre el-yevm-i mevcûde ve ma'mûre olarak edâ-i hizmet 

olunmakda idiği ihbâr olunmuş ve taşralara kâin hayrât ve mir'ât-ı mevcûd olan evkâfdan 

zâviyedârlık ve tevliyet ve medreselik cihetlerinin mutasarrıflarına hâl-i vuku‘nda evlâdı olub 

da kebîr ve ehl ise bâ-nefs ve sagîr ise ba‘de’l-bülûğ kesb-i liyâkât edinceye değin bi’n-

                                                        
∗ “lede’t-” mükerrerdir 
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niyâbe edâ-i hizmet itdirilmek üzre evlâdına tevcîhi bi’l-irâde-i seniyye müesses olan 

nizâmından olduğu evkâf-ı hümâyun-ı lâyıha-i seniyyesinde müserrah olduğuna mebnî 

müteveffâ-yı merkumın kebîr oğlu merkum Hasan nefsinden bi’l-asâle ve ber-mûcib-i nizâm-

ı âli karındaşları sagîran-ı merkuman Mehmed Emin ve Mustafa ba‘de’l-bülûğ bâ-nefs edâ-i 

hizmet kesb-i iktidâr idinceye kadar bi’n-niyâbe dâ'-i hizmet etmek üzre bundan akdem der-

bâr ba‘de’t-tekrâra bi’l-i‘lâm ve mazbâta-yı arz ve inhâ olunmuş ise de merkum Hasan 

amden-i ehliyyetinden nâşî cihet-i merkumeye rağbet etmeyib bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ kifâye 

eylemiş olduğu kasaba-yı mezbûreden vürûd iden bir kıt‘a mazbâtadan ve bî-garez ehl-i 

vukunun ihbârlarından anlaşılmış olmağla sagîrân-ı merkuman Mehmed Emin ve Mustafa 

sad-ı bülûğlarını tecâvüz ile bâ-nefs edâ-i hizmet idinceye değin kasaba-yı mezbûre 

mahallâtından Tahta Mescîd Mahallesi’nin defter-i nüfûsında on beşinci hânesinin ikinci 

numarasında otuz beş yaşında mukayyed ulemâ zümresinden Mehmed Ali Efendi ibn-i 

dâî'leri sagîran sagîran∗-ı mezbûran Mehmed Emin ve Mustafa sâd-ı bülûğlarını tecâvüz ile 

bâ-nefs edâ-i hizmet idinceye değin bi’n-niyâbe edâ-i hizmet etmek üzre cihet-i zâviyedârlık 

mezkûre pederleri müteveffâ-yı merkum mahlûlünden sagîran-ı merkuman Mehmed Emin ve 

Mustafa uhdelerine şurût-ı seniyye ve nizâm-ı mukarrer-i müstahsene tevkikân iştirâken ve 

savben vazîfe-i mezkûresiyle tevcîye ve yedlerine bir kıt‘a berât-ı şerîf âlî-şân-ı sadak ve 

ihsân buyrulmak ricâsına bi’l-iltimâs pâye-i serîr-i imlâya arz ve i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

XV/60b 

No: 204 

Vürûdü’l-mütemekkine arz ve emm-i kemîneleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun-ı 

mülûk-âneye mülhak-ı evkâfdan medine-i Antalya kazâ‘larından Elmalû Kasabası kurâsından 

Eğmir Karyesi’nde vâki‘ zımm-i kethüda câmi‘-i şerîf vakfının yevmi bir akçe vazîfe ile 

tevliyet-i cihetine bâ-berât-i âli mutasarrıf olan Osman bin Mustafa bu esnada sulb-i sahîhi 

oğulları karye-i mezbûrenin defter-i nüfûsında dördünci hânenin ikinci numarasında on dokuz 

yaşında mukayyed Naim ve hâne-i mezkûrın üçünci numarasında on beş yaşında mukayyed 

Mustafa’yı terk iderek fevt olub cihet-i merkume mahlûl ve hizmet-i lâzımesi muattal kalmış 

ve vakf-ı mezkûr el-yevm-i mevcûd ve ma'mûr olarak edâ-i hizmet olunmakda idiği kasaba-yı 

mezbûreden vürûd iden bir kıt‘a mazbâtadan ve bî-garez ehl-i vukunun ihbârlarından 

                                                        
∗ “sagîran” mükerrerdir.  
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anlaşılmış ve müteveffâ-yı merkumın oğulları merkuman Naim ve Mustafa amden-i 

ehliyyetlerinden nâşî cihet-i merkumeye rağbet etmeyib bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ kifâye eylemiş 

olmalarıyla yine evlâd-ı vakfdan  olub tevliyet-i uhdesinden gelmekle kadr ve sadâkât ve 

istikâmeti bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘ü’l-meclis zâhir ve nümâyân olan ma'rû’z-zikr Eğmir 

Karyesi’nin defter-i nüfûsında dokuzıncı hânenin yedinci numarasında yirmi dokuz yaşında 

mukayyed işbu bais‘ü’l-arz-ı ubûdiyyet Mustafa bin Abdullah uhdesinde cihet-i tevliyet 

merkume vazîfe-i mersûmesiyle müstakîlen tevcîh ve yedine bir kıt‘a berât-ı şerîf âlî-şân-ı 

sadak ve ihsân buyrulmak ricâsına bi’l-iltimâs pâye-i serîr-i imlâya arz ve i‘lâm olundu el-

emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf  

 

No: 205 

Vürûdü’l-mütemekkine arz ve emm-i kemîneleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun-ı 

mülûk-âneye mülhak-ı evkâfdan medine-i Antalya kazâ‘larından Elmalû Kasabası kurâsından 

Yalkartam Karyesi’nde vâki‘ câmi‘-i şerîf vakfından almak üzre yevmi bir akçe vazîfe ile 

hitâbet-i cihetine bâ-berât-i âli mutasarrıf olan Hacı Mehmed Efendi ibn-i Mustafa Halife 

sulb-i sahîh ve kebîr oğulları Mustafa’yı terk iderek bu esnada fevt olub ber-i hâli ve hizmet-i 

lâzımesi mahlûl ve muattal kalmış ve câmi‘-i şerîf-i mezkûre el-yevm-i mevcûd ve ma'mûr 

olarak zimmetinde salât-ı Cumâ ve ıydeyn edâ olunmakda idiği kasaba-yı mezbûrdan vürûd 

iden mazbâtadan ve bî-garez ehl-i vukunun ihbârlarından anlaşılmış ve müteveffâ-yı 

merkumın oğlu merkum Mustafa amden-i ehliyyetinden nâşî cihet-i merkumeye rağbet 

etmeyib kifâye eylemiş olmasıyla cihet-i merkumeye liyâkât ve ehliyyetini lede’l-imtihân 

inde’ş-şer‘ü’l-meclis zâhir ve nümâyân olan kasaba-yı mezbûre kurâsından Kevgi 

Karyesi’nin defter-i nüfûsında altıncı hânenin üçünci numarasında otuz beş yaşında 

mukayyed işbu arz-ı ubûdiyyet-i talebe-i ulûmdan Ali Efendi ibn-i Mehmed dâî'ler uhdesinde 

cihet-i hitâbet-i merkume müteveffâ-yı merkum Hacı Mehmed Efendi’nin ve merkum 

Mustafa’nın dahi amden-i rağbet ve kifâyetinden vazîfe-i mersûmesiyle müstakîlen tevcîh ve 

yedine bir kıt‘a berât-ı şerîf âlî-şân-ı sadak ve ihsân buyrulmak ricâsına bi’l-iltimâs pâye-i 

serîr-i imlâya arz ve i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i 

Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

XV/61a 

No: 206 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  
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Medine-i Antalya mahallâtından Sofular Mahallesi sâkinlerinden Osman bin el-Hâcc 

İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i akdesde yine medine-i mezbûre ahâlîsinden 

Mehmed Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed nâm kimesne muvâcehesinde merkum Mehmed Ağa 

müteveffâ karındaşım Selahaddin Erşa bana intikâl iden iki bin üç yüz guruş bin Osman’ın 

vasiyyemdir ki alub hâlâ zimmetinde esmân ider olmağla suâl olunıb meblağ-ı mezbûr iki bin 

üç yüz guruşı merkum Mehmed Ağa’dan bana alıverilmek hâlâ murâdımdır deyü da‘vâ 

eyledikde merkum Mehmed Ağa dahi cevâbında fî’l-vâki‘ meblağ-ı mezbûrım aldım ise 

müddeî-i merkum Osman akl ve bâliğ olduğu halde vâlidesi ile birlikde hükümete gidib 

meblağ-ı mezbûr içün benden da‘vâ ve meblağ-ı mezbûrı benim yedimden ahz ve kabz eyledi 

deyü lede’l-def‘ ve’l-inkâr def‘-i merkum Mehmed Ağa def‘-i meşrûhasını Çulluk Kara 

Mahallesi sâkinlerinden Kara Celil oğlu Mehmed bin İsmâîl ve Hatib Süleyman 

Mahallesi’nden Feyyaz Hasan Uytaş ibn-i Abdullah nâm kimesnelerin şahâdetleriyle  ber-

nehc-i şer‘î bi’l-muvâcehe isbât etmeğin mûcibince müddeî-i merkum Osman bi-vech-i şer‘î 

muârazâdan men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin 

ve mieteyn ve elf 

 

No: 207  

Antalya mahallâtından Ahi Yûsuf Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden 

Fatıma bint-i Yûsuf bin Halil nâm hatunun verâset-i zevc-i metrûkesi Süleyman bin 

Abdurrahman  ile ah-ı leb ve ümm-i kebîr Hüseyin ve kebîr Hasan ve kebîr Osman ve sagîr 

Mehmed Nizam nâm kimesneye izhâr-ı lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra sagîr-ı mezbûrın mukaddem vasîsi bulunan fütüvvetlü Hüseyin Efendi ma‘rifeti ve 

ma‘rifet-i verese-i kebîr ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile tahrir ve beyne’l-verese bi’l-farâziyetü’ş-

şer‘iyye taksîm ve tevzî‘ kılınan terekenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve 

beyân olunur tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf  

 

Kelâm-i kadîm   Ahi Yûsuf Mahallesi’nde  Mihaffe kilimi  

aded 1    vâki‘ müteveffâ Yûsuf  aded 1  

100 guruş    Ağa’dan müntakil   305 guruş  

      hisse-i ırsiyyesi    

                       4091 guruş  
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Mihaffe kilimi çift   Müsta‘mel Türkmen kilimi  Cedîd Türkmen kilimi  

aded 1     aded 1     aded 1 

100 guruş    180 guruş    275 guruş  

 

Cedîd Serik çulu aded 1 Çuval çift aded 2  Siham aded 1  

80 guruş    60 guruş    20 guruş  

 

Tartı aded 1   Makhâd yasdığı aded 16  Küçük minder aded 2 

140 guruş    120 guruş    25 guruş  

 

Küçük yasdık aded 2  Müsta‘mel sivasi yorgan  Basma minder aded 1  

25 guruş    100 guruş    70 guruş  

 

Basma yüz yasdığı aded 1  Basma baş yasdığı aded 1 Büyük sandık aded 1  

10 guruş    20 guruş    65 guruş  

 

Yine Müsta‘mel büyük  Müsta‘mel küçük   İstanbul çanağı ma‘  

sandık aded 1    sandık aded 1    kabak aded 5 

20 guruş    15 guruş    137 guruş  

 

Tunc çanak ma‘ kabak  Çukur çanak bir ile kabak  Tabak  

aded 3    aded 2    aded 2 

55,5 guruş    55 guruş    40 guruş  

 

Katık tebsisi aded 1   Hamam tası aded 2  Hamam leğeni aded 1 

15 guruş    25 guruş    60 guruş 

 

Tencere ma‘ kabak aded 2 Leğen ve ibrik   Küçük şamdan aded 2 

60 guruş    100 guruş    20 guruş  

 

Tağan aded 1    Kahve takımı ma‘ örti Çıta aded 1  

25 guruş   40 guruş    7 guruş  

 

Küçük tabak aded 2  Toprak  kâse aded 3  Küçük tas aded 1  
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10 guruş    8 guruş    10 guruş  

 

Şerbet tebsisi aded 1  Şerbet kâsesi aded 3  Kublı tas aded 1  

8 guruş    8 guruş    10 guruş  

 

Hurda ihrâm    Zevc-i Süleyman’ın bey‘  Havan  

aded 1    eylediği yevm-i bahâ'sı  aded 1  

5 guruş    50 guruş    15 guruş  

 

Sürmeli şilte aded 1   Çuka kürk aded 1   Cedîd ipek çarşaf aded 1  

200 guruş    100 guruş    150 guruş  

 

Sivasi Müsta‘mel entari  Çitari entari    Müsta‘mel iyâni entari  

aded 1     aded 1    aded 1  

280 guruş    180 guruş   100 guruş  

 

Cedîd çitari entari aded 1  Cedîd canfes şalvar aded 1  Canfes entari ve şalvar  

160 guruş    150 guruş    250 guruş  

 

Canfes şalvar∗   Müsta‘mel trablus kuşak  Canfes keb  

aded 3     aded 1    aded 1 

150 guruş   150 guruş    50 guruş  

 

Müsta‘mel cedîd entari Müsta‘mel çitari entari  Sofra peşkiri  

ve şalvar takımı aded 3 aded 1    aded 1  

200 guruş    30 guruş   50 guruş  

 

El peşkiri aded 5  Sürmeli uçkur aded 6  Çakmalı ve sürmeli çevre aded 4 

20 guruş    120 guruş    120 guruş  

 

Burgu aded 2    Şalaki salta? aded 1  Basma müsta‘mel entari aded 1  

20 guruş    Ve şalvar aded 1  Ve şalvar aded 1  

                                                        
∗ Belgede “cavlar” olarak yazılmıştır 
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    60 guruş    50 guruş  

 

Cedîd zenne gömleği   Dülbent zenne gömleği Çitari gömlek  

aded 4     aded 3    aded 1  

130 guruş    40 guruş    30 guruş  

 

Hurda ve yeleken çarşaf  Müsta‘mel zenne gömleği  Sivasi boğça   

aded 1     aded 1     aded 2  

10 guruş    30 guruş    105 guruş  

 

Cedîd basma boğça  Müsta‘mel basma boğça Yazma  

aded 5     aded 6     aded 6 

75 guruş    40 guruş    60 guruş  

 

Boğça    Mahmudiye altunı  Mahreme ve peştemal bahâ'sı  

aded 2    aded 1     aded 1 

30 guruş     80 guruş   80 guruş 

 

Sürmeli hamam pürlisi  Hamam havlisi   İpek katt aded 1 

aded 1    aded 1     Ve ipek katt aded 1  

130 guruş    40 guruş    40 guruş  

 

Sürme tebelik ma‘fes  Sürme şemsiye    Küpe çift aded 1  

40 guruş    10 guruş    115 guruş  

 

Gömbe yaşmağı ve tarak ve Babuç ve mest-i    Çitari boğça  

bir mikdâr ipek ve hurda  bahâ'sı    hurda olarak  

40 guruş    20 guruş    20 guruş  

 

Hurda yüzük aded 3  Zevcinde mehr-i müeccel  İncü miskal aded 4  

30 guruş    551 guruş    Dirhem 1  

        925 guruş  

 

Baş altunı aded 20   Mahmudiye aded 12  Ferâğından olan evden  
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1000 guruş    120 guruş    hisse-i ırsiyyesi  

        115 guruş  

 

Hırdavat-ı beyt  

150 guruş  

 

Yekûnü’l-eşyâ ve’l-nakd  

13186 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye   Masârifât-ı müteferrika  

304,5  guruş    19,5 guruş    ve kâğıd bahâ'sı  

        126 guruş  

 

Vasiyyet-i müsbit   Karındaşlarına deyn-i  

bâ-şahâdet Hüseyin bin  müsbit  

Mehmed ve Veli bin   1758 guruş  

Mustafa  

1000 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât  

3208 guruş 

  

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

9978 guruş  

 

Hissetü’z-zevci’l-  Hissetü’l-ah-ı leb ve ümm-i Hissetü’l-ah-ı leb ve ümm-i 

mezbûr Süleyman   kebîr hüseyin    kebîr Hasan  

4989 guruş 20 para   1247 guruş 5 para   1247 guruş 5 para  

 

Hissetü’l-ah-ı leb ve  Hissetü’l-ah-ı leb ve  

Ümm-i kebîr Osman   ümm-i sagîr Mehmed Nizam  

1247 guruş 5 para   1247 guruş 5 para 
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XV/62a 

No: 208 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcı Süleyman Mahallesi’nde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Fatıma Hatun ibnete’l-Ahmed bin Hasan’ın verâset-i zevc-i metrûki 

Yorgancı Ömer bin Hamza nâm kimesne ile sadr-ı kebîr oğlu Ahmed ve sadriyye-i sagîre 

kızları Fatıma ve Şerife’ye münhasıra olduğu bi’l-haber inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra sagîrtan-ı mezbûrtanın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bâ-

hüccet-i şer‘iyye vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan li-ebeveyn kebîr er karındaşları merkum Ahmed 

ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrir ve beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye taksîm olunan 

tereke-i müteveffât-ı mezbûredir ki∗ ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur fi’l-yevmi’l-hâmis min 

şehr-i Rebî'ü’l-âhir li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

İstanos’da tahrîr olan terekesi  

Baş altunı  

210 guruş  Beşlik altun aded 42  

040 guruş  Rub‘iyye altun aded 4 

080 guruş  Mahmudiye bütün altun aded 1 

100 guruş  Techiz ve tekfînine sarf olunan ufak ecnâs altun aded 17 

430 guruş  

 

Gümüşli bakır kuşak   Sim maâşallah aded 1  Gümüş bilezik çift  

aded 1    Zülif basdı aded 2   aded 1  

150 guruş    Büyük ve küçük sirkatime  80 guruş  

                                         aded 4 

    50 guruş     

 

Bir kat yatak    Müsta‘mel kilim aded 2 Sanduk aded 2  

150 guruş    100 guruş    50 guruş  

 

Sagîr sahan    Zevci merkum Ömer’in  Zevci merkum Ömer  

aded 2    kurâlara satmış olduğu  zimmetinde mehr-i müeccel  

                                                        
∗ Metinde “buredir ki” olarak yazılmıştır 
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20 guruş    elbisesi semeni   hakk-ı muahhar Antalya’da  

    500 guruş    tahrîr olunan terekesi beyânı  

        301 guruş  

 

Müsta‘mel basma entari  Müsta‘mel keb   Basma şalvar 

aded 1     aded 1     aded 1  

20 guruş    10 guruş   10 guruş  

 

Gömlek aded 1  Çitari kısa entari aded 1 Hamam pürlisi aded 1  

15 guruş    40 guruş    30 guruş  

   

Def‘a çakmalı pürli  Yazma    Hamam peşkiri aded 1  

aded 1    aded 1    Çul aded 1  

20 guruş   10 guruş   40 guruş  

 

Yaşmak aded 1  Tülbend zirâ' aded 5   Peşkir aded 1 

20 guruş    10 guruş    5 guruş  

 

Tabak ma‘çakı   Makreme aded 2  Yağlık aded 2 

5 guruş    30 guruş    5 guruş  

 

Uçkur aded 1   Hümâyun zirâ' aded 2  Bez barça aded 1 

10 guruş    3 guruş    2 guruş  

 

Nakışlı ton aded 1   Çevre aded 1   Boğça aded 1  

20 guruş    25 guruş    5 guruş  

 

Kırmızı boğasi zirâ' aded 2 Müsta‘mel burgaç aded 1 İpek dirhem 10 

3 guruş    15 guruş    20 guruş  

 

İpek dirhem 5   Gümüş kobca  aded 9  Sagîr hamam leğeni  aded 1  

3 guruş    15 guruş    30 guruş  

 

Kabaklı tencere  aded 1 Köhne leğen ibrik  aded 1 Su tası aded 1 
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20 guruş    30 guruş    10 guruş  

 

Çukru sahan ve lenger  Sanduk   

aded 2    aded 1  

10 guruş    15 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-hisse ve’l-eşyâ 

 

2332 guruş  Vasiyyet-i müsbitesi inhâ'  

0500 guruş   

1832 guruş  Resm-i kısmet ve kaydiyye ve kalemiyye vesâir masârifât-ı müteferrika inhâ' 

0132 guruş   

1700 guruş  Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

 

Hissetü’z-zevci’l-merkum  Hissetü’l-abinü’l-merkum  Hissetü’l-binte’l-mezbûreü’l-  

Ömer     kebîr Ahmed    sagîre Fatıma  

325 guruş    632 guruş 20 para   318 guruş 30 para 

 

Hissetü’l-binte’l- 

mezbûreü’l- sagîre Şerife  

318 guruş 30 para  

 

Zevc-i merkum Ömer bin Hamza bin Ömer dahi bu def‘a İstanos’da vefât idüb verâset-i 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Havva bint-i Bekir ve vâlidesi Emine bint-i İsmâîl nâm hatunlar 

ile zevce-i sabıkâsı müteveffîyye-yi mezbûre Fatıma Hatun’dan mütevellidler sulb-i kebîr 

oğlu merkum Ahmed ve sulbiyye-i kebîre kızları mezbûretan Fatıma ve Şerife ve hâlâ zevcesi 

mezbûre Havva Hatun batnında müstebîn tahmînen sekiz aylık hamîle münhasıra olduğu bi’l-

ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra vasiyyesi mekum Ahmed ve 

mezbûretan Havva ve Emine hatunlar ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i 

âtîü’z-zikr olunur tahrîren  

 

Antalya’da Timurcı   Yine Antalya’da derûn-ı  Yine Antalya’da Hacı  

Süleyman mahallesi’nde  ka'lada Mücaaddin   Ömer bağçesinde altı  
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vâki‘ bir bâb mülk-i menzili  Mahallesi’nde vâki‘ bir  sehmde iki sehm hissesi  

6000 guruş    bâb mülk-i menzilde altı  1333 guruş 13 para 1 akçe  

     sehmde iki sehm hissesi   

     2500 guruş     

 

İstanos’da vâki‘ bir bâb  İstanos’da vâki‘ bir bâb Antalya’da vâki‘ bir bâb  

dikicü dükkânında   mülk-i menzili   mülk yorgancı dükkânı 

altı sehmde iki   1600 guruş   7000 guruş 

sehm hissesi  

333 guruş 12 para 1 akçe  

 

İstanos’da bir bâb   Müsta‘mel çuka heybe  Müsta‘mel sagîr ihrâm  

yorgancı dükkânı   aded 1     aded 1  

1000 guruş    120 guruş    40 guruş  

 

Müsta‘mel sagîr namazlığı  Müsta‘mel hegbe aded 2  Cedîd çuka mintan aded 1   

30 guruş    30 guruş    60 guruş  

 

Cedîd yatak yorgan aded 1 Sagîr yorgan aded 1   Def‘a sagîr çocuk yorganı aded 1  

80 guruş    45 guruş    15 guruş  

 

Minder   Namusiyye   Cedîd çitari entari aded 1   

aded 1    aded 1    Yelek aded 1  

15 guruş    15 guruş    150 guruş  

 

Köhne alaca entari   Mâen bez beb aded 1  Cedîd gömlek  

aded 2    Kuşak aded 1   aded 1  

40 guruş    5 guruş    30 guruş  

 

Müsta‘mel gömlek  Bez ton aded 2  Bez ton   

aded 3    Uçkur aded 2   aded 2 

40 guruş   15 guruş    15 guruş  

 

Sagîr sarık aded 1  Bir mikdâr ipek ve harîr   Yüz sûrî tesbih  
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Peşkir aded 1    ve ibrşim     aded 2 

Boğça aded 1   30 guruş    20 guruş  

15 guruş     

 

Bir mikdâr sabun   Tüfenk aded 1   Kabaklı şorba tası aded 1  

10 guruş    100 guruş    30 guruş  

 

Su bakırı aded 1   Güğüm aded 1   Sâir olan nuhâs kıyye 5  

20 guruş    25 guruş     100 guruş  

 

Sagîr kantar aded 1  Çuval çift aded 2  Sagîr köhne kilim aded 1  

20 guruş    45 guruş    20 guruş  

 

Köhne sâat aded 1  Kahve takımı aded 1  Eğer takımı aded 1 

60 guruş    50 guruş    50 guruş  

 

Köhne göç havlisi aded 1 Bâr-gîr aded 1   Hırdavat menzil  

50 guruş    500 guruş    120 guruş  

 

Vâlidesi Emine Hatun ile Üç sehmde iki sehm hissesi Kezâlık otuz guruş kıymetli  

müşterek üç yüz yetmiş  246 guruş 26 para 2 akçe  bir aded sagîr kilimde 

guruş kıymetli bir aded      hissesi  

mihaffe kiliminde kezâlık     20 guruş  

yüz guruş kıymetli bir çift  

mihaffede hissesi 

66 guruş 26 para 2 akçe  

 

Kezâlık elli guruş  Kezâlık altmış guruş   Kezâlık yirmi guruş  

kıymetli bir aded   kıymetli bir tunc   kıymetli bir çift  

çulda hissesi    havanda hissesi   çuvalda hissesi 

33 guruş 13 para 1 akçe  40 guruş    13 guruş 26 para 2 akçe 

 

İki yüz guruş kıymetli on  Kışlakcı Çavuş oğlu Hacı  Zuhûr iden nakdi  

kıyye olan nuhâsiyyede  İsmâîl zimmetinde olan  (silik) guruş  
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hissesi    meblağdan hissesi   

133 guruş 13 para 1 akçe 690 guruş     

 

Yaldız aded 1    Fındık altun aded 1   Mısır nısf altunı aded 2  

60 guruş    40 guruş    24 guruş  

 

Havra altun aded 1  Adliye altun aded 3  Rub‘iyye altun aded 2  

10 guruş    60 guruş    20 guruş   

 

Beyaz akçe    Mısır nısf altun   İstanbul nısf altun  

12 guruş    aded 15 fî 12   aded 1 

    180 guruş    14 guruş  

 

Mısır bütün altun   Rub‘iyye altun   Ufak kise altun  

aded 8 fî 30    aded 63 fî 10   aded 5  

240 guruş    630 guruş    25 guruş  

 

Eski yirmilik altun   Eski kırklık altun    İstanbul bütün altun  

aded 27 fî 25    aded 1     aded 7 fî 28  

675 guruş   60 guruş   196 guruş  

 

İstanbul nısf altun   Mısır bütün altunı   Hurşidi altun  

aded 1     aded 2     aded 8 fî 28  

15 guruş    48 guruş    224 guruş  

 

Orta incü miskal   Çukur sahan    Mertebânî sahan  

aded 2     aded 4     aded 1 

200 guruş    20 guruş   10 guruş  

      

Antalya’da tahrîr olunan terekesi 

Çukur sahan aded 4   Mertebânî sahan  aded 1  Kabaklı tencere aded 1   

20 guruş    10 guruş    20 guruş     

  

Müsta‘mel sarık aded 2 Kilim aded 1    Kabaklı kebîr tencere 
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20 guruş    100 guruş    aded 1   

         60 guruş 

 

Boncuk ton   Gömlek    Çevre aded 2  

aded 1    aded 1     Uçkur aded 1  

60 guruş   (silik) guruş    20 guruş 

 

Gömlek aded 2  Çarşaf     Sofra peşkiri   

Ton aded 2   aded 2     aded 1   

60 guruş    40 guruş    (silik)  

 

Müsta‘mel eğer keçesi  Yağmurluk aded 1  Sagîr tahta anbar 

aded 1    Harîr aded 1    aded 1  

Ve yelek keçe aded 1  100 guruş    20 guruş 

60 guruş  

 

Müsta‘mel kebîr sanduk  İşbu derûn-ı defter-i kassâmda  

aded 1     muharrer kendiden evvel vefât  

30 guruş    iden zevcesi Fatıma Hatun’dan  

    müntakil hisse-i ırsiyyesi  

    425 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-terekeü’l-mezbûre  

26798 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i müsbit  Mehr-i müeccel-i müsbit 

200 guruş    kendiden evel vefât iden hâlâ zevcesi Havva Hatun  

      zevcesi Fatıma Hatun  101 guruş  

    301 guruş     

 

Kendiden evel vefât iden Mukaddem ve  muahhar  

zevcesi Fatıma’nın   taraf-ı şer‘-i şerîfe virmiş  
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derûn-ı terekede muharrer  oldukları resm-i kısmet  

beş yüz guruş elbise   ve kaydiyye ve kâtibiyye  

semeninden zevci   ve hedâmiyye vesâir   

müteveffâ-yı merkum  masârifât-ı müteferrika     

Ömer’in kabz ve umûrına  957 guruş     

sarfla istihlâk eylediği    

400 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât  

1959 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

24839 guruş  

 

Hissetü’z-zevceü’l-  Hissetü’l-abinü’l-  Hissetü’l-binte’l-sagîretü’l- 

mezbûre Havva   merkumü’l-kebîr Ahmed  mezbûre Fatıma  

3104 guruş 35 para   7244 guruş 28 para   3622 guruş 14 para  

 

Hissetü’l-binte’l-sagîrü’l- Hissetü’l-hâmelü’l-  

mezbûre Şerife   mezbûr (silik) 

3622 guruş 14 para   7244 guruş 28 para  

 

Ba‘de’t-tahrîr hâmel-i mezbûr zikr-i tevellüd idüb ism-i bikr tesmiye olundukdan sonra bir 

müddet ber-hayât iken vefât idüb verâset-i vâlidesi mezbûre Havva Hatun ile leb-i kebîr er 

karındaşı merkum Ahmed ve leb-i kız karındaşları sagîretan-ı mezbûretan Fatıma ve Şerife’ye 

münhasıra olduğu ve bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra ümm-i 

mezbûre Havva Hatun ve vasî-i ümm-i kebîr merkum Ahmed taleb ve ma‘rifetleri ve 

ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

hâmel-i müteveffâ-yı mezbûr ki bâlâda muharrer babası müteveffâ-yı mezbûr Ömer’in 

müntâkil hisse-i ırsiyyesidir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur tahriren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min 

şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Zikr-i zuhûr iden hâmel-i  Hissetü’l-bahîrü’l-   Hissetü’l-ah- lebü’l- 

müteveffâ-yı mezbûrın  mezbûre Havva Hatun  merkum kebîr Ahmed  
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bâlâda muharrer hisse-i  1207 guruş 18 para   3018 guruş 25 para  

ırsiyyesi beyne’l-verese   

taksîm olunmak içün    

işbu mahalle nakl olundu  

7244 guruş 28 para  

 

Hissetü’l-âhhü’t-lebü’l- Hissetü’l- âhhü’t-lebü’l-  

mezbûre sagîre Fatıma  mezbûre sagîre Şerife  

1509 guruş 12,5 para   1509 guruş 12,5 para  

 

XV/63a 

No: 209 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi’nde sâkin evlâd-ı arabdan Kasab 

Ali bin Halil nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre 

mütemekkinlerinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden işbu bais‘ü’l-râkim İngiliz 

oğlu Hacı Anekli veled-i Yorgi nâm kimesne muvâcehesinde bi’t-tav' ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin bi-tarîkü’ş-şer‘ü’l-müstâkilen yedimde mülk 

ve hakkım olub ma'rû’z-zikr Makbule Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Müezzin amm-ı Hasan 

menzili ve bir tarafdan kendi menzilim ve bir tarafdan müteveffâ Çenkü İbrahim Ağa’nın 

veresesi menzili ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki odası ve bir bâb müfrez 

mülk-i menzilimi cem‘-i tevâbi‘ ve levâhik ve kaffe-i hukuk ve murâfık ile tarafeynden îcâb 

ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile on yedi bin iki yüz elli 

guruş Anekli’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr on 

yedi bin iki yüz elli guruş müşterî-i merkum Hacı Anekli yedinden tamâmen ve kâmilen ahz 

ve kabz eyledim fî-mâba‘d menzil-i müfrez-i mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve 

medhâlim kalmayub müşterî-i merkum Hacı Anekli’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi 

olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î 

mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fî-evâhir şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Mu‘teberân-ı ahâlîden Elmalûluzâde el-Hâcc Hüseyin  

Tüccârdan ve evlâd-ı arabdan Besyun Hüseyin Ağa  
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Yağcı Hüseyin  

Yağcı Nasır oğlu İsmâîl  

Doğramacı Abdulgaffar oğlu Ali  

Kasabalı Mustafa  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

ve gayr-i hum  

 

XV/63b 

No: 210 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinelerinden ve devlet-i 

âliye tebaasının Rum Milleti’nden Kayıkcı Yani veled-i İvan nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre mahallâtından Baba Doğan Mahallesi ahâlîsinden ve 

tebaa-yı merkumenin millet-i merkumesinden Mihail veled-i Yani nâm kimesne 

muvâcehesinde merkum Mihail bundan akdem benim kayıkımda hizmet ider iken benim 

yedimden bin yedi yüz yetmiş beş guruş ahz ve istikrâz etmekle meblağ-ı mezbûrı merkum 

Mihail’den hâlâ taleb iderüm deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’l-ikrâr merkum Mihail bundan ya‘nî işbu 

da‘vâdan mukaddem merkum Yani’nin kayığında hizmet-i sabıkât etmekle hizmet-i 

mezbûrenin icraâtı olarak merkum Yani zimmetinde olan matlûbem taleb olundukda merkum 

Yani’de olan meblağ-ı mezbûr bin yedi yüz yetmiş beş guruş ödendikden sonra merkum Yani 

zimmetinde daha altı yüz guruş alacak hakkım kaldığını merkum Hacı Yani dahi tasdîk 

itmişdi deyü lede’l-def‘ ve’l-inkâr def‘a merkum Mihail fakat meblağ-ı mezbûr bin yedi yüz 

yetmiş beş guruşun ödendiğini yine mülk-i merkumdan Hacı Vasili veled-i İvan ve Kara İvan 

veled-i Yorgi nâm kimesneler şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât itdikde 

mûcibince müddeî-i merkum Yani bi-vech-i şer‘î muârazadan men' olunduğı tescîl ve bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min 

şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 211 

Medine-i Antalya mahallâtından Baba Doğan Mahallesi sâkinelerinden ve devlet-i 

âliyenin Rum Milleti’nden Kümnüs bint-i Siradi nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu 

bais‘ü’l-kitâb tebaa-yı devlet-i merkumenin millet-i merkumesinden Aleksi veled-i Yorgi ile 

merkum Aleksi’nin zevcesi Marya bint-i Penayüt mahzarlarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin müstakîlen yedimde mülk ve hakkım 
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olub mahalle-i mezbûrede bir tarafdan Hacı Mihail menzili ve bir tarafdan Kümnüs menzili 

ve bir tarafdan Hacı İstiradi menzili ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd tûlen altmış altı ve 

arzen on altı karış mülk-i arsâmın nısfını beş yüz guruş semen-i medfû‘ merkum Aleksi’ye ve 

nısf-ı âherini dahi merkume Marya’ya kezâlık beş yüz guruş semen-i medfû‘ bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde merkuman Aleksi ve Marya dahi iştirâ 

ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr beş 

yüz guruşdan cem‘an bin guruş tamâmen ve kâmilen bana edâ ve teslîm eylediler fî-mâba‘d 

arsâ-i mezbûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub merkuman Aleksi ve 

Marya’nın mâlları ve mülkleri olmuşdır keyfe mâ-yeşâ‘en ve hasb-i mâ-yehtâran mâlik ve 

mutasarrıf olsunlar dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahriren 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûd  

Berber Burgadan Çakır oğlu Yorgi  

Çilingir Anastas  

Mahkeme Kâtibi İsmâîl Efendi  

Muhzır Mehmed Ağa 

Ve Ali Ağa  

Ve İsmâîl Ağa  

 

No: 212 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Usta ibn-i 

Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden işbu 

bais‘ü’l-kitâb Mehmed Kapudan ibn-i Mehmed  ve merkum Mehmed Kapudan’ın zevcesi 

Fatıma bint-i Mehmed nâm kimesneler mahzarlarında bi’t-tav' ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede 

vâki‘ bir tarafdan Yağcı Süleyman menzili ve bir tarafdan Nazik oğlu Mehmed menzili ve bir 

tarafdan Hacı Hüseyin menzili ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî üç oda ve bir 

mikdâr havlu bağçesine müştemil olan bir bâb mülk-i menzilimin nısfını üç bin guruş 

merkum Mehmed Kapudan’a ve nısf-ı âherini dahi yine merkum Mehmed Kapudan’ın yine 

üç bin guruş tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde merkuman Mehmed Kapudan zevcesi 

Fatıma dahi müştereken  iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr üç binden cem‘an altı bin guruş bana kâmilen kendi yedleriyle 
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edâ ve teslîm eylediler fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve 

medhâlim kalmayub müştereken merkumân Mehmed Kapudan ile zevcesi merkume 

Fatıma’nın mülk ve hakları olmuşdır keyfe mâ-yeşâ‘ yehtâran mâlik ve mutasarrıf olsunlar 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahriren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min 

şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûd  

Şeyh Sinan Mahallesi İmâmı Mehmed Efendi ve Mustafa  

Kütahyalı Babuçcu İbrahim  

Usta Tüccâr oğlu İsmâîl  

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

ve gayr-i hum  

 

XV/64a 

No: 213 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcı Süleyman  Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin 

Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb Salih bin İbrahim nâm 

kimesne mahzarında bi’t-tav' ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna 

değin yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrda vâki‘ bir tarafdan İbrahim menzili 

ve bir tarafı Salih menzili ve tarafeyn-i tarîk-i âmm ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir 

bâb mülk-i menzilimin nısfını bundan akdem bey‘ itmiş isem de şimdiye dahi nısf-ı âherini 

tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile işbu hâzır-ı 

merkum Salih bin beş yüz guruş tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî ve şurût-ı müfsideden ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde merkum Salih dahi iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin beş 

yüz guruşı tamâmen ve kâmilen bana edâ ve teslîm eyledi fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrda aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmadı müşterî-i merkum Salih’in mülk-i müşterâ' 

ve hakk-ı sarfı olmuşdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahriren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min 

şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûd  

Yolcı Kadir’in oğlu Hüseyin Onbaşı  
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Kadir’in oğlu Mustafa Çavuş  

Tahtacı oğlu Mehmed 

Uzun Süleyman  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Ve Muhzır İsmâîl Ağa  

ve gayr-i hum  

 

No: 214 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcı Süleyman  Mahallesi sâkinlerinden iken bahîr-

allâh-ı teâla vefât iden ticâr-ı hâyriyyeden Hayrü bin Mehmed Ağa nâm kimesnenin verâse-i 

sagîr Mehmed’in tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘-i şerîfden bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i nasb 

olunan Antalya eşrâf hanedânından el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed nâm kimesne 

huzûr-ı şer‘-i şerîfde Millü Aşîreti’nden Kızıleski sâkinlerinden Mehmed Ali bin Ali nâm 

kimesne muvâcehesinden merkum Mehmed Ali müteveffâ-yı merkum Abidin’den kereste 

akçesi olmak üzre kâmilen yirmi bin guruş alub ve hâlâ meblağ-ı mezbûr zimmetinde olmağla 

meblağ-ı mezbûr yirmi bin guruşı tamâmen merkum Mehmed Ali’den bi’l-vesâye hâlâ taleb 

iderüm deyü da‘vâ eyledikde mûmâ-ileyh merkum Mehmed Ali cevâbında on bir bin sekiz 

yüz guruş aldığı ikrâr-ı mâ-adâsını inkâr eyledikde müddeî-i vasî-i merkum el-Hâcc Ömer 

Ağa’dan müddeî-i müteallik-i beyyine taleb olundukda imtiyâz-ı beyyineden izhâr-ı acz 

etmekle mûmâ-ileyh merkum Mehmed Ali bilâ-taleb yemîn idüb mütâlebe-i sabıkdan tahlîs-i 

girîbân eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr 

hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

No: 215 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule  Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i âliye 

tebaasının Rum Milleti’nden Kalbu veled-i Nökde nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

Murtana Karyesi sâkinlerinden el-Hâcc Hasan bin İsmâîl nâm kimesne muvâcehesinde 

merkum el-Hâcc Hasan bundan akdem yedimden bin dört yüz guruş karzen ahz idüb ile’l-ân 

edâ etmekle meblağ-ı mezbûrı merkum el-Hâcc Hasan’dan hâlâ taleb iderüm deyü lede’t-

da‘vâ ve’l-inkâr ve’l-aczen beyyine merkum el-Hâcc Hasan bi’l-taleb yemîn idüb mûcibince 

tahlîs-i girîbân eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 
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lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Sahh  

 

XV/64b 

No: 216 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinlerinden Buyurcuzâdeler 

dinmekle ma‘rûfdan el-Hâcc Ali ve Ahmed Çavuş ve İsmâîl bin İsmâîl nâm kimesne meclis-i 

şer‘-i şerîf-i izhârda işbu bais‘ü’l-kitâb tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden Nikola 

veled-i Etnas nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i 

âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin müştereken yedimizde mülk ve hakkımız olub mahalle-i 

mezbûrda bir tarafdan tarîk-i hissemle taraf-ı sülüsisi tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb 

menzilimizi tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile elli bin guruş semeni makbûzı merkum Nikola’ya bey‘ ve teslîm 

eylediğimizde merkum Nikola dahi iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan elli bin guruşı tamâmen ve kâmilen bi’l-istidâd yedimize i‘tâ ve 

teslîm eyledi fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda aslâ ve kat'ân bizim alâka ve 

medhâlimiz kalmayub müşterî-i merkum Nikola’nın mülk-i sahîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve 

hasb-i mâ-yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dediklerinden sonra yine merkuman el-Hâcc Ali 

ve Ahmed ve İsmâîl Ağa iâde-i kelâm mahallem hemşireleri Ümmügülsüm mahzarında 

merkum Ümmügülsüm hemşiremiz olmağla menzil-i mahdûd-ı mezkûrda arsa-i hissedâr idi 

ise de bi-tarîkü’t-tehârüc hisse-i mezbûre yedine başka eşyâ-i menkule-i ma‘lûme alub hisse-i 

mezbûresinden sabıkâ-i zimmetlerimizi bizim kabûllerimizi hâvî ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î 

eyledi dediklerinde hâzırat-ı mezbûre Ümmügülsüm dahi merkumunun takrîr-i meşruhâlarını 

bilâ-tasdîk ve’l-itirâf menzil-i mahdûd-ı mezkûr alacağı merkum Nikola’nın müstâkilen mâlı 

olduğu gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ [olundu] tahrîren fi’l-yevmi’l-

hâdî aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Kâtib-i mahkeme İsmâîl Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır Ali Ağa  

Ve Muhzır İsmâîl Ağa  
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Ve Sandık Emini Vasilaki  

Hacı İstiradizâde Hacı Kostanti  

ve gayr-i hum  

 

No: 217 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi ahâlîsinden ve devlet-i âliye 

tebaasının Rum Milleti’nden Yağcı Topoz Kostanti veled-i Hacı Estofi nâm kimesne meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde Murtanalı Hüseyin bin Musa nâm kimesne muvâcehesinde merkum 

Hüseyin’den iki bin dört yüz guruş cihet-i karzdan eylediği da‘vâsından merkum Hüseyin ile 

bin sekiz yüz yirmi guruş üzerine beynlerinde inşâ-i akd-i sulh ve birbirlerinin kabûllerini 

hâvî zimmetlerini ibrâ ve iskât eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-

emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 218 

Medine-i Antalya mahallâtından Sofular Mahallesi sâkinelerinden müteveffâ Hüseyin 

bin (silik) zevcesi Meleke bint-i İbrahim nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mütevattın-ı 

mezbûrın veresesinden kendi tarafından asîl ve verese-i sâire taraflarından vekîl olan 

Mustafa’nın mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı merkum Hüseyin 

beynimizde hukuk-ı zevciyât kaim olduğu halde benim mahalle-i mezbûrda vâki‘ beyne’l-

cîrân ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-etrâf mülk-i arsam üzerine mebnî bir mikdâr binâmı hedm idüb 

yine benim içün teberruanlı hücre binâ eylemiş ise de hücre-i mezbûratı verese-i sâire 

taraflarından aslâ müdâhale-i  iktizâ etmez iken yine müdâhale itdiklerinden müdâhale-i 

vakıâları men' olunmak hâlâ murâdımdır dedikde merkum Yûsuf Mürşler Hüseyin 

müddeîyye-i merkumenin mülk-i arsası üzerine merkumenin emri olmaksızın merkumenin 

binâsını hedm itdikden sonra yine merkume içün teberruanlı hücreyi binâ idiyor iken bi’l-

asâle ve bi’l- vekâle tâifen ikrâr etmeğin mûcibince hücreyi merkume Melek’in istiklâl-i 

mülki olduğu ba‘de’t-tebeyyün müdâhale-i mezbûrdan asîl ve vekîl-i merkum Yûsuf’a kifâyet 

etmek ve itdirmek tenbîh olundukdan sonra gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/65a 
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No: 219 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Yatanlı Karyesi ahâlîsinden Çakır oğlu Osman bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde Ketşerler Karyesi sâkinlerinden Mustafa bin Mustafa nâm kimesne 

muvâcehesinden bundan akdem bir çift camus ve bir res‘  bâr-gîrimi li-ecli’l-hıfz merkum 

Mustafa’ya teslîm eylediğimden sonra merkum Mustafa’nın zimmetinden nâşî mezkûr bir çift 

camus ve bir res‘  bâr-gîrim telef olmağla kıymetleri olan iki bin sekiz yüz guruş merkum 

Mustafa’dan hâlâ taleb iderüm deyü li-da‘vâ ve’l-ikrâr bâ-teslîmü’l-hıfz ve’l-inkâr bi’t-taaddî 

üzerinedir ve zamân lâzım gelmediğine merkum Mustafa yemîn idüb halâs olmuşdır olduğu 

tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

No: 220 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Sağır Beğ Mahallesi sâkinlerinden Ömer bin Halil nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-i‘lâm Hüseyin Ağa bin Osman nâm 

kimesne mahzarında merkum Hüseyin Ağa benim sagîr-i istihâre taraf-ı şer‘-i şerîfden 

tesviye-i umûrımdan mansûb-ı vasîm olduğu halde bir bâb mülk-i menzil ile ve bir bâb mülk-

i dükkânımı bilâ-müsevveg-i şer‘î bey‘ eylediğinden başka menzil-i mezkûr ile dükkân-ı 

mezkûrın semenleri olarak kabz eylediği beş bin beş yüz guruş kadr-i ma‘rûfdan ziyâde 

olarak senin nafaka-i vukuanı sarf itdim diyerek bana taahhüdat bırakub hazer eylemek 

vasiyyesinde bulunmakla îcâb-ı şer‘iyyesini eylemek hudûtda iken beynimize muslihûn-ı 

tavassut idüb da‘vâ-yı mezkûremden üç bin beş yüz guruş üzerine sulh olub ve bilâ-gayr-i 

sulh olan meblağ-ı mezbûr üç bin beş yüz guruş merkum Hüseyin Ağa’nın bundan tamâmen 

ahz ve kabz idüb husûs-ı mezkûre müteallike-i âmme-i da‘vâden merkum Hüseyin Ağa’nın 

kabûlünü hâvî zimmeti ibrâ-i âmm-ı şer‘î ile ibrâ eyledim dediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i 

Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

No: 221 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi ahâlîsinden Mehmed bin Süleyman 

ve Fatıma bint-i Kara Hüseyin nâm kimesneler meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Kum Karyesi 
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sâkinlerinden Hasan Kethüda ibn-i Mustafa nâm kimesne muvâcehesinde merkum Hasan 

Kethüda’ya murîsemiz Kara Hüseyin otuz sene hizmet idüb lâkin ücret ile mi hizmet itdi 

yoksa ücretsiz mi hizmet itdi bilmem dedikden sonra üç sene namiz? da‘vâsı şer‘an mesmû‘ 

olmadığı tescîl olundukdan sonra merkum Hasan Kethüda müddeîyyan-ı merkumana üç yüz 

guruş virmek üzre sulh oldukları tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-

men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ 

ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

No: 222 

Derûn-ı hüccetde zikr olunan eytâm-ı mezkûrın vasîsi bulunan Ahmed bin Hasan vefât 

etmekle müteveffâ-yı merkumın sulb-i sagîr oğluları Tahir ve Said ve sulbiyye kızları Nazife 

ve Tevfike  vakt-i rüşdlerine değin ber-mûcib-i kassâm mâllarını hıfz ve tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer‘den müteveffânın biraderzâdesi İbrahim bin Ahmed’in istikâmet ile mevsûf olduğu 

bi’l-ihbâr vasî-i nasb ve ta‘yîn olundukda ba‘de’l-kabûl sigâr-ı mezbûrlara bi-kadri’l-kifâye 

nafaka-i takrîri matlûbumdur dedikde vasî-i merkumın takrîri meşrû' olmağla yevmiye 

yirmişer para takrîr olunur ve lede’l-hâce idâne ve istidâneye ve rifât virüldüğü tahrîr kılındı 

tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdi aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

No: 223 

Medine-i Antalya mahallâtından harîc-i surda vâki‘ Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden 

ve tarîkât-ı âliye-i nakşibendîye halîfesinden olub zikr-i âtî mülk-i menzil arsasında vazîyyedi 

beyyine-i udûl ile mütehakkık olan işbu bais‘ü’l-kitâb el-Hâcc Şeyh Ali Efendi ibn-i 

Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahalle-i mezbûre ahâlîsinden olub 

bundan akdem vefât iden Kartobuzâde el-Hâcc İbrahim ibn-i Süleyman bin Abdullah 

versesinden terekesine vazî' ile olan sulb-i kebîr oğlu el-Hâcc Hafız Süleyman Efendi mahzar 

ve muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb sâlifü’z-zikr Şeyh Sinan 

Mahallesi’nde vâki‘ etrâf-ı erbaadan bir tarafı Kadun Aişe nâm hatun menzili ve bir tarafı 

Zem oğlu Ahmed Ağa menzili ve bir tarafı Rum mezârlığı ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile 

mahdûd eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli hâvî ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk-i 

menzil arsasını târih-i hüccetden yirmi iki sene akdem mülkim olan gaib-i akdü’l-meclis 

Zenci Mustafa mürâcâtından iki yüz elli guruş merkum el-Hâcc Hafız Süleyman Efendi’nin 

murîs-i babası müteveffâ-yı merkum el-Hâcc İbrahim hayatında emr u müvekkilem iken 

benim içün iştirâ ve temîni olan meblağ-ı mezbûr iki yüz elli guruşdan yüz guruşı 



 

 

421

müvekkilem merkum el-Hâcc İbrahim Ağa’ya bâyi-i merkum Mercan’a def‘ ve teslîm 

eylemek üzre edâ ve teslîm eylediğimde ol dahi benim içün bâtından iki yüz elli guruşı bilâ-

kemâl bâyi-i merkum Mecan’a tamâmen def‘ ve teslîm idüb ol vechle arsa-i mahdûd-ı 

mezkûre mülk-i müşterâm olub hatta arsa-i mahdûde-i mezkûre dav'etine merkum el-Hâcc 

İbrahim Ağa’nın hayatâtında nefsim içün sünhân-ı vesâir berevât ve hâzerevât-ı zer‘â ve 

mahsûlünü kabz ve eşcâretden hâsıl olan meyvesini âkil idüb on dokuz seneden berü ya‘nî 

merkum el-Hâcc İbrahim Ağa’nın vefâtına değin muvcehesinde arsa-i mezkûreyi mülk-i 

müşterâm olmak üzre bilâ-mâni' ben hasat ve tasarruf idegelmiş iken merkum Hacı İbrahim 

Ağa’nın târih-i hüccetden üç sene mukaddem vefât etmeğin verese-i arsa-i mezkûre-i 

murîsleri müteveffâ-yı merkumın terekesinden olmak zımmiyle kabûlü ve bi-gayr-i hakk zabt 

etmeleriyle suâl olunub arsa-i mezkûreden kifâyet ve bana teslîm olmak mezbûr el-Hâcc 

Hafız Süleyman Efendi’ye tenbîh olunmak matlubumdur dedikde gıbbe’s-suâl merkum el-

Hâcc Hafız Süleyman cevâbında arsa-i mahdûde-i mezkûreyi müezin babası müteveffâ-yı 

mezbûr el-Hâcc İbrahim Ağa târih-i merkumda bâyi-i merkum Mercan’dan müdahil mûmâ-

ileyh el-Hâcc Şeyh Ali Efendi içün iki yüz elli guruş iştirâ idüb arsa-i mahdûde-i mezkûreyi 

müddeî-i mûmâ-ileyh el-Hâcc Şeyh Ali Efendi babası merkum el-Hâcc İbrahim Ağa’nın 

muvâcehesinde on dokuz seneden berü ya‘nî merkum el-Hâcc İbrahim Ağa’nın vefâtına 

değin bilâ-mâni' mâlik ve mutasarrıf olageldiğini ikrâr ve itirâf eylediğinden mâ-adâ mûmâ-

ileyh el-Hâcc Şeyh Ali Efendi ber-vech-i muharrer-i müddeâsını medine-i mezbûre 

ahâlîsinden olub her biri adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan Yüzbaşı Ahmed Ağa 

ibn-i İbrahim ve Bakkal oğlu el-Hâcc Mehmed bin İbrahim nâm kimesneler şahâdetleriyle 

bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin mûcibince arsa-i mahdûde-i mezkûreden kifâyet 

ve müddeî-i mûmâ-el-Hâcc Şeyh Ali Efendi’ye teslîmi merkum el-Hâcc Hafız [Süleyman] 

Efendi’ye tenbîh olunduğını mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu fi’l-yevmi’l-hâdî aşere 

min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Medreseden müftî-i sabık mükerremetlü el-Hâcc Mehmed Emin Efendi  

Dârü’s-saâmdan Torun İsmâîl Hakkı Efendi  

Tüccârdan Torunzâde el-Hâcc İbrahim  

Dârü’s-saâmdan Çaykenarlı Halil Efendi  

ve Mevlevî Dervîşi Abdurrahman  Efendi  

Tüccârdan Hacızâde Hafız Mustafa Efendi  

Biraderi Hafız Abdurrahman   
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Muhzır Mehmed  

Muhzır Ali  

Muhzır İsmâîl 

 

XV/66a 

No: 224 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Millükaya Mahallesi sâkinlerinden el-Hâcc Ahmed Efendi ibn-i Hacı İbrahim nâm 

kimesne Antalya Sancağı meclisine mahsûs odada huzûr-ı kaim-mâkâmilerinde ma‘kud-ı 

meclis-i şer‘-i hayrî ve îcâbü’l-tekrîm ve’l-tevkîrde Karakoyunlu Aşîreti’nden Câmi‘li 

Mahallesi ahâlîsinden cerîde-i şer‘iyyede mazbûtü’l-esâmî-i kesân taraflarından vekîl-i 

müseccel-i şer‘îsi olan Veliüddin Efendi ibn-i Ahmed nâm kimesne muvâcehesinde ben 

Millükaya Mahallesi ahâlîsi taraflarından tazmîn-i zarâr da‘vâsına vekîl isem de vekâletimi 

isbât içün bir şâhidim burada hâzır ve birisi gaib dediğinden mâ-adâ suret-i istihâ'-i şer‘iyyede 

olmayarak ideceği da‘vâsı istihkâl olundukda eşhâs-ı ma‘lûme beyân etmeksizin ve zarar iden 

hayvanat kemâl-i kader ve herkesin zarar iden hayvanatı kaç res‘ dir ve sahîhen zarar iden 

hayvanat ve da‘vâ ideceği kimesneler kimdir tahsîs ve beyân ta'dâd etmeksizin Karakounlular 

mezrûatımızı hayvan sevk itmişler olmalarıyla tazmîn deâvîsi ideceğim dimesi meşruâ-i 

mûcib ve mültekât olmadığı edâ-i vekâletü’l-da‘vâda bulunan merkum el-Hâcc Ahmed 

Efendi’nin kendisine tevhîm ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf  

 

No: 225 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinelerinden ve devlet-i 

âliye tebaasının Rum Milleti’nden iken bundan akdem vefât iden Döne bint-i İstolin Penahut 

nâm hatun Andriye ve Yorgi nâm sagîr oğulları vasîleri ve anası Marya veled-i Penahut nâm 

hatun tarafından vekîl-i müseccel olan yine tebaa-yı devlet-i merkumenin millet-i 

merkumesinden Çilingir Anastas veled-i Yorgi nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

müteveffâ-yı merkumenin zevci ve sagîrân-ı merkumenin babaları Hacı Have veled-i 

Süleyman nâm kimesne muvâcehesinde bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle da‘vâ idüb merkum Hacı 

Have’nin yedinde olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafı kal‘a dîvârı ve bir tarafı Arab 

Have ve bir tarafı Şihan oğlu menzilleri ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki 
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oda ve bir kiler ve tahtânî bir oda ve bir mikdâr havluyu müştemil olan bir bâb mülk-i 

menzilin nısfı merkum Hacı Have’nin ise de nısf-ı âheri zevce-i müteveffâ-yı mezbûre 

Döne’nin mâlı olmağla şâhid-i mezbûre Döne’nin vuku‘-ı vefâtına mebnî menzil-i mezbûrda 

olan nısf-ı hissesi müvekkilem Marya ile ve vasî bulunduğu sagîrân-ı merkuman Yorgi ve 

Andriye ile merkum Have’nin beynlerinde taksîm olunmak şer‘an lâzım gelür iken merkum 

Have nısf-ı menzil-i mezbûre dahi vaz‘ü’l-yed idüb taksîmden imtinâ ider olmağla 

müvekkilem Marya ile sagîran-ı mezbûran Yorgi ve Andriye’nin hisseleri taksîm ve ifrâz 

olunub müvekkile-i mezbûre ve sagîran içün bana teslîm olunmak bi’l-vekâle ve bi’l-vesâye 

hâlâ murâdımdır dedikde merkum Have dahi cevâbında vaz‘ü’l-yedini ikrâr-ı lâkin menzil-i 

mezbûrın nısfı müteveffât-ı mezbûrenin mülki olduğunu inkâr etmekle vekîl ve vasî-i 

merkum Çilingir Anastas’dan da‘vâsına müteallike-i beyyine taleb olundukda müddeî-i vekîl 

ve merkum Anastas dahi lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan 

Murtanalı Süleyman bin Hüseyin ve Câmi‘-i Cedîd Mahallesi’nden ve devlet-i âliye 

tebaasının Hıristiyân Milleti’nden Yuanni veled-i Perdüci nâm kimesnelerin şahâdetiyle ber-

nehc-i şer‘î da‘vâ-yı meşruhâsını bi’l-vechen isbât etmeğin mûcibince menzil-i mahdûd-ı 

mezbûrda olan nısf-ı hisse-i mezbûre beyne’l-verese-i taksîm olmağın tenbîh-i şer‘ 

olundukdan sonra merkum Hacı Have dahi müteveffât-ı mezbûre Döne’nin menzil-i mahdûd-

ı mezbûrda nısf-ı hissesi olmadığı Sofiler Mahallesi ahâlîsinden Hüseyin Ağa ibn-i Ahmed ve 

Câmi‘-i Cedîd Mahallesi ahâlîsinden Ertat veled-i Hacı Yani ve Makbule Mahallesi 

ahâlîsinden Vasilaki veled-i Luka ve yine Câmi‘-i Cedîd Mahallesi’nden Ligori veled-i Yani 

ve yine Makbule Mahallesi sâkinlerinden Pandili veled-i Yanzul ve yine Makbule 

Mahallesi’nden Sabri veled-i Etnas ve yine Câmi‘-i Cedîd Mahallesi’nden Yani veled-i Hacı 

İstofi ve Barya oğlu Vasili veled-i Yani ve Barya oğlu Penakol veled-i Yani ve Barya oğlu 

Pandili veled-i Yani ve Yorgi veled-i Hacı Pandili ve Başalı Yorgi veled-i Yorgi nâm 

kimesnelerin ân-ilm-i şahâdetleriyle alâ hâmilen-i şöhret ve’l-tevâzu'-yu hayr virdirmekle 

mûcibince vekîl ve vasî-i merkum Anastas da‘vâ-yı mezkûresiyle merkum Hacı Have’ye bilâ-

def‘ etmek üzre kendisine tenbîh olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

XV/66b 

No: 226 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i 

âliye tebaasının Rum Milleti’nden Kostanti veled-i Sadisimyon nâm kimesne meclis-i şer‘-i 
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şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb mahalle-i mezbûre sâkinelerinden ve tebaa-yı merkumenin 

millet-i merkumesinden Hacı Have veled-i Siri mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde müstâkilen mülk ve menzilim olan mahalle-i 

mezbûrda vâki‘ bir tarafdan kal‘a dîvârı ve bir tarafı Arab Have menzili ve bir tarafı Nihan 

oğlu Hâce menzili ve bir taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki oda ve bir matbah ve 

tahtânî bir oda ve bir mikdâr havluyu müştemil bir bâb mülk-i menzili mecmeletü’t-tevâbi‘ ve 

levâhik tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile on bin guruş mezbûr Hacı Have’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm∗ ve kabz ve kabûl itdikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr on bin guruşı müşterî-i mezbûr Hacı Have yedinden tamâmen ve kâmilen 

ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslen ve kat'ân alâka ve 

medhâlim kalmayub müşterî-i mezbûr Hacı Have’nin mülk-i müşterâ-i sahîhi ve hakk-ı sarîhi 

olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yehtar mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde ve gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurrîre fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min 

şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme-i∗ Şer‘iyye Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi 

Mahalle-i mezbûrdan Ernat veled-i Yebacı  

Makbule Mahallesi’nden Vasili veled-i Luka  

Barya oğlu Kaykol Paşa oğlu Yorgi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır İsmâîl Ağa  

ve Muhzır Ali Ağa  

ve gayr-i hum  

 

No: 227 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinlerinden Ali Mülazem 

bin Şaşı oğlu Süleyman nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb 

mahalle-i mezbûre sâkinelerinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum milleti nisvânından Hacı 

Eleni bint-i Hacı İstiradi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin 

                                                        
∗ Metinde “teslîm” yazılmıştır 
∗ Metinde “mahalle-i” yazılmıştır 
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sudûruna değin yedimde müstâkilen mülkim olan mahalle-i mezbûrda vâki‘ bir tarafdan Hacı 

Kelmu Anastas menzili ve bir tarafı Hacı İstafroz’ın yağcı dükkânları ve bir tarafı iç kal‘a 

dîvârı ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki oda ve bir matbah ve bir kiler ve 

tahtânî bir göz mağaza ve bir mikdâr havlu ve zokak kapusına müştemil bir bâb mülk-i 

menzilim mecmeletü’t-tevâbi‘ ve levâhik tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile elli altı bin guruş mezbûre Hacı Eleni’ye bey‘ ve 

temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr elli altı bin guruşı mezbûre 

Hacı Eleni yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub müşterîyye-i mezbûre Hacı 

Eleni’nin mülk-i müşterâ-i sahîhi ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-

yehtar mâlik ve mutasarrıfe olsun dedikde ve gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu hurrîre fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Hanedândan Vezürzâde Hasan Bey  

Ticâr-ı hayrîyeden Abdulhamid Efendi  

Hurşid Kapudan  

Elmalûlı Hacı Hüseyin Ağa  

Evran Bey oğlu Hüseyin  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Bubar oğlu İstiradi  

Hacı Barsi  

ve gayr-i hum  

 

XV/67a 

No: 228 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi ahâlîsinden ve devlet-i âliye 

tebaasının Rum Milleti’nden Have veled-i Hacı Kostanti nâm kimesnenin hıfzü’llâh u -teâla 

aklına cünûn-ı tarî olmağla merkum Have’nin bey‘-i şer‘îsi ve ahz ve i‘tâsı ve tasarrıfat-ı 

sâiresi şer‘an gayr-i mu‘tebere olmağın hicri lâzım gelüb tesviye-i umûrına tarâf-ı şer‘-i 

şerîfden ber-vasî-i nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım gelmeğin vesâyet-i mezbûreye ehl ve erbâb 

olduğu huzûr-ı şer‘-i şerîfde ricâl-i ahrâr-ı nasârâ taraflarından ihbâr olunan mahalle-i 
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mezbûre ahâlîsinden ve tebaa-yı devlet-i merkumenin millet-i merkumesinden Hacı Teydili 

veled-i Zenail nâm kimesneyi hükm-i mevkiî sadr-ı kitâb vaktü’l-müvellâ ale’s-sebîlü’l-sevâb 

efendi hazretleri mâhiyye beş yüz guruş ücret-i hizmet vesâyet-i tahsîs ile mecnûnü’l-

merkumın vaktü’l-taakkulüne kadar vasî-i nasb [ve] ta‘yîn buyurdukda vasî-i merkum Hacı 

Teydili dahi mâhiyye-i mezkûre ile vesâyet-i mezkûreyi bilâ-kabûl hizmet-i lâzımesini kemâ-

yenbagi edâya müteahhid olmağla ba‘de’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ 

olundu tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Müderrîsiden Turan İsmâîl Efendi 

Mahkeme Başıkâtibi İsmâîl Efendi  

Tigan oğlu Dimitri  

Ve Hacı Yani  

Zenail oğlu Hacı İstiradi  

Ve Hacı İstafroz 

Zenail oğlu Hacı Dimitri  

ve gayr-i hum  

 

No: 229 

Medine-i Antalya mahallâtından Ahi Yûsuf Mahallesi sâkinlerinden Dal oğlu Mustafa 

bin Veli nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb mahalle-i mezbûre 

sâkinlerinden Abdulhamid Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde müstâkilen mülkim olan mahalle-i 

mezbûrda vâki‘ bir tarafdan Çeribaşızâde Yûsuf Ağa ibn-i Halil menzili ve bir tarafı Cihan 

oğlu Hafız’ın yakası ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî dört oda ve bir matbah ve 

tahtânî bir oda ve bir kahve ocağı bir dönim mikdârı eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli 

bağçe ve havluyu müştemil bir bâb mülk-i menzilim mecmeletü’l-tevâbi‘ ve levâhik 

tarafından îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

altmış beş bin guruş merkum Abdulhamid Efendi’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol 

dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl itdikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezkûr altmış beş bin guruşı merkum Abdulhamid Efendi bundan 

tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ 

ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i merkum Abdulhamid Efendi’nin mülk-i 
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müşterâ-i sahîhi ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i yehtar mâlik ve mutasarrıf 

olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-

yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Şevvâl’ül-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Yandır Ahmed Efendi  

ve Dizdârzâde Hasan Bey  

Nüfûs Nâzırı ve Eczâcı Muhlis Hüseyin Efendi  

Elmalûlı Hafız Hüseyin  

Kandilzâde Yûsuf  

ve Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

ve gayr-i hum  

 

Sahh 

 

XV/67b 

No: 230 

Medine-i Antalya mahallâtından Divânpiri Mahallesi’nden Hüseyin Bey bin İsmâîl Bey 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb mahalle-i mezkûrda Bakkal 

Hacı Mehmed bin İbrahim mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘[ü’z-zikrin] 

sudûruna değin yedimde müstâkilen mülkim olan sûk-ı sultânîde Yukarı Bazar’da vâki‘ bir 

tarafı Kışla Meydanı ve bir tarafı Yorgancı Osman Dükkânı ve bir tarafı Aişehan Dükkânı ve 

bir taraf tarîk-i âmm ile mahdûd iki bâb mülk-i dükkânlarımı tarafeynden îcâb ve kabûl-i 

[hâvî] şurût-ı müfside ve muvâzaadan berî ve ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile on iki bin guruş 

mezkûr Hacı Mehmed’e bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i temlîk ve 

teslîm ve kabz ve kabûl itdikden sonra semeni olan on iki bin guruşı merkum Hacı Mehmed 

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d dükkân-ı mezkûrelerde benim 

aslâ ve kat'ân alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i merkum Hacı Mehmed’in mülk-i 

müşterâ-i sahîhi ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurrîre fi’l-yevmi’t-

tâsi‘ aşere min şehr-i Şevvâl’ül-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Hâcedanzâde Hacı Ahmed Ağa  
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ve Kurt Osman Efendi  

ve Hacı Abdullahzâde Hacı Mehmed  

ve Hüseyin Ağa  

ve İsmâîl Efendi  

ve Mehmed Ağa  

ve gayr-i hum  

 

No: 231 

Medine-i Antalya mahallâtından Divânpiri Mahallesi’nden Güldalı bint-i el-Hâcc 

Mehmed Ağa tarafından değeri âtî-i bey‘-i takrîr ve i‘tâ-i hüccet-i vekîl olunduğı mahalle-i 

mezkûrda Hacı Mehmed bin el-Hâcc Abdullah ve Hacı Mehmed bin İbrahim şahâdetleriyle 

ale’l-vech-i şer‘î sâbit olan Hüseyin Bey bin İsmâîl Bey meclis-i şer‘-i şerîf lâzımü’l- şerîfde 

işbu bais‘ü’l-râfi‘ü’l-kitâb Hacı Ahmed bin Abidin mahzarında bi’l-vekâlete ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûrenin yedinden mevrûs akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna 

değin müstâkilen mâlım ve mülkim olan iki kapulu han önünde serrâc dükkânımın bir tarafı 

han-ı mezkûr ve bir tarafı müşterî-i merkumın diğer kendi dükkânı ve bir tarafı Hacı Ahmed 

ve Serrâc Ahmed ve bir taraf tarîk-i âmm ile mahdûd mülk-i dükkânımı tarafeynden îcâb ve 

kabûl-i [hâvî] şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mezbûr Çil 

Ahmed’e üç bin guruş bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ 

ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr üç 

bin guruşı müşterî-i mezbûr Hacı Ahmed yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz idüb bey‘-i 

mezkûrı tagrîr ve gabin vuku‘undan ve müteallik-i âmme-i devâîden tarafeynden her birimiz 

âherin zimmetini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile kabûl-i hâvî ibrâ ve iskat eyledik fî-mâba‘d 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i 

mezbûr Hacı Ahmed Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve  hakk-ı sarfı olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve 

yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun deyüldiği gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu hurrîre fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-işrin min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ 

ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Hacı Mehmed bin Hacı Abdullah  

ve Kirazzâde ve Hasan Ağa  

ve Bakkal Hacı Mehmed 

vede Keyikzâde  
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ve Başnemâcızâde  

ve gayr-i hum 

 

XV/68a 

No: 232 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi ahâlîsinden ve devlet-i âliye 

tebaasının Rum Milleti’nden hıfzullâh u teâla aklına cünûn-ı tarî olan Have veled-i 

Kostanti’nin hıfz-ı emvâline ve tesviye-i muûrına kıbel-i şer‘-i şerîfden vasî-i nasb ve ta‘yîn 

buyurılan medine-i mezbûrenin mahalle-i mezbûresi ahâlîsinden ve tebaa-yı devlet-i 

merkumenin millet-i merkumesinden Hacı Pandili veled-i Zenail’in üzerine ber-nazâr-ı nasb 

ve ta‘yîn olunmak müstehâk-ı şer‘î bulunmağın hâkim-i mevkiî sadr-ı kitâb vaktü’l-müvellâ 

ale’s-sebîlü’l-sevâb efendi hazretleri mahalle-i mezbûre ahâlîsinden tebaa-yı devlet-i âliyenin 

millet-i merkumesinden Mihail veled-i Nikol nâm kimesneyi vasî-i merkumın üzerine iki yüz 

guruş mâhiyye ile nâzır-ı nasb ve ta‘yîn ve vasî-i merkum nâzır-ı merkumun râyına muhâlif-i 

tedbîr ve hareket etmemle tenbîh itdikde nazâr-ı merkum Mihail dahi mâhiyye-i mezkûre ile 

nezâret-i mezbûreyi bi’l-kabûl vezâifü’l-lâzımesini kemâ-yenbagi icrâya mütaâhhid oldukda 

ba‘de’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere 

min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Müderrîs-i kirâmdan Turan İsmâîl Efendi  

Tifan oğlu Dimitri  

Hacı Yani  

Zenail oğlu Hacı İstiradi  

Hacı İstafroz  

Hacı Dimitri  

ve gayr-i hum 

 

No: 233 

Medine-i Antalya hudûdunda hîn-i nişîn Kutkuşlu Aşîreti sâkinelerinden olub zât-ı zeyl-

i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle  ma‘rife olan Medine bint-i el-Hâcc 

Abdulkerim nâm bikr-i bâliğ-i âkıla medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde babası Abdulkerim dahi hâzır olduğu halde yine aşîret-i mezbûre ahâlîsinden işbu 

bais‘ü’l-kitâb Ali bin Süleyman nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i 
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kelâm idüb mezbûr Ali beni tevezzüc-i talîb ve râgıb olmağla ben dahi rızâmla ve babam ve 

vâlidem izniyle bin guruş mehr-i muaeccel makbûzı ve üç yüz guruş mehr-i müeccel-i 

tesmiyeleriyle işbu meclis-i şer‘îde mahzar-ı şühûdda taksîmi merkum Ali’ye akd ve tezvîc 

eyledim dedikde merkum Ali dahi cevâbında muharrer-i tezvîc ve kabûl etmeğin mâ-vaka‘ 

bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî işrin min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem 

li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl  

Aşîret-i mezkûrdan Süleyman bin Mustafa  

ve Hacı Mehmed bin Yûsuf  

ve Hacı Mustafa bin İbrahim  

ve Halil ibn-i Ali  

ve gayr-i hum  

 

No: 234 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Husûs-ı âtîü’l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîr içün savb-i şer‘-i enverde bi’l-iltimâs 

me‘zûna irsâl olunan Kâtib İsmâîl Hakkı Efendi medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i 

Cedîd Mahallesi ahâlîsinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden Todorus veled-i 

Hacı Have’nin bana ve ihdâs eylediği menziline varub mahalle-i mezbûre ahâlîsinden ve 

tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden Zenail oğlu Hacı Vasili ve Bubar oğlu Hacı 

Ligori hâzır oldukları halde akd-i meclis-i şer‘-i âli itdikde mahalle-i mezbûre ahâlîsinden ve  

tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden menzil-i mezkûr karşusında kâin bir bâb mülk-i 

menzil-i mutasarrıf olan Hâce Yani oğulları İstefan ve Hâce Yani veled-i Kostanti ile 

tarafeynlerinde işbu hâzır-ı bi’l-meclis Todorus dervânında bulunduğumuz işbu menzilinde 

mahdûd binâ eylediği fevkanî odasından güşâd eylediği iki âded bahçelerin bizim mülk-i 

menzilimizin fevkanî odasının makarr-ı nisvân olan mahalle-i nezâret ile harâbet-i malîyet 

olunıb mezkûr zarârlarını def‘ ile merkum Todorus’a tenbîh olunmak murâdımızdır 

dediklerinde hâzırun-ı bi’l-meclis merkumdan ile mezkûr bahçelere nazâr ve malîyet 

olundukda müddeîyyan merkuman İstefan ve Hâce Yani’nin makarr-ı nisvân olan bir bâb 

odaları derûnına havâle ve zarâriyeti olduğu zâhir ve mezkûr bahçelerin feth ve güşâd-ı 

muhdîs-i merkum Todorus’ın ikrâr ve itirâfıyla mütehakkık ve bâhir olduğuna ve bundan 

akdem selefimiz medevvetlü Mehmed Şükri Efendi’nin hatmini hâvî müddeîyyan merkuman 

İstefan ve Hâce Yani yedlerine virilen bir kıt‘a kesf-i i‘lâm mûcibince mezkûr bahçelere tahta 
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yerde binâ etmeyib külliyen sed ve bend ile zarâr-ı mezkûrı def‘ mûmâ-ileyh Todorus’a 

tenbîh olunıb ol vechle merkum Todorus dahi müteahhid olduğunu ikrâr eylediğine mebnî-i 

zikr olunan iki mahdûd bahçeleri sed ve bend ile zarâr-ı mezkûrı yine def‘-i merkum 

Todorus’a tenbîh eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahalinde ketb ve tahrîr ve maân bâs' olunan 

emnen-i şer‘ ile meclis-i şer‘e gelüb tarafeyn-i muvâcehelerinde ba‘de’t-takrîr ve’l-tenfîz-i 

keyfîyyet bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-

yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

XV/68b 

No: 235 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Tahıl Bazarı Mahallesi sâkinlerinden Kasab el-Hâcc 

Ali Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed nâm kimesne huzûr-ı şer‘-i şerîf-i enverde Çaykenarı Karyesi 

ahâlîsinden Deli Ahmed bin Molla Ömer muvâcehesinde merkum Ahmed’e bundan akdem 

cihet-i muhtelifden bin dört yüz guruş virmemle meblağ-ı mezbûr bin dört yüz guruşı 

merkum Ahmed’den hâlâ taleb iderim dedikde merkum Ahmed dahi cevâbında fi'l-vâki‘ 

müdddeî-i merkum el-Hâcc Ali Ağa’ya karzdan ve öküz parasından hâsıl cihet-i muhtelifden 

bin dört yüz guruş deyni olduğunu ba‘de’l-ikrâr meblağ-ı mezbûrın edâsına seksen üç senesi 

rûz-kasımının ibtidâ' günine kadar istimhâl eyledikde müdddeî-i merkum el-Hâcc Ali Ağa 

dahi ol-vechle yevm-i mezkûra kadar medyûn-i mukırr-ı merkum Ahmed’e i‘tâ-i mühürler 

eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire 

fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn 

ve elf 

 

No: 236 

Medine-i Antalya’ya tâbi‘ Bahtılı Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt olan 

müderrîs-i kirâmdan saâdetlü İbrahim Efendi ibn-i Mustafa bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Ahmed nâm hatun sulb-i kebîr oğlu Mustafa ve sulb-i sagîr 

oğulları Emin ve Abdurrahman  ve sulbiyye-i kebîre kızları Fatıma Ana ve Şerife ve Hadice 

ve Havva’ya münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra karye-

yi mezbûrda el-Hâcc Hasan ibn-i Ömer ve Mustafa Efendi ibn-i el-Hâcc Hafız Hamza Efendi 

ve Ahmed ibn-i el-Hâcc Bekir hâzır oldukları halde sagîran-ı mezbûranın dahi mâlını hıfz 

[ve] tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri vâlidesi Aişe üzerine nâzır-ı nasb ve 
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ta‘yîn olunan kebîr er karındaşları Mustafa verese-i kibârın taleb ve ma‘rifetleri ve temâyyüz-

i ma‘rifet Ahmed Rafet Efendi ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese 

bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki 

ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ öşrîn min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem 

li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Bir bâb mülk-i menzili  Samanlık   Anbar  

ve tahtânî iki göz oda  aded 1     aded 1  

800 guruş    500 guruş     500 guruş  

 

Bir res‘  katır     Bir res‘  al bâr-gîr  Kara öküz  

aded 1     aded 1     aded 1  

1200 guruş    500 guruş    450 guruş  

 

Ahû koca öküz aded 1 Tosun aded 1    İki yaşında dana aded 1  

200 guruş    200 guruş    100 guruş  

 

İnek ma‘dana aded 1   Üç yaşında dana aded 4 Dişi tavar aded 10  

250 guruş    300 guruş    400 guruş  

 

Üç yaşında düve  Kebîr kazgan   Bir kıt‘a bağçe ma‘eşcâr-ı  

aded 1    aded 1    müsmire ve gayr-i müsmire  

150 guruş    120 guruş    1500 guruş  

 

Müsta‘mel çuval aded 1 Cedîd çuval aded 2   Cedîd çul aded 1  

40 guruş    57 guruş    40 guruş  

 

Bakır kab kıyye (silik) El bakırı aded 1   Çift timuru aded 1  

150 guruş    30 guruş    40 guruş  

 

Müsta‘mel harîr aded 1 Def‘a çuval aded 1   Köhne yorgan aded 2 

30 guruş    20 guruş    50 guruş  

 

Def‘a köhne yorgan aded 1 Müsta‘mel abdeslik aded 1 Bost aded 1  
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30 guruş    20 guruş    20 guruş  

 

Müsta‘mel seccâde aded 1 Köhne sac aded 1  Tohum keyl 5 

10 guruş   20 guruş   80 guruş  

 

Zerresinden terk-i icraâtı  Hınta keyl 2   Kara takım tüfenk aded 1  

100 guruş    30 guruş    100 guruş  

 

Sagîr bıçak aded 1   Hurda bakır kıyye 25   Müsta‘mel gazan aded 1  

20 guruş    48 guruş    30 guruş  

 

Mahlûc kıyye 2   İpek kıyye 2   Sandık aded 1  

30 guruş    40 guruş    20 guruş  

 

Sarık aded 2    Kahve takımı aded 1   Bulgur keyl 2 

10 guruş    30 guruş    30 guruş  

 

Mısır tarı keyl 7  Susam keyl 1    Serde nakd-i guruş   

120 guruş   40 guruş    580 guruş  

 

Kitâb sebed aded 1   (silik) aded 1    (silik)  keyl 1  

15 guruş    30 guruş    30 guruş  

 

(silik) aded 1   Serrâc aded 1    Vuku‘-ı nakd  

20 guruş    10 guruş    20 guruş  

 

(silik)  aded 1    Cildli kitâb aded 1   (silik) aded 1  

20 guruş    15 guruş    15 guruş  

 

Kelâm-ı kadîm aded 1 Köhne burgu aded 1   Hayvan takımı aded 1  

60 guruş    10 guruş    30 guruş  

 

Hırdavat menzili   

25 guruş  
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Yekûnü’l-eşyâ ve’l-nakd  

9920 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn  Deyn-i müsbit  mehr-i  Deyn-i müsbit  bâ-şahâdet  

masârifât-ı müteferrika müeccel zevce-i  Ahmed ibn-i el-Hâcc  

30 guruş    mezbûre Aişe Hatun   Bekir ve Molla Mustafa  

    251 guruş    ibn-i İbrahim Efendi  

        320 guruş  

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye    Kâtibiyye  

248  guruş    14 guruş     25 guruş  

 

Masârifât-ı müteferrika Hedâmiyye muhzıriyye  Varaka-bahâ'  

99 guruş    15 guruş    1 guruş  

 

Yekûni’l-ihrâcât  

1008 guruş 

 

Minhal-ihrâcât  

8920 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-   Hissetü’l-ibnü’l-kebîrü’l- Hissetü’l-ibnü’l-sagîrü’l- 

mezbûre Aişe Hatun  mezbûr Mustafa   mezbûr Emin 

1115 guruş    1561 guruş    1561 guruş  

 

Hissetü’l-ibnü’l-sagîrü’l- Hissetü’l-binte’l-kebîreü’l- Hissetü’l-binte’l-kebîre  

mezbûr Abdurrahman   mezbûre Fatıma   Şerife  

1561 guruş    780,5 guruş    780,5 guruş  

 

Hissetü’l-binte’l-  Hissetü’l-binte’l-sagîretü’l- 
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kebîretü’l- mezbûre Hadice mezbûre Havva 

780,5 guruş    780,5 guruş   

 

XV/69a 

No: 237 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi ahâlîsinden Pedahlızâde Mehmed 

Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre 

mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum 

Milleti’nden Yarem oğlu Todorus veled-i Siradi nâm kimesne muvâcehesinde İstanos 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çaykenarı Karyesi arâzîsinde vâki‘ zevcem Kâmile bint-i Mehmed nân 

hatunınn ma‘lûmü’l-hudûd tarlası olub tarla-yı mezbûrın huzûr-ı sahîb-i arzda işbu hâzır-ı 

merkum Todoros ferâğını beni tevkîl eyledi dedikde hâzır-ı merkum Todoros dahi cevâbında 

vekâlet-i mezbûremi inkâr etmeğin merkum Mehmed Efendi dahi vekâlet-i mezbûresini Sağır 

Beğ Mahallesi ahâlîsinden Kürd Osman Efendi ibn-i Mehmed ve Makbule Mahallesi 

sâkinlerinden Ali bin Salih nâm kimesne şahâdetleriyle ba‘de’t-te'dîl ve’l-tezkiye ber-nehc-i 

şer‘î bi’l-veche isbât etmeğin mûcibince vekîl-i merkum Mehmed Efendi’nin bi’l-vekâle 

tarla-yı mezbûrı huzûr-ı sahîb-i arzda ideceği ferâğ-ı mu‘teber tutulmak şer‘an lâzım geldiği 

tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrin min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn 

ve elf 

 

No: 238 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcı Kara Mahallesi sâkinelerinden ma‘rifetü’l-zât 

Meryem bint-i eş-Şeyh Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medine-i 

mezbûre mahallâtından Arab Mescîdi Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin Hasan nâm kimesne 

muvâcehesinde bundan akdem ben merkum Hasan’ın taht-ı nikâhında iken merkum Hasan 

bana üç yüz guruş kıymetlü bir telli entari ve yüz guruş kıymetlü bir canfes şalvar ve yüz 

guruş kıymetlü bir sırma mintan ve elli guruş kıymetlü bir fes ma‘ püskül hediye ve temlîk 

itdi ise de şimdi ya‘nî merkum merkum∗ Hasan tatlîk ve eşyâ-i merkumeye yedimden gasb ve 

teslîmini imtinâ etmekle suâl olunıb eşyâ-i merkumı merkum Hasan’dan bana alıvirilmek hâlâ 

                                                        
∗ “merkum” mükerrerdir 



 

 

436

murâdımdır deyü lede’t-da‘vâ ve’l-inkâr müddeîyye-i mezbûre Meryem’den da‘vâsına 

mutâbık-ı beyyine taleb olundukda merkum Meryem dahi ityâ-yı heybeden izhâr-ı acz-birle 

merkum Hasan bilâ-taleb yemîn etmesi mûcibince merkume Meryem bilâ-beyyine-i 

muârazâdan men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrin min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ 

ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/69b 

No: 239 

Fi’l-asl Trabzonlu olub bir müddetden beru medine-i Antalya mahallâtından Kiçi Bâli 

Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden el-Hâcc Mahmud ibn-i Mustafa bin 

Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Hüseyin nâm hatun ile 

sulbiyye-i sagîre kızı Meryem’e munhasıra olduğu bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra sagîre-i mezbûre Meryem’in tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘den vasî-i 

nasb ve ta‘yîn olunan vâlidesi mezbûre Aişe Hatun ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve sûk-

ı sultânîde bi’l-mezbûre bey‘ ve esmân hasılâsından techiz ve tekfîn ve vasiyyet-i müsbitesi 

ve masârifât-ı müteferrika vâkıası ba‘de’l-harâc sahhü’l-bâkî beyne’l-verese bi’l-

faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan esmân-ı tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi-evâil-i şehr-i Ramazânü’l-mübârek li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Cedîd halı seccâde kilim  Sagîr seccâde zevcede Def‘a seccâde zevcede  

aded 1     aded 1     aded 1  

450 guruş    46 guruş    50 guruş  

 

Müsta‘mel sagîr acem şalı  Köhne çuka şalvar aded 1 Yorgan  

aded 1    Defter-i kavran aded 1 aded 1  

100 guruş    Yemtan    50 guruş  

     140 guruş 

 

Döşek    Kamış memlû yasdık  Şamdan zevcede 

aded 1    zevcede aded 4  aded 1  

80 guruş   50 guruş    38 guruş  
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El leğeni ma‘ ibrik zevcede Demir mankal zevcede Sâat  

aded 1    aded 1     aded 1 

70 guruş    (silik) guruş    400 guruş  

 

Sırma keten tob aded 1 Müsta‘mel çuka   Fes  

Tahminen zerâ' aded 20 Başlıklı sako aded 1   aded 1  

200 guruş   76 guruş   35 guruş  

        

 

Semer haytası    Müşrîki Moravi Saadeddin  Redîf Yüzbaşısı Hüseyin 

aded 1    Efendi’nin sermâye olarak  Ağa zimmeti 

41 guruş    zimmeti olub tahsîl olunan 450 guruş 

tahsîl olunan∗  

1200 guruş 

     Merkumdan ticâret hissesi  

     olarak tahsîl olunan  

     0100 guruş 

     1300 guruş  

 

Debbâğ Galburkulak   Moravi Terzi Ahmed  

İsmâîl zimmeti   Usta zimmeti  

40 guruş    40 guruş  

 

Yekûn  

3671 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn ma‘   Mehr-i müeccel müsbite’l- Resm-i kısmet  

el-kefâret bâ-     zevcetü’l-mezbûre Aişe 72 guruş  

vasiyyet-i müsbit  501 guruş    

                                                        
∗ “tahsîl olunan” mükerrerdir 
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285 guruş      

 

Kaydiyye    Dellâliyye    Varaka 

6 guruş    37,5 guruş    3  guruş  

 

Masârifât-ı müteferrika   

41,5 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

946 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

2725 guruş  

 

340 guruş 25 para  Hissetü’z-zevcetü’l-mezbûre Aişe Hatun     

501 guruş 00 para  Bâlâda muharrer mehr-i müeccel hakkı 

841 guruş 25 para    

269 guruş 00 para  Bâlâda muharrer terekeden makbûz olan eşyâ 

572 guruş 25 para      

025 guruş 00 para  Resm-i kısmet 

547 guruş 25 para   

Zîr nakl 

3384 guruş 15 para  Hissetü’z-zevcetü’l-sagîrü’l-mezbûre Meryem  

Zîre nakl 

  

 

Ba‘de-i müteveffâ-yı mezbûrın harc ez-defter-i kassâm-ı terekesinden vasî zevci’l-mezbûre 

Aişe Hatun’ın tetmîm ve ahz idüb bu vâkıa zahre ihrâc ve beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan harcen defter-i tereke müteveffâ-yı mezbûrun ber-vech-i 

âtîü’z-zikr ve beyân olunur 

 



 

 

439

Kabaklı sahan aded 3   Kabaklı tencere aded 2  Hamur leğeni aded 1  

90 guruş    60 guruş    50 guruş  

 

 

Yorgan aded 1   Çivid sebet sanduk aded 1 Gümüş kenar şerbet tebsisi 

80 guruş    60 guruş    aded 1  

         40 guruş 

 

Kahve takımı cezye aded 1  Sanduklu sagîr çekmece  Çuka kablu köhne (silik)  

İbrik aded 1   aded 2     35 guruş 

Tebsi aded 1   60 guruş 

Filcan aded 8     

Tarak aded 8  

35 guruş     

 

Minhal-ihrâcât 

 

510 guruş   

025 guruş  Resm-i kısmet ve kaydiyye ve kâtibiyye vesâire-i bahâ' 

485 guruş   

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

 

Hissetü’l-binte’l-sagîretü’l-mezbûre Meryem 

0424 guruş 15 para      

0205 guruş 30 para  Mülk-i mevhûbı olan mezkûr altunlar   

0635 guruş 05 para    

2384 guruş 15 para  Bâlâda muharrer hisse-i irsiyye sâbıkası 

3014 guruş 20 para      

0050 guruş 00 para  Vâlidesi Aişe Hatun’ın yed ve hıfzında olan 

2964 guruş 00 para    

0211 guruş 00 para  Bâlâda muharrer altunlar   

2753 guruş 00 para   
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Hissetü’z-zevcetü’l-mezbûre Aişe Hatun  

060 guruş 25 para    

547 guruş 25 para  Bâlâda muharrer hisse-i irsiyye bakîyesi 

608 guruş 10 para    

510 guruş 00 para  Bâlâda muharrer şuhra? zuhûr iden eşyâ 

098 guruş 10 para     

098 guruş 10 para  Nakden Hacı Mehmed Ağa’dan makbûz 

000 guruş 00 para    

 

080 guruş 00 para  Mahmud ve mertebânî altun aded 1   

040 guruş 00 para  Mahmudiye nısf altun aded 1 

025 guruş 00 para  Eski yirmilik altun aded 1  

066 guruş 00 para  Yeni yirmilik altun aded 1  

211 guruş 00 para    

005 guruş 10 para      Resm  

205 guruş 30 para  

 

Sagîret-ı mezbûre Meryem’in vasî-i mansûbesi olan vâlidesi mezbûre Aişe Hatun’ın sagîret-ı 

mezbûreye babası müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ve mevrûs emvâl ve eşyâsını hıfz ve 

hırâsete tahsîli ve umûr-ı vesâyetde gadr ve hiyâneti olduğu bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve nümâyân olmağın şer‘an mezbûre Aişe Hatun’ın azliyle yerine diyânet ve istikamet 

ile ma‘rûf olduğu ihbâr olunan mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Hacı Abdullahzâde el-Hâcc 

Mehmed Ağa sagîret-i mezbûrenin mâlını hıfz ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb 

ve ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkumeyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini edâya taahhüd ve iltizâm eyledikden sonra vasî-i lâhik merkum talebiyle sagîret-i 

mezbûre Meryem’in nafaka ve tesviye-i bahâ'sı içün sagîret-i mezbûrenin vasî-i merkum el-

Hâcc Mehmed Ağa yedinden olan ber-mûcib-i defter-i kassâm iki bin yedi yüz elli üç guruş 

yirmi parasının içinden olmak üzerine yevmiye kırk para farz ve takdîm olunub meblağ-ı 

ma‘rûz-ı mezkûrı sagîret-ı mezbûrenin nafaka ve kisve-bahâ' vesâir levâzım-ı zarûriyesine 

harc ve sarf ve vakt-i hâcetde istidâneye ve inde’z-zâfer sagîret-i mezbûrenin mâlına rücû‘ 

vasî-i merkum el-Hâcc Mehmed Ağa’ya tenbîh-i şer‘î olunduğı işbu mahalle şerh virildi 

Derkenâr: sagîret-i mezbûre Meryem’in vasiyyeti (kesik) el-Hâcc Abdullahzâde el-Hâcc 

Mehmed Ağa’nın yedinde olub ma‘rifetiyle istirbâh olunmakda olan meblağ-ı mezbûr iki bin 

yedi yüz ve mevcûdunu Antalya Hanedânından Mîr-alây Bekirzâde Hüseyin Bey mahalle-i 
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şer‘iyyede (silik) İsmâîl Hakkı Efendi ve Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi (silik) 

 

XV/70a 

No: 240 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya Kazâ‘sı dahîlinde hîn-i nişîn Sarı Keçili Aşîreti’nin Hüsamlı 

Mahallesi ahâlîsinden Hüseyin Musa nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i 

mezbûre mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum 

Milleti’nden Hacı Yorgi veled-i Pol nâm kimesne muvâcehesinde bundan akdem merkum 

Hacı Yorgi’ye kendi develerim ile yüz altmış deve buğdayının her mevtını kırk ikişer guruşa 

Tefenni Kazâ‘sı’ndan Antalya’ya nakl idivirmem üzre istîcâr-ı şer‘î ile istîcâr eyledi ve ben 

dahi merkumın emriyle mezbûr buğdayını ol-vechle Antalya’ya nakl eylediğimde merkum 

benim icraâtımdan her mevtıda on altı guruşmı bi-gayr-i hakk nezdinde alıkoydığından 

tamâmen hakkımı bana edâ etmek üzre merkuma tenbîh olunmak hâlâ murâdımdır deyü 

da‘vâ eyledikde merkum cevâbında istîcârını inkâr etmekle müddeî-i merkum Hüseyin 

da‘vâsını lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idikleri ihbâr olunan aşîret-i mezbûre 

ahâlîsinden Halil bin Osman ve Veli bin Veli nâm kimesnelerin şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe 

ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin mûcibince merkum Hacı Yorgi’den behr-i beher mûtda kat‘i 

eylediği on altışar guruşı tahsîl ve müddeî-i merkum Hüseyin’e teslîm etmek şer‘an lâzım 

geldiği bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrîre fi’l-

yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/70b 

No: 241 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray Mahallesi’nde sâkin bundan akdem vefât 

iden el-Hâcc Şeyh Ahmed Efendi ibn-i Mustafa bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi ve ber-vech-i âtî vasî-i muhtârı ve mûmâ-ileyhası olduğunu iddiâ iden işbu râfi‘ü’l-

i‘lâm Hadice bint-i İbrahim nâm hatun zât-ı ba‘de’t-ta‘rîfü’ş-şer‘î medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘îmizden Teke Sancağı Kaim-mâkâmı olub bine’l-mâl emâneti 

dahi müteferriât me‘mûriyyetinden olan mir-i mirân-ı kirâmdan saâdetlü el-Hâcc Hafız 

Rıdvan Paşa hazretlerinin taraf-ı sevâbında bâhirü’ş-şereflerinden mürsel-i vekîl-i şer‘iyyeleri 

ve zikr-i âtî husûsda husûmet ve rücû‘ba kıbel-i şer‘den me‘zûn-ı kitâbun Moravi Mehmed 

Emin Efendi ibn-i Süleyman Efendi muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 
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sâlifü’z-zikr Kızıl Saray Mahallesi’nde vâki‘ etrâf-ı erbaadan bir tarafı Şeyh Muhiddin Efendi 

menzili ve bir tarafı Çandari Mehmed Çavuş menzili ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd 

fevkanî bir oda ve tahtında bir mağaza ve bir mikdâr havlu-yı müştemil bir bâb mülk-i menzil 

zevcim müteveffâ-yı mezbûr el-Hâcc Ahmed Efendi’nin hayatında yedinde mülk ve hakkı 

olduğu halde zevcim müteveffâ-yı mezbûr el-Hâcc Ahmed Efendi hâl-i hayatında ve kemâl-i 

akl-i sıhhâtinde târih-i i‘lâmdan beş sene mukaddem menzil-i mahdûd-ı mezkûr nısf-ı hisse-i 

şâyiasını huzûr-ı müteselliminde bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yedi yüz elli guruşı bana bey‘ ve 

temlîk ve şâyian teslîm eylediğinde ben dahi bi-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm 

ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr yedi yüz elli guruşı bâyi-i 

zevcim mezbûre el-Hâcc Ahmed Efendi’ye tamâmen def‘ ve teslîm eylediğimde ol dahi 

yedimden kâmilen ahz ve kabz idüb ol-vechle nısf-ı menzil-i mezkûresini merkumdan berü 

yedimde mülk-i müşterâm oldukdan sonra zevcim müteveffâ-yı mezbûr el-Hâcc Ahmed 

Efendi hayatında fevtinden beş sene mukaddem bâ-emrullâh-i teâla vefât eyledikde mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ nısf-ı mülk-i menzilim ile saîr bi’l-cümle terekemi ahz ve kabz ve kadr-i 

müdâfaâ techiz ve tekfîn görülüb mâ-adâsının sülüs-i külli vücûh bire hayra zâyi' ve sarf ve 

bakîyyesi benim içün zevcem Hadice Hatun’a i‘tâ oluna deyü vasiyyet idüb bu esnâda zevcim 

merkum el-Hâcc Şeyh Ahmed Efendi benden gayr-i varîs-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmadığı 

halde mehr-i âlie’l-bahâ' fevt olub terekesinden cânib-i beytü’l-mâla nesne intikâl etmez iken 

emîn-i beytü’l-mâl-ı müşârü’l-ileyh benim şer‘an mâlında mâlike olduğum nısf-ı mülk-i 

menzilim ile sülüs-i vücûh bire ve bakîsi bana i‘tâ olunmak üzre vasiyyet olunan zevcim 

müteveffâ-yı mezbûr nısf-ı menziliyle ve mâ-adâ terekesinin sülüsat-ı erbaasına cânib-i 

beytü’l-mâl içün müdâhale ider olmağla mûmâ-ileyhe suâl olunub bi-vech-i müdâhalesinin 

men'i matlubumdır dedikde gıbbe’s-suâl vekîl-i mûmâ-ileyh Mehmed Emin Efendi cevâbında 

müvekkil-i müşârü’l-ileyhin menzil-i mahdûd-ı mezkûr ile bi’l-cümle tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrın sülüsat-ı erbaasına cânib-i beytü’l-mâl içün müdâhalesini ikrâr-ı lâkin müddeîyye-i 

mezbûre Hadice Hatun’ın ber-vech-i muharrer müddeâsını bilâ-lâkin inkâr müddeîyye-i 

mezbûre Hadice Hatun da‘vâ-yı meşruhâsını her biri lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde 

idikleri ihbâr olunan mahalle-i mezbûre ahâlîsinden ve Dârü’s-saâmdan el-Hâcc Şeyh 

Muhiddin ibn-i (∗) ve Molla Hamza oğlu Molla Süleyman ibn-i Mehmed nâm kimesnelerin 

şahâdetleriyle beytü’l-mâl emîni vekîl-i mûmâ-ileyh Mehmed Emin muvâcehesinde vechen 

vechiyye-i şer‘î üzerat-ı ba‘de’l-sâbit ve’l-istifâ'en zîde bi’l-cümle eşyâsını zevcesi Hafize ve 

vasiyyet itdikden sonra zîde masârifun olub zevcesi Hafize’den gayr-i olması emîn-i beytü’l-

                                                        
∗ İsim yazılmamıştır  
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mâl ol eşyâya müdâhil-i kadr olurmı el-cevâb olmaz deyü virilen fetâvâ-i şerîf mûcibince 

tereke-i müteveffâ-yı merkumdan cânib-i beytü’l-mâla nesne intikâl etmeğin beytü’l-mâl 

paşa-yı müşârü’l-ileyh izâfetlü vekîl-i mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye tefhîm ve ba‘de’l-men' 

müteveffâ-yı mezbûrın esmân-ı tereke-i müb'îdesinden cânib-i beytü’l-mâldan bilâ-emâne 

zabt olunan altı yüz elli bir guruş beş paranın istirdâdı müddeîyye-i mezbûre Hadice Hatun’a 

teslîmi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltîmas Antalya Mahkemesi’nden  huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrîre fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrin min şehr-i Şevvâlü’l-

mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/71a 

No: 242 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya Nevâhiyesinden İstanos Nâhiyesi kurâsından Orkutlu Karyesi ahâlîsi 

taraflarından vekâlet iddiâsında olub her ne kadar vekâlet-i şer‘an müsbit değil ise de kendi 

tarafından asâleti cihetiyle meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Antalya Kazâ‘sı kurâsından Bıyıklı 

Karyesi ahâlîsinden Mustafa bin el-Hâcc Musa ve Toprakcı oğlu Mehmed bin Hüseyin ve el-

Hâcc Mehmed bin Hasan ve Keşan Mehmed bin Hüseyin nâm kimesneler muvâcehesinde 

merkumlar ve karyeleri ahâlîleri benim ve karyemiz ahâlîlerinin mezrûâtımıza hayvanlarını 

sevk ile bir mikdâr mezrûâtımızı itlâf eylediler lâkin karyeleri ahâlîlerinden her şahsın kaç 

res‘  hayvanı mezrûât-ı mezbûreden âkil itmişdir ma‘lûmâtım olduğundan başka itlâf olunan 

mezrûâtımızın hîn-i keşfinde sahîb-i arz ve hâkimü’ş-şer‘î Develi taraflarından kimesne 

mevcûd olmayarak ve husema'-i mezbûran Bıyıklı Karyesi ahâlîlerinde asla kimse 

bulunmayarak hemen ben da‘vâcı bulundığım halde karyemiz milletimiz ile beraber zarar-ı 

mezbûrı keşf iderek şimdi tazmîn da‘vâsı iderim dimesi şer‘an şâyânü’l-tezât olmadığı 

müddeî-i merkum Mustafa Efendi’nin kendisine tefhîm ve huzûr-ı âlilerine bi’l-iltimâs i‘lâm 

olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Şevvâlü’l 

mükerrem li-senede isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 243 

Fi'l-asl Yozgadlı olub medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi[nde] 

sâkine iken bundan akdem vefât iden Kovanoğlu zevcesi dinmekle ma‘rûfe Fatma bint-i 

Mehmed bin Abdullah’ın zâhirde varîs-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamağla bi’l-cümle terekesi 

cânib-i beytü’l-mâla âid ve râci‘ olub bu makule bilâ-vâris ma‘rûf ve ma‘rûfe fevt olundu 
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terekelerin kabzına hazur medine-i mezbûr dehâ-i hizâmlu livâ ve beytü’l-mâl emâneti 

mukırr-ı müteferriât me‘mûriyyetinden olan mir-i mirân-ı kirâmdan saâdetlü el-Hâcc Hafız 

Rıdvan Paşa hazretlerinin taraf-ı bâhirü’ş-şerefinden mürsel-i vekîl-i müseccel-i şer‘îleri hâlâ 

odası ketebesinden Moravi Emin Efendi ibn-i Süleyman Efendi ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i 

şer‘le tahrîr ve bey‘ ve esmân-ı hâsılasından techiz ve tekfîn vasiyyet-i müsbitesi ve 

masârifât-ı vakıâsı ba‘de’l-harâc sahhü’l-bâkî cânib-i beytü’l-mâla âid ve râci‘ olan esmân-ı 

tereke-i müteveffiyye-yi mezbûredir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi evâhîr-i şehr-

i Ramazanü’l-mübârek li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Köhne yorgan aded 2   Hırdavat   Revgan-ı sâde kıyye 1 

Döşek aded 1    24 guruş    10 guruş 30 para 

Yasdık aded 1    

60 guruş     

 

Def‘a hırdavat   Tahda yağ tabesi aded 1  Çıkrık aded 1  

ma‘ sanduk    Çukur sahan    10 guruş  

8 guruş    ma‘ kabak aded 1   

    15 guruş  

 

Bulgur kesesi aded 2   Def‘a hırdavat   Dakîk kesesi aded 12  

17 guruş    5 guruş    45 guruş  

 

Sac aded 1    Bir mikdâr banye  Mahalle-i mezbûrede vâki‘  

6 guruş   7 guruş 30 para   ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müşte- 

        melât bir bâb mülk-i menzil 

        3000 guruş  

 

Teslîm olunduğu (silik)  
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sâbit olan (silik) olduğu  

(silik) dahi husûmetleri  

vasîyyed-i mezkûreyi  

tengîzde ba‘de’t-tezkîye  

ve el-Hekim bin Mustafa ve  

Mustafa bin Mustafa (silik) 

 

3208 guruş 20 para   

0043 guruş 20 para   Techiz ve tekfîn 

3165 guruş              

0005 guruş     Hamalliye-i eşyâ dellâliyye eşyâ-yı berây-i hâzine-i celîle ve münâdî  

3160 guruş    

0063 guruş     Kaydiyye-i defter-i berây-i hâzine-i celîle ve maa-kayd mahkeme 

3096 guruş  

0005 guruş     Vücûh bire vasiyyet-i müsbitesi bâ-şahâdet Hacı Mehmed Efendi 

3091 guruş  

0500 guruş  Varaka sahhü’l-bahâ'  

2591 guruş  

0002 guruş  Taraf-ı şer‘î âid olan resm 

2589 guruş  

0043 guruş 30 para    Sahhü’l-bâkî âidât-ı cânib-i beytü’l-mâl 

2524 guruş 12 para  

0032 guruş 00 para Bâlâda ihrâc olunan nısf-ı dellâliyye resm 

0002 guruş  

 

2558 guruş  Bâlâda ihrâc olunan dellâliyyenin mûcib-i nizâmesine cânib-i beytü’l-mâla âid 

olan nizâmesinde bâlâda ihrâc olunan kaydiyyenin kezâlık cânib-i beytü’l-mâla âid olan nısfı  
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İşbu iki bin beş yüz elli sekiz guruş otuz parası cânib-i beytü’l-mâl içün tekrar mâl sanduğuna 

vaz‘ olunmak üzre emîn-i sanduk Vasilaki’ye teslîm olunduğı işbu mahalle şerh virildi 

 

XV/71b 

No: 244 

Medine-i Antalya mahallâtından Kirişçiler Mahallesi ahâlîsinden nefsinden âsl ve 

zevcesi Şerife bint-i Ali nâm hatun tarafından vekîl olduğu zât-ı mezbûreyi bi’l-ma‘rifetü’ş-

şer‘iyye ârifân ve Hani el-Hâcc Hasan bin Ali ve ma‘lûmü’l-beyân Hafız Celil bin el-Hâcc 

Mehmed şahâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i şer‘-i lâhik olan İbrahim Efendi 

ibn-i Hasan meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb Helvacı Ahmed bin Hasan 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle bi’t-tav' ikrâr-ı tam ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ tarafeyni Bilal oğlu Ahmed menzili ve tarafeyn-i tarîk-i âmm ile mahdûd 

kiremit pûşîdeli tahtânî bir oda ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli hâvî bir mikdâr havlu 

ve zokak kapusunı müştemil bir bâb mülk-i menzilin nısfı benim ve diğer nısfı müvekkilem 

zevce-i mezbûre Şerife Hatun’un olduğu halde tarafından îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile altı bin beş yüz guruş semen-i medfû‘ ve 

makbûzı mukabelesinde hâzır-ı merkum Helvacı Ahmed’e bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

itdikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr altı bin beş yüz guruşı tamâmen ve kâmilen 

benimle müvekkilem Şerife’nin yedine edâ ve teslîm eyledi fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrda aslâ ve kat'ân bizim alâka ve medhâlimiz kalmayub müşterî-i merkum Ahmed’in 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmışdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

tahriren fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti îsnâ ve semânin ve mieteyn 

ve elf 

 

Şühûd  

A‘zâdan Eş-şeyh Muhiddin Efendi  

El-Hâcc Atye Efendi  

Hüseyin Daş oğlu Hüseyin  
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ve gayr-i hum 

 

No: 245 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

vefât iden devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden Gökmen oğlu Pandeli veled-i Yorgi 

nâm kimesnenin sulb-i kebîr oğlu Elyaz nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu 

bais‘ü’l-i‘lâm Hacı İstafroz veled-i Aleks nâm kimesne muvâcehesinde bundan akdem ben 

sagîr iken karındaşlarım Dimitri ve Yorgi ve Vestavalin nâm kimesneler de sagîrler iken 

tesviye-i umûrımıza vasî-i nasb olunan Gökmen oğlu Kostanti veled-i Yorgi yedinden 

mesmû‘-ı şer‘î yoğiken merkum İstafroz ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-etrâf bir kıt‘a mülk-i bağçe-i 

mevrûsemizi satun almış ise de ben ve karındaşlarım şimdi bâliğler olduğumızdan bağçe-i 

mezbûrenin bey‘ ve şer‘asına icâzet virmeyub gerüye istirdâd etmek hâlâ murâdımızdır 

dedikde merkum Hacı İstafroz cevâbında işbu müddeiyyeler bundan akdem huzûr-ı şer‘-i 

şerîfde işbu da‘vâ-yı meşrûhalarını serd eylediler ise de babaları müteveffâ-yı merkumın 

düyûn-ı terekesinden ezyed olduğu ve bağçe-i mezbûreden başka sehm-i mâl ihlâk olunub 

edâ-i deyni medâr bir şeysi olmadığı halde vefât etmesi cihetiyle bağçe-i mezbûr ma‘rifet-i 

şer‘-i şerîf ile bey‘-i beyânü’l-guramâ‘ tevzî‘ olunduğı sâbit olmağla müddeâun-ı 

merkumunun da‘vâ-yı meşrûhaları şâyânü’l-kabûl olmadığı taraf-ı şer‘-i şerîfden kendilerine 

tefhîm olunmuş idi deyü def‘ ve bu def‘-i mezkûrını nâtık bir kat'â hüccet ve i‘lâm ibrâz 

eylediğinden meâl-i hüccet ve i‘lâmı bi’l-tevâtir ihbâr itdirmeğin mûcibince bunda dahi 

müddeâun-ı merkumunun da‘vâ-yı meşrûhaları hîn-i kabûl ve istihmâ'da olunduğı merkum 

Elyaz’a tefhîm ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire 

fi’l-yevmi’s-sâlis min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/72a 

No: 246 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

İstanos Nâhiyesi kurâsından Gözer Karyesi ahâlîsinden İbrahim bin İbrahim ve Hüseyin 

bin Ali ve Süleyman bin Ali ve Ömer bin Ali ve Mehmed bin Veli ve Hüseyin bin Osman ve 

el-Hafız Veli bin İbrahim ve Abdulhatem bin Ali nâm kimesneler meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i âliye 

tebaasının Rum Milleti’nden Hacı İstafroz veled-i Aleks nâm kimesne muvâcehesinde arâzî 
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me‘mûru Teke Kaim-mâkâmı saâdetlü Rıdvan Paşa tarafından vekîl-i müseccel arâzî 

ketebesinden Süleyman Bey hâzır olduğu halde merkum Hacı İstafroz dört yüz elli dönim 

ma‘lûmü’l-mahdûd ve’l-etrâf tarlamızı bi-gayr-i hakk zabt ider olmağla tarla-yı hâl-i 

mezbûremizden kifâyedine hâzır-ı merkum İstafroz’a tenbîh olunmak hâlâ murâdımızdır deyü 

lede’t-da‘vâ ve’l-inkâr beynlerine muslihûnden tavassut iderek merkum Hacı İstafroz 

karyemiz bedel-i tüccârımızda ve kendi taht-ı tasarrufında bulunan arâzîsinden bir tarafı Ali 

Fahreddin Bayrak Balbal yolu ve bir tarafı İstanos yolu ve bir tarafı ormanlık ve bir tarafı 

Yeleme Alanı ile mahdûd iki yüz dönim tarlasını azâd-ı sahîb-i arzı ile merkumun ferâğ 

olmak üzre beynlerinde ahd-ı inkâr inşâ-i akd sahhü’ş-şer‘î eylediklerinden sonra müddeâun-ı 

merkumun merkum Hacı İstafroz’un kabûlini hâvî zimmetini arâzîye müteallik-i âmme-i 

deâvî ve kaffe-i muhâsemetden ibrâ-i âmm-ı şer‘î eyledikleri tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Zi’l-

ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 247 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi sâkinlerinden iken vefât 

iden Abdo bin Mehmed nâm kimesne vâris-i sagîrinin tesviye-yi umûrına kıbel-i şer‘-i 

şerîfden mansûb-ı vasî el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i Hacı Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde Mellü Aşîreti’nden Kızıleski Mahallesi sâkinlerinden Molla Ali bin 

Abdulkadir nâm kimesne muvâcehesinde merkum Molla Ali müteveffâ-yı merkum Abdo’ya 

ağaç virmek üzre ber-vech-i konturatu yirmi bin guruşı merkum Abdo’nun yedinden ahz 

etmekle meblağ-ı mezbûrı merkum Molla Ali’den bi’l-vesâye hâlâ taleb iderim deyü lede’t-

da‘vâ ve’l-muhâsebetü’ş-şer‘iyye merkum Molla Ali ber-vech-i konturatu kirâ'sata virerek 

mâ-fevkini edâ idüb merkum Abdo’ya yalnız altı bin guruş deyni kaldığı tenbîh itdikden 

sonra meblağ-ı mezbûr altı bin guruşdan ziyâde deyni kalmadığını yemîn eylediği tescîl ve 

bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis 

min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 248 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya muzâf Kara Koyunlu Aşîreti mahallâtından Aşağı Oba Mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden İsmâîl bin Kara Ali bin Hasan’ın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Hanım bint-i Abdurrahman  ile sulb-i kebîr oğulları Ali ve Hüseyin ve 
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sulbiyye-yi kebîre kızları Ümmügülsüm ve Hadice’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr inde’ş-

şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bint-i mezbûre Ümmügülsüm Hatun 

tarafından zikr-i âtî husûsda da‘vâya vekîl olduğu zât-ı mezbûreye ben bi’l-ma‘rifetü’ş-

şer‘iyye ârifân mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Barmaksız İbrahim Ağa ibn-i Veli ve Otuzbir 

oğlu Halil bin Osman nâm kimesneler şahâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘-i 

lâhik olan mezbûrenin zevc-i Â‘yân oğlu Musa bin Hüseyin nâm kimesne medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘-i şerîfde zikr hayvanat ve eşyâya vasiyyeti beyyine-i âdile ile 

mütehakkık olub zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife olan işbu bais‘ü’l-i‘lâm zevce-i mezbûre Hanım 

Hatun muvâcehesinde üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb vekili olduğum zevcem 

mezbûrem Ümmügülsüm Hatun’un mevrûs babası müteveffâ-yı mezbûr İsmâîl’in 

terekesinden olub ba‘de’l-vefât veresesi mezbûruna intikal iden behr-i dokuz yüz guruşdan 

bin sekiz yüz guruş kıymetli kara soba ve dişi deve altı yüz guruş kıymetli boz kırmızı deve 

ve sekiz yüz guruş kıymetli dişi kırmızı deve ve altı yüz guruş kıymetli boz boğurucu deve ve 

iki yüz elli guruş kıymetli bir yaşında dişi torum ve mecmû altı yüz guruş kıymetli üç re‘s 

karasığır ineği ve iki yüz guruş kıymetli iki re‘s düğe ve sekiz yüz guruş kıymetli bir çift öküz 

ve yüz guruş kıymetli bir merkeb ve yüz elli guruş kıymetli bir re‘s kısır karasığır ineği ve bin 

guruş kıymetli yirmi dönim mezrû‘ buğday ve iki yüz guruş kıymetli bir kara çadır ve otuz 

guruş kıymetli bir kilim ve yüz elli guruş kıymetli bir sîmli kilim ve yüz guruş kıymetli bir 

seccâde ve otuz guruş kıymetli bir sagîr kilim ve doksan guruş kıymetli kıl çadır setîrleri ve 

yirmi beş guruş kıymetli bir çift güzer ve mecmû yüz altmış guruş kıymetli sekiz aded 

çuvallar ve mecmû seksen guruş kıymetli dört ala çuval ve seksen guruş kıymetli bir kazgan 

ve kırk guruş kıymetli iki tencere ve elli guruş kıymetli dört aded süd leğeni ve yirmi guruş 

kıymetli bir bakır ve elli guruş kıymetli beş sahan ve on beş guruş kıymetli iki bakır tabak ve 

on guruş kıymetli bir yağ yabesi∗ [ve] iki guruş kıymetli bir sac ayağı ve beş guruş kıymetli 

bir sac ve beş guruş kıymetli bir saban timurı ve üç bin altı yüz seksen guruş nakd-i kesemle 

ve on bir bin yedi yüz yirmi iki guruşluk terekede olan semen-i hissesine kanâat etmeyib 

hayvanat ve eşyâ ve nakd-i muharrere-i mezkûreleri müstakîlen zabt etmekle suâl olunub 

hayvanat ve eşyâ ve nakd-i muharrere-i mezkûrelerden müvekkilem zevcem mezbûre 

Ümmügülsüm Hatun’un hisse-i ırsiyye-yi ma‘lûmesi tefrîk ve müvekkilem zevcem mezbûre 

Ümmügülsüm Hatun içün bana teslîmi tenbîh olunmak bi’l-vekâle matlûbumdur dedikde 

gıbbe’s-suâl mezbûre Hanım Hatun cevâbında zikr olunan deve vesâir hayvanat ve eşyâ ve 

nakd müstâkilen benim mâlım ve mülkim olub hatta zevcim müteveffâ-yı merkum İsmâîl hâl-

                                                        
∗ Doğrusu “tabesi” olacaktır. 
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i hayatında ve kemâl-i akl-i sıhhâtinde târih-i i‘lâmdan dört sene mukaddem huzûr-ı 

müsliminde üzerimde vasîsi olduğum beyândan mâ-adâ zevcem Hanım Hatun mâen mâliki 

olduğum menzil derûnında mevcûd olan bi’l-cümle hayvanat ve eşyâ ve nakd zevcem 

mezbûre Hanım’ındır benim aslen ve kat'ân alâka ve medhâlim yokdır deyü ikrâr ve i'tirâf 

dahi itmiş idi deyü ba‘de’l-def‘ ve’l-inkâr ve def‘-i vekîl-i merkum Musa def‘-i meşrûhasını 

sâlifü’z-zikr Aşağı Oba ahâlîsinden olub her biri lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde 

idikleri ihbâr olunan Tohum oğlu Hasan bin Osman ve Ali Kâhya oğlu Ali bin Mehmed nâm 

kimesneler şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin mûcibince mârü’l-zikr 

deve vesâir hayvanat ve sığır ve eşyâ ve nakd mezbûre Hanım Hatun’ın mülki olduğuna 

ba‘de’l-hükm müddeî-i vekîl-i merkum Musa da‘vâ-yı mezkûresiyle mezbûre Hanım Hatun’a 

bi-vech-i şer‘î muârazadan men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

el-emr li-men lehü’l-emr hurrîre fi’l-yevm min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf  

 

XV/72b 

No: 249 

Fi'l-asl Mora muhâcirlerinden olub medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray 

Mahallesi’nde sâkine iken bundan akdem vefât iden Emine Hanım binte’l-müteveffâ el-Hâcc 

Salih Ağa ibn-i Eyyübe’nin verâset-i zevc-i metrûki Moravi Ahmed Şevki Efendi ibn-i Hafız 

Abdulkadir nâm kimesne ile mûmâ-ileyh Ahmed Şevki Efendi’nin firâşından hâsıllar ve 

müteveffiyye-yi mezbûreden mütevellidler sadr-ı sagîr oğlu Abdulkadir ve sadrîyye-yi sagîre 

kızları Havva ve Zekiye ve Emine’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir 

ve nümâyân oldukdan sonra sigâr-ı mezbûrunun babaları olub mahmûdü’l-ishâl idiği ihbâr 

olunan zevc-i merkum-ı ileyha Ahmed Şevki Efendi ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve 

terkîm olunan müteveffiyye-yi mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur 

fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Yirmilik altun aded 26  Eski yirmilik altun  Hurşid altunı aded 2  

520 guruş    aded 15 fî 23    56 guruş  

     345 guruş     

 

Nısf mahmudiye altunı  Bütün mahmudiye altunı  Fındık bütün altun  

aded 1     240 guruş   aded 2  

40 guruş        72 guruş  
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İstanbul bütün altun   Mısır bütün altun   Eski kırklık altun  

aded 1     aded 1    aded 1  

28 guruş    26 guruş    46 guruş  

 

İstanbul nısf altun  Mısır onlık altun aded 1 Adliye altunı aded 4  

14 guruş    8,5 guruş    72 guruş  

 

Müşahâde taşı  aded 1  Akîk boncuk sâat kesesi  Altundan düğme ma‘  

5 guruş    7,5 guruş    mesvereleri aded 22  

         180 guruş  

 

Yıldız altun aded 1   On elmas yüzük   Elmas çiçek aded 2  

55 guruş    175 guruş    400 guruş  

 

Altun kuba çift aded 1  Altun halkalı burun   İncü miskâl  

100 guruş    yüzüğü aded 2    aded 5 fî 175 

     Silyan taşlı yüzük aded 1  675 guruş 

     Gümüş yüzük aded 1  

    İncüli yüzük aded 1  

    Tırtır yüzük aded 1  

    120 guruş  

 

Müsta‘mel fes ma‘ sürmeli  Müsta‘mel sürmeli çuka Müsta‘mel sivasi entari  

keylik ve püskül   salta? aded 1    aded 1  

75 guruş    250 guruş    250 guruş  

 

Sarı hamam tası   Müsta‘mel canfes entari  Müsta‘mel çitari entari  

aded 1     Cedîd çitari entari   aded 2  

10 guruş    200 guruş    100 guruş  

 

Müsta‘mel şilaki entari  Müsta‘mel canfes ferace Müsta‘mel canfes şalvar  

aded 1     aded 1     50 guruş  

50 guruş    150 guruş      
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Müsta‘mel makreme aded 1 Müsta‘mel nısf acem şalı  Havli  

Peştemâl aded 1   aded 1     aded 2 

40 guruş    60 guruş    20 guruş  

 

Köhne fürceli sanduk  Köhne tahta    Sarı leğen ibrik  

aded 1     20 guruş   100 guruş  

20 guruş        

 

Nuhâs mangal    Kabaklı sahan aded 3   Kabaksız sahan aded 1  

200 guruş    120 guruş    20 guruş  

 

Lenger aded 1    Hamam leğeni aded 1  Su tası aded 1  

10 guruş    50 guruş    5 guruş  

 

Kabaklı tencere aded 2  Şorba tası aded 1   Müsta‘mel basma yorgan  

75 guruş    40 guruş    aded 1 

        Döşek aded 1  

        Yasdık aded 1  

        100 guruş  

 

Gümüş tarak aded 2   Sini aded 1    Zevc-i mûmâ-ileyh Ahmed  

150 guruş    50 guruş    Şevki Efendi zimmetinde  

        alacağı olan nişân altunı 

        736 guruş  

 

Yine zevc-i mûmâ-ileyh  Köhne elbise ve yazma  Antalya’da Bâlî Beğ  

Ahmed Şevki Efendi   yemenî vesâir hırdavat  Mahallesinde vâki‘ babası  

zimmetinde mehr-i   23 guruş    müteveffâ Hacı Salih Ağa’dan  

müeccel hakkı       müstâkil on sekiz bin guruş  

701 guruş        kıymetli bir bâb mülk-i  

        menzilden sülüs-i hissesi  

        6000 guruş  
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Cem‘an yekûni’l-mâl ve’l-eşyâ 

12860 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

1000 guruş  Techiz ve tekfîn ve ıskat-ı salâvât ve keffâret-i yemîn ve savm içün vasiyyet-i 

müsbiti    

0500 guruş  Su hayrâtı ve kandil akçesi olarak vasiyyet-i müsbiti    

1500 guruş  Şahîdiyye-yi adlîye şahâdetleriyle vech-i şer‘î üzre sâbit olduğu 

 

Resm-i kısmet   Kaydiyye    Varaka-bahâ'  

284 guruş    19 guruş    7,5 guruş  

 

Masârif-i müteferrika  

74 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

1885 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

10975 guruş  

 

Hissetü’z-zevci’l-merkum  Hissetü’l-bine’l-sagîrül- Hissetü’l-binte’l-sagîrül- 

Ahmed Şevki Efendi   merkum Abdulkadir  mezbûre Hava  

2743 guruş 30 para  3292 guruş 20 para   1646 guruş 10 para 

 

Hissetü’l-binte’l-sagîrül- Hissetü’l-binte’l-sagîrül- 

mezbûre Zekiye   mezbûre Emine  

1646 guruş 10 para   1646 guruş 10 para 

 

XV/73a 

No: 250  

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Eski Yörük Aşîreti efrâdından Mustafa bin Veli nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i 
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enverde yine aşîret-i mezbûre efrâdından Mücan Mustafa bin Hasan nâm kimesne 

muvâcehesinde bundan Kazıcı Bekir bâliğ olduğu halde ber-âher kimesne nikâh ile benden 

izinsiz aldığında merkum Mücan Mustafa nikâh-ı mezbûra sebeb olduğundan merkum Mücan 

Mustafa’nın ta'zîr olunmasını hâlâ taleb iderim deyü da‘vâsı şer‘an şâyiane-i istihâ' olunduğı 

müddeî-i merkum Mustafa’nın kendisine tefhîm olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşere min şehr-i 

Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 251 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Eski Yörük Aşîreti efrâdından Süleyman ibn-i Molla Ömer nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde yine aşîret-i mezbûre efrâdından Mücan Mustafa ibn-i Hasan nâm kimesne 

muvâcehesinde bundan akdem merkum Mustafa benim üç yaşında bir re‘s devemi başka bir 

kimesnenin almasında fuzûlî sebeb olmağın ve boz devemi merkum Mustafa’dan hâlâ taleb 

iderim deyü da‘vâsı şer‘an mültefit olmadığını müddeî-i merkum Süleyman’a tefhîm 

olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire 

fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşere min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn 

ve elf 

 

No: 252 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Eski Yörük Aşîreti ahâlîsinden Elif bint-i Osman nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde aşîret-i mezbûre ahâlîsinden Mücan Mustafa bin Hasan nâm kimesne muvâcehesinde 

bundan akdem merkum Mücan Mustafa benim mâlımdan sekiz re‘s sığır ve bir re‘s deve ve 

def‘a bir sığırımı bi-gayr-i hakk ahz ve zabt etmekle suâl olunub mezbûr sığır ve devem 

merkumdan şer‘an alıvirilmek hâlâ matlubumdur deyü lede’t-da‘vâ ve’l-inkâr müddeîyye-i 

merkume Elif’den da‘vâ-yı meşrûhasına mutâbık-ı beyyine taleb olundukda ityân-ı 

beyyineden azl ve acz itdikde talebiyle merkum Mustafa tahlîf olunmağın mûcibince 

merkume Elif bilâ-beyyine-i muârazadan men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşere min şehr-i Zi’l-

ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/73b 
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No: 253  

Medine-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi’nden olub zât-ı ta‘rîfü’ş-şer‘iyye ile 

ma‘rife olan Nazife bint-i Hacı Hüseyin nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-teşrîf işbu 

bais‘ü’l-kitâb mezbûre Nazife Hatun’dan mütevellide sulbîyye-yi sagîre Ümmügülsüm’ün 

vasî-i mansûbı müderrîsinden İbrahim Efendi ibn-i Mehmed mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı 

tam ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb bâ-berât-ı sudûruna değin işbu hâzır-ı bi’l-meclis İsmâîl bin 

Kel Mehmed’de müşterek yedimde mülk ve hakkım olan mahalle-i mezbûrede inde’l-cirân 

ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât mülk-i menzil ve eşcârlı havluyu bağçemin nısfını bi’l-

ifrâz ve alâmetü’l-hâsıl hasebiyle ba‘de’l-imtiyâz cem‘-i müştemilâtıyla menzil-i mezkûrı 

ba‘de’t-tahlîye yedi yüz altmış iki buçuk guruş kıymetli nısf-ı menzil ve bağçemi kızım 

Ümmügülsüm hibe ve teslîm eylediğimde mezbûre Gülsüm vasî bulunan mûmâ-ileyh 

İbrahim Efendi ittihâb ve kabûl ve kabz ve teslîm eyleyib menzil-i mezkûrda aslâ ve kat'â 

alâka ve medhâlim kalmayub kızım Gülsüm’ün mülk-i mevhûbı oldukdan sonra menzil-i 

mezkûrın semenine ve ekleyüb ve takasda bir güne ve alâka ve medhâlim kalmayub ve buna 

müteallik-i da‘vâlarda ibrâ-yı zimmet ve ıskât hakk-ı menzil-i mezkûr kızım 

Ümmügülsüm’ün mülk-i sarfı olmuşdur olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve tehtâr mâlike ve 

mutasarrıfe olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahriren fi’l-

yevmi’l-hâdî aşere min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Fellakzâde Fazîletlü Ali Efendi  

Damadı Osman Efendi  

ve Kubul Halil  

ve Eski Muhtâr İsmâîl  

ve Deveci Ali oğlu  

ve gayr-i hum 

 

No: 254 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinelerinden Hâcilti veled-i 

Evram nâm nasârânın o ki oğullarından Dimitri ve Kostanti veled-i Ekber nâm kinesne 

nasârânıyla muvâcehelerinde zevcim ve merkum Dimitri ve Kostanti’nin pederleri müteveffâ 

Ekber’in mâlından bana cânibü’l-zevcîyâta mevrûs olan hissemden merkum Dimitri ve 
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Kostanti bana hisse-i vahîde virmediklerinden hisse-yi ma‘lûmü’l-mevrûsemi merkumlardan 

hâlâ taleb iderim deyü da‘vâ eyledikde merkum Dimitri ve Kostanti cevâbında vâlideleri 

merkume o ki anamıza zevci babamızdan mevrûs olan hissesinden hayli mâl teslîm eyledik 

ez-cümle behri yüz on guruş kıymetli altmış aded İngiliz altunı teslîm eyledik deyü lede’l-

def‘ ve’l-inkâr def‘aten-i merkuman Dimitri ve Kostanti dahi meşrû' mâllarını lede’t-tezkiye 

adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan Tuzcular Mahallesi ahâlîsinden İşci el-Hâcc 

Mehmed bin Hüseyin ve Berber Usta Efendi bin Salih bin Abdullah nâm kimesnelerin 

şahâdetleriyle ber-vech-i şer‘î bi’l-muvâcehe isbât etmeğin mûcibince müddeîyye-i mezbûre 

ah-ı nasârâreyne esbak mezbûrü’l-iltimâs altunın metâlibesiyle merkuman Dimitri ve 

Kostanti’ye bi-vech-i şer‘î muârazadan men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hamîs aşere min şehr-i Zi’l-

ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

No: 255 

Medine-i Antalya’ya tâbi‘ Asıl Karacan Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt 

olan Süleyman bin Yunus bin Hasan’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i 

İsmâîl sulb-i kebîr oğlu İsmâîl ve sulb-i sagîr oğlu İbrahim ve sulbiyye-yi sagîre kızı 

Fatıma’ya münhasıra olduğu bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

karye-i mezbûrda Musa Kethüda bin Mehmed ve Hacı Hasan bin el-Hâcc Mustafa ve Hasan 

bin Mustafa ve Süleyman bin Mustafa el-Hâcc Halil hâzır oldukları halde sagîran-ı 

mezbûranın dahi mâlını hıfz ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb-ı vasîleri amm-ı 

zâde Molla Ali ve üzerine nazâr-ı nasb ve ta‘yîn olunan daisi Derviş Mehmed bin Mustafa 

verese-i kibârın ma‘rifetleri ve Tebemez Ahmed Refet Efendi ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le 

tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese ve bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtîü’z-zikr [ve] beyân olunur 

fi’l-yevmi’s-sâdî aşere min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve 

elf  

 

Yirmi yaşında koca deve  Bir yaşında res‘  torum deve  Müsta‘mel çander? aded 1  

450 guruş    450 guruş    350 guruş  

 

Tencere ma‘ kabak aded 1  Timur kuşak aded 2   Hırdavat  
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25 guruş    100 guruş    46 guruş  

 

Kulaz tob adû aded 6   Def‘a hırdavat   Müsta‘mel kilim aded 1  

50 guruş   50 guruş    50 guruş  

 

Müsta‘mel çul aded 2  İbrik aded 1    Çuval çift aded 2  

40 guruş    20 guruş    60 guruş  

 

Bakır kabak aded 6   Hırdavat menzili   Beş yaşında dişi deve aded 2  

12 guruş    40 guruş    2200 guruş  

 

Sığır ma‘ buzağı aded 3  Dana aded 2    Tavar aded 40  

500 guruş    159 guruş    970 guruş 

     

 

Koca kısrak aded 1   Merkeb aded 1  

250 guruş    150 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-tereke 

6305 guruş  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn   Deyn-i müsbit  mehr-i  Def‘a mehr-i müeccel   

Masârif-i müteferrika  müeccel zevce-i  zevce-i mezbûre Aişe 

30 guruş    mezbûre Aişe    151 guruş  

    51 guruş   
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Resm-i kısmet   Kaydiyye    Hamâliyye   

156 guruş    12 guruş    30 guruş  

 

Masârifât-ı müteferrika  Muhzıriyye    Varaka-bahâ'  

99,5 guruş    20 guruş    3 guruş  

 

Minhal-ihrâcât  

552,5 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

5753 guruş 

 

Hissetü’z-zevceü’l-   Hissetü’l-abinü’l-kebîrü’l- Hissetü’l-abinü’l-sagîrü’l- 

merzbûre Aişe Hatun  mezbûr İsmâîl   mezbûr İbrahim  

718 guruş 25 para  2013 guruş 30 para  2013 guruş 30 para 

 

Hissetü’l-binte’l-sagîrü’l-   

mezbûre Fatıma    

1006 guruş 35 para 

 

XV/74a 

No: 256 

Medine-i Antalya mahallâtından Mecdeddin Mahallesi sâkinlerinden Mecnûn Ali bin 

Ataullah nâm kimesnenin hıfzullâh u teâla aklına cünûn-ı tarî olmağla tesviye-yi umûrına 

kıbel-i şer‘-i şerîf-i enverden ber-vasî-i nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım olub mahalle-i mezbûre 

ahâlîsinden mecnûn-ı merkumın li-ebeveyn karındaşı Osman bine’l-merkum Ataullah 

vesâyet-i mezbûreye hakkı olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî-i kesân ihbârlarıyla 

inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân olmağın hâkim-i mevkiî sadr-ı kitâb vefâtü’l-müvellâ 

ale’s-sebîlü’l-sevâb efendi hazretleri merkum Osman’ı mecnûn-ı merkum Ali’nin tesviye-yi 
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umûrına el-i avdet-i akl vasî-i nasb ve ta‘yîn buyurdukda merkum Osman dahi vesâyet-i 

mezbûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya müteahhid olmağın mâ-hüve’l-

vaka' bi’t-taleb ketb olundu tahriren fi’l-yevmi’s-sâlis aşere min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûd  

Nüfûs Nâzırı Hüseyin Efendi  

ve Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Efendi  

ve Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

ve Muhzır Ali Ağa  

ve Muhzır İsmâîl Ağa  

ve gayr-i hum 

 

No: 257  

Medine-i Antalya mahallâtından Mecdeddin Mahallesi sâkinlerinden Mecnûn Ali bin 

Ataullah’ın kıbel-i şer‘-i şerîfden vasî karındaşı el-Hafız Osman bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve 

diğer karındaşları Ahmed ve İbrahim nâm kimesneler meclis-i şer‘-i enverde mahalle-i 

mezbûre sâkinlerinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden Alaiyeli Epostol veled-i 

Yini nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb her 

Hıristiyân menzilleriyle muhtelit olan sâlifü’z-zikr Mecdeddin Mahallesi’nde akd-i âtî‘ü’z-

zikrin sudûruna değin yedimizde müştereken mülkimiz olub bir tarafdan Rum Milleti’nden 

Zenail oğlu Hacı Mihail menzili ve bir tarafdan Mahmud Hâce oğlu Süleyman menzili ve bir 

tarafdan Misisi oğlu menzili ve bir taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki oda ve bir 

ahur ve bir mikdâr eşcâr-ı hâvî havlu ve zokak kapusını müştemil olan bir bâb menzilimizi 

tarafeynden îcâb ve kabûlü şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

kırk beş bin guruş merkum Epostol’a bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde müşterî-i 

merkum Epostol dahi iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl itdikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbûr kırk beş bin guruşı tamâmen ve kâmilen bize edâ eyledi fî-mâba‘d 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrda bizim aslen ve kat'ân alâka ve medhalimiz kalmayub müşterî-i 

merkum Epostol’un mülk-i sahîhi ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ 

yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dediklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

ve i'mlâ olundu tahriren fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ 

ve semânin ve mieteyn ve elf 
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Şühûd  

Nüfûs Nâzırı Hüseyin Efendi  

Paşa Câmi‘si Hatîbi Hafız Osman  

ve Kapucı Müezzin oğlu Hüseyin  

ve Serikli Hacı Yasir   

ve gayr-i hum  

 

XV/74b 

No: 258 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinelerinden ve devlet-i 

âliye tebaasının Rum Milleti’nden Muhâcir Kirye bint-i Hacı Pandeli nâm hatun meclis-i şer‘-

i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden ve tebaa-yı devleti merkumenin millet-i 

merkumesinden Andon veled-i Dimitri nâm kimesne muvâcehesinde bundan akdem Andon 

mâlından üç bin dört yüz altmış yedi buçuk guruş cîhet-i şer‘î olarak ahz ve kabz itmiş 

olmağla  sûal olunub meblağ-ı mezbûr merkumdan alıvirilmek hâlâ murâdımdır dedikde 

merkum Andon cîhet-i mezbûre hâlâ meblağ-ı mezbûr üç bin dört yüz altmış yedi buçuk 

[guruş] merkume Kirye’ye deyni olduğunu bi’t-tav‘ihâ ikrâr etmeğin mûcibince meblağ-ı 

mezbûre mukarrir merkumum Andon’dan bi’t-tahsîl merkume Kirye’ye teslîmi lâzım geldiği 

tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu fî 15 Zi’l-ka'de sene 82 

 

No: 259  

Medine-i Antalya mahallâtından Elmalû Mahallesi ahâlîsinden olub bundan iki sene 

mukaddem vefât iden Kazıyoran oğlu Hafız Hasan bin el-Hâcc bin Mehmed bin Abdullah’ın 

verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Atike bint-i Halil nâm hatun ile sulb-i sagîr oğulları 

Mehmed ve Murad ve Halil ve sulbiyye-yi sagîre kızı Zeliha’ya münhasıra bâde-bir sene 

mürûrunda oğlu mezbûr Halil dahi fevt olub verâset-i vâlidesi mezbûre Atike Hatun ile li-

ebeveyn sagîr er karındaşları merkuman Mehmed ve Murad ve li-ebeveyn sagîre kız karındaşı 

mezbûre Zeliha’ya ba‘de’l-inhisâr sigâr-ı mezbûrun Mehmed ve Murad ve Zeliha’nın ol vakit 

kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i mansûbları olan amm-ı zâdeleri el-Hâcc Hafız 

Mehmed bin el-Hâcc Hafız Yûsuf nâm kimesne adem-i iktidâr-ı sanîsi umûr-ı vesâyet kemâ-

yenbagî ikâmetden izhâr-ı acz idüb külliyen istinkâf [ve] istikfâ idiğü eclden merkum el-Hâcc 

Hafız Mehmed vesâyet-i mezkûreden ihrâc olunmağla kıbel-i şer‘den yerine ber-vasî-i nasbı 

lâzım ve mühîm olduğuna binâen sigâr-ı mezbûrunun vâlideleri olub her vechle vesâyet-i 
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uhdesinden gelmeğe kadir idüği sikat-ı sahîhatda ile’l-kelimât ihbârlarıyla mütehakkık olan 

zevce-i mezbûre Atike Hatun sigâr-ı mezbûrunın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babaları 

müteveffâ-yı ol merkum Hafız Hasan ve li-ebeveyn er karındaşları müteveffâ-yı sanî mezbûr 

Halil’den müntakil ber-mûcib-i defter-i kassâm mâl-ı mevrûslarını hıfz ve tesviye-yi 

umûrlarına merkum el-Hâcc Hafız Mehmed’in yerine kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye 

vasî-i nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahi vesâyet-i merkumeyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini 

kemâ-hû hakk-ı edâya taahhüt ve iltizâm eyledikden sonra zât-ı ta‘rîf-i şer‘ ile ma‘rife olan 

vasîe’l-hakk-ı mezbûre Atike Hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-vesîka vasî-i 

sabık merkum el-Hâcc Hafız Mehmed mahzarında nefsinden bi’l-asâle vede sigâr-ı 

mezbûrunın vasî-i mansûbeleri olmağla bi’l-vesâye ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb vasî-i 

sabık merkum el-Hâcc el-Hâcc∗ Hafız Mehmed’in zamân-ı vesâyetinde ya‘nî bin iki yüz 

seksen iki senesi şehr-i Şevvâlü’l-mükerremin üçüncü gününe değin yirmi dokuz ay 

müddetde mevrûsem zevcim müteveffâ-yı mezbûr Hafız Hasan’ın hîn-i vefâtında kable’l-

tashîh ma‘rifet-i şer‘le tahrîr olunan kaffe-i terekesinden zimem-i nassda olan alacağından 

ba‘de’t-tahkik züyûf olub tahsîl-i mümkün olmayan zimem-i ba‘de’l-ihrâc sahhü’l-

bâkîyyeden vasî-i sabık el-Hâcc Hafız Mehmed’in bi’l-cümle bi-gayr-i hakk ve masârifâtının 

ma‘rifet-i şer‘le muvâcehemizde yegân yegân hesâbı rûiyyet olunub ber-mûcib-i defter-i 

muhâsebe ve kassâm sahhü’l-bâkî mûrisem zevcim müteveffâ-yı mezbûr Hafız Hasan’ın bi’l-

cümle emlâk ve eşyâ ve menkulinin vasî-i sabık merkum el-Hâcc Hafız Mehmed işbu meclis-

i şer‘îde aynen ve tamâmen ve kâmilen def‘ ve teslîm ve zimemât-ı sahîhasının defâtir ve 

senedâtı dahi teslîm eylediğinde ben dahi ve vesâyetim hasebiyle  yedimizden bi’l-iltimâs 

ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d merkum el-Hâcc Hafız Mehmed’in zemân-ı 

vesâyetinde mûrisemiz zevcim müteveffâ-yı mezbûr Hafız Hasan’ın terekesinden bi’l-cümle 

makbûz ve masârifât ve işbu târih-i hüccete gelince saîr hukuk-ı şer‘iyyeye müteâllik-i 

âmme-i deâvîden zimmeti bi’l-asâle ibrâ ve ıskât idüb benim ve vasîleri olduğum evlâdlarım 

sigâr-ı mezbûrun Mehmed ve Murad ve Zeliha’nın mâl-ı mevrûslarından merkum el-Hâcc 

Hafız Mehmed’in yed ve zimmetinde bâkî bir akçe ve bir hîbe kalmamışdır dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Şevvâlü’l-

mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Ömer Efendi  

                                                        
∗ “el-Hâcc” mükerrerdir 
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Ulemâdan Çandari (silik)  

Ulemâdan Çandari Mehmed Ali Efendi  

Ulemâdan Antalyalı Kara Mehmedzâde el-Hâcc Hüseyin Efendi birâderi Halil  

Ulemâdan Torun İsmâîl Hakkı Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

ve Muhzır İsmâîl Ağa  

ve Muhzır Ali Ağa  

ve Bağçeci Hasan oğlu Mehmed Çavuş 

 

XV/75a 

No: 260  

Medine Antalya mahallâtından Elmalû Mahallesi ahâlîsinden iken bundan iki sene 

akdem İstanos Nâhiyesi’nde vefât iden Kazıyoran oğlu Hafız Hasan ibn-i el-Hâcc Mehmed 

bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Atike bint-i Halil nâm hatun ile sulb-i 

sagîr oğulları Mehmed ve Murad ve Halil ve sulbiyye-yi sagîre kızı Zeliha’ya münhasıra 

bâde-bir sene mürurunda oğlu mezbûr Halil dahi fevt olub verâset-i vâlidesi mezbûre Atike 

Hatun ile li-ebeveyn sagîr er karındaşları merkuman Mehmed ve Murad ve li-ebeveyn sagîre 

kız karındaşı mezbûre Zeliha’ya ba‘de’l-inhîsar sigâr-ı mezbûrun Mehmed ve Murad ve 

Zeliha’nın bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i mansûbları olan amm-ı zâdeleri el-Hâcc Hafız Mehmed 

bin el-Hâcc Hafız Yûsuf nâm kimesne adem-i iktidâr-ı sanîsi umûr-ı vesâyeti kemâ-yenbagî 

ikâmetden izhâr-ı acz idüb bi’l-külliyen istinkâf ve istikfâ eylediğine binâen merkum el-Hâcc 

Hafız Mehmed ve vesâyet-i mezkûreden ihrâc olunmağla kıbel-i şer‘den yerine ber-vasî-i 

nasbı lâzım ve mühîm olmağla sigâr-ı mezbûrunın vâlideleri olub her vechle vesâyet-i 

uhdesinden gelmeğe kad idiğü ihbâr olunan mezbûre Atike Hatun sigâr-ı mezbûrunın vakt-i 

rüşd ve sedâdlarına değin mâllarını hıfz ve  tesviye-yi umûrlarına kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i 

şer‘iyye vasî-i nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini edâya taahhüt ve iltizâm eyledikden sonra vasîe’l-hakk-ı mezbûre Atike Hatun 

talebiyle vasî-i sabık el-Hâcc Hafız Mehmed’in zemân-ı vesâyetinde ya‘nî bin iki yüz seksen 

senesi şehr-i Cumâde’l-evveliyyesinin üçüncü gününden işbu bin iki yüz seksen iki senesi 

şehr-i Şevvâlü’l-mükerreminin üçüncü gününe değin yirmi dokuz ay mürûrunda müteveffâ-yı 

mezbûrın kable’l-tashîh-i mukaddemâ ma‘rifet-i şerle tahrîr olunan terekesinden bi’t-tahkik 

züyûf-ı vakıâsı verâset-i mezbûrunın hisselerinden bi-kadrü’l-husûs ba‘de’l-ihrâc sahhü’l-

bâkî hisselerinden bi’l-cümle mevcûdât ve masarifâtı ma‘rifet-i şerle yegân yegân rûiyyet 

olunan muhâsebeleri defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevmi’s-
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sâlis min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Zevce-i mezbûr Atike Hatun’ın derûn-ı defter-i kassâm-ı âtikde muharrer yekûn hissesi 

19837 guruş 36 para 0 akçe Müteveffâ-yı ol zevci Hafız Hasan’dan semen-i hisse-i ırsiyyesi  

06395 guruş 38 para 2 akçe  Müteveffâ-yı sanî oğlu Halil’den müntâkil süddesi hisse-i   

ırsiyyesi 

 26233 guruş 34 para 2 akçe   

05215 guruş 06 para 2 akçe  Bâ-defeter-i müfredât züyûf ve tahsîli mümkün olmayan otuz 

bir   

  bin iki yüz doksan bir guruş zimemden mezbûre hissesine 

isâbet idüb tenzîl    

21018 guruş 28 para 0 akçe  

01333 guruş 03para 1 akçe  İstanos menzilinde bâ-iznü’ş-şer‘î vuku‘ bulan sekiz bin guruş  

ebniye masârifinden mezbûre hissesine isâbet iden    

19685 guruş 14 para 0 akçe   

00450 guruş 00 para 0 akçe  Oğlu Halil’in vefâtına değin bâ-hüccet-i şer‘iyye bir senelik 

nafaka-i mikdâra vasî-i maâşdan hissesine isâbet iden    

19235 guruş 14 para 2 akçe   

01000 guruş 00 para 0 akçe  Harc-ı ez-defter-i kassâm-ı âtik zuhûr iden şer‘an sâbit olan altı 

bin guruş düyûn-ı hissesine isâbet iden    

18235 guruş 14 para 2 akçe   

00303 guruş 00 para 0 akçe Îcâr olunan Dekakin ve İstanos menzili ve anbar îcâresi olarak 

iki senelik 1219 guruşdan hissesi    

18538 guruş 14 para 2 akçe  

04677 guruş 26 para 2 akçe  Derûn-ı defeter-i kassâmda muharrer terekeden aynen bâkî ve  

mevcûd bulunan yirmi sekiz bin altmış altı guruşluk (silik)   

13860 guruş 28 para 0 akçe   

00375 guruş 00 para 0 akçe  Harc-ı muhâsebe-i âdî ma‘ kayyidâd 

13485 guruş 28 para 0 akçe  

 

İbn-i sagîrü’l-mezbûr Mehmed’in derûn-ı deter-i kassâm-ı âtikde mestûr hissesi yekûn  

39675 guruş 32 para 0 akçe Müteveffâ-yı ol babası Hafız Hasan’dan hisse-i ırsiyyesi  

12791 guruş 37 para 1 akçe  Müteveffâ-yı sanî karındaşı Halil’den hisse-i ırsiyyesi   

52467 guruş 29 para 1 akçe  
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10430 guruş 13 para 1 akçe  Bâ-defter-i müfredât züyûf ve tahsîli mümkün olmayan otuz bir 

bin iki yüz doksan bir guruş zimemden hissesine isâbet iden 

tenzil şod  

42032 guruş 16 para 0 akçe  

01666 guruş 26 para 2 akçe  İstanos menziline bi’l-iznü’ş-şer‘î vuku‘ bulan sekiz bin guruş 

ebniye masârifâtdan hissesine isâbet iden  

39370 guruş 29 para 1 akçe  

02000 guruş 00 para 0 akçe  Harc-ı ez-defter-i kassâm-ı âtik zuhûr idüb şer‘an sâbit olan altı 

bin guruş düyûn-ı hissesine isâbet iden    

37370 guruş 29 para 1 akçe  

00900 guruş 00 para 0 akçe  Karındaşı Halil’in vefâtına değin bâ-hüccet-i şer‘iyye bir 

senelik nafaka-i mikdâra ve vasî ve nazâr-ı maâşlarına (kesik) 

36470 guruş 29 para 1 akçe  

09355 guruş 13 para 1 akçe  Derûn-ı defeter-i kassâmda muharrer terekeden gayyâ bâkî ve  

mevcûd bulunan yirmi sekiz bin altmış altı guruşluk (kesik)  

27115 guruş 16 para 0 akçe  

05700 guruş 00 para 0 akçe  Ba-hüccet-i şer‘iyye iki sene müddetde sarf olunan nafaka ve 

kisve-bahâ' ve vasî nazâr-ı maâşları  

21415 guruş 16 para 0 akçe  

06424 guruş 20 para 0 akçe  İşbu meblağ-ı bâkî-i mezkûrın iki sene müddetde bâ-devr-i şer‘î 

nemâsı  

27839 guruş 36 para 0 akçe    

00606 guruş 00 para 0 akçe  İhbâr olunan Dekakin ve İstanos menzili ve anbarın iki sene 

müddetde îcâreleri olan bin sekiz yüz on guruş     

28445 guruş 36 para 0 akçe   

00750 guruş 00 para 0 akçe  Harc-ı muhâsebe-i âdî ma‘ kaydiyye 

27695 guruş 36 para 0 akçe  

 

İnb-i sagîr-i mezbûrın Murad’ın derûn-ı deter-i kassâm-ı âtikde mestûr olan hisse-i ırsiyyesi 

yekûn 

39675 guruş 32 para 0 akçe  Müteveffâ-yı ol babası Hafız Hasan’dan hisse-i ırsiyyesi  

12791 guruş 37 para 1 akçe  Müteveffâ-yı sanî karındaşı Halil’den hisse-i ırsiyyesi  

52467 guruş 29 para 1 akçe  

10430 guruş 13 para 1 akçe  Bâ-defter-i müfredât züyûf ve tahsîli mümkün olmayan otuz bir 
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bin iki yüz doksan bir guruş zammdan isâbet idüb tenzîli lâzım 

gelen   

42037 guruş 16 para 0 akçe   

02666 guruş 26 para 1 akçe  İstanos menzilinde bi’l-iznü’ş-şer‘î vuku‘ bulan sekiz bin guruş  

ebniye masârifinden mezbûre hissesine isâbet iden minhâ 

39370 guruş 29 para 1 akçe   

02000 guruş 00 para 0 akçe  Harc-ı ez-defter-i kassâm-ı muahharan zuhûr idüb şer‘an sâbit 

ve edâ olunan altı bin guruş düyûn-ı hissesine isâbet iden  

37370 guruş 29 para 1 akçe  

09355 guruş 13 para 1 akçe  Derûn-ı defeter-i kassâmda muharrer terekeden aynen bâkî ve  

mevcûd bulunan yirmi sekiz bin altmış altı guruşluk emlâk ve  

eşyâdan hissesi  

27115 guruş 16 para 1 akçe    

05700 guruş 00 para 0 akçe  Bâ-hüccet-i şer‘iyye iki sene müddetde sarf olunan nafaka ve 

kisve-bahâ' ve vasî ve nazâr-ı maâşları  

21415 guruş 16 para 1 akçe  

06424 guruş 20 para 0 akçe  İşbu meblağ-ı bâkî-i mezkûrın iki sene müddetde bâ-devr-i şer‘î 

nemâsı 

27839 guruş 36 para 0 akçe  

00690 guruş 00 para 0 akçe  Îcâr olunan Dekakin ve İstanos menzili ve anbar icâreleri olarak 

iki sene zarfında hasıl olan bin sekiz yüz on dokuz guruş  

28445 guruş 36 para 0 akçe  

00750 guruş 00 para 0 akçe  Harc-ı muhâsebe-i âdî ma‘ kaydiyye 

27695 guruş 36 para 0 akçe 

 

Bint-i sagîrat-ı mezbûre Zeliha’nın derûn-ı deter-i kassâm-ı âtikde mestûr hisse-i ırsiyyesi 

yekûn 

19837 guruş 26 para 0 akçe  Müteveffâ-yı ol babası Hafız Hasan’dan ber-mûcib-i defter-i 

kassâm hisse-i ırsiyyesi  

06395 guruş 38 para 2 akçe  Müteveffâ-yı sanî karındaşı Halil’den ber-mûcib-i defter-i 

kassâm hisse-i ırsiyyesi 

26232 guruş 34 para 2 akçe  

05215 guruş 06 para 2 akce  Bâ-defter-i müfredât züyûf ve tahsîli mümkün olmayan 

zammdan hissesine isâbet idüb tenzîl olan 
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21018 guruş 28 para 0 akçe  

01333 guruş 13 para 1 akçe  İstanos menzilinde bi’l-iznü’ş-şer‘î vuku‘ bulan ebniye 

masârifinden hissesine isâbet idüb tenzîli lâzım gelen  

18685 guruş 14 para 2 akçe    

01000 guruş 00 para 0 akçe  Harc-ı ez-defter-i kassâm muahharan zuhûr iden altı bin guruş  

düyûn-ı sahîhden hissesine isâbet iden minhâ  

18685 guruş 14 para 2 akçe   

00450 guruş 00 para 0 akçe  Karındaşı Halil’in vefâtına değin bâ-hüccet-i şer‘iyye bir sene 

müddetde nafaka ve kisve-bahâ' ve vasî ve nazâr-ı maâşlarından 

minhâ  

18235 guruş 14 para 2 akçe    

04677 guruş 26 para 2 akçe  Derûn-ı defeter-i kassâmda muharrer terekeden aynen bâkî ve  

mevcûd bulunan yirmi sekiz bin altmış altı guruşluk emlâk ve 

eşyâdan hissesi 

13557 guruş 28 para 0 akçe   

05700 guruş 00 para 0 akçe  Bâ-hüccet-i şer‘iyye iki sene müddetde sarf olunan nafaka ve 

kisve-bahâ' ve vasî nazâr-ı maâşları 

07857 guruş 28 para 0 akçe  

02357 guruş 00 para 0 akçe   Meblağ-ı bâkî-i mezkûrın iki sene müddetde bâ-devr-i şer‘î 

nemâsı 

10214 guruş 28 para 0 akçe  

00302 guruş 00 para 0 akçe  İhbâr olunan Dekakin ve İstanos menzili ve anbarda iki senelik 

icâreleri olan bin sekiz yüz on dokuz guruşdan hissesi     

10517 guruş 28 para 0 akçe  

00375 guruş 00 apara 0 akçe  Harc-ı muhâsebe-i âdî ma‘ kaydiyye 

10242 guruş 28 para 0 akçe 

 

79120 guruş 08 para  Vasî-i mansûbe zevce-i mezbûre Atike Hatun işbu yekûn-ı defter 

13485 guruş 28 para  Muhâsebe-i mezkûrda mestûr olan hisse-i bakiyesini diğer defter-i 

müfredâtda muharrer zemâmet-i sahîkden almak üzre tenzîl olundu 

65634 guruş 20 para 

 

Vasî-i lâhîk-i mezbûre Atike Hatun ber-mûcib-i muhâsebe vasîleri olduğu evlâdları sigâr-ı 

mezbûrun Mehmed ve Murad ve Zeliha’nın bi’l-cümle emlâk ve eşyâ-yı ma‘lûmeden 
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hisselerini meclis-i şer‘îde vasî-i sabık merkum el-Hâcc Hafız Mehmed yedinden aynen ve 

tamâmen ahz ve kabz eylediği bi’l-vesâye ikrâr idüb mâ-adâ nukûd olmak üzre bâ-müfredât 

zimem-i nassda olan bâlâda muharrerü’l-esâmî altmış beş bin altı yüz otuz dört guruş yirmi 

parayı dahi vech-i şer‘î üzre âhere idâne ve istirbâh olunmak üzre vasî-i mezbûre Atike 

Hatun’a tenbîh olunduğı işbu mahalle şerh virildi  

 

XV/75b 

No: 261 

Medine-i Antalya mahallâtından Elmalû Mahallesi ahâlîsinden olub bundan iki sene 

akdem vefât iden Kazıyoranzâde Hafız Hasan Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed bin Abdullah’ın 

sulb-i sagîr oğulları Mehmed ve Murad ve sulbîyye-yi sagîre kızı Zeliha’nın vasîleri amm-ı 

zâdeleri el-Hâcc Hafız Mehmed bin el-Hâcc Yûsuf’ın vesâyet-i mezkûreden istikfâ ve istinkâf 

eylediğine mebnî bi’l-ihrâc yedine vasî-i nasb olunan vâlideleri Atike bint-i Halil nâm 

hatun’ın iltimâsıyla vasî-i sabık merkum el-Hâcc Hafız Mehmed’in müddet-i vesâyetinde hîn-

i ihrâcına değin sigâr-ı mezbûrunın mâllarından iki sene zarfında makbûz ve masarifinin 

hesâb ma‘rifet-i şer‘le yegân yegân rûiyyed olundukda vasî-i sabık merkum el-Hâcc Hafız 

Mehmed’in vasî-i lâhîk-i mezbûre Atike Hatun’a devr ve teslîm eylediği müteveffâ-yı mezbûr 

Hafız Hasan’ın zımm-i nasbda alacağı olan zimemât-ı sahîhasının defter-i muhâsebesidir ki 

ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Şevvâlü’l-

mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Bâ-temessükât  

Bâ-temessükât∗ 

00230 guruş 00 para  Aklar Karyeli Â‘yân oğlu Mehmed zimmeti  

00172 guruş 20 para  Taşkesiği Karyeli Çil Halil oğlu Mehmed Ali zimmeti  

01130 guruş 00 para  Mamatlar Karyeli Ekdişan oğlu Mehmed zimmeti  

00264 guruş 20 para  Mamatlar Karyeli Celil oğlu Mustafa zimmeti  

03572 guruş 00 para  Yeleme Karyeli Nebi oğlu Halil zimmeti  

04869 guruş 00 para  

00388 guruş 20 para  Dereköylü Deli Onbaşı  zimmeti  

04319 guruş 00 para   Dereköylü Şeyh Mehmed Efendi zimmeti  

03400 guruş 00 para  Taşkesiği Karyeli Sarı Koca oğlu Durali zimmeti  

                                                        
∗ “bâ-temessükât” diğer sayfadan başladığı için mükerrerdir 
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01064 guruş 20 para  Sülekler Karyeli Aşık Ahmed zimmeti  

03470 guruş 00 para  Beğiş Karyeli Kocaoğulların oğlu Ahmed zimmeti  

17511 guruş 00 para  

02885 guruş 00 para  Beğiş Karyesi’nden Kozak oğlu Ramazan zimmeti 

01840 guruş 00 para  Kışlalı Çoban Said zimmeti  

00595 guruş 00 para  İstanos’da Perici Ermeni Kelos zimmeti  

00881 guruş 00 para   Kışlalı Şahin oğlu Said zimmeti  

00773 guruş 00 para  Mamatlar Karyeli Çil Hüseyin zimmeti  

24485 guruş 00 para   

00935 guruş 00 para  Dereköylü Kara Hacı Mehmed zimmeti  

00402 guruş 00 para Dereköylü Kadri Onbaşı zimmeti 

00937 guruş 00 para  Dereköylü Köse Veli zimmeti 

00404 guruş 00 para  İstanos’ta Erkek oğlu Mehmed zimmeti  

27164 guruş 00 para  

00977 guruş 00 para Taşkesiği Karyeli Kubran Mehmed zimmeti 

00397 guruş 20 para  Süleklerli Arab Mehmed zimmeti 

00161 guruş 00 para  Süleklerli Müderrîs oğlu Ahmed Ali zimmeti 

00377 guruş 20 para  Dereköylü Keşir oğlu Süleyman zimmeti 

29177 guruş 00 para    

01322 guruş 20 para  Dereköylü Süleymance’nin oğlu Süleyman zimmeti  

01060 guruş 00 para  Bakışıklı Tığ Hüseyin zimmeti  

02382 guruş 20 para  Mamatlarlı Demirci oğlu Ahmed zimmeti  

00380 guruş 00 para  Dereköylü Karaveli Abdullah zimmeti  

34322 guruş 00 para  

00654 guruş 20 para  İstanos’da Tuzcu Hüseyin Bey zimmeti 

01150 guruş 00 para  Mamatlarlı İsaların Halil zimmeti 

00542 guruş 20 para  Yeleme Muhtârı Süleyman zimmeti 

00184 guruş 00 para  Küçük Ali Fahreddin Karyeli Berhan oğlu Ahmed zimmeti 

01792 guruş 20 para   Kışlalı Tobal Dudu oğlu Musa zimmeti 

38645 guruş 20 para  

00669 guruş 00 para  Taşkesiğili Musa Ömer zimmeti   

01668 guruş 20 para  Uzun Mustafa Bey’in oğlu Mehmed zimmeti 

06452 guruş 20 para  Taşkesiğili Aktür Bekir zimmeti  

00639 guruş 20 para  Beğişli Selim oğlu Mehmed zimmeti   
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00183 guruş 00 para  Taşkesiğili Tiryaki oğlu Deli Mehmed zimmeti   

03095 guruş 00 para  Kışlalı Koca Mehmed zimmeti   

00546 guruş 00 para  Dereköylü Tücan oğlu Ahmed zimmeti   

51300 guruş 00 para  

00865 guruş 00 para  Mamatlar Karyeli Ramazan zimmeti   

00069 guruş 00 para  Süleklerli (silik) Musa zimmeti   

00536 guruş 00 para  Küçük Ali (silik) zimmeti 

00125 guruş 20 para  Çaykenarı Karyeli Ali oğlu Deli Mehmed zimmeti  

01014 guruş 00 para  Dereköylü İmam Ali zimmeti   

53909 guruş 20 para  

00212 guruş 00 para  Yelemeli Deli Hüseyin zimmeti   

00264 guruş 20 para  Dereköylü (silik) Mehmed zimmeti   

00272 guruş 00 para  Kışlalı Kabanlı Yûsuf zimmeti   

00166 guruş 20 para  Dereköylü Kızılların Mehmed zimmeti  

54925 guruş 00 para  

00164 guruş 20 para  Mamatlarlı Koca Ali zimmeti    

00264 guruş 20 para  (silik) Kara Hasan oğlu Molla Mustafa zimmeti   

00761 guruş 00 para  Süleklerli Halil Musa (silik) zimmeti   

00094 guruş 20 para  Süleklerli Özcan oğlu İbrahim zimmeti   

00213 guruş 00 para  Süleklerli (silik) Bekir zimmeti   

00060 guruş 00 para  Süleklerli (silik) oğlu Hakkı zimmeti  

00111 guruş 20 para  Süleklerli Yûsuf’un Damadı Yûsuf zimmeti    

56695 guruş 00 para  

 

Nakl-i yekûn  

56695 guruş  

00640 guruş 00 para  İstanos’da Müemmi Ahmed zimmeti    

00174 guruş 00 para  Dereköy Â‘yânı Hasan Ağa zimmeti    

00575 guruş 00 para  Beğişli Kör Süleyman’ın oğlu Sağır zimmeti    

00217 guruş 00 para  Beğişli Sucu’nın oğlu Ahmed zimmeti     

01105 guruş 00 para  Yelemeli Hüseyin Ağa’nın oğlu Kadri zimmeti  

59406 guruş 00 para  

00216 guruş 20 para  Taşkesiğili Hacı Efendi zimmeti    

00071 guruş 00 para  Taşkesiğili Bakkal oğlu Hasan zimmeti    
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00115 guruş 00 para  Beğişli Kuzekin oğlu Molla Ömer zimmeti  

00115 guruş 00 para Antalyalı Karbandi oğlu Osman Hafız zimmeti  

00250 guruş 00 para  Taşkesiği Karyeli İlyas Mehmed zimmeti     

60173 guruş 20 para 

00395 guruş 00 para  Taşkesiği Karyeli Kel Muhtâr zimmeti    

00115 guruş 00 para  Süleklerli Mehmed Ali Çavuş zimmeti  

00060 guruş 00 para  Mamatlarlı Kara İbrahim zimmeti  

(silik)                     _ Dereköylü Süleyman Bekir zimmeti 

61818 guruş 20 para  

 

Defter-i bâ-müfredât 

03297 guruş 00 para  İstanos’da Kör Kâhya zimmeti 

01373 guruş 00 para  İmrahor Kel Çoban zimmeti  

00300 guruş 00 para  Kışlalı Ramazan Kethüda zimmeti  

00200 guruş 00 para  Dereköylü Kara İbrahim oğlu Mehmed zimmeti  

00244 guruş 00 para  Dereköylü Kara Hacı Mehmed zimmeti  

00066 guruş 00 para  Kışlalı Mehmed Gülle zimmeti  

00057 guruş 00 para  Kışlalı Hacı Molla Osman zimmeti  

05533 guruş 00 para 

00132 guruş 00 para  Sülekler’da Kel Yûsuf’un oğlu Yûsuf zimmeti  

00144 guruş 00 para  Sülekler’da Meşağzalı Süleyman zimmeti  

00100 guruş 00 para  Kışlalı Akcan oğlu Süleyman zimmeti  

00320 guruş 20 para Küçük Ali Fahreddin Hacı kimesne zimmeti  

00206 guruş 00 para  Karye-i mezkûrda Karkılının Hafız zimmeti  

00468 guruş 00 para  Beğişli Teranbet Musa zimmeti  

00106 guruş 00 para  Bazarlı Muhtârı Ömer zimmeti  

07023 guruş 20 para  

00274 guruş 20 para  Datköylü Balcı Halil zimmeti  

00165 guruş 00 para  İstanos’da Kasab Kubbeddin oğlu Mehmed zimmeti  

00100 guruş 00 para  Kışlalı Mehmedce zimmeti  

00320 guruş 00 para  Zâbtiyye Feyzullah zimmeti  

00400 guruş 00 para  Hüseyin Efendi’nin Arab Balbal zimmeti  

00207 guruş 00 para  Çaykenarı Karyesinden Ahmed Kethüdazâde Halilin Yûsuf zimmeti  

08490 guruş 00 para  
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00369 guruş 00 para  Çaykenarı Karyesinde Ahmed Kethüda zimmeti  

00343 guruş 20 para  Taşkesiği Karyeli Koca Musa oğlu Yûsuf zimmeti  

00814 guruş 00 para  Kışlalı Akcan oğlu Hasan zimmeti  

00156 guruş 00 para  Kışlalı Müderrîs oğlunın Molla Hacı  

00673 guruş 00 para  Kışlalı Milceşen oğlu Deli Halil zimmeti  

10845 guruş 20 para   

00109 guruş 00 para  Milceşen oğlu Kara Mehmed zimmeti  

00200 guruş 00 para  Beğişli Seyyid’in Battal zimmeti  

00123 guruş 20 para  Taşkesiğili Koca Ali zimmeti  

00092 guruş 20 para  Kışla Â‘yânından Gubbeddin Ömer zimmeti  

00700 guruş 00 para  İstanos’da Çakmak oğlu Hamit zimmeti  

12070 guruş 20 para  

00151 guruş 20 para  Kışlalı Kâhya Veli   

00603 guruş 00 para  İstanos’da Sadri’nin Sağır Hacı Ömer zimmeti  

00161 guruş 00 para  Beğişli Halil Çaviş zimmeti  

01365 guruş 00 para  Beğişli Akcan’ın Ali zimmeti  

00050 guruş 00 para  Beğişli Koca Veli zimmeti  

00154 guruş 00 para  Kışlalı Kaderetsiz oğlu Mustafa zimmeti  

14566 guruş 00 para  

00099 guruş 00 para  Akçainişli İbrahim Çaviş zimmeti  

00166 guruş 00 para  Büyük Ali Fahreddin Karyesi’nden Çaviş oğlu İbrahim Çaviş zimmeti  

00050 guruş 00 para  Karye-i mezkûreden biraderi Çaviş oğlu Ali zimmeti  

00082 guruş 00 para  Büyük Ali Fahreddin-i Kebîr Karyeli Kaver Ali zimmeti 

14963 guruş 00 para  

 

Nakl-i yekûn  

14963 guruş 00 para  

00080 guruş 00 para  İstanos’da Yağızın Bağçuvanı İbrahim zimmeti  

00195 guruş 00 para  İstanos’da Beşkızlı Ahmed zimmeti  

00130 guruş 00 para  Akca Efendi’nin Damadı İbrahim Efendi zimmeti  

00120 guruş 00 para  Dimyaratlı Hacı İbrahim oğlu Yapucı Halil Usta zimmeti  

15478 guruş 00 para  

01524 guruş 20 para  Taşkesiğili Hacı oğlu Osman Ağa zimmeti  

00125 guruş 00 para  Taşkesiğili Deli Mehmed zimmeti  
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00085 guruş 00 para  Taşkesiği Muhtârı’nın oğlu zimmeti  

00081 guruş 00 para  Dereköylü Tücan oğlu Ahmed zimmeti  

00035 guruş 00 para  Dereköylü Şeyh Ali zimmeti  

00167 guruş 20 para  Dereköylü Kör Osman zimmeti  

17000 guruş 00 para  

00281 guruş 00 para  Kışlalı Tobal Kezban Hatun zimmeti  

00234 guruş 20 para  Kışlalı Hacı Uzun’ın yiğeni Halil zimmeti  

00058 guruş 00 para  Kışlalı Hacı Uzun’ın Arab zimmeti  

00147 guruş 00 para  İstanos’da Zeybek Yûsuf 

00255 guruş 00 para  İstanos’da Bağçuvan Ahmed  

00024 guruş 00 para  Leylekli Osman Efendi zevcesi Zehra Hatun zimmeti  

17999 guruş 20 para  

00312 guruş 08 para  Akkiliseli Bisi Mahmud  

18311 guruş 28 para  

 

İşbu zimmet-i sahîhadan  

79120 guruş 08 para  

13485 guruş 28 para  Ber-mûcib-i defter-i muhâsebe zevce-i mezbûre Atike Hatun’ın hisse 

               bakiyesi  

27695 guruş 36 para  Ber-mûcib-i defter-i muhâsebe oğlu sagîr-i mezbûr Mehmed’in hisse-i      

             bakiyesi   

27695 guruş 36 para  Ber-mûcib-i defter-i muhâsebe oğlu sagîr-i mezbûr Murad’ın hisse-i      

             bakiyesi   

10242 guruş 28 para  Ber-mûcib-i defter-i muhâsebe kızı sagîre-i mezbûr Zeliha’nın hisse-i      

             bakiyesi   

79120 guruş  

 

Müteveffâ-yı mezbûr Kazıyoran oğlu Hafız Hasan’ın derûn-ı defter-i kassâmda muharrer 

zimem-i nassda olan alacaklarından züyûf olub tahsîli mümkün olmayan Kesatlık karye-i 

bakariyye ve temâşâlarımız mübeyyen-i müfredât defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân 

olunur tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Nefs-i İstanos 
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0305 guruş 20 para  Tobak oğlu Mehmed zimmeti  

0096 guruş 20 para  Timurcı Abdullah Usta zimmeti  

0013 guruş 00 para  Hacı Uzun’ın Gulâmı Salih zimmeti  

0150 guruş 00 para  Gül oğlu Kasab Tobal Mehmed zimmeti  

0084 guruş 00 para  Leylekli Osman Efendi zimmeti  

0348 guruş 20 para  İbrahimcik zimmeti  

0997 guruş 20 para  

0004 guruş 20 para   Ahuncı oğlu Ahmed  

0040 guruş 00 para   Hacı Ali’nin Hasan  

0085 guruş 20 para  Mümîn oğlu Ahmed  

0028 guruş 00 para  Manavın Ali  

0118 guruş 00 para   Zencab oğlu Bekir 

1273 guruş 20 para 

0342 guruş 00 para  Bağçuvan İlyas  

0010 guruş 00 para Timurcı Musa’nın Hasan  

0060 guruş 00 para  Abdal oğlu Ahmed  

0050 guruş 00 para Hamamcı Hasan  

0006 guruş 20 para Hamidli Ahmed  

1741 guruş 40 para  

0021 guruş 00 para  Kara Mollanın kızı Rabia  

0041 guruş 00 para  Dalkaranın Ahmed  

0010 guruş 20 para Hamidli Yûsuf  

0007 guruş 20 para Ayer oğlu Hasan  

0085 guruş 20 para Yörük İmam’ın oğlu Molla İsmâîl  

1912 guruş 20 para  

0027 guruş 20 para Hazînedâr Hacı Ahmed  

0015 guruş 20 para Hacı İbrahimin Halil  

0016 guruş 00 para Bağçuvan Bilal  

0084 guruş 00 para  Timurcı İbrahim Çavuş  

0193 guruş 00 para Hüseyin Usta  

2248 guruş 20 para  

 

Nakl-i yekûn  

2248 guruş 20 para  
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0235 guruş 00 para  Haveranın Sağır Hacı Ömer 

0010 guruş 20 para Mahmud Bey 

0018 guruş 00 para Katcı Galas Bilal  

0015 guruş 00 para  Hasan 

0068 guruş 00 para Hüseyin Bey  

2595 guruş 00 para  

0135 guruş 00 para Ahmed Arab  

0090 guruş 00 para Moravi Ahmed Efendi  

0005 guruş 00 para Abdullah Arab  

0024 guruş 00 para Altıparmak oğlu Ömer  

0011 guruş 00 para  Kulak İbrahim 

2860 guruş 00 para   

0014 guruş 00 para Kansız İbrahim  

0016 guruş 20 para Kör Ali  

0067 guruş 00 para Dal İbrahim  

0032 guruş 00 para Kara oğlu Ahmed  

0024 guruş 20 para Kel Himmet  

0039 guruş 00 para Kıllı oğlu Ömer  

0107 guruş 20 para Keçi Gülle  

0015 guruş 00 para Anası Başlı  

3175 guruş 20 para  

0077 guruş 20 para Kel Mollanın oğlu  

0019 guruş 20 para Deli Halil  

0013 guruş 00 para Deli Mehmed  

0022 guruş 00 para Melceşenli Nasuh  

0004 guruş 00 para Halil Ağa  

0052 guruş 00 para Dalaşcı Halil  

0102 guruş 20 para Deli Mollanın oğlu İsmâîl 

3466 guruş 00 para  

0060 guruş 00 para Hacı Uzun  

0196 guruş 00 para Balta oğlu Mustafa  

0175 guruş 20 para Pehlivan İsmâîl  

0023 guruş 20 para Haşmet  

0174 guruş 00 para Naim oğlu İbrahim 
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0029 guruş 00 para Hacı Hasan Yiğeni 

0020 guruş 20 para Helvacı Osman Usta Arabı 

4144 guruş 20 para  

0021 guruş 00 para Manoş oğlu Mehmed  

0107 guruş 00 para Kaşlı Mehmed  

0015 guruş 20 para Bölük oğlu Mustafa 

0090 guruş 00 para Manavın Hafız  

4378 guruş 00 para  

0065 guruş 00 para Ramazan Kethüda’nın Yiğeni  

0068 guruş 20 para Emin oğlu Deha Mahmud  

0247 guruş 00 para Yörük İmam’ın oğlu Manav Ali  

0086 guruş 00 para Def‘a İsmâîl Kethüda’nın Süleyman  

4844 guruş 20 para  

0069 guruş 00 para Kerim oğlu (silik)  

0001 guruş 20 para Emir oğlu Ömer  

0052 guruş 00 para Â‘yânın zevcesinde  

0026 guruş 00 para Tağlı Süleyman  

0017 guruş 00 para Misisi zevcesinde  

0126 guruş 20 para Kerimin İbrahim  

0060 guruş 00 para Künenin Mustafa  

4315 guruş 00 para∗  

0051 guruş 00 para Kabanın oğlu Osman  

0015 guruş 00 para Kabanın oğlu Halil  

0010 guruş 00 para Kabanın oğlu Mestan  

0011 guruş 00 para Kaba oğlu Akman  

0024 guruş 20 para Zeybek Mehmed  

5426 guruş 20 para  

0082 guruş 20 para Deli Hasan  

0007 guruş 00 para Abdullah Arab  

0045 guruş 00 para Haldan Haldan∗ Halil  

1614 guruş 00 para Müteveffâ-yı mezbûrın kız karındaşı Aişe  

                                                        
∗ Doğrusu 5315 guruş olacak  
∗ “Haldan” mükerrerdir 
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7175 guruş 00 para  

0056 guruş 00 para Dürzi Hactur 

0021 guruş 00 para Ali Kelek  

7252 guruş 00 para  

0018 guruş 00 para Yolcı Sarı  

0007 guruş 20 para Sarı Hasan  

0060 guruş 00 para Ökceli oğlu Ali  

0004 guruş 20 para Tobal Ali  

0028 guruş 20 para Manavın karındaşı Ali  

7369 guruş 20 para  

 

Nakl-i yekûn  

07369 guruş 20 para   

00012 guruş 00 para  Bağçuvan Koca İsmâîl  

00006 guruş 00 para  Eskici Konyalı  

00072 guruş 00 para  Kel Himmet def‘a  

00084 guruş 00 para  Kara Hasanın Halil  

07543 guruş 20 para   

00006 guruş 00 para  Kerimin Mustafa  

00011 guruş 20 para  Emin oğlu Osman  

01654 guruş 00 para  Ahmed Bey  

00386 guruş 00 para İtmekci Arab Behiri  

00663 guruş 20 para  Aralık Güli Mustafa  

10264 guruş 20 para   

 

Karye-i Dere  

0135 guruş 00 para  Kara İbrahim  

0181 guruş 00 para  Koca Abdullah  

0004 guruş 00 para  Deli Ahmed  

0040 guruş 00 para  Memik oğlu Yûsuf  

0823 guruş 00 para  Keleşin Ahmed  

282,5 guruş 00 para  Halil Â‘yân  

0392 guruş 00 para  Sarı Kadri  

3026 guruş 0,5 para  Halil Â‘yânın Ali  
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4188,5 guruş  

 

Karye-i Sülekler  

050 guruş 00 para  Halil Çaviş oğlu Ali  

031 guruş 00 para  Kara İbrahim  

115 guruş 00 para  Nizam Kör Hasan  

030 guruş 00 para  Elti Hüseyin  

104 guruş 00 para  Arab Şeyh Ahmed  

330 guruş 00 para   

037 guruş 00 para  Koca Kadir  

014 guruş 00 para  Yûsuf oğlu Ömer  

045 guruş 00 para  Ömer Bahaddin  

096 guruş 00 para  Koru oğlu Yakub  

094 guruş 00 para  Beşkazâ‘lı Molla   

616 guruş 00 para   

 

Karye-i Yeleme  

007 guruş 00 para  Abdullah oğlu Hasan  

118 guruş 00 para  Çoban Halil 

040 guruş 00 para  Yatanlı Musa  

170 guruş 00 para  Rumilili Mehmed  

006 guruş 00 para  Koca Ahmed  

30,5 guruş 00 para  Koca İsmâîl  

012 guruş 00 para  Rumilili Ahmed  

383,5 guruş 00 para   

 

Karye-i Taşkesiği  

0140 guruş 00 para  İmam Molla Ahmed  

0050 guruş 00 para  Kalender Osman  

0021 guruş 00 para  Dede Bekir  

0021 guruş 20 para  İsa Baki   

0078 guruş 20 para  Gülle Ömer 

0012 guruş 00 para  Kör Halil  

0059 guruş 00 para  Nizam Osman  
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0858 guruş 00 para  Hacı oğlu Süleyman Ağa  

0018 guruş 00 para  Korıcı Hasan  

0387 guruş 00 para  Hain Ahmed  

1645 guruş 00 para   

0170 guruş 00 para  Koca Osman  

0085 guruş 00 para  Kara İbrahim  

0255 guruş 00 para  Koca Durali  

0085 guruş 00 para  Hacıoğlunın ortağı Ömer  

0170 guruş 00 para  Ahmed Çavuş  

0085 guruş 00 para  İlyas Mehmed  

0063 guruş 00 para  Kör Ömer  

0030 guruş 00 para  Koca Ömer 

2588 guruş 00 para   

 

Karye-i Beğiş 

0030 guruş 00 para  Koca Deli  

0200 guruş 00 para  Çırak Mustafa  

0010 guruş 00 para  Kara Hüseyin oğlu Halil  

0292 guruş 00 para  Halil Çavuş  

0090 guruş 00 para  Kazı Mustafa  

0016 guruş 00 para  Köse Osman  

0101 guruş 00 para  Deli Ahmed   

0700 guruş 00 para  Şeyh Ali oğlu Molla Halil  

0010 guruş 00 para  Tengiz Ömer  

0020 guruş 00 para  Çırak Hasan  

1480 guruş 00 para   

0227 guruş 20 para  Dervişin Hüseyin  

0066 guruş 00 para  Tağlı Ahmed  

0131 guruş 00 para  Çoğal Halil 

0063 guruş 00 para  Cansız Hasan  

0013 guruş 00 para  Mestan oğlu Halil  

0165 guruş 00 para  Hâce Ali  

2145 guruş 20 para   
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Karye-i Mamatlar  

0085 guruş 00 para  Kara Bekir 

0177 guruş 00 para  Kuzca Ali 

0120 guruş 00 para  Akca Osman  

0186 guruş 00 para  Koca Ömer 

0041 guruş 20 para  Hasan Ali 

0126 guruş 00 para  Bekci oğlu Mehmed  

0065 guruş 00 para  Koca Durali  

0406 guruş 00 para  Eyüb  

0056 guruş 00 para  Yörük Toskal  

0032 guruş 00 para  Bekci oğlu Hasan  

0020 guruş 00 para  Şeyh Efendi 

0083 guruş 00 para  Mustafa Kethüda 

0150 guruş 00 para  Fettan oğlu Osman  

2324 guruş 20 para  Eyüb oğlu Kerim 

2872 guruş 00 para   

 

Karye-i Çaykenarı  

0242 guruş 20 para  Haldun oğlu Veli  

0100 guruş 00 para  Süleyman oğlu Mestan  

0242 guruş 00 para  Kebeş oğlu Mehmed  

0077 guruş 00 para  Tekverin Kel Hüseyin  

0015 guruş 00 para  Hatibin vâlidesi 

0014 guruş 00 para  Hatib Efendi  

0022 guruş 20 para  Muhzır oğlu Hüseyin  

0033 guruş 00 para  Hamzanın yiğeni Hüseyin  

0746 guruş 00 para   

0012 guruş 00 para  Ali Bey  

0103 guruş 20 para  Molla İbrahim  

0012 guruş 00 para  Arab İsa  

0030 guruş 20 para  Uzun Ömer 

0904 guruş 00 para   

 

Nakl-i yekûn Çaykenarı  
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0904 guruş 00 para   

0010 guruş 00 para  Tobal Halil  

0185 guruş 00 para  Cin Hüseyin  

0019 guruş 00 para  Uslak oğlu  

0029 guruş 00 para  Hamza Pehlivan  

0187 guruş 00 para  Kayalı oğlu Yûsuf  

0020 guruş 00 para  Mehmed Efendi’nin Halîfi Fatıma 

1354 guruş 00 para   

0075 guruş 00 para  Said Kethüda  

0017 guruş 00 para  Ferah Arab  

0008 guruş 00 para  Süleymanın kızı Fatıma  

0030 guruş 00 para  Arab Ali Koru  

0060 guruş 00 para  Kiremitci oğlu Mehmed  

1544 guruş 00 para   

0165 guruş 00 para  Gülli oğlu Mehmed  

0213 guruş 00 para  Yamak Mehmed  

0011 guruş 00 para  Süleyman oğlu Ali  

0010 guruş 00 para  Takaadın biraderi Abdurrahman  

0145 guruş 00 para  Kör Musanın Ahmed  

0063 guruş 00 para  Edhem oğlu İbrahim  

2151 guruş 00 para   

0065 guruş 00 para  Emir oğlu Çil oğlu Mustafa  

0200 guruş 00 para  Kürd oğlu Ali  

0014 guruş 00 para  Halil Ağa’nın Mestan  

0030 guruş 00 para  Alıcı oğlu Veli  

0120 guruş 00 para  İmam oğlu Cafer  

0227 guruş 00 para  Arab Alinin Yûsuf  

0010 guruş 00 para  Karabacak Hüseyin  

2817 guruş 00 para   

 

Karye-i Leylekli 

006 guruş 00 para Feyzullah Pehlivan  

040 guruş 00 para Hatibin biraderi  

249 guruş 00 para  Hatib Efendi  
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295 guruş 00 para  

 

Karye-i Kargalık  

143 guruş 00 para  Karagöz Hüseyin  

113 guruş 00 para  Dervişin oğlu Murad  

040 guruş 00 para  Hayta oğlu Mehmed  

064 guruş 00 para  Sucunın Halil  

027 guruş 00 para  İbrahim Çavuş  

146 guruş 00 para  Habib oğlu Hasan  

183 guruş 00 para  Kör Mehmed  

716 guruş 00 para   

 

Karye-i Fığla 

012 guruş 00 para  Ali Arab  

065 guruş 00 para  Küçük Ahmed  

011 guruş 00 para  Hayta oğlu İbrahim  

037 guruş 20 para  Tağlı Mehmed  

037 guruş 20 para  Molla Osman  

100 guruş 00 para  Molla Abdullah oğlu Molla Mustafa  

015 guruş 00 para  Aşık Mehmed 

278 guruş 00 para   

010 guruş 00 para  Hacı oğlu Deli Mehmed  

044 guruş 00 para  Muhtâr Hamit  

011 guruş 00 para  Hatib oğlu Ramazan  

011 guruş 20 para  Alinin Fehmi  

060 guruş 00 para  Aşık Ahmed  

013 guruş 00 para  Kara Molla  

025 guruş 00 para  Molla Abdullah oğlu Süleyman  

461 guruş 00 para   

 

Karye-i Ali Fahreddin-i Kebîr  

027 guruş 00 para  Hamurcı Mehmed  

077 guruş 00 para  Ahim oğlu Hüseyin 

018 guruş 20 para  Şeyh Ali Ağanın Mehmed  
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138 guruş 00 para  Salih oğlu Ahmed  

017 guruş 00 para  Süleyman oğlu Hamit  

056 guruş 20 para  Kara oğlu Ali  

092 guruş 00 para  Kavlak Cafer  

145 guruş 00 para  Kör İbrahimin oğlu Ömer  

571 guruş 00 para   

042 guruş 00 para  Biraderi İsmâîl  

030 guruş 00 para  Dalman Mehmed  

048 guruş 00 para  Kör Hafız  

011 guruş 00 para  Sakız Ahmed  

035 guruş 00 para  Delibaş  

737 guruş 00 para   

097 guruş 00 para  Kör Osman  

366 guruş 00 para  Ali Çoban  

1200 guruş 00 para   

 

Karye-i Ali Fahreddin-i Sagîr  

039 guruş 00 para  Kör Ahmed  

418 guruş 20 para  Sarı Osman oğlu Hasan  

013 guruş 00 para  Yatırlı Mehmed  

085 guruş 00 para  Koca Bekir  

149 guruş 20 para  Musanın Dursun  

047 guruş 00 para  Musanın Abdurrahman  

746 guruş 00 para   

230 guruş 00 para  Yalcı Ali  

050 guruş 20 para  Kel Mustafa  

333 guruş 00 para  Deli İbrahim  

105 guruş 00 para  Sağır Ömer  

040 guruş 00 para  Kara Ahmedin Mehmed  

1504 guruş 20 para   

 

Karye-i Akkilise  

042 guruş 00 para  Keçici Mustafa  

130 guruş 00 para  Â‘yân Mehmed  
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011 guruş 20 para  Deli Hasanın Durali  

056 guruş 00 para  Yeşenin zevcesi  

229 guruş 20 para  

 

Yekûn  

31291 guruş  

Yalnız otuz bir bin iki yüz doksan bir guruşdır 

 

İşbu otuz bir bin iki yüz doksan bir guruş bâki olan züyûf verese-i mezbûrdur ki hisselerinden 

bi-kadri’l-husûs tenzîl olunduğı işbu mahalle şerh virildi  

Müteveffâ-yı mezbûr Hafız Hasan’ın harc-ı ez-defter-i kassâm-ı âtik muahharan zuhûr idüb 

bu def‘a verese-i mezbûrunın hisselerinden bi-kadri’l-husûs tenzîl olunan düyûn-ı sahîhâsı 

 

0170 guruş  İlyas Mehmed  

0170 guruş  Manav Bekir  

0085 guruş  Koca Ömer oğlu Mustafa  

0255 guruş  Ahmed Çavuş  

0340 guruş  Koca Osman  

0120 guruş  Koca Osman oğlu İbrahim  

1190 guruş   

0425 guruş  Sarı Koca oğlu Ahmed  

0065 guruş  Koca Ömer  

0170 guruş  Köse Ömer  

170 guruş  Çakal oğlu Hasan 

0587 guruş  Hain Ahmed  

1033 guruş  Hacı oğlu Süleyman 

3660 guruş   

0327 guruş  Molla İsmâîl  

0275 guruş  Taşkesiği karye-i (silik) miriye virilmek üzre zimmetimin (silik)  

0315 guruş  Müftîzâde Abdullah Efendi  

0385 guruş  Kazı Köyi tarafına Kavcı Molla İbrahim ma‘rifetiyle virilen  

1040 guruş  Karındaşı müteveffâ Hüseyin Çavuş’ın mâlından zimmetine geçmiş olan  

nafaka 

6000 guruş   
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İşbu altı bin guruş düyûnlı vech-i şer‘î üzre bâ'de’l-isbât ve’l-tahlîf verese-i mezbûrun 

hissesinden bi-kadri’l-husûs tenzîl olunduğı işbu mahalle şerh virildi  

Fî 4 Temmuz sene 1282 

 

XV/79a 

No: 262 

Medine-i Antalya mahall[âtından] Câmi‘-i Atîk Mahallesi’nden zât-ı ta‘rîf-i şer‘ ile 

ma‘rife Aişe bint-i Numan Efendi bin Ömer Efendi nâm hatun tarafından vekîl-i müseccel 

İsmâîl Hakkı Efendi ibn-i el-Hâcc Ali bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde işbu bais‘ü’l-kitâb mûmâ-ileyh İsmâîl Hakkı Efendi takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil 

merâm idüb müvekkilem mezbûre Aişe Hatun’un pederi müteveffâ Hacı Numan Efendi’nin 

kırk beş sene mütecâviz pederi Ömer Efendi’den mevrûs ale’l-vefât mülke mutasarrıf olduğu 

mahalle-i mezbûrede kâin  bir tarafı kal‘a ve bir tarafı kal‘a-i mezbûre nerdübânı ve bir tarafı 

müteveffâ Hacı Numan Efendi’nin Hızır Efendi Medresesi’nde kâin medrese derûnunda 

mescid vakfı ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd bir dönüm mikdârı eşcâr-ı bağçesi cem‘-i 

müştemilâtıyla bin iki yüz altmış yedi senesine değin mülkiyyet üzre mutasarrıf iken fevt olub 

sene-i mezbûrede pederimiz Hacı Numan Efendi’den hisse-i ırsiyyemiz ma‘rifet-i varîsler ve 

ma‘rifet-i şer‘ ile taksîm-i tereke oldukda bağçe-i mezkûr ile mahalle-i mezkûrda kâin bir bâb 

zirâî menzili ve Çandır Karyesi’nde iki dâireli mülk-i menzili ma‘ hâvî olduğu bağçe-i ber-

mûcib-i defter-i kassâm üç bin yüz guruş esmândan bin yüz guruş hisse-i irsiyyem ve iki bin 

guruş pederimin defter-i kassâmında ma‘lûmü'l-esâmî-i kesâna edâ ettiğim düyûn-ı 

mesbetesine mahsûben zikr olunan bağçe ve menzilleri mülkiyyet üzre bi’l-cümle verese-i 

kibâr tarafından bilâ-asâlete ve verese-i kibâr tarafından dahîl ve ma‘rifet-i şer‘ ile târih-i 

mezkûrda temlîken bana verülüb ol vechle on beş seneden berü müstakîlen yedimde mâlım 

olub lâkin taraf-ı şer‘-i şerîfden senedim olmamağla hakikat-ı hâl-i erbâb ve tevaffukdan 

lede’l-istihbâr kıbel-i şer‘-i şerîfden yedime bir kıt‘a hüccet-i i‘tâ olunmak murâdımdır 

dedikde hâl-i mezkûr efendi mûmâ-ileyhin sübût ve beyân eylediği minvâl üzre olduğu 

husûs-ı merkume  tevaffuknâmeleri olan medine-i mezbûre ahâlîsinden işbu hâzırun bi’l-

meclis Yûsuf Efendi ibn-i Mehmed Efendi el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i Hacı Ahmed ve âtiye 

Çandari Ömer Efendi ve el-Hâcc Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesneler tevâtüren 

şifâhaten sahîhâtü’l-kelimâtın meclis-i şer‘îde alî-tarîkü’ş-şühûdde mütevâtir ihbârlarıyla 



 

 

485

lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık ve mütehakkık∗ olmağın vâki‘ü’l-hâl hıfzü’l-lil-

makal işbu vesîka-i enîka bi’t-taleb ketb ve imlâ ve li-ecli’l-senet mezbûre yedine i‘tâ olundu 

tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Fekâhetlü Müftü Mustafa Efendi  

Saâdetlü Moravi Şeyh Hüseyin Efendi  

Zehâdetlü Derviş Abdurraman Efendi  

Fazîletlü müftü-i sâbık Hasan Vehbi Efendi  

Çandari Hacı Mehmed Çandarlı Kıl Kerem  

Çandari Kara Hasan Ali’den Fekâhetlü Ahmed Sadi Efendi  

Hacı İsa Efendi damadı Hasan Efendi  

ve Mustafa Efendi  

ve Mehmed Ağa ve Ali Ağa  

ve gayr-i hum 

 

No: 263 

Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden işbu bais‘ü’l-kitâb 

asâkir-i şâhânede redîf yüzbaşılarından Şuayib Ağa ibn-i Mehmed Ağa nâm kimesne meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb medine-i mezbûrda ve 

mahalle-i merkumede kâin bir tarafı Kartob oğlu menzili ve bir tarafı Rukiye menzili ve iki 

tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd bir dönüm mikdârı eşcârlı havlu ve bir göz oda ve cem‘-i 

tevâbi‘ ve levâhiken bundan altı sene mukaddem Gül Ali oğlu Derviş İbrahim nâm kimesnede 

beş bin iki yüz elli guruş semen-i medfû‘ ve makbûz iştirâ ve kabûl idüb ol vechle menzil-i 

mezkûrı târih-i mezkûrdan berü şirâ'en müstakîlen yedimde mülkim olub lâkin taraf-ı şer‘-i 

şerîfden senedim olmamağla hakikat-ı hâl erbâb-ı vukufdan lede’l-istihbâr kıbel-i şer‘-i 

şerîfden yedime bir kıt‘a hüccet-i i‘tâ olunmak hâlâ murâdımdır dedikde hâl-i mezkûr Şuayib 

Ağa’nın bast ve beyân eylediği minvâl üzre olduğu husûs-ı merkuma vukuf-ı tamları olan 

medine-i mezbûre ahâlîsinden mahalle-i mezkûrın muhtârı el-Hâcc İbrahim Ağa ve Hacızâde 

Yüzbaşı Ahmed Ağa nâm şifâhaten sahîhâtü’l-kelimâtın meclis-i şer‘îde vâki‘ el-Hâcc Alî-

tarîkü’ş-şahâdeten ihbârlarıyla lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın hıfzü’l-li’l-

                                                        
∗ “ve mütehakkık” mükerrerdir 
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makal işbu vesîka-i enîka bi’t-taleb ketb ve imlâ ve li-ecl-i hıfzü’l-sened mezbûr Şuayib Ağa 

yedine i‘tâ olundu tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti 

isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûd  

Zincabzâde Mehmed Ağa  

ve Türbadinzâde Hacı Süleyman  

Hafız Ali  

ve Mehmed Ağa  

ve Ahmed Ağa  

ve gayr-i hum  

 

XV/79b 

No: 264 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi sâkinelerinden Mumcı el-Hâcc 

Mehmed’in zevcesi Aişe bint-i Mercan nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine 

mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Mustafa bin Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde benim hâl-

i sagîrimde pederim Mercan mahalle-i mezbûrede vâki‘ olub işbu hâzır-ı bi’l-meclis 

Mustafa’nın sâkin olduğu menzil bana vâlidemden mevrûs mâlım iken fuzûlî-i merkum 

Mustafa’ya altı yüz guruşa bey‘ itmiş olmağla şimdiye âkıla ve balîğ olduğum hâlde menzil-i 

mezbûrın istirdâdını hâlâ taleb iderim deyü ba‘de’t-da‘vâ merkum Mustafa cevâbında menzil-

i mezbûrı merkum Mercan mezbûre Aişe’nin sagîrinde kendi mâlım deyü kendisine meblağ-ı 

mezbûr altı yüz guruş bey‘ eylediğini ikrâr-ı lâkin menzil-i mezbûr mezbûre Aişe’nin 

vâlidesinden mevrûs mâlı olduğunu ba‘de’l-inkâr müddeîyyen-i mezbûre Aişe dahi da‘vâ-yı 

meşrûhasını Timurcu Süleyman Mahallesi ahâlîsinden Şeyh Remzi’nin oğlu Hafız Mehmed 

ve Takyeci mahallesi sâkinlerinden Arab İbrahim bin Abdullah nâm kimesnelerin 

şahâdetleriyle ber-nehc-i şer‘î bi’l-muvâcehe isbât etmeğin mûcibince menzil-i mezbûrı 

müddeîyyen-i mezbûre Aişe’ye teslîm etmek üzre merkum Mustafa’ya tenbîh olunduğı tescîl 

ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-

sâlis ve’l-işrîn min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 265 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 
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Medine-i Antalya mahallâtından Murad Paşa Mahallesi sâkinelerinden Daloğlu Mustafa 

Ağa zevcesi ma‘rifetü’z-zât Zeliha bint-i Halil nâm Hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

müteveffâ Şey Efendizâde Süleyman Efendi eytâmının vasî-i mansûbları Dizdarzâde Hasan 

Bey muvâcehesinde müteveffâ-yı merkum Süleyman Efendi zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘-

iden üç bin dört yüz elli guruş alacak hakkım olmağla müteveffâ-yı merkumın terekesini bi-

hasbü’l-vesâye vaz‘ıyyed olan merkum Hasan Bey’den meblağ-ı mezbûr üç bin dört yüz elli 

guruş tereke-i mezbûrdan almak üzre hâlâ taleb ederim deyü lede’t-da‘vâ ve’l-inkâr 

müddeîyye-i mezbûre Zeliha Hatun’a lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idikleri ihbâr 

olunan Nüfûs Nâzırı Hüseyin Efendi ve biraderi Osman Efendi nâm kimesnelerin şahâdetleri 

da‘vâ-yi meşrûhasını ber-nehc-i şer‘î bi’l-muvâcehe ba‘de’l-şâyân ve’l-yemîn mûcibince 

tereke-i mezbûreden meblağ-ı mezbûr üç bin dört yüz elli guruş müddeîyye-i mezbûre Zeliha 

Hatun’a teslîm etmek üzre vasî-i merkum Hasan Bey’e tenbîh olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn 

min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 266 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Değirmenönü Mahallesi sâkinelerinden Zehra bint-i 

Osman nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Ali 

ibn-i Halil nâm kimesne muvâcehesinde merkum Ali benim hâl-i sagîremde yedimden bana 

mevrûs mâlımdan yedi yüz guruş kıymetlü iki re‘s öküzümü ve üç yüz guruş kıymetlü bir re‘s 

merkebimi gasb itmiş olmağla mezbûr öküz ve merkebin kıymeti olan meblağ-ı mezbûr bin 

guruşı gasb-ı merkum Ali’den hâlâ taleb iderim deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’l-inkâr merkum Ali 

bilâ-taleb yemîn etmekle müddeîyyen-i mezbûre Zehra bilâ-beyyine-i muârazadan men' 

olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire 

fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

XV/80a 

No: 267 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Sofular Mahallesi sâkinlerinden Mustafa Reîs ibn-i 

Arif nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre sâkinelerinden iken 

vefât iden Emetullah bint-i Mustafa bin Abdullah’ın verâseti ve zevci Hüseyin bin Mehmed 
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nâm kimesne muvâcehesinde bundan akdem vefât iden mezbûre Emetullah Hatun hayatında 

sülüs-i mâlını bana vasiyyet ve musırraten vefât etmekle mezbûre Emetullah’ın bi-hasbü’l-

verâse terekesini kabz olan zevc-i merkum Hüseyin’den mezbûrenin sülüsünün mâlını hâlâ 

taleb iderim deyü lede’t-da‘vâ ve’l-inkâr müddeî-i merkum Mustafa’dan da‘vâ-yi meşrûhasını 

müsbit-i beyyyine taleb olundukda ikâme eylediği beyyinesi muvaffak-ı şer‘-i şerîf 

kalmadığından bilâ-beyyine-i muârazadan men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ işrîn min şehr-i Zi’l-

ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 268 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi ahâlîsinden Mercan bin Abdullah 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Çıvgalar Karyesi ahâlîsinden Halil bin 

Abdurrahman  nâm kimesne muvâcehesinde merkum Halil bundan akdem şimdi yevm-i 

husûmetinde beş yaşında olan bir re‘s kogur tosunumu gasb idüb tosun-ı mezbûrun el-yevm 

yada merkumda aynı kaim olmamağın yevm-i husûmetde kıymeti olduğu huzûr-ı şer‘îde 

eşhas-ı bi’l-i'tirâzın ihbârlarıyla zuhûr olan beş yüz guruş merkum Halil’den hâlâ taleb iderim 

deyü lede’t-da‘vâ ve’l-ikrâr mûcibince meblağ-ı mezbûr beş yüz guruşun merkum Halil’den 

bi’t-tahsîl müddeî-i merkum Mercan’a şer‘an teslîmi lâzım geldiği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-

ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn min şehr-

i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 269 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya hudûdunda Haymeneşli Hacı Ayaslu Aşîreti ahâlîsinden olub bundan 

akdem mecrûhan fevt olduğu ba‘de’l-keşf ve’l-muâyene tahakkuk iden Korkak oğlu Ali ibn-i 

Hasan bin Ali’nin verâseti li-ebeveyn er karındaşı Hasan ve li-ebeveyn kız karındaşı 

Cemile’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

dahi mezbûr Hasan ve uht-ı mezbûre Cemile medine-i mezbûre mahkemesinde yine aşîret-i 

mezkûreden Korkak oğlu Veli ibn-i Hasan muvâcehesinde her biri bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı 

tam ve takrîr-i kelâm idüb (silik) târihden bir ay mukaddem ya‘nî bin üç yüz seksen iki senesi 

şehr-i şevvâlü’l mükerremin yirminci çâharşenbe günü ba‘de’l-izhâr karındaşım müteveffâ-yı 

merkum Ali ile işbu hâzır-ı bi’l-meclis Veli Hacı evlâd-ı veresesini tahrîr etmek içün 

Kocayatak nâm su mahallde vâki‘ düğün cemââti suâl etmek üzre giderler iken isnâ-i tarîkde 
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vâki‘ Abdurrahmanlar Karyesi’ne uğrayub ol mahallden dahi üç bin nefer kimesneler ile 

refîki mezkûr Abdurrahmanlar Mahallesi’nde Kınacı Veli’nin hânesinde zuhûr iden (silik) ve 

mikdâr oradan taksîm ettikden sonra oradan dahi istikfâ-i mezkûrın ile Cemile’ye düğüne 

getmek üzre yakalanub merkum Kınacı Veli’nin menzil-i kapusundan çıkub merkum Veli 

tüfenki âdet üzre kendi uşağı Eyüb Cemile’nin arkasından giderken mezbûr tüfenkin kazâ‘en 

(silik) bilâ-sun'î ateş alub derûnundan hurûc iden Hacılar önünde bulunan murîsemiz 

karındaşımız müteveffâ-yı merkum Ali’nin arkasından sol gözaltına isâbetle iki sâat 

mürûrunda cerh-i mezkûrın merkum Ali (silik) koşub (silik) husûsu katl-i mezkûr amden 

veya hatâ'en olmayub ancak (silik) vuku‘ bularak merkum Ali’nin zimmet-i velâyetine 

müteallik-i âmme-i da‘vâ (silik) merkum Veli’nin dahi ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ 

eyledik dediklerinde merkum Veli’nin merkum Hasan ve Cemile (silik) takrîrât-ı 

meşrûhalarını ikrâr ve ibrâ-i mezkûr diyetini kabûl eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn min şehr-i 

Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/80b 

No: 270 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi sâkinlerinden iken bâ-

emrullâh-i teâla vefât iden tüccârdan Abdu bin Abdullah nâm kimesnenin vâris-i sagîrinin 

tesviye-i umûrına bâ-hüccet-i şer‘îde vasî-i mansûbı el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Karaöz Nâhiyesi ahâlîsinden Mehmed Ağa ibn-i 

Yûsuf ve Mehmed Efendi ibn-i Süleyman ve İbrahim bin Osman nâm kimesneler 

muvâcehelerinde merkum Abdu’nun merkumlar zimmetlerinde ağaç akçesinden otuz beş bin 

guruş hakkı olmağla meblağ-ı mezbûrı merkumlarından bi-hasbü’l-vesâye hâlâ taleb iderim 

deyü da‘vâ ve merkumlar dahi meblağ-ı mezbûrdan sekiz bin guruşunı ikrâr ve müddeâsını 

inkâr itmleriyle müddeî-i merkum el-Hâcc Ömer Ağa müddeâ da‘vâsına mutâbık-ı 

beyyineden acz olmağla müddeî-i âleyhim bi’t-taleb her birerleri yemîn etmeğin mûcibince 

müddeî-i merkum müddeî-i merkum∗ el-Hâcc Ömer Ağa müddeâ da‘vâsıyla bilâ-beyn-i 

muârazadan men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

                                                        
∗ “müddeî-i merkum” mükerrerdir 
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No: 271  

Medine-i Antalya mahallâtından Ahikızı Mahallesi’nde sâkin bundan akdem vefât iden 

evlâd-ı Arabdan Eşekci Hasan bin Ali bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Hediye bint-i Abdullah ve diğer zevce-i menkûha-i metrûkesi Sabiha bint-i Ahmed nâm 

hatunlar ile mezbûre Sabiha Hatun’dan mütevellid sulb-i sagîr oğluya münhasıra olduğu bi’l-

ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr mezbûrın vâlidesi ve 

tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan mezbûre Sabiha Hatun ve diğer 

zevce-i mezbûre Hediye Hatun taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyn 

beyn∗e’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur fi’l-yevmi’s-sâlis aşere min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-

şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Müsta‘mel yorgan ma‘  Yün memlû şilte aded 1 Müsta‘mel sagîr kilim  

çarşaf aded 1    Mai döşek yüzü aded 1  aded 1 

96 guruş    Sagîr minder aded 1   31,5 guruş 

    80 guruş      

 

Def‘a kilim aded 1   Def‘a kilim aded 1   Müsta‘mel abâ  

40 guruş    50 guruş    yağmurluk aded 1 

        112 guruş  

 

Müsta‘mel çuval aded 4  Köhne sini   Çamaşur leğeni aded 1  

50 guruş    nuhâs sini aded 1  151 guruş  

    60 guruş      

 

Kazgan aded 1   Köhne ibrik aded 1   Sahan aded 2  

140 guruş    90 guruş    Kadayıf tepsisi aded 8  

        40 guruş  

 

Kabaklı tencere aded 2  Kahve takımı    Küllük aded 1  

89 guruş    36 guruş    Balta aded 1  

                                                        
∗ “beyn” mükerrerdir 
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15 guruş  

 

Nargile aded 1   Kılınc     Müsta‘mel trablus  

ma‘ ser ve marpuç  25 guruş    kuşağı aded 1  

22 guruş        125 guruş  

 

Çuka batur şalvar aded 1  Sürme döşek çul   Çuka tuzluk bağı çift 

Çuka mintan aded 1   aded 1    aded 1  

Çuka yelek aded 1   20 guruş   Sürmeli sagîr akce kesesi aded 1 

470 guruş        6,5 guruş  

 

Cedîd fes aded 1   Cedîd harîr gömlek aded 1  Çarşaf aded 1 

53 guruş    25 guruş    20 guruş  

 

Müsta‘mel hasır   Müsta‘mel beyaz   Kısa basma  

çitari entari aded 1   hümâyun dizlik   entari aded 1 

Yelek aded 1    aded 1     Terlik aded 1  

42 guruş    38 guruş    23 guruş  

 

Müsta‘mel nâmûsiyye  Sagîr yağ tabesi   Mai dizlik aded 1  

aded 1     aded 1    Uçkur aded 1 

53 guruş    10 guruş    Beyaz mintan aded 1  

        İç donu aded 1  

        30 guruş  

 

Sanduk aded 2   Müsta‘mel kundura   Sâat aded 1 

31 guruş    çift aded 1    125 guruş  

36 guruş  

 

Sagîr tahta anbar   Hasır ve meşe ve sac   Merkeb re‘s aded 2  

aded 1     ayağı ve cam fanus   900 guruş  

15 guruş    vesâir hırdavat     

    23 guruş  
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Mahalle-i mezbûrede vâki‘  

hudûd ve müştemilâtı ma‘lûm 

bir bâb mülk-i menzili 

11000 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-mâl  

14150 guruş  

 

Yekûni’l-mâl∗ 

14150 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn   Mehr-i müeccel zevcetü’l- Mehr-i müeccel diğer 

274 guruş    mezbûre  Hediye   zevcetü’l-mezbûre Sabiha   

    151 guruş    101 guruş  

 

Dellâliyye-i eşyâ mübî'  Hamaliyye    Resm-i kısmet 

63 guruş    10 guruş    338,5 guruş  

 

 

Kaydiyye    Varaka-bahâ'   Kâtibiyye ve hademiyye  

21 guruş    7,5 guruş    ve muhzıriyye vesâir  

masârif-i müteferrika 

        100 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

1066 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

13084 guruş  

 

                                                        
∗ Bir sonraki sayfaya geçince tekrar yazılmıştır 
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Hissetü’z-zevcetü’l-     Hissetü’z-zevcetü’l- 

mezbûre Hediye    mezbûre Sabiha   

817 guruş 30 para     817 guruş 30 para   

151 guruş   0 para     Mehr-i müeccel hakkı 101 guruş   0 para    Mehr-i müeccel hakkı      

968 guruş 30 para    918 guruş 30 para 

007 guruş 20 para     Resm-i mühür   005 guruş   0 para    Resm-i mühür   

961 guruş 10 para    913 guruş 30 para 

 

Hissetü’l-bine’l-sagîrü’l-  

mezbûr Ali  

11448 guruş 20 para  

 

XV/81a 

No: 272  

Medine-i Antalya mahallâtından Sofular Mahallesi ahâlîsinden Duhâncı Hüseyin bin 

Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahalle-i mezbûre sâkinelerinden iken 

bâ-emrüllâh-i teâlâ vefât iden Emetullah bint-i Mustafa nâm hatunun li-ebeveyn kız karındaşı 

Zelihaü’l-merkum Mustafa’nın vekîl-i şer‘îsi oğlu Mustafa bin Abdullah nâm kimesne 

mahzarında üzerinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb benim mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan el-Hâcc Eyüb menzili ve bir tarafdan Kasab Yûsuf menzili ve bir tarafdan yine el-

Hâcc Eyüb menzili taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk-i menzilimi merkum 

Mustafa bi’l-vekâle müteveffât-ı mezbûrenin menzili olmağla müvekkilem vâlidem Zeliha 

içün nısfını zabt iderim deyü müdâhale etmekde bulunub hâl bu ise menzil-i mezbûrı bir mülk 

arsam üzerine nefsi içün kendi mâlım ile binâ' eylediğim mülkim olmağla merkum 

Mustafa’nın bi’l-vekâle eylediği müdâhale-i vâk'ıası men' olunmak hâlâ matlubumdur 

dedikde vekîl-i hâzır-ı merkum Mustafa dahi menzil-i mezbûr müddeî-i merkum Duhâncı 

Hüseyin’in kendi mülki olduğunu ikrâr ve müdâhale-i vak‘ası bi-gayr-i hakk olduğunu beyân 

ettikden sonra merkum Hüseyin menzil-i mezbûrın mâliki olmağla keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i 

yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun [dedikde] menzil-i mezbûrda müvekkilem vâlidem 

Zeliha’nın aslen ve kat'ân alâka ve medhâli yokdur ve hakkı olmadığını zeyl vesîkada 

muharrerü’l-esâmî-i kesân dahi şâhidlerdir dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu tahriren fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti îsnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 
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Şühûd  

Moralı Hüseyin Ağa  

Moralı Manoş Ağa  

Moralı İbrahim Ağa  

Moralı Emin Ağa  

Moralı Rıdvan Usta  

Moralı Balıkcı Mehmed Ağa  

Moralı Kır Salih Ağa  

Berber Hacı Hasan  

ve gayr-i hum  

 

No: 273 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem vefât iden tüccârdan Abdu bin Abdullah nâm kimesne varîs-i sagîrinin vasî-i 

mansûb-ı şer‘îsi rif'atlü el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed Ağa nâm kimesne meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde Millü Aşîretinden İsmâîl bin Mustafa nâm kimesne muvâcehesinde 

merkum İsmâîl bin Mustafa zimmetinde müteveffâ Abdu’nın ağaç parasından dört bin guruş 

alacak hakkı olmağla meblağ-ı mezbûrı merkumdan vasî-i bulundığım vâris-i sagîr içün hâlâ 

taleb iderim deyü lede’t-da‘vâ merkum İsmâîl bin Mustafa dahi cevâbında meblağ-ı 

mezbûrdan iki bin beş yüz altmış üç guruşunu ikrâr-ı müddeâsını inkâr ettikde müddeî-i 

merkum el-Hâcc Ömer Ağa dahi ityân-ı beyyineden izhâr idüb ve talebiyle merkum 

Mustafa’ya tahlîf etmeğin mûcibince merkum el-Hâcc Ömer Ağa bâkî-i mutâlebeden bilâ-

beyyine muârazadan men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr 

li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti selâse ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Sahh  

 

XV/81b 

No: 274 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Karaöz Karyesi ahâlîsinden Ahmed bin Süleyman nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde medine-i Antalya ahâlîsinden müteveffâ Abdu bin Abdullah nâm kimesne varîs-i 
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sagîrin vasî-i mansûb-ı şer‘îsi el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed Ağa nâm kimesne 

muvâcehesinde müteveffâ-yı merkum Abdu zimmetinden kereste nakli icrâât olmak üzre altı 

yüz altmış dört guruş alacak hakkım olmağla meblağ-ı mezbûrı bi-hasbü’l-vesâye tereke-i 

müteveffâ-yı merkumı bi-hasbü’l-vesâye vaz‘ü’l-yed olan merkum el-Hâcc Ömer Ağa’dan 

hâlâ taleb ederim deyü lede’t-da‘vâ ve’l-inkâr ve’l-isbât ve’l-yemîn mûcibince meblağ-ı 

mezbûr altı yüz altmış dört guruş müddeî-i merkum Ahmed’e tereke-i müteveffâ-yı 

merkumdan edâ etmek üzre vasî-i merkum el-Hâcc Ömer Ağa’ya tenbîh olunduğı tescîl ve 

bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis 

ve’l-işrîn min şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 275 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Medine-i Antalya mahallâtından (silik) Mahallesi sâkinelerinden ma‘rifetü’z-zât 

Ümmügülsüm binte’l-Hafız Ahmed nâm hatunun husûs-ı âtîü’l-beyânda vekîl-i müsbit-i 

şer‘îsi (silik) Mahallesi ahâlîsinden Debbâğ Ali Onbaşı ibn-i (silik) nâm kimesne meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde tüccârdan Yörük oğlu Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc Ahmed nâm 

kimesne muvâcehesinde merkum Mehmed Efendi müvekkile-i mezbûrem Ümmügülsüm 

Hatun’un bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i bulunduğu zevci Mecnun Yûsuf bin Mehmed’in 

mâlından altmış aded kıymetlü gön alub ve âhere bey‘ itmiş olmağla suâl olunub mezbûr 

gönlerin kıymetleri merkum Mehmed Efendi’den alınub bana virilmek hâlâ matlubumdur 

deyü lede’t-da‘vâ ve’l-inkâr müddeî-i vekîl-i merkum Ali Onbaşı’dan da‘vâsına mutâbık-ı 

beyyine taleb olundukda müddeî-i vekîl-i merkumın getürdiği Kara Halil bin (silik) ve Hakkı 

bin (silik) nâm şâhidler edâ-i şahâdet iderler iken bizler merkum Mehmed Efendi’den 

mecnûn-ı merkumın mâlından yedi bin guruşluk gön alub ve semeni olan meblağ-ı mezbûr 

yedi bin guruşu yine merkum Mehmed Efendi’nin yedine edâ ve teslîm eyledik deyü 

söylediklerinden şahâdet-i mezbûrede def‘a mukırr-ı töhmti olduğundan şahâdet-i mezbûrda 

şer‘an mukbûl olmadığı müddeî-i vekîl-i merkum Ali Onbaşı’ya tefehhüm ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 276 

Fi'l-asl Mora muhâcirlerinden olub medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray 

Mahallesi’nde sâkine bundan akdem vefât iden Kör Hasan ibn-i Yûsuf bin Abdullah’ın 

verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Habibe bint-i Zeynel nâm hatun ile sulbîyye-i kebîre 
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kızları ve Emine ve Kadüş ve Zeyneb’e münhasıra olduğu bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrat-ı mezbûratın vâlideleri ve tesviye-i umûrına kıbel-i 

şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn mezbûre Habibe Hatun taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le 

tahrîr ve terkîm ve beyne'l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur fî gurre-i şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe 

li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘ Sahan ma‘ tencere aded 1  Köhne sagîr kilim aded 1  

Karaca oğlu Bekir’den Tabak aded 1    20 guruş  

iştirâ eylediği bir bâb  50 guruş     

mülk-i menzil bağ bağçe   

3000 guruş     

 

Çul aded 1    Tahta sanduk aded 2   Antalya’da Yüksek Alan  

20 guruş    20 guruş    nâm mahallede vâki‘ bir bâb  

         mülk-i menzil ma‘ akce 

        700 guruş  

 

Tüfenk aded 1   Furûzat olunmuş olan  Moralı Receb oğlu  

100 guruş   bir re‘s bâr-gîr semeni Yûsuf Ağa’ya Kızıllı 

     610 guruş   Karyesi’nde furûzat  

        olunmuş olan iki 

        kısrak semenleri 

        800 guruş  

 

Yine Moralı Yûsuf Ağa’ya Yine Moralı Yûsuf Ağa’ya Zimem-i Kızıllı Karyeli   

Bıyıklı Karyesi’nde  Bıyıklı Karyesi’nde  Deli Osman oğlu Ahmed 

furûzat olunmuş olan  furûzat olunmuş olan   zimmetinde bâ-sened  

dört aded yeni semeni  iki tosun semeni  782 guruş 

100 guruş   300 guruş 

 

Kızıllılı Deli İsmâîl’in  Yine Osmanlı    Bıyıklı Karyeli Küçük 

ikrârıyla deyni olub   Kozalı Mehmed   Osman zimmeti 

Moralı Mehmed   zimmeti    195 guruş 
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Ağa’nın kefîl olduğu   100 guruş     

meblağ    

600 guruş  

 

Bıyıklı Kelleci   Bıyıklı Â‘yân    Kızullu Gebeş Ali 

Hasan zimmeti   Mustafa zimmeti   zimmeti 

130 guruş    25 guruş    26 guruş 

 

Perâkende zimem-i  Moralı Bektaş Ağa’nın   

bâ-senede alacağı olub bâ-sened zimmeti    

Moralı Receb oğlu  575 guruş     

Yûsuf Ağa’nın makbûzı    

253 guruş  

 

İzmirli Mehmed Efendi Bazar ağası Sabık Hüseyin  

ma‘rifetiyle bey‘ olunmuş Ağa zimmetinde 

olan palamut   bâ-sened 

kıyye 10011 fî 30 dirhem   3000 guruş  

758 guruş 10 para   

  

Yekûni’l-mâl 

18504 guruş 10 para 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn   Mehr-i müeccel-i  Deyn-i müsbit  Receb  

144 guruş     müsbite’l zevcetü’l-  oğlu Yûsuf 

    mezbûre Habibe Hatun 1091 guruş  

    300 guruş  

 

Deyn-i müsbit  hayatında Deyn-i müsbit    Deyn-i müsbit   

vasîsi olduğu müteveffâ Barhonyalı İbrahim Bismu Dikici Mehmed Usta 

Moralı Azmi   311,5 guruş    360 guruş     

İbrahim kızı Fatıma Hatun  
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3500 guruş  

 

Kızıllı Karyeli Veli   Yine Kızıllı Karyesi’nde Deyn-i müsbit   

Mehmed’e deyni   eytâmlarına   Sırac Mehmed  

500 guruş    400 guruş    64 guruş  

 

Deyn-i müsbit    Deyn-i müsbit  Kahveci   Deyn-i müsbit   

Havlucu Ali    Edhem oğlu Mustafa  Mengüşeli Mahmud Ağa 

46 guruş    10 guruş    310 guruş  

 

Deyn-i müsbit  Moralı Derûn-ı terekede   Resm-i kısmet 

Kadir Mehmet   muharrer bey‘ olunan  279 guruş 30 para 

oğlu Yûsuf    palamut içün vuku‘ bulan  

50 guruş    masârif yük parası ve  

    kantariye ve hamaliyye  

    226 guruş 30 para  

 

Kaydiyye    Varaka-bahâ'   Masârif-i müteferrika 

26 guruş 10 para  10 guruş    175 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

7804 guruş 10 para 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

10700 guruş  

 

Hissetü’z-zevcetü’l-      Hissetü’l-binte’l-sagîretü’l- 

mezbûre Habibe     mezbûre Emine 

1337 guruş 20 para       3120 guruş 33 para 1 akçe 

0300 guruş 00 para      Mehr-i müeccel hakkı 0875 guruş     Menzilden  

1637 guruş 20 para     2245 guruş  

0375 guruş 00 para      Menzilden semen 

1262 guruş 20 para  
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Hissetü’l-binte’l-sagîretü’l-    Hissetü’l-binte’l-sagîretü’l- 

mezbûre Kadüş       mezbûre Zeyneb  

3120 guruş 33 para 1 akçe    3120 guruş 33 para 1 akçe  

0875 guruş Menzilden     0875 guruş Menzilden 

2245 guruş       2245 guruş  

 

XV/82a 

No: 277 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin Efendi ibn-i 

el-Hâcc Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu hâmil-i râkim devlet-i âliye 

tebaasından Rum Milleti’nden Hacı Pandeli veled-i Luka oğlu Yorgi nâm kimesne 

muvâcehesinde bi’t-tav' ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin 

müstakîlen yedimde mülk ve hakkım olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Mahkeme 

Başkâtibi İsmâîl Efendi ve bir tarafdan Karaman oğlu Hacı Mihail menzili ve bir tarafdan 

müteveffâ Süleyman Efendi ebnâ'sı menzili ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki 

oda ve bir matbah ve tahtânî bir âhûr ve bir mikdâr sulu ve beş aded portakal ağacını 

müştemil bir bâb menzilimi tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan 

ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile kırk bin guruş semen-i makbûzı mukabelesinde bey‘ ve temlîk 

ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl ettikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr kırk bin guruşı tamâmen yedime i‘tâ ve 

teslîm eyledi fî-mâba‘d benim menzil-i mahdûd-ı mezkûrda aslen ve kat'ân alâka ve 

medhâlim kalmayub müşterî-i merkum Hâce Pandeli’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sahîhi 

olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahriren fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Zi’l-

hiccetü’ş-şerîfe li-seneti îsnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Dellâlzâde Mustafa Ağa  

ve Kalelizâde Hacı Ali Ağa  

Elmalûlı Hacı Hüseyin Ağa  

Kadir Kazızâde Hafız Osman  

Abdi Efendi 
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XV/82b  

No: 278 

Medine-i Antalya mahallâtından el-Hâcc Balaban Mahallesi ahâlîsinden Şaban Efendi 

ve Azmi Efendi ebnâ'-yı el-Hâcc İbrahim Ağa nâm kimesneler meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

Antalya Nüfûs Nâzırı Hüseyin Efendi ibn-i el-Hâcc Ali’nin zevcesi Aişe bint-i Abdullah nâm 

Hatun mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna 

değin müştereken yedimizde mülk ve hakkımız olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan 

Tekeli Mehmed Paşa Câmi‘-i Şerîf’in vakf dükkânları ve bir tarafdan eş-Şeyh Cansız menzili 

ve bir tarafdan Şehbaz ve Ali Hafız menzilleri ve bir tarafdan mekteb ve tarîk-i âmm ile 

mahdûd olan bağçemizi tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yirmi dokuz bin guruş semen-i makbûz mukâbilinde merkume 

Aişe bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde olduğu ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr yirmi dokuz bin 

guruşı tamâmen bize  edâ ve teslîm eyledi fî-mâba‘d bağçe-i mahdûd-ı mezkûrda bizim  alâka 

ve medhâlimiz kalmayub müşterîyye-i mezbûre Aişe Hanım’ın müşterâsı ve hakk-ı sarfı 

olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yehtâr mâlike ve mutasarrıfe olsun dediklerinde 

gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu tahriren fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti îsnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Dellâlzâde Mustafa Ağa  

ve Kalelizâde Hacı Ali Ağa  

Elmalûlı Hacı Hüseyin Ağa  

Kadir Kazı oğlu Hafız  

Abdi Efendi 

 

No: 279 

Medine-i Antalya mahallâtından el-Hâcc Balaban Mahallesi sâkinlerinden Azmi Efendi 

ve biraderi Şaban Efendi ebnâ'-yı el-Hâcc İbrahim Ağa nâm kimesneler meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde işbu bais‘ü’l-kitâb Ali Nazif Efendi ibn-i Hüseyin Efendi nâm kimesne mahzarında 

bi’t-tav‘ihâ takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin müştereken mülk ve 

hakkımız olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Kelhan ve bir tarafdan el-Hâcc İbrahim 

Ağa menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd fevkâni dört oda ve bir matbah ve bir kilar 

ve bir mikdâr havlu ve eşcâr-ı müştemil bir bâb menzilimizi tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî 
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şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile on sekiz bin guruş semen-i 

mislliyle müşterî-i merkum Nazif Efendi’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl itdikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbûr on sekiz bin guruş tamâmen ve kâmilen edâ ve teslîm eyledi fî-mâba‘d 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrda aslen ve kat'ân alâka ve medhâlimiz kalmayub müşterî-i 

merkum Nazif Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i 

mâ-yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dediklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu tahriren fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti îsnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Dellâllzâde Mustafa Ağa  

Kalelizâde Hacı Ali Ağa  

Elmalûlı Hacı Hüseyin Ağa  

Kadir Kazı oğlu Hafız  

Abdi Efendi 

 

No: 280 

Medine-i Antalya mahallâtından el-Hâcc Balaban Mahallesi sâkinlerinden Azmi Efendi 

ibn-i el-Hâcc İbrahim Ağa nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde li-ebeveyn er karındaşı 

Şaban Efendi ibnü’l-mezbûr el-Hâcc İbrahim Ağa mahzarında bi’t-tav' ikrâr-ı tam ve ta‘bîr-i 

ânil merâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde mülk ve hakkım olan mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Moralı Osman Ağa menzili ve bir tarafdan el-Hâcc İbrahim 

Ağazâde Ahmed Efendi menzili ve bir tarafı Kaleliler menzili ile mahdûd bir bâb menzilde 

bulunan nısf-ı hisse-i şer‘iyyemi hâzır-ı merkum menzillerimiz burda şerîkim biraderim 

Şaban Efendi’ye altı bin guruş semen-i mislliyle bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbûr altı bin guruşı tamâmen ve kâmilen bana edâ ve teslîm eyledi fî-

mâba‘d hisse-i mahdûde-i mezkûrda aslen ve kat'ân benim alâka ve medhâlim kalmayub 

müşterî-i merkum Şaban Efendi’nin mülk-i sahîhi olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-

yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu tahriren fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti îsnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 
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Şühûd  

Bâlâda beyân olunan şâhitler 

 

XV/83a 

No: 280 

Medine-i Antalya mahallâtından el-Hâcc Balaban Mahallesi sâkinelerinden Hadice ve 

Güldalı bintan-ı Yûsuf Ağa nâm sagîrelerin tesviye-i umûrlarına bâ-hüccet-i vasîleri Hüseyin 

Efendi ibn-i el-Hâcc Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb Şaban 

Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim Ağa nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin vasîleri bulunduğum merkumetan Hadice ve Güldalı nâm 

sagîretanın yedlerinde mülk ve hakları olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Moralı 

Osman Ağa menzili ve bir tarafı benim menzilim ve bir tarafı hâzır-ı merkum Şaban Efendi 

ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî bir hücre ve bir mikdâr havlu-yu müştemil bir 

bâb menzillerinin bey‘-i izhâr-ı cihet sagîrtan-ı merkumetan haklarında enfa‘ olması cihetiyle 

taraf-ı şer‘-i şerîfden bey‘ini me'zûn bulunduğum halde şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile sekiz bin guruş semen-i mislliyle bi’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’l-ragîbe hâzır-ı 

merkum Şaban Efendi’ye bi’l-vesâye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl ettikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbûr sekiz bin guruş sagîreler içün tamâmen bana edâ ve teslîm eyledi fî-mâba‘d menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrda sagîrtan-ı mezbûretanın aslâ ve kat'ân alâka ve medhâlleri kalmayub 

müşterî-i merkum Şaban Efendi’nin mülk-i sarîhi olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasbi mâ-

yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu tahriren fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti îsnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Dellâlzâde Mustafa Ağa vefât  

ve Kalelizâde Hacı Ali Ağa  

ve Elmalûlı Hacı Hüseyin Ağa  

Kadir Kazızâde Osman Hafız  

Abdi Efendi  

 

No: 281 

Medine-i Antalya mahallâtından Âşık Doğan Mahallesi’nde sâkine ve zât-ı ta‘rîf-i şer‘î 
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ile ma‘rife olan Fatıma bint-i Na'l-bend  oğlu Mustafa nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde medine-i mezbûre mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden işbu bais‘ü’l-

kitâb Karbeddin Ali bin Musa nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ takrîr-i kelâm idüb 

sâlifü’z-zikr Şeyh Sinan Mahallesi’nde vâki‘ etrâf-ı erbaası tarafeyni Zaîm oğlu Ahmed 

Ağa’nın menzili ve bağçesi ve bir tarafı Bekri Mustafa’nın menzili ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i 

âmm ile mahdûd fevkanî saz pûşîdeli bir bâb mülk-i menzili târih-i hüccetden otuz iki sene 

mukaddem vefât iden babam Na'l-bend  oğlu Mustafa’dan müntakil mevrûs mülkim iken 

merkum Karbeddin Ali babam müteveffâ-yı merkumun vefâtından sonra hâl-i hâzıramda 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrı bi-gayr-i hakk zabt ve hâlâ vaz‘ıyyed ider olmağla suâl olunub 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrdan kifâyet ve bana teslîmi tenbîh olunmak murâdım ddedikde 

gıbbe’s-suâl merkum Karbeddin Ali cevâbında menzil mahdûd-ı mezkûr müddeîyye-i 

mezbûre Fatıma’nın mevrûs Na'l-bend  oğlu Mustafa’nın mülki olduğunu el-yevm 

vaz‘ıyyedini ikrâr-ı lâkin müddeîyye-i mezbûre Fatıma’nın babası mezbûr Na'l-bend  oğlu 

Mustafa’nın hîn-i vefâtından mezbûre Fatıma hâzıra bulunduğundan tesviye-i umûrına kıbel-i 

şer‘den vasî-i mansûbı olan medine-i mezbûre ahâlîsinden Kütüb oğlu müteveffâ el-Hâcc 

İbrahim Ağa bi’l-vesâye şer‘-i şerîf ma‘rifetiyle müteveffâ-yı mezbûr Na'l-bend  oğlu 

Süleyman’ın tahrîr ve bey‘ olunan tereke-i menkulesi emâne ber-nehc-i şer‘î sâbit ve ba‘de’t-

tahlîf hükm-i şer‘-i lâhik olan düyûn-ı müsbitesine lede’l-iktizâ etmeyib i‘tâsına dahi serbest 

eylediği eclden târih-i hüccetden yirmi dokuz sene mukaddem vasî-i merkum el-Hâcc 

İbrahim menzil-i mahdûd-ı mezkûrı bi’l-vesâye ve bi’l-idâne-i şer‘î bin yirmi beş guruş 

semen-i merfû' ve makbûzını bana bey‘ ve teslîmi ben dahi iştirâ ve tesellüm ve kabûl idüb ol 

vechle menzil-i mahallde ve mezkûr benim şer‘an mülkim olmağla binâen aleyh mecmû‘-ı 

zâbt ve vaz‘ıyyed ve tasrîf iderim deyü ba‘de’l-def‘ ve’l-inkâr def‘-i merkum Karbeddin Ali 

oğlu def‘-i meşrûhasını her biri her biri∗leri lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idikleri 

ihbâr olunan medine-i mezbûre hanedânından meclis a‘zâsından Nüfûs Nâzırı Hacı 

Kabadayızâde Hüseyin Hüsni Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed Ağa ve topcu asâkir-i tabur 

imâmı Hüssam Sarı oğlu Ahmed Efendi ibn-i İbrahim nâm kimesneler şahâdetleriyle bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin mûcibince menzil-i mahdûd-ı mezkûr merkum 

Karbeddin Ali’nin mülk-i müşterâsı olduğuna ba‘de’l-hükm müddeîyye-i mezbûre Fatıma 

Hatun da‘vâ-yi mezkûresinin Karbeddin Ali’ye bi-vech-i şer‘î muârazadan men' olunub mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-

şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

                                                        
∗ “her biri” mükerrerdir 
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Şühûdü’l-hâl 

Fekâhetlü müfti-i sâbık Mustafa Efendi  

A‘zâ-yı meclis müfti-i esbâk mükerremetlü Hasan Vehbi Efendi  

A‘zâ-yı meclis ve rikâb-ı şahâne kapucubaşılarından Moravi Ali Ağa  

A‘zâdan Osman Ağazâde Mustafa Bey  

Zabtiyye Dalkıç oğlu Ahmed Ağa  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır Ali Ağa  

ve İsmâîl Ağa  

ve gayr-i hum  

 

83b-  

No: 282 

Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi sâkinlerinden Nüfûs Nâzırı 

Hüseyin Efendi ibn-i el-Hâcc Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu hâmilü’l-

râkim tebaa-yı devlet-i âliyenin Hıristiyân Milleti’nden Pandeli veled-i Yorgi nâm kimesne 

mahzarında bi’t-tav' ikrâr-ı tam ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna 

değin yedimde mülk ve hakkım olan mahalle-i mezbûrda vâki‘ tarafeyni Kırmızı oğlu Hacı 

Mihail menzili ve bir tarafı Süleyman Efendi yetîmleri menzili ve bir tarafı Hüseyin Efendi 

zevcesi Aişe Hanım menzili ile mahdûd nisâb-ı termîmi elli bir zirâ' arsamı tarafeyn îcâb ve 

kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile iki bin guruş 

makbûzu mukabilinde merkum Pandeli’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr iki bin guruşu tamâmen ve kâmilen bana edâ ve teslîm eyledi fî-mâba‘d 

arsa-yı mahdûd-ı mezkûrda aslâ benim alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i merkum 

Pandeli’nin mülk-i müşterâ ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yehtâr 

mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Elmalûlı Hacı Hüseyin Ağa  

Perdahlızâde Mehmed Efendi  
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Hesabcızâde Hafız İbrahim Efendi  

ve gayr-i hum 

 

Antalya hıristiyânından Tomazi oğlu Dimitri’nin ve Hamalbaşı oğlu Anastas’ın ehl-i 

tezvîr oldukları millet reîsi ev hâneleri tarafından bâ-şahâdetnâme beyân olunduğından fî-

mâba‘d mûmâ-ileyh Dimitri ve Anastas’ın mahkeme-i şer‘iyyede vekâlet ve şahâdetleri kabûl 

olunmaya fî 25 Zi’l-ka'de sene 82 

Hakimü’ş-şer‘  

 

XV/84a 

No: 283 

Medine-i Antalya mahallâtından Tahıl Bazarı Mahallesi ahâlîsinden ve medine-i 

mezbûre hanedânından Yanıkzâde Mîr-alây İsmâîl Bey ibn-i Mehmed Ağa meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb sulb-i kebîr oğlu Hüseyin Hüsni Bey mahzarında bi’t-tav‘ 

ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin müstakîlen 

yedimde mülk-i sahîham ve hakk-ı sarîhim olub medine-i mezbûreye muzâf İstanos 

Nâhiyesi’nde Çerüönü nâm mahalde vâki‘ bir tarafdan Kurşuncu İmâm ve Mevlevî Şeyhi ve 

Sarı Hafız Kızı menzilleri ve bir tarafdan İtmekçi Koca Bey Mehmed ve İsmecekli İsmâîl 

Efendi menzilleri ve bir tarafdan Deveci İbrahim ve Dîloğlu İsmâîl ve tarîk-i âmm ve taraf-ı 

râbi‘ diğer tarîk-i tam ile mahdûd-ı dahiliyye tahta pûşîdeli fevkanî üç oda ve sofa ve tahtında 

üç oda ve toprak pûşîdeli tahtânî iki matbah ve bir kilâr ve havlusunda vâki‘ bir kebîr tahta 

anbar ve hâriciyye toprak pûşîdeli iki oda ve bir âhûr ve bir samanlık ve dahilen ve hâricen 

eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli tahminen on beş dönüm mikdârı bağçe ve havluyu 

müştemil iki zokak kapusunı hâvî olan mülk-i menzilimi cem‘-i tevâbi‘ ve levâhik ve kâffe-i 

hukuk ve murâfıkı ile tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside uhûd-ı mübtelâ ve tagrîr 

ve gabin ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î safka-i vâhide ile yirmi yedi bin beş yüz 

guruşı oğlum mûmâ-ileyh Hüseyin Hüsni Bey’e bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi 

ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr yirmi yedi bin beş yüz guruşı mülteziminden işbu hâzır-ı bi’l-

meclis Tarakcıoğlu Yorgaki’ye a'şâr-ı bedelinden zimmetimde olan ma‘lûmü’l-mikdâr 

deynimden ol mikdârına mahsûb olmak üzre üçümüz bir meclisde hâzır olduğumız halde 

rızâ'mız ile merkum Yorgaki’yi oğlum mûmâ-ileyh Hüseyin Hüsni Bey üzerine havâlîd-i 

mukayyede-i sahîha-i şer‘iyye ile havâle eylediğimde anlar dahi havâle-i mezkûreyi ber-vech-

i muharrer kabûl etmeleriyle fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûr ve tevâbi‘de benim aslâ ve 
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kat'â alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i  mûmâ-ileyh oğlum Hüseyin Hüsni Bey’in mülk-

i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevmi’l-

hâdî ve’l-işrîn min şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Me'zûn bi’l-ifta'-i fekâhetlü  Mustafa Efendi 

Mu‘teberân-ı a‘zâdan ve rikâb-ı şâhâne kapucubaşılarından vekîl-i kaim-mâkâm rif'atlü 

Ali Muhlis Ağa 

A‘zâdan Osman Ağazâde Mustafa Bey 

Hanedân-ı belde rif'atlü Hacı Ömer Ağa 

Şeh-bender vekîli ve meclis-i ticâret reîsi fütüvvetlü Ahmed Tevfik Efendi 

Tüccârdan Mehmed Edip Efendi 

Dikici esnâfından Abidin oğlu El-Hâcc Ahmed 

ve gayr-i hum 

 

XV/84b 

No: 284 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya ahâlîsinden Pazubend Salih Ağa ibn-i İsmâîl nâm kimesne meclis-i 

şer‘îmizde Moralı Hasan bin Ramazan nâm kimesne muvâcehesinde bundan akdem merkum 

Hasan kendi mülki olan bir re‘s bâr-gîrimi yedime beşer guruşa istîcâr-i şer‘î ile istîcâr ve yüz 

yirmi gün rükûb eylediğinde cem‘an altı yüz guruş cihet-i mezkûreden merkum Hasan’dan 

hâlâ taleb iderim deyü lede’t-da‘vâ ve'l-inkâr müddeî-i merkum Salih Ağa da‘vâ-yı 

meşrûhasını lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan Ali ibn-i Ahmed ve 

Abdullah ibn-i Hasan nâm kimesnelerin şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât 

etmeğin mûcibince meblağ-ı mezbûr altı yüz guruşın merkum Hasan’dan bi’t-tahsîl müddeî-i 

merkum Salih Ağa’ya teslîmi lâzım geldiği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe 

li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 285 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Yeni Osmanlı Aşîreti efrâdından Fatıma bint-i Deli Süleyman nâm Hatun meclis-i şer‘-i 
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şerîf-i enverde Ali bin Mahmud nâm kimesne muvâcehesinde bundan akdem merkum Ali 

benim zevcîm iken beni tatlîk ider oldukda ben merkumun zimmetini nikâh ve nafakaya ve 

hukuk-ı sâireye dâir âmme-i devâî∗  

 

No: 285 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Atîk Mahallesi’nde sâkine iken bundan akdem 

mecrûhan vefât iden Fatıma Hatun ibnete’l-müteveffâ Cezayirli Cerrâh el-Hâcc Mehmed ibn-

i Hüseyin’in verâset-i zevc-i metrûki Halil bin Â‘yân Hüseyin Ağa ve vâlidesi Aişe Hatun 

ibnete’l-Hâcc Mehmed li-sagîre kız karındaşı Necibe ile li-ebeveyn kebîr er karındaşı Ahmed 

Efendi ve li-ebeveyn sagîr er karındaşları Mustafa ve Hüseyin’e münhasıra olduğu bi’l-ihbâr 

inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i merkumundan nefsinden 

asîl ve vâlidesi ümmü’l-mezbûre Aişe Hatun tarafından zikr-i âtî husûsda vekîl olduğu zât-ı 

mezbûreyi bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân medine-i mezbûre mahallâtından Tahıl Bazarı 

Mahallesi ahâlîsinden Molla Hamid oğlu Molla Süleyman bin Mehmed ve Bâlî Beğ 

Mahallesi ahâlîsinden Cezayirli Yörükoğlu el-Hâcc Mehmed bin Mehmed nâm kimesneler 

şahâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhidde ber-nehc-i şer‘î sâbit ve sübût ve vekâletine hükm-i 

şer‘-i lâhik olan ah-ı kebîr-i merkum Ahmed Efendi ve sigar-ı merkumun Necib ve Mustafa 

ve Hüseyin’in min-kable’l-ümm-i cedleri olub tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i 

mansûbları Cezayirli Mahmud Ağa ibn-i Mehmed’in sulb-i kebîr oğlu ve tarafından husûs-ı 

âtîde vekîl-i müseccel-i şer‘îsi tüccârdan Mehmed Efendi medine-i mezbûre meclisinde 

müftü-i belde ve bi’l-cümle a‘zâ-yı meclisler hâzır oldukları halde akd olunan meclis-i şer‘-i 

âli mâliyye-i ukudda mahalle-i mezbûre ahâlîsinden merkum Moravi Â‘yân Hüseyin Ağa ibn-

i Mahmud nâm her âkıl muvâcehesinde merkum Â‘yân Hüseyin Ağa’nın sulb-i kebîr oğlu 

işbu hâzır-ı bi’l-meclis Halil’in zevcesi mûrisemiz müteveffiyye-yi mezbûre Fatıma Hatun 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ merkum Hüseyin Ağa’nın müstakîlen mülki olan menzilinde 

merkum Hüseyin Ağa ve zevc-i hâzır-ı merkum Halil ile sâkinler iken sene-i sâbıka ya‘nî bin 

iki yüz seksen bir senesi şehr-i Şevvalü’l-mükerreminin dördüncü perşenbe gecesi sâat bir 

buçuk râddelerinde mûrisemiz müteveffiyye-yi mezbûre Fatıma Hatun menzil-i mezkûrda 

kendiye mahsûs arsa derûnunda tabanca kurşunuyla memesinden madrûb ve mecrûha 

bulunarak ol zarbdan ve cerbden esîr-i firâş olub kalkamadan sekiz gün mürûrunda mezbûre 

zarb-ı mezkûrdan müteessiren fevt olub müteveffiyye-yi mezbûrenin harc-ı beyyine ve 

                                                        
∗ Belge yarım bırakılmıştır  
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kimesnenin ikrârıyla şer‘an sâbit olamamağla mûcib-i şer‘iyyesi sahibü’d-dar olan merkum 

Â‘yân Hüseyin Ağa üzerine icrâ‘ olunmak bi’l-asâle ve bi’l-vekâle matlubumdur deyü 

ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl mezbûr Hüseyin Ağa cevâbında fi’l-hakika oğlum hâzır-ı merkum 

Halil’in zevcesi mezbûre Fatıma Hatun ve zevci oğlum merkum [∗] mahalle-i merkumede 

vâki‘ benim müstakîlen mülkim olan menzilimde benim ile maan sâkinler iken sene-i sâbıka 

bin iki yüz seksen bir senesi şehr-i şevvâlü’l mükerreminin dördüncü perşenbe gecesi sâat bir 

buçuk râddelerinde müteveffiyye-yi mezbûre Fatıma Hatun zikr olunan menzilimde kendiye 

mahsûs olan derûnundan tabanca kurşunuyla memesinden mazrûb ve mecrûha bulunarak ol 

zarbdan ve cerbden esîr-i firâş olub kalkamadan sekiz sâat mürûrunda mazrûb-ı zarb ve cerh-i 

mezkûrdan müteessiren fevt oldu deyü bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr ve i'tirâf etmekle müddîyyen-i 

asîl ve vekîl-i merkuman Ahmed ve Mehmed Efendilerin talebleriyle merkum Â‘yân Hüseyin 

Ağa’ya bi’l-muvâcehe elli def‘a takrîr ve tekrîr ile vech-i vechiyye-i şer‘î üzre yemîn 

verilmeğin mûcibince ba‘de’l-hükm maktûle-i mezbûre Fatıma Hatun’un deyni olub şer‘an 

lâzım gelen beş bin dirhem sîmm-i hâlisi işbu târih-i i‘lâmdan üç sene temâmına değin 

takassad-ı selâse ile verese-i merkumuna edâ etmek üzre merkum Â‘yân Hüseyin Ağa’ya 

tenbîh olunduğı medine-i Antalya Mahkemesi’nden huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-

men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-senede isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

XV/85a 

No: 286 

Medine-i Antalya mahallâtından [∗] Hadice bint-i Kara İbrahim nâm Hatun meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde işbu bais‘ü’l-kitâb Murad Paşa Mahallesi ahâlîsinden Giritli Mustafa bin 

el-Hâcc Hasan nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

merkum Mustafa ile’l-hazâen zevc-i dahilem ise de beynimizde hüsn-i imtizâc olmadığından 

nikâh ve nafakam ve müennes-i süknâm kendi üzerime olmak üzre merkum Mustafa’dan 

boşanma ma‘nâsınca hal‘ oldum dedikde zevc-i merkum Mustafa dahi ol vechle 

boşanmasınca ben dahi muhâllaat-ı mezbûreyi kabûl eyledim dedikden sonra yine merkume 

Hadice merkum Mustafa’nın kabûlünü hâvî kâffe-i devâî ve âmme-i mutâlebâtdan zimmetini 

ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ eyledim dedikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve 

                                                        
∗ Şahsın ismi yazılmamıştır 
∗ Mahallenin isimi yazılmamış. (“… Mahallesi ahâlisinden” şeklinde olacaktır) 
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semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa  

Muhzır Ali Ağa 

ve gayr-i hum 

 

No: 287 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

Leylek karyesi ahâlîsinden Ali ibn-i Süleyman nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde Baba Doğan Mahallesi sâkinlerinden Andon veled-i Dimitri nâm kimesne 

muvâcehesinde bundan akdem bey‘ idüb akcesini virgi-i deynimize mahsûben mâl sanduğuna 

edâ idivermek üzre merkum Andon’a üç yük hınta teslîm eyledim idi merkum Andon mezbûr 

hıntayı emr ettiğimiz mahalle edâ etmemiş olmağın merkumdan mezbûr hıntanın kıymetini 

bâyinini hâlâ taleb iderüm deyü lede’t-da‘vâ ve'l-inkâr müddeî-i merkum Ali dahi da‘vâ-yı 

meşrûhasını zabtiyye neferâtından Feyzullah ibn-i Hafız Abdulbekir ve İlyas ibn-i Arslan 

nâm kimesneler şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin mûcibince 

mezbûr hıntayı merkum Andon’dan bi’t-tahsîl müddeî-i merkum Ali’ye teslîmi lâzım geldiği 

tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-

yevmi’s-sâlis min şehr-i Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 288 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Yörük oğlu Mecnûn Yûsuf nâm kimesnenin tesviye-i umûrına bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-

i mansûb olan Debbâğ Ali Onbaşı nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Manav 

Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde merkum Mehmed’den mecnûn-ı merkum Yûsuf’a 

mâl-ı bahsinden beş yüz guruş deyni olmağın hâlâ taleb iderim deyü lede’t-da‘vâ merkum 

Mehmed cevâbında fi'l-vâki‘ meblağ-ı merkum beş yüz guruş merkum Yûsuf deyni ise de ben 

meblağ-ı merkum beş yüz guruşı Yörük oğlu Mehmed Efendi’ye virdim dimesi şer‘an 

müvecceh olmadığından alâ mûcib-i akrân meblağ-ı mezbûr bi’t-tahsîl bâ-hüccet-i şer‘iyye 

vasî-i olan Ali Onbaşı’ya teslîmi lâzım geldiği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-sâlis min şehr-i Muharremü’l-harâm li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 
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XV/85b 

No: 289 

Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden Keskici el-Hâcc 

Mehmed bin Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde devlet-i âliye tebaasından Rum 

Milleti’nden Tüfenk Siradi veled-i Anastas nâm zimmî mahzarında bi’t-tav' ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde şirâ'-i mülk ve hakkım olan 

medine-i mezbûrede Meydan Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafından değirmen harkı müteveffâ 

Yüzbaşı Mustafa Ağa veresesi ve değirmen arsası ve bir tarafdan Değirmenci Mihail oğlu 

Vasili menzili ve tarafı-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki ve tahtânî bir oda ve bir bâb 

bakkal dükkânı ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir dönüm mikdârı bağçe ve bâğçe 

mezkûre derûnunda bir bâb kamış tamı müştemil bir bâb yeri dahi mülk-i menzili bi’l-

cümletü’t-tevâbi‘ ve’l-levâhik ve kâffe-i hukuk ve murâfık tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî 

şurût-ı müfside ve uhûd-i mübtelâ ve muvâzaadan ârî bey‘-i  bât-ı sahîh-i şer‘î ile mezbûr 

Siradi’ye dokuz bin guruşı bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbûr dokuz bin guruşı tamâmen ve kâmilen bana edâ ve teslîm eyledi fî-mâba‘d menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrda aslâ ve kat'â benim alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i merkum 

Siradi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yehtâr 

mâlik mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu 

muharrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Muharremü’l-harâm li-seneti selâse ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

No: 290 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Seleli İnâd Bâzergân veled-i Babalı nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Alaiyeli 

İsmâîl ibn-i el-Hâcc Süleyman nâm kimesne muvâcehesinde cihât-ı muhtelife-i ma‘lûmeden 

merkum İsmâîl’de bin beş yüz kırk altı guruş alacak hakkım var hâlâ taleb iderim deyü lede’t-

da‘vâ ve'l-inkâr müddeî-i merkum İnâd Bâzergân beyyineden ihzâr-ı acz eyleyib ve yemîn 

dahi taleb etmediğinden bilâ-beyyine muârazadan men' olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Muharremü’l-harâm li-seneti selâse ve semânin ve mieteyn ve elf 
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No: 291 

Medine-i Antalya mahallâtından Sağır Beğ Mahallesi ahâlîsinden Altıparmak oğlu 

Zabtiyye Zincirci Ömer Çavuş bin Süleyman nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu 

bais‘ü’l-kitâb Kıbrıslı el-Hâcc Ali Ağa ibn-i Osman nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-

rızâ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin bâ-hüccet-i 

şer‘iyye bi-tarîkü’ş-şirâ'en müstakîlen yedimde mülk ve hakkım olan salîfü’z-zikr Sağır Beğ 

Mahallesi’nde vâki‘ etrâf-ı erbaadan bir tarafı Keserci oğlu Ali menzilli ve bir tarafı Hamami 

Kiraszade Hüseyin Ağa menzili ve bir tarafı Zencî Selim menzili ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm 

ile mahdûd fevkanî bir oda ve bir mikdâr havlu-yı müştemil bir bâb mülk-i menzilimi cem‘-i 

tevâbi‘-i levâhik ve kâffe-i hukuk ve murâfıkı ile tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı 

müfside ve uhûd-i mübtelâ ve tagrîr ve gabin ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

üç bin iki yüz guruş merkum el-Hâcc Ali Ağa’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol 

dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr üç bin iki yüz guruşı müşterî-i merkum el-Hâcc Ali Ağa 

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda 

benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub merkum el-Hâcc Ali Ağa’nın mülk-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yektar mâlik ve mutasarrıf 

olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu fi’l-yevmi’s-

sâbi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûd  

Na'l-bend Hasan Usta 

Dellâl Mehmed Ali 

Mütyab Mehmed  

Debbâğ el-Hâcc Ahmed 

 

XV/86a 

No: 292 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Serik Kazâ‘sı ahâlîsinden İsmâîl Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden ve Rum Milleti’nden 

Kara Limboz veled-i Yorgi nâm kimesne muvâcehesinde merkum Kara Limboz bir re‘s 

kısrağım ile bir yaşında bir dişi tayımı ve bir re‘s iki yaşında erkek ve bir re‘s dişi kadlenimi? 

benim olduğunu bilmem ise de başka kimesnelerden öğrenüb zabt ideceğim deyü nâ-meşrû' 
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sözler ile müdâhale etmekde bulunduğundan müdâhale-i vâkıasının men'i hâlâ matlubumdur 

dedikde merkum Kara Limboz dahi cevâbında fi’l-vâki‘ ben mâlımı bilmem ise de başka 

kimesnelerden öğrenüb mezkûr kısrak ve tayları zabt ideceğim didiği şer‘an müveccehü’l- 

iddiâ' mugayyer bi-vech-i şer‘î muârazadan men‘ olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Muharremü’l-harâm li-sene selâse ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

No: 293 

Ma‘rûz-ı dâî‘-i muhlisleridir ki 

Târih-i hicret-i hazret-i mâhtabân-ı üç risâlet ve hurşîd-i dirahşân burc-ı şefâat-ı âliye ve 

alâ ilahe’l-kirâm efâzı’l-ı esniyete ve ekmelü’t-tahiyyete efendimiz hazretlerinin işbu bin iki 

yüz seksen iki senesi sâl-ı meserrât-fâli ve füyûzat-ı iştimâli şâh-ı mâh-ı sitâre sipâh-ı zi’l-

hiccesi erîke-i esmân muallâ-i nişâne bi’l-meyâmin ve’l-berekât feyz-nişîn olduğunun şa'şa'-i 

nûrânîye-i ahd günü isneyn gecesi lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idikleri ihbâr 

gerde-i cemm-i gafîr ihbâr bulunan eş-Şeyh Abdurrahman ibn-i Mehmed ve Mehmed Edib 

ibn-i El-Hâcc İbrahim nâm sikat mevsûkatü’l-kelimâtın şahâdetleriyle ber-nehc-i şer‘î  

meşhûd ve ol-vechile kılub selâse’l-evvelinde husûl-ı sürûr nâ-ma'dûd olmağın mûcibince 

şehr-i müstevcibü’l-fahr şerîf-i mezbûrun onuncu çehâr-şenbe günü mübârek ıyd-i said-i 

azhâ-yı meyamîn-metaya  olduğu Antalya mahkeme-i şer‘iyyesinden huzûr-ı meâli-nişver 

hazret-i kaim-mâkâm-ı ekremilerine bi’t-teyemmün ve’l-tebrik i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin 

ve mieteyn ve elf 

 

No: 294 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi Mahallesi ahâlîsinden Mecnûn Yörük 

Oğlu Yûsuf’un bâ-hüccet-i şer‘iyyeden mansûbesi ve zevcesi Gülsüm bint-i Ahmet tarafından 

vekîl-i müseccel-i şer‘iyyesi Ali Onbaşı ibn-i Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘ü’l-enverde 

Medine-i mezbûre mahallâtından Ak Mescid Mahallesi sâkinlerinden Konyalı Mustafa nâm 

kimesne muvâcehesinde merkum Konyalı Mustafa bundan akdem mecnûn-ı merkumın 

mâlından üç bin beş yüz guruşluk gön alub mâl-ı semeni olan meblağ-ı mezbûr-ı müvekkile-i 

vasî-i mezbûreye edâ etmeğinden  meblağ-ı mezbûr-ı merkum Mustafa’dan bi’l-vekâleten 

hâlâ taleb iderim deyü da‘vâ eyledikde merkum Mustafa dahi cevâbında fi-l-vâki‘ mecnûn-ı 

merkumın mâlında üç bin beş yüz guruşluk gön aldığını ikrâr-ı lâkin semeni olan meblağ-ı 
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mezbûrı Yörük Oğlu Mehmed Efendi’ye edâ eyledim ve hem sonra bana rü'yâmda haber 

verdiler deynim üç bin beş yüz guruş değil imiş bin yüz imiş deyü tamâm-ı def‘ada ityân-ı 

küllimi şer‘an müvecceh olmadığından alâ mûcib-i ikrâra meblağ-ı mezbûrdan üç bin beş yüz 

guruşun zabtı ve müddeî-i vekîl-i merkuma teslîmi lâzım geldiği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Zi’l-

hiccetü’ş-şerîfe li-seneti selâse ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Sahh 

 

XV/86b 

No: 295 

Medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Daloğlu Mustafa bin Veliyüddin bin Ömer’in verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Alîme bint-i el-Hâcc İsmâil nâm hatun ile kendiden evvel vefât iden zevce-i 

sâbıkası Saliha Kadın bint-i Halil Hatun’dan mütevellidler sulb-i kebîr oğulları Halil Efendi 

ve Haşmet Efendi ve sulbiyye-i kebîre kızı Hafize ve hâlâ zevcesi mezbûre Alime Hatun’dan 

mütevellidler sulb-i sagîr oğulları Mehmed Arif ve Ahmed Reşid ve sulbîyye-i sagîre kızı 

Dudu’ya münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

sigar-ı mezbûrunun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ve mevrûs mâllarını hıfz ve 

tesviye-i umûrlarına müteveffâ-yı mezbûrun vasî-i muhtâr-ı nasb eylediği şer‘an sâbit olan 

medine-i mezbûre hanedânından Nüfûs Nâzırı Kabadayızâde Hüseyin Hüsni Efendi ibn-i el-

Hâcc Ömer Ağa ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le verese-i kibâr merkumun Halil Efendi ve 

Haşmet Efendi ve Hafize ve zevce-i mezbûre Alime hâzır oldukları halde tahrîr ve terkîm ve 

beyne'l-verese ba‘de’l-müzâyede tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defter-

i kassâmı dır ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur tahrîren fî gurre-i şehr-i Muharremü’l-

harâm li-seneti selâse ve semaniye ve mieteyn ve elf 

 

Kelâm-ı kadîm aded 1 Eski kehribar çubuk  Hilâli sâat aded 1 

50 guruş   takımı    400 guruş 

    80 guruş 

 

Simli kılınc aded 1  Tüfenk aded 1    Simli tabanca çift aded 1 

200 guruş    200 guruş   500 guruş 
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Üç makremelik hûmayun  Cedîd havli aded 2   İpekli cedîd çarşaf 

50 guruş   50 guruş   65 guruş   

 

İki gömlek ipekli bez  Cedîd gömleklik  osmanlı zîrâ‘ bez  

140 guruş                             35 guruş    50 guruş  

 

Alaca top aded 1  Cedîd çuka çift aded 1 Köhne çuka çift   aded 1 

40 guruş    250 guruş    60 guruş  

 

Basma zîrâ'   6  Kırmızı boğasi ve (silik)   Müsta‘mel gömlek aded 3 

15 guruş    yer bezi    Don aded 1 

    26 guruş   30 guruş  

 

Müsta‘mel çitâri entari Köhne çuka şalvar aded 1 Hûmayun zîrâ'    6 

60 guruş   30 guruş    7,5 guruş  

 

Maî boyalı post  İki kıyye mikdârı sabun  Kayış aded 1  

30 guruş    12  guruş    Usdura aded 3 

        5 guruş  

 

Silahlık ve barut kabağı Müsta‘mel çuha kablı  Gardiç bıçağı aded 2 

10 guruş    kasatura      5 guruş  

    70 guruş  

 

Sahtiyân kablı   Def‘a hegbe aded 1   Kahve değirmeni 

köhne hegbe aded 1  12,5 guruş    sarı aded 1          

12,5 guruş         80 guruş  

 

Diğer kahve değirmeni Sim zarf aded 5  Şerbet billuru aded 5 

aded 1    100 guruş    12,5 guruş  

İbrik aded 1 

Cezve aded 1  

Tepsi aded 1 

Sarı zarf ve filcan aded 5 
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50 guruş  

 

Köhne beyaz maşraba  Köhne sagîr ihrâm  Kırmızı seccâde aded 1 

aded 1    30 guruş    87,5 guruş  

Yağdanlık aded 1 

60 guruş  

 

Def‘a seccâde aded 1   Cedid (silik) aded 1   Müsta‘mel (silik) aded 1  

70 guruş    220 guruş    200 guruş  

 

Müsta‘mel kahve takımı Köhne kahve cezvesi  Müsta‘mel (silik) 

(silik) aded 1   20 guruş    15 guruş  

(silik) guruş  

 

Kebîr Müsta‘mel(silik) Def‘a (silik)   Köhne libâs 

aded 1    180 guruş    75 guruş  

200 guruş  

 

Nuhâs baş orta sofrası  Sagîr tas aded 1  Def‘a sagîr tas 

210 guruş    10 guruş    10 guruş  

 

Def‘a sagîr tas   Kebîr sini aded 1   Orta sini aded 1  

10 guruş    180 guruş    110 guruş  

 

Kadayıf tepsisi aded 1 Hamur leğeni aded 1   Nuhâs kara güğüm aded 1 

100 guruş    60 guruş    100 guruş  

 

Def‘a nuhâs beyaz  Köhne leğen ibrik aded 1 Kebîr nuhâs tağan  

güğüm aded 1   40 guruş    200 guruş  

80 guruş  

 

Nuhâs kabaklı kebîr   Kabaklı cedîd sahan aded 5 Def‘a kabaklı sahan aded 2 

(silik) tebsi   Kabaklı cedîd tas   90 guruş  

55 guruş   160 guruş  
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Kabaklı sagîr tencere   Kabaklı bir tencere   Def‘a kebîr kabaklı tencere  

aded 2    aded (silik)    aded 1 

180 guruş    125 guruş    135 guruş 

 

Su bakırı aded 1 

95 guruş  

 

Makaruniye süzgeci  Kebîr mertebâni aded 1 Eski kabaklı sahan aded 3 

aded 1    40 guruş    91 guruş  

21 guruş 

 

Sagîr aktâr tabağı aded 4 Kebîr yağ tâbesi aded 1 Orta (silik)  

40 guruş    25 guruş    15 guruş  

 

Sagîr yağ tâbesi aded 1 Tobrak tabak aded 2  Ekşi suyu ma‘ şişe aded 1 

15 guruş    5 guruş    Boş şişe aded 2 

        35 guruş  

 

Şamdan aded 1  Def‘a şamdan    Tahda aded 3  

10 guruş    10 guruş    Keser aded 1  

        Nacak aded 1  

        Meşe aded 1  

        Ustura aded 1 

         40 guruş  

 

Sahan kabağı aded 1  Çamaşur leğeni aded 1 Kebîr kazgan aded 1  

5 guruş    180 guruş    kıyye 12 

        380 guruş  

 

Sagîr kazgan aded 1  Mihaffe kulağı   Def‘a mihaffe kulağı aded 1 

150 guruş    5 guruş    5 guruş  

 

Def‘a mihaffe kulak aded 1 Serik urgan aded 2  Def‘a Serik urgan aded 1 
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2,5 guruş    10 guruş    8 guruş  

 

Def‘a urgan aded 1  Sofra peşkiri   Göç havlisi aded 1 

8 guruş    10 guruş    110 guruş  

 

Köhne çadır aded 1   Revgan-ı sâde kıyye 10 Pirinç kıyye 40 fî 3,5 

50 guruş    90 guruş    140 guruş  

 

Çuvâl çift aded 2  Def‘a çuvâl aded 2  Def‘a çuvâl aded 2   

70 guruş   70 guruş    60 guruş    

 

Kıl ip kıyye 5   Cedîd penbe memlû  Köhne yün memlû minder  

40 guruş    basma döşek aded 2   aded 2  

    210 guruş    40 guruş 

 

Köhne yorgan aded 3  Sarı basma  yüzlü  Cedîd basma yorgan aded 2 

60 guruş    köhne yorgan   200 guruş  

40 guruş 

 

Cedîd selimiye yorgan Çuvâl aded 1   Yastık aded 2 

250 guruş   35 guruş    30 guruş  

 

Köhne yastık aded 2   Köhne eğer ma‘ keçe  Bâr-gîr re‘s  

15 guruş    ma‘ (kesik)   400 guruş  

40 guruş 

 

Oğlaklı ve oğlaksız   İstanos’da  köhne döşek  İstanos’da  sagîr sandık  

davar aded 57 fî 25 aded 1    aded 1  

1425 guruş    10 guruş    10 guruş 

 

Antalya’da sanduk aded 1 Köhne seccâde aded 1 Kadife tesbih aded 1 

30 guruş    30 guruş    10 guruş  

 

Sac aded 1   Eski kehrübâ çubuk ağızlığı Nargile bir 
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Sac ayağı aded 2   Selimiye çubuk aded 3 10 guruş  

Tahta mestelik?  aded 1 20 guruş  

25 guruş  

 

Katık kıyye 30  Hırdavat    Sagîr anbar aded 4  

120 guruş    30 guruş    200 guruş  

 

Kantar aded 1    Demir bel ve satır  Küb aded 1 

50 guruş    10 guruş    Desti aded 2  

        10 guruş  

 

Kıl tarhı ve fenâr  Demir bukağı aded 2   Finike ağacı aded 2 

vesâir    10  guruş    ve anbar tahtası  

25,5 guruş        80 guruş  

 

Sanduk derûnuna hırdavat Def‘a sanduk ma‘ hırdavat Köhne kazgan  

60 guruş    45 guruş    50 guruş  

 

Köhne tahta anbar   Def‘a sanduk ma‘ hırdavat İstanos’da vâki‘ 

50 guruş    45 guruş    hududu müştemilât (kesik) 

        bir bâb mülk-i menzil 

        5000 guruş  

 

Yine  İstanos’da vâki‘ bir Mu‘teberân-ı tüccârdan  Nüfus nâzırı Misisi 

bâb mülk-i değirmende Abdulhamid Efendi   Efendi zimmetinde  

nısf-ı hisse-i şâyiası  zimmetinde menzil-i  cihet-i karzdan alacağı 

3000 guruş    semeninden alacağı  4000 guruş 

    35000 guruş      

 

Hacı İbrahim Ağazâde  Kunduracı Sandıkcı oğlu Dal oğlu Osman Ağazade 

Ahmed Efendi zimmetinde Ligori zimmetinde cihet-i Ömer Ağa zimmetinde 

cihet-i karzdan alacağı karzdan bâ-sened alacağı     400 guruş 

3500 guruş   1000 guruş      
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Kazıcı Karyesi’nde  Karabayır Karyesi’nde Yine Karabayır Karyesi’nde 

Balcı oğlu Ömer   Abdurrahman  Efendi  Çeleban Bekir zimmetinde 

zimmetinde bâ-sened  biraderi İsmâîl    bâ-sened alacağı 

300 guruş    zimmetinde alacağı  245 guruş 

    300 guruş       

 

Zuhûr iden nakdi  Zevcesi Alime Hatun  Kendiden evvel vefât  

Osmanlı yüziği altun   yedinde ikrârıyla zuhûr  iden zevcesi Saliha  

aded 70     iden Osmanlı yüziği   Hatun’dan müntakil  

7000 guruş    altun  aded 5   hisse-i irsiyyesi  

    500 guruş    2793,5 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-eşyâ ve’l-emlâk ve’l-nakd 

75000 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn ve  Mehr-i müeccel-i  Mehr-i müeccel-i müsbit 

keffâret-i yemîn ve   müsbit zevce-i  kendiden evvel vefât iden 

savm-ı salâtiye ve kabîr mezbûre Alime Hatun zevcesi Saliha Hatun  

taşı ve vucûh-ı hayr  500 guruş    651 guruş  

içün vasiyyet-i müsbit 

1500 guruş  

 

Deyn-i müsbit  kendiden  Deyn-i müsbit    Deyn-i müsbit  diğer  

evvel vefât iden zevcesi  Pir oğlu Haşmet Efendi Pir oğlu Halil Efendi 

Saliha Hatun   1600 guruş    71 guruş  

1745 guruş      

 

Deyn-i müsbit  Candarlı Deyn-i müsbit  Candari Deyn-i müsbit  Kahveci 

Hacı Mehmed’in   İsmâîl Efendi’nin mahtûmı  Şaban oğlu Ali mülâzım 

kerîmesi Vesile  Şeyh Mehmed   320 guruş  

520 guruş    280 guruş      
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Deyn-i müsbit   Deyn-i müsbit   Deyn-i müsbit  Rumelili 

Hesabcızade Hafız  Yörükci oğlu Osman  Sabahaddin   

İbrahim    50,5 guruş    57 guruş  

250 guruş      

 

Deyn-i müsbit  Civân   Deyn-i müsbit   Deyn-i müsbit  Yahûdî  

Simon Çavuş   kayınvâlidesi Şerîfe  Papun Bâzergân 

15 guruş    Hatun    463,5 guruş  

    150 guruş  

 

Deyn-i müsbit  Terzi  Resm-i kısmet âdî   Kaydiyye  

Hacı Andon     1678 guruş    112,5 guruş  

40,5 guruş           

 

Varaka-bahâ'    Kâtibiyye ve hedâmiyye    

40 guruş    ve muhzıriyye vesâir     

    masârif-i müteferrika 

    29 guruş  

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât  

10000 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

65000 guruş  

 

Hissetü’l-zevcetü’l-mezbûre Alime Hatun  

8125 guruş      semen      

0500 guruş   Derûn-ı ihrâcâtta mehr-i müeccel hakkı  

8625 guruş  

0500 guruş   Zimmetinde olan Osmanlı altunu aded 5 

8125 guruş  

4857 guruş      Ber-mûcib-i defter-i müfredât-ı makbûz olan eşyâ 

3268 guruş  
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3268 guruş      Bâkî nakden makbûz 

0000 guruş  

 

Hissetü’l-abinü’l-kebîrü’l-merkum Halil Efendi  

11375 guruş  

00071 guruş    Derûn-ı ihrâcâtta olan alacağı 

11456∗ guruş  

01000 guruş    İstanos’da vâki‘ beş bin guruş kıymetli menzilden hissesi 

10446 guruş  

00600 guruş    İstanos’da vâki‘ üç bin guruş kıymetli değirmende hissesi  

09846 guruş  

01480 guruş    Ber-mûcib-i defter-i müfredât-ı makbûz olan eşyâ   

08366 guruş  

08366 guruş    Bâkî nakden makbûz   

00000 guruş  

 

Hissetü’l-abinü’l-kebîrü’l-merkum Haşmet Efendi  

11375 guruş  

01600 guruş    Derûn-ı ihrâcâtta muharrer alacağı 

12975 guruş  

01000 guruş    İstanos menzilinde nısf-ı hissesi 

11975 guruş  

00600 guruş    İstanos’da vâki‘ nısf-ı değirmen hissesi  

11375 guruş   

03265 guruş    Ber-mûcib-i defter-i makbûzı olan eşyâ 

08110 guruş  

08110 guruş    Bâkî nakden makbûz  

00000 guruş  

 

Hissetü’l-abinü’l-sagîrü’l mezbûr Mehmed Arif  

11375 guruş  

01000 guruş   İstanos menzilinde hissesi 

                                                        
∗ Toplam yanlış yazılmış, doğrusu “11446 guruş” olacak  
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10375 guruş  

00600 guruş   İstanos’da vâki‘ değirmenden hissesi 

09775 guruş  

00050 guruş  Okumak içün aynen ibka‘ olunan kelâm-ı kadîm  

09725 guruş  Bâkî nakden vasî yedine teslîm 

 

Hissetü’l-abinü’l-sagîrü’l mezbûr Ahmed Reşid  

11375 guruş  

01000 guruş  İstanos menzilinden hissesi  

10375 guruş  

00600 guruş  İstanos’da nısf-ı değirmenden hissesi  

09775 guruş   Bâkî nakden vasî yedine teslîm 

 

Hissetü’l-binte’l-kebîrü’l-mezbûre Hafize  

5687 guruş  

0500 guruş  İstanos menzilinden hissesi 

5187 guruş  

0300 guruş   Nısf değirmenden hissesi  

4887 guruş  

1773 guruş      Aynen kabz eylediği eşyâ 

3114 guruş  

3114 guruş      Bâkî nakden makbûz  

0000 guruş  

 

Hissetü’l-binte’l-kebîrü’l-mezbûre Dudu  

5687,5 guruş  

00500 guruş  İstanos menzilinden hissesi 

05187 guruş  

00300 guruş    Nısf-ı değirmende hissesi 

4887,5 guruş   Bâkî nakden vasî yedine teslîm 

 

Mühür 
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