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                                                 Ö Z E T 

 

 

     Antalya’nın 1865-1866 yılları arasında  idari, ekonomik ve sosyo-kültürel durumunu 

incelediğimiz bu tezde temel kaynak XIV. Antalya şer’iyye sicili defteri olmuştur. 

     Osmanlı yargı sistemi ve işleyişi hakkında önemli bir kaynak olan Şer’iyye sicilleri, 

Osmanlı toplumunun şehir yaşantısı ve düzeni, hakkında bilgiler vermektedir. 

     XIX. yüzyılda değişen dünya düzenine karşı, her alanda büyük bir gerileme yaşayan 

Osmanlı İmparatorluğu içinde bulunduğu bu kötü durum ve koşulları düzeltmek adına bazı 

yeniliklere başvurmuştur. 

     Şehircilik tarihinde önemli bir yeri olan şer’iyye sicilleri, XIX. yüzyılda değişen Osmanlı 

siyaseti ile birlikte Antalya’nın bundan nasıl etkilendiğini de ortaya koymaktadır. O dönemde 

kullanılan paralar, eşyalar, yerleşim yerleri ve kayda geçen her şey  bu değişim sürecine örnek 

teşkil etmektedir. İktisadi hayatın bundan ne ölçüde etkilendiğini sicil kayıtlarındaki 

fiyatlardan anlamaktayız. 
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SUMMARY 

 

THE ADMİNİSTRATİVE AND SOCİO-ECONOMİC STATUS OF ANTALYA 

BETWEEN 1865 AND 1866 ACCORDİNG TO THE 14 NUMBERED COURT 

RECORDS OF ANTALYA 

 

 

     The main resource of the thesis, illuminating the administrative and socio-economic status 

of Antalya between 1865 and 1866, is the court records of Antalya. 

     These court records are not only crucial in analyzing the judicial system of Ottoman 

Empire and its implementations, but also they give some significant information regarding the 

everyday life of society and social orders in the Ottoman Empire. 

     While hte worl has been charging during the XIX. century, the Ottoman Empire had to 

face the losing power almost in every area. As a consequence, in order to evercome the 

situation, they applied some reforms. 

     The court records, which are really essential in the history of urbanization, can explore the 

changing policy of the Ottoman Emperi in XIX. Century, as well as the records indicate how 

the policy of things, which were recorded in the court records, can be considered as evidence 

of the change. Moreover, how hte financial situation of the Ottoman Empire is affected by 

these changes can clearly be understood from the prices which were demonstrated in the court 

records. 
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Ö N S Ö Z 

 

 

     Şehircilik tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Şer’iyye sicilleri, tutulduğu bölgenin 

sosyal, ekonomik, kültürel, askeri, tarihi ve halkın yaşam tarzı hakkında bilgilere 

ulaşmamızda en önemli kaynaklardan biridir. Tarihi çağlar boyunca önemini ve özelliğini 

koruyan Antalya şehri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmamızı sağlamaktadır. 

     Dirlik ve düzen adına insanları yerleşik hayata geçirmeye çalışan Osmanlı Devleti’nin bu 

amacına ulaştığının en büyük kanıtı Şer’iyye sicillerinin varlığıdır. Şehirleşmeye ve yerleşik 

hayata önem veren Osmanlı bu düzeni sağlamak amacıyla taşrada bile çok düzenli bir şekilde 

örgütlenmiştir. 

     XIX. yüzyılın Antalya üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunu Şer’iyye sicillerinden 

öğrenmekteyiz. Bu yüzyılda  yalnızca Antalya değil, değişen İmparatorluk yapısı ve yönetimi 

hakkında bilgilere de ulaşmaktayız. 

     XIV. Numaralı Şer’iyye Sicil kayıtlarına göre Antalya’nın, 1865-1866 yılları arasındaki 

döneme ışık tutmaktadır. Bu çalışmada daha önce hazırlanmış olan Antalya Şer’iyye  

Sicilerinden faydalanılmıştır. Konunun işleyiş sırası değiştirilmeden uygulanılmıştır. Her bir 

belge numaralandırılarak hazırlama ve incelemede kolaylık saplanmıştır. Sicillerin 

okunamayacak kadar tahrip oluş ve silinmiş yerler, çeviride (silik) olarak verilmiştir. 

Doğruluğuna emin olunmayan yerlere de (?) getirilmiştir. 

     Bu tez ve yüksek lisans eğitimim boyunca ilgisi ve sabrıyla, üzerimde emeği olan   

Danışmanın Sayın  Prof. Dr. Haldun EROĞLU’na, ve  hiçbir konuda yardımını esirgemeyen 

Sayın Araştırma Görevlisi Erdal TAŞBAŞ’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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G İ R İ Ş 

 

      

     Şer’iyye Sicilleri Osmanlı tarihinin XV-XX. Yüzyıllar arasındaki dönemin anlaşılması 

hakkında başvurulan en önemli kaynaktır.1 Şer’i mahkemelerin kayıt tutanağı olan Şer’iyye 

Sicilleri, halk arasında görülen her türlü davayı içermekte olup, o dönem hakkında birinci 

elden kaynak oluşturmaktadır. Kadılar tarafından yönetilen Şer’i Mahkemelerde görülen 

bütün davalar belli bir kural dâhilinde kayıt defterlerine yazılmıştır. Şer’iyye Sicilleri kaleme 

alındığı dönem hakkında ekonomik, sosyal, askeri, siyasi ve kültürel gibi konularda geniş 

bilgilere ulaşılmasını sağlamaktadır.  

     Bu mahkemeler aynı zamanda İslam hukukunun Osmanlı’da nasıl işlediğinin de en büyük 

kanıtı olmuştur. Çünkü bütün kararlar şer’i hukuka uygun Hanefi fıkıhı üzerinden karara 

bağlanmıştır. 

     Şer’i Mahkemeler, kadıların özgür iradelerinde kendini bulmuştur. Padişah dâhil hiçbir 

kişi ve kurumun tesirinde kalmadan tamamen bağımsız çalışan Osmanlı mahkemeleri, Divan-ı 

hümayun tarafından denetlenmiştir. Mahkemede kadının yanı sıra davarın görüldüğü 

ortamlarda şuhûdü’l-hal adı altında şahitlerin nezaretince aleni olarak yapılmıştır. Sicillere 

mahkeme kararının yanında şahitler de kaydedilmiştir.2 

     Şer’iyye Sicilleri, her ne kadar Osmanlı hakkında geniş bilgilere ulaşmamızı sağlasa da 

uzun yıllar varlığını, dünyaya bu denli kanıtlayan ve hissettiren bir İmparatorluğun tarihini 

bütün detaylarıyla öğrenmeye yetmeyecektir. 

     XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, gerek toprak, gerekse nüfus bakımından dünyanın 

en büyük devletleri arasındaydı. Ancak devletin kurum ve kuruluşlarının büyüklüğü bu gücü 

taşıyacak güçten yoksundu. 3 Bu yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu  giderek daha da çok 

hissedilir olumsuz bir süreç yaşamaya başlamıştır. Bu dönemde İmparatorluğun kurumlarının 

işleyişindeki olumsuzluk ve çöküntüler dikkat çekmektedir. Diğer bir neden ise; Avrupa ile 

yarışamayacak güçte olmasıdır.  Osmanlı bu dönemde, her konuda çok büyük değişim ve 

gelişim süreci içinde olan dünya ülkelerinin gerisinde kalmıştır. Bu olumsuz durumdan 

kurtulmak için çabalayan Osmanlı İmparatorluğu bir dizi yenilik hareketlerini başlatmıştır. 

                                                             

1 Orhan Avcı, “Kültür Tarihinin Kaynağı Olan Şer’iyye  Sicilleri’nin Türk Milli Arşinciliğine Katılması”, I. 
Milli Arşiv Şûrası (20-21 Nisan 1998), BDAGMY, Ankara, 1998,  s.195 
2 Yusuf Halaçoğlu, XIV-AVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., 
Ankara, 2003, s. 124 
3 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde  Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK Yay., 
Ankara, 1997, s. 1-3 
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Osmanlı İmparatorluğu’nda göze çarpan en büyük yenilik hareketlerinden birisi de Tanzimat 

Fermanıdır.  

     Bu fermanla birlikte oluşturulan yeni kurumların, Anadolu şehirlerindeki etkileri ve 

toplum tarafından nasıl kabul gördüğünü hakkında bilgilere de yine Şer’iyya Sicilleri ile 

ulaşmaktayız. 

     XIV Numaralı Antalya Şer’iyye Sicil Defteri 1865-1866 yılları arasını kapsamaktadır. 

Şehircilik tarihinin en önemli ve vazgeçilmez kaynağı olan şer’iyye sicilleri bu yıllardaki 

Antalya’nın tarihini aydınlatmaktadır. Bu siciller vasıtasıyla Antalya’nın ekonomisi, ticareti, 

nüfusu, tarımı, sosyal yaşantısı, geçim kaynakları, vakıfları, mimari yapısı, camileri, okulları, 

devlet memurları, yaşadıkları mahalleleri, evleri ve hatta bu evlerde kullandıkları eşyalara 

kadar geniş bir alanda bilgilere ulaşabilmekteyiz. 

     Anadolu kent yaşamı hakkındaki bilgilerin, günümüze kadar gelmesinde şer’iyye 

sicillerinin etkisi büyüktür. Kent tarihleri, toplumlarım sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarını 

ortaya koymaktadır. Ancak bu gerçekler kullanılarak devletin geneli hakkında bilgi 

edinilebilmektedir. 

 

Şer’iyye Sicilleri 

      Şer‘iyye sicilleri, Osmanlı döneminde kadılar tarafından tutulan mahkeme kayıtları olarak 

kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti’nin XV-XX. Yüzyıllar arasındaki dönemin anlaşılması 

için başvurulan en önemli kaynaklardır. II. Mehmed devrinden, Osmanlı Devleti’nin sonuna 

kadar devam eden sürecin dahilinde sadece Osmanlı hukuk sistemi üzerinde değil, aynı 

zamanda tarihin bütün çalışma alanlarına ait bilgiler bulunmaktadır.4 “Birinci elden kaynak” 

olan sicilleri sadece mahkeme kayıtları olarak görmemek gerekir çünkü bu belgeler 

vasıtasıyla; dönemin ekonomik, siyasi, idari, kültürel ve sosyal tarihi hakkında kapsamlı 

bilgilere ulaşılmak mümkündür. Şer’iyye sicilleri ait olduğu yerlerde yaşayan halkın; giyecek, 

yiyecek fiyatlarını, evlerini, camiilerini, çeşitli müesseselerini, mahalle ve köyleri; örf ve 

adetlerini, dönemin hukuk ve uygulanışını, vakıflarını, hayat şartlarını, ödedikleri vergileri, 

arazi ve emlak alım satımlarını, halkın devlet görevlileri ile olan münasebetleri ve benzeri 

konularda bilgi elde etmemizi sağlayan kaynaklardır5 

 

                                                             

4 Orhan Avcı, “Kültür Tarihi Kaynağı Olan Şer’iyye Sicilleri’nin Türk Milli Arşivciliğine  Katılması” 
I.Milli Arşiv Şûrası  (20-21 Nisan 1998), yayın nu: 12, BDAGMY, Ankara 1998, s. 195 
5 İbrahim Yılmazçelik, “Şer’iyye Sicillerinin Bir Merkezde Toplanması Üzerine Bazı Mülahazalar” I.Milli 
Arşiv Şûrası  (20-21 Nisan 1998), yayın nu: 12, BDAGMY, Ankara 1998, s. 160 
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Şer’iyye sicillerileri şu şekilde sıralanmaktadır: 

1. Merkezden gönderilen her türlü ferman ve beratlar. 

2. Mahalli yöneticilerin, şehir meseleleri üzerine yayıladıkları buyruklar. 

3. Kadıların çeşitli konularda merkeze gönderdikleri ilâmlar ile şehir yönetimindeki kişi 

yada çeşitli müesseselerin arasında doğan anlaşmamazlıkları çözümlemek için verdikleri 

hüccetler. 

4. Şehrin mahalli listeleri, dini ve sosyal yapıların inşası, bakım ve tamirlerinin yapılması, 

şehirde yürütülen imar faaliyetleri, imar işlerinde kullanılan inşaat malzemelerinin çeşit ve 

fiyatları ile ilgili vesikalar. 

5. Şehir nüfusunu, nüfusun ırkî ve dini yönden ayrımı, bu nüfusun zaman zaman maruz 

kaldığı hastalık ve tabiî afetleri anlatan belgeler. 

6. Evlenme, boşanma, kız kaçırma, mehir bağlama, alım –satım, mukavele ve kefalet 

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

7. Şehirdeki esnaf grupları,  bunların meslekleri ile ürettikleri malların çeşitleri, çarşı ve 

pazarda satılan malların narh listeleri, usta ve ırgat yevmiyeleri ile ilgili kayıtlar. 

8. Sancak ve şehir halkından toplanan vergi miktarları, bu vergilerin toplanmasında 

kullanılan avârız hânesi ile ilgili listeler. 

9. Altın ve para meseleleriyle, çeşitli eşya fiyatlarını gösteren kayıtlar. 

10. Ölen kişinin meslekleriyle mal varlıklarını gösteren tereke kayıtları, bu kayıtlarda yer 

alan etnografik eşya listesi.6 

     Şer’iyye sicillerinde, bu hususların dışında ait olduğu bölgede meydana gelen yangılar, sel, 

deprem gibi doğa olaylarının kayıtları, bölge halkının yetiştirdikleri ve geçimlerini 

sağladıkları tarım ürünleri ve miktarları, dönemin devlet adamları, sanatkârları, tımarların 

kimlere nasıl verildiği, bölgenin iskân yapısı ve askerlik  gibi konular hakkında da bilgilere 

yer almaktadır.  

     Şer’iyye sicillerine kadı defterleri, mahkeme defterleri, defatir-i şer’iyye, zabıt defterleri de 

denilmektedir. Bu defterler tutuluş şekline göre üçe ayrılır: 

1. Tereke, vekâlet, hüccet, ilâm gibi yalnızca bir konuya ait kayıtların bulunduğu 

defterlerdir. 

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

cinâyet gibi mahallî olaylar kaydedilir ki, buna  “sicill-i mahfuz” denir. Diğer taraftan 

                                                             

6 Yılmazçelik, a.g.m, s.161-162 
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merkezden gelen fermân, berât, buyruk, izannâme gibi belgeler kaydedilirdi. Bu kısma da 

sicill-i mahfuz defteri adı verilir. 

3. Kayıt sırasında konu ve tarih sırasına dikkat edilmeden karışık olarak tutulan defterler.7 

 Şer’iyye sicilleri, Osmanlı’nın taşra arşivlerinin ana kaynağı olmasına rağmen, 

Batılılaşma hareketleri sebebiyle XIX. Yüzyılın ikinci yarısında kısmen kaybolmuştur.8 

 XIV No’lu Antalya şer’iyye sicili defterinde belge çeşitleri şöyledir: 

     Hüccet; kelime anlamı olarak kanıt demektir. Kadıların, halkın çeşitli konulardaki 

takrirlerini de deftere kaydetmesiyle hüccet denilen belgeler ortaya çıkmıştır.9 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 gibi konular ile ilgilidir.10  

     İlâm; bir davanın mahkeme tarafından nasıl bir hükme bağlandığını gösteren belgedir. 

Kadının şer‘î bir davada verdiği kararın onaylanması için herhangi bir konuda üst makamlara 

bilgi vermek anacıyla yazdığı yazılara da ilâm denmiştir.11 Her ilâm belgesi davacının 

iddiasını, kanıtları, davalının cevabını ve kararın gerekçelerine dair kayıtları içerir.  

      Mar‘ûz; Ma‘rûz, kelime anlamı olarak arz edilen şey demektir. Bir belge olarak herhangi 

bir karar içermeyen, 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.12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

7 Kenan Ziya Taş, “Arşiv Malzemesi Olarak Şer‘iyye Sicilleri ve Taşra Üniversitelerinde Tarih 
Araştırmaları”, TC. I. MİLLİ ARŞİV ŞURASI (20-21 Nisan 1998), BDAGMY, Ankara 1998, s. 178. 
8 Yusuf Küçükdağ, “Mahalli Arşivlerin Kurulması”  TC.I MİLLİ ARŞİV ŞURASI (20-21 Nisan 1998), 
BDAGMY, Ankara 1998, s.226 
9 Avcı, a.g.m., s. 196. 
10 Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Yay., 
İstanbul 1994, s. 350, Erdal Taşbaş, 1865-1867 Yılları Arasında Antalya Şehri İdarî Ve Sosyo-Ekonomik 
Durumu, Akdeniz Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 
2007, s.4 
11 Kütükoğlu, a.g.e., s. 345. 
12 Akgündüz, a.g.m., s. 65, Taşbaş, a.g.e, s. 5 



5 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

XIV NO’LU ANTALYA ŞER’İYYE SİCİLİ DEFTERİ’NİN ŞEKLİ, ÖZELLİĞİ VE 

BELGE İÇERİĞİ 

 

 

     XIV no’lu Antalya şer’iyye sicili defteri 1865-1866 yılları arasını kapsamaktadır. Bu 

dönemin Antalya’sı hakkında ekonomik, sosyal, kültürel ve idaresi alanda bilgiler 

içermektedir. Aynı zamanda şehir halkının ve bütün yerleşim yerlerinde yaşayanların geçim 

kaynakları, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, ticari faaliyetleri, sahip oldukları mal varlıkları, 

kullandıkları eşyaları, belgede adı geçen aile ya da kişilerin ekonomik durumları ve 

aralarındaki farklılıklar, ölüm, iskan yerleri ve göç ettikleri yerler, kökenleri vb. gibi çok geniş 

alanlarda ayrıntılı bilgilere ulaşmamızı sağlamaktadır. 

     Şer’iyye sicili defterleri aynı zamanda Türklerin göçebe yaşam tarzının bırakıp yerleşik 

hayata geçtiğinin en önemli kanıtlarından biridir. Bu kayıtlarda şehrin mimari özelliği ve 

yerleşim yerleri hakkında bilgi vermesi bu durumun olmuştur. XIV. no’lu Antalya şer’iyye 

sicilinde özellikle cami yapımı ve vakfiyesi hakkında kayıtlara ulaşmak mümkündür. 

     Defter 253 adet belge içermekte olup 74 sayfadır. Her sayfa ikiye bölünerek sütunlar 

halinde yazılmıştır. Genel olarak defter okunaklıdır ancak bazı kısımları tahrip olduğu için 

okunamaz haldedir. Okunamayan kısımlar çeviri kısmında silik olarak verilmiştir. Defterin 

diğer bir yazım özelliği de yazı karakterlerinin farklı olmasıdır. Farklı kişiler tarafından 

tutulan belgelerde, yazı stili de farklılık göstermiştir. 

     XIV no’lu defter genel olarak hüccet, ilâm ve tereke kayıtlarından oluşmaktadır. Özellikle 

tereke kayıtları dönemin kültürü ve ekonomisi hakkında geniş bilgilere ulaşmamızı 

sağlamaktadır. Tereke kayıtları benzer özellikte tutulmuştur. Ancak içeriği açısından ölen 

kişinin mal varlığı ve zenginliği hakkındaki bilgileri içermektedir. Terekelerde, ölen kişinin 

kadın ve erkek mirasçıları arasındaki mal paylaşımının eşit olmadığı açıkça görülmektedir. Bu 

bölümde ölen kişinin bütün mal varlığının kayıt edilmesinin  yanı sıra, bu kişinin bütün 

borcuda kaydedilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

ANTALYA TARİHİ 

 

 

     Antalya’nın insanlık tarihi paleolitik dönme kadar dayanmakta olup, Türkiye’deki bu çağa 

ait en önemli kalıntılara sahiptir yerdir.13 Antalya adını kurucusu olarak kabul edilen Bergama 

Kralı II. Attolos’dan (M.Ö.159-138) almıştır. 

     Antalya liman şehri olması nedeniyle, komşu bölgelere göre daha fazla dikkat çekmiş ve 

istilalara uğramıştır. Bir çok uygarlığın mücadelesinin ardından  Antalya , Roma’ya 

bağlanmıştır. Roma imparatorluğu 395 de ikiye ayrılınca, Antalya Bizans İmparatorluğu’na 

bağlanmıştır. Bu tarihten sonra Antalya bir Hıristiyan kentine dönüşmüştür. Bizans dönemiyle 

birlikte giderek önem kazanan Antalya, doğunun zengin mallarını batıya taşıyan önemli bir 

ticaret merkezi haline gelerek, Doğu Akdeniz’in en işlek ticaret limanı haline gelmiştir. 14   

     VI. Yüzyıl’da Arap akınları ve İslamiyet’in yayılmaya başlamasıyla birlikte Antalya Arap 

ve Türk istilalarına sahne olmuştur. Antalya’nın Türkler tarafından ilk alınışı 860 tarihinde 

olmuştur. Ancak bir müddet sonra Bizans İmparatorluğu’nun tekrar eline geçmiştir. Antalya 

bu tarihten sonra bir çok kez Bizans ile Selçuklular arasında el değiştirmiştir. 15 

     Selçuklu Sultanı Gıyâseddin Keyhüsrev güçlü ve kalabalık bir orduyla harekete geçerek, 5 

Mart 1207 tarihinde Antalya’yı ele geçirmiştir.16 Şehrin alınmasının ardından Mübarizeddin 

Er-Tokuş vali ve sü-başı olarak Gıyâseddin Keyhüsrev tarafından atanmıştır. Türk fetih 

geleneğine uygun olarak Antalya’ya kadı, imam, hatib ve müezzinler atanmıştır. Ayrıca cami, 

medrese ve mescidler yaptırılarak Antalya İslam şehri haline getirilmiştir.17 Antalya’nın 

fethiyle birlikte Selçuklular’ın Akdeniz’de önemli bir askeri üssü kurulmuş oldu. Aynı 

zamanda önemli bir ticaret merkezi ve limanı olan Antalya, Selçuklu ticaretinde çok önemli 

bir yere sahip olmuştur.18 Selçuklular ticareti canlandırmak ve kervanları Antalya’ya çekmek 

                                                             

13 Bilge Umar, “Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi”,  Ege Ünivi Basın-Yayın Yüksek Okulu Yayn, İzmir, 1982, s. 
2 
14 Hüseyin Çimrin, “Antalya Tarihi Ve Turistik Rehberi”,  Akdeniz Kitabevi, Antalya, 1999, s.48  
15 Besim Darkot, “Antalya”, İA., C. I, MEB Yay., İstanbul, 1978,  s. 460. 
16 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, 8. Bs., Ötüken Yay., Ankara, 2004,  s. 306, 307 
17 Hasan Moğol, 19. Yüzyılın Başlarında Antalya, 1. Bs., Mehter Yay., Ankara 1991, s. 20, Erdal Taşbaş, 
1865-1867 Yılları Arasında Antalya Şehri İdarî Ve Sosyo-Ekonomik Durumu, Akdeniz Üniv. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2007, s.6-7 
18 Moğol, “19. Yüzyıl Başlarında Antalya”, s. 20 
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maksadıyla ilk defa Avrupalar ile ticari anlaşmalar yapmışlardır.19 Bu anlaşmalarla birlikte, 

Antalya ithalat ve ihracat limanı olma özelliğine kavuşmuştur.20  1211 tarihinde  Gıyaseddin 

Keyhüsrev’in ölümünün ardından oğlulları İzzeddîn ve Alâeddin arasında yaşanan taht 

kavgalarından yararlanan Hıristiyan halk Antalya’ya hakim olmuştur. Taht mücadelesini 

kazanan I.İzeddîn Keykavus bir ay süren kuşatmanın ardından  1216 tarihinde Antalya’yı 

tekrar ele geçirmiştir. Şehrin sü-başılığına tekrar Mübarizeddin Er- Tokuş tayin edilmiştir. Bu 

tarihten sonra Antalya, Selçuklu sultanlarının kışlak merkezi haline gelmişti.21Antalya’da 

tersane kurulmasıyla birlikte şehir Selçuklular’ın Akdeniz donanmasının merkezi olmuştur. 

Selçuklu Sultanları “El-Bahreyn” ünvanını kullanmaya başladılar.22 Sultan I.İzzeddin 

Keykavus’ın bu fethiyle birlikte Antalya’ya iskân faaliyetleri hızlandırılmış ve çok sayıda 

Teke Türkmeni bu bölgede iskân edilmiştir.23 

     XII. yüzyılda Moğol istilasıyla birlikte Anadolu’ya çok fazla Türkmen yerleşmiştir. Bu 

yüzyılın sonunda ciddi bir çöküntüye uğrayan Selçuklu topraklarında Türkmenler kendi 

başlarına yönetim kurmuşlardır24 Bu dönemde Antalya’da Hamidoğulları dönemi başlamıştır. 

     Özellikle XV ve XVI. yüzyıllarda Antalya, dünya ticaretinde önemli bir merkez durumuna 

gelmiştir. Bu nedenle Osmanlılar, kuruluşundan yüz yıl bile geçmeden 1391 tarihinde I. 

Bayezid döneminde bu bölgeye hakim olan Hamidoğulları Beyliğini etkisiz hale getirerek 

Antalya ve çevresine hakim olmuşlardır.25  Sultan Bayezid döneminde Antalya üzerinden 

Arabistan ve Hint ticareti yapılması nedeniyle burası uluslar arası ticaret merkezlerinden biri 

haline gelmiştir.26 Ticari öneminin dışında ise 1499-1503 Venedik Savaşı, Osmanlı’nın 

Venediklilerle açık denizlerde etkili bir şekilde yarışmasına tanık olmuştur. Bu olaylara tanık 

olan İbn-i Kemal (Kemalpaşazade),  Osmanlı İmparatorluğu’nun Akdeniz’de önemli bir deniz 

gücü haline gelmesinin nedenini, Osmanlı’nın önceki diğer İslam sultanlıklarına 

üstünlüğünün nedenleri arasında görmektedir.27 

                                                             

19 Moğol, “19. Yüzyıl Başlarında Antalya”, s. 20 
20 Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye”, s. 307 
21 Kesik, “ Antalya’ya Yapılan İlk Akınlar ve Şehrin Selçuklu Hâkimiyetine Girmesi”, Son Bin Yılda Antalya 
Sempozyumu (18-19 Aralık 2003),  Antalya, 2006 s. 8 
22 Moğol, “Antalya Tarihi” s. 42 
23 Moğol, “Antalya Tarihi” s.42 
24 Faruk Sümer, “Oğuzlar (Türkmenler)”, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, s. 177 
25 Haldun Eroğlu, “Şehzade Sancağı Antalya”, Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu (18-19 Aralık), Antalya, 
2006, s. 16-17 
26 Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye - Osmanlı İmparatorluğu üzerine Araştırmalar-I Klasik dönem (1302-1606) 
Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009, s. 70  
27 Halik İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi cilt I (1300-1600),  Eren 
Yayıncılık, İstanbul, 2000, s. 55 
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     Osmanlı döneminde Teke-eli Sancağı’nın merkezi olan Antalya’da şehzadeler idareci 

olarak görev almışlardır.28  Yıldırım Bayezid Antalya’yı ele geçirdikten sonra oğlu Şehzade 

Mustafa’ya burayı sancak olarak vermiştir. Şehzade yönetimine bırakılan yerlerde daha önce 

beylerin tabi olduğu şartlara şehzadeler de uymuştur. Bu nedenle şehzadelerin sancaklara 

gönderilmesi, Osmanlı’nın fetih politikasında ve Anadolu’nun Türkleşmesi’nde önemli bir rol 

oynamıştır.29  

    Ankara Savaşı ile birlikte Timur, Antalya ve Teke’ye emirler göndererek tüm bölgeyi 

yağmalatıp büyük ganimetlerle geri dönmüştür.30 Ankara Savaşı’ndan sonra Osman Çelebi 

Bey, Osmanlılar’ın elindeki Antalya hariç eski topraklarına tekrar sahip olarak, Timur’un 

hakimiyetini tanımıştır. Korkuteli’ni merkez yapan Hamidoğlu Osman Çelebi Bey, Osmanlı 

Hükümdarı Çelebi Sultan Mehmed’in vefatından sonra II. Murad’ın tahta çıktığı buhranlı 

dönemde, Karamanoğlu Mehmed Bey ile ittifak ederek Antalya’yı almaya çalışmıştır.31  Bu 

ittifaktan haberdar olan Antalya Sancakbeyi Hamza Bey, Korkuteli’ne ani baskın yapmıştır. 

Bu esnada Osman Bey’in ölümü ile Hamidoğulları’nın Antalya hâkimiyeti sona ermiştir.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

28 Uzunçarşılı, 28 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “ Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri”, 
TTK, Ankara, 2003, s. 68 
29 Eroğlu, a.g.m, s. 18 
30 İnalcık, Devlet-i Aliyye, s. 78 
31 Gönüllü, a.g.e, s. 28 
32 Uzunçarşılı, a.g.e, s. 69 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ANTALYA’NIN İDARÎ TAKSİMATI 

 

 

3.1. Yerleşim Alanı 

     Osmanlı İmparatorluğu XIX. yüzyılın başlarında gerek nüfus, gerekse toprak bakımından 

dünyanın en büyük devletlerindendir. Ancak Osmanlı yönetimi bu büyüklüğü taşıyacak 

güçten yoksun bir durum içerisinde bulunmaktaydı. 33  Bu toprak ve nüfus artışının 

kaçınılmaz sonucu olarak kentleşmenin zorunluluğu ortaya çıkmıştır.34Osmanlı 

İmparatorluğu’nda XIX. yüzyıl idari reformlarında merkeziyetçi düzenleme ve bütüncülük 

söz konusu olmuştur.35 Tanzimat Fermanı ile birlikte Batılılaşma doğrultusunda başlatılan 

reformlar kent alanındaki değişimleri de ortaya çıkarmıştır.36 

     Osmanlı Devleti’ni kuran siyasi iradenin göçebe bir tarzı olmasına rağmen, Osmanlı’da 

diğer Türk devletleri gibi yerleşik hayatı benimseyerek, göçebe Türkleri iskâna teşvik ederek 

bu siyasetinde başarılı olmuştur. Fethedilen yerlerde Türk şehrinin merkezi ve yerleşim 

yerleri ayrı ayrı yapılmıştır. 37 Osmanlı Devleti kentleşmeyi desteklemiştir. Çünkü kentler 

yönetim merkezleri ile kırsal bölgeler arasındaki alışverişin olduğu yerler olmuştur. Bunun 

dışında ordu için üretim merkezi ve imparatorluğun Osmanlılaştırılması açısından çok önemli 

bir unsur olmuştur.38 Osmanlı Devleti’nin şehir konusunun temelini Selçuklu ve Bizans şehir 

kültürü oluşturmuştur. Osmanlı’nın, Avrupa ve Arap şehirlerini ele geçirmesi Osmanlı şehir 

hayatı üzerinde çok etkili olmuştur. Ancak, şehircilik alanında Anadolu Selçukluları’nın en 

büyük mirasçısıdır.39 

                                                             

33 Çadırcı, a.g.e, s.3 
34 Erdal Taşbaş, 1865-1867 Yılları Arasında Antalya Şehri İdarî Ve Sosyo-Ekonomik Durumu, Akdeniz 
Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2007, s.22 
35 Mutullah Sungur, “XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Taşra İdaresi ve Vilayet Yönetini”, Türkler, C XII, 
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 752 
36 Stefan Yerasimos, “Tanzimat’ın Kent Reformları Üzerine”, Tanzimat (Değişim Sürecinde Osmanlı 
İmparatorluğu), Phoenix Yayınevi, Ankara, 2006 
37 Mustafa Demir, “ Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Yerleşim Yapısı ve Şehirleşme”, Osmanlı, C 4 
(Toplum), Yeni Türkiye Yayınlar, Ankara, 2002, s. 100 
38 Maurıce M. Cerasi, Osmanlı Kenti (Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. Ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı 
ve Mimarisi), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 47 
39 Tuncer Baykara, “Osmanlı Devleti Şehirli Bir Devlet Midir”, Türkler, C V, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 
2002, s. 528-529 
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     Osmanlı Devleti’nin idari şekli, eyalet ve sancak idaresi sistemine dayanmaktaydı.40 

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.41 

Devletin taşra idaresi, yukarıdan aşağıya köy (karye), nahiye, kaza, sancak (liva) ve eyalet 

şeklinde teşkilatlanmıştır. Nahiyeler ve ona bağlı köylerin birleşmesinden kazalar, kazaların 

birleşmesinden sancaklar, sancakların birleşmesinden ise eyaletler ortaya çıkmıştır.42 

Mahalleler ise en küçük yerleşim birimleri olmuştur.43 Sancağın en üst yetkilisi, hükümet 

tarafından atanan, idari ve askeri görevleri yürüten Bey, Muhafız, Mutasarrıf yada 

Mütesellimlerdir.44 Adli ve şer’i hususlardan sorumlu olarak atanan kadılar 45ise, bu 

görevlerinin dışında hükümet tarafından istenilen görevleri de yerine getirmişlerdir.46 

  

XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde yer alan Nahiye, Kaza ve Köy Adları 

 

XVI No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçen Kazalar şunlardır: 

 Merkez kaza Antalya (nefs-i Antalya) 

 Kalkanlı 

 Elmalu 

 Kızılkaya 

 Germiği 

 Karahisar-ı Teke 

 İğdir 

 Kardıç 

 Manavgat 

 Finike  

 Alanya 

 

XVI No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçen Nahiyeler şunlardır: 
                                                             

40 Moğol, Antalya Tarihi, s. 89 
41 Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, Çev. Bahar Tırnakçı, 
Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 2003, s. 45. Erdal Taşbaş, 1865-1867 Yılları Arasında Antalya Şehri İdarî Ve 
Sosyo-Ekonomik Durumu, Akdeniz Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmış Yüksek 
Lisans Tezi, Antalya, 2007, s.23 
42 Halaçoğlu, a.g.e, s. 83 
43 Moğol, 19. Yüzyıl Başlarında Antalya, s. 31 
44 Moğol, Antalya Tarihi, s. 89 
45 Halaçoğlu, a.g.e, s. 83 
46 Moğol, Antalya Tarihi, s. 89 
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 İstanos 

 Millü 

 Döşemealtı 

 Gebiz47 

 Murtana 

 

XVI No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçmeyen nâhiyeler şunlardır: 48  

 Beşkonak, Karaöz, Hani 

 

XVI No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçen Antalya’’ya bağlı kaza ve köyler 

şunlardır: 

 Çuğalar     Sekice 

 Çakırlar     Karabayır 

 Akçapınar    Tefendi 

 Kundı     Yazır 

 Bıyıklı      Karcı 

 Hurma     Mandarlı 

 Yalaklı     Zeytun 

 Varsak     Dumanlar 

 Çerkinoba    Alaylı 

 Balıklı     Sulak 

 Balıklı Kebîr     

  

 

XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde Serik Kazası’na bağlı köy adları şunlardır: 

 Hacı Osmanlar     Akbaş 

 Yani      Alacami  

 Tekke      İnceler 

 Hisarini     Yokuş 

 Böğüş  

 

                                                             

47 AŞS., XIV/57a’da KÖypazarı civarında bir kaza olarak verilmiştir.  
48 Moğol, 19. Yüzyılın başlarında Antalya, s. 36-40,  Taşbaş, a.g.e, s. 24 



12 

 

 

XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçmeyen Serik Kazası’na bağlı köyler 

şunlardır: 49 

 İnceler, İstavruz, Tobuzlar, Has, Ahmediye, Akbaş, Akknlar, Aşağıçatma, 

Aşağıkocayatak, Belek, Berendi, Bozağak, Bucak, Burmahancı, Cumalı, Çakallık, Çandır, 

Böğüş, Çanaksı, Eskiyörük, Karıncalı, Akçapınar, Üründü, Aşağıoba, Gebir, Abdurrahmanlar, 

Haskızılören, Nebiler, Yunaklar, Eminceler, Karadayı, Kumköy, Satırlı, Sarıabalı, Kırbaş, 

Yanköy, Kızıllar, Kozan, Yukarıçatma, Karataş,  Kızıllar 

 

XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde İstanos Nahiyesine bağlı köy adları şunlardır: 

 Çaykenarı      Çuğalar  

 Karakuyu      Leylek 

 Ali Fahreddin-i Kebîr     Karadiğin 

  Garibce       Ali Fahreddin-i sagîr  

 Sülekler       İmecik  

 Yelten       Kızılağaç  

 Yalıngediği      Yazır  

 Osman Halifeler     İmrahor 

 Andiye      Akkilise    

 

XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçmeyen İstanos Nahiyesine bağlı köy 

adları şunlardır:50 

     Gözer, Mamatlar, Kışla, Yeleme, Kargalık, Dereköy, Yaka, Piyadin, Göçerler, Kayabaşı, 

Manay, Taşkesiği, Aklar, Karkın, Nebiler, Bazarlı, Datköy, Fığla, Bayat, Kevzer, Karabayır, 

Karadiğin, Söğüt, Belenköy, Kızılaliler, Küçüklü, Kırkpınar, Bahçeyaka, Çukurca, Kozağacı, 

Akçainiş 

XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde Kızılkaya Kazasına51 bağlı köy adları şunlardır: 

 Badem Ağacı     Avdan 

  İnhan  

 

XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçmeyen Kızılkaya Kazasına bağlı köy 

adları şunlardır:52 
                                                             

49 Moğol, 19. Yüzyılın başlarında Antalya, s. 39-40,  Taşbaş, a.g.e, s. 26 
50 Moğol, 19. Yüzyılın başlarında Antalya, s.40,  Taşbaş, a.g.e, s. 26 
51  AŞS.; XIV/ 114 a, AŞS.; XIV/ 14 a nolu belgelerde nahiye olarak verilmiştir. 



13 

 

 

 Ürkütlü, Heybeli, Boğazköy 

 

XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde Elmalı Nahiyesine bağlı köy adları şunlardır: 

 İlyağı,  

 

XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçmeyen Elmalı Nahiyesine bağlı köy 

adları şunlardır:53 

     Eğmir, Bayındır, Beyler, Avlan, Dire, İslamlar, İmircik, Macun, Salur, Hacı Yusuflar, 

Armutlu, Kızılca, Ahatlı, Kevgi, Yalkartam, Karaköy, Subaşı, Ovacık, Çukurelma, Müğren, 

Pir Hasanlar, Mursal, Yalnızadam, Yakaçiftlik, Afşar, Gileviği, Eskihisar, Karamık, 

Semahöyük,  

 

 XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde Kalkanlı Nahiyesine bağlı köy adları şunlardır: 

 İslamlar  

 

XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçmeyen Kalkanlı Nahiyesine bağlı köy 

adları şunlardır:54 

 Aklar, Bezirgan, Çamlıköy, Çavdır, Çayköy, Gelemiş, Kınık, Sarıbelen, İslamlar, 

Üzümlü, Yuvacık  

 

XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçen Kardıç Kaza’sına bağlı Köyler 

şunlardır: 

 Karacaören 

 

XIV No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçmeyen Kardıç Kaza’sına bağlı Köyler 

şunlardır:55 

 Belen, Beykonak, Çayiçi, Adrasan, Yenice, Çalka, Kavak, Yazır, Belen, Salur, Sarıcasu, 

Büyükalan, Dereköy, Savrun, Gölcül, Karacaağaç, Karacaör 

 

XVI No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçen mahalle adları  

                                                                                                                                                                                              

52 Moğol, 19. Yüzyılın başlarında Antalya, s. 40 
53 Moğol, 19. Yüzyılın başlarında Antalya, s. 39,  Taşbaş, a.g.e, s. 28 
54 Moğol, 19. Yüzyılın başlarında Antalya, s. 40 
55 Moğol, 19. Yüzyılın başlarında Antalya, s. 40 
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XVI No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçen mahalle adları şunlardır: 

İskender Çelebi     Sağır Bey 

Timurcu Kara      Aşık Doğan56 

Elmalı       Şeyh Sinan 

Keresteciler      Babadoğan 

Hatib Süleyman     Divan Piri 

Çarşu Bağçesi      Kiçi Bali 

Ekdir Hasan      Timurcu Bey 

Kızıl Saray      Câmi‘-i Cedîd   

Sofular      Makbule 

Hacı Balaban      Kızılharım 

Câmi‘-i Âtik      Kovanlık Burnu57  

Çavuş Bağçesi     Meydan 

Ahi Yusuf      Tuzcular 

Araban      Kızıleski 

Ahi Kızı      Yukarı Bazar 

İskender Çelebi     Mecdeddin 

Tahıl Bazarı      Ak Mescid 

 

XVI No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterinde ismi geçmeyen mahalle adları şunlardır:58 

     Kara Dayı, Yüksek, Rumkuşu, Çulluk Kara, Murad paşa,  Araban, Perakende-i Makbûl 

Ağa, Perakende-i Zimmiyân, Hisar Cündi, Hisarlı, Parpetan, Kara Çallu, Alaylû, Unculu, 

Zeytun, Karakuyu, Barban Çandırı, Çit Zımmî 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

56 AŞS.;  XIV/10b’ de Kale Kapusu civarında bir mahalle olarak belirtilmiştir. 
57 AŞS.;  XIV/53a’da Kara Koyunlu Aşireti’nin meskûn yeri olarak yazılmıştır 
58 Taşbaş, a.g.e, s. 102 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

ANTALYA’NIN İDARİ TEŞKİLATI 

 

 

4.1.Kadılık Kurumu 

Kadı, kelime olarak hükmeden, yerine getiren manâlarına gelmekte olup, Osmanlı’da 

şer’i ve hukuki hükümleri tatbik eden, ayrıca devlet emirlerini yerine getiren bir fonksiyona 

sahipti. Bu nedenle kadılık hukuki olduğu kadar idari bir memuriyet olarak da görülmektedir. 

Şer’i ve hukuki bütün meseleler şer’i mahkemelerde Hanefi fıkıhı üzerine çözüme 

bağlanırdı.59 Osmanlı kadısının yargı yetkisi dışında, yönetim, ekonomi ve sosyal yaşantının 

bütünüyle ilgili, geniş yetkilerle donatılmış olması onu şehrin en önde gelen kişisi 

yapmaktaydı.60 

     Osmanlı kaynaklarında kadı kelimesine ilk defa Osman Gazi devrinde rastlanmaktadır.61 

Kadılık XV. Yüzyıla gelinceye kadar ücretlerinin düşük olması nedeniyle fazla rağbet 

görmemiştir. Ancak Fatih sultan Mehmet zamanında kadılara tahsis edilen ücretin 

arttırılmasıyla kadılık daha da cazip bir hale gelmiştir.62 Devletin ilk kurulduğu devirlerden 

itibaren Osmanlı sultanları her birime iki amir tayin ederlerdi: bunlardan birincisi askeri 

sınıftan olan ve sultanın yürütme erkini temsil eden  Beylerbeyi veya Sancakbeyi, diğeri de 

onun hukuki yetkisini temsil eden, ilmiye sınıfına mensub “kadı” idi.63 Osmanlı’nın ilk 

dönemlerinden itibaren uygulanan kadılık kurumu ve bunların yetkileri giderek arttırılmıştı. 

Kadılar yargı yetkisinin dışında, yönetim, ekonomi ve sosyal yaşantının bütünüyle ilgili geniş 

yetkilere sahip olduğu için onu şehrin en önde gelen kişisi yapmaktaydı. Bu nedenle “Ehl-i 

şer” olarakta adlandırılan kadıların, yerleştikleri yerler de  “Kaza” olarak adlandırılmaktadır. 

İdari birim olmaktan daha çok, yargı merkezi olan şehirlerin “Kaza” olarak adlandırılmasının 

da sebebi budur.64  

                                                             

59 Yusuf Halaçoğlu, “XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı”, TTK, Ankara, 
2003, s.124 
60 Çadırcı, Musa Çadırcı, “Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, TTK, 
Ankara, 1997, s.80 
61 Halaçoğlı, a.g.e, s.124 
62 Halaçoğlu,a.g.e., s. 125-126 
63 Nejat Göyünç, “Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı”, Osmanlı, Cilt 6, YTY, Ankara, 1999, s.77 
64 Musa Çadırcı, “Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, TTK, Ankara, 
1997, s.79 
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     Her kadı kendine ait görevleri, tayin edildiği bölge dâhilindeki şehir, kasaba, nahiye ve 

köylerde yerine getirmekle mükellefti. Böylesi geniş bir alanda görevini bizzat yerine 

getiremeyeceği için kendine bazı yardımcılar seçer. Bu nedenle yatay bir hiyerarşi ortaya 

çıkar. Bu alan içinde amir bizzat kadının kendisidir.65 

     Geniş yetkilere sahip olan kadılar, görevlerini yerlerine getirebilmek için merkezle direk 

yazışma hakkına sahipti. Buna arz yetkisi de denir. Diğer İslâm devletlerinin klasik devirdeki 

teşkilatına kıyasla, Osmanlı kadısı gerek görev ve gerekse otorite ve yetki daha gelişkin bir 

yönetim ve hukuk adamı kişiliğine sahipti.66 Böylesine geniş yetkilere sahip olan kadı; din ve 

ırk ayrımı gözetmeksizin davalara bakarak şer’i hukuku uygulamakla mükellefti. 

     Kadıların yargı görevi dışında başlıca görevleri şunlardır. Şehir ve kasabaların beledi 

hizmetleri, noterlik, cami, vakıf gibi yerlerin yönetim ve denetimi, şehrin idaresi ve asayişi, 

sanatkâr ve esnafların denetimi, lonca düzeninin yönetimi ve bununla ilgili kuralların 

gözetimi, fiyat tespiti ve kontrolü, şehrin alt yapısal sistemlerini denetimi, vakıfları ve 

yöneticilerini desteklemek, dilenci ve hırsızlara karşı önlem almak, tapu sicil muhafızlığı, 

evlenme-boşanma işlerinin takibi, miras taksimatı,  naib, mütevelli, imam ve hatip gibi 

görevlilerin ataması, vergileri toplaması, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak, bina ve yapıların 

inşası ve kontrolü, pazar yerlerinin tespiti gibi çok geniş yetkilere sahipti.67 

     Kadıların görev süreleri ve atandıkları yerler derecelerine göre değişirdi. Süresi dolan  

kadılık boşalmış sayılır, yerine sırada bekleyen en kıdemli kişi atanırdı. Şayet bir kadı hizmet 

süresini doldurmadan suçsuz yere görevden alınırsa, kadının zararı devlet tarafından 

karşılanırdı.68 Bir kimse medreseden mezun olup, kadıasker divanında eğitim gördükten sonra 

kadılığa tayin edilirdi. İsteyenler bir süre müderrislik yaptıktan sonra doğrudan bir kazaya 

tayin olurdu. Bunlar müderrislikleri sırasındaki derecelerine göre kadılığa getirilirlerdi. 

     Kadı tayinleri, XIV ve XV. yüzyıllarda Divan toplantılarında kadıaskerlerinin arzı ve 

padişahın onayıyla olurdu. Fatih döneminden itibaren, divanın vezir-i azam başkanlığında 

toplanmaya başlanmasıyla, kadıaskerlerin teklifiyle vezir-i azam tarafından atanmaya 

başlanmıştır. XIV. yüzyılda ise, şeyhülislamlığın önem kazanmaya başlamasından sonra, 

onların teklifi üzerine vezir-i azam tarafından atamaları yapılmıştır.69 Kadıların mahalli halk 

                                                             

65 İlber Ortaylı, “Osmanlı Kadısının Taşra Yönetimindeki Rolü Üzerine”, Amme İdare Dergisi, İstanbul, 
1986, s.97 
66 Ortaylı, a.g.m, s.97 
67 İlber Ortaylı, “Osmanlı Kadı’sının Taşra Yönetimindeki Rolü Üzerine”,  Amme İdare Dergisi,  İstanbul, 
1986, s. 95-96-97-102-103-104-105 
68 Bülbül, Zekeriya Bülbül, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2000, s.205-
206 
69 Halaçoğlu, a.g.e, s.126-127 
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ve çıkar guruplarıyla kaynaşmalarını önlemek için görev süreleri yirmi ay olarak 

sınırlandırılmıştır.70 

     Osmanlı kadıları ilmiye sınıfının ayrıcalıklarına sahiplerdi. Kul sınıfına dâhil 

olmadıklarından ehl-i örf gibi siyasetle cezalandırılamazlardı. İlmiye sınıfını kanı 

akıtılamazdı. 

XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde adı geçen kadı Yusuf Efendizâde’dir. 

 

4.2. Sancak Yöneticisi Kaymakam 

     Osmanlı İmparatorluğu’nun ülke yönetiminde temel birimini sancaklar oluşturmuştur.71 

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 bağlıydı. 

Birkaç kazanın birleşmesiyle sancaklar meydana gelmektedir. Bu günkü anlamı il olarak 

adlandırılmış olan, sancakların başında mülki ve askeri amire “sancak beyi” denmekteydi.  

Sancağın en büyük idarecisi olan sancak beyi, geniş yetki ve görevlere sahipti. Görevlerini 

askeri ve idari olarak iki kısımda incelemek mümkündür. Sancak beyleri savaş esnasında 

sancağında bulunan tımarlı sipahileri ile birlikte, bağlı bulunduğu beylerbeyi komutası altında 

savaşa katılmak, sancak asayişi ve emniyetini sağlamak, kalpazanlıkla mücadele etmek, 

devlet memurlarına yardımcı olmak ve görevlerinde kolaylık sağlamak gibi görevleri yerine 

getiridi. Ayrıca sınır bölgelerinde bulunan sancak beyleri, yabancı devletlerle olan ilişkilerin 

anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ile de görevlendirilmişlerdir. Bu görev ve yetkilerine 

karşılık sancak beyleri, idarelerinde bulunan sancakta ilenen cürmlerin vergilerinin hepsini 

veya yarısını alırdı. Bazı sancaklarda da çift resmi(toprak vergisi) ve resm-i arûsana (evlenme 

vergisi) vergilerinden pay alırlardı. 72  

      XVI. yüzyılın ikinci yarısında yönetici olarak sancak beyinin yerini mütesellimler almaya 

başlamıştır.73 Sancak beyleri seferde olduğunda veya bir başka görevi nedeniyle sancağa 

gelemediğinde, onların yerine memleket ayanından ve ileri genleler arasından seçilen kişilere 

mütesellim denmiştir.74 XVII. yüzyıldan itibaren bir çok Osmanlı kurumunda köklü 

değişiklikler yapılmış ve mütesellimlik de yeni bir görünüm kazanmıştır. 1627’den sonra 

                                                             

70 Ortaylı, a.g.m, s.107 
71 Musa Çadırcı, “Tanzimat’ın İlânı Sırasında Türkiye’de Yönetim”, Belleten, C. LI, S.201, TTK Yay., Ankara, 
1987, s.1215 
72 Halaçoğlu, a.g.e, s.84 
73 Çadırcı, a.g.e, s.23 
74 Moğol, Antalya Tarihi, s. 106 
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yüksek yönetim kademelerinde görev alanların sayısı artmış. Rütbelerine uygun görev bulma 

zorunluluğu doğmuştur. Tanzimat öncesi sancak yöneticisi olan mütesellimlik kurumunun 

görevlerini üstlenen kaymakamlık, günümüze kadar aynı isimle varlığını korumuştur. 

Tanzimat öncesinde vali yada mutasarrıfların kendi yerlerine atadıkları görevlilere verilen 

ünvandı. Kaymakamlar doğrudan Dahiliye Nezareti’ne bağlı bulunmakta olup, atanma ve 

diğer işleri buraca yürütülürdü. Kaymakamlar bağımsız olarak önemli kararları alıp yürütme 

yetkileri sınırlı idi.75 

     Askeri ve idari bir birim olan sancakların, devletin fetih politikası nedeniyle ilk 

dönemlerde askeri önemi dikkat çekmiştir. Ancak bu durumun giderek değişmesiyle idari 

açıdan da çok fazla önem kazanmaya başlamıştır. XVI. ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı sancak 

taksimatı değişiklik göstermiştir.76  

     II. Mahmut zamanında yapılan reformlar dahilinde askeri ve mülki idarenin birbirinden 

ayrılmasıyla sancak beyleri “mutasarrıf” adını almışlardır. 77 Sancağın en üst düzeydeki devlet 

görevlisi olan mutasarrıflar vezir rütbesine sahip paşalardan seçilirdi. Bunlara Mirmiran, 

Vezir-i Ma’aliye ve Devletlü gibi sıfatlar verilmiştir. Mutasarrıflar birden fazla sancağa 

atandıklarıda görülmektedir.78 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.79 XIV. Nolu Antalya Şer’iyye Sicili Defteri’nde, bu görevi yerine getirenler 

el-Hâcc Hafız Rızvan Paşa ve el-Seyid Hüseyin Efendi’dir.80 Mutasarrıfların görev süreleri 

genel olarak kısa sürmüştür. Sicillerden edinilen bilgilere göre, bunun nedeni siyasi 

düzensizlik, merkezden gelen şikayetler ve idari görevlerini suiistimallerdir.81  

 

4.3. Beytü’l-Mâl Emini 

     Antalya Sancağı’nın idari yapısında görev alan memurlardan biride “Emîn-i beyti’l-mâl” 

dır. Beytü’l-mal emini’nin başlıca görevi, varisi olmayan ve varisi henüz ortaya çıkmamış 

ölen kişilerden kalan mirasları ve mal varlıklarını korumaktı. Beytü’l mal emini varis 

bırakmadan ölenlerin mallarını açık artırmada satıp, masrafları düşerek, bu satıştan kalan 
                                                             

75 Çadırcı, a.g.e, s.23-236 
76 İpşirli, M., “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, Ed. Ekmeleddin 
İhsanoğlu, FGAŞ. Yay., İstanbul 1999, Taşbaş, a.g.e, s.35 
77 Zekeriya Bülbül, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2000, s.124 
78 Moğol, Antalya Tarihi, s.100 
79 Taşbaş, a.g.e, s.29 
80 AŞS., XIV. 21a, 87b 
81 Moğo, Antalya Tarihi, s. 102 
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parayı beş sene müddetle emanete kaldırırdı. Bu zaman zarfında herhangi bir varis çıkmazsa 

para mal sandıklarına teslim edilirdi.82 

     XIV. Antalya şer’iyye sicilinden örnek verilecek olursa; Kiçi Bali Mahallesi’nde ikamet 

eden zabtiyye Abdullah’ın zevcesi Aişe Hatun’un vefatı üzerine malları açık artırmada 

satılmıştır.83 

     XIV nolu defterde adı geçen Beytü’l-mal emini Nail Bey Efendi’dir.84 

 

4.4.  Sandık Emini  

     II. Mahmud Yeniçeri Ocağını kaldırdıktan sonra ülke yönetiminde bazı değişiklikler 

yapmıştır. Bunlardan biri de her sancak merkezine kurulan“Memleket Sandığı” adındaki 

kurumdur. Bu sandığın yönetimine de  “Sandık Emini” denilen görevliler atanmıştır. Sandık 

eminleri, sancak merkezinde oturan ileri gelenler tarafından seçilmekte idi. Yaptıkları 

hizmetler karşılığında kendilerine vergilerden ücret ödeniyordu. 

     Sandık eminlerinin başlıca görevleri şunlardır. Toplanan bütün hazine gelirlerini teslim 

alarak, mal sandığında bu parayı saklamaktı. Gerekli olduğu zamanlarda bu sandıktan 

harcama yapma yetkisine sahipti. Ancak tek başlarına sandıktan para alıp yada sandığa para 

koyma yetkisine sahip değildi. Sandık sadece meclis üyelerinden bir kaçının huzurunda 

açılabiliyordu. Memurlar ve askerlerin maaşları da bu sandıktan karşılanmaktaydı. Bu 

harcamalardan artan paralar hazineye nakledilirdi.85 

     XIV Numaralı Antalya şer’iyye sicilinde Elmalılı Sandık Emini Salih Efendi’nin adı 

şühûdü’l-hâl kısmında şahitler arasında geçmektedir.86 

 

4.5. Sancak Meclisi 

     Sancak Meclisi, Kaymakam başkanlığında kaza müdürü, tarirat katibi, kaza hakimi (naib), 

müftü ve Gayrimüslim topluluklarının dini önderlerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra ikisi 

Gayrimüslim, ikisi Müslüman dört üye seçilerek bu meclise katılmakta idi. Ancak 

gayrimüslimlerin çoğunlukta bulunmadıkları kazalarda temsilcileri meclise katılamazlardı. 

Yönetimde etkinliği çok az olan kaza düzeyindeki eşraf yöneticileri ile de gerektiğinde iş 

birliği yapıldığı görülmektedir. 

                                                             

82 Moğol, Antalya Tarihi, s.117 
83 ASŞ., XIV /5a 
84 ASŞ., XIV /5a., XIV/45a., XIV/ 75b., XIV/101b., XIV/118a. 
85 Çadırcı, a.g.e, s. 230-231 
86 ASŞ., XIV/78b., ASŞ., XIV/81b. 
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     Sancak Meclisi toplantılarında, idari davalar, gelir ve giderlerin kontrolü, devlete ait kurum 

ve kuruluşların korunması, beledi tesislerin inşası ve bakımı gibi konular görüşülüp karara 

bağlanırdı. Sancak Meclisi, köy yollarının yapımı ve bakımını, ziraat ve ticaretin  

geliştirilmesi için vilayet meclislerine önerilerde bulunurdu.87 

     XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri kayıtlarına göre Meclis a’zası olarak görev 

yapanlar şu kişilerdir: Moravi Ahmet Pertev Efendi,  Muhlis Ağa, Osman Ağazade Bey, 

Mustafa Bey Efendi, Moravi Ali Efendi.88  

 

4.6. Nüfus Nâzırı 

     Osmanlı İmparatorluğu geniş bölgelere yayılmış olan topraklarını, merkezi bir idare ve 

kontrol altında tutabilmek için kendine özgü sayım usulleri geliştirmiştir. Osmanlı’da nüfus 

sayımları asırlarca toprakların yazımı ile yapılmıştır.89 

     XIX. yüzyılda İmparatorlun içinde bulunduğu dağılma durumundan kurtarma çabaları ile 

birlikte nüfus, arazi ve mal-mülk sayımı önem kazanmıştır. II. Mahmud dönemine rastlayan 

nüfus sayımı ile büyük bir ıslahat yapılmıştır. Nüfus sayımı din bilginleri arasından seçilen 

memurlar tarafından yapılmıştır. 90 Bu sayımdaki esas amaç Rumeli ve Anadolu’da yaşayan 

Müslim ve Gayrimüslim erkek sayısını tespit etmeye yönelikti.91  

     Sayım sonuçlarını değerlendirmek ve nüfus işerliyle uğraşmak üzere İstanbul’da “Ceride 

Nezareti”  kurulmuştur. 1831 yılından itibaren bütün eyalet ve sancaklarda yerini almaya 

başlamıştır. Buralarda görev yapmak üzere merkezden mukayyit ve kâtipler gönderilmiştir. 

Bu günkü modern nüfus hizmetlerinin yanı sıra dönemin ihtiyaçlarına göre başka işlerde de 

görev almışlardır.92 

     XIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri kayıtlarına göre Teke Sancağı’nda bu 

görevde Hüseyin Efendi’nin adı geçmektedir.93 

 

                                                             

87 Çadırcı, a.g.e, s.261 
88 AŞS., XIV/6b., XIV/18b., XIV/21a., XIV/61a., XIV/109b. 
89 Mutullah Sungur, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Nüfus ve Nüfus Sayımı”,  Osmanlı, C.IV, YTY, 
Ankara, 1999, s.558 
90 Çadırcı, a.g.e, s.44-45 
91 Sungur, a.g.e, s.560 
92 Çadırcı, a.g.e, s.45 
93 AŞS., XIV/2b., XIV/35a., XIV/65a. nolu belgelerde Nüfus Nâzırı Hüseyin Efendi’nin adı Şühûdü’l-hâl 
kısmında verilmiştir. 
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4.7. Ayanlar 

     Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemlerinde bile ayanlar söz konusudur. Bunlar 

şehirlerde, köylerde, orduda aşiretlerde, devlet kademelerinde önem kazanmış olan ileri 

gelenleri kastedilmektedir. Ayanlık giderek önem kazanmaya başlamış ve sayıları artmıştır. 

XVI. yüzyılda çiftlikler satın alarak gittikçe kuvvetlenen ayanlar, devletin sık sık kendilerine 

başvurması ve reayanı vekilleri olma sebebiyle reaya tarafında itibar edilip, sözü dinlenir hale 

gelmişlerdir.94 

     Halk tarafından seçilen ayanlar, bölgeye yapılacak tayinlerde, bölge ihtiyacı için alınacak 

paraların temini ve toplanmasında, defterlerin düzenlenmesi ve yazılması hususunda valilere 

ve kadılara karşı sorumlu idiler. Aynı zamanda ahali vekili ve kadı ve ahali arasındaki, aracı 

görevini yerine getirmekteydiler95  Bu görevlerinin dışında eşkıyaların ve devlete karşı isyan 

edenlerin cezalandırılmasında, orduya asker temininde ve bu askerlerin ihtiyaçlarının 

karşılanmasında,  vergilerin toplanmasında, İstanbul’a erzak gönderilmesinde, belediye 

hizmetlerini yürütmek, devlet görevlilerinin oturacakları evleri temin etmek ve bu gibi benzer 

işlerde devlet,  ayanlardan yardım almıştır. 

     XVIII. yüzyılda devlet  otoritesinin zayıflamasıyla birlikte, ayanlık örgütü Anadolu’nun 

büyük bir kısmında yayılmaya başlamış ve yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Zorla ayan olmak isteyenler halka ve devlete zarar vermekte, kadı ve naiblerde bunlardan 

çekindiği için zaman zaman bu ayanlarla anlaşma yapmak zorunda kalmışlardır. 96 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.97 

     XIV. Antalya Şer’iyye Sicili kayıtlarına göre mahkemelerde şahitlik yapan ayanların 

isimleri şöyledir.  Hanedandan el-Hâcc Ömer Ağa98, Karahisari Hasan Ağa,99 Molla Mustafa 

Ağa, 100 Tüccardan Hafız Süleyaman.101  

 

                                                             

94 Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyânlık, TTK Yayn. Ankara , 1994, s. 13-113- 114 
95 Moğol, Antalya tarihi, s. 114-115 
96 Özkaya, a.g.e, s.141-147-153-169 
97 Taşbaş, a.g.e, s.38 
98 AŞS:, XIV/4b., XIV/17a., XIV/18b., XIV/34b 
99 AŞS:, XIV/2a 
100 AŞS:, XIV/43a  
101 AŞS:, XIV/43a 
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4.8. Evkâf Müdürü/Vakıf Müessesi   

     Vakıf müessesi, asırlarca İslam devletlerinde büyük bir öneme sahip olmuştur. Sosyal ve 

dini hayat üzerinde derin etkiler bırakmış olan vakıflar dini ve hukuki bir müessesedir. Bütün 

Türk- İslam devletlerinde var olan vakıflar, özellikle Osmanlı döneminde zirveye ulaşmıştır. 

İslam  hukukunun en etkili müessesi haline gelmiştir.102 Kaynağını Kur’an-ı Kerim’den alan 

vakıf müesseseleri İslam toplularında önemli bir rol oynamıştır. 

     Vakıflar toplumların hayat tarzları, dünya anlayışları, idealleri, varlıklar hakkındaki 

fikirleri ve inanışları üzerinde etkili bir müessese haline gelmiştir. Vakıflar vasıtasıyla; ilmin 

ve kültürün yayılması, muhtaçların korunması, kültürün devamı, içtimai yaraların 

sarılması,belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi, iktisadi uçurumların bir ölçüde giderilmesi 

sağlanmıştır.103 

     Osmanlı’da vakıflar iki kısımda ele almak mümkündür. Bunlardan birincisi “aynıyla intifa 

olunan”, yani bizzat kendinden yararlanılan vakıflar. Bu tür vakıflarda  camiler, mescidler, 

medreseler, mektepler, imaretler, kervansaraylar, zaviyeler, hastaneler, kütüphaneler, sebiller 

ve mezarlıklar yer almaktadır.  İkinci kısım ise “aynıyla intifa olunmayan”, yani birinci 

kısımdaki vakıfların düzenli bir şekilde işlemesini temin eden bina, arazi ve nakit para gibi 

gelir kaynaklarını sağlayan vakıflardır. 

Bu vakıfların masraflarının karşılanması için ve özellikle vakıf çalışanların ücretlerini 

ödenebilmesi için, vakıf kurucuları tarafından vakıflara taşınır ve taşınamaz mallar 

vakfedilmiştir. Vakfedilen bu mallar ve paralar İslam hukukunda belirtilen şartlara uygun 

olarak tasarruf edilmek zorundaydı. 

Müslüman olsun yada olmasın bütün insanlığa hizmet eden vakıflar Osmanlı sosyal hayatının 

en güzel örneklerindendir. Bu hizmetlerinin yanı sıra fethedilen yerlerin Türkleşmesinde de 

önemli bir rol üstlenmiştir.104 

     Antalya’da vakıf malı dükkânlar ve şehrin önemli kişileri tarafından kurulmuş külliyelerde 

yer alan dükkânlar oldukça fazlaydı. Bu vakıf dükkânları kurum ya da devlet görevlisi 

tarafından yaptırıldığı gibi tek bir kişi, tarafından da yaptırılarak bağışlanmış olabilmekteydi.       

XVI. yüzyıl Antalya’sında bu türden vakıf dükkânlarının sayısı yüzden fazladır. VII Numaralı 

                                                             

102 Halaçoğlu, a.g.e, s. 155 
103 Hasan Moğol, “XIX. Asrın İlk Yarısında Antalya’da Vakıf Müessessesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 
Sa. 82, Antalya, 1993, s. 189-190-191 
104 Halaçoğlu, a.g.e, s.156-157-158-160-161 
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Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ndeki, 4 Mart 1849 tarihli bir fermandan anlaşıldığına göre her 

sancağa “evkaf müdürü” tayin edilmiştir. 105 

     XIV 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 

yapmaktadır106 

 

4.9. Naiblik  

     Geniş yetkilere sahip olan kadılar, bu görevleri tek başlarına yerine getiremeyecekleri için 

kendilerine yardımcılar seçerlerdi. Böylece doğal bir hiyerarşi ortaya çıkardı. Bu alan içinde 

amir kadının bizzat kendisiydi. 

     Kadılar kaza dahili içinde her nahiyenin başına bir naib tayin ederdi. Bu naibler kendi 

bölgelerinde kadının iradesini temsil ederlerdi. Ancak kadılar naiblerin sayısını kendi 

isteklerine göre belirleyemezlerdi. Bunun için merkezden gerekli izni alması gerekirdi. Kadı 

naib tayin ederken o bölgenin medreselerinde eğitim görmüş ulemalar arasından seçerdi.107 

     Naibin bir veya birden fazla olması kadının görev aldığı kazanın büyüklüğüne ve işlerin 

yoğunluğuna göre değişirdi.108 

     Naiblerin görevleri; kadı adına onun görevlerini ifa etmek, davalara bakmak, keşfe çıkmak, 

kadıların gidemediği uzak yerlere gitmek naiblerin görevleri arasında yer almaktadır.109 

     İncelediğimiz döneme ait olan XIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde Naib es-

Seyid Mustafa Efendi’nin ismi geçmektedir.110 

  

4.10. Muhzırbaşı ve Muhzırlar 

     Muhzır ve muhzırbaşıları kadının yargılamadaki en önemli yardımcılarıdır. Bütün 

mahkemelerde hazır bulunan muhzırlar, mahkeme tutanaklarında tanıklar arasında yer 

almaktadırlar. Muhzırlar mahkemenin iç güvenliğini saplamada ve sanıkların mahkemeye 

getirilmesinde görevli olup, mahkemenin düzenini bozacak bir olayın çıkmasını önlemek için 

kapıda beklerlerdi.111 

                                                             

105 Taşbaş, a.g.e, s. 40 
106 AŞS., XIV/24b., AŞS., XIV/30b., AŞS., XIV/35a., AŞS., XIV/37a., AŞS., XIV/39a., AŞS., XIV/65a., AŞS., 
XIV/100a., AŞS., XIV/102a. 
107 Ortaylı, a.g.m, s.98 
108 Bülbül, a.g.m, s.208 
109 Ortaylı, a.g.m, s.98-99 
110 AŞS, XIV/2b.,XIV/28b 
111 Çadırcı, a.g.e., s.90 
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     Muhzırlar bu hizmetleri karşılığında ihzar,  ihzariye, muhzıriye veya hademe harcı denilen 

bir ücret alırlardı. Ancak ödenen ücretin miktarı kesin olarak belirlemek mümkün değildir. 

Görev süreleri bir yıl olan muhzırlar, gerekli olduğu zamanlarda bu süreleri biraz daha 

uzatılmıştır.  

     İncelediğimiz döneme ait XIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre Antalya 

Mahkemesi kayıtlarına göre; Muhzır ve Muhzırbaşının isimleri neredeyse bütün şühûdü’l-hâl 

kısmında geçmektedir. Bunlar; Muhzırbaşı Mehmed Ağa, Muhzır Ali Ağa, Muhzır Salih Ağa 

ve Muhzır İsmail Ağa’dır. 

 

4.11. Başkâtipler ve Kâtipler 

     Başkâtip ve kâtipler, kadı ve ileri gelenlerin uygun gördüğü kişiler arasından seçilirlerdi. 

Güzel yazı yazabilen, bilgili ve dürüst ve herkes tarafından tanınan kişiler olması 

istenmekteydi. Başkâtipler mahkemede tutulan tutanakları inceleyip, resmi yazıların asıllarına 

uygun bir biçimde kayda geçmesini sağlamakta idiler. Bu görevlerinin yanı sıra kadının 

izniyle nikah kıyabilir ve keşfe gidebilirlerdi. 

     XIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre Mahkeme Başkâtibi İsmail Hakkı 

Efendi olup adı bir çok belgede özellikle Şühûdü’l-hâl geçmektedir.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

112 AŞS, XIV/12b.,XIV/16b., XIV/ 87b, XIV/97a, XIV/112 gibi belgeler buna örnek teşkil etmektedir 



25 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

ANTALYA’DA ASKERİ TEŞKİLAT VE DİNÎ HAYAT 

 

 

5.1. Askeri Teşkilat  

Asakir-i Zabtiyye Teşkilatı  

     Osmanlı yönetiminin üzerinde durduğu önemli bir husus da halkın can ve mal güvenliğini 

sağlamaktır. Tanzimat fermanıyla çıkan yeni yasalarla birlikte can güvenliği, ırz ve namus 

dokunulmazlığı mülkiyetin korunması sağlanacaktır. 

     Devletin iç güvenliğini sağlam görevi, XVIII. yüzyıldan itibaren eyalet askerlerinden, 

yeniçerilerin eline geçmiştir. Ancak 1876 yılında bu kurumun kaldırılmasının ardından bir 

boşluk doğmuştur. Bunun yerine 1844 yılında  “Zaptiyye Teşkilatı” kurulmuştur.113 

     İncelediğimiz döneme ait XIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri kayıtlarına göre 

Antalya’da Zabtiyye Teşkilatı içinde görevli olan kişiler şunlardır: Zabtiyye neferâtından 

Abdurrahman,114  Zabtiyye neferâtından Ahmed,115 Zabtiyye neferâtından,116 Zabtiyye 

neferâtından Mustafa Kudsi,117 Zabtiyye neferâtından Buduri Koca Mustafa,118 Zabtiyye 

neferâtından Kubbeddin oğlu Mustafa,119 Zabtiyye neferâtından Kulak Osman,120 Zabtiyye 

neferâtından Hacı oğlu Mehmed,121 Zabtiyye Çavuşlarından Daveroğlu Ahmed,122 Zabtiyye 

neferâtından Mustafa Kavas,123  Zabtiyye neferâtından Arnavut Hüseyin,124 Zabtiyye 

neferâtından Mehmed Ağa,125 Zabtiyye neferâtından Tobsakal oğlu İsmâîl,126  Zabtiyye 

neferâtından Alaiyeli Ahmed,127  Asâkir-i zabtiyyeden Abdülkerim, Asâkir-i zabtiyyeden,128 

Zabtiyye neferâtından iamirli İsmail Hakkı,129 

                                                             

113 Çadırcı, a.g.e, s. 318 
114 AŞS, XIV/1a 
115 AŞS, XIV/1a 
116 AŞS, XIV/1a 
117 AŞS, XIV/9a 
118 AŞS, XIV/10b 
119 AŞS, XIV/10b 
120 AŞS, XIV/16b 
121 AŞS, XIV/21a 
122 AŞS, XIV/22b 
123 AŞS, XIV/24b 
124 AŞS, XIV/24b 
125 AŞS, XIV/30b 
126 AŞS, XIV/37a 
127 AŞS, XIV/50b 
128 AŞS, XIV/53a 
129 AŞS, XIV/56a 
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5.2. Dini Hayat 

5.2.1.Nakibü’l-Eşraf Kaymakamı 

     Nakibü’l-eşraflık kurumunun 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. Bu kurumun asıl amacı seyyidlerin işlerini yürütmektir. 130  

     Osmanlı devletinin kuruluşunda, saltanatın yıkılışına kadar saygın bir yeri olan bu 

kurumun temsilcilerine “Nakibü’l-eşraf Kaymakamı” deniliyordu. Devletin önemli ve ileri 

gelen kişileri arasında yer alan bu görevlilerin asıl amacı bölgede ki seyyidlerin haklarını 

korumaktı. Nakibü’l-eşraflar, eyalet, sancak ve diğer yerleşim birimindeki görevliler 

aracılığıyla İmparatorluk içindeki bütün seyyid ve şeriflerin ismini kapsayan defterler 

tutarlardı. 131 

     XV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde isimleri geçen “seyyid” unvanlı kişiler: 

es-Seyyid Mustafa,132 es-Seyyid Hafız Ahmed,133 es-Seyyid Hüseyin134 

 

5.2.2. Müftü 

     Osmanlıda, kendisine sorulan genel ve özel mahiyetteki şer’i ve hukuki dört ehl-i sünnet 

mezhebinden  “Hanefi fıkıhı” üzerine cevap veren kişiye “müftü” denilmektedir. ilmiye 

sınıfının en yüksek  mertebesidir.  Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bu yana muhtemelen 

var olan bu makam vezir-i azamlıktan sonra devletin en mühim mevkisi idi. Fatih 

kanunnamesinde ise; müftüler, ulemânın başı olarak gösterilmiştir.135 

     Yöneticilerin, kadının  ve halkın çözemediği dinsel bir soruları olduğunda, ya da sorularına 

din bakımından destek sağlamak istediklerinde müftülere başvurulurdu. Bu görevi 

karşılığında fetvayı isteyenlerden ücret alırdı. Fetva verme dışında şehrin ileri gelenleri 

arasında yer aldığı için mahkemelerde şuhûdul’l-hal arasında yer alırdı. Kadın sorunu 

çözmekte zorlanırsa müftünün görüşüne başvururdu.136 

                                                             

130 Taşbaş, a.g.e, s 55 
131 Çadırcı, a.g.e, s.93 
132 AŞS, XIV/2b 
133 AŞS, XIV/25a 
134 AŞS, XIV/65a 
135 Halaçoğlu, a.g.e, s. 149 
136 Çadırcı, a.g.e, s.91-92 
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     XIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’e göre Antalya’da; A’zâdan müft-i sabık 

Hasan Efendi,137 Müftü Mustafa Efendi,138 Hasan Vehbi Efendi,139 Müftü Mustafa Efendi140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

137 AŞS, XIV/58b 
138 AŞS, XIV/82a 
139 AŞS, XIV/97b 
140 AŞS, XIV/99b 
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ALTINCI BÖLÜM 

 

XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ANTALYA’NIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU 

 

6.1. Aile 

     Bir kadın ve erkeğin evlilik yoluyla oluşturması koşuluyla ortaya çıkan en küçük sosyal 

birimdir. 

     Osmanlı Devleti’nde gelenek, tarih ve din aile kurumunu şekillendiren en önemli faktörleri 

oluşturmaktadır.141 Osmanlı toplumunda yasal olarak kabul edilen ırsı bir aristokrasi yoktu. 

Yöneten ve yönetilen sınıfları vardı. Aileler arası üstünlükte söz konusu değildi.142 

     Geniş aile tipi Osmanlı Devleti’nde de yaygın bir durumdaydı. Geniş aile tiplerinde üç 

kuşak bir arada yaşamaktaydı. Bu Osmanlı toplumunda yaşayan bütün tebaa için geçerliydi. 

Sicillerden ve tereke kayıtlarından da anlaşılacağı üzere birden fazla çocuk sahibi olmak çok 

fazla rastlanılan bir durumdur. 

     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.143 İslam’da mehr, kadının velisine değil kendisine 

aittir ve kadın mehri bizzat alır. Ancak evlenen kadın cariye ise, mehr sahibine verilirdi. 

Ancak mehrin miktarı, Sünniliğin dört mezhebinde farklılıklar göstermektedir. Her durumda 

da nikahlı kadın, malı olan mehri istediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir.144 

     Osmanlı Devleti’nde İslami geleneklerin bir sonucu olan çok eşlilik durumu söz 

konusudur. Çok eşliliğin bir diğer sebebi de nüfus gücüne sahip olmaktır. Antalya şer’iyye 

sicili kayıtlarında da görülmektedir.145 

 

6.2. Gayr-i Müslimler 

     Osmanlı toplum hayatında olduğu üzere, Antalya şehir hayatında Müslüman-Türk 

unsurunun yanında, azınlık durumundaki gayr-i Müslim tebaayı görmekteyiz. Devlet 

içerisinde bulundukları her yer gibi Antalya sancağında da ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

                                                             

141 İsmail Doğan, Osmanlı Ailesi, YTY, Ankara, 2001, s.19 
142 İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, İstanbul 2004, s.1 
143 Halil Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 2. Bs., Selçuk Üniv. Yay., Konya 1988, s. 210. 
144 Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, s. 57. 
145 AŞS, XIV/14a’de çok eşliliğe örnek verilebilecek bir belgedir. 
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Antalya sancağında yaşayan gayr-i müslümleri, ticari hayatta Müslüman –Türk esnafıyla 

görmekteyiz. 

     Gayr-i Müslim ve Müslümanlar arasında farklı bir muamele yapılmazdı. Halledilmesi 

gereken meseleleri şer’i hukuka göre halledilir ve sicillere kaydedilirdi. Sadece Müslümanlar 

ile arasında olan davalar değil kendi aralarında olan davalara da bu mahkemeler bakmıştır. 

Gayr-i Müslimler birçok konuda Müslüman mahkemelerine başvurmuşlardır. 

     Müslümanların söz sahibi oldukları yerlerde gayr-i müslimler de eşit derecede söz ve hak 

sahibiydiler. Her türlü din ve vicdan hürriyetine sahip yaşama hakları vardı. 

     Zımmilerin en çok rağbet ettiği meslekler hekimlik, sarraflık, kuyumculuk, mimarlık, 

tüccarlık ve diğer el sanatlarıyla ilgili işlerdi.146 

     XIV. Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde de Antalya da çok sayıda gayr-i 

müslim, sosyal hayatta yerlerinin olduğu açıkça görülmektedir. Özellikle Rum ve Ermeni 

milleti olarak nitelendirilmiş kişilere kayıtlarda rastlamak mümkündür. 

 

6.3. Ticaret 

     Antalya ticarette de önemli bir liman merkezi halindeydi. Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

öncede  birçok devlet ve uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Doğu ve batı arasında yapılan 

ticarette önemli bir yere sahiptir. Osmanlı yükselme dönemine geldiğinde Türkler bütün 

Akdeniz’deki, bütün İslam limanlarına hakim durma gelmişlerdir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun giderek büyümesiyle tüketimin artması sonucu yeni arayışlara girmiştir. 

Bütün dünyada olduğu gibi Osmanlıda da mal üretimine yönelik anlayış gelişmiştir.147 

     XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu siyasi ve ekonomik açıdan çok büyük kayıplara 

uğramıştır. Avrupa’nın gücü ve ekonomisi karşısında yenik düşmüştür. Batıya tanınan 

kapitülasyonlar her geçen gün Osmanlı için daha da büyük bir sıkıntıya dönüşmüştür. 

     Coğrafi keşiflerin ardından yeni ticaret yollarının bulunması sonucu Akdeniz eski önemini 

kaybetmiştir. 

     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 

                                                             

146 Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler, 1. Bs., Turhan Kitabevi Yay., Ankara 2001, s. 225. 
147 Taşbaş, a.g.e, s.90 
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değişiklikler neticesinde ve İzmir’in bir liman kenti olarak önemini iyice artırmasıyla, Antalya 

Limanı’nın ticari yoğunluğu, dolayısıyla ekonomik kazanımları azalmıştır148 

     Osmanlı Devleti,  Avrupalı tüccarlara çok fazla ticari ayrıcalık ve haklar tanımıştır. Bu 

nedenle Avrupalı tüccarlarla boy ölçüşemeyen Türk tüccarların durumu gittikçe kötüleşmeye 

başlamıştır. Müslüman tüccarlar, Avrupalı tüccarları aradaki adaletsizlik nedeniyle hoş 

karşılamamışlardır. Artan şikâyetler üzerine II. Mahmut, aynı olanak ve ayrıcalıkların 

Müslüman tacirlere de tanımasını istemiştir. Hayırlı olması dileği ifadesiyle olarak bunlara 

“Hayriye Tüccarları” denmiştir. 

     Arabdan Mehmed Ağa149, Tüccâr-ı Hayriyeden Abdulhamid Efendi150  XV Numaralı 

Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’nde Hayriye Tüccarrı olarak karşımıza çıkan isimler arasında 

yere almaktadır. 

 

6.4. Para 

     Sanayi öncesi dönemlerde, coğrafi ve iktisadi zorunluluklardan dolayı, piyasanın talebi 

olan parayı, istenilen zamanda ve miktarda ülkenin istenilen her bölgesine ulaştırmak 

mümkün değildi. Osmanlı’da ülkenin çeşitli yerlerinde kurulan darphaneler, merkezi 

darphanenin bastığı sikkelerin ayarlarına uymak zorundaydı. Bu kurulan darphaneler 

vasıtasıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu parayı arz etmek mümkün olmuştur. 

     Osmanlı’da tahta çıkan her padişah kendi adına para bastırmıştır. Paranın darbı üzerinde 

görülen dağınıklık, ülkede tedavül eden paraların çeşitliliğinden belli olmaktaydı. Bu nedenle 

II. Mahmud para birliğini sağlama konusunda yeni ıslahatlar yapmıştır.151 

     Osmanlı  İmparatorluğu’nda sikke ilk olarak Osman Bey zamanında bastırılır.152 Bu 

tarihten sonra yaygın olarak Osmanlı’nın ekonomik hayatında yerini alır. Sikke para birimi 

değildir. Osmanlı para birimi uzun süre akçe olarak kalmıştır. Osmanlı’da Tanzimat dönemine 

kadar altın ve gümüşten yapılma değerli paralar ve kuruşlar kullanılmıştır. Paranın değeri 

içindeki altın ve gümüşün değeri ve oranına bağlıydı. Tanzimat ile birlikte her alanda 

yeniliklerin yapılmasının yanı sıra hızlı tüketim ve israfçılık devleti oldukça zor duruma 

sürüklemiştir. Her geçen gün paranın değeri azaltılarak devlete ek gelir sağlanması 

amaçlanmıştır.  

                                                             

148 Taşbaş, a.g.e, s92 
149 AŞS, XIV/50b 
150 AŞS, XIV/110a 
151  Mustafa Öztürk, “ Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi”, Türkler, C. X, YTY, Ankara 2000, s.804 
152 Mehmet Esad Sarıcaoğlu, “II. Mahmut Devri Para Politikaları”, Türkler, C. XIV, YTY, Ankara 2000, s.407 
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     Vergiler, devlet gelirleri, memurların ücretleri ve günlük alışverişler akçe üzerinden 

hesaplanırdı.  Gümüş para basımında önemli bir maden olduğundan yabancı devletler ihracı 

yasaklanmıştır. Bu nedenle Osmanlı akçesinin yanında yabancı paralar da kullanılırdı. Altın 

paralar ise büyük değerleri ifade etmekte kullanılırdı. ilk dönemlerde altın ile gümüş arasında 

bir denge söz konusu idi. Ancak daha sonraki dönemlerde Amerika’dan, Avrupa’ya çok fazla 

gümüşün gelmesi ile bu denge bozulmuştur. Bu nedenle altın para bulunmaz ve aranır bir hal 

almıştır.153.Dünya ekonomisi ve değişen dengeleriyle boy ölçüşemeyen Osmanlı, para ve 

sikke çıkarmada birçok yönteme başvurmuştur. Tanzimat’ tan sonra da kaime adı verilen 

kağıt paralar piyasaya sürülmüştür.154 

     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. Tashih-i ayar ya da tashih-i sikke olarak adlandırılan 

Osmanlı para reformu, tek para sistemine doğru atılmış ilk önemli adımdır 155 

     XIX. yüzyılın ortalarına gelindiğinde sık sık yapılan savaşlar ve hayata geçirilmeye 

çalışılan reformlar nedeniyle, Osmanlı maliyesinde kronik hale gelmiş bütçe açıkları vardı. 

 

Tablo 6.1 XIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre XIX. Yüzyılda 

Antalya’da Kullanılan Paralar ve Değerleri: 

 

Adı        Değeri 

Osmanlı lirası156     - 

Mahmudiye157      80 guruş 

Yaldız Altun158     60 guruş  

                                                             

153 Çadırcı, a.g.e, s.109-110 
154 M.Belin, Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadi Tarihi, Gündoğan Yay., Ankara 1999, s. 472, Taşbaş,a.g.e, 
s.65 
155 Belin, a.g.e., s. 472-474. 
156 AŞS.; XIV/143b 
157 AŞS.; XIV/76a’da mahmudiyye altunun değeri 70 guruş olarak verilmiştir. AŞS.; XIV/94a’da bir aded 
mahmudiyye altunun değeri 87 guruş olarak verilmiştir. AŞS.; XIV/5a’da mahmudiyye altunun değeri 80 guruş 
olarak verilmiştir.  
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Fındık Bütün Altun159    36 guruş 

Yirmilik Altun160     33 guruş 

İstanbul Bütün Altun161    28 guruş 

İstanbul Nısfı162     14,5 guruş  

Mısır altunı rub’iyyesi163    12 guruş 

Onluk Altun164     10 guruş 

İstanbul altunı rub’iyyesi165    7 guruş 

Beşlik Altun166     5 guruş 

Rub Altun167  

 

 

6.5. Tarım 

     Osmanlı devleti gelirinin büyük bir bölümünü tarımdan kazanmaktaydı.. Osmanlı’da bir 

yerleşim yeri iç ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dışarıya mal satabilirdi. Tanzimatla birlikte 

bir dizi ekonomik eksiklikler giderilmeye başlamıştır.1858 yılında yapılan ve tarım 

konusunda doğrudan etkili olan arazi kanunu, Osmanlı tarımı için önemli adımlardan 

birisidir.168 

     İncelediğimiz XIV Numaralı Şer’iyye Sicili Defteri’ne göre Antalya’da hınta, Şair ve 

Sisam yetiştirildiği anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 6.2 XIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre XIX. Yüzyılda 

Antalya’da Tarım Ürünleri ve Fiyatları 

Ürün 

 

Ölçü Birimi 

 

Fiyat  

 

Hınta Keyl (kile) 5-20 guruş 

                                                                                                                                                                                              

158 AŞS.; XIV/7a 
159 AŞS.; XIV/76a 
160 AŞS.; XIV/7a 
161 AŞS.; XIV/94a 
162 AŞS.; XIV/94a 
163 AŞS.; XIV/94a 
164 AŞS.; XIV/5a 
165 AŞS.; XIV/94a 
166 AŞS.; XIV/7a 
167 AŞS.; XIV/7a’ guruş değeri verilmemiştir 
168 Taşbaş, a.g.e, s.77-78 
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Hınta Yük 100 guruş 

Şair Keyl (kile) 7-20 guruş 

Şair Yük 50 guruş 

Sisam Keyl (kile) 40-45guruş 

 

     Yukarıdaki listeden başka tereke kayıtlarında sisam samanı yer almaktadır. Ayrıca bu 

kayıtlarda tarımda kullanılmak üzere orak,169 saban demiri,170 demir bel,171 saban timuri,172 

balta gibi aletlerin kayıtları da yer almaktadır. 

 

6.6. Hayvancılık 

     Osmanlı’da tarım sektörünün ardından hayvancılıkta oldukça önemli bir yere sahipti. 

Göçebe veya yerleşik halkın ve özellikle kırsalda yaşayan ailelerin geçim kaynağının 

temellerinin oluşturmaktadır.173 

     Hayvancılık taşımacılıkta da büyük öneme sahipti. Osmanlı’da taşımacılıkta kullanılan 

yük hayvanları vergiden muaf tutulmuşlardır.174 

     XIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ndeki tereke kayıtlarında deve, at, inek, 

öküz, düğe, sığır, eşek, davar ve keçi gibi hayvanlar yer almaktadır.  

 

Tablo 6.3  XIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne Göre Antalya’da Yetiştirilen 

Hayvan Türleri ve Fiyatları: 

Türü Yaşı            Özelliği Fiyatı 

Deve 6               Dişi 1550 guruş 

Deve -              Erkek 1300 guruş 

Deve -              Dişi 1250 guruş 

Deve 1              Erkek 1000 guruş 

Deve -              Deve 1000 guruş 

Deve -              Erkek 800 guruş 

                                                             

169 AŞS.; XIV/76a,  
170 AŞS.; XIV/76a 
171 AŞS.; XIV/76a 
172 AŞS.; XIV/76a 
173 Seda Tan, 17 Nolu Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi 1294-1300 (m. 1879-1883) 
Akdeniz Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2010, s. 47 
174 Taşbaş, a.g.e, s. 83 
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Deve 3              Dişi 650 guruş 

Deve 8              Dişi 350 guruş 

KaraKoca Deve -              Erkek 1700 guruş 

Kara Deve -              Erkek 1000 guruş 

Böğürücü Deve -              Erkek 1200 guruş 

Böğürücü Deve

   

   3              Erkek 1250 guruş 

Kırmızı Deve -              Dişi 2000 guruş 

Ak Deve -                 - 2000 guruş 

Gürcü Deve 5                 - 1000 guruş 

Beygir -                 - 400 guruş 

Torı Beygir -                 - 450 guruş 

Kısrak -                 - 400 guruş 

Kısrak -                 - 300 guruş 

Kısrak - Taylı 550 guruş 

Kısrak 6 - 400 guruş 

Tay 3  Erkek 300 guruş 

Merkeb -            Erkek 150 guruş 

Merkeb -            Erkek 400 guruş 

Merkeb 5 - 628 guruş 

Merkeb -               - 54 guruş 

Merkeb -             Dişi 200 guruş 

İnek -               - 190guruş 

Boz İnek -        - 300 guruş 

İnek 4         - 450 guruş 

Boz Sagir İnek -     - 221 guruş 

İnek - Buzağılı 400 guruş 

İnek - Danalı 300 guruş 

Dana 5     - 300 guruş 

Tosun 2     - 100 guruş 

Tosun 4      - 450 guruş 

Tosun -      - 500 guruş 
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Tosun 3    - 350 guruş 

KaraSığırİneği -   - 800 guruş 

Kara Sığır İneği -   - 650 guruş 

Kara Sığır İneği -   - 200 guruş 

Kara Sığır İneği - Buzağılı 250 guruş 

Kara Sığır İneği - Buzağılı 200 guruş 

Kara Sığır İneği -  - 180 guruş 

Sığır  -    - 400 guruş 

Öküz -   - 600 guruş 

Öküz  -    - 400 guruş 

Koyun  -    - 50 guruş 

Boz Keçi  -     - 25 guruş 

Alacak Keçisi -    - 50 guruş 

Davar  -     - 30 guruş 

Davar  -     - 45 guruş 

 

 

     Defterde verilen bu hayvan türleri dışında; eğer,175 eğer takım,176 heybe,177saban takım,178  

arı kovan 179gibi aletlerin kayıtlarına da rastlanmaktadır. 

 

6.7. Kullanılan Eşyalar 

 6.7.1. Giyim-Kuşam 

     Sicillerde insanların ne giydiği konusunda bilgilere ulaşmak mümkündür. Osmanlı halkı 

geniş ve çeşitli giyim kültürüne sahip olmuştur. Bu çeşitliliğe sicillerde rastlamak 

mümkündür.  

     Antalya sicillerine göre çıkan eşyalar şöyledir: kadınların terekelerinde giyim kuşam eşyası 

olarak, ayna, çitâri entari, yemeni, canfes, çuka, çevre, basma şalvar, çuka şalvar, canfes 

şalvar, çuka mintan, kürk, çuka kürk, kuşak, şalvar, Trablus şâl, mendil, yemeni, don, yazma, 

şal, harîr, entari, bohça, peştamal, halhal ve tülbend gibi eşyalar olduğu görülürken, erkeklerin 
                                                             

175 AŞS.; XIV/143b 
176 AŞS.; XIV/14b 
177 AŞS.; XIV/94a 
178 AŞS.; XIV/76a 
179 AŞS.; XIV/90a 
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terekelerine genellikle kuşak, gömlek, yelek, şalvar, kep, sarık, aba, mintan, şal, don, çuka 

şalvar, çevre, çuka mintan, çuka cebken, dizlik, Trablus kuşak, ihrâm, çuka, tesbih, peştemâl, 

hırka, fes, sürme işlemeli fes, püsküllü fes, basma şalvar, çuka şalvar ve canfes şalvar gibi 

eşyalar kaydedilmiştir. 

 

6.7.2. Oturma Odasında Kullanılan Eşyalar 

      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 yüzlü minder, basma minder, çul, şamdan, şilte, 

çuka şilte, basma döşek, abdestlik, seccade, döşek, havlu ve namazlık gibi eşyalar 

bulunmaktadır. 

 

6.7.3. Yatak Odasında Kullanılan Eşyalar 

      XIX. yüzyıl ortalarında Antalya’da yatak odalarında kullanılan eşyalar, yatak, yatak 

takımı, döşek, yorgan, basma yüzlü yorgan, yastık, çarşaf, minder, sandık, bohça, kilim, şilte, 

çuka şilte, yün memlû şilte, şilte, ve ayna gibi eşyalardır 

 

6.7.4. Mutfakta Kullanılan Eşyalar    

     Osmanlı Devleti döneminde “Matbah” adıyla anılan mutfak, yemeklerin pişirildiği 

mekandır. İncelediğimiz döneme ait XIV Numaralı Antalya Şer‘iyye Sicili Defteri’ne göre 

Antalya mutfaklarında bulunan eşyalar genellikle kabaklı tencere, kahve takımı, güğüm, ibrik, 

süt ibriği, yağlık, yağ tabesi, tepsi, kadayıf tepsisi, kazan, tencere, bıçak, tava, fincan, sini, 

leğen, hamur leğeni, küp, tas, su tası, su bakracı, nuhâns şerbet tası, ocak güğümü, su 

güğümü, süt çömleği, cezve, çanak, bakır çanak, sac, sacayağı, desti, çömlek, tuncel huni, su 

tası, sahan, tabak, kahve değirmeni, gibi eşyalardan oluşmaktadır. 
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     SONUÇ 

 

 

     Tarihin en eski zamanlarından bu yana varlığını sürdüren Antalya, her uygarlığın ve 

devletin hâkimiyeti altında, varlığını sürdürerek Anadolu ve Akdeniz coğrafyasında her 

zaman önemli bir şehir devleti olma özelliğini konumuştur. Kurulduğu tarihten bu yana ticaret 

merkezi olma özelliği ile her zaman stratejik bir önemi olmuştur. 

     XIV no’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defteri kanak olduğu bu tezde, defterin transkripsiyonu 

ve incelemesi yapılmıştır. Antalya’nın 1865-1866 yılları arasında idari, sosyal, kültürel ve 

ekonomik yapısının özellikleri incelenmiştir.  

     Bu defterle birlikte Antalya’nın tarımı, hayvancılığı, ticareti, aile yapısı, ailenin veya 

kişilerin mal varlıkları, miras paylaşımları, döneme ait kullanılan eşyalar, giyim ve kuşamları,  

adli ve idari görevliler, Antalya’da yaşayan gayr-i Müslimler, azınlıklar gibi bir çok alanda 

bilgiye ulaşmak mümkündür. 

     1865-1866 yılları arasında Antalya mahkemlerinde bu kayıtlar tititzlikle ve ayrıntılı olarak 

tutulmuştur. Bu sicilde şer’i mahkemelerdeki görevliler ve bu görevlilerin gözetimi altında 

karara bağlanan davalar yer almaktadır.  Şer’i mahkemelerdeki her türlü dava şahitler 

huzurunda karara bağlanmıştır. Kadılar bu mahkemelrin en geniş yetkilerine sahip olan devlet 

yöneticileri olmuştur. Mahkemeye taşınan her türlü davaya yardımcıları ile birlikte 

bakmışlardır. Genellikle boşanma, miras paylaşımı, halk arasındaki anlaşmazlıklar, vasiyet 

gibi davalar İslami hukuk çerçevesinde karara bağlanmıştır. 

     Osmanlı ve türk toplumunun önemli bir parçası olan aile hakkında da geniş bilgilere 

ulaşmak mümkündür. Aile yapısı ile ilgili en önemli örenekler miras paylaşımı ve kayıtlarıdır.  

Şer’iyye sicili defterleri ile birlikte bu ailelerin İslam hukukuna dayalı bir kurum olduğu göze 

çarpmaktadır Ölen kişilerin mal varlığı varisleri arasında İslam hukuna dayalı bir şekilde 

paylaştırılması bunun kanıtıdır. Yaşanacak her hangi bir sorunda ölen kişinin yakınları eytam 

sandıkları tarafından koruduğu bilgileri dikkat çekmektedir. 

     XIV no’lu Antalya şer’iyye sicili defteri kayıtları, Antalya’nın bütün kurumlarıyla, 

yapısıyla ve yaşantısıyla bir Osmanlı şehri olduğunun kanıtı durumundadır. 
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XIV NO’LU ANTALYA ŞER‘İYYE SİCİLİ DEFTERİ’NİN TRANSKRİPSİYONU 

 

     XIV/1 

Huve 

Ya kerîm                                                  Ya fezzâk                                  Ya fettâh 

 

     Sicil-i mahfûz ve mubarek-i inşallâh ve tebarek ve zabtü’l-vekâyü’ş-şer‘iyyete ve eclil 

mürîfete fî zemin niyâbetü’l-fakîr ile’l riyaü‘l-mü‘min es-seyyid Mehmed Şükrü el- medfû‘ 

Yusuf Efendizâde innâ-lehüllede sübhâne ve teâlâ fid-darîn bâ-nevâiü’s-saâdeti ecr-i zalik ve 

vak‘aü’l-bed ve’l-intâc fî gurre-i Şabanü’l-muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf  

 

 XIV/2a 

 No:1 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden bâ-berât tâifesinden Ali 

Efendi İbn-i Süleyman medine-imezbûrede mahkemesinde meclis-i şer‘imizde yine mahalle-

i mezbûre ahâlîsinden zenci menan-i Abdullah İbn-i Abdurrahman nâm kimesne 

muvâcehesinde merkum Abdullah işbu târihinden o mebne mukaddem yeminle yandaşlık-ı 

şerik olması sebebiyle müstakîl yedinde mâlım olan dörtyüz elli guruş kıymetli  bir res 

merkebi başıboş savub ol vechle taaddî ve tefzirinden nâşî yedinde menaî olmağla suâl olunub 

şeynî olan meblağ-ı mezkûr dörtyüz elli guruş malından bana hâmî olmak onda merkum 

Abdullah’a tenbih olunmak matlubumdur deyü da‘vâ itdikde olduğu cevabında yed‘iyle 

muharrer merkeb-i mezkûrun zâyi' olunduğu o aralık sakîn olduğum menzil derununda 

vâki‘mahal-i muhzır olan ahurda merbut iken benim taaddî ve taksirimiz leyle’l-merkât 

olunmuşdu deyu müddeî-i merkum bi-vech-i muharrer taaddî müddeâsını itimatdan izhâr-ı 

acz idüb talebiyle merkum Abdullah bil-muvâcehe vech-i şer‘î üzere tahlîf olunmağın 

mûcibince müddeî-i merkum Ali Efendi da‘vâ-i mezkûresiyle merkum zenci Abdullah bilâ-

beyyine marifeden men‘i olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’t-tâsi‘ve’l-işrin min Receb-ül fert li-seneti ahdi ve semânin ve mieteyn 

ve elf 
                                                             

 ‘medine’ mükerrerdir 
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No:2 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Alaîye ahalisinden ve gemici tâifesinden Mehmed ibn-i  Ali nâm kimesne Medine-i 

Antalya mahkemesinde meclis-i şer‘imizde yine Alaîye ahâlîsinden Yelkenci Mehmed Reis 

ibn-i Abdurrahman nâm kimesne muvâcehesinde benim merkum Mehmed Reis zimmetinde 

cihet beşyüz elli guruş alacağım olub ben iş bu târihinden bir buçuk sene mukaddem iş bu 

mahkemeyi mezbûrda huzûr-ı şer‘-ide meblağ-ı merkum beşyüz elli guruş merkum Mehmed 

Reis’den da‘vâ eylediğimde cevâbında sizin alacağın olan meblağ-ı mezkûr ile  ol- mikdâr 

guruş medyunun gaib-i izzü’l-beled sahrisi üzerine havâle-i mukayyede ile havâle etmeğle  

ol-vechle ben meblağ-ı mezkûru gaib-i merkume tamâmen def‘ ve  teslîm etmiş idim bu 

benim inkârım mukaren ben def‘-i tasaddi ve ol-vechle beynimizde ba‘de’l vuku olmaz ise 

beynimizde mesalihun tevasıt  idüb  beni tasaddi eylediğim meblağ-ı merkum beşyüz altı 

guruş da‘vâmdan bi’t-teâdî (silik) üçyüz otuz bahâ guruş sulh eylediklerinde ben ve merkum 

reis dahi ber-vech-i murur sulh mezkûru ba‘de’l-mekbûl merkum Mehmed Reis yol-ı sulh 

merkum Mehmed Reis zimmetinde bilâ-deyni olduğunu taltif iş bu mirimde olan bin ikiyüz 

yetmiş dokuz senesi Zilhiccetü’ş-şerîfesinin yirmi beşinci günü tarihiyle ma‘rûf-ı varaka-ı 

sahîh üzerine muharrer ve mühür ile memhur iş bu bir kıt‘a temessük yedime îtâ etmiş idi 

ikmâlata bizzat birle sulh merkum üçyüz otuz iki guruşu bana edâ etmemekle suâl olunub 

bedeli sulh-u merkum merkum Mehmed Reis den bilâ-taleb iderim deyü da‘vâ itdikde  deyü 

menba-i kaziyemde muharrer üzere olduğunu tecahül-i tâifen ve kat'iyyen ikrâr ve i'tirâz 

etmeğin mûcibince yol-ı sulh meblağ-ı mezkûr üç yüz otuz iki guruşun müddeî-i merkum 

Mehmed’e devr ve teslîmiyle merkum Mehmed Reis ilzâm olunduğu mübâşirleri  asâkir-i 

zabtiyye neferâtından Abdurrahman yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur yevmi’s- sâbi‘ ve’l-

işrin min- Recebü‘l-ferd li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:3 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahalâtından İskender Çelebi Mahallesi ahalisinden Çergöz oğlu 

Ahmed Bin Hacı Yusuf nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde 

yine medine-i mezbûre mahallâtından Şeyn Sinan mahallesi ahâlîsinden Ali Efendi İbn-i 

                                                             

 ‘merkum’ mükerrerdir 
 ‘merkum’ mükerrerdir 
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Süleyman nâm kimesne muvâcehesinde mezbûr Ali Efendi zimmet-i yedimde olub iş bu 

seniyye-i mubâşeret-i şehr-i Recebü’l- ahîrin on beşinci günü tarihiyle müverrah varaka-ı 

sahîhan üzerine muharrer mühr ile memhûr bir kıt‘a temessük mentûkınca mâlımdan ve 

yedimden iftiraz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk yollu eylediği beş yüz doksan altı guruş 

alacak hakkım olmağla  meblağ-ı mezkûru  bi’t-taleb iderim deyü deâvî-i itdikte ol dahi  

kaziyye-i menzûr muharrer üzere olub meblağ-ı mezkûre zimmetinde sahîh iken olmadığını 

tecâhül-i tâifen ikrâr ve itirâf itmeğin mûcibince meblağ-ı mezkûr beş yüz doksan altı guruşun 

müddeî-i merkum Ahmede edâ ve teslîmle merkum Ali Efendi ilzâm olunduğu mübâşirleri 

asâkir-i zabtiyye neferâtına tâbi‘ Ahmed yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrin min Recebü‘l-ferd li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn 

ve elf 

 

     No:4 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir  

     Teke Sancağı dahîlinde meskûn eski yörük aşîret-i sâkinelerinden iken tesbîten bundan on 

beş sene mukaddem müteveffâ olan Aişe Hatun binti Ali bin Abdurrahmanın sulh-ı sadr-ı 

kebîr oğulları Hüseyin ve İsmâîl ve sadriye-yi kebîre kızları Fatıma ve Elif ve Emine ve 

Zeyneb Hatunlara munhasıra lede’l-inha kable’l-tashîh-i mezbûre Emine Hatunun fevt olub 

verese-i sadr-ı kebîr oğlu Şeyh Ahmed ve sadriye-yi kebîre kızları Fatıma ve Aişe ve Medine 

Hatunlara munhasıra kable’l-tashîh-i mezbûre Emine Hatunların fevt olub verâseti sadr-ı 

kebîr oğulları (silik) Abdurrahman ve Ali’ye munhasıra tashîh-i müsüller mir Mîr Şükrü 

hâkimü’l nasihaten ve’l- iktam yörükleri sehmden etvar-ı sihâm-ı mezbûrelerin otuz bir 

sihâmdan atmış sehm-i mezbûran Hüseyin ve İsmâîl’e ve onbeş  sehmden otuz hissesi (silik) 

Elif ve Zeyneb Hatunlara altı sehm mezbûr Şeyh Ahmed’e ve üçer sehmden dokuz sehmi 

mezbûrat-ı emr-i hükmden ve Ali bint-i Medine Hatundan ve şer-î sihamdan on beşer sihamı 

mezbûrun Mehmed ve Abdurrahman Ali’ye İhsan’ı lede’ş-şer‘bi’l-inkarı bi’l-ihtar ba‘de’l- 

ba‘de’l-tahkikü’ş-şer‘î verese-i merkumundan mezbûr Hüseyin yine verese-i merkumundan 

Şeyh Ahmed ? olunduğu  medine-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde karındaşı 

mezbûr İsmâîl muvâcehesinde üzerine devâi ve tagrîr-i hin idüb vâlidemiz men(silik)  evvel 

mezbûre Aişe Hatunun hayatında ile’l-vefât yedinde malı olub ba‘de’l-vefât ber-mûcib 

münâsatını merkum bizlere mevrûs olub merkum İsmâîl’in vaz‘ıyyed eylediği behr-i yirmi 

beşer guruşdan mecmû‘ iki bin guruş kıymetli yüz (silik) ve yine behr-i yirmi guruşda 

mecmû‘iki bin (belge yarıda kalmış) 
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     XIV/2b 

     No:5 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Balibeyi Mahallesinde sâkine ve zât-ı tarîk-i şer‘ ile 

mar'ife olan iş bu merbût arzuhal sâhibesi Hanife bint-i el-Hâcc Süleyman nâm Hatun 

medine-i merkum mahkemesinde meclis-i şer‘imizde zevc-i sabıkı ve ol arzuhal-i mezkûrü’l-

esâmî ? Himmetli Çavuş İbn-i Süleyman nâm kimesne muvacehesinde mezbûr Ali Çavuş 

benim zevc-i dahilem iken târih-i i‘lâmdan bir sene mukaddem beni niyâbet-i tâlik idüb 

zimmetle mütekarrir ve ma‘kud-ı âliye olan yüz elli bir guruş mehr-i müeccel hakkım ve 

nafaka-i  iddet-i ma‘lûmem ve müennes-i süknâm için kadr-i ma‘rûfa meblağ-ı hala merkum 

zimmetinde kalmağla taleb-i ihâlem ba‘de’l-istîntak olmakda tasaddi eylediği nafaka-i iddet 

da‘vâ-yı meşruhâm  olmadığı mezbûreye hakkım olunub ve iddia-ı aliyye merkum Ali Çavuş 

ma‘rifetiyle merkume Hanife Hatuna otuz bir guruş mehr-i müceccel iltizâmiyesiyle  zevce-i 

müeccel bahâmı olduğu halde târih-i ilâmdan bir sene mukaddem ba‘de’l-istintâk ile beni 

ikrâr ve zimmetle otuz bir guruş merh müeccel mezkûr müddeâsını inkar ve müddeîyye-i 

mezbûr Hanife Hatunun mehr-i müsemmâ-i mezkûr yüz elli bir guruş olduğuna binâen taleb 

olundukda ziyade müddeâsını ikâmet beyandan ittihâmımız ile bi’t-taleb mezbûr Ali Çavuş 

ba‘de’l- teklif-i şer-i mukarrer ma‘rifet olduğu otuz bir guruş mehr-i müeccel mezkûra 

merkum Ali Çavuş iş bu meclis-i şer‘le mezbûr Hanife Hatuna def‘ ve teslîm itmeğin 

mûcibince müddeîyye-i mezbûr Hanife Hatun ziyâde müddeâsıyla merkum Ali Çavuş bilâ-

beyyine-i ma‘rifeden men olunduğu mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtinden Hafız 

Muhiddin yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s salis 

min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:6 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Sadr-ı  olan fermân-ı samîleri emsâl-i hususu âtîü’l-beyânın muhalibesinde kelb ve tahrir 

(silik)  kıbel-i şer‘ü’l-enverden mezunen bâ-muhakeme irsâl nâhiye nâib-imiz yurtlu  es-

Seyyid Mustafanın müsebbi ol senedi medine-i mezbûre (silik) İstanos nâhiyesi kurâ(silik)  

Ali Fahreddin Sağır Karyesinden zikr-i âtî münâzi‘-i fihâ olan tarlaya varub medine-i (silik) 

                                                             

 ‘iltizâmiyesiyle’ belgede eksik yazılmış  
 Belgenin ilk 13 satırının küçük bir kısmı başka bir belge parçasının altında kalarak çekildiği için okunamaz 
durumdadır. 
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olub sahib-i (silik) müteferriât melhûz-u beyânından olan mir-i mirân-ı kirâmdan saâdetlü el-

Hâcc Hafız Rıdvan paşa hazretleri (silik) mürsel-i vekîl-i (silik) şer‘ileri Halid Efendi karye-i 

mezbûre Â‘yânı Hacı Ömer Ağa ve aşağı karyeden Abdulkadir (silik) Hasan ve Hacı Ömer 

oğlu Abdulkerim onbaşı ve Hacı Ömer oğlu Yusuf  Muhzır oğlu Hüseyin vesâir (silik) karye 

hazır oldukları halde akd-ı meclis-i şer‘-i Ali itdikde karye-i mezbûre sâkinelerinden iş bu 

merbût arzuhal (silik) şer‘-i ile ma‘rife Aişe Hatun ibnete’l-İsmâîl zevc-i Ali zımmından hazır 

olduğu halde meclis-i mukadder-i mezkûr (silik) arzuhal-i mezkûr sahibleri Ali ve Halis 

ma‘rifetü’l zat Elif Hatun muvâcehesinde (lerinde) vâki‘etrâf-ı erbaası  cami ve (silik) Sülü 

oğlu Ahmed Gök Osman tarlalarıyla mahdûd tahmînen yüz dönüm bir kıta ve Karakoyunlu 

dinmekle ma‘rûf nâm mahalde vâki‘ (silik) Hacı oğlu tarlası ve cebler ile mahdûd tahminen 

elli dönüm bir kıta ki ce‘man yüz elli dönüm iki kıta tarla babamız ölüb bundan yirmi iki sene 

mukaddem (silik) iden İsmâîl’in bâ-tapu ve zabt tasarrufunda olub ba‘de’l-vefât karındaşların 

Memed ve Hüseyine intikâl-i âdî ile intikâl idüb ba‘de’l (silik) Mehmed dahi tarihinden on 

sene mukaddem bilâ-veled vefât idüb tarlayı hâl-i hududu mezkûreyi karındaşım merkum 

Hüseyin tapuyu (silik) zimmetinde ikiz karındaşım merkum Hüseyin dahi tarihinden altı sene 

mukaddem fevt olub tarlayı hâmî mahdûde-i mezkûre iş bu merkum Ali (silik) ve 

mütemekkin tapuyı zabt vüzerâtlerında olub ancak ben mücerred müteveffâ-yı ol merkum 

İsmâîl’in müteveffâ-yı vekâlet-i merkuman Mehmed ve Hüseyin’in kız karındaşları olmağla 

tarlayı hal-i mahdûd-ı mezkûreden bana dahi hisse ifrâz ve teslim olunmak (silik) merkumdan 

Ali ve Halil ve Elif Hatuna cebr ve tenbîh olunmak matlubumdur deyü takrîr-i meşruha üzere 

tasaddî  eylediği devâisi ber-mûcib-i kanun (silik) ihltifâtı şayân olmadığı kendüye tefhîm ce 

mûcibince da‘vâ-yı mezkûre setil-i merkumdan Ali ve Halil ve Elif Hatuna buyût-u şer‘î 

(silik) def‘ olunub ke-l-evvel tarlayı hâl-i mahdûde-i mezkûreye merkumdan Ali ve Halil ve 

Elif Hatunun zabt ve mutasarrıfları iktîza idilmeğin nâib-i (silik) mahallinde ketb ve tahrîr ve 

mâen mebus ümenâ-i şer‘ileri  meclis-i şer‘e gelüb Ali vaka‘i inha ve takrîr-i nümâyân 

ba‘de’l-iktizâ  medine-i mezbûre mahallesinden iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l- yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti âhdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

     No:7 

     Medine-i Antalya mahalâtından Hacı Balaban mahallesi ahalisinden Çeribaşızâde Ahmed 

Efendi ibn-ül merhum Hacı İbrahim Ağa tarafından zikr-i âtî bey‘-ikrâr i‘tâsı hüccet-i vekîl-i 
                                                             

 Doğrusu muvâcehelerinde 
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olduğu Kadayıfcı Mehmed Ali ibn-i Hasan ? el-Hâcc Atıf Efendi ibn-i Süleyman nâm 

kimesneler şahâdetleriyle sabit evvel Tekke Sancağı nüfus nazırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi 

ibn-i Hacı Ali  meclis-i şer‘-i şerif-i Enverde yine medine-i mezbûre mahalâtından  Câmi‘-i 

Cedîd Mahallesi mütemekkinlerinden ve tebaayı devlet-i âliyenin milletinden (silik) Yarem 

Ağa oğlu Todoros Veled-i İstirati muvâcehesinden bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

idüm müvekkilem mûmâ-ileyh Ahmed Efendi medine-i mezbûre çarşısında çarşıcı helvacısı 

karşısında  vâki‘ bir tarafdan Sarı Simon oğlu kostenti dükkanı ve bir mikdâr mülk-ü menzil 

hendeği bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb berber dükkânı nısf-ı hisse-i şâyiası 

yedimde ibka‘ idem nısf-ı hisse-i şâyia-ı emaresi tarafından (silik) ve kabûl-i hâvî şurût-ı 

müfside ve ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-sahîh-i şer‘î ile bi’l-rızâ' merkum Todoros’a altı bin 

(silik) guruş bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikten (silik) ol meblağ-ı mezbûr altı bin beş yüz 

guruş müşterî-i merkum Todoros yedinden bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ahz ve kabz idüb (silik) 

şâyia-ı dükkânı mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub 

müşterî-i merkum Todorosun mülk-i müşterâ-i sahîhi ve hakk-ı sarîhi olmuşdur deyu 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l- yevmi’s salis Şabanü’l 

muazzam li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

 Hüseyin (silik) 

 (silik) Halil 

 Mahkeme ?  Halil Efendi 

 Çeribaşızâde Şaban Efendi 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Salih Ağa 

 ve gayr-i hum  

 

 

     XIV/3a 

     No:8 

                                                             

 ‘meclis-i şer‘-i’ belgede silik 
 ‘müşterâ-i’ belgede silik 
 ‘Şabanü’l’ belgede silik 
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     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya kurâsından Hurma Karyesinde sâkine ve zât-ı şer‘î ma‘rife işbu merbût-ı 

arzuhal sâhibesi  Fatıma bint-i Ahmed nâm hatun medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘î (silik) derûn-ı arzuhal-ı mezkûrü’l-esâmî Moravi Salih bin Hasan nâm kimesne 

muvâcehesinde mezbûr Salih zimmetinde sene-i sabık bâkî bin ikiyüz seksen sene min şehr-i 

Ramazânü’l miyân birinci günü tarihiyle müverrah ve imtisâliyle mameza-i  memnun ve 

mersûm iş bu yedimle olub mâhiyane olduğu rûy-ı sahîh üzerine muharrer bir kıt‘a temessûk-i 

nâtık olduğu inhâ-i cihet-i karımdan alacağım olan otuz kırk guruş ve yahud şer‘ü’l-zamm 

olunan zımmı kırk dokuz guruş ki cemâ'n dört yüz kırk dokuz guruş para taleb iderüm deyü 

bâ'de’l lüzûmunu ve ale’l ta'lîk olduğu cevâbıyla meblağ-ı mecmû‘-i mezbûr dört yüz kırk 

dokuz guruş cihet-i karımdan (silik) mezbûr Ümmügülsüm Hatunun zimmetinde dahi 

olduğunu talîk kat'iyyen ikrâr ve itirâf itmeyin mûcibince meblağ-ı merkum dört yüz seksen 

dokuz guruş müddeî mezbûr Ümmügülsüm Hatuna  ? merkum Salih ba‘de-i beyine merkum 

Salih’in dahi mezbûr Ümmügülsüm Hatun’dan  zımmi ve mezbûre dahi akrabasıdır ? yirmilik 

altun ve bir mikdâr sırmalı müsta‘mel çuka sulta ve iki kat çamaşuru merkum Salih’e teslim 

etmek üzere mezbûr Ümmügülsüm Hatun’a dahi beyân olunduğu mübâşirleri asâkir-i 

zabtiyye neferâtından Onbaşı yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr 

fi’l-yevmi’s-inha ve aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn 

ve elf 

 

     No:9 

     Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden İstanos Nâhiyesi kurâsından Sülekler Karyesi 

ahalisinden  iken bunda akdem vefât iden Ali bin Ömer bin Abdullah’ın verâset-i zevc-i 

menkûha-i metrûkesi Fatıma bin İsmâîl ile sulb-i kebîr oğulları Ömer Ağaya mahsûs olduğu 

lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra verese tevzîyetü‘ş şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-

yevmi’l-inha min aşere min Recebü’l- mükerrem li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Bâr-gîr res‘ aded 1     Merkeb res‘aded 1 

450 guruş      200 guruş 

  

Öküz res‘ aded 2     Karye-i mezbûrede vâki‘ma‘lümül- 

900 guruş      mahdud ve müştemilât iki göz tam 
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       1000 guruş    

     

Yine karye-i mezbûre civârında   Sığır res‘ aded 2 

yeni korumalık bağ ağılı     400 guruş 

aded 1 

(silik) guruş 

İnek res‘ aded 2      Yağ tabesi aded 2 

300 guruş      30 guruş 

 

Cem‘an yekûn 

3790 guruş 

 

Minhal-ihrâcât  

     

Techiz ve tekfîn     Mehr-i müeccel  müsbit zevce-i mezbûr 

250 guruş      101 guruş  

        

Resm-i kısmet      Kaydiyye defter 

84 guruş 20 para     5 guruş 20 para 

 

Varaka-bahâ' 

2 guruş 

 

Yekûnü’l-ihrâcât  

492,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

3296,5 guruş 

 

Hissetü’z-zevcetü’l- mezbûre    Hissetü’l-abinü’l-mezbûr Ömer  

Fatıma Hatun       140,5 guruş 

41,5 guruş 
                                                             

 “bâkîü’t”  belgede silik  
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Hisse-i ibne’l- mezbûr Osman    

1442 guruş 

Verese-i mezbûrumun zevce-i mezbûre Fatıma Hatun ve ? mezbûran Ömer Osman dan behr-i 

mücerred ber-vech-i muharrer hissetü’s şer‘îlerini tamamen ahz ve kabz eyledikleri iş bu 

mahale şerh virildi 

     No:10 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan mahallesinde sakin iken bundan akdem vefât 

iden Mentü zenci Hacı Abdullah bin Mehmed bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkeleri Ümmügülsüm bint-i Abdullah ve Hatice Abide  bint-i Abdullah nâm hatun ile 

mezbûre Abide Hatun’dan mütevellid sulb-i sagîr oğlu Hurşid ve mezbûre Ümmügülsüm 

Hatun’dan mütevellideleri sulb-i sagîr oğlu Ali ve sulb-i sagîre zenci Fatıma Ana’ya 

münhasıran tâbi‘-i misillü mîrâsları kelâmü‘l-fars seksen sehmden olub sihâm-ı mezkûreden 

beşer sehmden cem‘an on sehmi zevcesi mezbûrat-i bahs Ümmügülsüm ve Abide Hatuna 

yürmü sekiz sehmden cem‘an elli altı sehmi hesaban sagîrat-ı mezbûr Hurşid ve Ali’ye ve on 

dört sehmi bint-i sagîre-ı mezbûre Fatıma Ana’ya  ihalesi lede’ş-şer‘ü’l-enver bilâ-kibârül 

mütahakkık-ü‘ş-şer‘i sigar-ı mezbûrenin kıbel-i şer‘den ba-hüccet-i şer‘iyye vasî-i 

mensubeleri zevceteyn mezbûreteyn Ümmügülsüm ve Abide Hatun hissedâr-ı cây-i menzilde 

olan hisse-i irsiyyelerin dahi âherde beyine taraflarından vekil olduğu zât-ı mezbûreten 

arîfamız münâdî-i Mehmet Ali ibn-i Hacı Mehmed ve Şeyh Sinan mahallesi ahâlîsinden Sırac 

İsmâîl ibn-i Hacı Mehmed şehâdetleriyle ahz-ı hasm-ı mübâşirlerince şer-i sâbit olan Çandar 

Hasib oğlu Mehmed Ali ibn-i Veliyüddin nâm kimesna meclis-i şer-i şerif-i enverde yine 

medine-i mezbûre mahallesinden Timurcu Süleyman mahallesi ahâlîsinden ve evlâd-ı arabdan 

bais‘ü’l-kitâb Ahmed ibn-i Hicabi (silik) mahzarında bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb müddeâsına mezbûr Zenci Hacı Abdullah’ın hayatından ale’l-vefât 

yedinde müstâkilen mâlı ve mülki olub ba‘de’l-vefat vasîleri olduğum sigar-ı merkumdan ile 

medhâllerim mezbûrat (silik) ve Abide Hatunun ber-nehc-i merkum-ı mevrûs olan medine-i 

mezbûra mahallâtından Akmescid mahallesinde vâki‘ bir tarafdan Arab Bekir’in bir buçuk 

karış menzili ve bir tarafdan menzili ve tarafeyn-i tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî bir (silik) 

oda ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir buçuk dönüm mikdarı bağ ile müştemil bir 

bâb mülk-i menzilde müvekkilem müdereccat mezbûreteyn Ümmügülsüm ve Abide Hatunlar 
                                                             

 ‘cây-i’ belgede ‘câ-i’ yazılmıştır doğrusu cây-i olacaktır 
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hisse ve irsiyyelerini âhere bey‘ ittiklerinde ve vasîleri olduğum sadr-ı  mezbûrdan Hurşid ve 

Ali ve Fatıma’nın hisse-i irsiyyelerini ibka‘ sigâre-i mezbûrdan âhere bey oldu 

     XIV/4b 

     No:11 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Tuzcular mahallesi ahâlasinden olub zikr-i âtî menzilin 

sahîhan ? idiğü ? ahâlinden el-Hâcc Atıf Efendi ibn-i Süleyman ve Ramazan Ağa ibn-i Hacı 

Hasan ve Hacı Ahmed ibn-i Hacı Ömer ihbârlarıyla mütehakkık olan İbrahim Usta ibn-i Hacı 

Süleyman nâm kimesne meclis-i şer-i şerif-i enverde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden işbu 

bais‘ü’l-kitâb Mısırlı Şeyh İbrahim ibn-i Hasan nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna deyin yedimde şer‘an  müstakilen mâlım ve 

mülküm olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan rızâ‘nın Hacı Hüseyin menzili ve bir 

tarafdan tarîk-i âmm bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki oda ve yanında bir 

müfaze ve bir mikdâr havlu-ya müştemil bir bâb mülk-i menzilini cem‘-i cümleten tevâbi‘ ve 

levâhik ve kaffetü’l -hukuk ve’l-murâfıkı ile tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile merkum Şeyh İbrahim’e  beş bin dört yüz 

guruş bey ve -? temlîk ve teslim eyledikde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ temellük ve 

tesellüm ahz ve kabz ve eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr beş bin dört yüz 

guruş müşterî-i merkum Şeyh İbrahim tamâmen ve kâmilen ve def‘ ve teslîm eylediğinden 

ben dahi bundan 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 cem‘-i müştemilâtıyla 

merkum Şeyh İbrahim’in mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘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’s-sâlis ve’l-işrîn min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

 Hanedândan el-Hâcc Ömer Ağa 

Kadının Ali Hafız 

Aşçıbaşı Hacı Mehmed 

Ser-münadi Hacı Hasan 

                                                             

 ‘ile’ belgede eksik sonradan eklendi 
 ‘ve’l-kemâl’ belgede bi’l-kemal yazılmış doğrusu ve’l-kemâl dir 
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Evlâd-ı Arabdan Hacı Mehmed 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

Muhzır Salih Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa 

ve gayrihum  

 

     No:12 

     An-asl Tosyalı olub bir müddet beru medine-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi 

mahallesinde sakîn iken bundan akdem vefât iden asâkir-i hâssa redîf altıncı alayının üçüncü 

taburunun ikinci Yüzbaşısı Ahmed Ağa ibn-i Abdullah bin Abdurrahman’ın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Fatıma Hatun ibnete’l-Ahmed ile sulb-i sagîr oğlulları Halil ve Mehmed 

Ali ve Osman ve sulb-i sagîre kızı Zeliha’ya münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver bi’l-

vesâye  zahîr ve mütehakkık oldukdan sonra sagîr-i mezbûrunun vâlideleri kıbel-i şer‘îden 

tesviye-i umûrlarına menhûba vasîleri zevce-i mezbûre Fatime Hatun taleb-i ma‘rifeti ve 

ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm 

olunan terkibe müteveffâ-yı mezbûrdan ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-

sâmi ve’l-işrîn min- Recebü’l-ferd li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Kalem-i kedim aded 1    İlgam-ı şerif aded 1    

150 guruş      60 guruş 

 

Köhne saat       Mahalle-i mezbûrda vâki‘ bir bâb      

70guruş      mülk-i menzil olan semen hissesi 

      8000 guruş 

 

Kılıç ma‘kayışı aded 1    Mahalle-i mezbûrede vakî‘ bir bâb 

13 guruş      Mülk-i menzilde olan nısf-ı hissem 

       80 guruş 

 

Müsta‘mel sako aded 1    Müsta‘mel pantolon 

195 guruş      40 guruş 

 

Müsta‘mel setre aded 2    (silik) 
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53 guruş  

 

Köhne seccâde aded 1    Köhne kilim aded 2 

40 guruş      20 guruş 

 

Müsta‘mel kilim aded 1    Kahve takımı aded 1 

10 guruş      20 guruş 

 

Tahta sandık aded 1      

20,5 guruş 

 

Mal-ı yekûn 

9020,5 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn     Mehr-i müeccel-i müsbite’l zevcetü’l- 

bâ- vasîyyed-i müsbit     mezbûre gıbbe’t-ül tahlîf  

500 guruş      501 guruş  

        

Resm-i kısmet      Kaydiyye-ı defter 

200 guruş      13,5 guruş 

100 guruş vereseye teberru olunan 

100 guruş 

 

Varaka-bahâ'      Masârif-i müteferrika 

4 guruş      55 guruş 

 

Dellâliyye-i eşyâ-i mübî' 

8,5 guruş 

 

Yekûnü’l-ihrâcât 

1182 guruş 
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Sahhü’l-bâkî 

Hissetü’z-zevcetü’l-mezbûre Fatıma   Hisse-i ibn-i sagîrü’l-mezbûr Halil 

Hatun        959 guruş 35 para 

979 guruş 37 para      

 

Hisse-i ibn-i sagîrü’l-mezbûr    Hisse-i ibn-i sagîrü’l-mezbûr Osman 

Mehmed Alî      1959 guruş 34 para 

1959 guruş 34 para      

 

Hisse-i binte’l-sagîre-i mezbûre  

 Zeliha 

979 guruş 37 para 

 

zevce-i mezbûre ber-mucîb-i defter-i kassam zevce-i müteveffâ-yı merkum terekesinde 

müsbit alacak olan beş yüz guruşdan üç yüz kırk buçuk guruş kabz ve yüz atmış buçuk 

guruşdan rızâ'sıyla ferâğ olub derûn-ı defter-i kassam-ı mezkûr mahdûd-ı menzil dahi bir 

sahîh-i merkum varis-i beyyinelerinden aynen ibka‘ işbu mahalle şerh virildi 

 

     XIV/5a 

     No:13 

     An-asl Rumili’den Berat Kazâ’sı Ahâlisinden olub bir müddetden beru medine-i Antalya 

mahallâtından Kiçi Bali mahallesinde sakîn iken bundan akdem fevt olan zabtiyye İbrahim 

ibn-i Abdurrahman Abdurrahimin zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Ali nâm 

Hatun’dan mâ-adâ varîs-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmadığından tereke-i vâki‘yesinin ber-vech 

mezbûre Aişe Hatun’a ve salisen erbağ-ı canîb-i beytü’l-mâla âid olmağla medine-i 

mezbûredebu makule bilâ-varîs ma‘rûf ve ma‘rûfe vefât idenlerin terekelerini kabza me‘mûr 

medine-i mezbûre Mâl Başkatibi Rıfatlu Nail Bey Efendi tarafından mürsel-i vekîl-i şer‘iyyesi 

ketebeden Mehmed Emin Efendi ve zevc-i mezbûre Aişe Hatun taleb ve ma‘rifetleri ve 

ma‘rifet-i şer‘le müteveffâ-yı mezbûr terekesi tahrir ve lede’l-müzâyede âhere  bey olunub 

ancak müteveffâ-yı mezbûrun cüz‘-i terekesinden ezyed olmağla me‘mûr mûmâ-ileyh Nail 

Bey Efendi ile zevc-i mezbûre Aişe Hatun istihlâs-ı tereke itmeleriyle deyinleri beynlerinde 

garamete tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffât-ı mezbûrandır ki ber-vech-i âtîü’z-zikr 

ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-rabî‘aşere min cemâzîye’l- ahîr li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf  
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Çuka cebken aded 1     Bez don aded 1 

140,5 guruş      16 guruş 

 

Yağdanlık aded 1     Abâ cebken aded 1 

60 guruş      30 guruş 

 

Kısa entari aded 1     Köhne  elbise aded 1 

2,5 guruş      10 guruş 

 

Tuzluk aded 1      Nargile aded 1 

Silahlık aded 1     10 guruş 

20 guruş 

 

Tabanca çift aded 1     Esb-i re‘s aded 1 ma‘ takım 

400 guruş                                                                   871 guruş 

       

 

Kebîr bıçak aded 1     Teşrîn-i evvel maâşından  

60 guruş      kat‘ül-yevm hesabıyla 

       572 guruş 

 

 

Cem‘an yekûni’l-tereke  

1742,5 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve takfîn     Dellâliyye-i berây-i hâzine-i 

217 guruş       celîle ve münâdî 

       35 guruş 

 

Kaydiyye-i defter-i berây-i    Varaka-bahâ‘ 

hâzine-i celîle mezkûre ve    1 guruş 
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maa-kay mahkeme 

3,5 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

256,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese fermân-ı âli-vechü’l fermân 

1486 guruş 

 

Mehr-i müeccel zevce-i mezbûre   Deyn-i müsbit  Tobcu asâkisinden Salih 

Aişe Hatun bi‘şehadet Muhzırbaşı   bin Osman yemîn-i esb-i bi‘şehadet 

Mehmed Ağa ibn-i Halil ve Zabtiyye  Mehmed ibn-i Mehmed ve Mustafa 

Mehmed ibn-i Abdurrahman    Efendi ibn-i Vahab Hacı Ali  

gıbbe’tül-tahlif     gıbbe’tül-tahlif 

151 guruş      400 guruş 

 

Mine’l-guremâ     Mine’l-guremâ   

113 guruş      300 guruş 

 

 

Deyn-i müsbit  Arnavud Mustafa   Deyn-i müsbit  Ömer ibn-i Hacı 

bi‘şehadet Süleyman Ağa ibn-i   İbrahim inne‘l-temenni ma‘ 

Süleyman ve Hacı Hüseyin bin   bi‘şehadet Ahmed Çavuş ibn-i  

Ziver gıbbe’tül-tahlif     Davud ve Zabtiyye Abdülkerim 

41 guruş      ibn-i Hasan  

       100 guruş 

 

Mine’l-guremâsıyla     020 guruş elbas tenzil-i fedâiye 

30 guruş 

 

 

Deyn-i müsbit Zabtiyye Hacı    080 guruş mine’l-guremâ 

Hüseyin ibn-i Mehmed bi‘şehadet 

büyük kapudan ibn-i Hasan’a ve 
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Zabtiyye Mehmed ibn-i Abdulrahhim 

gıbbe’tül-tahlif 

56 guruş 

 

Mine’l-guremâ 

42 guruş 

 

 

Deyn-i müsbit tebaa-yı devlet-i    Deyn-i müsbit tebaa-yı devlet-i 

âliyenin Rum Milleti’nden ve   âliyenin Ermeni Milleti’nden ve 

mültezîmiyyelerinden ve Bortakal    tütüncü esnâfından Hacı Ohannes 

Rodos Yorgi Veledi bin Osman ma‘   Veledi Kirkor bi‘şehadet berber 

bi‘şehadet asâkir-i Zabtiyye Yüzbaşısı  esnâfından Hacı Hüseyin ibn-i   

Ali Ağa bin İsmâîl ve Zabtiyye Kâtibi  Hüseyin ve asâkir-i Zabtiyyeden 

Mehmed Efendi ibn-i Hacı Ali   Hacı Mehmed ibn-i Ali  

 

1350 guruş      61 guruş  

0150 guruş fedâü’l miyân    06 guruş   fedâü’l miyân 

1200 guruş      55 guruş 

 

Mine’l-guremâ     Mine’l-guremâ    

900 guruş      41 guruş 

 

Yekûni’l-duyun-u müsbet 

(silik) 

 

Defa kaba sahan aded 1    Büyük ve küçük sarı hamam 

Çorba tası aded 1     tası aded 1 

200 guruş      30 guruş 

 

Saîr hamam takımı     Leğen ma‘ ibrik 

100 guruş      150 guruş 

 

Müstemel kilim aded 2    Sanduk aded 3   
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200 guruş      100 guruş 

 

El-çuka yüzlü kadife makad aded 1   Yine memlu çuka yüzlü döşek ade 

     

Sarık aded 7      Yorgan aded 1 

300 guruş 

Yorgan aded 1      Yün memlu döşek aded 1 

Baş yasdığı aded 1     Katni yorgan aded 1 

400 guruş      Katni yastık aded 1 

       300 guruş 

 

Ayna       Post yastık 

40 guruş      100 guruş 

     

Şamdan aded 1     Zevc-i merkum Ömer 

30 guruş      zimmetinde mehr-i müeccel-i  

                   501 guruş 

 

Beşer altun      Mahmudiye bütün altun aded 3 

Onluk altun aded 20     240 guruş 

200 guruş    

       

Yaldız altun aded 1     Yirmilik altun aded 1 

60 guruş      220 guruş 

 

İncü miskal aded 2 

30 guruş 

 

Cem‘an yekûn 

6221 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

Resm-i kısmet      Kaydiyye 

155,5 guruş      10 guruş 
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Varaka-bahâ' 

4 guruş 

 

Masârifât-ı müteferrika 

81,5 guruş 

 

Yekûn 

251 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese   Hissetü’z-zevci’l-mezbûr Ömer 

5970 guruş      1373 guruş 

 

Hissetü’l-binte’l-mezbûre sagîre Zeyneb  Hissetü’l-abinü’l-merkum Hafız Yusuf 

2755 guruş      918 guruş 18 para 

 

Hissetü’l-ümmü’l-mezbûre Şerife 

918 guruş 18 para 

 

     XIV/6b 

     No:14 

     Medine-i Antalya hanedânından olub nefsinden asil ve pederi medine-i mezbûre meclis 

a‘zâsından derkab şartına kapucubaşılarından Rifatlu Moravi Ali Muhlis Efendi ile Mustafa 

Ağa tarafından husûs-inninde vekîl-i müseccel-i şer‘îsi Mehmed Cemaleddin Bey meclis-i 

şerîf lâzımü’t-teşrîf de hazır tüccâr-ı mu‘teberân-ından bais‘ü’l-kitâb fütüvvetlü İzmirli 

Mehmed Efendi ibn-i Mustafa mahzarından bi’l-asâle ve bi’l- vekâle bi’t-tav' ol-rızâ' ikrâr-ı 

tam ve takrîr-i kelâm idüb medine-i mezbûre nevâhiyesinden nefîs-i İstanos Nâhiyesinde 

çarşuda kâin tarafeyni mahkeme-i şer‘iyye kâtibi mükerremetlü İsmâîl Halis Efendi menzil ve 

bağçesi ve bir taraf-ı müteveffâ-yı menlu Mustafa bağçesi ve bir tarafı müteveffâ-yı  Küçük 

Ali’nin veresesi menzili ve bir tarafı bostan çarşu dükkanına mahsûs ve bir tarafı tarîk-i âmm 

ile mahdûdül mümtâz ve tahtânî müteahhid oda ve bir mikdâr havlu ve iki kanad kebîr kapuya 

müştemil bir bâb mülk hanın nısf-ı hissesi seniyyesi müvekkilem pederim mûmâ-ileyh Ali 

Muhlis Efendi ve diğer nısf-ı hisse-i seniyyesi dahi akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin benim 

bi-tarîkü’l-şeraitül-iştirâkül-sui yedimizde mülk-ü hakkım ve hisse-i sarih-imiz olmağla 
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salîfü’z-zikr hâne-i mahdûd-ı mezkûre cem‘-i tevâbi‘ ve levâhiki ve kaffetü’l-hukuk ve’l-

murâfıkı tarafeynden 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 on beş bin guruş mûmâ-ileyh İzmirli Mehmed 

Efendiye bi’l-asâle ve bi’l-vekâle bey ve temlîk ve mahalinde kabz-ına  taslît eylediğinde ol 

dahi ber-minvâl-i muharrer istidâ ve temlîk ve tesellüm  ve kabûl eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı merkum on beş bin guruş müşterî-i merkum Mehmed Efendi’den bi’l-asâle ve 

bi’l-vekâle tamamen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d hâne-i mahdûd-ı mezkûrda 

benim ve müvekkilem pederim mûmâ-ileyh Ali Muhlis Efendi aslâ ve kat'â alâka ve 

medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla mûmâ-ileyh İzmirli Mehmed Efendi müstakîlen 

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’s-

sâbi ve’l-işrîn min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 Şühûdü’l-hâl 

A‘zâ-yı meclisten Ahmed Pertev Efendi 

Müderrisiden Turan İsmâîl Efendi 

 Şehbenden vekili Ahmed Tevfik Efendi 

 A‘zâdan Osmanzade Mustafa Bey 

 Mahkeme Katibi  ? Efendi 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır İsmâîl Ağa 

 Muhzır Salih Ağa 

 

zevce-i mezbûre ber-mûcib-i defter-i kassâm zevce-i müteveffâ-yı merkum terekesinden 

müsbit olacağı olan beş yüz guruşdan üç yüz para ve kırk buçuk guruşunu muciz ve yüz 

altmış buçuk guruşdan rızâsıyla farig olub derûn-ı defter-i kassâm-ı mezkûrda muharrer 

menzil dahi ber-nehc-i merkum resmiyyelerinde aynen ifâ olunduğu iş bu mahale şerh verildi 

 

     No:15 

     Medine-i Antalya’ya muzâf  İstanos Nâhiyesi kurâsından İmecik Karyesi ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât iden Hacı Oğlu Mehmed bin Mustafa bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Hüseyin ile sulb-i kebîr oğlucHüseyin ve sulbiyye-i kebîre 
                                                             

 ‘Antalya’ya’ belgede Antalya olarak yazılmış doğrusu Antalya’ya olacak 
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kızları Emine ve Ümmi’ye münhasıra olduğu lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra bais‘ü’l-kitâb tahrîr ve beyne'l-verese bi’l-faraziyyetü’ş şer‘iyye taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr dur ki müteveffâ-yı ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-

râbi‘ aşere min şehr-i Recebü’l-ferd li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Mevcûd kısrak aded 1    Mezkûr  feraiş-i bey’ ma-imtisal 

400 guruş      oldukları taleb-i semen 

       100 guruş 

 

Def‘a ma-imtisal oldukları    

Bir kısrak semen      

200 guruş      

 

1352 guruş 

72 guruş          Masârif-i techiz ve tekfîn varaka-bahâ' ve kaydiyye resm-i kısmet 

1278 guruş     Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevcetü’l-mezbûr Hadice Hatun  Hissetü’l-ibnü’l-merkum Hüseyin 

150 guruş 30 para     559 guruş 5 para 

       

Hissetü’l-binte’l-mezbûre Emine   Hissetü’l-binte’l-mezbûre Ümmi 

559 guruş 22,5 para     279 guruş 22,5 para 

 

 

     XIV/7a 

     No:15 

     Binte’l-mezbûre Emine dahi fevt olub verâset-i zevc-i metrûki Hürrem oğlu Hüseyin nâm 

kimesne ile vâlidesi mezbûre yine Hadice’ye binte’l-merkum Hüseyin ve sadriyye-i sagîre 

kızı Aişe li-ebeveyn kebîr er karındaşı merkum Hüseyin li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre 

Ümmi’ye münhasırae olduğu lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîre-i 

mezbûrenin velisi babası merkum Hüseyin mevrûse-i kibar taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i 

                                                             

 ‘li-ebeveyn’ mükerrerdir 
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şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan  tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûredir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-târihül mezkûr 

 

Bâlâda muharrer kendinden     Tanalı kara sığır ineği aded 1 

evvel vefât iden babası müteveffâ-yı   beyan olmuştur 

merkum Hacı oğlu Mehmed’den   250 guruş 

müntakil hisse-i ırsiyyesi 

279 guruş 22,5 para 

 

Def‘a bey olunan kara    Mevcûd  kara sığır ineği aded 1 

Sığır ineği aded 1     180 guruş 

180 guruş 

 

Öküz aded 1 Dişi merkeb aded 1 

200 guruş      150 guruş 

 

Def‘a siyalı -?      Bir tüfenk timur 

dinilen merkeb aded 1    190 guruş 

150 guruş 

 

Yirmilik altun aded 3     Rub altun aded 10 

100 guruş      fiyat yok 

 

Beşlik altun aded 3     Gümüş eski ? 

15 guruş      30 guruş 

 

Bakır kuşak aded 1     İran-i mehasir kıyye aded 2 

75 guruş      50 guruş 

 

Sağır kilim aded 1     Zevce-i merkum Hüseyin 

20 guruş      zimmetinde mehr-i müeccel 

       41 guruş 22,5 para 

 

Cem‘an yekûn 
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2110 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

100 guruş 

 

Resm-i kısmet      Kaydiyye 

53 guruş      3 guruş 

 

Masârif-i müteferrika 

45  guruş 

 

Yekûnü’l-ihrâcât  

2010 guruş 22,5 para 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’l-zevcetü’l-merkum Hüseyin  Hissetü’l-mezbûre Hadice 

502 guruş 20,5 para     335 guruş 3,5 para 

       

Hissetü’l-binte’l-mezbûre-i sagîre Habibe  Hissetü’l-zevcetü’l-abinü’l merkum 

100 guruş 11 para     Hasan 

       111 guruş 26 para 

 

Hissetü’l-binte’l-abinü’l mezbûre Ümmi 

55 guruş 2,5 para 

 

     No:16 

     Teke Sancağı dahilinde Kaş’ın Kalkanlı Kazâ’sı kurâsından İslamlar Karyesi ahâlîsinden 

iken sene-i sâbıka yani bin iki yüz seksen senesi zi’l-ka‘deü’ş-şerîfesinin yirminci günü 

katilen vefât iden Hadice oğlu Molla İsmâîl ibnü’l-merkum Ahmed ibn-i el-Hâcc İsmâîl’in 

verâseti-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Hüseyin nâm Hatun ile zevce-i mezbûre 

Fatıma Hatun dan mütevellidler sulb-i sagîr oğlu Ahmed ve sulbîyye-i sagîre kızı Meryem’e 

münhasıra oldu mahzar-ı hasm-ı cahîdden bi’l-ispat lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra  sagîr-i mezbûrenin leb-i emmileri olub tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘-i den 
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nasb olunan iş bu merbût-ı arzuhal Hacı Hüseyin ibnü’l-merkum Ahmed nâm kimesne 

sagîran-ı mezbûran Ahmed ve Neriman’ın vasî-i mensubları olmağla bi’l-vesâye ve zevce-i 

mezbûre Fatıma Hatun’nun tarafeynden dahi zikr-i âtî husûsda da‘vâya vekîl-i müseccel-i 

şer‘isi olmağla bi’l-vekâle kazâ-i mezbûrun Karsi Livâsı bulunan Medine-i Antalya meclisine 

mahsûs odada bi’l-cümle a‘zâ-yı meclis-i livâ hazır oldukları halde makul meclis-i şer‘îmizde 

maktûle-i mezbûrun katlî olmak üzere ahz-ı kerafet olunarak târih-i merkumdan berü seniyye 

mezbûre hükümet meclisinde mahsûs ve devlet-i rehnde (silik) ve istihlâk-ı icrâ‘ olunmakda 

isede bir rüşte ve ma’lumat olunduğu halde meclis-i mezkûre (silik) ihzâr olunan yine karye-i 

mezbûre ahâlîsinden derûn-ı arzuhal-i mezkûre ism-ileri mezkûr iş bu bais‘ü’l-i‘lâm Kara 

Kitabı oğlu İsa ve biraderi İsmâîl ibn-i  Kara Kitab Mehmed nâm kimesneler muvâcehelerinde 

bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı merkum ile 

İsmâîl bin iki yüz seksen senesi zi’l-ka‘deü’ş-şerîfesinin yirminci günü kuşluk vakt-i karye-i 

mezbûrede vâki‘ anbarda tohum çıkarırken  merkuman İsa ve İsmâîl’le birlikte olan kebîr 

hatab ile bi’l-ittifakî ve mâ- müteveffâ-yı merkumun bagir-hakk ahur başında zarb ve zarb-ı 

mezkûrlarından müteahhiren on saat üzerinde merkuman İsmâîl fevt olmağla muceb-i şer‘îsi 

merkuman üzerlerine icra olunmak bil-vesâye ve bi’l-vekâle muradımdır didikde gıbbe’s-suâl 

merkuman İsa ve İsmâîl cevablarında külliyen ve kat'iyyen inkârda müessir olmalarıyla 

müddeî-i vasî-i ve vekili merkum Hüseyin den ber-vech-i muharrer müddeâsını müteallik-i ve 

muvaffak-ı beyyine-i taleb olundukda lede’l-istihal ve alel-mehal-i ve muharrer ve murur-u 

müddet mehl-i şer‘î murur-u birle ityân-ı beyyineden ve isbât-ı müddeâdan bi’l-külliye acîz 

ve hâzır olmağla müddeî-i vasî ve vekîl-i merkum Hüseyin talebiyle merkumen İsa ve İsmâîl 

her biri bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î üzre tahlîf olunmağın mûcibince müddeî-i vas’ı ve 

vekîl-i merkum Hüseyin da‘vâ-yi mezkûresiyle merkuman İsa ve İsmâîl bilâ-beyyine 

muârazadan men' olunduğu mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından Mustafa Kudsi yediyle 

Antalya mahkemesinde yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ve’l-işrîn min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

     XIV/8 b 

     No:17 

     Medine-i Antalya Suru dahîlinde vâki‘ İskender Çelebi Mahallesi ahâlîsinden olub zikr-i 

âtî mülk-i menzilin arsanın hangi olduğu deyn-i müteeccilen zuhûr-ı ilâm maliyen ihbârlarla 

tahkik olan ve yağ esnâfından Sakar oğlu Mehmed Ağa ibn-i İbrahim nâm kimesne meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde bais‘ü’l-kitâb gemi hevacesi İdris Efendi ibnü’l-Şeyh Mehmed Efendi 
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mahzarlarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna 

değin (silik) mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafı benim ile arsa-i 

mezkûr olan suret-i ve bir tarafı Mehmed Muradani menzil-i tarafından mukaddem merkum 

İdris Efendi’ye Bey eylediğim altışar karış mikdârı mülk-i arsa ve bir tarafı  ?zade Osman 

Efendi menzili ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd bir mikdâr mülk-i menzil-i arsa mahal-i 

cümleten maîşetimle ve kahveye tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve tagrîr ve 

gabin ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘ ile üç 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 mezkûr üç bin guruşu müşterî-i 

merkum İdris Efendi yedinde tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d arsa-yı 

mahdûd-ı mezkûrda aslâ benim alâka ve medhâlim kalmayub bey‘-i  müştemilâtıyla mezbûr 

İdris Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve mâ-yehtâr 

mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-

yevmi’s-sâmi ve’l-işrîn min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

İmâm-i mahalle-i el-Hâcc İsmâil 

Mahalle-i mezbûreden ahcı Ali Ağa 

Mahalle-i mezbûre sakînlerinden Liman Reisi el-Hâcc Ahmed Ağa 

El-Hâcc Hanifi Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     No:18 

     Medine-i Antalya Mahallesinden Sağır Bey mahallesi sakînelerinden Aişe bint-i Mehmed 

nâm Hatunun zevci ve tarafeynden zikr-i âtî-i bey‘-i ikrâr ve ilâmı hüccet-i vekîl oğlu zât-ı 

mezbûruyla bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye-i arîfan-ı münâdî Mehmed Ali ibn-i Hacı Hasan ibn-i 

Mehmed  şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘-i levâhik olan Hüvace Ali Baba 

ibn-i Hasan meclis-i şer‘-i şerîf-i enver ve yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden iş bu bais‘ü’l-

vesîka Timurcu Hasan Usta ibn-i Musa mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

idüb benim ve müvekkilem Aişe Hatun akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde mülk ve 

hakkım olan mahalleyi mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Yazırlı Hacı Mustafa menzili ve bir 

tarafdan Gök Hacı Hasan  oğlu El-Hâcc Hafız Hasan menzili ve bir tarafdan Yağcı oğlu 
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Mehmed menzili ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk-i menzilimin arsasından 

mezkûr tarîk-i âmm tarafından tûleden yedi zira ve arzen yedi zira kalanı ikrâr ve mükerrerât-ı 

fâsıla-ı ve mefail ba‘de’l-imtiyâz arsayı menzil-i mezkûr bil-cümle maîşetimle tehviye 

tarafından îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

merkum Hasan Usta’ya  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 bin guruş müşterî-i merkum Hasan Usta yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl 

ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d benim arsayı menzil-i mezkûrda asla ve kat'â alâka ve 

medhâlimiz kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla merkum Hasan Ustanın mülk-i müşterâsı ve 

hakk-ı sarfı olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i mâ-yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun imdi 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu yevmi’s-sâmi ve’l-işrîn min 

şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Moralı Halil Ağaoğlu 

Hüseyinoğlu Mehmed Ali 

Yapucu Mehmed Usta 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa 

Hazır-ı Salih ağa 

ve gayr-i hum 

 sahh 

 XIV/9 a 

 No:19 

 Medine-i Antalya Nevâhisesi’nden Kızılkaya Nâhiyesi  Ser kurâsından Bademağaçı 

Karyesi ahâlîsinden Mehmed Efendi ibn-i Hacı Ömer meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine 

medine-i mezbûre nevâhiyesinden Döşemealtı Nâhiyesi kurâsından ?  Kâryesi ahâlîsinden iş 

bu bais‘ü’l-vesîka Molla Mustafa bin Mustafa bin Musa mahzarında ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde iştirâ-i mülk ve hakkım olan salîfü’z-

zikrin Bademağaçı Karyesinden vâki‘ bir tarafdan koca Arab oğlu Bekir Bağı ve bir tarafdan 

Hamiye oğlu Baki bi’l-cümle-yi maîşetimle ve bi-hüviyye tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî 

şurût-ı müfside ve muvâzaadan bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile merkum Molla Mustafa’ya 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 mezkûr iki bin guruşun 
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bin yüz seksen guruşunu benim merkum Molla Mustafa’ya zimmetinden cihet-i tarafdan ve 

benim olan bin yüz seksen guruş (silik) ve mahsub ve sekiz yüz yirmi guruşunu dahi merkum 

Molla Mustafa yedinden  tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ve behr-i yerimiz ifâ-i deyn ve 

istifâ-i hakk eyledik fî-mâba‘d benim bağ-ı mahdûd-ı mezkûrda mezkûrda asla ve ve kat'â 

alâkam kalmayub müşterî-i merkum Molla Mustafa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi 

olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-ı yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu yevmi’s-sâbi‘ve’l-işrîn min şehr-i Şabanü’l-

muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Bademağaçlı Topal İsa oğlu Mümşir 

 Gök Ali oğlu Hurşid 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır Salih Ağa 

 ve gayr-i hum 

 

 No:20 

 Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i  Antalya Kurâsından Mandarlı Karyesi ahâlîsınden Atçı oğlu Mustafa ibn-i Ali nâm 

kimesne medine-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde yine karye-i mezbûre 

ahâlîsinden Abdulkerim ibn-i Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde yedimde malım ve 

mülküm olan altı re‘s kara sığır ineği ve üç re‘s kısrak ve iki re‘s davarımı tarîhınden altı sene 

mukaddem ücret-i muvâcehesiyle medine-i mezbûre Nevâhiyesinden Kızılkaya Nâhiyesinde 

İnhan Karyesi yaylasında rai‘ itmek üzere merkum Abdulkerim yedinde teslîm ol dahi 

yedimden ahz ve kabz ve emrim olmayan Karakoyunlu yaylasına getürüb rai‘ itmekde iken 

yedinde taaddî ve te’sirinden nâşî mecmû  bin dokuz yüz guruş kıtmetlü üç re‘s sığır ineği ve 

bir re‘s butlacı dişi devem zayi olmakla suâl olub kıymet-i mezkûreleri olan meblağ-ı mezkûr 

bin dokuz yüz guruşu bana malından zamîn olmak üzere merkum Abdulkerim’e tenbih 

olunmak matlubumdur deyü tasaddî eylediğim da‘vâmdan bi’t-tevsit mesalihin merkum 

Abdülkerim ile kat'âül-menzi bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ merkumun yedinde malı olub müşahâde yüz 
                                                             

 ‘mezkûrda’ mükerrerdir 
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gurul kıymetlü bir re‘s buzağlı sarı inek üzerine mâl-ı mezkûr kabul itmek bire malı olan 

mezkûr dört yüzden mâ-adâ ziyâde müddeâsı ve bi’l-cümle husûs-ı mezkûre müteallike-i  

da‘vâden merkum Abdülkerim’in zimmetli ibrâ-i râci‘şer‘i ile bir ve iskat eylediğimde ol dahi 

ber-vech-i muharrer ibrâ-i mezkûru kabul ve mezkûr ineği hazurun tarafında bana  teslime 

ahd eyledü deyü karar ve tasarrufları hasebiyle ve  bi’t-tamâm huzûrı âlilerine i‘lâm olundu 

el-emr li-menlehü’l-emr fi’l-yevmi’s salis min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti âhdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:21 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     An-asl Rodoslu olub hâl-i hazem medine-i Antalya’da mütemekkin iş bu merbût-ı arzuhal 

de mezkûrü’l-ilâm dullar tâifesinden devlet-i âliye tebaasından Rum milletinden Kosdandi 

veled-i Lefter medine-i mezbûre mahallesinde meclis-i şer‘î  huzûr-ı lâzımü’t-tevkîrde an-asl 

Asitaneli olub kezâlık medine-i mezbûrede mütemekkin tebaa-yı devlet-i aliyenin Ermeni 

milletinden Bağrusar veled-i Kirkor muvâcehesinde merkum Bağrusar zimmetinde derkar bu 

meyamdan hânemizden bâki dokuz yüz doksan dokuz guruş alacak hakkım olmağla meblâğ-ı 

bâki mezkûru merkum ba‘de-i-ruz bi’t-taleb ederum deyü tasaddi eylediğim da‘vâmdan bi’t-

tav‘ihâ mesalihin merkum Bağrusar ile kazaen bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ beş yüz guruş üzarine sulh 

olduğumdan ol dahi sulh-i mezkûr-ı kabul itmekle ba‘de’l-sulh-ı mezkûrundan mâ-adâ ziyâde 

müddeâsı bi’l-kâmile husûs-ı mezkûre müteâllik-i da‘vâdan merkum Bağrusar’ın zimmetini 

ibrâ-i sahîh-i şer‘î ile (silik) dahi husûs-ı mezkûre müteallik-i da‘vâdan benim zimmetim ber-i 

sahîh-i şer‘î ile her birimiz ibrâ ve iskât ve yine tarafeynden herbirimiz âherin bir sene-i 

ba‘de’l-kabûl merkum Bağrusar’dan müstesni ba‘de’l-sulh-ı mezkûr beş yüz guruş içinden 

rûz-ı sarfdab bana diye kayd edülür deyü ikrar ve tasrîfleri tescil ve mübâşirleri asâkir-i 

zabtiyye neferâtından tezvîc-i hıyn-ı yedimle huzûr-ı alilerine ilâm olundu el-emr li-

menlehü’l-emr fi’l-yevmi’s salis ve aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti âhdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/10 b 

     No:22 

     Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Kara Mahallesi ahâlîsınden olub zikr-i âtî  nısf-ı 

mülk ve itmekçi dükkanının arsa ve müstakilen mülkü olduğu zeyl-i hüccetde muharrerü’l-

esâmî-i müslimin ihbârlarıyla mütehakkık olan Hafız Hasan ibnü’l-meteveffâ Hazinedar el-
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Hâcc Ebubekir Ağa nam kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bais‘ü’l-kitâb kahveci 

Mehmed Ömer Çavuş ibn-i Abdi Çavuş mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb Medine-i Antalya’da sûk-i sultânîde Kale Kapusu civarında vâki‘ bir tarafdan 

Aşık Doğan Mahallesinin avârız vakfı itmekçi dükkanı ve bir tarafdan kal‘a hendeki ve bir 

tarafdan Hacı Şeyh Efendizade Süleyman Efendi’nin tasarrufunda Hamidiye vakf-ı dükkanı 

ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd  ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk itmekçi 

dükkanının nısf-ı hisse-i şâyiası bin iki yüz kırk bir senesi cemazîye’l-evvelinin on yedinci 

günü tarihiyle müverrah ve evvel-i tarihinde medine-i  mezbûre nâibi bulunan Osman 

Efendinin imzâ‘sıyla mûmzaen ve hatmiyle mantuki bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye nâtık olduğu 

üzere tedris-i müteveffâyı Hazînedâr el-Hâcc Ebubekir Ağa’nın ve ile’l-vefât yedinde mülk ve 

hakkı olub ba‘de’l-def‘eat arsa ve müstakîlen bana intikâl itmekle salîfü’z-zikr dükkân-ı 

mahdûd-ı mezkûre olan nısf-ı hisse-i şâyiası tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside 

ve muvâzaada ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile sekiz bin guruş mezbûr İzzet Çavuşa bey ve 

temlîk ve şâyian teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabul 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr sekiz bin guruşu müşterî-i mezbûr Mehmed 

İzzet bais‘ü’l-yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d nısf-ı dükkanı 

mezkûrda benim aslen ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub mezbûr Mehmed İzzet Çavuşun 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur 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’s-sâmi‘ve’l-

işrîn min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Çividcioğlu Ahmed Çavuş 

 Kapucu Müezzin oğlu Bakkal Hüseyin Onbaşı 

 Ömer zâde Mehmed Bey 

 Bağcı Halil Ağa 

 Molla Ali Oğlu 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır Salih Ağa 

 ve gayr-i hum 

 
                                                             

 ‘nâm’ belgede mükerrerdir 
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     No:23 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Tekke Sancağı dahilinde kâin Elmalı Kazâ’sı kurâsından İlyağı Karyesi ahâlîsinden Sabahi 

oğlu Mahmud bin Osman nâm kimesne Medine-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer‘imizde 

medine-i mezbûre müttehizan meclis-i a‘zâsından ve rikâb-ı şâhâne kapucubaşılarından 

rif'atlü Moravi Ağa ve yine a‘zâyı meclisden fütüvvetlü Moravi Ahmed Sertu efendi ve 

dersaadetden mükerremetlü Mustafa Efendi ve Sadi Efendi hazır oldukları halde medine-i 

mezbûre kurâsından Hüriler Karyesi ahâlisinden bais‘ü’l-ilâm Hacı Bekir oğlu Ali 

muvacehesinde mezbûr Ali tarîh-i i‘lâmdan dört ay mukaddem karye-i merkumda vâki‘ 

menzilim önünde bıçak ile beni karnımdan ve taş ile gözümden ahd ve bi-gayr-i hakk-ı zarb 

ve cerh eyledi deyü merkumun inkârına mukarin akdi eylediğim da‘vâmdan merkum Ali izz-i 

inkâr bana altı yüz guruş virmek üzere ba-tavassut mesalihun ba‘de’l-akdü’l  mesalihât ve’l-

kabûl ba‘de’l-sulh-ı  merkum altı yüz guruşu mezbûr Ali iş bu mezlis-i şer‘ide tamâmen  bana 

def‘ ve teslîm ben dâhi yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz idüb merkum Ali bedel-i sulh deyü 

bana merfû' olan altı yüz guruşun istirdâd yine müteallik-i da‘vâdan benim zimmetimi ibrâ-i 

âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskat itmek ben dahi haber-i mezkûre ma’kûs-ı muhile 

müteallike-i da‘vâdan merkum-ı Ali’nin zimmetini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskat ve 

yine herbirimiz âheren ibrâsını ber-mantuk-ı muharrer kabul idüb bu vechle kat‘i niza refi 

husûmet eyledük deyü tarafeynin ikrâr ve tasrifleri mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından 

Burduri Mustafa Koca yediyle huzûrı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-menlehü’l-emr fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ve’l-işrîn min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

     No:24 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Elmalı Mahallesi sakînlerinden Mehmed ibn-i Matır 

İbrahim oğlu Hüseyin hâzır olduğu halde medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘îmizde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Aydınlı Mehmed ibn-i Mahmud 

muvâcehesinde mahalle-i mezbûre İmamı Hafızlı Ahmed Efendi ve ahâlîsinden Bahri bin ali 

hâzır oldukları halde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb ben sene-i sabık yani bin iki yüz 

seksen senesi şehr-i Ramazanü’l-mübârekin yedinci güni arsa yedimde malım olub iki bin 

guruş kıtmetli olan medine-i mezbûre mahalle-i merkumede vâki‘ etraf-ı erbası Siracı Alî ve 

Moravi Halil Hifaf Hacı Hasan menzilleri ve tarîk-i âmm ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-
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müştemilât bir bâb mülk-i menzilimi merkum Aydınlı Mehmed’e dokuz yüz guruş semen-i 

merfû' ve makbûz bey‘ ve teslîmi itmişdim ancak menzil-i mezkûrun hıyn-ı beyanımla iki bin 

guruş kıymeti olub beni takrîr itmeğe sûal olunur bana merfû' olan meblağ-ı mezkûr dokuz 

yüz guruş yedimden ahz ile menzil-i mahdûd-ı mezkûru bana teslim (silik) itmek ve merkum 

Mehmed menzil-i mezkûru tarîh iştirâsından senevî yüzer guruş icâr ile müşâcere olub 

müddet-i mezkûre her müclemi yedi yüz guruşdan bana ancak iki yüz elli beş guruş 

zimmetinde kalmağla meblağ-ı  bağ-ı mezkûru dahî bana teslîm merkum Mehmede tenbîh 

olunmak matlubumdur deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında ber-vech-i muharrer menzil-i 

mezkûrda yedi sene ? ihbâr olduğunu ikrâr ancak ben ondan sene-i altmış guruş îcâr ile istîcâr 

idüb ve her sene bedel-i mezkûr altmış guruşu yediyle teslîm idüb ve menzil-i mahdûd-ı 

mezkûru hıyn-ı iştirâmda semeni mislli ancak dokuz yüz guruş idi deyü benim tagrîr ve 

ziyâde  (silik) derkar idüb ol vechle beynimizde münâzaât (silik) ceryan itmiş idi el-hâlet-i 

hazîhi beynimizde muslihûn-ı tavassutuyla beynimiz ıslah ve talif olunub ben ber-vech-i 

muharrer tasaddi eylediğim da‘vâmdan bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ merkum merkum Mehmed ile yüz 

elli guruş bedel-i merfû' ve iş bu yine sulh olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer sulh-ı 

mezkûru ba‘de’l-kabûl ziyâde müddeâm ve bil-kamile husûs-ı mezkûre ve bey-i mezkûrda 

tagrîr ve yemin fâhiş  müddeâsına müteallik  da‘vâdan merkûm Mehmedin zimmetini ibrâ ve 

iskât eylediğimde ol dahi kezâlık husûs-ı mezkûre müteallike-i da‘vâdan ibrâ ve iskat ve her 

birimiz âherin ibrâ ber-minvâl-i muharrer kabûl eyledik deyü ikrâr ikrâr ve tasdîkleri tescîl ve 

bi’t-tamâm huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s salis min şehr-

i Şabanü’l-muazzam li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/11a 

     No:25 

     Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem 

vefat iden Hacı Halil oğlu Mehmed bin Mustafa bin Abdullahın verâset-i li-ebeveyn kız 

karındaşı Dudu Hatun bint-i Mustafa ve ümm-i kızkarındaşı Şerife Hatun bint-i Mehmed ve 

kendinden evvel vefât iden leb-i er karındaşı Abdullah Çavuşun oğulları Sagir Mustafa ve 

Mehmed Ali ve Osman’a münhasıra oldukdan sonra Keresteciler Mahallesi ahâlisinden ve 

canîbinden İbrahim Efendi ibn-i Hasan medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde 

verese-i mezbûrunun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb-ı vasîleri Şeyh Sinan 

                                                             

 ‘mezkûru dahî’ mükerrerdir 
 ‘merkum’ belgede mükerrerdir 
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Mahallesi âhdîsinden Dur Ali ibn-i Abdullah mahzarlarından üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Hacı Halil oğlu Mehmed kable’l-vefât hayatında ve kemâl-i 

akl ve sıhhâtinde şühûd-ı tahzilinde beni cem‘-i malının sülüsünü vesaya-i muâyenesine 

sahhü’l-leühtar nasb ve ta‘yîn idüb muasıra vefât itmekle ber-mûcib-i defter-i kassâm sahhü’l-

bâkî terekesi olub verese ve vasî-i merkumunun bi’l-verâse ve bi’l-vesâye vaz‘ü’l-yed 

eyledikleri ve bin yetmiş beş buçuk  guruşun guruşun  sülüsü olan bin üç yüz elli sekiz buçuk 

guruşunu teke mütesellimi verese-i ehil ve vasî-i merkumun kıbel-i şer‘îden tenbîh olunmak 

bi’l-vesâye matlubumdur deyü da‘vâ ettikde onlar dahi ber-vech-i muharrer serik-i müteveffâ-

yı merkum vaz‘îyyedlerini ikrâr mâ-adâ müddeî-i  merkumun vasiyyet-i müddeası 

ma‘lûmumuz değildir  deyü inkâr itmeleriyle müddeî-i vasî-i merkumdan müddeasına 

mutâbık beyan taleb olundukda li-ecli’l-şahâde meclis-i şer‘îde hâzıran olan Timurcu Kara 

Mahallesi ahâlîsinden Moravi Mehmed bin Ahmed ve Şeyh Sinan mahallesi ahâlîsinden 

itmekci esnafından  Hüseyin  ibn-i İbrahim İstinsaha ve olundularında fihaü’l-tahkik 

müteveffâ-yı merkum Hacı Halil oğlu Mehmed hayâtında ve kemâl-i akl ve sıhhâtinde iş bu 

müddeî-i merkum İbrahim Efendiye sülüs ve (silik) maiyet ve gayr-i maiyyetisine bizim 

hûzurumuzda vasî-i muhtâr-ı  nasb ve ihtiyâr idüb musarra vefât eyledi biz bu husûsa bu 

vech-i üzere şâhidleriz şahâdet dahi ideriz deyü her biri müttefik’ül ve iltifât ve’l-yemîn edâ-i 

şahâdet-i şer‘iyye eylediklerinde ba‘de’t-ta'dîl lede’t- tezkiye şahâdetleri hayr-ı kabulda vâki‘ 

olmağın müddeî-i merkum İbrahim Efendinin vesâyetine ba‘de’l (silik) müteveffâ-yı merkum 

Hacı Halil oğlu Mehmed’in sahhü’l-bâkî terekesi olan ber-mûcib-i defter-i kassâm dört bin 

beş yüz buçuk guruşun  sülüsü olan bin üç yüz elli buçuk guruşu müddeî-i vasî-i merkum 

İbrahim Efendiye teslim verese-i merkumundan merkum Dudu ve Şerife Hatunlar ile sigâr-ı 

mezbûrunun vasîleri merkum Dur Ali’ye tenbîh olunmağın mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-âti şehr-i Ramazânü’l-mübârek li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme Kâtibi İsmail Efendi 

Dikici esnâfından Ali Onbaşı 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzırbaşı Ali Ağa 

Muhzır İsmail Ağa 

ve gayr-i hum 
                                                             

 ‘guruşun’ belgede mükerrerdir 
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     XIV/12b 

     No:26 

     Medine-i Antalya kurasından  Yalaklı Karyesi ahâlîsinden Merves  Oğlu Hasan ibn-i Ali 

nâm kimesne medine-i mezbûre  mahkemesinde meclis-i şer‘-imizde yine karye-i mezbûrda 

ahâlîlerinden Hacı Salih oğlu ve karındaşı Ahmed bin Salih muvâcehelerinde yedimde mâlım 

olan devemden doğmuş bir res‘ bir yaşında yedi yüz elli guruş kıymetlü deveyi torum  

tarihinden iki sene mukaddem vefât-ı hisarda merkumenin tarlası civârında helâk olmağla 

merkuman helâk itmek ihtimâli olduğundan merkumana suâl olunub kıymetli olan meblağ-ı 

mezkûr yedi yüz elli guruş bana bâ-ellerinden zâmin olmak üzere merkumana cebr ve tenbîh 

olunmak matlubumdur deyü tasaddi eylediği da‘vâsı bu rütbe ile müvecceh ve mültefît 

olmayub husûs-ı merkumdan merkuman Mehmed ve Ahmed’e şer‘ül-miyân dahi teveccüh 

itmemek müddeî-i merkumenin da‘vâ-ı mezkûresine ilifât olunmadığı bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l- selh Şabanü’l-muazzam li-seneti âhdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:27 

     Medine-i Antalya Suru dahîlinde vâki‘ Tuzcular Mahallesi sakînlerinden zât-ı ta‘rîf-i şer‘î 

ile ma‘rife olan el-Hâcc Hadice bint-i Ömer nâm Hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ma- 

zevc-i bais‘ü’l-kitâb Alanyalı Zabtiyye el-Hâcc Mehmed Ağa ibn-i Ali nâm kimesne 

mahzarında bi’t-tav'iha ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin 

şer‘an ve müstakilen yedimde mülk ve hakkım olub salîfü’z-zikr Tuzcular Mahallesi’nde 

vâki‘ bir tarafı müteveffâ-yı Bayraktar oğlu Hasan veresesi menzili ve bir tarafı Yapucu 

Yusuf menzili ve bir tarafı müteveffâ-yı Mansub el-Hâcc İbrahim veresesi menzili ve taraf-ı 

râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki oda ve sofa ve tahtında bir mağra ve eşcâr-ı müsmire 

ve gayr-i müsmireli bir mikdâr havlu ve iki kanat  zokak kapusını müştemil bir bâb mülk-i 

menzilimin nısf-ı hisse-i şâyiasını mülküme ibka‘ idüb nısf-ı hisse-i şâyia ikrâsını cümleten 

maîşetimle ? tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-i mübtelâ ve tagrîr ve 

gabin muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile altı bin guruş zevc-i merkum el-Hâcc 

Mehmed Ağa’ya  bey‘ ve temlîk ve şâyian ve teslîm eylediğimde ol dahi ber- minvâl-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum altı bin 

guruş zevc-im mezbûr el-Hâcc Mehmed Ağa yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz 

eyledim fî-mâba‘d  menzil-i mahdûd-ı mezkûrun nısf-ı hisse-i şâyiasından  benim asla ve 

kat'â alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla zevcim  mezbûr el-Hâcc Mehmed 
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Ağa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sahîhi olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î müşterî-i mezbûr el-Hâcc Mehmed Ağa’ya 

yine meclis-i şer‘-i şerîf-de bi’l-velâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb balada 

mezkûrü’l mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzilde bâ-şerifü’l şer‘an 

yedimde mülk ve hakkım olan nısf-ı hisse-i şâyiamı sulb-i sagîr oğlum iş bu hâzır-ı bi’l-

meclis Ahmed’e hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile hibe ve temlik ve işhâd eyledim ba‘de’l-yevm 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrda  benim aslâ alâkam olmayub nısf-ı hisse-i şâyiasını zevcem 

mezbûrenin ve nısf-ı hisse-i şâyia-ı âher dahi oğlum sagîr-i mezbûrun malı ve mülkdür 

didikde vâki‘hâl-i hıfzü’l-lil-makal bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ve’l-işrîn min şehr-i 

Şabanü’l-muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 Şühûdü’l-hâl 

       A‘zâdan fütüvetli Moravi Ahmed Pertev Efendi 

       Antalya Kaziyye memuru fütüvetli El-Hâcc Ahmed ağa 

       Mahkeme Kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

 Muhzurbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır Salih Ağa 

 ve gayr-i hum 

  

     XIV/13 a 

     No:28 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya kurâsından Zeytun Karyesi ahâlîsinden Zeybek Ağa Ali bin İsmail nâm 

kimesne medine-i  mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde medine-i mezbûre 

mahallâtından Arab Mescidi Mahallesi ahâlîsınden Zenci Hacı Cevahir bin Abdullah nâm 

kimesne muvâcehesinde yedimde malım olan dört yüz elli guruş kıymetlü bir res‘merkebimi 

târihiyeden bir ay mukaddem merkûm Hacı Cevahir’e iâde ve teslim eylediğimde ol dahi 

yedimden ahz ve kabz ve yedinde ve yedinde yirmi gün mürurunda taaddî ve tefsir (silik)  

olmağla suâl olunub kıymet-i mezkûresi olan meblağ-ı mezkûr dört yüz elli guruşu bana 

malından zâmin olmak üzere merkûm Hacı Cevahir’e tenbih olunmak matlubumdur deyü 

tasaddî eylediği da‘vâsı takrîr-i şer‘ dahi üzere meşrûa' ve iltifâta şayân olmamağla müddeî-i 

                                                             

’bi’l-velâye’ doğrusu bi’l-vekâle olacak 
 ‘yedinde’ mükerrerdir 
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merkumun da‘vâ-yı mezkûresine iltifât olunmadığı mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından 

Kurbeddin oğlu Musa yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:29 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Baba Doğan Mahallesi mütemekkinlerinden ve tebaa-yı 

devlet-i âliyenin Rum milletinden Astil veled-i Hacı Kostanti medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘ hatirü’l-lâzımü’t-tevkîrde yine medine-i mezbûre mahallesinden 

Hatib Süleyman mahallesi ahâlîsinden Molla Hasan ibn-i Eyüb nâm kimesne muvâcehesinde 

medine-i mezbûre mütemekkinelerinden ve tebaa-yı devlet-i âliyenin millet-i merkumesinden 

Yordan veled-i Yorgi hâzır-ı olduğu halde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb merkum Molla 

Hasan’ın müstâkilen yedinde mülk ve hakkı olan medine-i mezbûre çarşusunda vâki‘ bir 

tarafdan merkum Molla Hasan’ın diğer terzi dükkanı ve bir tarafdan hemşiresi Aişe Hatun 

dükkanı ve bir tarafdan Mustafa Bey dükkanı ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb 

dükkanını sene-i sabık Moralı  ibtidâ’sından iş bu sene-i mübareke gelecek Şubat nihayetine 

değin ? (silik) bana iki yüz guruş îcâr ve teslîm ve bedel-i mezkûr iki yüz guruş yedimden 

şayânen ahz ve kabz idüb ve iş bu sene-i mübareke gelecek Martı ibtidasından sene-i mezkûre 

Şubatı nihayetine değin bir seneliğini dahî iki yüz elli guruş Ba-Konturatu yine bana îcâr ve 

ben dahî istîcâr itmiş iken muahher iş bu hâzır-ı merkûm Yordan dahî iki yüz guruş istîcâr 

itmekle dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrdan beni ihraç ve medhâlim ider  olmağla suâl olunub 

müdâhale-i vakıâsı tenbîh olunmak matlubumdur deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevabında 

kaziyye-i minvâl-i muharrer üzere olub evlâd-ı Arabı merkûm Resti ile îcâr idüb ve 

muvahaza-ı hâzır-ı merkum Yordan îcârını bi’t-tav'ihâ ikrâr ve itirâf ve hâzır-ı merkûm 

Yordan dahi tasrîf itmekle alâ-mûcib-ikrâra muahhara olan îcâr-ı evvel şer‘an mûteber-i 

olmağla dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrda kelevvel merkûm Resti’nin müsteil cerr-i iskânı lazım 

geldiği bilâ-tamâm  huzur-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâmi 

ve’l-işrîn min- li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

     No:30 

     Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesine tâbi‘ Yelten Karyesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem fevt olan Gök Veliyüddin bin İsmail bin Abdullah’ın verese-i zevce-i 
                                                             

’bedel-i mezkûr’ belgede mükerrerdir 
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menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm Hatun bint-i Hüseyin ile sulbiyye-yi kebîre kızı Hafize ve 

li-ebeveyn erkarındaşı olub kezâlik kendiden mukaddem fevt olan Hüseyin bin diğer İsmail 

ibnü’l merkûm İsmail oğlu müteveffâ Nuri’nin oğlu müteveffâ diğer Veliüddin’in oğlu (silik) 

ve yine li-ebeveyn erkarındaşı olub kezâlik kendiden mukaddem fevt olan Halil ibnü’l 

merkûm İsmail oğlumüteveffâ Hasan’ın oğlu Süleyman münhasıra ba‘de’l-kable’l-kasım 

zevce-i mezbûre Ümmügülsüm Hatun dahi fevt olub verese-i sadriyye-i kebîre kızı Fatıma 

Hafize Hatun ile li-ebeveyn erkarındaşı oğulları Ahmed ve osman bin-el müteveffâ ile 

Abdullah ibnü’l merkûmesine münhasıra ba‘de’l-kable’l-kasım bint-i mezbûre Hafize Gatun 

dahi fevt olub zevce-i metrûki Ömer bin ahmed ile  sadr-ı  sagîr oğulları Mehmed ve Salih ve 

Sadriyye-i kebire kızları Aişe ve Fatıma Hatunlar ve sadriyye-i sagîre kızı (silik) Hadice’ye 

münhasıra olduğu ahz ve kabz hayatta her biri lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri 

kibâr (silik) Karyesi ahâlîsinden Ömer Ahmed bin İsmail ve Bademli Karyesi ahâlîsinden 

Halil ibn-i Hüseyin ve (silik) Karyesi ahâlîsinden Osman Efendi ibn-i Hasan şehâdetleriyle 

lede’ş-şer‘ü’l-enver bi’l-isbât zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sigâr-ı mezbûrenin babaları 

ve ümm-ileri zevc-i merkûm Ömer bin Hamid ve verese-i kibâr taleb taleb ve ma‘rifetleriyle 

ve taileri(tayıları) Mustafa Mesud Efendi ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm 

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-sâmi min Şabanü’l-

muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 

Karye-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-  İttisâlinde bahçe dönüm aded 1 

hudud ve’l-müştemilât bir bâb    1350 guruş 

mülk-i menzil        

(silik) guruş 

 

Öküz aded 3      Kara Sığır ineği res‘ 

1000 guruş      800 guruş 

 

Davar aded 21      Erkek merkeb aded 1 

700 guruş      ve dişi merkeb aded 1 

       600 guruş 
                                                             

 ‘taleb’ mükerrerdir 
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Katı yün aded 6 

 600 guruş 

 

Şemiri yün aded 2     Müsta‘mel çul aded 14 

150 guruş      100 guruş 

 

Müsta‘mel kilim aded 12    Çuval çift aded 14 

100 guruş      80 guruş 

 

Arpa aded 1      Anbar aded 2 

400 guruş      450 guruş 

 

Çamaşur leğeni aded 1    Bakır aded 3 

80 guruş      100 guruş 

 

İbrik aded 1      Kazgan 

50 guruş      160 guruş 

 

Nühas süt çömleği aded 1    Çorba leğeni aded 2 

30 guruş      60 guruş 

 

Tencere aded 2     Sini aded 1 

60 guruş      80 guruş 

 

Dihan aded 2      Köylü leğeni aded 2 

40 guruş      70 guruş 

 

Sahan aded 3      Çorba tası aded 2 

30 guruş      50 guruş 

 

Nakd-i mevcûd  

190 guruş 
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Köhne yorgan aded 1 Yağ menası aded 1 

Döşek aded 1      120 guruş 

Yasdık aded 2 

150 guruş 

 

Peynir menası aded 1     Balta aded 1 

20 guruş      Nacak aded 1 

       10 guruş 

  

Def‘a inek aded 1     Buzağı aded 2 

190 guruş      80 guruş 

 

Hırdavat-ı menzil 

200 guruş 

 

Cem‘an yekûn  

8925 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

Techiz ve tekfîn     Karye-i mezbûre camisine vesiyet 

240 guruş      483 guruş 

 

Karye-i mezbûre çeşmesine    Resm-i kısmet 

200 guruş      202 guruş 

 

Kaydiyye-i defter     Varaka-bahâ' 

13 guruş      2 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât (belgede yok) 

1240 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

7685 guruş 
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Hissetü’l-ibn-i ibnü’l li-ebeveyn   Hissetü’l-ibn-i ibnü’l li-ebeveyn 

uhdül- müteveffâ li-evvel mezbûr İbrahim  uhdü’l- müteveffâ-ül-mezbûr İbrahim 

1440 guruş      1440 guruş 

 

Hissetü’l-ibn-i ibnü’l-uhdü’l-    Hissetü’l-ibn-i ibnü’l-uhdü’l- 

müteveffâ-ül-saltü’l mezbûr Ahmed   müteveffâ-ül-saltü’l mezbûr Osman 

240 guruş      240 guruş 

 

Hissetü’l-zevcü’l- müteveffâ-ül-   Hissetü’l-ibnü’l müteveffâ-tül 

Saltü’l mezbûr Ömer     Saltü’l sagîrü’l-mezbûr Mehmed 

1080 guruş      926 guruş 

 

Hissetü’l-ibnü’l müteveffâ-tül   Hissetü’l-binte’l- müteveffâ-tül 

Saltü’l sagîrü’l-mezbûr Salih    saltü’l kebîretü’l mezbûreAişe 

926 guruş      463 guruş 

  

Hissetü’l-binte’l- müteveffâ-tül   Hissetü’l-binte’l- müteveffâ-tül 

Saltü’l kebîretü’l mezbûre Fatıma   Saltü’l sagîrü’l-mezbûre Hatice 

463 guruş      463 guruş 

 

 

verese-i kibâr-ı merkumundan İbrahim ve Süleyman ve Ahmed ve Osman ve Ömer ve zâtları 

ma‘rifeler Aişe ve Fatıma Hatun tereke-i müteveffâ-yı ol mezbûrdan ber-vech-i balâ 

herbirileri hisse-i irsiyyelerini tamâmen ve  kâmilen ahz ve kabz eylediklerini her biri ikrar 

idüb ve müteveffâ-tül saltü’l mezbûre Hafize’nin sadr-ı sigar-ı evladı merkûmdan Mehmed ve 

Salih ve Hadice’nin li’l-zikr-i mislî zattü’l ünsiyesini  hisse-i irsiyyeleri olan li-ecli’l-istirbâh  

babaları ve velileri mezbûr Ömer’e tamâmen ve kâmilen teslim olunduğu iş bu mahalle şer‘î 

virildi 

 

     XIV/14 b 

     No:31 

     Medine-i Antalya mahallâtından Çarşu Bahçesi Mahallesi ahâlîsinden olub medine-i 

mezbûreye muzâf nazar-ı İstanos’da kışlamak üzere sakîn iken bundan akdem fevt olan 



81 

 

 

Ahmed Ağa ibn-i Osman bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i memûka-i metrûkesi Hadice Hatun 

bint-i İsmail ile zevce-i evvelisi müteveffiye Ümmügülsüm Hatun’dan mütevellide sulbiyye-i 

kebîre kızı Zeliha ve zevce-i mezbûreden mütevellide sulbiyye-i sagîre kızı Havva Ana ve kız 

karındaşı Rabia Hatun bint-i Osman’a münhasıra olunduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra sagîrei mezbûrenin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb 

ve ta‘yîn olunan vâlidesi ma‘rifetü’z-zât zevce-i mezbûre Hadice Hatun ve verese-i kibâr 

taleb ve ma‘rifetleri ve dayımız Mustafa Mesud Efendi ma‘rifet-i ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve 

terkim ve beyne'l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i  

müteveffâ-yı mezbûr defter-idirki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-salis 

min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Bir tarafdan Garez oğlu Hüseyin menzili  

ve bağçesi ve bir tarafdan değirmen harkı  

ve bir tarafdan Numan Hafız menzil ve  

bağçesi ve taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile  

mahdûd tahtânî iki bâb oda ve eşcâr-ı  

müsmire ve gayr-i müsmireli atrafı divar  

ile ? bir kıt‘â bir yeri dahi mülk-i bağçe 

1000 guruş 

 

Bâr-gîr aded 1 Erkek merkeb res‘ 1 

600 guruş 350 guruş 

 

Dişi merkeb res‘ 1 Koyun aded 3 

350 guruş 150 guruş 

 

Tabanca çift aded 1 Kebirce Hacı Hasan tabîr olunan  

300 guruş bıçak aded 1 

 150 guruş 

 

İngiliz  kaval tüfenk aded 1 Türki balyası aded 1 

250 guruş 30 guruş 

 

Müsta‘mel çul aded 1 Müsta‘mel kilim aded 2 
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20 guruş 150 guruş 

 

Çuval çift aded 3 Cedid çuval çift aded 1 

60 guruş 40 guruş 

 

Müsta‘mel yorgan aded 1 Sini aded 1 

Döşek aded 1 Yasdık aded 1 110 guruş 

150 guruş 

 

Kebirce kazgan aded 1 Çamaşur leğeni aded 1 

300 guruş 100 guruş 

 

Hamur leğeni aded 1 Kabaklı cedid sahan aded 5 

35 guruş 150 guruş 

 

Tabak aded 1 Çanak aded 1 

8 guruş 5 guruş 

 

Kadayıf tebsisi aded 1 Yağ tabesi 

20 guruş 5 guruş 

 

Kabaklı tencere aded 4 Tencere Kabağı aded 1 

150 guruş 5 guruş 

 

Leğen mâ ibrik aded 1 Kara güğüm aded 1 

60 guruş 20 guruş 

 

Divan aded 1 Kahve tebsisi aded 1 

30 guruş 20 guruş 

 

Timur sikke ma‘ körük Eğer takım aded 1 

5 guruş 110 guruş 

 

Gümüş ? aded 1 Silahlık aded 1 
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150 guruş 20 guruş 

 

Bıçak takım aded 1 Tahta sandık aded 1 

10 guruş 30 guruş 

 

Dühân   kıyye 5 Bohça timur kıyye 4 

50 guruş 300 guruş 

 

Dört yaşında tosun aded 1 Hırdavat menzil 

450 guruş 150 guruş 

 

Cem‘an yekûn 

15238 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn bâ vâsiyyet-i müsbît Mehr-i zevce 

1160 guruş 251 guruş 

 

Resm-i kısmet Kaydiyye-i defter 

351 guruş 24 guruş 

 

Varaka-bahâ' 

5 guruş 

 

Yekûn 

13447 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

13447 guruş 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hadice Hatun 

1680 guruş 35 para 

1250 guruş 
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0430 guruş   İsnanos’da vâki  menzil ve bağçe inba ahd-ı ibka‘rüsûmla hisselerinden tenzil 

 

 

Hissetü’l-binte’l (silik) mezbûre Zeliha Hisseü’l-sahîrü’l-mezbûre Havva Ana 

4482 guruş   13 para 4482 guruş   (silik) para 1 akçe 

3333 guruş   30 para  3333 guruş   30 para 

1148 guruş   23 para 1148 guruş   23 para 

 

 

Hissetü’l-lebb-i kız karındaşı Rabia Hatun 

2801 guruş   18 para   1 akçe 

2082 guruş   20 para   (sened) 

0718 guruş   38 para 

 

sahh 

 

     XIV/16 b 

     No: 32 

     Medine-i Antalya mahallâtından Divânpiri Mahallesi ahâlisînden Mîr-alây Beyzâde 

Hüseyin Bey ibn-i İsmail Bey tarafından zikr-i âtî bey‘-i ikrâr ve i‘tâ-i hüccet-i vekil olduğu 

münâdî Mehmed Çavuş’a yine iddialarımız şehâdetleriyle tabîr olan Kiçi Bali Mahallesi 

ahâlîsınden Hacı Mehmed ibn-i Halil ibdida-i meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medine-i 

mezbûre mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden Keskicizâde Hacı Mehmed Ağa 

ibn-i Alî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb (silik) mezbûr Hüseyin Bey 

akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde irsen malım ve mülküm olan medine-i mezbûre 

harîc-ı surunda Yukarı Bazar nâm mahallede vâki‘ bir tarafdan Çullu oğlu Hafız’ın sebze ve 

etçi dükkanı ve bir tarafdan felek Alî Efendi sebze ve etçi dükkanı ve bir tarafdan  kışla ve  

taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd bir kepenk küsad eder bir bâb mülk sebze ve etçi 

dükkanımı bi’l-cümleten maîşetimle ve bi-hüviyye tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile altı bin dört yüz guruş merkum el-hâcc 

Mehmed Ağa’ya bey ve temlik ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-mûcib-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr altı bin 

dört yüz guruşu müşterî-i mezbûr el-hâcc Mehmed Efendi’den tamâmen ve kâmilen ahz ve 

kabz eyledim fî-mâba‘d dükkân-ı mahdûd mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim 
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kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla merkum Hacı Mehmed Efendi’nin 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’sâmi min şehr-i ramazanü’l-

mübârekin li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Meclis-i A‘zâsından fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi  

Arab Hasanoğlu Ömer Ali Ağa 

Paşhalının Hafız 

Yörükoğlu Mehmed Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

Muhzır Salih Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     No:33 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya kurâsından Sekice Karyesi ahâlîsinden Molla Mustafa ibn-i Hacı 

Ahmed nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘-i mizde yine medine-i 

mezbûre kurâsından Gülence Karyesi ahâlîsından Yağcı oğlu Ömer bin Süleyman nâm 

kimesne muvâcehesinde işbu maiyyette olunan kırmızı devemdem doğmuş yedimde malım 

olan altı buçuk yaşında sağ  kulağı ortasından kesik ve bir mikdâr delik deyü gazi sol 

tarafından ucuz mikdârıtâbîr olunur birer nişânlı   bin beş yüz guruş kıtmeyli bir res‘ erkek 

deve Sekice Karyesi mer‘asından ra’y olunur iken tarihinden on bir ay mukaddem yedimden 

kazâ‘-i zay'i olub el-hâlet-i hazîhi merkumun yedinde bulmağla bi’l-istihkâk taleb iderim 

deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında deve-yi mezkûr-ı tarîhınden altı ay mukaddem gaib-i 

âmmü’l-meclis Meyilli Koca Paç İbrahim nâm kimesneden yedimde malım olan bir res‘bâr-

gîrim mukabelesine iştirâ ve kabz idüb ol vechle şurût-ı deyü müddeî-i merkumun müddeâsını 

kasden inkâr itmekle husûs-ı merkumda müdde-i merkûm Molla Mustafa’nın beynesi evveli 

olmağla müdde-i merkum ber-vech-i muharrer müddeâsını lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şahâde idükleri ihbâr olunan Hübran  Karyesi ahâlîsınden Kara Ahmed oğlu Mustafa bin 

Ahmed ve Sekice Karyesi ahâlîsinden İsmail ibn-i Osman nâm kimesneler şehâdetleriyle 

bi’l-muvâcehe ba‘de’l-isbât ve’l- tahlîf mûcibince deve-i mezkûru müddeî-i merkum Molla 

Mustafa’ya teslim-i merkum Ömer’e tenbîh olunduğu mübâşirleri asâkir-i zabtiyye 



86 

 

 

neferâtinden kulak Osman yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-

yevmi’s- sâbi‘min şehr-i ramazanü’l-mübârekin li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:34 

     Düyûn naîb-iyle emâretinde Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefat 

iden zenci Matık Hacı Abdullah bin Mehmed bin Abdullah’ın sulb-i sagîr Arnavud Hurşid ve 

Alî ve sulbiyye-i sagîre kızı Fatıma Ana’nın tesviye-i umûrını kıbel-i şer‘-iden ber-vasî-i 

nasb-ı lâzım ve mühim olmağın (silik) ile ma‘rûfe ve istikamet ile mevsûfe ve her vechle ve 

şâyet-i uhdesinden gelmeğe kadir idiği zeyl-i hüccetde mektub-ı esâmî-i müslimin ihbârlarıyla 

inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık olan medine-i mezbûre ahâlîsınden iş bu bais‘ü’l-

vesîka Çandar Hatib oğlu Mehmed Ali ibn-i Veliüddin sigâr-ı mezbûrenin vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer 

vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagi edâya taahhüd ve elzem 

etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb (ve) olundu fî-gurre-i Şabanü’l muazzam li-seneti ahdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf  

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Hanedandan Hacı Ömer Ağa 

 Mahkeme Kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır İsmail Ağa 

 Münâdî Mehmed Ali 

 ve gayr-i hum 

 sahh 

 

     XIV/17a 

     No:35 

     Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem 

vefât iden zenci Matık Hacı Mesdan bin Mehmed ibn-i Abdullah’ın ve sulb-i sagîr oğulları 

Hurşid ve Alî ve sulbiyye-i sagîre kızı Fatıma Ana nâm sagîrelerin tesviye-i umûrlarına kıbel-

i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye mensub-ı  vasîleri olan iş bu bais‘ü’l-kitâb Çandar Hatib oğlu 

Mehmed Ali ibn-i el-Hâcc Veliyüddin talebiyle hâkim-i  mevkiî-i sadr-ı kitâb-i tevâbil ve 

hüsn-i meâb efendi hazretleri sigar-ı mezbûrdan Hurşid ve Alî ve Fatıma Ana’nın her birine 
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babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mâllarının nemâsından kadr-i ma‘rûf idüğü zeyl-i 

vesîkada muharrerü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla mütehakkık olan mezbûramız Hurşid ve 

Alî’ye behr-i yevm kırk para ki o hüsn-i Cem‘an yevmiye dört guruş nafaka ve kisve-bahâ' 

farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrunu sigâr-ı mezbûrunun nafaka ve kisve-

bahâ' vesâir levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarf ve lede’t-iktizâ istidâneye ve inde’z-zâfer 

sigâr-ı mezbûrenin mallarına rücû‘vasî-i mezbûr Mehmed Ali’ye izn virilmeğin mâ-vaka‘ 

bi’t-taleb ketb olunur fî gurre-i Şabanü’l muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Hanedândan el-Hâcc Ömer Ağa 

 Mahkeme Kâtibi İsmail Hakkı Efendi 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Alî Ağa 

 Muhzır İsmail Ağa 

 Muhzır Salih Ağa 

 Münâdî Mehmed Ali 

 ve gayr-i hum 

 

 

     No:36 

     Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesinde sakîn iken bundan akdem vefât 

olan zenci Matık Hacı Abdi bin Abdurrahman ibn-i Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkeleri Ümmügülsüm Hatun bint-i Abdi ve zenciye Matıka Abide --? Hatun bint-i 

Abdullah zevce-i ümmiyesi mezbûre Abide Hatundan mütevellîde sulb-i sagîr oğlu Hurşid ve 

zevce-i sanîsi Ümmügülsüm Hatundan mütevellideler sulb-i sagîre oğlu Ali ve sulbîyye-i 

sagîre kızı Fatıma Ana’ya münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra sigar-ı mezbûrların tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer‘îden vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan 

Çandar Hatîb oğlu Mehmed Alî bin Hacı Veliyüddin ve zâtları ma‘rifelerine zevceteyn-i 

mezbûrteyn Ümmügülsüm ve Abide Hatunlar taleb-i ma‘rifetleriyle ve ma‘rifet-i şer‘-le 

lede’l- müzâyed bey‘ olunub 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 fî gurre-i 

Şabanü’l muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 
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Mahal-i mezbûrede vâki‘ma‘lûmü’l- Kalınca Seccâde aded 1 

Hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk-i 160 guruş 

menzil 

3500 guruş 

 

Kilim Seccâde aded 1 Def‘a cedid kilim seccâde aded 1 

50 guruş      71 guruş 

        

  

Kilim aded 1 Def‘a cedid kilim aded 1   

141 guruş      181 guruş 

 

Köhne kalınca Seccâde aded 1    Çuval aded 1 

38 guruş       40 guruş 

 

 

Müsta‘mel kilim aded 1     Müsta‘mel çul aded 1 

140 guruş (silik) guruş 

 

Cedid Çul aded 1      Cedid Çul çift aded 1 

70 guruş       160 guruş 

 

Minder aded 3 Kepçe aded 1 

50 guruş      20 guruş 

 

Beyyine memlû döşek aded 1    Kabak ve sini aded 1 

Yorgan aded 1  38 guruş 

 

Yastık aded 1 Basma köhne (silik) aded 1 

240 guruş 6 guruş  

 

Beyaz müsta‘mel (silik)    Basma yelek aded 1  

19 guruş      11 guruş 
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Terki heybesi aded 1     Def‘a cedid çuval çift aded 1 

40 guruş       47 guruş 

 

(silik)       Hamur leğeni aded 1 

20 guruş       46,5 guruş 

 

 

Kabaklı tencere aded 3     Sahan aded 2 

166 guruş      Çorba tası aded 1 

       Köy sinisi aded 1 

       225 guruş 

 

 

Sagir çeşmeden aded 3     Sini (silik) 

40 guruş       50 guruş 

       Kadayıf tebsisi (silik) 

       37 guruş 

 

Çuka şalvar aded 1      Def‘a müsta‘mel şalvar aded 1 

Salta aded 1      120 guruş 

161 guruş 

 

Acem şalı aded 1      Beyaz şalvar add 1 

141,5 guruş      Entari aded 1 

       90 guruş 

 

Beyaz (silik)      Beyaz dizlik aded 1 

17 guruş       47 guruş 

      

Def‘a dizlik aded 1      Basma yelek aded 2 

30 guruş       37 guruş 

 

?       Yine entari aded 2 

      37 guruş 
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Müsta‘mel namusiyye aded 2   Müsta‘mel sako  

60 guruş       25 guruş 

 

Müsta‘mel setre aded 1      Beyaz köhne yelek aded 1 

Yelek aded 1        4 guruş 

50 guruş 

 

Biha -? Pantolon aded 1      Çorab çift aded 2 

11 guruş        8 guruş 

 

Nebâtî sarık aded 1      Köhne hırka aded 1 

40 guruş        20 guruş 

 

Kahve değirmeni aded 1      Tahta sanduk aded 1 

Cezve aded 1      25 guruş 

80 guruş 

 

Gümüş sigar çakı aded 1      Timur bıçak takımı aded 1 

90 guruş        50 guruş 

 

Nühas bıçak takımı aded 1  ? şerif aded 1 

11 guruş        26 guruş 

 

     XIV/18 b 

     No:37 

     Hüccetü’l-kemâleten 

     Medine-i mezbûre mahkemesinde huzûr-ı şer‘-i muallim-kuvvede hala medine-i 

mezbûrede mumelât-ı  evkâf-ı müdürü fütüvvetlü Selim Efendi hâzır olduğu halde bi’l-

muvâcehe alî-tarîkü’ş-şühûdde hâyriyye vekillerinden gayr-i vakf-ı  mezkûrun senin-i malum 

tarafından  vuku bulan vâridât ve mesarifatının muhasebesi müdür-i mûmâ-ileyh ve şer‘î bakî 

ma‘rifetleriyle ile erbâb-ı vukufu huzûr-ı âlilerinden rüiyyet bulundukda lede’l muhasebe 

mütevelli-i mezbûr  el-Hâcc Mehmed vakf-ı mezbûr nukud-ı mevhukasından ve 

muktezâsından dört bin sekiz yüz altı guruş behr-i misil olduğu merbût-ı arzuhalde müdür-i 



91 

 

 

evkâf-ı mûmâ-ileyhin der-kenarından müsteban olub  ve ikrar ile tayin eylediğinde mâ-adâ 

hakikat-ı hâl-i vakıâ mutâbık ve taksir ale’l-emre muaffakat ediğü ve envâl-i vakf mezbûr 

Hüseyine rûiyyet ider kimesne bulunmayacağı yine zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i 

müslimin ihbârlarıyla dahi tahakkuk itmeyine hakîm-i mevkiî sadr-ı kitâb tevliye ve hüsn-i 

meâb efendi hazretleri dahi mütevellî-i mezbûr el-Hâcc Mehmed’in yerine mûmâ-ileyh 

Mehmed Ali Efendi’ye vakf-ı mezbûrun varidatından almak üzere senevi yüz guruş rızıkı ile 

kaymakam nasb ve ta‘yîn  buyuracaklarından ol dahi ber-vech-i muharrer kaymakamlık-ı 

merkumeyikabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagi edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olunur olundu fi’l-yevmi’ ve’l-işrin min şehr-i ramazanü’l-

mübârekin li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Hanedandan Muteberandan el-Hâcc Ömer Ağa 

 A‘zâ-ı Meclisden Ahmed Pertev Efendi 

 Mahkeme Kâtibi İsmâîl Efendi 

 Muhzırbaşı Mehmed  

 Muhzır Ali Ağa 

 Ve gayr-i hum 

 

     XIV/19 a 

     No:38 

     Medine-i Antalya mahallâtından Ekdir Hasan Mahallesi’nde sakin iken bundan akdem 

vefat iden Katrancı oğlu el-hacc Mehmed ibn-i Abdullah bin Abdurrahman’ın  verâset-i 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe Hatun bint-i Süleyman  ile  sulb-i kebîr oğulları Ali ve 

İsmail ve sulbiyye-i kebîre kızları Şerife ve Fatıma Hatunlara münhasıre bade’l-mezbûr Ali 

dahi  fevt olub verâset-i vâlidesi zevce-i mezbûre Aişe Hatun ile li-ebeveyn er  karındaşı ibn-i 

mezbûr İsmail ve  li-ebeveyn kız karındaşları bühtan-ı mezbûrtan Şerife ve Fatıma Hatunlar 

münhasıra bade’l-mezbûre Şerife Hatun dahi fevt olub verâset-i zevc-i metrûki Ömer Ali Ağa 

ibn-i Arab oğlu Hasan ile vâlidesi mezbûre Aişe Hatun ve li-ebeveyn er karındaşı mezbûr 

İsmail li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre Fatıma Hatun’a münhasıra ba’de-hüma kablel-taksîm 

zevce-i mezbûre Aişe Hatun dahi fevt olub verâset-i sadr-i kebîr oğlu mezbûr İsmail ve 

sadriyye-i kebîre kızı  mezbûre Fatıma Hatun münhasıra ve tashîhi mes’ele-i mîrâsları bi-

tarikü’l münasahata ve ale’l-kassam on bin üç yüz atmış sekiz sehmden olub siham-ı 

mezbûrdan altı bin yüz doksan sekiz sehm-i ibnü’l-mezbûr İsmail ve üç bin dokan dokuz 
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sehm-i bintel mezbûre Fatıma Hatun’a münhasire ve bin yetmiş bir sehmi zevc-i merkûm 

Ömer Ali Ağa’ya isabeti muhassara-ı hazıramdan beyyine-i âdile ile lede’ş-şer‘ü’l-enver sâbit 

ve sübût verâselerine hükm-i şer‘-i lâhik oldukdan sonra verâset-i merkûmundan bint-i 

mezbûre Fatıma Hatun’nun zevci ve tarafından zikr-i âtî hususda vekil olduğu zatı mezbûreyi 

arifan Osmanlı Ahmed oğlu Ahmed Ağa bin Mehmed Ali Veliyüddin  oğlu Mustafa Ağa ibn-i 

el-hacc Ahmed şehadetleri ile sabît olan Muhlis’in oğlu Kara Mehmed bin İbrahim ve ibnü’l 

mekûm İsmail ve zevc-i merkûm Ömer Ali Ağa taleb ve ma’rifetleri ve  ma’rifet-i şer’ ile el-

yevm mevcûd olarak tahrîr ve bey’ beyne’l-verese  bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm 

olunan müteveffâ-yı ol merkûm Katrancı oğlu el-hacc Mehmed’in  terekesidir ki ber-vech-i 

âtîü’z-zikr ve beyân olunur muharreü’l fi’l-yevmü’s-samî min şehr-i ramazanü’l-mübarek li-

seneti ahdi ve semânin ve mieteyn ve elf. 

 

Ak deve aded 1 Kabz olan  

2000 guruş 1000 guruş    

 

Yine merkum ak deve zimmeti olub       Bargir res aded 3 

kabz  olan   aded 1                                  1150 guruş 

5810 guruş                              

 

Ak deve oğlu İsmail zimmeti            Tağlı oğlu Hasan Ali zimmeti                

olub kabz olan aded 1                       olub kabz olan aded 1                            

1000 guruş                                           375 guruş 

 

Kilim aded 2 Mihaffe kilim aded 1  

200 guruş 300 guruş 

 

Mihaffe çift Nuhâns sini aded 1 

100 guruş 100 guruş 

 

Kazgan aded 1  Döşek aded 1  

150 guruş   Yorgan aded 1   

  150 guruş 

 

Kebîr ?  aded 1  Arı aded 5 
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400 guruş  100 guruş 

 

Tabanca aded 1                   Evani-i nühas kıyye 12 

 150 guruş                                   240 guruş 

 

Kilim aded 1                                          Seccade aded 1                      

100 guruş                                               100 guruş                           

  

Dağlı oğlu Hasan Ali’den Def’a Dağlı oğlu Hasan Ali’den 

kabz olunan ganim-i mahsubu kabz olunan ganim-i res ‘ 48 

225 guruş Kuzu res ‘  24 

 1500 guruş     

 

? Mustafa’dan kabz olunan Giritli Süleyman’dan kabz olunan 

iki res kısrak semeni beş res‘ kısrak 

400 guruş 2400 guruş  

 

Giritli koca baş  zimmeti olub   Def’a merkûm koca baş zimmeti  

kabz olunan   olub kabz olunan 

300 guruş  300 guruş 

 

Yekûnü’l-mâl 

30200 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

İbnü’l-merkûm İsmail’in  mukaddemâ                Düyûn ve masârifat-ı müteferrika   

mazruf olub  veresenin tasdik ve kabûl                225,5 guruş  

eyledikleri  

171 guruş 

 

Kavaîmiyye âdî resm-i tahsiliyye Resm-i kısmet âdî 

712,5 guruş 712,5 guruş 
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 Kaydiyye-i defter                              Varaka-bahâ' 

40 guruş                                             17,5 guru 

 

Cem‘an yekûn 

3416 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

26781 guruş 

 

Hissetü’l-ibinü’l-merkûm İsmâîl Ağa             Hissetü’l-binte’l-mezbûre Fatıma Hatun       

8005 guruş                                                                2768 guruş                              

  

Hissetü’z-zevc-i merkûm Ömer Ali Ağa 

16011 guruş                                      

 

zevc-i merkûm Ömer Ali Ağa bi’l-ahir-i muharrer Antalya menzilinde olan hisse-i irsiyyesini 

dokuz yüz otuz guruşunu ibn-i merkûm İsmail Ağa’ya ve İstanos menzilinde olan hisse-i 

irsiyyesini dahi yüz elli altı guruşa bint-i müvekkile-i mezbûre Fatıma Hatun’a  bey’ ve teslîm 

ve mâ’adî terekeden hisse-i irsiyyesini dahi tamâmen kabz ve istifatı hakk ve vekîl-i merkum 

Kara Mehmed müvekkilesi mezbûre Fatıma Hatun’nun Antalya menzilinde olan hisse-i 

irsiyyesini müvekkilesi mezbûrenin  rızâ'sıyla bi’l-vekâle iki bin altı yüz doksan  guruş ibnü’l-

merkûm İsmail Ağa’ya ve merkûm İsmail Ağa dahi İstanos menzilinde olan hisse-i irsiyyesini 

sekiz yüz doksan altı guruşa müvekkile-i mezbûre Fatıma Hatun’a her biri  bi’l-asâle ve bi’l-

vekâle bey’ ve teslîm ve mâ’adâ-i  terekeden her biri hisse-i irsiyyelerini tamâmen ahz ve 

kabz ve istîfâ-i hakk ve bey’-i mezbûrlara tagrîr ve gabin ve şurut-ı müfsideye ve ancak 

derûn-ı defterde muharrer terekeden hisse-i irsiyye-i mutâlebesinde müteallik-i da’vadan 

etrâf-ı sulüseden her biri aherin zimmetini ibrâ-i sahîh-i şer‘î ile bi’l-asâle ve bi’l-vekâle 

kabûl-i hâvî  ibrâ ve iskât eyledikleri iş bu mahalle şer‘î verildi. 

 

     XIV/20 b 

     No:39 

     Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahalisinden iken bundan akdem 

vefât iden Hacı Halil oğlu Mehmed bin Mustafa bin Abdullah’ın verâset-i li-ebeveyn kız 

karındaşı Dudu olub kız karındaşı Şerife Hatunlar ibnete’l- Mustafa ve Mehmed Ali ve 
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Osman  nam sagîrlere münhasıre olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver bi’l-ihbâr ba‘de’l-tahkikü’ş-şer‘î 

müteveffâ-yı mezbûrun sülüs ve sâyâsı maiyyet ve muayyene ve gayr-i muayyenesini tengîze 

vasî-i muhtâr olduğu Timurcı Kara Mahallesi ahâlîsinden Moralı Mehmed bin Ahmed ve 

Şeyh Sinan Mahallesi ahalisinden İbrahim Efendi bin Hasan ve zâtları ma’rifeleri ihtiyan-ı 

mezbûrteyn Dudu ve Şerife Hatunlar  ve sigâr-ı mezbûrenin tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer’iden mansûb-ı vasîleri Şey Sinan Mahallesi ahalisinden Dur Ali bin Ömer taleb ve 

ma‘rifetleri ve marifet-i şer’le tahrir ve terkim ve beyne’l-verese bi’l-faraziyetü’ş-şer’iyye 

tevzi ve taksim olunan tereke-i müteveffa-yi mezburdurki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân 

olunur fi-gurre-i Şabanü’l-muazzam li-seneti ahdi  ve semânin ve mieteyn ve elf. 

 

 

Kirişçiler Mahallesinde vâki’ ma’lûmü’l-           Erkek merkeb res aded 1             

 hudûd   ve’l-müştemilât bir mikdâr 350 guruş                                      

  menzil-i arsası 

1500 guruş 

                         

Nakd-i mevcûd Kabaklı tencere aded 1 

225 guruş Kabaksız aded 1 

 36 guruş 

 

 Bakır aded 1                                   Kazgan aded 1               

17 guruş                                          75 guruş 

 

Sini aded 1                                        Kadayıf tebsisi aded 1                      

60 guruş                                             14 guruş                                            

 

Sahan aded 3 Tabak aded 2 

40 guruş 11 guruş 

 

 Yağ tabesi Aded 1                           Köhne leğen aded 1                             

5 guruş                                             10 guruş 

 

Köhne yorgan aded 1                     Köhne yün memlû döşek aded 1          

60 guruş                                          Yasdık aded 1                                      
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                                                         26 guruş 

 

Müsta‘mel çul aded1 Dolma Mehme’den alacağı      

35 guruş 460 guruş 

 

Kemerağızlı Ali yedi ahvalinde alacağı   

1705 guruş 

 

Cem‘an yekûn  

4611 guruş 

 

Minhal-ihrâcât  

 

(silik) vasiyyet-i müsbit Düyûn-ı müteferrika   

1358,5 guruş                184 guruş 

 

 Deyn-i müsbit Ali Onbaşı bâ şahâdet                          

İbrahim Efendi bin Hasan ve Cizmeci  

Hüseyin ibn-i Ahmed                                                                                   

380 guruş                                                                                    

 50 guruş  Fedâü’l-yemin                                                                                   

 330 guruş                                                                                     

 

(silik)                                 Varaka-bahâ' 

                                          3 guruş 

 

 

Yekûn  

1974 Guruş   37 para 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

2649 guruş 

 

Hisse ahtü’l- ?’l-mezbure            Hisset ahtü’l abinü’l-mezbûre       
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Dudu hatun                                         Şerife Hatun                                 

1358 guruş  20 para                             441 guruş                                     

 

Hissetü’l-ibnü’l- ahü’l-sagîrü’l- Hissetü’l-ibnü’l ahü’l-sagîrü’l-mezbûr 

mezbûr Mustafa Mehmed Ali 

294 guruş (silik) para 294 guruş 

  

 Hissetü’l-ibnü’l ahü’l-sagîrü’l-mezbûr                     

Osman 

294 guruş 9 para 

 

Sahhü’l-bâkî meblağ-ı merkûm iki bin altı yüz kırk dokuz guruş üç paradan  verese-i 

mezbûrundan zâtları ma’rifesi Dudu ve Şerife Hatunlar bâlâda muharrer hisse-i ırsiyyesilerini 

her biri tamamen ve kâmilen ahz ve kabz eyledikleri haiz ikrâr ve i’tiraf idüb ve sigâr-i 

mezbûrdan Mustafa ve Mehmed Ali ve Osman’nın hisse-i ırsiyyeleri olan iki yüz  doksan 

dört guruş dokuz paradan cem’an sekiz yüz seksen iki guruş yirmi yedi parayı hüe’l-eclil alâ-

vareste ve’l-istirbah ve dahileri mezbûr Dur Ali yedine tamâmen ve kâmilen edâ ve teslîm 

olunduğu işbu mahalle şerh virildi. 

 

     XIV/21 a 

     No:40 

     Medine-i Antalya kurâsından Karabayır Karyesi sâkinelerinden zât-ı ta‘rîf-i şer‘i ile 

ma‘rîfe Aişe bint-i Emir oğlu Ali nam (silik) salifü’l-âkile babası merkûm Ali dahi hazır 

olduğu halde meclis-i şer‘imizde yine karye-i mezbûre ahâlîsinden bais‘ü’l-kitâb Halil oğlu 

Ömer bin Ahmed mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr beni tezvîc-i taleb ve 

rağbet olmağla ben dahi yirmi aded yirmilik altun ve bir sim bilezik ve bir bakır kuşak ve bir 

katni entari ve bir katni şalvar ve bir kat basma yatak ve bir kilim ve bir kızıl çuval ve bir 

nuhâs tencere ve üç sahan ve bir yağ tabesi ve bir makreme ve bir müsta‘mel ve dört aded 

yazma yemenî ve bir çift babuş mehr-i muaccel ve üç yüz guruş mehr-i müeccel 

tesmiyeleriyle işbu meclis-i şer‘ide mahzar-ı şuhudda rızâ’mla nefsi merkûm Ömer’e akd ve 

tezvîc eyledim dedikde mezbûr Ömer dahi ber-vech-i muharrer tezvîc ve kabûl etmeğin mâ-

                                                             

 Belgede “iki yüz dokuz doksan dört” şeklinde yanlış olarak yazılmıştır. 



98 

 

 

vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min şehr-i Ramazânü’l-mübârek li-

seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf. 

 

Şühûdü’l-hâl 

Ulamadan Karabayırlı Abdulrahman Efendi 

Zabdiyye çavuşlarından  Daver oğlu Ahmed Çavuş 

Zabtiyye nefâratından Hacı oğlu Mehmed 

Burduri  Ali 

Tebâadan Karahisari Hasan Ağa 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

ve gayr-i hum  

 

     No:41 

     Teke Sancağının Karsi Livâsı olan Medine-i Antalya mahallâtından Divan Piri ve kazası 

ve mahalleleri ahalilerinden işbu merbût-ı arzuhal sahibleri baisânü’l-kitâb İbrahim Ağa ibn-i 

Kavas el-Hâcc  Ahmed Ağa  ve Ömer Ağa ibn-i Kasab el-Hâcc Ahmed Ağa meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde sancağ-ı mezkûr Kaim-mâkâmı olub sahib-i arz-ı vekâleti müteferruat 

me‘mûriyyetinden olan mir-i mirân-ı kirâmdan saâdetlü el-Hâcc Hafız Rızvan Paşa hazretleri 

taraf-ı bâhirü’ş-şereflerinden mürsel-i vekîl-i müseccel-i şer’îleri arâzî kâtibi fütüvvetlü 

Süleyman Bey ile medine-i mezbûre meclis a‘zâlarından derkâb-ı sayelerine 

kapucubaşılarından rif’atlü Ali  Muhlis Ağa ve mükerremetlü Hasan Efendi fütüvvetlü 

Moravi Ahmed Pertev Efendi ve fütüvvetlü  Mustafa Bey Efendi hazır oldukları halde 

medine-i mezbûre mülhakatından mülhakatından Kızılkaya kazâsı kurâsından Badem Ağacı 

Karyesi ahalisinden Köseci oğlulları Ali ve Hüseyin ibn-i Mustafa nâm kimesneler muhzır ve 

muvâcehelerinde üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb yedimizde  bin iki yüz seksen senesi 

Şevvâli’nin on yedinci günü târihiyle mevrûdı bâlâsı tuğrây-i gurreli işbu bir kıt’a tapu senedi 

nâtık olduğu üzere merkûman Ali  ve Hüseyin salîfü’z-zikr  Kızılkaya Kazâsı hudûdunda 

(silik) bağları arasında vâki‘ bir tarafdan Kaz Osman oğlu Mustafa bağı ve bira tarafdan 

Sipahi oğlu Hasan bağı ve bir tafadan Duran oğlu Halil ve Hacı Hasan oğlu Mehmed bağları 

ve tarîk-i âmm ile mahdûd tahmînen yirmi dört dönüm mikdârı korumu mülk ve arsası arz-

mahdûd-ı mezkûrun nısf-ı mahsûlünü bizlere def‘a ve teslîm itmişler iken merkumen Ali ve 
                                                             

 mükerrerdir. 
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Hüseyin bağ-ı mahdûd-ı mezkûreden bâkî bir senelik bizlere âid olan nısf-ı mahsûlünü 

vermediğinden nemâ idi bağ-ı mahdûd-ı mezkûrı elli altı bin liramıza şimdi imtinâ ? 

itmeleriyle suâl olunub bağ-ı mahdûd-ı mezkûru bir senelik nısf-ı hâsılatıyla bize teslîmi 

merkuman Ali ve Hüseyin’e haber ve tenbîh olunmak matlubumuzdur deyü gelirinde gıbbe’s-

suâl merkuman ve Hüseyin cevâbşarında deyn-i merkum bi’t-tamâm ikrâr-ınız bağ-ı mahdûd-

ı mezkûrı bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve ferâğ-ı muhteber kıt‘a ile bey‘ ve ferağ itmeyüb deyn-i 

mezkûr altı bin doksan guruş mukâbilinde iş bu sene-i müeccel olmak üzere bey‘ ve ferağ 

bi’l-vefâ-i beyyinesi evveli olmağla ve defaten merkumenden def‘i meşrûha ber-vechle 

şâhidlerimiz yokdur deyü ittiaz-i beyyine ihzâr-ı acz ile merkum Ali muhtelife taleb olmayub 

merkum Hüseyin dahi da‘vâsınden rızâsıyla meccânen fârig olarak bağ-ı mahdûd-ı mezkûrı 

müddeîyyan-ı merkuman İbrahim ve Ömer Ağalara teslîm-i mütahattüd olmalarıyle bağ-ı 

mahdûd-ı mezkûrı merkumen İbrahim ve Ömer Ağaların kema fi’l-esbak zabt ve tarifleri için 

iş bu vesîka-i enîka bi’t-taleb ketb ve imlâ ve yed-i merkumana îfâ olunur fi’l-yevmi’sânî min 

şehr-i ramazanü’l-mübârekin li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/22 b 

     No:42 

     Vürûdü’l-mütemekkine arz-ı dai-i kemîneleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun-ı mülûk-

âneye mülhak-ı evkâfdan medine-i Antalya kazâsı muzâfâtından İstanos Nâhiyesinde 

Kızılağaç Karyesinde vâki‘eshâb-ı çeşmenin binâ' ve ihyâ' edildiği câmi‘-i şerîfde ber-vech-i 

hasbü’l-mekatib cihetine bin iki yüz yetmiş yedi senesi cemazîye’l-evvelinin yirminci günü 

tarihiyle müberrih bir kıt‘a berât-ı şerîf âlî-şân-ı mutasarrıf olan Ömer Halit bin Mustafa bu 

def‘a sulb-i kebîr oğulları Balıklı Kebir Karyesinin defter-i nüfûsunda otuz dördüncü 

hanesinin ikinci numarasında yirmi beş yaşında ma-kayd Ali hâne-i mezkûrun üçüncü 

numarasında yirmi üç yaşında ma-kayd Ahmed terkil peder vefât idüb  berây-ı hali hizmet-i 

lâzımesi  mahlûl ve muattal kalmış ve câmi‘-i şerîf-i mezkûre el-yevm-i mevcûd ve hâzır 

olarak derûndan sükut cem‘-i ve ıydeyn edâ olunmakda idüğü bî-garez ehl-i vukunun 

ihbârlarından anlaşılmış ve oğulları merkumanın ehl olunduklarından cihet-i mezkûreye 

rağbet etmeyib rızâlarıyla kifâyet eylemiş olmalarıyla cihet-i mezkûrun her vechle liyâkât ve 

ehliyyetini inde’ş-şer‘ü’l-meclis zâhir ve nümâyân olan marü’l-beyân Balıklı kebîr Karyesinin 

defter-i nüfûsından dördüncü hânesinin ikinci numarasında otuz dört yaşında ma-kayd aşair-i 

askeriyeyi tecâvüz iş bu bais‘ü’l-arz-ı ubûdiyyet sulb-i aileden Mehmed Efendi ibn-i Hasan 

dâ'-ilerine cihet-i mezkûre mütevffâ-yı mezbûrın mahlûlünden ve oğulları mezbûran Ali ve 

Ahmed’in kifâyedinden ber-vech hasbü’l-tevcîh ve yedine bir kıt‘a berât-ı şerîf âlî-şân-ı sadak 
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ve ihsân buyrulmak ricâsına bi’l-iltimâs  ve i‘lâm olunur  fi’l-yevmi’s-sâmi ve’l-işrîn min- 

şehr-i ramazanü’l-mübârekin li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Hanedandan Muteberandan el-Hâcc Ömer Ağa 

 Mütebarandan el-Hâcc Atil Efendi 

 Mahkeme Kâtibi İsmâîl Efendi 

 Tüccârdan Mehmed Edip Efendi 

 El-Hâcc Mehmed Ağa biraderi Mehmed Ağa 

 Zabtiyye Çavuşlarından Daveroğlu Ahmed Çavuş 

 Kâtib Hacı Mehmed Efendi oğlu Es-seyyid Efendi 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır İsmâîl Ağa 

 Bademağaçlı Mahmud Efendi 

 Kızılkaya Kazâ’sı Müdûr-i Sabık Hacı Mehmed Ağa 

 Kazâ‘i mezbûre ahâlîsinden  İsmâîl Çavuş  

 Ve gayr-i hum 

 

     No:43 

     Vürûdü’l-mütemekkine arz-ı dai-i kemîneleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun-ı mülûk-

âneye mülhak-ı evkâfdan medine-i Antalya kazâlarından Germiği kazâsından Diksaray nâm 

mahalde  vâki‘eshâb-ı hayrâtMilli Cemaâti ahâlîsınden Hacı Bekir’in binâ' ve ihyâ' eylediği 

câmi‘-i şerîfde hitâbet-i cihetinin bin iki yüz otuz yedi senesi şehr-i şehr-i Rebîü’l-evvelinin 

evâili târihiyle müverrah bir kıt‘a berât-ı şerîf mantukımızca ber-vech-i hasbü’l-mutasarrıfı 

olan bani-i mezbûr Hacı Bekir bu insandan sulb-i sahîh oğlu Millu Nâhiyesinde Hacı 

Hüseyinler Mahallesi’nin defter-i nüfûsında birinci hânesinin beşinci numarasında otuz yedi 

yaşında ma-kayd Molla Hüseyin’i terk iderek vefât idüb bir hali  ve hizmet-i lâzımesi mahlûl 

ve ? muattal kalmış ve câmi‘-i şerîf-i mezkûre el-yevm-i mevcûd ve ma'mûr olarak derûnında 

sadak-ı cem‘-i ve ? olunmakda idüğü bî-garez ehl-i vukunun ihbârlarından anlaşılmış olmağla 

cihet-i mezkûre her vech liyâkât ve ehliyyeti inde’ş-şer‘ü’l-meclis zâhir ve nümâyân olan iş 

bu bais‘ü’l-arz-ı ubûdiyyet mezbûran  Hüseyin ve oğullarının pederi müteveffâ-yı mezbûrun 

mahlûlünden ber-vech-i 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-
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emr fi’l-yevmi’- sâbi‘ ve’l-işrin ramazanü’l-mübârekin li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn 

ve elf 

 

     XIV/23a 

     No:44 

     Vürûdü’l-mütemekkine arz-ı dai-i kemîneleridir ki medine-i Antalya harîc-i surunda 

eshâb-ı hayrâtdan merhûm Murad Paşa ve vakfının ber-mûcib-i şart-ı vâkıf cibayet cihetine 

bin iki yüz otuz dokuz senesi şehr-i Ramazanın onuncu günü târihiyle müverrah berât-ı şerîf 

âlî-şân ile mutasarrıf olan İsmed Abdi ibn-i Alî bu esnada bilâ-veled vefât idüb ber-i hâli  

ve hizmet-i lâzımesi mahlûl ve muattal kalmış ve vakf-ı mezkûr el-yevm-i mevcûd ve ma'mûr 

olub hizmet-i mezkûre idâre olunmakda idüğü bî-garez ehl-i vukunun ihbârlarından anlaşılmış 

ve cihet-i mezkûreyi bi’l-ikmal evâsıt-ı ? iktidâr-ı inde’ş-şer‘ü’l-meclis-i zâhir ve nümâyân 

olan medine-i mezbûre nevâhiyesinden İstanos Nâhiyesi kurâsından Yalıngediği Kâryesinin 

defter-i nüfûsında on altınıcı hânesinin ikinci numarasında otuz altı yaşında mukayyed iş bu 

bais‘ü’l-arz-ı ubûdiyyet Mustafa bin Bostancı oğlu el-hâcc İbrahim dâ'-ileri ? cihet-i mezkûre 

müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden ber-mûcib-i şart-ı vâkıf 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’s- sâbi‘ ve’l-işrin min- şehr-i ramazanü’l-

mübârekin li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:45 

     Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Bey Mahallesi ahâlîsinden ve mu‘teberân-ı 

tüccârdan Hafız Abdi ağa ibn-i Mehmed meclis-i şer‘ hatirü’l-lâzımü’t tevkîrde kendiye ? 

mutasarrıf olan orta boylu açık kara kaşlı kara gözlü başı alacalı müslim’ül sahib-i bais‘ü’l-

kitâb ?said bin Abdi nâm  mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb  iş bu  ? mülûk-ânem 

mevsûf-ı mezbûr seyyidi Hayreddin’i ve talebü’l-rızâ  alâ ali cem‘-i maâdan tahrîr ve itâf 

kayd-ı varakdan ihrâc ve itlâk vesâir ihrâr-ı  aslîyyesini zerresine ? ve ilhak eyledim fî-

mâba‘dmevsûf-ı mezbûr Seyid saîr ihrâr-ı asliyyesini gibi har olub üzerinde hakk-ı valâdan 

gayr-i i‘lâmatım kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu ve 

imlâ li-eclîl-senediyle merkuma itâ olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ve’l-işrin min- şehr-i ramazanü’l-

mübârekin li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Dârü’s-saâmdan Murad Paşa medresesi müderrîsi ve mütevellisi mükerremetlü Hafız  
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 Mustafa Efendi 

 Dârü’s-saâmdan mükerremetlü Tozanzade İsmâîl Hakkı Efendi 

 Antalya’da (silik) sakîn Beşkonaklı Ebubekir Efendi 

 Tüccârdan el-Hâcc Hurşid 

 Tüccârdan Hafız Abdullah Bey 

 Muhzırbaşı Ahmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 

     No:46 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray Mahallesi ahâlîsınden ve mu‘teberân-ı tüccârdan 

Ömer Ağa ibn-i kasab el-hâcc Ahmed nâm kimesne medine-i mezbûre mahallesinde meclis-i 

şer‘imizde medine-i mezbûreye muzâf Kızılkaya kazâsı  karyesinden Badem Ağacı Karyesi 

ahâlîsınden Gazi Osman oğlu Mustafa muvâcehesinde mezbûr Mustafa zimmetinde yedimde 

olub iş bu muâyyene olunan bin iki yüz seksen senesi Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfesinin ? beşinci levni 

târihiyle müverrah ve mümzi ve muhtedi‘m ve ma-tavn ve mersûm (silik) sahîha üzerine 

muharrer bir kıt‘a temessük nâtık olduğu üzre cihet-i karzdan alacak hakkım olan dokuz yüz 

elli guruşu merkum Mustafa dan taleb iderim deyü da‘vâ itdikde merkum Mustafa (silik) 

meblağ-ı mezbûr dokuz yüz elli guruş müddeî-i merkum Ömer ağaya zimmetinde sahîh-i 

deyni olduğunu tâifen ve kat'iyyen ikrâr ve itirâf etmeğin âle’l-mûcib ikrâra ? meblağ-ı 

mezbûr dokuz yüz elli guruşun müddeî-i merkum Ömer Ağa ‘ya edâ ? teslimiyle mezbûr 

Mustafa ilzâm olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr 

fi’l-yevmi’s-sâbi‘ve’l-işrin min- şehr-i ramazanü’l-mübârekin li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

     XIV/ 24 b 

     No: 47 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından  Sofular Mahallesi sakînlerinden zât-ı ta‘rîf-i şer‘ ile 

ma‘rife Aişe bint-i Yusuf  nâm hatun medine-i mezbûre mahallesinde meclis-i şer‘îmizde 

Kızınık oğlu Süleyman zimmetinde cihet-i karzdan bin dört yüz guruş alacak hakkım olmağla 

meblağ-ı mezbûru merkum Süleyman’dan taleb iderim deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında 

meblağ-ı mezbûrun bin dört yüz guruş cihet-i merkumden müddeî-i mezbûreye zimmetinde 
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sahîh-i deyni olduğu tâifen ve kat'iyyen ikrâr ve itirâf itmekle âle’l-mûcib ikrâr meblağ-ı 

mezbûr bin dört yüz guruşun müddeî-i mezbûre Aişe Hatun da‘vâsıyla merkum Süleyman 

ilzâm olunduğu mübâşirleri  asâkir-i zabtiyye neferâtından Burduri el-hâcc Hüseyin yediyle 

huzûrı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-menlehü’l-emr li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

Târih-i hicret-i nebviye aliyye ve âlî fazlü’l-salâvât ve’l-kemâl ilticadan iş bu bin iki yüz 

seksen bir sâl-ı zefr-i kânın  şehr-i Ramazanü’l-mübârek gurre-i bi-habbül-mirvayesinin ? 

kendüden sâbit olduğu ber-nehc-i şerîf-i müşârü’l-ileyh otuzuncu târihli esdak-nevi terfi 

ma‘rifetü’l-enver ve  abd-ı seyyid  bâ-hüccetü’l benam olmak iktizâ eylediği Antalya 

mahkemesinden huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

aşere min şehr-i şerîf’ül-mezkûr li-senet’ül mütteyine muharrer 

 

     No:48 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Tahkik gadr’üş şer‘iyye bana ve bana husûs-ı âtîü’l-beyânın mahalline keşf ve tahrîr-i 

iltimâs olunmağın bu fikir-i bi’l-nefs meine-i Antalya mahallâtından ehl-i kalemde vâki‘ 

Câmi‘-i Cedîd Mahallesi sâkinelerinden ve devlet-i âliye tebasının Rum Milleti’nden  Beyr 

oğlu İstirati veled-i Vasili ile Car Molla Hakkı mütemekkine zevcesi Şemsi ta‘rîf-i şer‘î ile 

ma‘rife Dudu bint-i ber-vech-i menzilleri bağçesinde vâki‘ zikr-i âtî fî-münâziün fîh olan 

dîvâr üzerine varub ? vazîfe me‘mûriyyyetinden olan fütüvvetlü Ramiz Efendi ve keşf-i bâ-

irâde-i seniyye vazîfe-i me‘mûriyyyetden olan mühendis fütüvetlü Ramiz Efendi ve medine-i 

mezbûr meclis-i a‘zâsından ve rikâb-ı şâhâne kapucubaşılarından Rifatlu ali Muhlis Ağa Teke  

Sancağı evkâf müdürü fütüvetlü Selim Efendi ve evkâf kâtibi Hamiyetlü Şehadetlü Osman 

Efendi vesâir-i cerîde mazbûtü’l-esâmî kesân-ı hâzır oldukları halde akd-i meclis-i şer‘-i âlî 

olunmağla iş bu mezbûr arzuhal Hacı merkum Beyr oğlu İstirati meclis-i maruz-ı mezkûrda 

Cor Molla Hakkı ve derûn-ı arzuhalde mezkûrda mezkûretül-esâmî merkum Dudu Hatun’un 

zevce-i ve tarafından  vekîl-i müsecceli tüccâr-ı mu‘teberândan ve ? bulunan fahri Konsolos 

vekîl-i Cevzihi hâzır olduğu mahalle muvâcehesiyle iş bu derûnunda akd-i meclis-i şer‘î âlî 

olunan menzilin bağçesi ile Tüccâr Bey oğlu İştiratin’nin menzil-i nısf-ı ve emlâkından 

hakkım olan mülkle emr-i kadîme-i menut menzil-i bağçesi tenbiye olub mahalle-i mezbûr 

Câmi‘ Mahallesi ittisâlinde yedi karışdır ve mezkûr ve ve’l-sukûn bi’l- itibâr elli karış 

mahallinin üç buçuk karış dam saçağı akındısı ile tûlen doksan altı karış ve arzen üç buçuk 
                                                             

 “ikrâr” mukarrerdir 
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karış divâr müstakilen benim mâlik olduğum menzilin mine’l-kadîm müştemilâtdan olub 

târihinden beş sene mukaddem menzil-i mülk-i atik oda mutasarrıfları divâr-ı mezkûr üzerine 

mebnî olduğu halde hadem ile aleni tabîr edüb divâr-ı mezkûrun üzeri hali kalmış olduğundan 

ma‘rûfe-i merkum Dudu mezkûr divâr-ı kendi menzili müştemilâtdan olmak zimmîyla ta‘rîf 

eder olmakla suâl olunub ber-mûcib-i vâki‘ olan müdâhalesi men olunmak marlubumdur deyü 

ba‘de’d- da‘vâ ve’s-suâl vekîl-i mûmâ-ileyh cevabında müvekkilem zevcem merbût iş bu 

sakîne olduğu menzilini iştirâ eyledüğü esnada divâr-ı mezkûr kadîmden beru merkum 

İstirati’nin  olduğu delâlet ider üzerinde divâr-ı mezkûr müvekkilem mezbûrenin menzili 

müştemilâtından olmak üzere tâ'rîz ve müdahale ider deyü divâr-ı mezkûr müvekkile-i 

mezbûrenin müdahalesini ikrâr müddeî-i merkum mâ-adâ müddeâsını inkâr itmekle müddeî-i 

merkum istiratı ber-vech-i muharrer ve müddeâsını medine-i mezbûre ahâlîsinden olub lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan Beşir oğlu Osman Efendi ibn-i Halil ve 

Molla Ali oğlu Ahmed bin Süleyman ve Zenair oğlu Hacı İstirati ve İdris Yakub Hacı menzili 

veled-i Yorgi ve Yorgi Bali oğlu Hacı Handesim ? veled-i diğer Yorgi ve İngiliz oğlu İstirati 

âher Yorgi nâm kimesne gerek divâr-ı mezkûru arai ve tayin idare bi’l-muvâcehe vech-i şer‘î 

üzere şehâdetleriyle isbât itmeyin mûcibiyle kayd-ı sâbit olan divâr-ı mezkûr müddeî-i 

merkum Beyr oğlu İstirati’nin müstâkilen mülkü olduğuna fî-mâba‘d divâr-ı mezkûr 

müvekkile-i merkuma Dudu tâ'rîz ve müdahale itmemek üzre tenbîh olunduğu asâkir-i 

zabtiyye neferâtından Burduri Mustafa Kavas yediyle medine-i mezbûre muhâkemesinden 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâmi‘ve’l-işrin min- şehr-

i ramazanü’l-mübârekin li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:49 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya Muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Yazır karyesi ahâlîsınden iş bu 

merbût-ı arzuhal-i sahibi Ak Ali İsmâîl nâm kimesne zevcesi gaibet’ül arzuhal Emine Hatun 

tarafından husûs-ı âtîde vekîl-i sâbit ol vekâlesi olmağla bi’l-vekâle medine-i mezbûre 

mahallesinde meclis-i şer‘imizde yine ? karye-i mezbûre ahâlîsinden derûn-ı arzuhal-i 

mezkûrda (silik) Ayan Sarı oğlu Ahmed bin Mehmed ve Kula Hasan oğlu İbrahim ve Rıza 

veli oğlu Mehmed nâm kimesneler muvâcehesinde iş bu bin iki yüz seksen senesi (silik) 

Gecesinin Antalya da bulunub karye-i mezbûre de kain menzilinden  müvekkilem zevcem 

mezbûre Amine Hatun yalnızca bulunduğu halde mezbûrun Ahmed ve İbrahim ve yevm-i 

mezkûr gecesinin nısfû’l-melik menzilimi basıb zevcem mezbûre üzerine suikasd ile hucum 

ve zevcem mezbûrenin adem-i teslîminden nâaşı merkumun yedlerinde bulunan kebîr bıçaklar 
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ile cümlesi bi’ l-ittifak   zevcem mezbûre Emine’ yi elinden zarb ve cerh itmeleriyle suâl 

olunub mûcib-i şer‘iyye icrâ‘ olunmak bi’l-vekâle matlubumdur deyü ba‘de’l-da‘vâ  ve’s-suâl  

merkumdan Ahmed ve İbrahim ve Mehmed’ in hükümet-i mahalliyye ma‘rifetiyle usûl-ı  

istintâkları  bâde’ l-icrâ  inkârda ısrar  ve müddeî-i vekîl-i merkum Ömer ba‘de’l-mahal ve’ l-

istihlâk-i şer’î  ? müddet mahal-i şer‘î mürûr yine ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz idüb talebiyle 

merkumun Ahmed ve İbrahim ve Mehmed den her biri bi’l-muvâcehe mümkün yemîn-billâh 

aliyyü’l-azîm itmeleriyle mûcibince müddei-i vekil-i merkum Ömer da‘vâ-yı mezkûresiyle 

müddî-i ileyham merkumun Ahmed ve İbrahim ve Mehmed’ e bilâ-beyyine-i muârazadan 

men' olundukları mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından Arnavut Hüseyin yedleriyle 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-işrin min şehr-i 

Ramazanü’l-mübârek li-seneti  âhdî semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/25 a 

     No:50 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nde Kızılkaya Kazâ‘sı kurâsından Badem Ağacı Karyesi 

ahâlîsinden işbu merbût-ı arzuhal Hacı Mahmud bin el-Hâcc Ahmed Medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde yine karye-i mezbûre ahâlîsinden derûn-ı arzuhal-i 

mezkûrda mezkûrü’l-esâmî Havâce Arab oğlu Ebubekir  bin el-Hâcc Molla Ahmed 

muvâcehesinde mezbûr Ebubekir tarihinden altı ay mukaddem her malımdan behr-i yükü 

yüzer guruşdan mecmû iki bin elli guruş kıymetli yirmi buçuk her yekûn hınta ve behr-i yükü 

ellişer guruşdan mecmû iki yüz guruş kıymetli dört yekûn şaîrin cem‘an iki bin yüz elli 

guruşluk hınta şairimi  babam gaib-i izzü’l-meclis el-Hâcc Ahmed zimmetinde cihet-i deyn-i 

şer‘-i den alacağı olan malumü’l-mikdâr meblağ-ı mahsûb fuzûlî ve bi-gayr-i hakk ahz ve 

kabz itmek zikr olunan yirmi buçuk yük hınta dört yük şaîrin mevcûd ise Â‘yâna müstehlik 

ise emsalini merkum  Ebubekir’ den hala taleb iderim hâlâ taleb iderim deyü da‘vâ itdikde ol 

dahi cevâbında ben merkumdan asla hınta ve şaîr ahz itmedim benim mârü’l-zikr yirmi buçuk 

yük hınta ve dört yük şaîr müddeî-i merkum Mahmud’ un babası gaib-i izzü’l-meclis merkum 

el-Hâcc Ahmed zimmetinde alacağım olan meblağ-ı ma‘lûm mukabilinde mârü’l-beyân hınta 

şaîr-i gaib-i merkumdan ahz ve kabz eyledim deyü müddeî-i merkum Mahmud’ un alacağı ve 

müddeî-i merkum yedinden ahzını inkâr itmekle müddeî-i merkum Mahmud’ dan müddeâsına 

mutâbık-ı beyyine taleb olundukda asla şâhitlerim yokdur deyü ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz 
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idüb talebiyle merkum Ebubekir bilâ-vech’i şer‘i  (silik) mûcibince müddeî-i merkum 

Ebubekir’e bilâ-beyyine  (silik) olduğu müddeî-i şer‘isi (silik)  

kaydının tashîhi içün keyfiyetin izâhab i‘lâm ve isbât ve inhâ  işâr-ı âherinde on altı Rebîü’l-

âhir seksen bir târihiyle müverrah Teke Sancağı kaim-mâkâmlığına ve tebâşir-i hurûd iden bir 

kıt‘a tahrîrat-ı sâmiye nezâret müşârü’l-ileyh ve emr ve irâde buyrulmuş olduğundan mûmâ-

ileyh es-Seyyid Hafız Ahmed Efendi ve Sagîr Mehmed ibnü’l es-Seyyid Mustafa 

olunduklarında mûmâ-ileyh es-Seyyid Hafız Ahmed Efendi buldurulub medine-i mezbûre 

mahallesinde makûd-ı meclis-i şer‘î şerîf celîle ile isâl-i keyfiyet olundukda mârü’z-zikr Ali 

Efendi Câmi‘-i şerîfinin yevmi iki akçe vazîfe ile hitâbet-i cihetine bâ-berât-i şerîf mutasarrıf 

olub Câmi‘-i şerîf-i mezkûr mevcûd ma’mûr olarak derûnunda salât-ı hamse maruz ve ? edâ 

olunmakda idüğünden kusur edâ-i hizmet itmeyle olduğunu ifâde ve ? vukufun ihbâr dahi 

mûmâ-ileyh Sagîr Mehmed dahi Câmi‘-i şerîf-i mezkûrda  mezkûrda yevmi iki akçe vazîfe 

ile emânet cihetine  bâ-berât-i şerîf mutasarrıf iken bu esnada ba‘de’l-vefât olub ber-i hâli ve 

hizmet-i lâzımesi mahlûl ve muattal kalmış olmağla mârü’z-zikr Timurcu Kara Mahallesinin 

defter-i nüfsunda on yedinci hanesinin birinci numarasında kırk altı yaşında ma-kayd Hafız 

Abdülrahim Efendi  ibn-i Mehmed dâ'-ileri cihet-i mezkûreye her vechle lâyık ve mahal-i 

müstehâk olduğu bi’l-imtihân inde’ş-şer‘ü’l-meclis zâhir ve mütehakkık olmuş ve olmağla 

mârü’z-zikr emânet-i cihet-i dahi cânib-i kaziyye-i müşârü’l-ileyhada olan kaydiyyenin 

tashîhiyle mûmâ-ileyh Hafız Efendi  dâ'-ileri uhdesinde vazîfe-i mersûmesiyle ibka‘ 

buyrularak 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-samî işrîn min 

Şabanü’l-muazzam li-seneti ahdi ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/26 a 

     No:51 

     Medine-i Antalya’ya tâbi‘ Alaylı Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt olan 

Topkara oğlu Hüseyin Ali-bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe Hatun 

bint-i Hüseyin ile sulb-i kebîr oğulları Mehmed ve Hasan ve Ali ve Reşid ve sulbiyye-yi 

sagîre kızları Fatıma ve Zeyneb ve ümmügülsüm Hatunlar ve sulbiyye-yi sagîre kızları Aliye 

ve Teslime’ye münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukları merkuman 

Ali ve Ahmed’in asâkir-i şâhânede olmalarıyla alalede Kal‘a-i Sultaniyede asâkir olub ve 

                                                             

 belgenin bu kısmı okunamayacak kadar silik 
 ‘mezkûr’  belgede mükerrerdir 
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vurudlarına değin mallarını hıfz-ı kıbel-i şer‘iyye himem-i nasb ve ta‘yîn olunan li-ebeveyn er 

karındaşları Mehmed ve sagîrtan-ı mezbûrdan Aişe ve Teslime’nin kezâlık mallarını hıfz-ı 

kıbel-i şer‘den vasî ve nasb olunan vâlideleri ma‘rifetü’z-zât refika-i mezbûre Aişe Hatun 

inhisâr-ı mezbûr ? kebîrat-ı mezbûran Fatıma ve Zeyneb ve Ümmügülsüm Hatunlar taleb-i 

muafâkâtlar-ı  şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese ve 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’l-sâdî  şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

?mülk-i menzil                                Oda aded 1 

500 guruş            300 guruş 

 

Altı yaşında dişi deve res aded 1   Beş yaşında dişi deve res aded 1 

1550 guruş      1500 guruş 

 

Altı yaşında kısrak aded 1    Üç yaşında erkek tay aded 1 

400 guruş      300 guruş 

 

Erkek merkeb aded 1     Öküz çift aded 1 

150 guruş      3500 guruş 

 

Tosun aded 1      Üç yaşında tosun aded 2 

500 guruş      700 guruş 

 

Boz numune inek aded 11    Boz inek aded 3 

3300 guruş      800 guruş 

 

İkişer yaşında düve 3 adet    Birer yaşında düve aded 2 

600 guruş      200 guruş 

 

Davar aded 90      Hınta keyl 35 

2700 guruş      600 guruş 

 

Arpa keyl 16      Çadır aded 1 

350 guruş      350 guruş 
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Saman yük aded 50     Müsta‘mel kilim 3 aded  

50 guruş      200 guruş 

 

Keçe aded 1       Sahan aded 1 

50 guruş      10 guruş 

 

Sahtiyân aded 3     Saya aded 2 

50 guruş      20 guruş 

 

Kıymetli ?  aded 2      Su çömleği aded 1 

60 guruş      30 guruş 

 

Su kilimi aded 1     Bakır aded 1 

40 guruş      50 guruş 

 

Mehaz-ı nuhas aded 1     Çift aleti aded 1 

150 guruş      150 guruş 

 

?  çuval çift aded 1     Harar çift aded 1 

50 guruş      30 guruş 

 

Def‘a çuval çift aded 4    Arı aded 1 

100 guruş      20 guruş 

 

Kahve takımı aded 1     Hırdavat-ı menzil 

30 guruş      200 guruş 

 

Yekûn  

19540 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve takfîn Duyûn-ı muteveffâ 
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400 guruş 491 guruş     

  

Deyn-i müsbit Pandili oğlu İlyas Bazergân Deyn-i müsbi Bağçevan Osman 

1987 guruş 166 guruş    

  

Deyn-i müsbit Bağçevan Süleyman Çavuş Deyn-i müsbit Anderya oğlu Yani 

52 guruş Bazergan     

 120 guruş 

 

Deyn-i müsbit Arab oğlu İsmâîl Mehr-i zevce  

42 guruş 51 guruş 

 

Resm-i kısmet       Kaydiyye-i defter 

434 guruş 29 guruş    

 

Varaka-bahâ' 

10 guruş 

 

 

Cem‘an yekûn 

3782 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

15758 guruş 

 

Hissetü’z-zevce-i mezbûre Aişe Hatun  Hissetü’l-ibnü’l-kebîr merkum Mehmed 

1969 guruş 30 para     2121 guruş 14 para 

 

Hisse-i ibnü’l-kebîr-i merkum Hüseyin  Hisse-i ibnü’l-kebîr-i merkum Ali 

2121 guruş 14 para     2121 guruş 14 para 

 

 

Hisse-i ibnü’l-kebîr merkum Hasan   Hisse-i bint-i kebîr mezbûre Fatıma 

2121 guruş 14 para     1060 guruş 27 para 
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Hisse-i bint-i kebîr-i mezbûre Zeyneb  Hisse-i bint-i kebîr-i mebûr Ümmügülsü 

1060 guruş 27 para     1060 guruş 27 para 

 

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Aişe Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Teslime 

1060 guruş 27 para     1060 guruş 27 para 

 

 

Sahhü’l-bâkî tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdan refika-yı mezbûre Aişe Hatun ve ityân-ı 

mezbûran Mehmed  ve Hasan ve ? mezbûrat Fatıma ve Zeyneb ve Ümmügülsüm Hatunlardan 

ber birileri hisse-i ırsiyyeleri olan iki bin yüz yirmi bir guruş on dörter paradan cem‘an dört 

bin iki yüz kırk iki guruş yirmi sekiz parayı Teslime’nin kızına iştirâ-ı teslîm ve sagîrtan-ı 

mezbûrtan Aişe ve Teslime’nin hisse-i ırsiyyeleri olan bin altmış guruş yirmi yedişer paradan 

iki bin yüz yirmi (guruş) parayı dâhî vasîleri valideli mezbûre Aişe Hatun aynen teslîm aldığı 

iş bu mahale şerh verildi 

 

     XIV/ 27 a 

     No:52 

     Medine-i Antalya nevâhiyesinden Mortana Nâhiyesi mahallâtından Gözlü Mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Kulfeyzi oğlu Ali bin Musa bin Abdullah’ın 

verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Neslihan Hatun bint-i Mustafa ile sulb-i sagîr oğlu 

Mustafa ve sulbiyye-yi sagîre kızları Aişe ve Zeyneb münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sigâr-ı mezbûraların tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den 

mansûb vasîleri vâlideleri ma‘rifetü’l-zât zevce-i mezbûre Neslihan Hatun taleb ve ma‘rifet-i 

naîbimiz Mustafa  es-Seyyid Efendi ma‘rifet-i 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 müteveffîyye-yi 

mezbûredir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-tâsi min- şehr-i ramazanü’l-

mübârekin li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 

Uhdesinde dişi deve res‘    Üç yaşında dişi deve aded ? 

1000 guruş      650 guruş 
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İnek res‘ aded 4     Erkek merkeb res‘ aded 1 

1400 guruş      400 guruş 

 

Hınta yük aded 2     Taya ? kile aded 1 

200 guruş      50 guruş     

 

Evânî nuhâs kıyye  5     Kazgan aded 1 

100 guruş      120 guruş 

 

Çuval çift aded 2     Binek takımı aded 1 

80 guruş      150 guruş 

 

Hırdavat-ı menzil 

190 guruş 

 

 

Cem‘an yekûn 

4310 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn     Mehr-i zevce 

220 guruş ?      51 guruş 

 

Resm-i kısmet      Varaka-bahâ'  

107 guruş 30 para     1 guruş 

 

Kaydiyye-i defter 

7 guruş 

 

Yekûn 

387 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese Hissetü’l-ibnet’ül mezbûre Neslihan  
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3923 guruş      493 guruş 

 

Hisse-i bin sagîr-imezbûr Mustafa    Hissetü’l-binte’l-sagiretü’l mezbûre Aişe  

1715 guruş      857,5 guruş 

 

Hissetü’l-binte’l-sagiretü’l mezbûre Zeyneb 

857,5 guruş 

 

     XIV/28 b 

     No:53 

     Medine-i antalya Nevâhiyesinden Murtana Nâhiyesi mahallâtından Gözlü Mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem fevt olan fevt olan Mestan oğlu Mehmed bin Eyüb ibn-i 

Abdullah’ın olan verâset-i sulbi kebir oğlu İsmâîl ve sulb-i sagîr oğulları Mustaf ve Ömer ve 

sulbiyye-i sagîre kızları Rukiye ve Zeyneb münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve 

nümâyûn oldukdan sonra sigâr-i mazbûrların tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i  

nasb ve ta‘yîn olunan li-ebeveyn er karındaşları mezbûr İsmâîl taleb ve ma‘rifet-i ve nâibimiz 

Mustafa es-seyyid Efendi ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr dve 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‘min şehr-i ramazanü’l-mübârekin li-seneti ahdî 

ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 

Kara Sığır ineği res‘ aded 1 Davar aded 15 

650 guruş      700 guruş 

 

Sisam keyl 16 Hınta keyl 10 

650 guruş      200 guruş 

 

Şaîr keyl 40      Evânî-i nuhâs kıyye 1 

600 guruş      200 guruş 

 

Hırdavat-ı menzil 
                                                             

 ‘fevt olan’ belgede mükerrerdir 
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300 guruş 

 

Cem‘an yekûn 

3000 guruş 

 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn     Resm-i kısmet  

(silik)       75 guruş 

 

Kaydiyye-i defter     Varaka-bahâ' 

4,5 guruş      1 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

225 guruş  

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

2775 guruş  

 

Hissetü’l-abinü’l-kebîrü’l-    Hissetü’l-bine’l-sagîrü’l 

merkûm İsmâîl     merkûm Mustafa 

293 guruş 30 para     293 guruş 30 para 

 

  

Hissetü’l-abinü’l-kebîrü’l    Hissetü’l-binte’l- sagîrü’l 

Merkûm Ömer     merkûm Rukiye 

293 guruş 30 para     346 guruş 

 

 

Hissetü’l-binte’l- sagîrü’l 

Mezbûre Zeyneb  

346 guruş 65 para 
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      No:54 

     Medine-i Antalya’ya tâbi‘ Balıklı Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Koca 

Osman oğlu Bayram bin Osman ibnü’l Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Aişe Hatun bint-i Ali ile sulb-i kebîr oğlu Osman ve sulbîyye-yi kebîre kızı Emine ve sulb-i 

sâgire kızı Ümmüşan munhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra sigâr-ı mezbûrlarının tesvîye-yi umûrına kıbel-i şer‘den  mansûb-ı vasîleri vâlideleri 

ma‘rifetü’l-zât zevc-i mezbûre Aişe Hatun verese-i kibâr taleb ve ma‘rifetleriyle ve nâibimiz 

Mustafa es-seyyid Efendi 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 ve beyân olunur fî-gurre-i ramazanü’l-mübârekin li-seneti ahdî ve semânin 

ve mieteyn ve elf  

 

 

Erkek deve res‘ aded 1    Sekiz yaşında dişi deve res‘ aded 6 

800 guruş      3500 guruş 

 

 

Öküz çift aded 1     İnek aded 1 

1200 guruş      200 guruş 

 

Beş yaşında dana     Erkek merkep aded 1 

300 guruş      400 guruş 

 

Davar aded 10      İbrik aded 1 

300 guruş      50 guruş 

 

İngiliz tabir olunur kaval    Çuval çift aded 5 

Tüfenk aded 1      150 guruş 

300 guruş 

 

Çuval aded 1      Müsta‘mel kilim aded 1 

50 guruş      60 guruş 

 

Döşek aded 1      Hınta yük (silik) 
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Yorgan aded 1      400 guruş 

Yasdık aded 1 

150 guruş 

 

Şaîr yük aded 1     Evânî nuhâs kıyye 5 

50 guruş      100 guruş 

 

Kazgan aded 1     Hırdavat-ı menzil 

100 guruş      190 guruş 

 

 

Macar tabîr olunur kaval    Nakd-i mevcûdu 

Tüfenk aded 1      380 guruş 

100 guruş 

 

Alacak keçisi aded 1     ? 

50 guruş      60 guruş 

 

        

Cem‘an yekûn   

8920 guruş   

 

Minhal-ihrâcât 

Techiz ve tekfîn Mehr-i zevce 

411,5 guruş 301 guruş    

   

Resm-i kısmet      Kaydiyye-i defter 

233 guruş 13,5 guruş 

 

Varaka-bahâ' 

2 guruş 

 

Cem‘an yekûn 

950 guruş 
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Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

7969 guruş  

 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Aişe Hatun Hissetü’l-ibnü’l-kebîrü’l-merkum Hasan 

996 guruş 2324 guruş 10 para 

 

Hissetü’l-ibnü’l-sagîrü’l-merkum Hasan Hissetü’l-ibnü’l-sagîrü’l-merkum Osman 

2324 guruş 10 para 2324 guruş 10 para 

 

Hissetü’l-binte’l-kebîretü’l-mezbûre Amine Hissetü’l-binte’l-sagîretü’l-mezbûre  

1162 guruş 5 para Ümmüşen    

 1162 guruş 5 para 

 

Kesir para 

  

     XIV/29 a 

     No: 55 

     Medine-i Antalya’ya tâbî‘ Varsak karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt olan el-

Hâcc Habîb Efendi bin Hüseyin bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Fatıma Hatun bint-i İsmâîl ile sulb-i kebîr oğlulları Molla Mehmed ve Molla Hasan ve İsmâîl 

sülek-i askeriye olub el-an kala-i sultaniyede mukîm Halil münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-

enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra merkum Halil’in sudûruna değin pederlerinin mevrûs 

mâlını hıfz-ı kıbel-i şer‘den kaim-i nasb ve ta‘yîn olunan li-ebeveyn er karındaşı Molla 

Mehmed ve ? merkuman Molla Hasan ve İsmâîl ma‘rifetü’z-zât zevce-i mezbûre Fatıma 

Hatun taleb ve ma‘rifetleri ve ? Mustafa Efendi ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘ ile ile tahrîr ve 

terkîm ve beyân olunur 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- fi’l-

yevmi’s-sânî ve’l-işrîn min şehr-i Ramazânü’l-mübârek li-seneti âhdî ve semânin ve mieteyn 

ve elf 

 

Erkek kara koca deve res‘ 1 Kara böğürücü erkek deve res‘ 1 
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1700 guruş 1250 guruş 

 

Def‘a kara böğürücü erkek deve res‘ 1 Üç yaşında erkek böğürücü deve res‘ 1 

1000 guruş 1250 guruş 

 

Dişi kırmızı kabalak deve res‘ 2 Bir yaşında dişi torum aded 1 

2000 guruş 500 guruş 

 

Erkek merkeb res‘ 2 Kilim aded 7 

400 guruş ?  guruş 

 

Köhne kilim aded 5 Alacak keçisi aded 10 

150 guruş 350 guruş 

 

Müsta‘mel çul aded 3 Kıl çuval aded 7 

150 guruş 150 guruş 

 

Yün çuval çift aded 5 Deve çakı aded 5 

100 guruş 100 guruş 

 

Kara takım tabanca aded 1 Kebirce bıçak aded 1 

20 guruş 40 guruş 

 

Büyük tencere aded 3 Kazgan aded 1 

120 guruş 100 guruş 

 

Sahan aded 5 Hınta yük aded 5 

100 guruş 500 guruş 

 

Şaîr yük 3 Kelâm-ı kadim aded 1 

150 guruş 50 guruş 

 

Öküz tek aded 3 Buzağlu  İnek aded 3 

1200 guruş 900 guruş 
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Dört yaşında inek aded 1 Nakd-i mevcûd 

250 guruş 4000 guruş 

 

İki yaşında düge aded 1 Hırdavat menzil 

150 guruş 300 guruş 

 

Cem‘an yekûn 

18880 guruş 

 

Minha’l-ihrâcât 

Mehr-i zevce Deyn-i müteferrika 

201 guruş 91 guruş 

 

Resm-i kısmet Kayd-ı defter 

307,5 guruş 29 guruş 

 

Varaka-bahâ'  

10 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

801 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

18079 guruş 

 

Hissetü’z-zevcetü’l-mezbûre Hissetü’l-ibnü’l-kebîrü’l-merkum 

Fatıma Hatun Molla Mehmed 

2259 guruş 350 para 3954 guruş 31 para 

 

Hissetü’l-ibnü’l-kebîrü’l-merkum Hissetü’l-ibnü’l-kebîrü’l-merkum 

Molla Mehmed İsmâîl 

3954 guruş 31 para 3954 guruş 31 para 
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Hissetü’l-ibnü’l-kebîrü’l-merkum Kesr-i para 

Halil 

3954 guruş 31 para 

 

Sahh 

 

Sahhü’l-bâkî tereke-i müteveffâ-yı mezbûr zevce-i mezbûre Fatıma Hatun ve Molla Mehmed 

ve Molla Hasan ve İsmâîl behr-i birleri hisse-i ırsiyyelerini tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz 

idüb ve gaib-i mezbûr hisse-i ırsiyyesi olan üç bin dokuz yüz elli dört guruş otuz bir parayı 

vürûd-ı beyyine-i vekîl li-ecli’l-hıfz karındaşı mezbûr Molla Mehmed’e tamâmen teslîm 

olunduğı işbu mahalle şerh virildi 

 

     XIV/30b 

     No:56 

     Tahakkuk inde’ş-şer‘iyane-i husûs-ı âtîü’l-beyânın ketb ve tahrîr-i iltîmas olunmağın? 

medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi’nde vâki‘devlet-i âliye tebaasının Rum 

Milleti’nden Agali oğlu Nikola veled-i Kostanti ile kızkarındaşı Katarina binte’l-merkûm 

Kostantin’in sakinleri  oldukları menzile varub Teke ve Hamid ve Burdur sancakları evkâf 

müdiri rif'atlü Selim Efendi ve  medine-i mezbûre meclis-i a‘zâsından rikâb-ı şahâne 

kapucubaşılarından rif'atlü Ali Muhlis Ağa ve evkâf katibi fütüvvet-lü Osman Efendi ve 

millet-i merkûm kocabaşısı meclis-i mezkûre a‘zâsından Zenairzâde rif'atlü Hacı İstirati ve 

tüccârdan Tuzcuzâde İstirati ve Bober oğlu İstirati ve Bober oğlu Ligori ve Zenair oğlu Hacı 

Ligori ve Sarı Nikola ve gerek Hacı Todoros ve Ankaralı Hacı Yorgi vesâir zeyl hüccetde 

mestûrü’l-esâmî-i keşân huzurlarında akd-ı meclis-i şer‘-i âlî olunuyordukda merkûm Nikola 

meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda şahs-ı ta‘rîf-i şer‘le ma‘rife işbu bais‘ü’l-kirâm merkûm Katerina  

mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ifâde-i merâm olub sâlifü’z-zikr  Makbule Mahallesi vâki‘ 

bir tarafdan Ankaralı  Bakırcı Hacı Yorgi menzili ve bir tarafdan  Zenair oğlu Ligori menzili 

ve bir tarafdan müteveffâ zenci oğlu el-Hâcc İstirati vesairesi  menzili ve bir tarafdan 

müteveffâ-yı Karayazıcı oğlu  veresesi menzili ve bir tarafdan  Hacı Oğlan oğlu Kalbu ve 

menzili ve ba’zân babuşcu Zenail menzili bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd olub işbu 

derûnunda akd-ı meclis-i şer‘-i âlî olunan fevkanî iki oda ve sofa tahtani bir mağaza eşcâr-ı 

müsmire ve gayr-i müsmireli bir mikdâr havlu-yı müştemil bir bâb mülk-i menzilin nısf-ı 

hisse-i şâyiası kızkarındaşım merkûm Katerina’nın zevce iş bu hâzır-ı bi’l-meclis eniştem  

Hacı Kiryako’nun ve diğer nısf-ı hisse-i şâyiası benim tarîk-i şer‘ yedimde mülk ve hakkım 
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olmağla min menzil-i mahdûd-ı mezkûrundan olan nısf-ı hisse-i şâyi'mi bi’l-cümle-yi 

maîşetimle ve bi-hüviyye tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve uhûd-i mübtelâ 

ve ve takrîr ve gaîn ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile on beş bin kızkarındaşım 

merkûm Katerina’ya bey‘ ve temlîk ve şâiya teslîm eyledikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra kızkarındaşım merkûm 

Katerina’ya bey‘ ve temlîk şayân-ı teslîm eylediğinde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra kız karındaşım merkum Katerina’nın 

semeni mezkûr on beş bin guruş hâlâ ve def‘aten bana (silik) olmayub ber-vech-i âtîü’t-taksît 

? taleb olmağla ben dahi semen-i merkûmdan  beş bin guruşun beş bin guruşunu  işbu târih-i 

hüccetden otuz bir gün tamâmında ve beş bin guruşunu dahi târih-i merkûmdan bir sene 

tamâmında  ve diğer  beş bin guruşunu  dahi iki sene mukaddem tamâmında ki işbu târihden 

yirmi beş ay tamamında üç taksît ile tamâmen bana edâ ve ifâ etmek üzre ? kız karındaşım 

merkûm Katerina’yı te’cîl ve taksît eyledikde  ol dahi ber-minvâl-i muharrer kabûl ve taksîti 

vechi üzre müeccel edâya taahhüd etmek fî-mâba‘dnısf-ı menzilin mezkûda benim vechen 

mine’l vücûh aslâ ve kat'â alâkam ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla 

kızkarındaşım müştemilâtı merkûm kızkarındaşının 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 Ramazanü’l-mübârek li-seneti ahdî 

ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

 Şühûdü’l-hâl 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

Zabtiyye neferâtından Mehmed ağa 

Tebaadan (silik) Osman Ağa 

Papas oğlu Hacı Zenair oğlu (silik) 

 

Sahh  

 

     XIV/31a 

     No:57 

     Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi sâkinelerinden Aişe Hatun 

ibnete’l Ali 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 Yağcı oğlu mehmed bin Süleyman itmekci oğlu  Hafız 
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İbrahim bin Mehmed  şahâdetleriyle sâbit olan Yörükzâde Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc 

Ahmed meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde müvekkile-i mezbûrenin sadriyye-i kebîre kerimesi 

bais‘ü’l-kitâb ma‘rifetü’z-zât Hadice Hatun ibnete’l Mehmed’in zevi ve tarafeynden tasdîk-i 

vekîl  Hacı Yusuf oğlu Deveci Abdulkerim ibn-i Yusuf mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb müvekkilem mezbûre akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde şer‘ân ve 

müstâkilen mülk ve hakkım olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Kasap Alakavak  

Hacı Halil menzili ve bir tarafdan Yörük oğlu Mehmed Efendi menzili ve bir tarafdan 

müteveffâ ? Mehmed  vereseleri menzili ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd fevkâni iki 

oda ve ittisaline bir ahır ve bir buçuk dönim bağçeyi müştemîl bir bâb mülk-i menzilini 

cümlete’l-tevâbi ve levâhik ve kaffe-i hukuk ve murâfık-ı tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî 

şurût-ı müfside muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile kızım mezbûre Hadice Hatun’a üç 

bin yüz guruş bey‘ ve temlîk ve teslîm eyledikde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra idüb semeni olan meblağ-ı mezkûr üç 

bin beş yüz guruş kızım mezbûre Hadice 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 kızım mezbûre Hadice Hatun’un mülk-i müşterâsı ve hakk-ı 

sarfu olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve mutasarrıfe olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlîs aşere min şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-seneti ahdî 

ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

? Timurcu Abdullah Usta 

Şeyh Ramazan Ağa 

Yörük oğlu Mustafa Ağa 

Çandar Hatib oğlu Mehmed Ali 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

Muhzır İsmaîl Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     No:58  

     Medine-i Antalya muteberân ahâlisinden Çeribaşızâde Ahmed Efendi ibn-i el-Hâcc 

İbrahim Ağa meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde meclis-i medine-i mezbûre ahâlisinden bais‘ü’l-

kitâb kasab başı  el-Hâcc Ahmed Ağa ibn-i İbrahim Yunus mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i 
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kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde arsa ve müstâkilen mülk ve hakkım 

olan medine-i mezbûre harîc-i surunda Sebilhâneönü’nde vâki‘ bir tarafdan benim sebze ve 

etçi dükkânım ve bir tarafdan Şaban Efendi’nin sebze ve etçi dükkânı ve bir tarafdan kal’a 

hendeği ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb sebze ve etçi dükkânı cümleten 

maîşetimle ? tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bi’l-rızâ‘sız bu el-Hâcc Ahmed Ağa’ya dört 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 mezbûr dört bin guruşu müşterî-i merkum el-Hâcc 

Ahmed Ağa’nın mülk-i müterî-i mezbûr Hacı Ağa 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 müşterî-i merkum el-Hâcc Ahmed Ağa’nın 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 olunur fi’l-yevmi’l-hâmis min 

Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Efendi  

Kasab Gök oğlu el-Hâcc Hüseyin 

Bakkal oğlu Hacı Mehmed 

(silik) el-Hâcc Mehmed Ağa 

(silik) 

Muhzırbaşı (silik) 

MuhzırAli Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     XIV/32 b 

     No:59 

     Vürûdü’l-mütemekkine arz-i kemîneleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun-ı mülûk-âneye 

mülhak-ı evkâfdan medine-i Antalya dahîl-i surunda kâin eshâb-ı hayrâtdan merkum Tekeli 

Mehmed Paşa’nın binâ' ve ihyâ' eylediği câmi‘-i şerîfde vazîfe-i maîyyet ile imâmet-i cihetine 

bâ-berât-ı şerîf âlî-şân mutasarrıf olan Hafız Abdullah Halife  bu esnada sulb-i kebîr oğlulları 

medine-i mezbûre mahallâtından Hacı Balaban Mahallesi’nin  defter-i nüfûsında birinci 

hânesinin ikinci numarasında otua iki yaşında mukayyed Mustafa ve hâne-i mezkûrın birinci 

numarasında on bir yaşında mukayyed sagîr  Murad Molla’yı terk iderek vefât idüb ber-i hâli 
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ve hizmet-i lâzımesi mahlûl ve muattal kalmış ve câmi‘-i şerîf-i mezkûre el-yevm-i mevcûd 

ve ma'mûr olarak derûnunda salâvât-ı mefrûza edâ olunmakda idüğü bî-garez ehl-i vukunun 

ihbârlarından anlaşılmış oğulları merkumundan merkuman Mehmed ve Mustafa nâ-ehl 

olmalarıyla cihet-i mezkûreye rağbet etmeyüb kifâyed eylemiş olmalarıyla bu makûle cihet-i 

mutasarrıfları ba‘de’l-vefât sulb-i sagîr oğlu olduğu halde sagîr olğu ba‘de’l-bülûğ bâ-nefs 

edâ-i hizmet itmek kesb-i liyâkât edinceye değin istihkâkı lede’l-imtihân inde’ş-şer‘ü’l-meclis 

zâhir ve nümâyân olan medine-i mezbûre kurâsından Hisar Çandarı Karyesi defter-i 

nüfûsunda kırk yedinci hânesinin dördüncü numrosunda otuz iki yaşında mukayyed talebe-i 

ulûmdan Osman Efendi ibn-i Mustafa dâî‘leri bi’n-niyâbe edâ-i hizmet itmek üzre cihet-i 

mezkûre pederi müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden karındaşları merkuman Mehmed ve 

Mustafa’nın kifâyetinden vazîfe-i maîyyetesiyle?  işbu baîsü'l-arz-ı ubûdiyyet sagîr-i merkum 

Murad Molla ? 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 olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

 

     No:60 

     Vürûdü’l-mütemekkine arz-i kemîneleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun-ı mülûk-âneye 

mülhak-ı evkâfdan medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden Kara Hisarı Teke Kazâ‘sına tâbi‘ 

Akbaş nâm Karye’de Tuğla Boğazı nâm mahalde vâki‘eshâb-ı hayrâtın binâ' ve ihyâ' eylediği 

câmi‘-i şerîfde ber-vech-i muharrer hasb-i hitâbet-i cihetine bin iki yüz otuz üç senesi Şehr-i 

Rebîü’l-âhirin yirmi birinci günü târihiyle müverrah bir kıt‘a berât-ı şerîf âlî-şân ile mutasarrıf  

olan Ali Halife bu esnada sulb-i sahîh oğlu mârü’l-zikr Akbaş Karyesi’nin defter-i nüfûsunda 

birinci hânesinin üçüncü numrosunda yirmi yedi yaşında mukayyed talebe-i ulûmdan Molla 

Ali’ye terk ederek vefât idüm ber-i hâli ve hizmet-i lâzımesi mahlûl ve muattal kalmış ve 

câmi‘-i şerîf-i mezbûre el-yevm-i mevcûd ve ma'mûr olarak derûnunda salâvât Cumâ ve 

ıydeyn edâ olunmakda idiği bî-garez ehl-i vukunun ihbârlarından anlaşılmış olunmağla cihet-i 

mezkûreye ber-veche liyâkât ve ehliyyetini lede’l-imtihân inde’ş-şer‘ü’l-meclis zâhir ve 

nümâyân olan işbu bais‘ü’l-arz-ı ubûdiyyet mezbûr Molla Ali dâî‘leri üzerine cihet-i mezkûre 

babası müteveffâ-yı merkumun mahlûlünden ber-vech-i hasb-i tevcîh ve yedine bir 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 ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 
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     No: 61 

     Medine-i Antalya Mahallâtından Divân Piri Mahallesi sâkinelerinden Aişe Hanım bint-i 

Süleyman el-emr er karındaşı vazîfesinden zikr-i âtî-i bey‘-i takrîr ve âtî-i bey‘-i takrîr ve i‘tâ-

i hüccet-i vekîl olunduğı zât-ı mezbûreyi bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân münâdi Mehmed Ali 

ibn-i Hacı Süleyman bin Hüseyin şahâdetleriyle sâbit Hacı Osman ibn-i Mehmed nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bint-i medine-i mezbûre beyyine medine-i mezbûre 

mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlisinden ve dikici esnâfından işbu bais‘ü’l-kitâb 

İbrahim Usta ibn-i Hüseyin mahzarında bi’l-vekâlem ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilem mezbûre akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûrna değin yedimde mülk vehakkım olan 

medine-i mezbûre harîc-i surunda  südde-i karatayında vâki‘ Ağa Câmi‘-i Şerîf  ? kâin 

sarrafdan Kapılu oğlu Mustafa dükkânı ve bir tarafdan dikici Hasan Usta dükkânı ve bir 

tarafdan câmi‘-i şerîf-i mezkûrun divar ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd tûlen yedi zirâî' 

iki rebben? ve arzen üç buçuk zirâî' arsada mebni  bir bâb mülk-i dükkânı bi’l-cümleten 

maîşetimle bî-hüvviye tarafeynden ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bât-ı sahîh-i şer‘î ile beş bin beş yüz guruş mezbûr İbrahim Usta’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 mezkûr beş bin beş yüz guruş müşterî-i 

mezkûr İbrahim Usta yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d dükkân-ı 

mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâkam ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla 

müşterî-i merkum İbrahim Usta’nın 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 olunur fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin 

ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Rif'âtlu Miralay İsmâîl Bey  

Torun İsâîl Efendi 

Hanedândan el-Hâcc Ömer Ağa  

Mu‘teberândan el-Hâcc (silik) Efendi 

(silik) oğlu Mehmed Usta 

Mâruliyeli Ömer Usta 

Kör Hasan oğlu Hüseyin 
                                                             

 belgede “teslîm” yazılmıştır 
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Çavuş Konyalı oğlu Mustafa 

Muhzırbaşı Mehmed ağa 

 

     XIV/33 a 

     No: 62 

     Vürûdü’l-mütemekkine arz-i kemîneleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun-ı mülûk-âneye 

mülhak-ı evkâfdan medine-i Antalya kurâsından Akçapınar Karyesi’nde vâki‘ eshâb-ı 

hayrâtdan Seyid Mustafa bin Süleyman’ın binâ' eylediği câmi‘-i şerîfde ber-vech-i muharrer 

hasb-i imâmet ve hitâbet cihetilerine bin iki yüz elli altı senesi Saferü’l-hayr’nın yirmi birinci 

günü târihiyle müverrah bir kıt‘a berât-ı şerîf âlî-şân ile mutasarrıf olan Hafız Hasan Halife 

ibn-i Ahmed bu esnâda ? ber-i hâli ve hizmet-i lâzımesi mahlûl ve muattal kalmış ve câmi‘-i 

şerîf-i mezkûr el-yevm-i mevcûd ve ma'mûr olarak derûnunda salâvât-ı mefrûza hâmi-i 

mefrûz ve cumâ ve ıydeyn edâ olunmakda idiği bî-garez ehl-i vukunun ihbârlarından 

anlaşılmış olmağla ciheteyn-i mezkûrteyne ber-vechle liyâkât ve ehliyyetini lede’l-imtihân 

inde’ş-şer‘ü’l-meclis zâhir ve nümâyân olan medine-i mezbûre nevâhiyesinden Serik Nahiyesi 

kurâsından  Hacı Osmanlar Karyesi’nin defter-i nüfûsunda  onuncu hânenin üçüncü 

numrosunda yirmi altı yaşında mukayyed ?? talebe-i ulûmdan işbu bais’ü’l-arz-ı ubûdiyyet 

Mehmed Efendi ibn-i Ali ve dâî'lerine ciheteyn-i mezkûrteyn müteveffâ-yı merkumun 

mahallesinden ber-vech-i hasb-i tevcîh ve yedine bir 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 olunur el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-tâsi‘ min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf  

 

     No:63 

     Medine-i Antalya mahallâtından Divan Piri Mahallesi sâkinlerinden Aişe Hanım bint-i 

İsmâîl’in li-emr karındaşı tarafından ? bey‘-i takrîr ve i‘tâ-i hüccet-i vekîl olunduğı zât-ı 

mezbûreyi bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân münâdî Mehmed Ali ibn-i Hacı Mehmed ve Hacı 

Süleyman bin Hüseyin şahâdetleriyle sâbit olan Hacı Osman ibn-i Mehmed nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde an-asl  ?olub bir müddetden berü ve medine-i mezbûre 

mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi’nde sâkin Sirac esnâfından Ömer ibn-i nâm kimesne 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb ve müvekkilem mezbûre  akd-i âtî‘ü’z-

zikrin sudûruna değin yedimde şer‘an ve’l-müştemilât mülk ve hakkım olan medine-i 

mezbûre harîc-i surûnda vâki‘ sultânide Ağa Câmi‘-i Şerîf  tahtında kâin bir tarafdan Bakkal 

oğlu Hacı Mehmed dükkânı bir tarafdan el-Hâcc Ömer dükkânı ve bir tarafdan benim bu 
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def‘a Mehmed Usta’ya bey‘ eylediğim  dükkânım ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd 

tûlen dört (silik) ve arzen üç zirâî arsa beyyine bir bâb bir ? mülk-i dükkânım 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 üç bin beş yüz atmıl guruş  merkum Ömer Usta’ya 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 üç bin beş yüz atmış guruş müşterî-i merkum 

Ömer usta 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 müşterî-i 

merkum Ömer Usta’nın mülk-i müşterâsı 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 olunur fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ min (silik) li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Hanedândan rif'âtlu Miralay İsmâîl Bey  

Ulemâdan Mükerremetlü Torun İsmâîl Efendi 

Mu‘teberândan el-Hâcc (silik) Efendi 

? oğlu Mustafa Gök Hasan oğlu Hüseyin (silik) 

(silik) Mehmed Usta 

(silik) 

 

     XIV/34 b 

     No:64 

     Medine-i Antalya mahallâtından Divan Piri Mahallesi sâkinelerinden Aişe hanım bint-i 

İsmâîl el-emr er karındaşı 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 münâdî Mehmed Ali ibn-i Hacı Mehmed ve 

Hacı Süleyman ibn-i Hüseyin şshâdetleriyle sâbit olan Hacı Osman bin Mehmed nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre mahallâtından Sofiler Mahallesi 

ahâlisinden işbu bais‘ü’l-kitâb ? oğlu Mehmed Usta ibn-i Ahmed mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb müvekkîlem mezbûre akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin 

yedimde yedimde şer‘an ve müstâkilen mülk ve hakkım olan medine-i mezbûre harîc-i 

surunda sûk-ı sultânîyede Ağa câmi‘-i şerîf tahtında vâki‘ bir tarafdan Müezzin Yusuf 

Efendi’nin müstecer-i sâkin olduğu benim diğer dükkânım ve bir tarafdan bakkal oğlu Hacı 

Mehmed dükkânı ve bir tarafdan câmi‘-i şeriîf-i mezkûrenin divarı ve taraf-ı râbi‘-i tarîk-i 

âmm ile mahdûd tûlen altı zirâî altı rabî‘ ve arzen üç zirâî iki buçuk rabî‘ mülk-i arsada mebnî 
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bir ? ider bir bâb mülk-i dükkânı bi’l-cümleten maîşetimle ve mecmû‘ya tarafeyden îcâb ve 

kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile iki bin beş yüz elli 

beş guruşı merkum Mehmed Usta’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm ve kabaz ve kabûl eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr iki bin beş yüz elli beş guruş müşterî-i merkum Mehmed 

Usta yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d dükkân-i mahdûd-i 

mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla müşterî-i 

merkum Mehmed Usta’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfu olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve 

hasb-i mâ-yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun diye dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Hanedândan rif'âtlu Miralay İsmâîl Bey  

Ulemâdan Mükerremetlü Torun İsmâîl Efendi 

Hanedândan fâziletlü el-Hâcc Ömer Ağa 

Mu‘teberândan el-Hâcc ? Efendi 

Koyunlu oğlu Hüseyin Çavuş 

Ma’rûliyeli Ömer Usta 

İtmekci İbrahim Usta 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     No:65  

     Medine-i Antalya mahallâtından Makbûle Mahallesi ahâlisinden ve yağcı esnâfından 

Mehmed Cemaleddin ibn-i Ahmed meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre 

ahâlîsinden işbu bais‘ü’l-kitâb Mora muhâcirlerinden Mustafa Ağa ibn-i Abdullah’ın sulb-i 

kebîr oğlu ve tarafından husûs-ı âtîde tasdîk-i vekîl-i müseccel olunub mahzarında ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde olub sene-i sabıkı bin iki 

yüz seksen senesi şehr-i Ramazan‘ü’l-mübârekin yirmi yedinci güni târihiyle müverrah kıbel-i 

şer‘iden i‘tâ olunan bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye nâtık olduğu üzre Miralay Beyzâde Hüseyin 

yekûn altı bin guruş müşterî-i mâlım olan müşterî-i mezbûre çarşusında vâki‘ bir tarafdan  ?  

Molla Ahmed dükkânı ve bir tarafdan? Hacı ebubekir Ağa dükkânı ve bir tarafdan vakf 

odaları taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb dükkânım mücmletü’t-tevdî' ve’l-levâhik 

ve kaffetü’l-hukuk ve’l-murâfıkı tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve 
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muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile müvekkîl-i mezbûr Mustafa Ağa’ya  yedi yedi bin 

üç yüz guruşa bi’l-rızâ' bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğinde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ 

ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr  

yedi bin üç yüz guruş müşterî-i müvekkile-i mezbûr Mustafa Ağa yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â 

alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla müşterî-i müvekkile-i mezbûr Mustafa 

Ağa’nın mülk-i müşterâsı 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 olunur fi’l-

yevmi’s-sâlîs min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Kiçi Bali Mahallesi’nde Moralı İbrahim Ağa  

İbn-i Mehmed Emin 

Moralı Mehmed Emin Efendi  

İbn-i Osman Kasab Ömer Ağa ibn-i Kasab 

Hacı Ahmed Zabtiyye Katîbi (silik) Efendi 

Ramazan oğlu Hacı Hüseyin  

Boyacı Hüseyin Usta 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

(silik) 

 

Sahh 

 

     XIV/35 a 

     No:66 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya Nevâhiyesinden İstanos Nâhiyesi’nde kâin ? çiftliği ahâlisinden ? oğlu 

Süleyman bin Süleyman nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde 

yine medine-i mezbûre nevâhiyesinden Millü Nahiyesi mahallâtından Kızıleski Mahallesi 

ahâlîsinden Boşnak oğlu Hacı Halil ibn-i Halil nâm kimesne muvâcehesinde yedimde mâlım 

olub târihinden bir buçuk sene mukaddem yedimden zâyi' itmiş olduğum bir res‘ma‘lûm ? 

târihinden bir sene mukaddem merkumun yedinde bulub ahz itmişdim lâkin merkum o gün ile 

merkum Halil yedimi üç guruşdan ücret ile kırk gün müddet çift sürmekle müddet-i mezkûr ? 

olan yevmiye üçer guruşdan yüz yirmi guruş ile gaib-i ani’l-beled İmâm oğlu Mustafa Ağa 
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zimmetinde alacağım olub emr ve tevkîliyle merkum Hacı Halil kabz eylediği iki yüz yirmi 

guruşla cem‘an üç yüz kırk guruş alacak hakkımın altışar guruşunu rızâ'mla hât ve tenzîl 

mutâliyesinden müteallik-i da‘vâdan merkumun zimmetini ibrâ itmeyle bâki‘ olan ve iki yüz 

seksen guruşı merkum Hacı Halil’den taleb iderüm deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’l-istindâk merkum 

Hacı Halil cevâbında kat'iyyen  minvâl-i muharrer üzre  olduğunu temâhül ikrâr ve itirâf 

meblağ-ı bâki‘-i merkum iki yüz seksen guruş ? tarafından bana edâya taahhüd ve eyledi deyü 

ikrâr ve tasdîkleri tescîl ve mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından  Alaiyeli Yakub yediyle 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâlîs min Şevvâlü’l-

mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

     No:67 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından mütemekkinelerinden devlet-i âliye’nin Rum Milleti’nden 

işbu merbût-ı arzuhalde mestûrü’l-esâmî Barhili veled-i Yani medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘î  hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde merkumun avcı babası yine mahalle-i 

mezbûre mütemekkinelerinden  ve  tebaa-yı devlet-i âliyenin millet-i merkumesinde olub 

zikr-i âtî-i menzil ve arsayı vaz‘iyyed-i beyyine ile sâbit olan arzuhal-i mezkûr sâhibi ? İstavlu 

veled-i Kostanti muvâcehesinde (silik)  ve Burdur Sancakları evkâf müdüri olub zikr-i câmi‘-i 

vakfın Kaim-mâkâm mütevellisi olan fütüvvetlü Selim Efendi  ve Ulemâdan Torun ismâîl 

Efendi ve medine-i mezbûre Nüfûs Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin efendi ve Dizdarzâde  

fütüvvvetlü hüseyin bey hâzır oldujları halde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb avcı babam 

merkum İstavlu târihinden otuz bir sene mukaddem medine-i mezbûrede ve sâlifü’z-zikr 

MakbûleMahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan el-Hâcc Ömer Ağa birâderi Süleyman Efendi ? ve 

bir tarafdan merkum İstavlu’nun diğer menzili ve tarafını tarîk-i âmm ile mahdûd huzûr-ı 

âliler menzili dinmekle ma‘rûf bir oda ve bir taraflı mültemîl bir bâb mülk-i menzili iki bin 

beş yüz mukâbelesinde evvel târihde mâlikesi olan müteveffâ-yı  medineli Hacı Fatma nâm 

Hatun’dan iştirâ ve temellük ve yine hudûd-ı mezbûr halinde vâki‘nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mazbûtı evkafdan  merhûm ? mescîd-i şerîf-i mukâzatından  olan arzuhaliyeli dahi mescîd-i 

mezkûrun imâmı ve vakf-ı mezbûrun mütevellisi olan müteveffâ-yı ? İmâmzâde el-Hâcc 

Hafız Süleyman Efendi’den kırk para icâre-i müâccel ve dokuz yüz guruş müeccel  ile üzerine 

nefsi içün kendi mâlıyla  menzil-i binâ‘ itmek üzre tevzî ? dahi kendü ismine haz ve kabz ve 

arsa-ı mezkûre edâ idegelmekde ise de merkum İstavlu benim avcı babam olmak mülâsasıyla 

merkum ile târih-i merkumda ? şerîk olub cem‘-i ticâret masarıfımız beraberde olduğu halde 

?olduğumuz icâretimizden cem‘an iki bin beş yüz guruş ve yine kendisine târih-i merkumda 
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nakd-i  virmiş olduğum bin iki yüz guruşla cem‘an üç bin yedi yüz guruş  ile menzil ve arsa-ı 

mezkûryi iştirâ teferrûz idüb ? gidüb yirmi iki sene-i müddet (silik) mezbûrede ikâmet ve 

badeiyyesine medine-i mezbûreye gelüb ehâliyyetinde  medine-i mezbûrede ikâmet itmekde 

avcı babam merkum mahdûd-ı menzil-i mezkûr mâl müşterekimiz olan meblağı merkum iki 

bin beş yüz guruş ile (silik) merkûreyi dahi benim zimmetimde alacağım olan meblağ-ı 

merkum bin iki yüz guruşun dokuz yüz guruşuyla tefriz itmekle  âdile olmak menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrun nısf-ı arsa-ı mezkûrun taifesini (silik) deyü menzil-i arsa (silik) olamk 

iktizâ ider iken merkum İstavlu müstâkilen subût vaz‘ıyyed ider olmağla suâl olunur menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrun nısfla arsa-yı mezkûrı bana teslîmi merkum İstavlu tenbîh olunmak 

matlûbumdur matlubumdur deyü menzil-i arsa-ı mezkûreyi  merkum İstavlu’nun  inkârına 

mukârren  kasd eylediği  menzil-i arsa-ı da‘vâsı bu ? ile şer‘-i mesmû ve iltifâta şayân 

olmağla müddeî-i merkumun mârü’l-zikr menzil ve arsa-ı da‘vâsına (silik) olunmayub 

menzil-i arsa-ı mezkûreli merkum istavlu’nun ?müstâkilen ?tasrîfi iktizâ eylediği mübâşirleri 

asâkir-i zabtiyye neferâtinden Ahmed Çavuş  yediyle yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâlîs min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin 

ve mieteyn ve elf  

 

     XIV/36 b 

     No:68 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Hatıb Süleyman Mahallesi ahâlisinden Adem Ağa ibn-i 

Mehmed nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde Sivas 

Kazâ’sında Güranlı Kasabası mütemekkininden tebaa-yı devlet-i âliyenin Ermeni 

Milleti’nden Zikirci tâifesinden Hacı Agob veled-i Can  muvâcehesinde yedimde mâlım olan 

bin altı yüz guruş kıymetli sarı tüylü bir res‘ istirhaz mikdarım müteveffâ Mehmed’den 

merkumun (silik) Burdur’da mütemekkin Hacı Dartalı nâm kimesne ? bir res‘ merkeb ve üç 

yüz guruş mukâbelesinde iştirâ idüb ahâlliyetinden gaib-i merkumun mâlı olub ancak  ? olan 

işbu merkum Hacı Agob yedinde bulmağla mezkûr ? hala taleb iderüm deyü merkum Hacı 

Agob’un mâlı olamayub ga'ib-i merkum (silik) mâlı olduğunı ve merkum Hacı Agobla  

olduğunu mukır ve mutasarrıf iken tasaddî eylediği da‘vâsı şer‘î meşrû-i iltifâta şayân 

olmamağla müddeî-i merkumun da‘vâsına iltifât olunmadığı mübâşirleri Kahveci Mehmed 

yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’t-tâsi‘min 

Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  
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     No:69 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Zikr-i âtî milletlerin keşf ve tahkik içün bi’l-iltimâs tarîk-i şer‘iden irsâl olunan Katib es-

seyid  Mustafa Efendi medine-i Antalya  Hükümet Dairesi Habshanesinde ? bulunan Andiye 

Karyeli Â‘yân oğlu İbrahim ve Elmalulu Kazâ‘ (silik)  zenci karacak cenazeleri üzerine varub 

? başı fütüvvevtlü Ali Ağa ve tamkacısı Mustafa Çavuş ve zabtiyye Musa ve Ahmed Çavuş 

vesâir mazbûtâtü’l- esâmî müslimin hâzır oldukları halde müteveffâyan-ı merkumanın 

a‘zâlarına nâzır olundukda işcâr ? olmuyor vâkâlarını mebni mahbusu oldukları hâlde ecl ? 

leriyle işnu târih-i î‘ lâm gecesi vefât itdikleri hazîrûn-ı mezkuman vech-i şer‘i üzreba‘de’t-t ? 

mukâbir-i müslümüne (silik) virdiğinin ve tahrîr-i şer‘le  meclis-i şer‘î gelüb âlî  inhâ ve takrîr 

eylediği medine-i mezbûre mahkmesi huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

     XIV/37a 

     No:70 

     Nezâret-i evkâf-ı hümâyûn-ı mülûk-âneye mülhak-ı es-seyid el-Hâcc İbrahim es-seyid 

Ebubekir nâm eshâbü’l-zikr ber-vech-i meşrû' tevliyet-i evkâf-ı şerîflerin mütevellisi olan 

vakfdan işbu merbût-ı arzuhal sâhibesi ma‘rifetü’z-zât Şerife Hatun bint-i Seyid oğlu 

Mehmed’in sadr-ı kebîr mahdûmu ve tarafından zikr-i âtî-i husûsda vekîl-i müseccel 

şer‘iyyesi Mehmed Bey ibnü’l-merhum Ömer Bey nâm kimsene medine-i Anyalya 

mahkemesinde meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zikr-i âtî ? sülâsası husûsuna vâki‘-i yedleri 

beyyine ile sâbit ve mütehâkkık olan medine-i mezbûre mahallâtından Makbûle Mahallesi 

mütemekkinelerinden devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden olub derûn-ı arzuhal-i 

mezkûrü’l-esâmileri mezkûr Dimitri ve li-ebeveyn kız karındaşı Anna veled-i Hacı Vasili’nin 

vâlideleri tarafından husûs-ı âtîde vekilleri oladuğu merkumeyi bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye 

ârifân zabtiyye neferâtından Tobsakal oğlu İsmâîl  bin el-Hâcc Mustafa ? oğlu Mustafa  Musa 

bin Ali şahâdetleriyle munhâsıra hasm-ı câhidde ber-nehc-i şer‘î sâbit ve sübût vekâlet-i 

hükm-i şer‘î levâhik olan ? itmek  meşhûd ma‘rifetü’ş-şer‘i Mariya bint-i Salamon nâm Hatun 

muvâcehesinde Teke ve Burdur ve Hamid Sancakları evkâf müdüri fütüvvetli Selim Efendi  

ve medine-i mezbûre mahallesi esnâfından müfti-i esbâk mükerremetlü Hasan Efendi medine-

i mezbûre ulemâsından  Murad Paşa mevrûsu fazîletlü Torun İsmâîl Efendi ve yine medine-i 

mezbûre meclis a’zâsından fütüvvetlü Moravi Ahmed Pertev Efendi ve Mahkeme Başkâtibi 

mükerremetlü İsmâîl Hakkı Efendi  ve Evkâf Kâtibi  hamiyetlü  Ispartalı Osman Efendi ve 

vekîl-i merkum Mariya’nın  er karındaşı Vasili hâzır oldukları halde bi’l-vekâle da‘vâ ve 
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takrîr-i kelâm idüb vâlidem ve müvekkilem mezbûre Şerife Hatun’un mütevellisi olduğu 

evkâf-ı şerâf-i mezbûre  ? medine-i mezbûre iskelesinde ve tuz meydanında vâki‘ bir tarafdan 

Hüseyin Ağa Câm‘-i Şerîfi ve bir tarafdan Koca Baki oğlu tarafını tarîk-i âmm ile mahdûd 

yedimde olub (silik) işbu meclis-i şer‘ide muayyene  olunan bin yüz doksanüç Zi’l-ka‘deü’ş-

şerîfinin (silik) marûfe olunan (silik)  medine-i mezbûre nâibi bulunan  es-seyid el-Hâcc  

Hafız Ahmed Efendi’nin imzâsıyla  mümzî ? şerîfinin (silik) târihiyle müverrah ?? mahallesi 

kaydında  beyân buyrulduğu üzre  (silik) aolunub hâsıl olan gallesinden (silik) bakîsi olan fi’l-

yevmi’(silik) min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

 

     XIV/38b 

     No:71 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya  mahallatından Çarşu Bağçesi ahâlisinden Kütahyalı Mehmed’in zevcesi 

ma‘rifetü’l-zât Zehra Hatun bint-i Abdullah’ın tarafından vekîl-i müseccel-i şer’îsi Osman 

Ağa ibn-i Mehmed medine-i mezbûre makkemesinde meclis-i şer‘imizde yine mahalle-i 

mezbûre sakinlerinden ve Timurcu esnafından Hamidli Osman nâm kimesnenin ? zenci 

Abdullah muvâcehesinde merkum Hamidli Osman hâzır olduğu halde bundan akdem merkum 

zenci Abdullah müvekkilem mezbûrenin mahalle-i mezbûrda kâin sâkini olduğu menzili 

otasından ahz ve kabz eylediği işbu muâyyene olunan mahmudi üç bin dokuz yüz doksan altı 

guruş kıymetli iki aded basma boğça ve bir canfes salta ve iki döşek çarşabı ve bir çift yük 

(silik) ve bir sarık işlemeli salta ve bir canfes şalvar ve bir entari ve bir trablus kuşak ve bir 

basma yük ve bir sırmalı kadife salta ve bir atlas şalvar ve bir basma şalvar ve bir peştamal  ve 

bir mikdar sırmalı merkumun yedinde müvekkile-i mezbûre içün bi’l-vekâle hala taleb iderüm 

deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında kifâyet-i minvâl-i muharrer üzre olub eşyâ-yı muharrer-i 

mezkûreyi müvekkile-i merkumnun menzilimizden ahz eylediğini ve müvekkilat-ı 

mezbûrenin malı oluduğu tamâmen ikrâr ve itirâf itmeğin muvâcehem eşya-yı muharrer-i 

mezkûreyi müdeîyyan mezbûre içün vekil-i mezbûr Osman Ağa’ya teslîmi merkum Zenci  

Abdullah tenbî olunduğu huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr hurrire 

yevmi’l-hâdi aşere min şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf  

 

 

     XVI/ 39 a 
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     No:72 

     Medine-i Antalya dahîl-i surunda vâki‘ Makbûle mahallesi ahâlisinden nefsinde asîl ve 

babası Ali Mülazın ibn-i Ramazan tarafından dahi zikr-i âtî ibrâya takrîr ve vekîl olduğu 

mahalle-i mezbûre ahâlisinden muhzırbaşı Mehmed ibn-i el- Hâcc Hüseyin nâm kimesneler 

şahâdetleriyle şahâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i şer‘-i lâhik olan İbrahim ibn-i 

el-merkum Ali Mülâzım nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde fî-asl Beyrut ahâlisinden 

devlet-i âliyenin tebaasınım Rum Milletinden olub bir müddetden berü medine-i mezbûre 

ticâretiyle sâkin bais‘ü’l-rakîm İbrahim  nâm tacîr mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem babam gaib-i azl-i meclis-i âlî mülâzimen merkum 

İbrahim ? sabun ahz ve ihtasında semanında bâkî beş bin sekiz yüz  guruş müşterek deynimiz 

olmağla müvekkilem babam merkum Ali Mülâzım ile müşterek mülküm olub sâlifü’z-zikr 

Makbûle Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan müteveffâ-yı moravi Cankıd İbrahim  Ağa’nın 

veresesi menzili ve bir tarafdan İmâm oğlu Hafız Numan menzili ve bir tarafdan Mahkemebaş 

Katibi İsmâîl Hakkı Efendi’nin babasından  menzil husûsu ve taraf-ı râbi‘ tarik-i âmm ile 

mahdûd fevkani bie oda bir matbahı ? bir mağaza ve bir mikdâr eşcâr-ı müsmire ve gayr-i 

müsmireli havlı-yoı müştemîl  bir bâb mülk-i menzilimizi sene-i sabıkını bin iki yüz seksen 

Şabanü’l-muazzamın otuzuncu gününden ? sene-i tamâmına değin müeccel olam küzre cem‘-i 

müştemilatıyla merkum ibrahim ? otuz iki bin guruş bey‘-i bi’l-vefâ-i tarîk üzre bey‘ ve 

ba‘de’l-hâliye şer‘-i teslîm eylediğimizde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve teslîm ve 

kabz ve kabul eyledikden sonra merkum İbrahim ?  bey‘-i bi’l-vefâ-i hakikatde ? hükmünde 

olmağla?  bey‘-i bi’l-vefâdan rucû iderek menzil-i mahdud-ı mezkûre bir ay murûrunda  bi’t-

tâv sahîh-i şer‘i taleb olduğu eclden ber dahi menzil-i mahdûd-ı mezkûre bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile otuz iki bin guruş bey‘ ve temlik ve teslîm ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve 

temellük vetesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra menzil-i mahdûd-ı mezkûre bir sen 

tamâmına değin iki yüz guruş icâretle bana ve müvekkilem pederi merkum icâr eylediğinde  

biz dahi ber-vech-i muharrer isticâr ve kabûl idüb merkum İbrahim ? zimmetinde menzil-i 

mahdûd mezkûrun bir senelik icâresi olan meblağ-ı mezbûr iki yüz guruş deynimiz olan 

meblağ-ı merkum on beş bin guruş alacağı benim menzil-i mahdûd-ı mezkûr semânında  

merkum İbrahim ? alacağımız olan otuz iki bin guruşun ? bâkî merkum zimmetinde 

alacağımız olan otuz altı bin guruş merkum İbrahim bi’l-asâle ve bi’l-vekâle taleb da‘vâ 

eylediğimde ol dahi berây-ı mürûrunda  bât-ı sahîha olan bey‘-i inkâr beyân bey‘-i bât 

müddeâm isbât-ı  esnasında beynimizde maslâtah-ı tevsit idüb menzil-i mahdûd-ı mezkûrenin 

seni olan meblağ-ı mahdud-ı mezkûr otuz iki bin guruşdan dört bin guruş tenzîl itmek üzre 

sulh  ittiklerinde bende dahi bi’l-asâlem ve bi’l-vekâlem menzil-i mahdud-ı mezkûr ? mârü’l-
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zikr dört bin guruşunu ba‘de’t-tenzîl bâkî menzili-i mahdud mezkûrun semeni olub benim ile 

müvekkilem babam merkumun merkum İbrahim zimmetinde olan alacağım olan yirmi sekiz 

bin guruşdan merkum İbrahim ? deynimiz olan meblağ-ı merkum on altı bin guruşdan 

ba‘de’t-tenzîl merkum on iki bin guruş ba‘de’t-tenzîl merkum İbrahim meblağ-ı bâkî 

müvekkilem babam merkum Ali mülâzım deyni olduğunu işbu meclis-i şer‘ide ikrâr ve 

iltizâm itmeğe menzil-i mahdud-ı mezkûre deyn-i mezkûrunun  tagrîr ve gabinine müteâllık 

da‘vâdan merkum İbrahim bi’l-asâle ve bi’l-vekâle zimmetini ibrâ-yı âmm ile ibrâ ve iskât 

eyledikde ol dahi işbu tarih-i hüccete gelinceye kadar beynimizde  ceryân iden sabun ve saîr 

(silik) itâmızda ? müteallik-i âmme-i da‘vâdan benim ve müvekkilem pederim merkum Ali 

mülâzımın zimmetini  ibrâ ve iskât ve yine her birimiz asâlete ve vekâlete âherin ibrÂ ve 

iskâtı kabûl eyledik deyü ba‘de’l-ikrâr ve’l-tasdîk ve ibrâdan ? meblağ-ı bâkî merkum on iki 

bin guruş işbu târih-i hüccetinden itibaren kırk bir gün tamamına değin müdde-i asîl ve vekil 

İbrahim ? taahhüd idüb asîl ve vekil merkum İbrahim dahi ber-vech-i muharrer asalesiyle 

ba‘de’t-temhil bu vechle ? itmeleriyle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur yevmi’l-hâdi aşere min 

Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

A‘zâdan rifatlu Ali Muhlis Ağa 

A‘zâdan fütüvvetlü Mustafa Bey 

Evkâf Müdüri fütüvvetlü Selim Efendi  

Başhafız Ebubekir Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muzhzır Ali Ağa 

Muhzır İsmail Ağa 

A‘zâdan Hacı İstirati 

ve-gayr-i hum 

 

     XIV/40b 

     No:73 

     Eshâb-ı hayrâtdan  Adem Efendi bin el-merkum Mehmed Çavuş nâm sahîbü’l-hayrât 

medine-i Antalya’da harîc kal‘ada dahîlinde  olunan sûk-ı sultaniyede vâki‘ dokuz ? müştemil 

dahîliye ve hariciye ? hukuk ve müştemilâtıyla vakf-ı sahîh  ile vakf idüb (silik) mutasarrıf 

olan arzuhalinin mütevellisi olub olan evlâd-ı arabdan Adem bin Mehmed Efendi  nâm 

kimesnenin umûr-ı vakf-ı rûiyyete bu def’a yerine kıbel-i şer‘den bâ-hüccet vekil-i mütevelli 
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nasb olunan dârü’s-saâm Yusuf Efendi ibn-i Osman Efendi Kaim-mâkâm mütevelli-i nasb 

olunan Miroğluzâde Mehmed Efendi meclis-i şer‘-i şerfîf-i enverde Teke ve Hamid ve Burdur 

sancakları  mahallat-ı evkaf müdüri olub bu esnada medine-i Antalya’da bulunan futüvvetlü 

Selim Efendi ve medine-i mezbûre ahâlisisnden Ömer Efendizâde Ahmed Efendi ve el-Hâcc 

Kara Hüseyin Efendi ve Sadi Efendi ve İsmail Efendi ve  Başhâfız Ebubekir Efendi ve ? 

Elmaluluzâde el-Hâcc Hüseyin Efendi hâzır oldukları halde zikr-i âtî dükkânı vaz‘iyyed-i 

beyâna adile ile sâbit olan işbu bais‘ü’l-kitâb Fatıma bint-i el-müteveffâ-yı Tavlızâde el-Hâcc 

İbrahim nâm hatun tarafından  zikr-i âtî husûsda vekil olduğu zât-ı mezbûreye bâ-ma‘rifetü’ş-

şer‘iyye-i arîfan ? oğlu Halil ibn-i Halil ve Derviş oğlu Hafız Murad ibn-i İbrahim 

şahâdetleriyle  sabit olan li-ebeveyn er karındaşı Hafız  Süleyman Efendi  ibn-i el-merkum el-

Hâcc İbrahim mahzârında üzerine üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb medine-i mezbûrede  

sûk-ı sultânîde içinde vâki‘ bir tarafdan vakf-ı bazaristan mezkûr arsası civarı ve bir tarafdan 

tarîk-i âmm ile mahdud iki kanatlı müştemil bir bâb dikici dükkânı vakf-ı bazaristan mezkûr 

arsasına mutâsarrıf olduğu cihetle vakf-ı bazaristan mezkûr Mustafa’dan olarak  icâr  (silik) 

ile âhere ihbâr olunub hasıl olan icâresinde masârif-i ta‘mîr ve termîmi ba‘de’l-harâc bâkîyesi 

mütevelli olundu  meşrût olmak  üzre ber-mucib  meşrût-ı vakf mütevelli olanlar mutasarrıf 

idilmiş iken bundan akdem mütevelli  olanlar meşrût-ı vakf dükkân-ı mahdud-ı mezkûr 

medine-i mezbûre ahâlisinden müteveffâ-yı (silik) oğlu Ahmed dahi dükkân-ı mahdud-ı 

mezkûre ber-vech-i milliyet kırk seneden  mütecâviz mutasarrıf olduğu halde bin iki yüz otuz 

beş senesi vefât-ı vuku ile dükkân-ı mahdud-ı mezkûr kerimesi Hadice Hatun irsâ ve intikâl 

müteveffâ-yı Karabacak oğlu Süleyman’a bey‘ ve merkum Süleyman dahi  dükkân-ı mahdud-

ı mezkûreyi (silik)  mutasarrıf iken vefât  itmek dükkân-ı mahdud-ı mezkûr terekesine bi’l-

cümle terekesi versesi meyânında taksîm olundukda dükkân-ı mahdud-ı mezkûr müvekkile-i 

mezbûre Fatıma Hatun’a irsâ husûsuna ba‘de’l-tefrik ve‘l-intikâl ber-vech-i muharrer tevâdil 

? ile  işbu müvekkile-i mezbûre Fatıma Hatun’a gelüb mezbûre Fatıma Hatun meşrût-ı vakf 

zabt itmek kasr-ı yedine  mezbûreyi izâfetle vekîl-i karındaşı merkum Hâfız Efendi Süleyman 

Efendi’ye tenbîh olunma murâdımızdır deyü vekil-i merkum Hafız Süleyman Efendi’nin  

dükkân-ı mahdud-ı mezkûr fi’l-asıl  vefât-ı mezkûr istîkâfatından olduğu inkârına mukârren 

tasaddî eyledikleri da‘vâlarından müddeîyyan mûmâ-ileyhâ Yusuf ve Mehmed Efendiler’in  

takrîr-i meşrûhaları üzre olan dükkân-ı mahdud-ı mezkûr elli sene ve bize vakf-ı bazaristan 

mezkûrda mütevelli olanlar muvâcehelerinde ber-vech-i mülkiyet sabît olundukda  ikrâr ve 

itirâf ve bu vechle kırk sene bilâ-azl ve mürûr iden vakf-ı da‘vâsı ketb ve fıkıhına mestûr ? 

şerîf mucîblerince meşrût ve iltifâta şayân  olmayub müdeî-i âliye vekîl-i merkum Hafız 

Süleyman  Efendi’ye suâl dahi tevcî itmediği müddeîyyan-i merkuman vekîl-i mütevelli 
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Kaim-mâkâm Yusuf ve Mehmed Efendi taraf-ı şer‘ide  tefhim olunduğundan ma-âdâ  

dükkân-ı mahdud-ı mezkûr  tedâvil ile müvekkile-i  mezbûre Fatıma Hatun gelinceye kadar 

kırk seneden niceden sebeb-i mülk olub müşteri-i şer‘iyye binâ' ve mülkiyyet  üzre mutasârrıf  

olunduğu bî-garez sikat-ı sahîhatü’l-kelimât Arab Hasan oğlu Mustafa ibn-i Hasan  ve 

Çizmeci Hasan Ağa ibn-i Celil Ömer ve Dikici Abdulbaki Ağa ibn-i Ahmed ve Müsteci 

İbrahim Usta ibn-i Mehmed ve Dikici Küfelik oğlu Halil  ibn-i Halil nâm kimesnelerin 

müddeîyan mûmâ-ileyh muvâcehelerinde âlâ-tarîkü’ş-şehâde  eyledikleri ihbârlarıyle zahîr 

olunmayan mucîbiyle vekîl-i mütevelli ve Kaim-mâkâm mûmâ-ileyha Yusuf ve mehmed 

Efendiler da‘vâ-yı mezkûreleriyle  müvekkile-i mezkûrlarıyla müvekkile-i mezbûre Fatıma 

Hatun‘a izâfetle vekîl-i karındaşı  mezbûr Hafız Süleyman Efendi’ye ber-vech-i şer‘i 

masârifden ba‘de’l-mâni dükkân-ı mahdud-ı mezkûr müvekkile-i mezbûre  Fatıma Hatun’un 

ber-vech-i mülkiyyet zabt ve tarîfi iktîza itmeyin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur yevmi’l-sâbi 

min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme Başkâtibi İsmail Efendi 

Evkâf Kâtibi Isbartalı Osman Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Siraczâde Hafız Ahmed 

Muhzır Ali Ağa 

Asâkir-i zabtiyyeden Hazinedar el-Hâcc Ahmed 

Tebaadan Karahisari Hasan Ağa 

Muhzır İsmâil Ağa 

Muhzır Salih Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     XIV/41 a 

     No:74   

     Vürûdü’l-mütemekkine arz ve emm-i kemîneleridir ki Medine-i Antalya Nevâhiyesinden 

İstanos Nâhiyesi kurâsından Menaî Karyesi  ahâlileri Basır nam meclis-i şer‘-iyye gelüb 

birbirini ve takrîr-i kelâm iderler ki  hazret-i padîşahî âsûde-nişîn olduğum mârü’l-zikr Menaî 

Karyesi’nde akraba-ı mezbûreyi  karib mahalde  işbu hâzır-ı bi’l-meclis Kethüda Mustafa’nın 

kendi mülk-i arsası üzerine mecdûl bina ve ihyâ eylediği mescid-i şerîf olmadığından eyyâm-ı 

şitâ cem‘an ve âidini edâ itmekde usret ve (silik) ihtiyâr ve âlil ve kemâl derece-i meşakkat 
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olub ? mefrûzat ve cem‘î ve âid bin olunmakla eşd ve ihtiyâr ile muhtâc ve mezkûr-ı karyemiz 

on üç hâne ve elli bir nüfûs ma‘lûmü’l-mikdâr  aşâiri hâvî cemaât-i kesîre olmağla mescid-i 

mezkûremize ve zâil câmi‘ olub? ? edâ olunmak içün nizâmına tefîka izn ve icâzlı hâvî bir 

kıt‘a berât-ı şerîf âlî-şân-ı sadr-ı niyâzında olduğumuzı derbar merhamerkarar arz ve arz ve 

i‘lâm idiyor deyü iltmâs eylediklerinde fi’l-hakika karye-i mezbûre ahâlîlerinden  olanların 

cem‘an karz olan ahâli ve aşâiri mescid-i mezkûre ? derecede nüfus kesireli câmi‘  hükmünde 

olub ve karye-i mezbûrede ve karye-i mezbûreye Karib Mahallesi mescid-i mezbdûdan gayri 

mescid ve câmi‘-i şerîf dahi olmadığını ve bî-garez ehl-i vukunun dahi tahkîk kılınmış 

olmağla mârü’l-zikr mescid-i şerîf-i münîr vazîfe-i izn mâlıma yüz cenâb ve mülûk-âneye 

arzen buyrulduğu halde bâkî-i mûmâ-ileyhin mâlından vakf-ı sahîh ile vakf eylediği bin beş 

yüz guruş nukud-ı mevkûfesi nemâsından senevi yüz sekiz guruş vazîfe ile imâmet ve hitâbet-

i cihetlerine liyâkât ve ehliyyetini lede’l-imtihân inde’ş-şer‘ü’l-meclis nümâyân olan mârü’l-

zikr Menaî Karyesi’nin defter-i nüfûsında birinci hânesinin ikinci numarasında kırk altı 

yaşında mukayyed işbu bais-i arziyyedine Molla Mustafa ibn-i Osman dâî‘lerine vazîfe-i 

mersûmesiyle müstakîlen ve mecdûda 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 olunur el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

     No:75 

     An-asl Rososlu olub bir müdden berü Medine-i Antalya mahallâtından Meydan 

Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Fakı İbrahim ibn-i Abdullah  bin 

Abdullah’ın zâhirde zevce-i menkûha-i metrûkesi Zevce-i Fatıma Hatun bint-i Abdullah’dan  

başka varîs-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmağla kaffe-i terekesinin rabi’i zevcesi mezbûre Fatıma 

Hatun’a sülüsat-ı erbaasına cânib-i beytü’l-mâla âid ve râci‘ olmağla medine-i  mezbûrede bu 

makûle bilâ-varîs-i ma‘rûf ve ma‘rûfe vefât idenlerin terekelerini cânib-i beytü’l-mâlından 

kabza me‘mûr medine-i mezbûre Mâl Başkâtibi rifatlu Nail Bey Efendi taraflarından vekîl-i 

müseccel-i şer‘îleri ketebedeb Seyid Efendi  taleb ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘iyle lede’l-

müzâyede âhere bey‘ olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve 

beyân olunur tahrîr fi’l-yevmi’s-sânî aşere min Recebü’l-ahîr li-seneti ahdi ve semenin ve 

mieteyn ve elf. 

 

Beş yaşında merkeb aded 1    Köhne seccade aded 1  

628 guruş      15 guruş 
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Müsta’mel yasdık aded 1    Eski sako aded 1 

Minder aded 1 5 guruş 

14 guruş 

   

Müsta’mel kadayıf tebsisi aded 1 Tencere aded 1 

40 guruş  Kazgan aded 1 

 15 guruş 

 

Hınta keyl  3  Köhne (silik) aded 2   

17 guruş  23 guruş  

 

Şamdan aded 2 

2,5 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-mâl  

442 guruş 30 para 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn     Mehr-i müeccel zevce-i  mezbûre  

47 guruş     bâ-şahâdet  Arab  Hacı  İsâ  ibn-i  

     Yusuf ve İbrahim ibn-i Ali gıbbe’ 

     t-tahlîf 

     51 guruş 

 

Deyn-i müsbit zevce-i mezbûre bâ-   Deyn-i müsbit Muhtâr İbrahim bâ- 

şahâdet  mezbûrdan gıbbe’t-tahlîf   şahâdet mezbûre gıbbe’t-tahlîf 

120 guruş     451 guruş 

      

Dellâliyye-i  berây-ı  hazîne-i celîle   Kaydiyye-i defter-i hazîne-i merkum 

 ve münâdî      maa-kayd mahkeme 

9 guruş     74 para 
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Varaka-bahâ'  

1 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

275 guruş (silik) para 

 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

269 guruş     26 para 

004 guruş  Resm-i âdî     09 para 

160 guruş     17 para 

  41 guruş  Zevce-i mezbûre hissesi   10 para 

144 guruş         07 para 

 

 

meblağ-ı bâkî-i mezkûr yüz yirmi dört guruş yedi para ile dellâliyenin nısfı olan dört buçuk 

guruş ve kaydiyyenin hısfı olan on iki para ki cem‘an yüz yirmi sekiz guruş otuz dokuz para 

canîb-i beytü’l-mâl içün mûmâ-ileyh Nail Bey Efendi’ye tamâmen teslîm olunduğu işbu 

mahalle şerh virildi 

 

     XIV/42b 

     No:76  

     Medine-i Antalya mahallâtından Hacı Balaban Mahallesi ahâlîsinden Ahmed ve Şaban ve 

Azmi Efendiler ? müteveffâ Çeribaşızade el-Hâcc İbrahim Ağa nam birâderleri meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre ahâlisinden işbu bais‘ü’l-kitâb Kasabbaşı el-Hâcc 

Ahmed Ağa ibn-i el- Hacc İbrahim Ağa nâm kimesne mahzarında herbiri ikrâr-ı tam ve takrîr-

i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimizde pederimiz müteveffâ el-Hâcc 

İbrahim Ağa’dan mevrûs müşterek mâllarımız olan  medine-i mezbûre kurâsından Çaykenarı 

Karyesi’nde  vaki’ bir tarafdan  Hatib Molla Mehmed bağçesi  ve bir tarafdan Karamanlı oğlu 

İbrahim merâsı ve bir tarafdan bizim müşterek merâmız taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd 

yeri cedîd ve biri müştemil  iki bâb anbar ve tahtâni üç bâb odalı mecmeletü’t-tevâbi‘ ve’l-

levâhik kâffe-i hukuk ve’l-murâfık tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâzaadan ârî bey‘-i  bât-ı sahîh-i şer‘î ali mezkûr anbarları üç bin guruş ve mezkûr odaları 

altı yüz guruşla cem’an  üç bin altı yüz guruş  mezûr el-Hâcc Ahmed Ağa’ya bi’l-rıza bey‘ ve 
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temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve kabz ve kabûl eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mahdûd-ı mezkûr üç bin altı yüz guruş müşterî-i mezbûr el-Hâcc 

Ahmed Ağa’dan tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ve beynimizde ? taksîm eyledik fî-mâba’d 

anbar mahdûd-ı mezkûrda bizim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlimiz kalmayub cem‘-i 

müştemilâtıyla müşterî-i mezkûm el-Hâcc Ahmed Ağa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi 

olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dediklerinde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l- yevmi’s-sâbi‘ aşere min Şevvâlü’l-

mükerrem li-seneti ahdi ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

 Murâd baş müddeâsı azîmetlü Mustafa 

 Ve a‘zâdan Mustafa Bey Efendi 

 Başhafız Ebubekir Efendi 

 Gök oğlu Hacı Hüseyin 

 Tütüncü Hacı Hasan 

 Bakkal oğlu Hacı Mehmed 

 Rumelili Hacı Mehmed 

 El-Hâcc Habil Efendi 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 

 

     No:80 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

     Medine-i Antalya kurâsından Sekice Karyesi sâkinelerinden ma‘rifetü’z-zât Hava Hatun 

ibnet’l Abdullah medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde yine medine-i 

mezbûren kurâsından Bahtılı Kareyesi ahâlisinden Hasan ibn-i Süleyman nâm kimesne 

muvâcehesinde merkum Hasan bundan akdem benim hizmetkarım olmağla merkuman  

hamiyyetinde beşeriyyetü’l? ile umûr-ı lâzıme-i malûmesine mâlımdan bâ-defeter-i müfredât 

kadr-i ma‘rûf masrûfîm olub  zimmetinde  bi’l-muvâcehe  sekiz yüz kırk altı guruş alacak 

hakkım olmağla meblağ-ı mezkûrı merkum Hasan’dan hâlâ taleb iderim deyü da‘vâ-yı 

eyledikde ol dahi cevâbında meblağ-ı mezkûrı ber-vech-i muharrer ? masrûfını ikrâr ancak 

min sâkisinin (silik) hizmet itmeğle ? mukâbelesinde sarf itmişdik deyü beni def‘a tasaddî 

itmek min el-hâlet-i hazîhi tasaddî eylediğim eylediğim sekiz yüz kırk altı guruş da‘vâmdan 

izâmla meccânen fârig olub meblağ-ı mezkûrun mutâliyesine müteallik-i merkum Hasan’ın 
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zimmetini ol dahi bundan hizmet-i mukâbili ihbâr  da‘vâsından benim zimmetimi her birimiz 

ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskat ve tarafeynden her birimiz âherin ibrâsat-ı ber-

minvâl-i muharrer kabûl eyledik deyü ikrâr ve tasdîkleri tescîl ve mübâşeretleri asâkir-i 

zabtiyye neferâtından Yakub yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm oluur el-emr li-men lehü’l-emr 

fi’l-yevmi’l-aşer min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdi ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

sahh 

 

     XIV/43a 

     No:83 

     Medine-i Antalya Ekdir Hasan Mahallesi ahâlisinden olub zikr-i âtî mülk-i arsanın şer‘-i 

müstakîlen mülki olduğu mahelle-i mezbûre ahâlisinden Selim ibn-i Rızvân Eskici ve Derviş 

Ahmed Usta ibn-i Yusuf ihbârlarıyla mütehakkık olan Ahmed ibn-i Ömer nâm kimesne 

meclis-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre ahâlisinden işbu bais‘ü’l-vesikâ Süleyman 

Ağa ibn-i Mehmed ve mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin 

sudûruna şer‘-i müstakîlen mülk ve hakkım olan salîfü’z-zikr Ekdir Hasan Mahallesi’nde 

vâki‘ bir tarafdan merkum eskici Derviş Ahmed Usta menzili ve bir tarafdan Sarı Havva Ana 

Hatun menzili ve bir tarafdan merkûm Süleyman Ağa’nın menzili ve tarafı-ı râbi‘-i tarîk-i 

âmm ile mahdûd tahmînen bir dönim mikdari menhûd menzil-i arsa ez-cümle maîşetimle ve 

mecmû‘ya tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh- i şer‘î ile merkum Süleyman Ağa’ya bi’l-rıza bin üç 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 bin üç yüz elli guruş müşteri-i merkum 

Süleyman Ağa yedinde tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d arsa-yı mahdûd-ı 

mezkûreda benim aslâ ve kat'â alakam kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla müşteri-i merkum 

Süleyman Ağa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmışdır 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’s-sâbi‘ min Şevvâlü’l-mükerrem -senedi ahdi ve semanin ve mieteyn ve elf 

 

 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Mahalle-i mezbûre İmâmı Fakı davacı oğlu  Ali Efendi 

 Hacı  Mustafa Efendi 
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 Deveci İsmâîl Efendi 

 Gök Mehmed oğlu damadı Hacı Salih Efendi 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 ve gayr-i hum  

 

     No:84  

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi mütemekkinlerinden ve tebba-yı 

devlet-i âliyenin Rum Millet’inden işbu merbût arzuhal-i sâhibi ? İstirati veled-i Kermancı 

Kiryako medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘î hatır-i lâzımü’l-tevkîrde mahalle-i 

mezbûre mütemekkinlerinden ve tebaa-yı devlet-i âliyenin millet-i merkumesinden derûn-ı 

arzuhal-i mezkûrda mestûrü’l-esâm eyleyün veled-i Herenibus muvâcehesinde üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb medine-i mezbûre haricinde Paşa Kavağı nâm mahalde vâki‘ bir 

tarafdan Zenair oğlu İstirati bağçesi ve bir tarafdan leb-i deryâ ve bir tarafdan fabrik ve bir 

tarafdan Gökmen Mustafa bağçesi ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb Horâsân 

Değirmeni’nin nısfı benim ve nısfı diğeri gaib-i ânil meclis Meryem Hatun’un olmağla min 

nısf-ı hisse-i değirmen mahdûd-ı mezkûr müşterek mâl  mezbûre Meryem’in rızâsıyla 

târihinden üç buçuk ay mukaddem ayda iki günle her on beş günde bir gün min horasan 

öğütmek şartıyla merkûm (silik) beş yüz elli guruş guruş semen-i merfû' ve makbûza bey‘ ve  

teslîm etmiş ise de bu makûle şurûtuyla olan bey‘-i şer‘î sahîh idüb kasd olmağla bana semen 

nâmıyla medfû' olan beş yüz elli guruş yedimden ahz değirmen-i mahdûd-ı mezkûrun nısfını 

bana hasılıma merkum eyleyün tenbîh olunmak matlubumdur deyü da‘vâ itdikde ol dahi 

cevâbında kaziyye-i menzîl-i muharrer üzre olub değirmen-i mahdûd-ı mezkûrı şart-ı mezkûr 

ile mukarrer ve mutasarrıf olmağla bey‘-i mezkûrun şart-ı mezkûr ile fesâdına binâen müddeî-

i merkum İstavri’ye semen nâmıyla medfû' olan beş yüz elli guruş merkum İstavri’den ahz ve 

değirmen-i mahdûd-ı mezkûrun nısfını mahallinde müddeî-i merkum İstavri ile teslîm 

merkum tenbî olunduğu mübâşirleri  asâkir-i zabtiyye neferâtından Hacı Ahmed ile huzûr-ı 

âliyem yine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min Şevvâlü’l-

mükerrem li-seneti ahdi ve seminin ve mieteyn ve elf 

 

     No:83 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya kurâsından Tefendi Karyesi ahâlîsinden Hasan bin  (silik) medine-i 

mezbure mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde medine-i mezbûre karyesinden (silik) Karyesi 
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civârında meskûn Balkamiler Aşîreti’nden Tünekşeli? oğlu Mustafa Hoca ibn-i Abdulaziz 

muvâcehesinde (silik) on sene mukaddem hâl-i sagîremde evveli babam müteveffâ-yı Ömer 

ile vâlidem gaib-i ânil meclis (silik) Hatun (silik) malımdan bir res‘ taylı kısrağımı merkum  

Mustafa  Hoca fakîr iken bi-tarîk (silik) olub gün itmiş olduğu (silik) yüz guruş kıymetli 

ma‘lûmü’l-vasaf bir res‘ taylı bir res‘ mezkûr taylı kısrağım Mustafa Hoca hâlâ virmemekle 

suâl olunub mevcûd ise Â‘yâna müstehlik ise ba‘de’l-merkumdan taleb iderüm deyü ba‘de’t-

da‘vâ ve’l-inkâr müddeî-i merkum ber-vech-i muharrer müddeâsını isbâtdan izhârımız ile 

bi’t-taleb merkum Mustafa Hoca ba‘de’t-tahlîf (silik) mucîbince (silik)  da‘vâ-yı mezkûresiyle 

merkum Mustafa Hoca’ya bilâ-beyyine-i muârazadan men' olundukları mübâşirleri asâkir-i 

zabtiyye neferâtından kahveci Mehmed ile huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-

emr fi’l-yevmi’l-hâmîs min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdi ve semanin ve mieteyn ve elf 

 

     No:84 

     Gökzar Hamid Kazâ‘sı kurâsından Söğüd Karyesi sakinlerinden olub medine-i Antalya 

mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi’nde tüccardan Yörükzade el-Hâcc İbrahim Ağa 

menzilinde sâkin ve zât-ı ta‘rîf-i şer‘le ma‘rûfe ? bint-i el-müteveffâ Halil nâm bikr-i bâliğ-i 

âkıla meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre kurâsından Çerkinoba Karyesi 

hudûdunda meskûn Balıkçılar Aşîreti’nden ? işbu bais‘ü’l-vesikâ Ebubekir bin Ali nâm 

kimesne mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm düb mezbûr Ebubekir  beni 

tezvîc-i taleb ve râgıb olmağla ben dahi otuz aded  beşlik altun ve bir sim bilezik be bir bakız 

kuşak ve bir çitari entari  mai şalvar ve bir çuka salta ve bir kat yatak ve bir makreme mai şal 

ve  dört yazma yemeni ve bir çift babuş ve bir kilim kece  ve  bir bağ  tebsi  ve üç sahan mehr-

i müeccel ve üç yüz guruş ve mehr-i müeccel tesmiyeleriyle işbu meclis-i şer‘-ide mahzar-ı 

şühûdda izâmla nefsi mezbûr ile akd ve tezvîc eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer 

tezvîc ve kabûl etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olunur fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min 

Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdi ve semanin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Tüccârdan Yörük el-Hâcc İbrahim  Ağa  

Bağçuvan Mehmed Ağa 

Aşîret-i mezkûrundan Molla Mustafa Ağa 

Mahkeme Kâtibi İsmâîl Hakkı Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa 
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Muhzır Ali Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     XIV/44 b 

     No:86 

     Nezâret-i evkâf-ı hümâyûn-ı mülhak-ı evkâfdan eshâb-ı hayrâtından merhûm el-Hâcc 

İbrahim Ebubekir  Ağa’nın binâ' ve inşâ ile yeni medine-i Antalya’da sûk-ı sultânîde Yukarı 

Bazar’da vâki‘ fevkanî câmi‘-i şerîf ile medine-i mezbûreye mezbûreye muzâf İstanos 

Nâhiyesi’nde Dârü’s-saâm Felak zahîr Ali Efendi mevrûsu insâlında kâin câmi‘-i şerîfiye 

vakıflarının yük on beş akçe vazîfe ile tevliti sulb-i oğlu Derkâr Ali Kuyucubaşından el-Hâcc 

Mehmed Ağa’ya bade olan deyninin ekber ve erşedine ? badeyatın ekber ve erşedine ba‘de’l-

nefâz câmi‘-i şerîf-i mezkûrelerce imâm olanlara meşrût olduğu halde vefât iden mûmâ-ileyh  

el-Hâcc Mehmed Ağa hayâtında medine-i mezbûrede  sûk-ı sultânîde vâki‘câmi‘-i şerîf 

mezkûr (silik) kain ma‘lûmü’l-hudûdü’l- müştemilât on bâb mülk dükkan ve İstavros 

Nâhiyesi’nde sûk-ı sultânîde vâki‘ma‘lûmü’l-hudûdü’l- müştemilât iki dükkanla cem‘an on 

iki bâb dükkanlar ile medine-i  mezbûre kurâsından Seki Karyesi’nde vâki‘ ma‘lûmü’l-

hudûdü’l- müştemilât bir kıt‘a mülk-i bağçesini vakf-ı sahîh-i şer’i ile vakf ve hibesi İdüb ve 

zikr olunan on iki bâb dükkanı ve bir kıt‘a bağçesinde icâre ve ahde sahîh-i misilleriyle ile 

âher-i icare olunub hasıl olan âhereden medine-i mezbûrede câmi‘-i mezkûr tahtında olan  on 

bâb dükkan-ı mezkûrdan dokuz bâb dükkan ile Seki Karyesi’nde olan bir kıt‘a bağçesinde 

icâreleri medine-i mezbûrede câmi‘-i şerîf-i mezkûr masârif-i ta‘mîr ve termîmi muktâziyyesi 

?vazîfeleri bâkî‘ câmi‘-i şerîf-i mezkûr tahtında olan bir bâb dükkân ile İstanos Nâhiyesi’nde 

olan iki bâb dükkâneyn-i mezkûrelerinin îcâreleri dahi nâhiye-i mezbûrede vakî’ câmi‘-i şerîf-

i mezkûrun kezâlık-ı masârif-i ta‘mîr ve termîmine muktâziyyesi ? vazîfeleri î’tâ’ ve  fazilesi 

vakf-ı mezkûr içün mütevelli ma‘rifetiyle istirbâh olunmak üzere şart ve nümâyân eylediğini 

ve vakf-ı mezkûrun nice  ve mütevellisi olmayub hâli olduğunu ve müteveffâ-yı mûmâ-

ileyhâya el- Hâcc Mehmed Ağa’nın sulbiyye-i kebîre kerimesi  işbu bais‘ü’l-kitâb Adile 

Hanım ekber ve erşed olan vakfından olub tevliyet-i merkume-i umûrını Hasan idâre ve rü’yet 

iktidâra ve her vechle tevliyet-i merkumeye lâyık ve müstahak idüğünü Medine-i mezbûre 

ahâlisinden zât-ı mezbûreyi bi’l-ma‘rifetü’ş- şer‘iyye ârifân ve Dârü’s-saâm Felakzâde 

Ahmed Efendi ve Mustafa (silik) Efendi el-Hacc Ömer Ağa Dizdârzâde Hasan Bey ve 

a‘zâdan Ahmed Pertev Efendi ve Osman Ağazâde Mustafa Bey Elmalılı zâde el-Hâcc 

Hüseyin Efendi nâm saka? sahîh-i ikamet meclis-i şer‘i de evkâf müdiri fütüvvetlü Selim 

Efendi hâzır olduğu halde âlâ-tarîkü’ş-şehâde haber virmeğin hâkim-i mevkiî sadr-ı kitâb-i 
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tevâbil ve hüsn-i meâb efendi hazretleri dahi vakf-ı merkum vazîfe-i mersûmesiyle mezbûre 

Adile Hanım’ı mütevelli nasb ve ta‘yîn buyurduklarında ol dahi  ber-vech-i muharrer tevellît 

merkumeye kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ- 

vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olunur fi’l-yevmi’t-tâsi Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdi ve 

semanin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Mahkeme Başkâtibi Muhakemetlü İsmâîl Hakkı Efendi 

 Tebadan Karahisari Hasan Ağa 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır Salih Ağa 

 ve gayr-i hum  

 

     XIV/45 a 

     No:87 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya nevâhiyesinden Serik Kazâ‘sı kurâsından Akbaş Karyesi ahâlîsinden 

medine-i mezbûre mahallesinde Ahmed oğlu Hüseyin medine-i mezbûre Abdullah Kızı 

Fatıma nâm meclis-i şer‘imizde yine âkîlayı Tezevvüc murâd eyledikde mezbûreye ? olan 

Beşkonaklı Hacı Osman ibn-i Mehmed medine-i mezbûre ahâlîsinden Bekir Ağa bana nefsim  

içün ân-ı nakdi iki yüz guruş ile mecmû‘ altı yüz elli guruş her senede min târihinden on dört 

sene mukaddem karye kıymetli iki tob katni ve bir tob kumaş ve üç aded sarık ve bir inci 

mezbûreyi ? mezbûre deyü mâni’ olduğu eclden meblağ-ı merkum iki yüz guruş ile mecmû‘ 

altı yüz elli guruş kıymetli iki tob katni  ve bir tob kumaş  ve üç sarığı merkum Osman 

Kethüda yediyle mezbûr Hacı Bekir’e irsâl ve merkum Osman Kethüda dahi meblağ-ı 

merkum ile eşyâya mahdûd-ı mezkûreler ki deyni taleb ve da‘vâ itmeksizin  mezbûr Hacı 

Bekir fevt olub meblağ-ı merkum ile eşyâya mahdûd-ı mezkûreler merkum Osman Kethüda 

yediyle dirmiş olmağla hâlâ merkumdan taleb iderim deyü tasaddi eylediği da‘vâsı meşrûtî 

vekâlet-i şayân olmamakla müddeî-i mezbur Hüseyin da‘vâ-ı mezkûresiyle merkum Osman 

Kethüda’ya bi-vech-i şer‘î maruzadan men' olduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur 

el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-işrîn min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 
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     No:88 

     Vürûdü’l-mütemekkine arz ve emm-i kemîneleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun-ı mülûk-

âneye mülhak-ı evkâfdan medine-i Antalya hısn-ı dahilinde iskele civârında Tuz?nâm 

Mahallesinde kâin merkum Hacı beyinin binâ' ve ihyâ'câmi‘-i şerîfde ? altı akçe vazîfe ile 

hitâbet-i cihetine bâ-berât-ı şerîf âlî-şân mutasarrıf olan  el-Hâcc Mehmed bin Ahmed Halife  

Molla veled vefât idüb ber-i hâli ve hizmet-i lâzımesi mahlûl ve muattal kalmış ve câmi‘-i 

şerîf-i mezkûr el-yevm-i mevcûd ve ma'mûr olarak derûnunda ture Cumâ ve ıydeyn edâ 

olunmakda idiği bî-garez ehl-i vukunun ihbârlarından anlaşılmış olmağla cihet-i mezkûre her 

bir vechle liyâkât ve ehliyyetini lede’l-imtihân inde’ş-şer‘ü’l-meclis zâhir ve nümâyân olan 

medine-i mezbûre mahallâtından Makbule Mahallesi’nde defter-i nüfûsında elli altıncı 

hânenin üçünci numarasında otuz beş yaşında mukayyed işbu arz-ı ubûdiyyet-i İmâm oğlu 

Hafız Numan Efendi ibn-i Hafız Ahmed dâî'lerini cihet-i mezkûre müteveffâ-yı mezbûrun 

mahallesinden vazîfe-i mersûmesiyle tevcîh ve yedine bir kıt‘a berât-ı şerîf âlî-şân-ı sadak ve 

ihsân buyrulması ricâsına bi’l-iltimâs pâye-i serîr-i imlâya arzve i‘lâm olunur el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

  

     No:88 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki kurâsından Sekice 

     Medine-i Antalya kurâsından Sekice Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden 

Mirlan oğlu Mustafa bin İsmâîl Alî’nin ber-vech-i âtî-i vârisi olduğunu edâ iden işbu merbût-ı 

arzuhal sâhibesi ma‘rifetü’z-zât hatun inşâü’l-mezûr İsmâîl bim Alî medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘-imizde  medine-i mezbûrede mâl başkâtibi olub beytü’l-mâl 

me‘mûriyeti müteferriât me‘mûriyyetinden olan rif'atlü Zeynel Bey Efendi tarafından mürsel-

i vekîl-i müseccel-i şer‘iyyeleri mâl refîki fütüvvetlü Alî ve Safa Efendi muvâcehesinde 

mezbûre Zennur Hatun ibnete’l-Ahmed hazır olduğu halde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb bin müteveffâ-yı merkum Mustafa’ın li-ebeveyn kız karındaşı olub babamız esâmî İsmâîl 

ibn-i Alî ve vâlidemiz esâmî Elif ve Muskıt ?Rasim salîfü’z-zikr Sekice Karyesi olub verâseti 

bana münhasıra olub ancak ben karındaşım müteveffâ-yı merkumen Hüseyin vefât-ı zâhirde 

vâris ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamak zımmileri kaffe-i terekesini müvekkil-i nefsinden mûmâ-

ileyh Zeynel Bey efendi canîb-i beytü’l-mâl içün ahz ve kabz etmek bâ-defter-i kassâm 

sahhü’l-bâkî bilâ-mâni' makbûzı olan bin iki yüz on beş buçuk guruş bana teslîm-i müvekkil 

mûmâ-ileyh Nail Bey Efendi’ye izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyh Alî ve  Safi Efendi’ye tenbîh 

olunmak matlubumdur deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında ber-vech-i muharrer müteveffâ-
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yı merkum Mustafa’nın bâ-defter-i kassâm sahhü’l-bâkî terekesi olan meblağ-ı mezkûr bin iki 

yüz on beş buçuk guruş müvekkil mûmâ-ileyh Zeynel Bey canîb-i beytü’l-mâl içün bi’l-

emânei vaz‘ıyyedini ikrâr ancak müddeî-i mezbûrenin ber- vech-i  muharrer verâset-i 

müddeâsını inkâr etmek müddeî-i mezbûreden ber- vech-i  muharrer müddeâsını mutâbık-ı 

beyyine taleb olundukda lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idikleri ihbâr olunan müfti-i 

sâbık Fazîletlü  Hasan Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi Dârü’s-saâm Yusuf Efendi ibn-i  

Osman şahâdetiyle bi’l-muvâcehe vech-i şer‘î üzre isbât etmeğin mûcibince müddeîyye-i 

mezbûrenin verâseti ba‘de’l-hükm müvekkil mûmâ-ileyh Zeynel Bey Efedi’nin bi’l-emâne 

vaz‘ıyyed olduğu meblağ-ı merkumdan bin iki yüz on beş buçuk guruş müddeî-i mezbûreye 

edâ ve telîmi müvekkilem  mûmâ-ileyh Zeynel Bey Efendi’ye izâfetlü vekîl-i mûmâ-ileyh Ali 

Safa Efendi’ye  tenbîh olunduğu mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtınden ? Süleyman 

yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâlîs aşere 

min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/46 b 

     No:90 

     Medine-i Antalya mahallâtından Has Balaban Mahallesi ahâlîsinden ve hanedânından 

Çeribaşızâde Ahmed Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim Efendi meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

medine-i mezbûre mahallâtından Kızıllar Mahallesi ahâlîsinden ve kasaba esnâfından 

bais‘ü’l-kitâb Gök oğlu el-Hâcc Hüseyin Ağa ibn-i Halil mahzarında bi’t-tav‘-ı ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin bi-tarîkü’l-verese yedimde müstâkilen 

mülk ve hakkım olub medine-i mezbûrede sûk-ı sultânîde Sebilihâneönü nâm mahalde vâki‘ 

bir tarafı bundan akdem Kasab el-Hâcc Ahmed Ağa’ya bey‘ itmiş olduğum sebze ve etç 

dükkânı ve bir tarafı Zenair oğlu Hacı  Vasili’nin sebze ve etçi dükkânı ve bir tarafı kal‘a 

hendeki ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk sebze etçi dükkanı bi-cümleten 

maîşetimle ? 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 dört bin guruş mûmâ-ileyh el-Hâcc Hüseyin 

Ağa’ya 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 dört bin guruş 

müşterî-i mûmâ-ileyh el-Hâcc Hüseyin Ağa’nın 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-sâbi‘ aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti 

ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 
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Şühûdü’l-hâl 

 Mahkeme Kâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

 Kartobuzâde Hafız Süleyman Efendi 

Sekicezâde  el-Hâcc Mehmed Ağa 

Tüccârdan Hafız Abdullah Bali 

?oğlu Hüseyin 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

Muhzır Salih Ağa 

 ve gayr-i hum 

 

     No:91  

     Medine-i Antalya mahallâtından Âşık Doğan Mahallesi’nde sâkin evlâd-ı arabdan Çil 

İbrahim ibn-i Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre 

mahallâtından Cami-i Cedid Mahallesi ahâlîsinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum 

Milleti’nden işbu bais‘ü’l-râkim Yarem Ağa oğlu Hac Yani veled-i Hacı Todoros 

muvâcehesinde ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb benim merkum Hacı Yani’ye zimmetimde 

semeni bey‘-i  ma‘lûm ve makbûzdan ? ahâlîsine Sahhü’l-bâkî bib üç yüz on bir guruş sahîha 

ve benim olmağla bin ve benim olan meblağ-ı mezkûrtan ile yedimde müstakîlen mâlım ve 

mülkim olan medine-i mezbûreye muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Çaykenarı Karyesi’nde 

kâin etrâf-ı erbaası Akoğlan tarlası Tubal Abdullah tarlası ve ? Karyesi yolu ve tarîk-i âmm ile 

mahdûd ve tahtânî iki oda ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli iki dönüm mikdârı havluyu 

müştemil bir bâb mülk-i menzilim cem‘-i tevâbi‘ve levâhikiyle işbu târih vesikâdan üç ay 

tamâmına değin müeccel ve mev'ûd olmak üzre merkum Hacı Yani’ye bi- tarîkü’l-vefâ bey‘ 

ve bundan akdemce mahallinde ba‘de’t- tahlîye el-şer‘î teslîm eyledikde ol dahi ber-vechi 

muharrer iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl idüb bey‘-i mezkûr-ı hakikâte rehn-i hükmünde 

olmağla eker min deynim olan meblağ-ı mezkûrı ecl-i merkum havâlinde deynim merkum ? 

rehn idemez isem mahdûd-ı mezkûrı semen-i mislliyle âhere bey‘ ve kabz-ı semen ve 

makbûzdan deyn-i meblağ-ı merkum-ı merkuma-ı kabzı fazla kalur ise bana i‘tâya irsâl ve 

teslîm ve husûs-ı mezbûrın mütevakkıf olduğu umûrın külliyesi tarafımdan ? fâniyyet-i vekîl-i 

mazmûnı  üzre azl ve inkârlarımla masûn ve akd-i sulb uhdesinde meşrûtî vekâlet-i devriyye-i 

sahîha-i şer‘iyye ile merkum Hacı Yani vekîl-i nâib ve menâb-ı nasb ve ta‘yîn eylediğimde ol 
                                                             

 “merkuma”  mükererdir 
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dahi vekâlet-i merkumeyi kabûl eyledi dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Ma‘rûfdan el-Hâcc İbat  

 Mahkeme Kâtibi İsmâîl Efendi  

 Sabıtı  Kahveci Mehmed Ağa 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

 Muhzır Ali Ağa 

 ve gayr-i hum  

 

 sahh 

 

     XIV/47 a 

     No: 92 

     Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden ve mu‘teberân-ı 

tüccârdan Yörük el-Hâcc İbrahim Ağa Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

bais‘ü’l-kitâb Moravi Salih bin Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin şer‘an ve müstakilen yedimde mülk ve hakkım 

olub salîfü’z-zikr Şeyh Sinan Mahallesi’nde vâki‘etrâf-ı erbaadan bir tarafı ? kızı Aişe Hatun 

menzili ve bir tarafı müteveffâ-yı el-Hâcc Hamis’in veresesi menzili ve bir tarafı Hamami  

Halil menzili ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd ve tahtânî bir mikdâr eşcâr-ı müsmire ve 

gayr-i müsmireli bir bâb mülk-i menzilim işbu târih-i hiccetden altı sene mukaddem 

cümletü’t-tevâbi‘ ve’l-levâhik 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 iki bin altı yüz elli 

guruş mezbûr Salih Ağa’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbûr iki bin altı yüz elli guruş hîn bey‘ ve teslîmi mezbûr Salih Ağa yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz ve kabz itmek menzil-i mahdûd-ı mezkûrı târih-i merkumdan berü mezbûr Salih 

Ağa’nın mülk-i müşterâsı olub benim vecihâmın ol veche alâka ve medhâlim kalmamışdır 

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-sâbi‘aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti 

ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 
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 Şühûdü’l-hâl 

 Moravi Salih Reis 

 Moravi Mirkad Halil Ağa 

 Moravi Tütüncü Hasan Ağa 

 Moravi usta  ? Ali Hasan 

 ve gayr-i hum  

 

     No:93  

     Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i 

âliye tebaasının Rum Milleti’nden olub nefsinden âsl ve vâlidesi Anastasya bint-i li-ebeveyn  

kız karındaşı Eleni  bint-i Bandali tarafından dahi zikr-i âtî bey‘-i takrîr ve i‘tâ-i hüccetde 

vekîl olduğu şahs-ı merkumtan bi’l-ma‘rifetü’ş- şer‘iyye ârifân Hamalcı oğlu İstirati veled-i 

Luka ve Cenm oğlu Yanako veled-i Hacı Yorgi şahâdetleriyle sâbit olan ? oğlu Yabani 

merkum Bandali nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre 

ahâlîsinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden Hamal İlram Tifan oğlu Yani veled-

i Vasili mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafı merkum Tifan oğlu Yani’nin nısf-ı odalı nısf-ı menzil ve bir tarafı 

Bunis oğlu  menzili ve bir tarafı Şamlının İlyaz menzili ve bir taraf-ı râbi‘-i tarîk-i hâss ile 

mahdûd ma‘lûmü’l-müştemilât fevkâni bir odalı nısf-ı mülk-i menzilin on dört sehm itibâriyle 

dört sehm itibâriyle dört sehm-i hisse-i şaîyası babam müteveffâ-yı (silik) nevliden benim ile 

müvekkilem vâlidem merkum Anastasya ve kız karındaşım merkum Eleni’ye müntakil ve 

mevrûs âlîü’l-şer‘în mülkümüz ve bâkî‘ on seh-i hisse-i şâîyası bi-tarîkü’ş-şer‘î yedimde 

müstâkilen benim mâlım ve mülkim olmağla bin nefsimden bi’l-asâle ve vâlidem ve kız 

karındaşım merkuman taflarından bi’l-vekâlem nısf-ı menzil-i mahdûd-ı mezkûr ve 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 merkum Tifan oğlu Yani’ye beş bin beş yüz 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 mezkûr beş bin beş yüz guruşı müşterî-i 

merkum Tifan oğlu Yani yedinden bi’l-asâle ve bi’l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz 

ve idüb mikdâr-ı husûs-ı beynimizden iktisâm eyledik fî-mâba‘d nısf-ı menzil-i mahdûd-

ımezkûr ? müvekkilem vâlidem merkume Anastasya ve kız karındaşım merkum Eleni’nin aslâ 

ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla merkum Tifan oğlu Yani mülk-i 
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müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdur dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ- vaka‘ bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-hâdî min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Luka oğlu Hacı Bandali oğlu Hacı Yani 

 Hacı Ağa oğlu Hacı Yani 

 ? İstirati oğlu ? 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 ve gayr-i hum 

 

sahh 

 

 

Güleş oğlu İsmâîl     Sumak oğlu Veli Ağa 

 9 guruş      20 guruş 

 

Akkulak oğlu Mustafa    Kırbaşlı Mehmed 

5 guruş      111,5 guruş 

 

Akbey oğlu Molla Osman    İkan Ağa’nın oğlu Osman Bey 

84,5 guruş      49 guruş 

 

İşgar  ? Molla oğlu Mükerrem   Zenail oğlu İsa 

258 guruş      116 guruş 

 

Serikde Değirmenci Koca Bey   Çatallarda Nizam Osman oğlu Osman 

225 guruş      18 guruş 

 

Teke ? Veli      Arab oğlu Mustafa 

212 guruş      2,5 guruş 

 

Kozak Kethüda’nın oğlu Molla   İbrahim Ağa 

Ahmed      4,5 guruş 

676,5 guruş     
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Mesr  Süleyman oğlu Advas?   Muradlı Veli Yusuf 

32,5 guruş      96 guruş 

 

Eski Yörükden Yörükden oğlu   Celil Ağa’nın oğlu Hüseyin 

5 guruş      96 guruş 

 

Dur Ali’nin Kel Hüseyin    Güre oğlu Hüseyin Ağa 

35 guruş      60 guruş 

 

Kirazlı Ahmed Kethüda İsmâl   Küstü Veli 

80  guruş      42,5 guruş 

 

Kuyulular Karyesi’nde Nizam   Yine Kuyular Karyesi’nde Kara 

Osman       Mehmed 

255 guruş      14 guruş 

 

? oğlu Mustafa     İrmesanlı? ve? 

78 guruş      21 guruş 

 

Kara Abdul oğlu Hüseyin    Kara Veli 

52,5 guruş      22 guruş 

 

Yolasanlı Koca Yusuf Süleyman   Fetahlı Yörük Sarı Mehmed 

86 guruş      50 guruş 

 

Hatib oğlu Alişan     Def‘a Sumak oğlu Veli Ağa 

58 guruş      21,5 guruş 

 

Def‘a Celik oğlu Ali     Gök Kulak oğlu İbrahim 

43 guruş      60 guruş 

 
                                                             

 “yörükden”  mükerrerdir 
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Halak oğlu Mehmed     Gebizli Masar oğlu Koca Osman 

143 guruş      395 guruş 

 

Celifek Kerim      Kerim oğlu zevcesinde 

110 guruş      15,5 guruş 

 

Çatallarde Halil Kethüda    Eski Yörükden Ekber oğlu süleyman 

6,5 guruş      81,5 guruş 

 

Mevşir Veli      Avak oğlu Molla Süleyman 

204 guruş      11,5 guruş 

 

? Köylü oğlu Mehmed    Avsan? 

15,5 guruş      31 guruş 

 

Durmuş’da       ? Gök oğlu Veli  

75,5 guruş      14,5 guruş 

 

Yanum oğlu Mustafa     Torumlar Kurâsından Molla Hasan 

24 guruş      766 guruş 

 

Devah Osman      Kara Osman’ın oğlu İbrahim 

97,5 guruş       (silik) guruş 

 

Hakim oğlu Mehmed     Bağrıaçık oğlu Veli Ağa 

100 guruş      51,5 guruş 

 

Gebizde Sabuncu Yusuf    Macarlı  Bayrakdar 

155,5 guruş      4 guruş 

 

Macarlı ?      Çatallarda Karamanlı Miri’nin oğlu 

24 guruş      Mustafa 

       38 guruş 

 



154 

 

 

Gebizde Mir Veli Ağa    Gebiz Ağası’nın Değirmenci Yusuf’da 

252 guruş      500 guruş 

 

? Moralı Veli      Fakı Kethüda’nın Karındaşı Süleyman 

21 guruş      79,5 guruş 

 

Kozan Karyesi’nde Osman Kethüda’  Fatıma kethüda’nın kız karındaşı Amine 

nın oğlu Hüseyin     10,5 guruş 

136,5 guruş 

 

Gök oğlunda      Akbaş Oğlu Süleyman 

283 guruş      55,5 guruş 

 

Güredlerde Tokuç Mehmed    Kaz Oğlan 

4 guruş      220 guruş 

 

Ziyad oğlu İbrahim     Osman Ali 

43 guruş      43 guruş 

 

Köylü oğlu Mehmed     Kör Veli 

155 guruş      347 guruş 

 

Gök Kerim      Sarı Osman ? Kara Haceli Hatun 

94,5 guruş      5,5 guruş 

 

Molla Zemek karındaşı oğlu Hamez   Ahbarek oğlu Veli Halil 

2,5 guruş      30 guruş 

 

? Kara Bekir      Torumlarda Tobbaş İsmâîl 

12 guruş      196 guruş 

 

Köylü oğlu Halil     Kösdal oğlu (silik) 

239 guruş      86 guruş 
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Manav  ?      ? Kara Mehmed 

12 guruş      5 guruş 

 

Sarı Kavakda Koca Bıyık oğlu   Sarı Koca İmâm 

5 guruş      6 guruş 

 

Çakbaş Kethüda Seriyerkarda   Yekni Mehmed 

70 guruş      10,5 guruş 

 

Antalya’da Mir Canik oğlu Kara    Türkmencik Karyesi’nde Arab Adem 

Mustafa       26,5 guruş 

10 guruş 

 

Boyacı oğlu İbrahim 

(silik) buçuk guruş 

 

 

Cem‘an yekûn 

32792,5 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Derûn-ı terekede muharrer bin üç   Kezâlık derûn-ı terekede muharrer 

yüz elli iki kıyyelik müteveffâ-yı     kırk sekiz keyl sisam müteveffâ-yı  

mezbûrun defterinde bulnub dahîl    merkumun defterinde bulunub dahîl  

terekede dönim nassda olan alacağın   terekesinde dönim nassda olan  

dan ma‘lûmü’l-esâmî-i kesândan   alacağı ma‘lûmü’l esâmi kesândan 

defterinden ma‘lûm alacağı vechle   defterinden ma‘lûm olduğu vechle 

müteveffâ-yı  merkumun ? olmağla   müteveffâ-yı merkumun makbûz  

 zimem-i merkumdan tenzîli lâzım   olmağla zimem-i merkumdan tenzîli  

gelen ? mezkûr ?      lâzım gelen sisam-ı mezkûr ? 

5408 guruş      2160 guruş 

 

Techiz ve tekfîn ma‘el-kefâret bi’l-   Mehr-i müeccel müsbit zevcet’ül- 
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vesâye  bâ-şahâdet  Kartobuzâde    mezbûre Aişe Hatun bâ-şahâdet   

Hafız Süleyman bin el-Hâcc İbrahim  şahâdden merkuman ba‘de’t-tezkiye 

Ve Keskicizâde el-Hâcc Mehmed    ve’l-halef ve’l-hükm 

Ağa ibn-i Ali ba‘de’t-tenzîl    501 guruş 

500 guruş 

 

Deyn-i müsbit Mevhac Hacı oğlu   Deyn-i müsbit Beşarlı Yorgi Bâzergân 

Hasan  bâ-şahâdet  şahîdden     bâ-şahâdet  şahîdden  merkuman 

merkuman ba‘de’t-tezkiye    ba‘de’t-tezkiye 

593,5 guruş      1200 guruş 

 

Deyn-i müsbit Kul Yani oğlu    Deyn-i müsbit ?  İstirati bâ-şahâdet   

Bandeli bâ-şahâdet  şahîdden     Kartobuzâde Süleyman ibn-i el-Hâcc 

merkuman ba‘de’t-tezkiye    İbrahim ve Hafız Murad bin İbrahim 

1157 guruş       (silik) oğlu el-Hâcc Mehmed Ağa  

       ibn-i  Ali (silik) ba‘de’t-tezkiye 

       8896 guruş 

       0831 guruş  Fedâü’l-yemîn 

       8065 guruş 

 

Cem‘an yekûnü’l-ihrâcât  

20261,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

12031 guruş 

 

Hissetü’z-zevcetü’l-mezbûre Aişe   Hissetü’l-ibnü’l kebîrü’l-mekum Ali 

1566 guruş 15 para     3654 guruş 35 para 

 

Hissetü’l-ibnü’l sagîrü’l-mezbûr İbrahim  Hissetü’l-ibnü’l sagîrü’l-mezbûre Hadice 

3654 guruş 35 para     1827 guruş 

 

Hissetü’l-ibnü’l sagîrü’l-mezbûr Salih  

1827 guruş 17,5 para 
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     XIV/ 49 a 

     No:94 

     Medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Harım Mahallesi sakînelerinden zât-ı zeyl-i 

vesikâda muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rife olan (silik) bint-i Yusuf nâm 

hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde vâlidesi (silik) ma‘rife olan (silik) Hafize Hatun bint-i 

Hacı İbrahim hâzır olduğu halde işbu râfi‘ü’l-kitâb bint-i medine-i mezbzûre mahallâtından 

Timurcu Süleyman Mahallesi ahâlîsinden Arab İmâm oğlu Ali bin Hacı Hasan nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Ali zevc-i dahîlem olub beynimizde 

(silik) binâ‘ zimmetinde mütekarrir ma‘kudü’n-aleyh olan yüz bir guruş mehr-i müeccel 

hakkım ile mezbûr-ı  âlinin firâşından hâsıl  batnında tahmînen iki aylık hamîle olduğum vazî' 

(silik) inkızâ (silik) vazî' hamel-i evgadan tevlîd eylediği hale yedi yaşında kız tevlîd eylediği 

hale dokuz yaşında tekmîl idinceye değin ve yine medine-i mezbûr Ali’nin firâşından  hâsıl ve 

andan mütevellid üç yaşında (silik) sagîr ve dahi dokuz yaşını tekmîl idinceye değin kendü 

mâlımdan nafaka (silik) idüb (silik) mezbûreleri hitâmından mukaddem mezbûre (silik) 

hamel-i mezkûr vefât yahûd min nefsimi (silik) tezvîc idüb hakk-ı hazâneleri ? olmağla (silik)  

vefât olur ise nafaka bakiyesi taliyesinde  (silik) olmak üzre zevcim merkum Ali ile muhâlif-i 

sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumdan ol dahi hal‘-i mezbûrı ber-vech-i muharrer kabûl 

eyledikden sonra hukuk-ı zevciyâta müteallik-i da‘vâdan mutasarrıfından her biri (silik) 

zimmeti ibrâ-i sahîh-i şer'î ile ibrâ ve iskat ve yine her birimiz âherin ibrâsını kabûl eyledik 

dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur (silik) fi’l-yevmi’l-aşere min 

Muharremü’l-harâm li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Ser-kâtib mahkeme-i şer‘î İsmâîl Hakkı Efendi 

 Hacı oğlu (silik) 

 Hacı oğlu Münad Mehmed Ağa 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır (silik) Ağa 

 ve gayr-i hum 

 

     XIV/50 b 

     No:95 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  
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Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Âtik Mahallesi ahâlîsinden Hüseyin ibn-i Hacı 

Mustafa  nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde medine-i 

mezbûre mahallâtından Bali Bey Mahallesi sâkinlerinden Adile Hatun’un pederi ve tarafından 

zikr-i âtî husûsda vekîl olduğu zât-ı mezbûreyi bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân medine-i 

mezbûre ahâlîsinden Hacı İbrahim  ibn-i el-Hâcc Atiye Efendi  ve İbrahim Azim ibn-i Ahmed 

şahâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘-i lâhik olan tüccârdan Abdullah Bali ibn-i 

Mehmed muvâcehesinde müvekkile-i mezbûre Adile Hatun beş yüz guruş mehr-i müeccel-i 

tesmiyesiyle zevce-i menkûha-i methûl seham iken sene-i sâbıka muharrer-i haramıunın on 

beşinci günü İstanos (silik) her bir husûsdan dolayı ?  mehr-i müeccel-i mezkûrun iki yüz 

atmış guruş müvekkile-i mezbûreye teslîm idüb bakî mehr-i müeccel-i mezkûrdan zimmetine 

iki yüz kırk guruş müvekkile-i mezbûre  Adile Hatun ve benim olub ancak târihli  merkûmdan 

berü sâlifü’z-zikr Câmi‘-i Âtik Mahallesi’nde vâki‘ menzile gelüb ? etmeyib babası vekîş-i 

mezbûr Abdullah Baki’nin menzilinde ? etmek suâl olunub marü’z-zikr Câmi‘-i Âtik 

Mahallesi’nde vâki‘ meskûn şer‘î olan menzilim olub bana itâat ve inkıyâd ve hukuk-ı 

zevcîyatına merâât etmek üzere zevcem menkühâ-ı mezbûre Adile Hatun izâfetle yedi vekîl-i 

mezbûr Abdullah Bali’ye tenbîh olunmak matlubumdur deyü da‘vâ itdikde vekîl-i mezbûr 

Abdullah Bali dahi cevâbında kızı ve müvekkilesi mezbûresi Adile Hatun müddeî-i mezbûr 

Hüseyin’in beş yüz guruş mehr-i müeccel-i tesmiyesiyle zevce-i medhûl bahsi olunduğu târih-

i merkum mehr-i müeccel-i mezkûrun iki yüz atmış guruş kıymetini ikrâr-ı lâkin damadım ve 

merkum Hüseyin târih-i merkumeden kızım ve müvekkilem mezbûre Adile Hatun’ı tulek 

alacağı olan iki yüz kırk guruş damadım Hüseyin’den bi’l- vekâle taleb iderim deyü merkum 

Hasan’nın inkârına mukaddem bi’l-vekâle eylediği tulek makbûlü’ş-şahâde idükleri müddeî-i 

Hüseyin kirâmından (silik) tatlîk  idüb vechle mehr-i mezkûrun ile yüz atmış guruş def‘a 

teslîm itmek  kızm ve müvekkilem mezbûre mehr-i müeccl hissesinden zevce-i merkum 

Hüseyin Kethüda Efendi ibn-i Osman Efendi ve el-Hâcc ?  Efendi ibn-i Velialdin ve Mehmed 

Bey ibn-i Ömer Bey ve hamamcı Kanbur  İbrahim ve Abdullah ve Derviş Abdulrahman 

Efendi ibn-i Mehmed ve Moralı Yusuf Ağa ibn-i Mehmed ve Yazkebir Ağa mir Sabah Ağa 

Fenail Usta ve Derviş Mehmed bin İbrahim Usta ve Moralı Mehmed Efendi ibn-i Yusuf ve 

Çavuş ? Başısı Salih Ağa ibn-i İsmâîl ihbârlarıyla mütehakkık olan Moralı Sandukcu Hasan 

Usta asâkir-i zabtiyyeden kazaleli zenci muakkık Selim nâm kimesneler şahâdetleriyle bi’l-

muvâcehe vech-i vechiye-i şer‘î üzre isbât etmeğin mûcibince tereke-i mezbûre Adile 

Hatun’un tulâkına ba‘de’l-hükm mezbûre Hasan’ın ikrârı mucibinnce mehr-i müeccel 

mezkûrdan bâkî‘ meblağ-ı mezkûr iki yüz kırk guruş kızı müvekkilesi mezbûre Adile Hatun 

içün yedi ve vekîl-i mezbûre Abdullah Bali’ye edâ ve teslîm merkum Hüseyin’e tenbîh 
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olunduğu mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından Ömer yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâdî aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti 

ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:96 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Bali Bey Mahallesi ahâlîsinden ve mu‘teberân-ı tüccârdan 

olan Arabdan Mehmed Ağa  ibn-i el-Hâcc Ahmed medine-i mezûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘îmizde medine-i mezbûre tâbi‘ Murtana Nahîyesi’nde Kuynak Mahallesi ahâlîsinden ve ? 

tâifesinden Sallu Kethüda ibn-i Süleyman muvâcehesinde kezrân bin iki yüz yetmiş dokuz 

senesi Sallu Kethüda  ile akd-i zikr iderek sene-i mezbûrede hâsıl olan ma‘lûm olmakla hınta 

ve şaîr ve sisam ? ekinimiz  beynimizde ber-vech-i muharrer akd-i zikr-i âli ve makûle 

nısfıyyet üzre taksîm ve her birimiz hisselerimizi ahz ve kabz eylediğimizden sonra ?  iki yüz 

seksen senesi dahi merkum  Sallu Kethüda’ya mâlımdan ve yedimden on keyl hınta ve on 

keyl şaîr ve iki keyl sisam atmış kıyye yine tahılını teslîm idüb kalaval merkum Sallu ile akd-i 

mezrâî idüb sene-i mezkûrda (silik) olundukdan sonra bi’l-cümle hâsıl olan seksen keyl hınta 

ve yüz yirmi keyl şaîr ve yüz keyl sisam ve sekiz yüz kıyye ? sallu  ahz müstâkilen zabt itmek 

suâl olunub (silik) olunan mahsûlünden  hissem olan nıfsını bana teslîm itmek merkum Sallu 

Kethüda’ya haber ve tenbîh olunmak murâdımdır deyü merkumdan da‘vâ eylediğimde ol dahi 

cevâbında kezâdan bin iki yüz yetmiş dokuz senesi benim ile akd-i mezrâsı ikrâr ve ferâsı  bin 

iki yüz seksen senesi olmakdır mahsûl hâsıl olduğunu dahi itirâf idüb lâkin sene-i merkum bin 

iki yüz seksen senesinden zikr olunan tahılları aldım akd-i mezrâ itdim bi’l-külliye inkâr 

eylediğinde ben dahi ber-vech-i muharrer udûl-i ahrâr-ı ricâl-ı müsliminden Şeyh Ramazan 

oğlu Hafız Mehmed ve Moravi İsmâîl bin Abdullah şehâdetleriyle muvâcehesinde bilâ-sabît 

teâdil  ve tezkiye esnâsında beynimizde  musâllahun  tevâsıt idüb  beni da‘vâ-yı 

mezkûremden bin sekiz yüz elli guruş üzerine merkum Salur Kethüda ile ba‘de’l-akd ve’l-

kabûl bedel-i sulh merkum bin sekiz yüz elli guruş merkum Sallu bana edâya taahhüd  itmek 

husûs-ı mezkûrda vesâireye müteallik-i âmme-i da‘vâdan ben merkum Sallur Kethüda’nın 

zimmetini  ol dahi bedel-i sulh mezkûrun ? istirdadına vesaîr hukuk-ı şer‘iyyeye müteâllik-i 

âmme-i deâvîden benim zimmetimi her birimiz ibrâ ve ıskât ve yine her birimiz âherin ber-

vech-i muharrer ibrâsını kabûl idüb bu vechle kıt'â nezâi vâki‘ husûmet eyledik deyü 

tarafeynin  ikrâr ve tasdîkleri  tescil ve mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından Alaiyeli 

Ahmed yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sânî aşere 

min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 
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     XIV/51 a 

     No:97 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Fi'l-asl Mora muhâcirlerinden olub Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan 

Mahallesi’nde sâkin medine-i mezbûr asâkir-i zabtiyye çavuşlarından işbu merbût-ı arzuhal 

sâhibi Hacı Süleyman Çavuş ibn-i Hüseyin  medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘imizde Teke Sancağı’nda hudûdunda meskûn Yeni Osmanlı Aşîreti ahâlîsinden derûn-ı 

arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî Hamal oğlu Süleyman ibn-i  Musa nâm kimesne 

muvâcehesinde târih-i i‘lâmdan bir buçuk ay mukaddem mezbûre dahîlinde kâin Finike ve 

İğdir  Kazâ‘sı ahâlîsinin ? bir kimesne  tarafından hatab kat' olunmamak üzre men'-i hakkında 

hükümet-i mahalliyyeden ben ba-buyruldu me‘mûr ta‘yîn olunub  giderken isnâ-i tarîkde 

mezkûr Ekdir Kazâ‘sı hududunda vâki‘ Kara Ali değirmeni kurbuna merkum Hamal oğlu  

Süleymen Hatib Hamideli’li dereleriyle tesadüf etmiş hasbü’l- me‘mûriyyet merkûm Hamal 

oğlu Süleymansen bu hâli herhangi Mahalden gidene deyü suâl eyledi merkûm suâline ceveb 

virmeyerek yedinde  malı olan kurşun ve silah ile memlû tüfengin ba-karşıluğu hakk-ı ? 

ederek derûnundan hurûc iden sahîbelerden elli mikdârı sahibi sol bu kere bu kere isabetle 

beni zarb ve cerh itmeğe mûcib-i şer‘iyyesi merkumdan bundan akdemce meclis-i livâdan 

taleb ve da‘vâ  eyledikde ol dahi cevâbında mahal-i mezkûrda isnâ-i tarîkde bâki kazarak  

eylediğini ikrâr-ı lâkin tüfek-i endâhtelerine zarb ve cerh eylediği ihbâr eylediğinde  

beynimizde münâzaât-ı kesîre ceryân etmişdi el-haletü’l-hazihi beynimize mesalihûn tavassut 

idüb beni da‘vâ-yı mezkûremden  mezbûr Hamal oğlu Süleyman ba‘de’l-sulh deyü bana 

medfû‘ olan meblağ-ı merkum bin üç yüz elli guruşun istirdadına müteallik-i deâvîden benim 

zimmetimi ibrâ idüb ben dahi cerh-i mezkûre ? müteallik-i âmme-i da‘vâdan mezbûre Hamal 

oğlu Süleyman’nın zimmetini ibrâ ve iskât eyledim deyü mecrûh-ı mezbûr Süleyman 

Çavuş’un cem‘-i takrîr-i meşrûhâsı  mezbûr Hamal  oğlu Süleyman tasdîk ibrâ-yı mezkûrı 

kabûl olub tarafının bu vechle kat'â nazârı ve râfi'-i husûmet eylediklerini tescîl ve mübâşirleri  

asâkir-i zabtiyye çavuşlarından Daver oğlu Ahmed Çavuş yediyle yediyle huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâbi ve’l-işrîn min Şevvâlü’l-mükerrem li-

seneti ahdi ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

     No:98 
                                                             

’ bu kere’ mükerrerdir 
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     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya kazâ‘sından Çuğalar Karyesi ahâlîsinden işbu merbût-ı arzuhal sahibi 

Yusuf oğlu Güdük Hüseyin medine-i mezbûre mahallesinden meclis-i şer‘îmizde Abdal 

tâifesinden derûn-ı arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî İsmâîl oğlu ve hizmet-kârları Abdal 

Güdük Hüseyin ve Finikeli Abdal ile Hüseyin tarafından zikr-i âtî husûsda vekîl-i müseccel 

İsmâîl Kethüda bin muvâcehesinde merkum İsmâîl Kethüda’nın müvekkilesi merkumundan 

oğlu merkum Mustafa ve hizmet-kârları Güdük Hüseyin ile Hüseyin şehr-i sâbık Ramazanü’l-

mübârekin Salı pazarı güni kabûl olunub miri mezekler nâm mahalde rey' olan  karasığır 

ineğimden ma’lumü'l-evsaf behri dört yüz elli guruş kıymetli iki res karasığır ineğimizi ahz ve 

gasb idüb hatt-ı mahall-i mezkûr civarında Başkol nâm mahallde sorub götürürler iken 

görmüş şahidlerim vardır deyü merkumunun bi’l-külliye inkârlarına mekârin-i tasaddi 

eylediğim da‘vâmdan ba-tavasst mesâlihin vekîl-i merkum İsmâîl  Kethüda ile dört yüz elli 

guruş bedel medfû' ve makbûza lede'l-akdü'l mesalihata ve’l-kabûl bin husûs-ı mezbûrda 

müteallik-i da‘vâdan vekîl-i merkum  İsmâîl Kethüda ile müvekkilesi merkumundan oğlu 

Mustafa ve hizmet-kârları Güdük Hüseyin ilmiye hasebinin zimmetlerini  vekîl-i merkum 

İsmâîl Kethüda dahi bedel-i sulh deyü bana merfû' olan meblağ-ı merkum dört yüz elli 

guruşun istîrdadına müteallik-i da‘vâdan benim zimmetimi behri bir guruş bi’l-asâle ve bi’l-

vekâle ibrâ ve iskat ve yine tarafından behri bir benim âherin asâlete ve vekâlete ber-vech-i 

muharrer ibrâsı kabûl idüb bu vechle kat'â nazârı ve ref'-i husûmet eyledik deyü tarafeynin  

ikrâr ve tasarrufları mübâşirleri  asâkir-i zabtiyye neferâtından Mehmed ve Kavas yediyle 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr yevmi’l-hâdî aşere min şehr-i 

Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/ 52 b 

     No:99 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya nevâhiyesinden Serik Nâhiyesi kurasından Hisarini Karyesi ahâlîsinden 

olub nefsinden asîl ve zevcesi zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife Aişe Hatun tarafından zikr-i âtî 

husûsda da‘vâ-yı vekîl-i müsbit-i şer‘iyye işbu merbût arzuhal-i sâhibi Hacı oğlu Hüseyin bin 

Mustafa nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde yine nâhiye-yi 

mezbûre kazâsından Yani Karyesi ahâlîsinden derûn-ı arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî 

Mir oğlu Eğri Ali muvâcehesinde merkum  Ali târihden altı ay mukaddem ben Antalya’da 

bulunan Karye-i mezkûrda kâin menzilime nısfü'l bâ'de gelüb müvekkilem zevcem mezbûre 

uykuda olduğu halde ? kasdiyle zevcem mezbûrenin döşek içünde görüb mezbûre-yi kolundan 
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tutar iken mezbûre korkarak uyanub merkum Ali’ye vakî evvel ketb olub merkum Ali kanmış 

isede zevcem mezbûre Aişe’nin karşısından bi’t-tav‘ yedi aylık hamile olmağla merkum 

Ali’den ? şinas dokuz gün mürûrunda zevcem mezbûre sebteyn-i ahlaka bir hayli ketb-i zikr-i 

ilga eylediğinden mâadâ bu husûsda bakir-i ariü’l hakk olmağla mûcib-i şer‘iyyesi icrâ‘ 

olunmak bi’l-asâle ve bi’l-vekâle matlûbumuzdur deyü da‘vâ itdikde merkum Eğri Ali 

cevâbında ol târihde ben vakit beklemek üzre müddeî-i merkumun hânesine on dönüm 

mikdârı yedi tarîk-i âmmdan tacîr iken zevcesi mezbûre bana ne idüb yanına gezdikde zevcem 

(silik) Hacı  Hüseyin bu gün Antalya’ya kendimin bilâ-lâkin kaldım be korkarım bir akşam ? 

bana (silik) etmek binâ-i âliye evvel gün  bulunub mezbûrenin menzili geldikde mezbûr 

kendisüne âher kimesne bağçe bulmuş olduğundan ve bırakıb avdet etdim  ve nısfü’l-bade 

(silik) mâada müddeî-i* merkum Hacı oğlu Hüseyin  Serik Kazâ‘sı mahallesinde işbu sene-i 

mübarek şehr-i Rebîü’l-ahîrin on beşinci güni ol târihde kazâ-i mezbûr nâib Mehmed Naim 

Efendi huzûrunda bi’l-asâle ve bi’l-vekâle da‘vâ-yı mezkûresinde rızâ'sıyla meccânen fâriğ 

olub husûs-ı mezkûre müteallik-i da‘vâdan beni af ve ibrâ etmekle ben dahi tealazillah 

merkum Hüseyin’e rızâmla mâldan yedi yüz guruş vermemle binaenâleyh merkum 

Hüseyin’in da‘vâ-yı mezkûr ve senden destim?bir olmuşdur deyü nâib mûmâ-ileyhin imzâ‘ ve 

hattını hâvî bir kıt‘a ibrâ ? ibrâzıyla ba‘de’l-def‘ ve’l- inkârına vâki‘-i merkum Ali def‘-i 

meşrûhasını kazâ-i mezbûre ahâlisinden lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idikleri ihbâr 

olunan Göre oğlu Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed Ağa  ve Gücek Ali oğlu Halil Efendi İbn-i 

Mustafa nâm kimesneler şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât etmeğin 

mûcibince müddeî-i asîl ve vekîl-i merkum Hacı oğlu  Hüseyinda‘vâ-yı mezkûresiyle mezbûr 

Ali’ye bi-vech-i şer‘î maruzadan men' olunduğu mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından 

Topsakal oğlu İsmâîl yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-

yevmi’s-sâbî aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

     No: 100 

     Fi’l-asl medine-i Burdur mahallâtından Câmi‘-i Kebir Mahallesi ahâlîsinden olub medine-i 

Antalya ticâretler mukîm debbâğ esnâfından Ahmed Baş oğlu Halil Usta meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde medine-i Burdur ahâlîsinden olub bu esnâda medine-i Antalya’da bulunan işbu 

râfi‘ü’l-kitâb Kadı oğlu Mehmed Onbaşı ibn-i Ömer nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm 

ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb salîfü’z-zikr medine-i Burdur mahallâtından Câmi‘-i Kebir 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Tayyarzade el-Hâcc Mehmed Ağa menzili ve bir tarafdan 
                                                             

* “müddeî”  mükerredir 
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debbağ Uncu oğlu el-Hâcc Hasan Ağa menzili ve bir tarafdan Burdur mahalle-i şer‘iyye 

harem-i dâiresi ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki oda tahtânî bir havlu ve bir 

mikdâr havlu ve iki kanat zokak kapusına müştemil mülk-i menzil nısf-ı hisse-i şâyiâsı 

biraderim gaib-i ani’l-beled Mustafa Çavuş’un ve diğer nısf-ı hisse-i şâyiâsı akd-i âtî‘ü’z-

zikrin sudûruna değin benim bi-tarîkü’ş-mülküm ve hakkım olmağla menzil-i mahdud-ı 

mezkûr olan nısf-ı hisse-i şâyiâsına ba-hüccete  mübâşeretimle vechiye tarafeynden 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 medine-i Burdur mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden işbu hâzır-ı 

bi’l-meclis babuşcu İsmâîl Ağa ibn-i İbrahim nâm kimesneye iki bin beş yüz guruş semeni 

merfû' ve makbûzaya bey‘ ve temlîk eylemekle menzil-i mahdud-ı mezkûr olan nısf-ı hisse-i 

şâyiâsı hazır-ı merkum  İsmâîl Ağa’ya  mahallinde şâyiâ teslîm ve ber-vech-i muharrerü’l 

beyan Burdur mahkemesinde tagrîr-i ve îta-i hüccet merkum Kadı oğlu  Mehmed Onbaşı dahi 

bir menzil-i mahdud-ı vekâlet merkumeyi kabûl âheresini mahallinde ? taahhüd ve iltizâm 

etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l- aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti 

ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

Burduri Duldalı el-Hâcc Halil oğlu Mehmed Ağa 

Eniştesi İbrahim Ağa 

Fakir oğlu Ali Efendi 

Kethüda oğlu İsmâîl Ağa 

Ve gayri hum 

 

     XIV/ 53 a 

     No: 101 

     Medine-i Antalya hudûdunda meskûn Kara Koyunlu Aşîretinden Kovanlık Burnu 

Mahallesi sâkinlerinden olub zât-ı zeyl-i vesikâda muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle 

ma‘rife olan Aişe bint-i Hasan nâm kimesne bikr-i bâliğa-i âkıla meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverden yine âşiret-i mezkûre ? Mahallesi ahâlîsinden ?  hatıbı işbu bais‘ü’l-şerîf Kara 

Hüseyin oğlu Durmuş Ali bin Mehmed mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

idüb mezbûr Derviş Ali beni tezevvüce talîb ve râgıb olmağla ben dahi yirmi aded yirmilik 

altun ve iki yüz elli guruş kıymetli bir aded  simli hasıl kuşak ve yüz guruş kıymetli bir aded 

sim bilezik ve üç yüz elli guruş kıymetli bir aded telli gitari ve yüz  elli guruş kıymetli bir 

aded katni şalvar ve yüz elli guruş kıymetli bir aded çuka salta ve dört aded yazma ve bir çift 
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babuş ve iki yüz guruş kıymetli bir kat mahmül yatak ve iki aded kilim ve bir aded esvab 

çuvalı ve iki aded tencere ve yağ tabesi ve üç aded nühâs sahan mehr-i muaeccel iki yüz bir 

guruş mehr-i muaeccel tesemmileriyle işbu meclis-i şer‘îde mahzar-ı şühûdda rızâ'mla nefsim 

mezbûr Ali’ye akd ve tezvîc eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer tezvîc ve kabûl 

etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâbî min 

Şevvâlü’l- mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Fazîletlü  Velialdin Efendi 

 Koca Ahmed oğlu Ebubekir 

 Tüccardan setreli Hüseyin Ağa 

 Tüccardan  Moravi Mustafa oğlu Hüseyin Ağa 

 Asâkir-i zabtiyyeden Abdülkerim 

 Asâkir-i zabtiyyeden Hamza Çavuş 

 ve gayr-i hum  

 

     No: 102 

     Medine-i Antalya hudûdu dahilinde meskûn Karakoyunlu Aşîreti’nden Kovanlık Burnu 

Mahallesi sâkinlerinden zât-ı zeyl-i vesikâda muharrer olan müslimin ta‘rîfleriyle marûf olan 

Zeyneb bint-i İbrahim nâm bikr-i bâliğa-i âkıla meclis-i şer‘-i şerîf-i enverden yine aşîret-i 

mezkûreden ? Mahallesi ahâlîsinden ? işbu bais‘ü’l- kitâb Süleyman ibn-i Hasan nâm kimesne 

mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Süleyman beni tezevvüce 

talîb ve râgıb olmağla ben dahi yirmi aded yirmilik altun ve iki yüz elli guruş kıymetli bir sim 

kuşak ve bir simli entari ve bir canfes şalvar ve bir sarmalı salta ve iki tencere ve üç sahan 

mehr-i muaeccel iki yüz sekiz guruş mehr-i muaeccel tesemmileriyle nefsimi işbu meclis-i 

şer‘îde mahzar-ı şühûdda vech-i şer‘î üzre mezbûr Süleyman akd ve tezvîc eyledikde ol dahi 

ber-vech-i muharrer tezvîc ve kabûl eyledi deyü mukırr-ı mezbûre Zeyneb’i sadr olan cem‘-i 

kelimât-ı meşrûhasında mezbûr Süleyman vicâhen ve şifâhen tasdîk ve tahkik etmeğin mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-aşer min Şevvâlü’l- mükerrem li-seneti ahdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Fazîletlü esbak  ? Hasan Efendi 

 Tobcu Askeri Kol Ağası  
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 Fütüvvetlü Ramazan Efendi 

 ? Veliyüddin Efendi 

 ? Mustafa oğlu ibrahim 

 Muhzırbaşı Ali Ağa 

 ve gayr-i hum  

 

     No: 103 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya’da sâkin işbu merbût-ı arzuhal sâhibi muhtedi‘ Musa ibn-i Abdullah 

medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde tebaa-i devlet-i âliyenin Yahudi 

Milleti’nden varub arzuhal-i mezkûr mezkûrü’l-esâmî Haham Çelebun veled-i İsak 

muvâcehesinde (silik) ücret-i hizmet ider mukabeleden olmağla merkum Çelebu’nun talebiyle 

târihden beş buçuk sene mukaddemâsında İkişer yüz guruş ücret-i mukâvelesiyle ? veya beş 

sene müddet merkum Çelebun’e  fevt idüğiyle müddet-i mezbûreden  ihbâr olan senevi ikişer 

yüz guruşdan beş senede fî cem‘an  bin guruşunun üç yüz guruşunu bundan akdem merkuman 

yedinden kabz ve istîfâ itmeğle bâkîyesi olan yedi yüz guruşu merkum Çelebun hâlâ taleb 

iderim deyü da‘vâ-yı eyledikde ol dahi Çelebun müdde-i merkumun ber- verch-i muharrer beş 

sene müddet senevi iki yüz guruş ücret ile kendüye hizmet-i ikrâr ancak müdded-i mezkûr 

ihbâr hüsâması olan cem‘an bin guruş merkum tamamen (silik) ve teslîm itmişdim deyü 

ba‘de’l-def‘ ve’l-inkâr râfi'ü’l-merkum Çelebun ber-vech-i muharrer da‘vâ def‘ini itibâtdan 

(silik) idüb tahlîk dahi taleb olmamağla mûcibince vâki’ merkum Çelebun def’-i mezkûr ile 

merkum Musa’ya bilâ-beyyine-i muarazâdan ba‘de’l-mani merkum Çelebun’un salîfü’l-beyân 

ikrâr ile lâzım gelen meblağ-ı bâki-i mezkûr yedi yüz guruşun mezkûr yedi yüz guruşu 

müddeî-i merkum Musa’ya edâ ve teslîmi merkum Çelebun’e Musa’ya tenbîh olundukda 

mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtinden Topal Çavuş oğlu İbrahim yediyle huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’sâbî aşere min Muharremü’l-harâm li-seneti 

ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/54 b 

     No:104 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya kazâ‘larından Kardıç Kazâ‘sı ahâlîsinden işbu merbût ve mahâll sâhibi 

Hacı Arab oğlu Mehmed ibn-i Mustafa medine-i mezbûr mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde 

medine-i mezbûrye tâbi‘ Ahadlı Karyesi ahâlîsinden derûn-ı arzuhâlde mezkûr mezkûrü’l-
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esâmî Çamurcun oğlu Osman ibn-i Abdullah muvâcehesinde meclis-i şer‘îde (silik) olunan 

sol kulağı ? boz? kırmızı ta‘bîr olunur tevlî bin guruş kıymetli altı yaşında bir res‘ ? hurda 

yedimde mâlım olan on beşinde kırmızı devemden doğmuş ? mâlım iken işbu târih-i i‘lâmdan 

üç sene mukaddem medine-i mezbûre kazâ-i mirândan Kanlı kazâ‘sı merâsında olunur iken 

yedimden kazâ‘ (silik) zâyî olub vekâletinde merkum Osman yedinde bulmamla bi’l-istihkâk 

taleb iderim deyü da‘vâ itdikde ol dahi mezkûrda Kaşlı Mustafa Hoca bir res‘ esb ve dört yüz 

elli guruş semen-i mukabelesinde şer‘an mâlı olduğunu ikrâr-ı mâ-adâ müddeî-i merkumun 

müddeâsını inkâr etmek husûs-ı mezkûrda netâc-ı beyyinesi evveli olmağla müddeî-i 

Mehmed’den müddeâsına mutâbık-ı beyyine taleb olundukda lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şahâde idükleri ihbâr olunan mârü’l-zikr Kardıç Kazâ’sı ahâlîsinden Halil Hafız ibn-i 

Ebubekir ve  Karavelîoğlu Hüseyin ibn-i Ahmed şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î 

ba‘de’l-isbât ve’l-tahlîf mûcibince deve-i mezkûrı müddeî-i merkum Mehmed’e teslîmi 

merkum Osman’a tenbîh olduğı mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtinden Hamza Çavuş  

yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi ? Şevvâlü’l-

mükerrem li-seneti li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No: 105 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray Mahallesi ahâlîsinden ve Mora 

muhâcirlerinden işbu merbût-ı arzuhal sâhibi Yusuf ibn-i Halil medine-i mezbûr 

mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde medine-i mezbûr Mâl Başkâtibi olub yâve nâ-murâdini 

teferruât me‘mûriyyyetinden olan rifâtlu Benil Bey Efendi tarafından asîl vekîl-i müeccel 

şer‘îleri Selim Ağa ibn-i Abdullah muvâcehesinde işbu muâyyene olunan timuri kara 

verasatının kara vesâratının kabz birleri ekdir avnî ta‘bîr olunur ? üç yüz guruş kıymetlibir 

res‘ tayı işbu sene-i mübarek Ramazan-ı şerîfinin sekizinci güni medine-i mezbûr çarşuda 

şer’-i minvâl nâm mahalde râî‘ olunur iken mezmûn idüb kazâ‘i izâbî‘? idüb müvekkil-i 

mûmâ-ileyh Benil Bey Efendi yedinde bulmamla bi’l-istihkâk taleb iderim deyü da‘vâ itdikde 

ol dahi cevâbında mezkûr tali müvekkilem mûmâ-ileyh Benil Bey yâve olmak üzre 

vaz‘ıyyedini ikrâr ancak müddeî-i merkumun mâ-adâ müddeâsını inkâr etmek müddeî-i 

merkum ber-vech-i muharrer müddeâsını lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri 

ihbâr olunan muhâcirlerin-i mezkûrdan Hasan ibn-i İsmâîl ve Musa bin Ali nâm kimesneler 

şahâdetleriyle bi’l- muvâcehe ber-nehc-i şer‘î ba‘de’l-isbât ve’l-tahlîf mûcibince mezkûr 
                                                             

  “mahkemesinde” mükerrerdir 
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müddeî-i merkum Yusuf teslîm müvekkile-i mûmâ-ileyh Benil Bey Efendi’ye izâfetle vekîl-i 

merkum Selim Ağa mir takîyye olunduğu huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-

emr fi’l-yevmi’s-sâlîs aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

     No:106 

     Medine-i Antalya’da sâkin iken bundan akdem vefât iden Boyacı İbrahim oğlu Hüseyin 

ibn-i İbrahim bin Abdullah’ın li-ebeveyn kız karındaşı olub kendünden mukaddem zât olan 

Rahi Hatun ibnetü’l-merkum İbrahim’in sadriyye-i kebîr kerîmem olub zahîrem sagîr ? 

olduğu (silik) zâde  Mehmed Efendi ibn-i Mehmed ve Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı 

Efendi ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık olan ma‘rifetü’l-zât Fatıma Hatun bint-i İbrahim taleb 

ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve lede’l-müzâyede âhere bey‘ olunan tereke-i 

mütreveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâmis aşere 

min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

(silik) aded 1      Bilâ-aded aded 1 

50 guruş      60 guruş 

 

Tabanca aded 1     Köhne yasdık aded 1 

40 guruş      10 guruş 

 

?  aded 1     Yelek aded 1    Nakd-i mevcûdi 

Gömlek aded 1 Don aded 1    41,5 guruş 

Zar aded 1 

2? guruş 

 

Cem‘an yekûn  

224,5 guruş 

 

Minha’l-ihrâcât  

 

Techiz ve tekfîn     Dellâliyye  

71,5 guruş      4,5 guruş 
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Hedâmiyye      Varaka-bahâ' 

25 guruş      1 guruş 

 

?       Resm-i kısmet 

28 guruş      4 guruş 

 

Masârifât-ı müteferrika 

10 guruş 

 

Cem‘an yekûnü’l-ihrâcât  

92 guruş  3 para 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

232 guruş 17 para 

 

sahhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr yüz otuz iki guruş on yedi ?  mezbûre Fatıma Hatun’a tamâmen 

def‘a teslîm olunduğı işbu mahalle şerh virildi 

 

     XIV/55 a 

     No:107 

     Fi’l-asl vilâyet-i Anadolu’da Amasya Kazâ‘sı mütemekkinlerinden olub ekâlliyetinde 

medine-i  Antalya’ya gelmiş olan tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti nisvânından şahs-ı 

ma‘rûf ma‘rûfe Hacı Eleni  bint-i Vasili meclis-i şer‘î hatır-i lâzımü’l-tevkîrde medine-i 

mezbûr mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi mütemekkinlerinden ve tebaa-yı devlet-i 

âliyenin millet-i merkumesinden Yavesi veled-i Yako muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüb sadr-ı kebîr oğlum olub bundan akdem li-ecli’l-istîcâr bu tarafa gelüb Manavgat 

Kazâ‘sı’nda sâkin iken fevt olan Simyon veled-i Yuannan’ın işbu merkum Yavesi zimmetinde 

semen-i bey‘i-malûm makbûzdan iki yüz guruş alacak olub meblağ-ı mezkûrı kable’l-ahz 

ve’l-istifâ fevt ve meblağ-ı mezkûr ? bana mevrûs olmağla meblağ-ı mezkûrı merkum 

Yavesi’den bi-l-verâse taleb iderim deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında meblağ-ı mezkûr 

müteveffâ-yı merkum cihet-i merkumeden deyni olduğunu ikrâr ancak müddeî-i merkumun 

verâset-i ma‘lûmem değildir deyü müddeîyyan-ı mezbûrenin  verâset-i müddâsı îinkâr 

etmekle müddeîyan-ı mezbûreden müddeâsına mutâbık beyne’l-taleb olundukda medine-i 

mezbûre ahâlîsinden olub ecli’l-şahâde meclis-i şer‘îde hâzıran millet-i merkum ? veled-i ? ve 
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Yanvali veled-i Todoros istişhâd olunduklarında fi’l-hakikâ müddeîyyan-ı mezbûr Hacı Eleni 

müteveffâ-yı merkum Simyon’un anası olub verâset-i mezbûre ? munhâsıra ve mezbûreden 

başka (silik) olduğu ma‘lûmemiz değildir iz bu husûsa bu vech üzre şahîdleriz şahâdet dahi 

ideriz deyü her biri müttefik ve iltifât ve’l-manî edâ-i şahâdet-i şer‘iyye itdiklerinde 

şahâdetlerimiz kabûlde vâki‘ olmağın müddeîyan-ı mezbûrenin verâsetine ba‘de’l-hükm 

meblağ-ı mezkûr iki yüz guruş müddeîyan-ı mezbûre Hacı Eleni’ye edâ ve teslîm merkum  

Yavesi’ye tenbîh olundukdan sonra mezbûre Hacı Eleni meclis-i şer‘î hatır ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb oğlum müteveffâ-yı merkuman hîn-i vefâtında yanında mevhûd bi’l-cümle 

terekesiyle zimem-i nassda olan hukukunı mahalinde vaz‘ü’l-yed olunanlardan taleb ve da‘vâ 

ve ahz ve kabz ve lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya ve husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrın 

külliyesine tarafımdan hâlâ taleb eyleyen mütemekkin tebaa-yı devlet-i âliyeden Luzriyoz 

veled-i Yorgi’ye vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile kabûlune mevkûm vekîl nasb ve 

ta‘yîn eyledim dedikde mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min 

Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

? Ali bin Abdullah 

Mustafa bin Ömer 

ve gayr-i hum 

 

 

     No:108 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     A’n asl Rumelili olub bir müddeten berü medine-i Antalya’da dülgerlik zânatıyla 

mütemekkin tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden  Hacı Yorgi veled-i Yorgi medine-i 

mezbûr mahkemesinde meclis-i şer‘-i hatır-i lâzımü’l-tevkîrde medine-i mezbûr 

mahallâtından Makbule Mahallesi mütemekkinelerinden ve tebaa-yı devlet-i âliyenin millet-i 

merkumesinden Kargöz oğlun Todoros veled-i Hacı Yorgi muvâcehesinde ben bundan akdem 

merkuman yanında yevm-i altışar guruş ücret-i mukâvelesiyle dört ay müddet dülgerlik ile 

hizmet etmekle müddet-i mezkûr ? mezkûrdan merkum zimmetinde alacağım olan yedi yüz 

yirmi guruş bundan mukaddem merkuman bundan ahz ve kabz etmekle bakîyyesi olan beş 

yüz kırk guruş merkum Hacı Todoros’dan taleb iderim deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında 

yanımda ber-vech-i muharrer atmış guruş ücret-i mukâvelesiyle ancak bir mâ-müddet 

dürgerlij idüb kabz-ı muvaffak olduğu üzre müddet-i mezkûr ? olub zimmetimde alacağı olan 
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yüz seksen sekiz kabz-ı istîfâ’itmişdi deyü merkum Hacı Yorgi’nin ziyâde üç ay müddet-i 

hizmet  eylediğini inkâr etmek merkum Hacı Yorgi’den ziyade  üç ay müddeâsını beyyine 

taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz idüb (silik) merkum Hacı Todoros bi’l-

muvâcehe vech-i vechiyye-i şer‘î üzre yemîn itmeğin mûcibince müddeî-i merkum Hacı 

Yorgi ziyade üç ay müddetle beş yüz kırk guruş ücret vasile-i merkum Hacı Todoros bilâ-

beyyine-i muârazâdan men' olunduğı bi’l-iltîmas huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâdî aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti li-seneti ahdî ve semânin 

ve mieteyn ve elf 

 

sahh 

 

     XIV/56 b 

     No:109 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

      Sadr  olan fermân-ı samîlerini ? zikr-i âtî husûsun mahallinde keşîf ve tahrîr içün cânib-i 

şerîat-azîzden bilâ-iltîmas irsâl olunan Kâtib Seyid Mehmed Efendi medine-i Antalya ?  

yoncaaltı karşusında vâki‘ bir tarafdan Kahya oğlu Anastas dükkânı ve bir tarafdan Koç oğlu 

Hacı Mihail dükkânı ve bir tarafdan hendek ve taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd ve Ömer 

Efendi’nin mutasarrıf olduğu dükkân üzerine varub hükümet tarafından Mürsel Ahmed Çavuş 

ile tüccârdan Yorgi zade Mehmed Efendi ve Hacı Ahmed Ağa ve Abdulaziz Efendi ve  

Katrigazzâde Hacı Ağa ve Abdullah Baki oğlu  İsmâîl Ağa Efendi biraderi Ömer Ali Ağa ?  

oğlu Hacı Hasan  Ağa vesâir mazbûtâtü’l- esâmî kesâm hâzır oldukları halde akd-i meclis-i 

şer‘î âlî itdükde tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden işbu merbût-ı arzuhal esâmileri 

mezkûr merkuman Kahya oğlu Anastas oğlu Hacı Mihail meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda 

dükkân-ı mezkûrun müste‘cer arzuhal-i mezkûr sahibi aşcıbaşı Hacı Mehmed  ibn-i Hüseyin 

muvâcehesinde merkum Aşçıbaşı Hacı Mehmed işbu derûnunda akd-i meclis-i şer‘î âlî olunan 

dükkân-ı mahdud-ı mezkûrı eşcâr-ı derûrununda istihlâk etmek murâd ider olmağla ancak 

dükkân-ı mahdud-ı mezkûrun civarları  mâl ? dükkânları olub ol vechle ? olduğundan başka 

dükkân-ı mahdud-ı mezkûrda şimdiye kadar aşcı? ol vechle zarî olmağla dükkân-ı mezkûdan 

her vechle âher kimesneye icâr etmek üzre sahibine edâ ve teslîm murâdımızdır deyü da’vâ 

itdiklerinde hâzirun-ı merkumun suâl olundukda hâl-i meâ’yan merkuman Hacı Mihail’in 

?takrîr-i şer‘i vasîleri üzre olub dükkân-ı mahdud-ı mezkûr aşcı dükkânı olduğu halde harîk-i 

ihtimâl galib olub ol vechle hâzır-ı olacağını âlâ-tarîkü’ş-şehâd virmeleriyle dükkân-ı 

mezkûrdan hervecine merkum aşcıbaşıya tenbîh eylediğini  mahallinde ketbe-i tahrîr ve 
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meb‘ûs-ı emnâ-i şer‘le meclis-i şer‘e gelüb âle’l-vuku‘ inhâ ve takrîr itmeğin ba‘de’l-tenfîz 

medine-i mezbûre mahkemesinde huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li- men lehü’l-emr fi’l-

yevmi’s-sâlis min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 

     No: 110 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Ekdir Hasan Mahallesi sâkinelerinden işbu merbût-ı 

arzuhal sâhibesi ma‘rifetü’z-zât Aişe Hatun  bint-i Şeyh Ali medine-i mezbûrunda 

mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde zevc-i muhâlum Fi'l-asl Alaiye ahâlisinden olubbir 

müddetden berü medine-i mezbûrda sâkin derûn-ı arzuhalde-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî 

Mustafa bin Hüseyin nâm kimesne muvâcehesinde mezbûr Mustafa yüz elli bir guruş mehr-i 

müeccel ve tesmiyesiyle zevc-i dahîlem olub lâkin beynimizi hüsn-i muâşeretimüz olmamağla 

mehr-i müeccel mezkûrem olan yüz elli bir guruş ile nafaka-i iddet-i muayyene ma‘lûmem 

üzerlerine müennes-i süknâm kendi üzerime olmak üzre zevcim mezbûr Mustafa ile işbu 

meclis-i şer‘îde muhâlif-i sahîh-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer 

hal‘-i mezkûrı ba‘de’l-kabûl hukuk-ı zevciyâta ve ibtidâ'-i zevciyâtımızdan işbu târih-i ilâma 

gelinceğe değin sâir beynimizde ceryân iden cem‘-i hukuk-ı şer‘iyyeye müteallike-i âmme-i 

devâîden  tarafeynden  her birimiz âherin zimmetini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskat 

ve tarafından her birimiz âherin ibrâsını ber-minvâl-i muharrer kabûl eyledik deyü ikrâr ve 

tasdîkleri tescîl mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtinden İzmirli İsmâîl yediyle huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l- fi’l-yevmi’l-aşere Şevvâlü’l-mükerrem li-

seneti li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Sahh 

 

     XIV/57 a 

     111 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya Kazâ‘sından Çakırlar Karyesi ahâlîsinden Yörük Halil oğlu Ahmed 

Hoca  ibn-i Halil medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde yine karye-i civârında 

sakîn Tahtacı tâifesinden Ali ibn-i Tobal Mehmed muvâcehesinde ? bir mikdâr beyaz ve sağ 

kulağı üç kesik dört yaşında dört yüz guruş kıymetli bir res’ kara sığır (silik) hâlâ yedimde 

mâlım olan on yedi yaşında siyah inekden doğmuş (silik) ? mülkim olub ancak merkum 



172 

 

 

Ali’nin inkârıyla mâ-adâ olunmakda iken mezbûr Ali mezkûr (silik) vaz‘ıyyed murâd ider 

olmağla suâl olunub vâki‘ olan vaz‘ü’l-yedi men’ olunmak üzre merkum Ali’ye tenbîh 

olunmak murâdımdır deyü da‘vâ ettikde ol dahi cevâbında benim yedimde mülküm olub 

bundan akdem ? olan gök inekden  doğmuş ve mezkûr-ı evsâf ile nısf-ı mezkûr tosun ben dahi 

şaca mâlım olub lâkin sığırlarımız sarîi olunmakda olmağla merkum Ahmed hevâce Ali 

olmak üzre vaz‘ıyyed-i murâd ider deyü tarafeyn-i zalîyed ? da‘vâları idüb ve seninde dahi 

ittifâk etmeleriyle tarafından beyyine taleb olundukda merkum Ahmed havâce her biri 

salîfü’z-zikr Çakırlar Karyesi ahâlîsinden olublede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş- şühûd idükleri 

ihbâr olunan Osman bin Mustafa ve Ömer bin Mehmed ve Mehmed ibn-i  Nasuh Ağa oğlu 

Ali ibn-i Osman ve Kaşlı Ali ibn-i Osman ve Mehmed ibn-i Halil ve Hasan ibn-i İsmâîl 

Efendi ve Resûl Ahmed Efendi oğlu Hüseyin bin Musa ve Musa ibn-i Ali nâm on nefer 

kimesne şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe vech-i vechiye-i şer‘î üzre  isbât etmeğin mûcibince 

mezkûr (silik) vaz‘ıyyed etmemek üzre merkum Ali’ye tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-râbi‘ aşer Şevvâlü’l-mükerrem li-

seneti li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No: 112 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya’ya tâbi‘ Köpripazarı civârında Gebiz Karye’si ahâlîsinden işbu merbût-ı 

arzuhal-i  mezkûrü’l-esâmî Cumali oğlu Yusuf ibn-i Hüseyin medine-i mezbûre mahallesinde 

meclis-i şer‘îmizde zevce-i arzuhal-i  mezkûr sâhibesi ma‘rifetü’z-zât Ümmühan Hatun bint-i 

Süleyman muvâcehesinde mezbûre Ümmühan Hatun iki yüz elli bir guruş mehr-i müeccel-i 

tesmiyesiyle zevce-i menkûha-i ? olub lâkin bana itâat ve inkıyât hukuk-ı zevcîyâta merâât 

etmek üzre zevcem mezbûreye tenbîh olunmak matlubumdur deyüda‘vâ itdikde ol dahi 

cevâbıyla ber-vech-i muharrer mehr-i müceccel-i mezkûr tesmiyesiyle müddeî-i merkuman 

zevce-i menkûha-i methûl-i bihâsı olduğunı bâ-temâhül tabîâ-i ikrâr ve itirâf etmek zevc-i 

müddeî-i merkumun menzilini görüb kendiye itâat ve inkıyâd hukuk-ı zevcîyâtamerâât etmek 

üzre zevcem mezbûre Ümmühan Hatun’a tenbîh olunduğu mübâşirleri asâkir-i zabtiyye 

neferâtinden  zenci  Selim yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-

yevmi’s sâbi‘ aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

     No: 113 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 
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     Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi mütemekkinelerinden ve tebaa-

yı devlet-i âliyenin Rum Millet’inden işbu merbût-ı arzuhal-i sâhibi Göcek Dimitri oğlu Suve 

veled-i Hacı Kostandi  medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde hatirü’l-

lâzımü’t- tevkîrde medine-i mezbûr kazâsından Sulak Karyesi ahâlîsinden  Bâr-girci Hüseyin 

Pehlivan ibn-i Hasan nâm kimesne muvâcehesinde merkum Hüseyin Pehlivan çift ortağım 

olmak mülâhasasıyla yedimde olub sene-i sâbık ya‘nî bin iki yüz seksen senesi Recebü’l-

ferdinin gurresi târihiyle murûh varaka-i sahîha üzerine muharrer bir kıt‘a temessük-i 

mantukınca kuvvet paresi nâmla mâlımdan ve yedimden gasben ahz ve kabz eylediği iki bin 

iki yüz kırk guruş alacağım olub ve merkum ile bundan akdem şirket hesâbımızı rüiyyet ile 

fesh akd-i şirket ? ancak meblağ-ı mezkûr iki bin iki yüz kırk guruş merkumun zimmetinde 

temessük-i mezkûr ile alacağım (silik) meblağ-ı mezkûrun iki bin iki yüz kırk guruş merkum 

Hüseyin Pehlivan’dan hâlâ taleb iderim deyü da‘vâ eyledikde ol dahi cevâbında benim 

Kostandi’ye (silik)  olub  bundan akdem fevt olan Kostandi’ye (silik) mâlından ve yedimden 

iştirâ ve kabz ile bâ-defter-i müfredât-ı mal ? semeninden ba‘de’l-hâmisi bin altı yüz seksen 

iki buçuk guruş ve benim olub kable’l-ahz merkum Kostandi fevt ve verâseti sâhibi münhasıra 

olduğundan ben deynim olan meblağ-ı mezkûr mukâbelesi  mâlımdan hisset-i cem‘an iki bin 

yüz doksan sekiz guruş mevkûmatım olmağla meblağ-ı mezkûr iki bin yüz doksan sekiz 

guruşdan ve benim olan bin altıyüz seksen iki buçuk guruş tenzîl olundukda bâkîyyesi olan 

beş yüz on altı buçuk seneden istîrdar eyledim deyü inkârıyla mukarrer benim iki bin iki yüz 

kırk guruş müddeî-i inkâr ve ol vechle beynimizde münâzaât-ı kesîre ceryân itmiş idi el-hâlet-

i beyyinemizde muslihûn tavassutıyla beyyinemiz olunub ber-minvâl-i muharrer tasaddi 

eylediğim iki bin iki yüz kırk guruş da‘vâdan merkum Hüseyin Pehlivan ile kıt‘a tenziâ bin 

beş yüz guruş üzerine sulh oldukda ol dahi ber-veh-i muharrer sulh-ı mezbûrı ba‘de’l-kabûl 

bedel-i sulh-ı mezkûr bin beş yüz merkum Hüseyin Pehlivan târih-i i‘lâmdan otuz bir güne 

değin bana edâya taahhüd etmek bedel-i sulh-ı mezkûrdan mâ-adâ ziyâde-i müddeâm bi’l-

cümle husûs-ı mezkûre ? vâkıa müteallik-i da‘vâdan merkum Hüseyin Pehlivan’ın zimmetini 

ol dahi bundan inkâr-ı beyne’l-ma'zeret-i kasdî eylediği beş yüz on altı buçuk guruş 

da‘vâsından rızâ'sıyla meccânen fâriğ olub mütealliyesine bi’l-cümle husûs-ı mezbûr 

müteallik-i da‘vâdan benim zimmetimi her birimiz  ibrâ-i sahîh-i şer‘î ile kabûl-i hâvî ibrâ ve 

ıskât eyledik deyü mukırr-ı müddeî-i merkum _?cem‘-i kelimât-ı meşrûhasında merkum 

Hüseyin Pehlivan  vicâhen ve şifâhen tasdîk ve tahkik ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezkûr 

bin beş yüz guruş otuz bir güne değin edâya taahhüd olduğu mübâşirleri asâkir-i zabtiyye 

neferâtından Mustafa Çavuş yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr 
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fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

     XIV/58 b 

     No: 114 

     Medine-i Antalya Kal‘ası harîcinde Kızıl Saray Mahallesi’nde vâki‘eshâb-ı hayrât Boyacı 

el-Hâcc Ahmed Ağa’nın tagrîr eylediği mescîd-i şerîfin mine’l-kadîm ? olub mahall-i 

mezbûrda kâin etrâf-ı erbaası bir tarafdan mescîd-i şerîf ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i âmm ile 

mahdûd tahtânî bir oda ve bir mikdâr havluyu müştemil bir bâb müştemil bir bâb vakf-ı 

menzilinin selnâm mescîd-i şerîfi-i mezkûrda imâm olunan şûrut olub lâkin mescîd-i şerîfi-i 

mezkûrun nice imâmı  olunmayub hâli olduğu mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Derviş 

Hocazâde el-Hâcc  Abid Hâce Efendi biraderi el-Hâcc Osman Efendi ibn-i Mehmed ve 

Muhtâr Fayik İbn-i Mustafa ve Boyacı Ahmed  Ağa ve oğlu  Ali Çavuş ve Kasab el-Hâcc 

Ahmed Ağa  ibn-i İbrahim ve Kasab Gedik oğlu el-HâccHüseyin Ağa ibn-i Halil  Bakkâl oğlu 

el-Hâcc Mehmed Ağa ibn-i İbrahim ve Alaiyeli berber Mehmed Ağa ibn-i İbrahim ile 

mahalle-i mezbûrenin saîr bi’l-cümle ahâlîsinden ihbâr ve imâmet  merkumeye işbu bais‘ü’l-

kitâb ulemâdan Karabayırlı Abdulrahman Efendi ibn-i Ali nâm kimesneyi ihbâr etmediğini 

hâkimü’l-mevkiî sadr-ı kitâb Hamas Efendi hazretleri dahi mûmâ-ileyh Abdulrahman 

Efendi’ye mescîd-i şerîfi-i mezkûrda imâm-ı nasb ve ta‘yîn edâ-i hizmet eylediği vakf-ı 

menzil-i mahdud-ı mezkûrda iskân etmek üzre tenbîi buyurdukda ol dahi ber-vech-i muharrer 

imâmet-i merkumeyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya taahhüd ve iltizâm itmeğin işbu işbu 

vesîka-i enîka ketb ve imlâ ve li-ecli’l-sened imâm mûmâ-ileyh Abdulrahman Efendi yedine 

i‘tâ olunur lede’l-hâce ibrâz olundukda ihtiyâc olunub fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min Şevvâlü’l-

mükerrem li-seneti li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

A‘zâdan müftî-i sabık fazîletlü Hasan Efendi  

Biraderi Abdullah Efendi 

Enişteleri Dârü’s-saâmdan Yusuf Efendi 

ve gayr-i hum  

 

     XIV/59 a 

     No:115 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 
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     Medine-i Antalya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Çuğalar Karyesi ahâlîsinden işbu 

merbût-ı arzuhal mezkûrü’l-esâmî Hasan Ali bin el-Hâcc Mehmed nâm kimesne medine-i 

mezbûre meclis-i mahsûs odada bi’l-cümle imzâ‘-i meclis-i livâ hâzır oldukları halde ma‘kud-

ı meclis-i şer‘îmizde yine karye-i mezbûre sakînlerinden arzuhal-i mezkûr sâhibesi 

ma‘rifetü’z-zât Fatıma Hatun ibnete’l- müteveffâ Gökçe oğlu İbrahim muvâcehesinde bin 

mezbûre Fatıma Hatunı tezvîc-i taleb olundukda ol dahi eniştesi Bocu oğlu Hüseyin 

hânesinde mezbûre Fatıma Hatun bana akd-i nikâh tarafından enişte medine-i mezbûre (silik) 

şehr-i Şevvâlü’l-mükerreminin (silik) mezbûre (silik) Hatun medine-i mezbûre civârında 

mezbûr Bocu oğlu Hüseyin’i tevkîl eylediğimizde mezbûr Hüseyin dahi vekâlet-i merkumeyi 

ba‘de’l-kabûl mezbûr Hüseyin müvekkilesi işbu mezbûre Hadice Sağırlı nâm mahallde sâkine 

olduğu Hatun’ı iki yüz elli guruş  mehr-i müeccel tesmiyesiyle mahzar-ı şühûdda bi’l-vekâle 

bana nikâh ve tezvîc eylediğinde ben dahi tezvîc ve kabûl olub ol vechle mezbûre Fatıma 

Hatun benim zevce-i menkûha gayr-i medhûl bahs olmuş iken bana inkiyât ve nefsini 

teslîmde imtâc etmek suâl olunub nefsini bana teslîm ve inkiyâd etmek üzre mezbûre Fatıma 

Hatun’a tehbîh olunmak murâdımdır deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’l-istintâk ve’l-inkâr müddeî-i 

mezbûr Hasan Ali ber-minvâl-i muharrer müddeâsını isbât içün meclis-i ma‘kud-ı mezkûre 

ikâme eylediği karye-i mezbûre ahâlîsinden Eyüb ve Yusuf  mezbûre Fatıma Hatun’un 

eniştesi merkum Hüseyin’i tevkîl eylediği ma‘lûmeleri olmadığı merkumenin ikrâr 

itirâflarıyla  mütehakkık olduğundan mâ-adâ umûr-ı mezbûr da‘vâ-yı mezkûresini dahi 

isbâtında izhâr-ı acz idüb istîhlak eyledikde mezbûre Fatıma Hatun bi’l-muvâcehe ber-nehc-i 

şer‘î ? mûcibiyle müddeî-i mezbûr Hasan Ali (silik) beyân zevciyyet da‘vâsıyla mezbûre 

Fatıma Hatun’a  bilâ-beyyine ma‘rifetü’z-zât mâni’ olunduğu tescîl mübâşirleri  asâkir-i 

zabtiyye neferâtından Moravi Abdullah yediyle medine-i mezbûre mahkemesinde huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâni‘aşere min Şevvâlü’l-

mükerrem li-seneti li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 

     No:116 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Fi'l-asl Denizli ahâlîsinden olub Medine-i Antalya mahallâtından Bali Bey Mahallesi’nde 

müsâferet tarîkiyel sâkin asâkir-i şâhâne ? işbu merbût-ı arzuhal sahîbi Mehmed Efendi nâm 

kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde derûn-i arzuhal mezkûrü’l-

esâmî işbu râfi‘ü’l- i‘lâm hafız Abdullah Baki ibn-i şeyh Mehmed Baki nâm kimesne 

muvâcehesinde min ücret ile hizmet ider makulesinde olduğum halde  Ömer mezbûr Hafız 
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Abdullah târih-i ilâmdan on beş sene mukaddem mahalle-i merkum vaka‘i menzilde hizmet 

etmek üzre şehr-i yüz  guruş ücret ile beni istîcâr idüb ben dahi merkum kırk iki ay müddet 

hizmet itmeğle ? tarafında  merkum Hafız Abdullah zimmetinde terekem iken cem‘an dört bin 

iki yüz guruş ücret ? merkum Hafız Abdullah’dan taleb iderim deyü da‘vâ eyledikde ol dahi 

cevâbında ol târihde sigâr ve fakir olub ve ücret ile hizmet ider mukâvelesinden olmayub 

ityâm olduğunun eclden mahalle-i mezbûrede sâkin olduğum hânemde menkulât ve melbûsât 

ve meşrûyanın benden olmak üzre fakat üç  dört ay mikdârı müsâferetle sakîn olmuşduk ve 

tasaddi eylediği def‘ini biz dahi tasdîk ve itirâf ve da‘vâ-yı mezkûre kâziben ve bâtılen 

olduğunu ikrâr idüb ? merkum Hafız Abdullah’dan kırk iki aylık ücret deyü tasaddi eylediğim 

dört bin iki yüz guruş da‘vâmdan rızâ’mla meccânen fâriğ olub husûs-ı mezbûre ve işbu târihe 

gelinceye değin sâir cem‘-i hukuk-ı şer‘iyye müteallike âmme-i devâi ve metâlibât ve kâffe-i 

imân ve muhâsamâtdan  mekum Hafız Abdullah’ın zimmetini ol dahi bi’l-cümle husûs-ı 

mezbûre ve hukuk-ı sâire-i şer‘iyye müteallik âmme-i devâiyeden benim zimmetim birbirimiz 

ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile kabûlini hâvî ibrâ ve iskat eyledik deyü mukarr merkum Mehmed 

Efendi’nin cem‘-i takrîrini mezbur Hafız Abdullah  Baki tasdîk eylediği mübâşirleri asâkir-i 

zabtiyye çavuşlarından Mehmed Çavuş yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’s sâni‘aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti li-seneti ahdî ve semânin 

ve mieteyn ve elf 

 

     No:117 

     Medine-i Antalya mahallâtından Hisar ? Mahallesi’nde sâkin Mora muhâcirlerinden işbu 

merbût-ı arzuhal sahîbesi ma‘rifetü’l-zât Hadice Hatun bint-i (silik) meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde zikr-i âtî menzil vaz‘ıyyedi-i beyyine ile sâbit ve mütehakkık olan yine medine-i 

mezbûre mahallâtından Sağır Bey Mahallesi sâkinlerinden derûn-ı arzuhal-i mezkûrda 

mezkûrü’l-esâmî kezâlık ma‘rifetü’z-zât Fatıma Hatun binti Ali mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb medine-i mezbûre mârü’l-zikr sağır Bey Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafından   

(silik) menzili ve bir tarafdan Hafız Kızıllı menzili ve bir tarafdan Kubat Mehmed menzili ve 

taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd ve tahtânî bir oda ve yarım dönim mikdârı bağçeli 

müştemil bir bâb mülk-i menzil şer‘ân ve müstâkilen yedimde mülk ve hakkım iken târih-i 

hüccetden on üç sene ? mezbûre Fatıma Hatun fuzûlî bi-gayr-i hakk vaz‘iyyed ider olunmağla 

suâl olunub bana teslîm merkum Fatıma Hatun’a tenbîh olunmak ma‘lûmudur deyü da‘vâ 

itdikde ol dahi cevâbında ber-vech-i muharrer menzil-i mahdûd-ımezkûrı târih-i merkum 

(silik) vaz‘ıyyedini ikrâr ancak ba‘de’t-târih-i merkumdan müddeî-i mezbûre bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bin guruş bedel-i merfû' ve makbûz mukâbelesinde iştîra etmeğle ol vechle 
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şer‘an mâlımdır deyü ba‘de’l-def‘ ve’l-inkâr vâki‘ mezbûre Fatıma Hatun’dan def‘a meşrûha 

mutâbık-ı beyyine taleb olundukda lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr 

olunan ? fazîletlü Mustafa Efendi ? Hüseyin Ağa bin Osman nâm kimesneler şahâdetleriyle 

bi’l-muvâcehe vech-i vechiyye-i şer‘î üzre isbât etmeğin mûcibince müddeî-i mezbûre Hadice 

Hatun da‘vâ-yı mezkûresiyle mezbûre Fatıma Hatun’a bi-vech-i şer‘î ma'rûzâdan ba‘de’l-

men' mezbûre Fatıma Hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde sadr-ı kebîr oğlu işbu bais‘ü’l-kitâb 

Mehmed ibn-i el-Hâcc Hüseyin bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mârü’l-zikr 

menzil-i mahdud-ı mezkûrı mecmeletü’t-tevâbi‘ ve’l-levâhik ve kâffe-i hukuk ve’l-murâfık 

oğlum mezbûr Mehmed’e bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile beyân ve temlîk ba‘de’t-tahlîf-i şer‘î 

teslîm eyledikde ol dahi ber-vech-i muharrer meclis-i bey‘-i sahîh (silik)  ezhâb ve temellük 

ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb fî-mâba‘d menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim aslâ ve 

kat'ân alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtı ile oğlum mezbûr Mehmed’in 

müstâkilen mülk mevhûbı ve hakk-ı sarîh olmuşdur dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ 

bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min  Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

A‘zâdan Moravi Fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi 

Mahkeme Başkâtibi Abdulhak Efendi 

Mir Dağlı Mehmed Efendi ibn-i Mehmed 

Hafız Osman oğlu Ali 

Münâdî Mehmed Ali 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Tebaadan Kara Hisarlı Hasan Ağa 

ve gayr-i hum  

 

     XIV/ 60 b 

     No:118 

     Medine-i Antalya mahallâtından Çavuş Bağçesi Mahallesi ahâlîsinden olub zikr-i âtî 

menzilin arsa ve müstâkilen mülki olduğu zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin 

ihbârlarıyla ve zâhir ve mütehakkık olan el-Hâcc Hafız Mehmed Emin Efendi ibnü’l-

meteveffâ Koyunlu el- Hâcc Ahmed Ağa nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde li-

ebeveyn erkarındaşı Hüseyin’in zevcesi zât-ı tarîkü’ş- şer‘-i âlî ile mar'ife olan bais‘ü’l-kitâb 

Mümine bint-i Velialdin nâm Hatun tarafından zikr-i âtîşerle tasdîk vekîl-i müsbît-i şer‘iyyesi   
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Hatibizâde el-Hâcc Hafız Ahmed Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim nâm kimesne mahzarında bi’t-

tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin babam meteveffâ 

Koyunlu el- Hâcc Ahmed Ağa’dan müntakil ve mevrûs müstakîlen  yedimde mülk ve hakkım 

olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Ömer oğlu işbu hâzır-ı bi’l-meclis Hafız ? 

validesinden müntakil mülk-i menzili ve bir tarafdan yine merkum Hafız’ın kezâlık 

validesinden müntakil bağçesi ve bir tarafdan karındaşım merkum Hüseyin’in iki kanat zokak 

kapusı müştemil menzil ve bir taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî bir oda tahtında  

bir mağaza eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli ve bir mikdâr havlu-yımüştemil bir bâb 

mülk-i menzili mücmeletü’l-tevâbi‘ ve’l-levâhik ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık ile 

tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile altı 

bin guruşı müvekkile-i mezbûre Mümine 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 altı bin guruş müşterî-i mezbûre Mümine Hatun yedinden 

tamâmen ve kâmilen ahz ve kabûl eyledim fî-mâba‘dü’l-menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim 

aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub merkum cem‘-i müştemilâtıyla müvekkile-i 

mezbûre Mümine Hatun’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 ve imlâ olundu fi’l-yevmi’s-sâni‘ve’l-işrîn min  Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî 

ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Tüccârdan  ? Bilal Ağa  

 Kulalzâde el-Hâcc Ali 

 Kadızâde Bağcı Hafız Ali 

 Hafız Rum el-Hâcc (silik) 

 Tüccârdan Yörük el-Hâcc İbrahim Ağa 

 Hamidli Demirci Osman Usta 

 Gök Hacı Hasan oğlu el-Hâcc Hafız  

 Hasan Ali Kasab el-Hâcc Ahmed Ağa 

 Dellâl  Mehmed Ali 

 Muhzırbaşı Mehmed  

 

     XIV/61a 

     No:119  
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     Medine-i Antalya muzâf İstanos Nâhiyesi Kazâ‘sında Çuğalar Karyesi sâkinelerinden olub  

zât-ı zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rife  Fatıma binte’l-

müteveffâ Gökce oğlu İbrahim nâm  Hatun medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şerîf-i 

enverde vâlidem ma‘rifetü’l-zât Teslime Hatun dahi hâzır olduğu halde yine karye-i mezbûre 

ahâlîsinden ? işbu bais‘ü’l-kitâb Hasan bin İbrahim nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ihâ 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb beni tezvîc ve râgıb olmağla ben dahi üç yüz bir guruş mehr-

i müeccel tesisisyle işbu meclis-i şer‘-ide mahzar-ı şühûdda rızâmla taksîm-i mezbûre akd ve 

tezvîc eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer tezvîc ve kabûl deyü mezbûre Fatıma 

Hatun’un sadr olan cem‘-i takrîr-i şer‘  mezbûr Hasan vicâhen ve şifâhen tasdîk ve tahkik ve 

kabûl itmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’s-sâni‘ve’l-işrîn min  Şevvâlü’l-

mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Antalya ahâlîsinden Hacı Sadri oğlu İsmâîl Ağa 

 Mahkeme Kâtibi İsmâîl Hakkı Efendi 

 Çuğalarlı Hasan oğlu İbrahim 

 Buca oğlu Hüseyin  

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzırbaşı İsmâîl Ağa 

 Muhzırbaşı Salih Ağa 

 ve gayr-i hum  

 

     No:120 

     Medine-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem 

müteveffâ-yı olan Fatıma Hatun‘dan ibnete’l-Hüseyin bin Abdullah’ın sadr-ı sagîr oğlu 

Ebubekir’in li-ebeveyn ? tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb olan işbu bais‘ü’l-kitâb 

ma‘rifetü’z-zât Elif Hatun’un talebiyle hâkim-i mevkiî' sadr-ı kitâb tubâ-lehü ve hüsn-i meâb 

efendi hazretleri sagîr-i mezbûrunın vâlidesi müteveffâ-yı mezbûre mevrûs mâlından işbu 

târih-i kitâbdan  ma‘rûf idüğü ihbâr olunan behr-i yevm kırk para nafaka ve kisve-bahâ' farz 

ve takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîr-i mezbûr’un nafaka ve kisve-bahâ' vesâir 

levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarf oldu lede’t-iktizâ istidâneye ve inde’z-zâfer mezbûrenin 

mâla rücû‘su mezbûre Elif Hatun izn virmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-

hâdî ve’l-işrîn min  Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 
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 Şühûdü’l-hâl 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır İsmâîl Ağa 

 ve gayr-i hum  

 

     No: 121 

     Medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray Mahallesi ahâlîsinden  Süleyman Ağa ibn-i 

Mehmed meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bundan akdem vefât iden Sabuncu oğlu İsmâîl ibn-i 

Ebubekir’in sulb-i sagîr oğlu Ebubekir’in tesviye-i umûrını kıbel-i şer‘îden mensûbe (silik) 

vasîsi ma‘rifetü’z-zât Elif Hatun bint-i Veliyüddin mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

idüb vasiyyet-i mezbûre vasî olduğu sagîr-i mezbûr Ebubekir yedi ve vâlidesi Fatıma 

Hatun’dan mevrûs mâlından bi’l-vesâye bâki bin üç yüz atmış yedi 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 iki sene tamâmına değin müeccel ve mev'ûduna 

sigâr-ı mezbûrunın mâlından vasî-i mezbûre Elif Hatun yedinden iştirâ ve kabz eylediğim bir 

cilden Ali Efendi  ? bir cild  kitâbları semenlerinden dahi dört yüz on guruş ciheteyn-i mezkûr 

(silik) cem‘an bin yedi yüz yetmiş yedi guruş sagîr-i mezbûr Ebubekir zimmetinde vacîbü’l-

edâ ve lâzımü’l-iktizâ sahîha-i deynimden dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î yine mahalle-i 

mezbûre ahâlîsinden Mora muhâcirlerinden İsa ibn-i Hüseyin meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

vasî-i mezbûre Elif Hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mukırr-ı medyun-ı 

merkum Süleyman Ağa’nın sigâr-ı mezbûr Ebubekir îcâbü’l- vazîfe lâzım-ı sahîha-i deyni 

olan meblağ-ı mecmû‘ mezkûr bin yedi yüz yetmiş yedi guruş tarafeynden bi’l-emr ve’l-kabûl 

kefâlet-i mutlâka-i sahîha-i şer‘iyye ile ben dahi kefîl-i bi’l-mâl ve zamînim dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’ (silik) ve’l-işrîn min  Şevvâlü’l- 

mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Tebaadan Karahisarlı Osman Ağa 

 ve gayr-i hum  
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XIV/62 b 

No:122 

     Bade-i zevce-i mezbûre Fatıma Hatun dahi fevt olub fevt verâset-i zevce-i metrûkesi zenci 

Cuma’ ibn-i Abdullah ile zevc-i evveli müteveffâ Sabuncu oğlu İsmâîl’den mütevellid sadr-ı 

sagîri oğlu  Ebubekir’e münhasıra olunduğu lede’ş-şer‘ü’l-enver ba‘de’l-tahkikü’ş-şer‘î sagîr-

i mezbûrenin li-ebeveyn ? tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer‘îden mansûbe-i vasîsi ma‘rifetü’l-

zât Elif bint-i Hatun Velialdin Hatun zevc-i merkum cem‘anın taleb ve ma‘rifetleri ve 

ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ? âhere bey‘ olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî 

ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min  Şevvâlü’l- mükerrem li-seneti ahdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Müsta‘mel çitari entari aded 1    Köhne silecek havlı aded 1  

25 guruş  23,5 guruş  

 

Basma  şalvar aded1    Köhne sarık aded 2 

ve köhne hırdavat  18,5 guruş 

9 guruş 

         

Şorba tası aded 1 Kabak aded 1  Yağ tabesi aded 1 

40 guruş        10 guruş    

 

Su tası aded 1 Çukur tas aded 1   Sac ayak aded 1  ?  aded 1 

10 guruş   13 guruş   

    

Müsta’mel basma entari aded 1  Çuka salta aded 1 

Şal kuşak aded 1  19 guruş 

13 guruş 30 para 

  

Hamur leğeni aded 1  Tencere aded 1 Ma‘ kabak aded 1  

48 guruş  15 guruş 

 

Köhne keçe aded 1    Döşek aded 1 Yasdık aded 1 

1 guruş    Yorgan aded 1 

    32 guruş 
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Zevce-i merkum cem‘-i zimmetinde   Yine zevc-i merkum zimmetinde 

mehr-i müeccel hakkı olub kabz     cihet-i karzdan alacağı olub kabz 

bulunan    olunan  

151 guruş    300 guruş 

 

Yekûn  

787 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet      Kaydiyye defteri 

19 guruş      1 guruş 

 

Dellâliyye-i eşyâ mübî'    Masârifât-ı müteferrika 

6 guruş 30 para     1 guruş 

 

 

Yekûnü’l-ihrâcât  

36 guruş 30 para 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

750 guruş 10 para 

 

Hissetü’z-zevcetü’l- mezbûr ?   Hissetü’l-ibnü’l-sagîrü’l-mezbûr    

187,5 guruş      Ebubekir 

       562 guruş 30 para 

 

tereke-i müteveffâ mezbûreden zevce-i merkum ? hisse-i irsiyyesi olan yüz seksen yedi buçuk 

guruş tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz idüb ve sagîr-i mezbûr Ebubekir’in hisse-i 

irsiyyesiolan beş yüz atmış iki guruş otuz para ile derûn-ı defter-i kassâmda muharrer babası 

müteveffâ-yı merkumdan mevrûs malı olan  sekiz yüz beş guruşa cem‘an bin üç yüz atmış 
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yedi guruş otuz para (silik) mezbûr ma‘rifetleri bâ-hüccet-i şer‘iyye ve ? Kızları  Mahallesi 

ahâlîsinden Süleyman üzerine idâne olunduğu……………………………………………… 

tahkikü’ş-şer‘îyye husûs-ı âtîü’l-beyânın mahalinde taksîm ve tahriri iltimâs olunmağın bu 

fikri bi-z-zât bi’l-maiyyem me’mur olan rifâtlu ? Efendi ile medine-i Antalya hüsn-i dahilinde 

vâki‘ Makbule Mahallesi sâkinlerinden ? bint-i el-müteveffâ Karayazıcı  oğlu Hacı İstirati ile 

li-ebeveyn emmi olub bundan akdem fevt olan Yako’nun zevcesi Hacı Anna bint-i kebire 

kızları Katerina ve  Mariya ve dest-i meyâneleriyle münâdi'-i fîha menzile varub medine-i 

mezbûre meclis a‘zâsından Osman Ağazâde Bey mu‘teberân (silik) Tarakcızade Yorgaki ve 

zât-ı zeyl-i hüccetde mazbûtü’l-esâmî-i kesân hâzır oldukaları halde akd-ı meclis-i şer‘-i âlî 

olundukda tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti nisvânından merkum ? hala zevci ve 

tarafından zikr-i âtî husûsda vekîl olduğu münhasıra merkumeyi bi’l-müreffihatü’ş-şer‘iyye 

ârifân medine-i mezbûre  Sarraf Vasilaki veled-i Zenair ve Zenair oğlu Anastas veled-i Ligori 

şahâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı cahîdde ber-nehc-i şer‘î şabît olan tebaa-yı devlet-i âliyenin 

millet-i merkumesinden Bayal oğlu Hacı Yani veled-i Vasili meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda 

tebaa-yı devlet-i âliyenin millet-i merkumesi nisvânından olub asîl ve sulbiyye-yi kebîre 

kızları şihâsları ma‘rifeleri merkumat Katerina ve Mariya ve Usta taraflarından husûs-ı 

cânibde vekîl-i müseccel-i şer‘iyyeleri hâmilü’l-rakîm ma‘rifet-i eşhâz merkum  Hacı Anna 

muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm mahalle-i mezbûrede kâin  derûnunda akd-i meclis-i şer‘î âlî olunan iki tarafdan 

Sandıkcı oğlu Hacı İstirati menzili arsası ve bir tarafdan ?  Alaiyeli Hacı oğlan ? Hacı Göcek 

menzilleri taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî üç bâb oda ve bir matbah ve bir kiler 

ve bir sofa ve bir kümes ve tahtânî bir oda ve bir kevgi ta‘bîr olunur diğer oda ve bir matbah 

ve kiler ve bir kümes ve bir mikdâr bağçeli müştemil bir bâb mülk-i menzili müvekkilem 

müvekkilem zevcem merkum babası müteveffâ Karayazıcı oğlu Hacı İstirati ile merkumat 

Hacı Anna ve Katerina ve Mariya ve Usta müteveffâ-yı merkum âlîe’l-müşterek  bi-tarîkü’l-

verese yedlerinde mülk ve hakları olmağın menzil-i mahdûd-ı mezkûrı merkuman Hacı İstirati 

diğer (silik) hal-i hayatlarında işbu târih-i hüccetden on beş sene mukaddem ber-vech-i 

izâfiyyetbi’l-terazi beyyinelerinden akdem her biri hisselerini kabz eylediğimizden sonra 

merkum  Hacı İstirati hayatında nısf-ı menzil hisse-i miyânesini bâtî sahîha-i zevcesi 

müvekkilem zevcem merkum Vasili’nin vâlidesi Anastas bint-i Kostanti’ye altı bin guruş 

semen-i medfû‘ ve makbûz bey‘ ve temlîk ve teslîm ol dahi iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

                                                             

 bu kısım belgede bu şekilde verilmiştir 
 “müvekkilem” mukarrerdir  
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kabzve kabûl idüb ol veche nısf-ı menzil  merkum İstirati mutasarrıf iken  fevt olub nısf-ı 

menzil-i mezkûresi ancak verâsesi kızı müvekkile-i zevcem merkum Destiva’ya  müstakîlen 

intikal itmiş iken müvekkilem zevcem merkum Destiva’nın menzili ?? mezkûresi dahîlinde 

zokak tarafında kâin fevkanî bir bâb kebîr odanın  işbu olunan tagriz-i bağçe intihâsına 

mahallâtı asîl değin arzen üç buçuk karış ve müvekkilat-ı merkumat Hacı Anna ve kızına ve 

Mariya verâset-i mevrûsları müteveffâ-yı merkum Kiryako’nun hissesi dahîlinde olmak 

zımmıyla fuzûlî bi-gayr-i hakk zabt itmek murâd ider olmağla suâl olunub keyfiyyedine 

tenbîh olunmak bi’l-vekâle matlubumdur deyü da‘vâ eyledikde asîl ve vekîl-i merkum Hacı 

Anna dahi cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûrı  müteveffâ-yı merkum Hacı İstirati karındaşı 

zevcem merkum Kiryako ile hâl-i hayatlarında işbu târih-i hüccetden on beş sene mukaddem 

bi’t-terâzi beyânlarında nısfiyyet üzre taksîm eylediğinde müteveffâ-yı merkum Hacı 

İstirati’nin hissesine ta‘yîn  ve tahsîs olunan merkum Alaiyeli Hacı oğlan menzili taraf (silik) 

cihet-i ? fevkâni ve tahtâni yedi bâb oda ve matbah  ? ve müştemilât (silik) ma‘lûm vesaîryi 

hâvi olmağla müteveffâ-yı merkum Hacı İstirati’nin hissesi rağbeti ve kıymeti karındaşı 

zevcem ve mevrûsemiz müteveffâ-yı merkum Kiryako’nun sandukcı oğlu Hacı İstirati 

menzili tarafından ta‘yîn ve tahsîs olunan hissesinden ? olduğu eclden  karındaşı merkum 

Hacı İstirati kendü hissesi dahîlinde olan zokak tarafından  olan mezkûr kebîr odanın ? 

yüzünden ayak ? üç buçuk karış olmasun mezkûr odanın dahîlinde zokak divarında  harîc 

merkum tâlibinden  Hacı Görcek menzili civârına varınca tûlen yüz yirmi üç karış rızâsıyla 

ikrâz ve karındaşı zevcem mevrûsum müteveffâ-yı merkum Kiryako’nun husûsda (silik) 

alâmetü’l-hâsıl içün işbu müşâhede olunan nişânları vaz’i ve her biri ber-vech-i muharrer 

hisselerini kabz ve ihrâk-ı zimmeti ibrâ itmişdi  ve bin iki yüz yetmiş altı senesi Şevvâli’nin 

yirmi birinci güni târihiyle müverrah ve evvel târihde medine-i mezbûre nâibi bulunan Moralı 

kirâmdan Sebencizâde Efendi faziletlü Mehmed Fatık Efendi’nin imzâ‘ ve hattını hâvî bir 

kıt‘a hüccet-i şer‘iyye ibrâz ile ol târihde (silik) ile murâfaa oldum deyü benim inkârımı 

mukaren bir (silik) mantuk hüccet-i mezkûre tasaddî eylediği ve hattını imzâ‘mdan hüccet-i 

mezkûresi isbât (silik) münâzaât-ı kesîre ceryan itmiş idi el-hâlet-i hazîhi beynimizde 

muslihûnûn-ı tavassut iderüm münâzi'-i fîha olan arzen üç buçuk karış ve tulen yüz yirmi üç 

karış mülk-i nısfından kıt‘a (silik) min bi’l-vekâle ? asîl ve müvekkilat-ı merkumat Hacı Anna 

defterine ve Mariya ve Usta hisselerinde terk ve ibka‘ itmek üzre inşâ-i akd-i sulh 

eylediklerinde ben dahi sulh-ı mezkûrı bi’l-vekâle kabûl idüb me‘mûr-ı mühendis mûmâ-

ileyhin mahallinde terkîm eylediği bağçeyle menzil-i mahdûd-ı mezkûre  üzre her birimiz ber-
                                                             

 “menzil “mukarrerdir 
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vech-i mübeyyen ma‘lûm olan hisselerimizi kabz (silik) alâmet-i hasıl nasbıyla ba‘de’l-

imtiyâzhusûs-ı mezbûre ta'lîk âmme-i da‘vâdan tarafeynden birbirimiz âherin zimmetini ibrâ-i 

âmm-ı ile bi’l-asâlem ve bi’l-vekâlem kabûl-i hâvî ibrâ ve iskât idüb bu vechle kıt‘a münâzi' 

ve def‘a muhâseme eyledik deyü vekîl-i merkum Babel oğlı Hacı Yani’nin sadr olan cem‘an 

takrîr-i meşrûhası asîl ve vekîl-i merkum Hacı Anna ve  ? tasdîk ve tahkîk itmeğin mâ-vaka‘ 

bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min  Şevvâlü’l- mükerrem li-seneti ahdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûd  

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Tebaadan Mehmed Ağa 

 Tebaadan Kara Hisarlı Hasan Ağa 

 Yarem oğlu Yani 

 Tuzcu oğlu Hacı Yani 

 Çavuş oğlu  ? 

 Sarı Simon oğlu İstirati İbrahim  

 

     XIV/64 b 

     No:122 

     İşbu sâbit olunan hüccet-i mezkûrü’l-esâmî zât-ı zeyl-i vesikâda muharrerü’l-esâmî-i 

müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rife olan mezbûre Hadice Hatun ibnete’l Ali meclis-i şer‘-i enverde 

yine derûn-ı hüccetde mezkûrü’l-esâmi ? merkum Yarem Ağa oğlu Todoros muvâcehesinde 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde şirâ'-i mülk ve 

hakkım olub işbu hüccet-i şer‘iyyede tehdid ve tavsîf  olunan dükkân-ı mezkûr olan nısf-ı 

hisse-i şâyiayamı ben dahi tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside her biri bey‘-i  

bât-ı sahîh-i şer‘î ile müşterekim merkum Todoros altı bin iki yüz elli guruş bey‘ ve temlîk ve 

teslîm eyledikde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûleyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr altı bin iki yüz elli guruş müşterî-i 

merkum Todoros yedinden yi tamâmen ve kâmilen ahzve kabz eyledim fî-mâba‘d ben dahi 

dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrda aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub nısf-ı hisse-i şâyiaya 

dahi bu def‘a mecmû‘ dükkân-ı mahdûd-ı mezkûr mezbûr Todoros’un mülk-i müşterâsı ve 

hakk-ı sarîhi olmışdır dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb el-yevm ve’l-

işrîn min min  Şevvâlü’l- mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 
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Şühûdü’l-hâl 

 Dârü’s-saâmdan Ahmed Efendi 

 A‘zâdan Moravi Ahmed Pertev Efendi 

 ?zâde  Mustafa Ağa a‘zâdan Osman  Ağazâde Mustafa Bey 

 ?zâde  Halil Efendi 

 Çaykenarlı  Hasib oğlu Hacı Hasan 

 Muhzırbaşı Mehmed 

 ve gayr-i hum 

 

     No:123 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden Bakkal Mehmed Ağa 

ibn-i el-Hâcc Ahmed medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde yine medine-i 

mezbûre ahâlîsinden ? Osman Efendi Ağa bin dokuz yüz kırk guruşnı merkumdan hâlâ taleb 

iderim deyü üzerine da‘vâ eyledikde merkum Molla Hüseyin dahi meblağ-ı mezkûr bin dokuz 

yüz kırk guruş müddeî-i merkum Mehmed Ağa’ya cihet-i merkumdan zimmetle sahîha ? 

olduğu ihâ bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr ve i'tirâf etmek alâ mûcib-i ikrâra meblağ-ı mezkûr dokuz 

yüz kırk guruşun müddeî-i merkum Mehmed Ağa’ya edâ ve teslîmiyle mezbûr Molla Hüseyin 

elzem olunduğu mübâşirleri  asâkir-i zabtiyye neferâtından Mohaç oğlu Mehmed yediyle 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâlîs ve’l-işrîn min min  

Şevvâlü’l- mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Sahh 

 

     XIV/65 a 

     No:124 

     Medine-i Antalya  hîn-i harîcinde vâki‘ Bâlî beğ Mahallesi’nde sâkin  Boğaç  Hasan oğlu 

Hamal Hasan ibn-i Halil meclis-i şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre ahâlîden  ? iden 

bais‘ü’l-kitâb bakkal el-Hâcc Salih ibn-i el-Hâcc Mustafa mahzar ve muvâcehe bi’t-tav ve’l-

rızâ' ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin bi-tarîkü’ş-şer‘-i 

yedimde mülk ve hakkım olub sâlifü’z-zikr Bâlî beğ Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan merkum 

Bakkal Salih Efendi menzili ve bir tarafdan müteveffâ-yı kâtib el-Hâcc Mehmed Efendi oğlu 

İsmâîl Efendi menzili ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki oda ve sofa ve bir ? 

tabîr olunub tahtânî bir meğaza ve bir mikdâr havlu ve iki katni zokak kapusu  müştemil bir 
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bâb mülk-i menzilim cem‘-i tevâbi‘ ve levâhik ve kaffe-i hukuk ve murâfık tarafeynden 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 üç bin altı yüz guruş merkum el-Hâcc Salih’e 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 merkum üç bin altı yüz guruş merkum el-Hâcc Salih 

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda 

benim ve bihâ mine’l-vücûh ve’l-sebeb mine’l-esbâb alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i 

müştemilâtıyla merkum el-Hâcc Salih’in mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmışdır keyfe mâ-

yeşâ mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur 

fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min  Şevvâlü’l- mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Bâlî Bey Câmi‘-i Şerîf müezzini  el-Hâcc Mehmed Efendi 

 Mahalle-i mezbûre ahâlîsinden  ? 

 Moravi ? Hacı Rıza 

 Moravi Usta Ramazan oğlu Hüseyin 

 Mahkeme Kâtibi İsmâîl Hakkı Efendi 

 ve gayr-i hum 

 

     No: 125 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Teke Sancağı dahîlinde kâin Karahisar-ı Teke nâm diğer Serik Kazâ‘sı kurasından  Yani 

Karyesi’nde sâkin işbu merbût-ı arzuhal-i sâhibesi Zeyneb ibnete’l Mehmed tarafından zikr-i 

âtî husûsda da‘vâya vekîl olduğu zât-ı mezbûreye bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân Göre oğlu 

Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed Ağa ve Solak oğlu Süleyman Ağa ibn-i İsmâîl nâm kimesneler 

şahâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘î lâhik olan medine-i mezbûre 

mahallâtından Âşık Doğan Mahallesi ahâlîsinden ve dârü’s-saâmdan Çandari Ömer Efendi 

ibn-i Molla Ali ve mezbûrenin sadr-ı kebîr oğlu Osman ibn-i Osman hâzır olduğu halde kazâ-ı 

mezbûren İstanos bulunan medine-i Antalya Mahkemesinde meclis-i şer‘-imizde hâlâ Teke ve 

Burdur ve Hamid sancâkları evkâf müdürü fütüvvetlü Selim Efendi  tarafından vekîl-i 

müseccel-i Nüfus Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi ve ulemâdan Kara Mehmed oğlu Hüseyin 
                                                             

 “min” mükerrerdir 
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Efendi ve tüccârdan İzmirli Mehmed Efendi ve Topcu Binbaşı  rif'atlü İbrahim Ağa ve Kul 

Ağam fütüvvetlü Ramiz Efendi hâzır oldukları halde kazâ‘-i mezbure kurâsından  Teke 

Karyesi ahâlîsinden arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî Hüseyin bin Osman nâm kimesne 

vakfın muvâcehesinde salîfü’z-zikr Serik Karyesi’nde vâki‘ el-zâviyesinin vakfı olan aşer   

mahsûlu evvelde olan vakfın evlâd-ı vakfın ve evlâd-ı evlâd-ı  vakfın ekber verasetine meşrût 

olduğu halde  aşer mahsûlu bundan akdem müvekkilem mezbûrenin erkarındaşı Süleyman bin 

Mehmed evlâdiyet ve meşrûtiyet üzre bais-i mahsûl zevâtda ? cihetine bâ-berât-i âli 

mutasarrıf iken merkum Süleyman bin iki yüz atmış ben senesi hilâlinde bi’l-defaât olub 

oldukda şurût-ı mezkûr  müvekkilem mezbûre Zeyneb evlâd-ı vakfın evvelde olan evlâdının  

ekberi olub müvekkilem mezbûre Zeyneb bais-i mahsûl zâviyedârlık ımezkûrenin hazar 

meşrût-ı ihâ sâkin cânibinden mezbûr el-Seyyid Hüseyin zâviyedarlık mezkûrı bir takrîr bir 

bâb uhdesinde tevcî-i merât ahâlîsini tahsîl ve zâviyedarlık mezlûre bi-gayr-i hakk vaz‘ıyyed 

ve tasrîf itmekle suâl  olunub keyfiyyedine tenbîh-i birle  zâviyedarlık mezkûre-i müvekkilem 

mezbûreye tevcî hakkında ? arz ve i‘lâm olunmak bi’l-vekâle matlubumdur deyü ba‘de’t-

da‘vâ ve’s-suâl mezbûr el-Seyyid Hüseyin  cevâbında da‘vâ-yı müvekkile-i mezbûre Zeyneb 

Hatun vakf-ı mezbûrun evlâdından olan lâkin zâviyedarlık-ı mezkûre evlâd-ı ? meşrût olduğu 

ma‘lûm değildir deyü ba‘de’l-inkâr müvekkile-i mezbûre Zeyneb mekum el-Seyyid  Hüseyin 

?vakf-ı mezbûrun tescîl münkatı‘  mevcûd olan evkâf-ı hümâyun olarak derdest ? vakfı 

olamayub ancak zâviyadarlık mezkûrı mine’l-kadîm evlâd-ı zükûr olunarak ekber ve erşedi 

evlâd-ı vakfın batın evvelde olan evlâd ve inâs ve batın ve sânîde olan evlad-ı zükûr 

muvâcehelerinde mutasarrıf ola gelüb elli seneden mütecâviz âmel-kadîm bu vechle ola geldi 

yeni ve hâlâ zâviye-i mezkûrda bâ-berât-ı âli zâviyedar olan merkum el-Seyyid  Hüseyin 

evlâd-ı vakfın sahîha batın evvelde olan evlâd-ı zükûrunun ekber ve erşedi olduğunu meclis-i 

şer‘-i hâzıran sâlifü’z-zikr Serik Kazâ‘sı kurâsından  Böğüş Karyesi ahâlîsinden  Baba Hasan 

oğlu  Fakı Kethüda ibn-i Hasan Tekke Karyesi  ahâlîsinden  Şallı oğlu el-Hâcc Mustafa bin 

Mustafa nâm kimesneleri vekîl-i mûmâ-ileyh Ömer Efendi ve müvekkile-i mezbûrenin oğlu 

merkum Osman muvâcehelerinde âlâ-tarîkü’ş-şehâde haber virmeleriyle mûcibince 

müvekkile-i mezbûre Zeyneb Hatun izâfetle müddeî-i vekîl mûmâ-ileyh Ömer Efendi da‘vâ-

yı mezkûresiyle merkum el-Seyyid Hüseyin’e ma'rûzâdan men' olunduğı tescîl ve mübâşirleri 

asâkir-i zabtiyye neferâtinden Altıparmak oğlu Ömer yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-

                                                             

 “evlâd-ı” mükerrerdir 
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emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min  Şevvâlü’l- mükerrem li-seneti ahdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/66 b 

     No: 126 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Medine-i Antalya ahâlîsinden olub li- ecli’l-istîcâr medine-i Antalya’da sûk-ı sultânîyeli 

kâin iki kapulu hanla mütemekkin  tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden işbu merbût-ı 

arzuhal sâhibi ? oğlu Niyako medine-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-

tevkîrde yine medine-i Antalya mahallâtından Baba Doğan Mahallesi mütemekkinlerinden 

tebaa-yı devlet-i âliyenin millet-i merkumesden derûn-ı arzuhal-i mezkûrda mestûrü’l-esâmî 

simci oğlu Yordar’dan veled-i Savur  muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

benim mezbûrun Yordan (silik) şerîki gaîb-i azl-i bi’l-meclis Hayfiâ zimmeti sâhibinde ? 

beynimizde  ma‘lûm mâl-ı fatur zimmetinden iki bin beş yüz on beş alacak hakkım olub ve 

meblağ-ı mezkûr bana edâya tarafeyden bi’l-emr ve’l-kabûl mekum Yordan kefâlet-i mutlaka-

i sahîha-i şer‘iyye ile kefîl-i bi’l-mâl ve zamînim olmağla meblağ-ı mezkzûr-ı mezbûr deyü ve 

andan kifâyet mahkemesine beyân ve hâlâ taleb iderim deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında 

kifâyet-i minvâl-i muharrer üzre  şerîki gaib-i mezbûr   müddeî-i merkum  iki bin beş yüz on 

beş  deyni olduğu ve kendünün ber-minvâl-i muharrer kefâletini ikrâr ve itirâf ve meblağ-ı 

mezkûrı işbu târih-i i‘lâmdan itibâriyle kırk bir gün tamâmına değin müddeî-i merkum edâya 

taahhüd eylediği tescîl ve mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtinden ? yediyle huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâlis aşer min Şevvâlü’l- mükerrem li-

seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:127 

     Mora muhâcirlerinden olub medine-i Antalya mahallâtından Sofular Mahallesi sâkin Molla 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre mahallâtından 

Balibey Mahallesi ahâlîsinden bais‘ü’l-kitâb Babuçcu Hasan oğlu Hamal Hasan bin Halil nâm 

kimesne mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin 

sudûruna değin müşterek ve müstakîl yedimde mülk ve hakkım olub sâlifü’z-zikr Sofular 

Mahallesi’nde vâki‘ etrâf-ı erbaadan bir tarafı Çukacı  Ali Yaz oğlu  Mustafa menzili ve bir 

tarafı Moravi Halil menzili ve bir tarafı   İbrahim menzili ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile 
                                                             

 “min” mükerrerdir 
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mahdûdeleri ?  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 ârî bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bin dokuz yüz elli guruş merhum Hasan’a bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin dokuz yüz elli guruş müşterî-i merkum 

Hasan 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 merkum 

Hamal Hasan’ın 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-hamîs ve’l-işrîn min Şevvâlü’l- mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Balibey Mahallesi’nde Moravi İsmâîl Ağa 

 Balibey Câmi‘-i Şerîfi Müezzini el-Hâcc Mehmed Efendi 

 Kızıleski Tütüncü el-Hâcc Hasan 

 (silik) oğlu  Kasab Süleyman Ağa 

 Münâdi  Mehmed Ali  

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır İsmâîl Ağa 

 ve gayr-i hum 

 

     XIV/67 a 

     No:128 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya hudûdunda meskûn Karakoyunlu Aşîreti mahallâtından Kovanlık Burnu 

Mahallesi ahâlîsinden Halil Ali İbrahim ibn-i Abdulhalil  medne-i mezbûre mahallesinde 

meclis-i şer‘imizde yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden işbu merbût-ı arzuhalde mezkûrü’l-

esâmî Aişe nâm Hatun muvâcehesinde aşîret-i mezbûre mahallesinde ?? Mahallesi 

ahâlîsinden arzuhal-i mezkûr sâhibesi Durmuş Ali ibn-i Mehmed kendünün  derûn-ı arzuhal-i 

mezkûrda mezkûrü’l-esâmî mezbûr Aişe Hatun’un yedi Hacı Ali oğlu mekum Hasan hâzır 

oldukları halde mezbûre Aişe Hatun târihinden beş ay mukaddem nefsini yüz bir guruş mehr-i 

müeccel-i tesmiyesiyle mahzar-ı şühûdda bana akd ve tezvîc ve beyânatı tezvîc ve kabûl 

etmişken kable’l- duhûl mezbûre Aişe işbu târih-i i‘lâmdan yedi gün mukaddem hukuk-ı 
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şer‘îde işbu hâzır-ı bi’l-meclis Durmuş Ali’ye iki yüz bir guruş mehr-i müeccel-i tesmiyesiyle 

tezvîc ve nikâh mezbûr Durmuş Ali duhûl etmek minvâl olunub beyyineleri ?  ba‘de’l-iktizâ  

bana teslîmi  mezbûre Aişe Hatun’a tenbîh olunmak  matlûbumdur deyü da‘vâ itdikde 

mezbûre Aişe Hatun cevâbında nefsini mukaddemâ müddeî-i merkum  İbrahim tezvîcini bi’l-

külliye inkârdan mâ-adâ bin ? hâzır-ı mezbûr Derviş Ali’yi tezvîc etmemiz yirmi gün 

mukaddem müddeî-i mezbûr İbrahim benim mahzar-ı şühûdda ve fâil tezvîc taleb ve istizâh 

itmişdir  deyü müddeî-i merkum inkâr-ı mukâdan eylediği vâki’-i meşruhâsını lede’t-tezkiye 

adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan aşîret-i merkume mahallâtından Kovalık Burnu 

Mahallesi  ahâlîsinden ? oğlu Velialdin Efendi ibn-i Ahmed Efendi ve Koca Ahmed oğlu 

Ebubekir inb-i Mehmed nâm kimseneler şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât 

etmeğin mûcibince müddeî-i mezbûr  İbrahim zevciyâta da‘vâsıyla  mezbûre Aişe Hatun ve 

mezbûr Durmuş Ali’den her birine ber-vech-i şer‘î müdâhaleden men' olunduğu mübâşirleri 

asâkir-i zabtiyye neferâtından İzmirli İsmâîl yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-

men lehü’l-emr fi’l-yevmi (silik) ve’l-işrîn min Şevvâlü’l- mükerrem li-seneti ahdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:129 

     Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Kara Mahallesi ahâlîsinden Çalıkuşu oğlu 

Mustafa ibn-i el-Hâcc Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevce-i sabıkâsı zât-ı 

ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife Fatıma bint-i el-müteveffâ-yı Kel Hacı Hasan  nâm Hatun mahzarında 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb zevciyât kaim merbûre Fatıma Hatun’un  

babası müteveffâ-yı merkum Kel Hacı Hasan’ın terekesinden olub salîfü’z-zikr Timurcu Kara 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Halil Havâce menzili ve bir tarafdan Ümmügülsüm Fatıma 

nâm Hatun menzili ve bir tarafdan Hattıcızâde  Hafız Ahmed Efendi menzili taraf-ı râbi‘ 

tarîk-i âmm ile mahdûd ve de ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzilin yetmiş iki sehm 

itibâriyle dokuz sehm müteveffâ-yı merkumun zevce-i (silik) Hatun ve on altışar sehmden 

cem‘an kırk sekiz sehmi kızları zevce-i  mezbûre Fatıma Hatun ile Hafız ve Ziynet Hatunla ve  

bâki on beş sehm müteveffâ-yı mezbûrun li-ebeveyn kız karındaşı Fatıma Hatun’a isâbet-i 

tahkikatından müteveffâ-yı merkumun vereseleri mezbûranından sulbiyye-i kebîr kızı 

mezbûre Hafize Hatun tarafından târihden üç sene mukaddem Alaiye Mahkemesi’nde  bâ-

hüccet Antalya’ya ? olan  Salih Ağa ibn-i el-Hâcc Salih nâm kimesne vekâletini lâzım  

Ahzâvur muvâceheleriyle ba‘de’l-vefât ve  müvekkilesi mezbûr Hafız’ın bayrakcı  mezkûr 

menzil-i mahdud-ı mezkûrı olan hisse-i şâyiasını vekîl-i merkum Salih Ağa müvekkilesi 

mezbûrenin kız karındaşı işbu mezbûre Fatıma’ya tarafeynden bi’l-îcâb ve’l-kabûl bey‘-i bât-ı 
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sahîh-i şer‘î ile iki bin guruş bi’l-vekâle bey‘ ve temlîk ve teslîm ol dahi nıfsından iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyleyüb ol bu vechle hisse-i mezkûr  mezbûre Fatıma 

Hatun’un mülk-i müşterâsı olub  lâkin semen-i mezkûr iki yüz bin guruş mezbûre benim ol 

târihle zevcem bulunduğuna binâ ve emriyle ben vermişdim ekâlliyetimize suâl olunub 

beyyineleri  matlûbumdur deyü ba‘de’t-da‘vâ olduğu ikrâr iken semen-i meblağ-ı merkum iki 

bin guruş tamâmen kendüye def‘a ve teslîm etmiş idim deyü ba‘de’t-da‘vâ ol dahi  ikrâr-ı 

lâkin semeni meblağ-ı merkum iki bin guruş tamâmen kendüye  def‘ ve teslîm  itmiş idüm 

deyü deyü ba‘de’l-def‘ ve’l-inkâr def‘-i mezkûrını ba‘de’t-ta'dîl lede’t-tezkiye şahâdetleri 

makbûl olan (silik) Hafız Ahmed bin Mehmed Kahye Mehmed oğlu İsmâîl Ağa şahâdetleriyle 

bi-l-muvâcehe vehc-i şer‘î üzre isbât etmeğin mûcibiyle müddeî-i mezbûr Mustafa meblağ-ı 

merkum iki bin guruş mutaliyesiyle mezbûre Fatıma Hatun muârazâdan men' olunub mâ-

vaka‘ mezbûre Hafize’nin ber-tahsîs-i mezkûr menzili Mehmed (silik) hisse-i vesâyesi kız 

karındaşı mezbûre Fatıma’nın mülk-i müşterâsı olunmak üzre işbu hüccet-i şer‘iyye bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrin min Şabanü’l-muazzam li- seneti ahdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Dârü’s-saâmdan Ömer Efendizâde Ahmed Efendi  

 (silik) Hafız Ahmed Efendi 

 Asâkir-i zabtiyyeden Kahveci Mehmed  

 Muhzırbaşı Mehmed Ağ 

 Muhzır Ali Ağa 

 ve gayr-i hum 

 

     No:130 

     Medine-i Antalya nevâhiyesinden Karakoyunlu Nâhiyesi kurâsından Camlı Karyesi 

sâkinelerinden işbu merbût-ı arzuhal sâhibesi zât-ı tarîkü’ş-şer‘î ile ma‘rife (silik) bint-i 

Mehmed nâm bikr-i bâliğ-i âkıla medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şerimizde 

medine-i mezbûre kurâsından Karadeveliler Karyesi ahâlîsinden arzuhal-i mezkûrda 

mezkûrü’l-esâmî (silik)  bais‘ü’l-kitâb itâr Osman bin Ömer nâm kimesne mahzarında bi’t-

tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Osman beni tevezzüc-i talîb ve râgıb 

olmağla yine cem‘an yirmi bir aded onluk altun ve bizim ? şer‘î ve bir katni entari ve bir 

şalvar ve bir çuka salta ve üç yazma yemeni ve bir fes ve bir kat yatak ve iki takım ve iki 

tencere ve bir yağ tabesi ve dört? ve bir ? çuvalı  mehr-i müeccel ve iki yüz bir guruş mehr-i 
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müeccel tesmiyeleriyle işbu meclis-i şer‘îyle nefsimi rızâmla mezbûr Osman akd ve nikâh ve  

tezvîc eyledikde ol dahi ber-vech-i muharrer tezvîc ve kabûl eyledik deyü (silik) mezbûr 

Râbia’nın sadr olan cem‘-itakrîrimiz mezbûr Osman’dan tasdîk ve tahkik ve kabûl etmeğin 

mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu (silik) Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Karaveliler Karyesi’nden Sarı Molla oğlu (silik) Osman  

 Yine karye-i mezbûre ahâlîsinden Deli İsmâîl oğlu İsmâî 

 Tüccârdan ? Ali oğlu Abdullah Efendi 

 Zabtiyye (silik) Mustafa Kavas 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır İsmâîl Ağa 

 ve gayr-i hum 

 

sahh 

 

     XIV/68 b 

     No:131 

     Medine-i Antalya mahallâtından Ahî Yûsuf  Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem 

vefât iden hanedândan  Çeribaşızâde Yûsuf Rifat Ağa ibn-i Halil Ağa ibn-i İbrahim’in 

verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice Hanım bint-i Ebubekir  Ağa ile zevce evvelisi 

müteveffiyye Kâmile Hatun ibnete’l (silik) mütevellidler sulb-i kebîr Mehmed ve Hüseyin ve 

Hasan sulb-i sagîr Mehmed ve Osman ve Mehmed Nazım mütevellidler ve sulbiyyey-yi 

kebîre kızları Fatıma Hanım ve ? müteveffâ-yı Dudu  Hatun ibnete’l-Ömer ‘den mütevellidler 

sulbiyye-yi sagîre  kızları Güldalı ve Hadice Hatunlar münhasıra ve tashîhi mes’ele-i 

mîrâsdan seksen sekiz sehm olub sehm-i mezbûreden on bir sehmi zevce-i mezbûre Hadice 

Hanım on dörtder sehmden elli altı sehm ? merkumun Hasan ve Hüseyin ve Osman ve 

Mehmed Nazım mütevellidleri ve yedişer sehmden yirmi bir sehm ? merkumat Fatıma ve 

Güldalı ve Hadice Hanımlar ? lede’ş-şer‘ü’l-enver bilâ-sebât mütehakkık oldukdan sonra 

sigâr-ı mezbûrunun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i mansûbdan 

Nüfûs Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi ibn-i el-Hâcc Osman zevce-i mezbûre Hadice 

Hanım’ın yedi ve tarafından zikr-i âtî husûs vekîl-i müseccel-i şer‘isi hami Ebubekir ibn-i 
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Mehmed binte’l-kebîrü’l-mezbûre Fatıma Hanım tarafından kezâlık zikr-i âtî husûs vekîl-i 

müseccel-i şer‘isi Çeribaşızâde Ahmed efendi ibnü’l-merkum el-Hâcc İbrahim Ağa ibnü’l-

kebîrü’l-mezbûrat Hüseyin ve Hasan ?? hâzır oldukları halde meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

mûmâ-ileyh Mehmed Ağa ibn-i el-Hâcc Halil mahzarında bi’l-vesâye ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Yusuf Rifat Ağa’nın müsbît deyü tezkîyesi olmağla 

menkul terekesi  vefâ etmeyib akarı dahi şer‘an bey‘ olunub evvelâ deyn olunmak lâzım 

geldiği eclden müteveffâ-yı mezbûrun terekesinde medine-i mezbûre çarşusında 

Sebilihâneönü’nde vâki‘ bir tarafdan ? dükkânın ve bir tarafdan Güldalı cedîd dükkanı ve bir 

tarafdan Ahmed ve Şaban Efendiler dükkanı ve bir tarafdan ? ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile 

mahdûd bir bâb ahşâb kasab dükkanı ma‘rifet-i şerîf ve ? yediyle medine-i mezbûrede sûk-ı 

sultânî ve mecmâl-ı nass olan memâliklere müddet-i nidâ-i müzâyede olunarak rağbat-i nass 

inkıtâ‘ğında mezbûr Mehmed Ağa üzerine beş bin guruşda karar ve ziyâde ile şer‘iyye taleb-i 

âheri dahi zuhûr etmeyib ve meblağ-ı mezkûr dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrelerin mezkûrın el-

yevm semen-i mislli adl iderek zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla 

mütehakkık olmağla dükkân-ı mahdud-ı mezkûrda bi- cümleten maîşetimle ve bi-hüviye 

tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bi’l-vesâye hazîrun merkumandan 

mekuman Ebubekir Ağa bi’l-vekâle merkuman Hasan ve Hüseyin mütevellidler bi’l-asâle beş 

bin guruş merkum Mehmed Ağa’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm eyledikde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezkûr beş bin guruş müşterî-i mezbûr Mehmed Ağa yedinden bi’l-asâle ve bi’l-

vekâle ve bi’l-vesâye tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ve müteveffâ-yı mezbûrun defter-i 

kassamına irsâl eyledik fî-mâba‘d dükkân-ı mahdûd-ı mezkûr ? olduğum merkuman ile 

hâzirun asîl ve müvekkilatan-ı merkumatanın aslâ ve kat'â alâkâ ve medhâlim kalmayub 

cem‘-i müştemilâtıyla müşterî-i mezbûr Mehmed Ağa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi 

olmışdır keyfe mâ-yeşâ‘ ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde dahi mûmâ-ileyh 

Hüseyin Efendi’nin sadr olan bi-cümle kelimât-ı meşrûhasında hâzirûn  asîl ve vekîl merkum 

Ebubekir Ağa ve Ahmed Efendi ve Hüseyin ve Hasan mütevellidler müşterî-i merkum 

Mehmed Ağa’dan ba‘de’t-tahkik ve merkum Mehmed Ağa yine meclis-i şer‘îmizde işbu 

bais‘ü’l-kitâb zevce-i mezbûre Hadice Hanım’ın yedi ve tarafından (silik) vekîl-i şer‘îsi 

mezbûr Ebubekir Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb ankâr-ı şer‘an malik olduğum 

dükkân-ı mahdûd-ı mezkûr cem‘-i müştemilâtıyla tarafeynden tarafeynden bi’l-îcâb ve’l-

kabûl ve cem‘an beş bin beş guruş müvekkile-i mezbûre Hadice Hanım bi’l-rızâ' bey‘ ve 

temlîk ve teslîm eylediğimde vekîl-i mûmâ-ileyh dahi bi’l-vekâle iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve kabz ve kabûl def‘a merkum beş bin beş guruş tamâmen bana edâ ve teslîm 
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eylediğini ben dahi yedinden bi’l-iltimâs ahz ve kabz eyledim ba‘de’l-yevm dükkân-ı 

mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâkam ve medhâlim cem‘-i müştemilâtıyla 

müvekkile-i mezbûre Hadice Hanım’ın mülk-i müşterâsı olunur dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-

şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrin min Recebü’l-ahîr 

ve li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/69 a 

     No:132 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Tuzcular Mahallesi ahâlîsinden tüccârdan işbu merbût-ı 

arzuhal sahîbi Mumcu el-Hâcc Ali Ağa ibn-i Ali’nin sulb-i kebbû mahallinde vâki‘ tarafından 

tarafından zikr-i âtî husûsda vekîl-i müseccel-i şer‘îsi Abdullah Efendi medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde yine mahalle-i mezbûre sakînlerinden derûn-i arzuhal-i 

mezkûrda mezkûrü’l-esâmî zât-ı tarîkü’ş-şer‘î ile ma’rife Şerife Hatun ibnete’l İbrahim 

muvâcehesinde mezbûre Şerife Hatun’un mahalle-i mezbûrede vâki‘ sakîne olduğu menzil ile 

dahîlem ve mukîm mezbûr Hacı Ağa’nın sakîn olduğum menzil-i muttasıl olub ve 

mezbûrenin sakîne olduğu menzil hâlâ tamîr olunmakda olmağla menzilinde  dîvâr-ı menzil 

mezkûr zevce-i Şerife Hatun’un ? mezbûreden sekiz yüz guruş yedle medfû‘ ve makbûz iştirâ 

itmişdi menzil-i mezkûr oğlu işbu hâzır-ı bi’l-meclis topcu asâkir-i şâhânesinden Mustafa ile 

Ziynet Hatun’un (silik) mütehakkık olunmağla bu suretde mezbûrenin bey’ ve mezkûrenin 

nakdi ve sahîh olmamağla  mezbûre Şerife Hatun (silik) olan sekiz yüz guruş mezbûre Şerife 

Hatun hâl ve taleb iderim deyü da‘vâ ittikde ol dahi cevâbında kifâyet-i minvâl-i muharrer 

üzre olub ber-vech-i muharrer müvekkil-i mezbûr Hacı Ali Ağa’dan sekiz yüz guruş (silik) 

tâifen ikrâr ve i'tirâf etmekle meblağ-ı mezkûr sekiz yüz guruş  müddeî-i vekîl-i mezbûr 

Abdullah Efendi’ye teslîmiyle mezbûre Şerife Hatun iltizâ olunduğu mübâşirleri asâkir-i 

zabtiyye çavuşlarındanVelî Ahmed Çavuş yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-

men lehü’l-emr fî-gurre-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:133 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi ahâlîsinden işbu merbût-ı 

arzuhal-i sâhibi Mora muhâcirlerinden Rızvan Efendi ibn-i Süleyman Efendi medine-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde yine medine-i mezbûre mahallâtından Baba 

Doğan Mahallesi mütemekkinlerinden ve tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden derûn-ı 
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arzuhal-i mezkûrda mestûrü’l-esâmî Arab Dimitri oğlu Andan veled-i Dimitri muvâcehesiyle 

olub işbu sene-i mübârek Muharremü’l-harâmın onuncu günü târihiyle müverrah ? üzerine 

muharrer (silik) yedimden istikrâz ve kabz ve umûrına sarfla (silik) iki bin üç yüz elli guruş 

ile ?on altışar buçuk guruşdan mecmû‘ beş yüz yirmi guruş tabîr olunur iki yük hınta iki yüz 

guruş (silik) iki binyirmi guruş alacak hakkım olmağla meblağ-ı mezkûrı merkum (silik) hâlâ 

taleb iderim deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında mülk-i mezkûrı ikrâr ancak (silik) 

tarîhinden dört sene istîkrâz (silik) idüb üç bin guruşun mezkûrı benden ahz itmiş meblağ-ı 

mezkûr bin üç yüz elli guruş karz altı aded ve tevcîh (silik) aldım deyü benim ? benden karz 

etmek meblağ-ı mezkûr (silik)ben ber-vech-i muharrer münadî iki bin yirmi guruş 

merkumandan iki bin dört yüz guruş üzerine sulh olduğum (silik) sulh-ı mezkûrı ba‘de’l-

kabûl bedel-i sulh mezkûrdan ? bi’l-cümle husûs-ı mezkûr saîr cem‘-i hukuk-ı şer‘iyyeye 

müteallike-i âmme-i devâî merkum zimmetini ol dahi kezâlık-ı husûs-ı mezkûrda saîr cem‘-i 

hukuk-ı şer‘iyyeye müteallike-i devâîden benim ibrâ-i âmm sahîh-i şer'î ve iskât-ı tam harîc ? 

ile ibrâ ve iskât ?tarafından her birimiz âherin ibrâsını ba‘de’l-kabûl merkumandan eclden 

(silik) bedel-i sulh mezkûr bin dört yüz guruş işbu târih-i ilâmdan beşer ay (silik) eyledi deyü 

? Efendi’nin sadr olan bi’l-cümle külliyât-ı meşrûhasını merkumandan vicâhen ve şifâhen 

tasdîk ve tahkik eylediği mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından Abdulvahab yediyle 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s- sâbi‘ ve’l-işrin min 

Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:134 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi ahâlîsinden ? a‘zâsından İbrahim bin 

Ali mülâzım medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde yine medine-i mezbûre 

mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi mütemekkinelerinden ve tebaa-yı devlet-i âliyenin 

Rum Milleti’nden (silik) tâifesinden Mihail veled-i Münad oğlu İstirati muvâcehesiyle 

merkum Mihail zimmetinden bundan akdem (silik) ve yedimden istîkrâz-ı defter-i umûrına 

sarrâflı eşhâlin eylediği beş yüz guruş alacak hakkım olmağla meblağ-ı mezkûr beş yüz guruşı 

merkum mahalden hâlâ taleb iderim deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında kifâyet-i minvâl-i 

muharrer üzre olduğunu (silik) ikrâr ve itirâf itmeğin mûcibince meblağ-ı mezkûr beş yüz 

guruşun müddeî-i merkum Mihail iltizâm olunduğu mübâşirleri  asâkir-i zabtiyye 

neferâtından zevce-i (silik) Ali yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr 

hurrire fi’l-yevmi’s- sâbi‘ ve’l-işrin min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 
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Sahh 

 

     XIV/70b 

     No: 135 

     Medine-i Antalya Kal‘ası hudûdunda vakî’ Elmalû Mahallesi ahâlîsinden ? oğlu Ömer bin 

Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bais‘ü’l-kitâb itmekci Koca Bey bin 

Ahmed 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 yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i 

mezbûre vâki‘-i bir taraf Molla Hasan menzili ve bir tarafdan hükümet konağınınharem 

dairesi divarı ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd ve tahtânî bir oda ve bir mikdâr havlu-yı 

müştemil bir bâb mülk-i menzilim târihinden üç sene mukaddem cem‘-i tevâbi‘ ve 

müştemilâtıyla tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile iki bin guruş merkum Mustafa’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-

minvâl-i muharrer iştirâ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semen-i 

mezkûr iki bin guruş müşterî-i merkum yedinden ol târihde tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz 

eyledim menzil-i mahdûd-ı mezkûr cem‘-i müştemilâtıyla târih-i merkumdan merkum 

Mustafa’nın mülk-i müşterâsı olmuşdur ? mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’? Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî 

ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

 Mahalle-i mezbûre İmâmı Ömer Efendi 

Mahall-i mezbûre ? Tütüncü el-Hâcc Hasan 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Tebaadan Karahisari Hasan Ağa 

Muhzır Ali 

 ve gayr-i hum 

 

     No:136 

     Medine-i Antalya Kal‘ası hudûdunda vâki‘Araban Mahallesi ahâlîsinden Receb oğlu 

Hasan nâm kimesne meclis-i şerîf-i enverde yine mahall-i mezbûre ahâlîsinden bais‘ü’l-kitâb 

Velî Mehmed ibn-i Ahmed mahzarında bi’t-tâv ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i 

âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedinde mülk ve hakkım olub mahall-i mezbûrda vâki‘ bir 



198 

 

 

tarafdan Terzi oğlu münâdî Mehmed menzili ve bir tarafdan ?menzili ve Hamal Ali menzili 

ve bir tarafdan Zenci Mercan menzili ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd Mehmed ?bir 

oda ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir mikdâr havlu-yı müştemil bir bâb mülk-i 

menzilim târih-i hüccetden sekiz sene mukaddem bi’l-cümle-yi maîşetimle bi-hüviyye 

tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 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 mezkûr üç yüz guruş merkumdan merkum Velî 

Mehmed’den tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz itmeğle menzil-i mahdû-ı mezkûr cem‘-i 

müştemilâtıyla târih-i merkum Velî Mehmed’in  mülk-i müşterâsı olmuşdur deyü mâlik ve 

mutasarrıf olsundedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâbi min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Dikici esnafından (silik) oğlu Mustafa 

 Terzi oğluzâde Mehmed 

 Osman oğlu Berber Hüseyin 

 Tütüncü el-Hâcc Hasan  

 Koca Beyzâde Mustafa  

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 ve gayr-i hum 

 

     XIV/71 a 

     No:137 

     Medine-i Antalya mahallâtından Timurcı Kara Mahallesi sâkinelerinden olub zât-ı zeyl-

i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rife Fatıma bint-i el-Hâcc Hasan 

nâm bint-i Hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Karakoyunlu Aşîreti’nden Aşık Doğan 

Mahallesi ahâlîsinden bais‘ü’l-kitâb Hoca Ahmed oğlu Ömer nâm kimesne Hoca Ahmed 

oğlu Ömer nâm kimesne mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr 

Ömer  dahi tevezzüc-i talîb ve râgıb olmağla ben dahi iki yüz bir guruş mehr-i muaeccel 

tesmiyesiyle işbu meclis-i şer‘îde mahzar-ı şühûdda rızâmla nıfsımı mezbûr Ömer’e akd ve 

tezvîc eyledikde ol dahi ber-vech-i muharrer-i tezvîc ve kabûl eyledikde deyü mezbûr 

Fatıma Hatun’un sadr olan cem‘-i takrîr-i mezbûr Ömer dahi vicâhen ve şifâhen tahkik ve 
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tasdîk ve kabûl etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l hâdî ve’l-işrîn min 

Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Mahalle-i mezbûre ? Hafız Ahmed Efendi  

 Mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Kara Mehmed oğlu İsmâîl Ağa 

 Zabtiyye Altıparmak oğlu Ömer Çavuş 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 ve gayr-i hum 

  

     No:138 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

     Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden Sarıklı oğlu Hacı Nikol veled-i 

Yorgi veled-i  Atamek verâset-i zevce-i metrûkesi tebaa-yı devletinin millet-i merkumesi 

nisvânından Destina bint-i Luka ile sulb-i sagîr oğlu  ?  sulbiyye-i sagîre kızı Mariya ve anası 

Mariya bint-i  Atame ve zevce-i mezbûrenin batndan mütebeyyin tahminen altı aylık hamîle 

munhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver bi’l-isbât ba‘de’l-tahkikü’ş-şer‘î sagîran-ı mezbûranın 

anaları ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb-ı vasîleri ma’rife-i zevce-i mezbûre 

İrina ve müteveffâ-yı merkumun anası kezâlık ma‘rifet-i şer‘ Mariya tarafından zikr-i âtî 

sudûruna değin sâbitü’l-vekâlelerin tebaa-yı devlet-i âliyenin millet-i merkumesinden 

Pabuşcu oğlu Vasilaki veled-i Luka medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘-imizde 

yine medine-i mezbûre mahallâtından Meydan Mahallesi mütemekkinelerinden ve tebaa-yı 

devlet-i âliyenin millet-i merkumesinden Anastas veled-i Zeradi muvâcehesinde işbu yedimde 

olub bin iki yüz yetmiş altı senesi  târihiyle müverrah defter-i sahîh olunur yine muharer bir 

kıt‘a temessük mantukınca müteveffâ-yı merkum Sarıklı oğlu Hacı Nikola’nın işbu merkum 

Anastas zimmetinde cihet-i karzdan sekiz yüz yirmi guruş guruş alacak hakkım olub meblağ-ı 

mezkûr kable’l-ahz ve’l-istifâ fevt ve meblağ-ı mezkûr mezkûrü’l-esâmî merkumtan ile 

sagîran-ı mezbûran Vasili merkum münhasıra olmağla meblağ-ı mezkûr mezkûrü’l-esâmî  ? 

içün bi’l-vekâle hâlâ taleb iderüm deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında ber-vech-i muharrer 

meblağ-ı mezkûr müteveffâ-yı merkum deyni olduğunu ? müteveffâ-yı merkum hayâtından 

kendüye nakden ve havâlete bin on altı guruş medfûâtım olmağla mefrûâtım olan meblağ-ı 

mezkûr bin on altı guruşdan deyni olan sekiz yüz yirmi guruşı ba‘de’t-tenzîl bâkî yüz doksan 
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altı guruş alacağı olub müteveffâ-yı merkum Hacı Nikola’nın hayâtında vefâtından bir buçuk 

ay  mukaddem kendü menzilinde cem‘-i mevkûfât ve makbûzâtım ? (silik) idüb alacağından  

zimmetinde yüz doksan altı guruş kabzını ve bana deyni olduğunı ikrâr dahi itmişdi ve bunca 

bi’l-vekâle inkârımı mukarrin def‘a ve def‘a meşrûhasını isbât esnâ'sında iken beynimizde 

muslihûnûn-ı tavassut idüb ve zikr-i âtî sulh-ı mezbûrât-ı mezbûran ? evveli olduğu bi’l-haber 

mütehakkık olmağla ben ber-vech-i muharrer bi’l-vekâle tasaddi eylediği da‘vâdan 

müvekkilem mezbûrtanın rızâ'larıyla üç yüz guruş üzerine sulh olduğu ol dahi sulh-ı mezkûr 

ba‘de’l-kabûl bedel-i sulh-ı mezkûrdan mâ-adâ (silik) müddeâm ve bi’l-cümle husûs-ı mezkûr 

müteallik-i da‘vâdan ityân-ı müvekkilem mezbûrtan izâfetle bi’l-vekâle merkum Anastas’ın 

zimmetini ol dahi husûs-ı mezkûre müteallik-i da‘vâdan müvekkillelerim mezbûrtanın 

zimmetlerini her birinin ibrâ-i âmm sahîh-i şer'î ile ibrâ ve iskat ve yine her birimiz âherin 

asâlete ve vekâlete ibrâsını kabûl iderek deyü ba‘de’l-ikrâr ve’l-kabûl ibrâdan zimmetini 

bedel-i sulh-ı merkum üç yüz guruş müvekkilattan asîl ve vasî-i merkumatan içün müdde-i 

vekîl merkum Vasili’ye edâ ve teslîm merkum Anastas zimmetinde olduğunı mübâşirleri 

asâkir-i zabtiyyeden Mustafa Çavuş yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâbî ve’l-işrîn min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

     XIV/72 b 

     No:139 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

     Teke Sancağında kâin Kardıç Kazâ‘sı kurâsından Karacaören Karyesi ahâlîsinden Gök 

Mehmed bin Hüseyin nâm kimesne kazâ‘-i mezbûrenin reîs-i livâsı bulunan medine-i Antalya 

mahkemesinde meclis-i şer‘-imizde medine-i mezbûre mahallâtından Makbûle  Mahallesi 

ahâlîsinden devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden Tekeli oğlu Nikol Ağa  veled-i Hari 

muvâcehesinde merkum Niko Ağa zimmetinde târih-i i‘lâmdan sekiz sene mukaddem benim 

mezkûr Kardıç Kazâ‘sı hudûdundan kıt‘a idüm mâldan iştîra eylediğim mehri sekiz guruşdan 

altımış beş aded hakiki (silik) tabîr olunan ağaç semeninden dört yüz seksen guruş merhri üç 

guruşdan beşer aded ? tabîr olunur ağaç semeninden on beş guruş cem‘an dört yüz doksan 

beşer guruş alacağım merkum Niko’dan taleb iderüm deyü tasaddî eylediğim da‘vâmdan ? 

merkum Niko Ağa ile yüz elli guruş üzerine ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl bedel-i sulh olan meblağ-

ı merkum yüz elli guruşı merkum Niko Ağa yedinden işbu meclis-i şer‘-ide tamâmen ve 

kâmilen ahz ve kabz idüb (silik) müddeâm bi’l-cümle husûs-ı mezkûr müteallik-i da‘vâdan 

merkum Niko’nun zimmetini ol dahi bedel-i sulh-ı mezkûr ve bi’l-cümle husûs-ı mezkûr 
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müteallik-i da‘vâdan benim ibrâ ve iskat ve yine her birimiz âherin ber-vech-i muharrer 

ibrâsını kabûl eyledik deyü müddeî-i merkum Gök Mehmed’in cem‘-i takrîrini merkum Niko 

Ağa vicâhen ve şifâhen tasdîk ve tahkik eylediği bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-

emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:140 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Elmalû Mahallesi sâkinelerinden zât-ı ta‘rîf-i şer‘-i ile 

ma‘rife Şerife bint-i İsmâîl nâm Hatun medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘-imizde 

zevce-i sabıka-i râfi‘ü’l-i‘lâm Havtacı oğlu Hasan Ali bin Ali muvâcehesinde mezbûr Hasan 

Ali ile hâl-i zevciyât-ı beynimizde kalmış iken mezbûre Hasan Ali mahalden bi-tarîk teslîm 

itmiş olduğum beşer aded nühâns tencere ve on aded nühâns sahan ve on aded kara sığır ineği 

yine merkum zimmetinde mehr-i müeccel hakkım olan bir çift sim bilezik ve bir aded sim 

kuşak ve mahmudi beş yüz guruş kıymetli elli aded onluk altun ve iki sandık ve iki aded 

(silik) merkum Hasan Ali’nin yedi ve zimmetinde kalmağla emânet olan eşyâ-yı muharrere-i 

mezkûrelerim ile mehr-i müeccel mezkûrenin deyn-i merkumdan taleb iderim deyü da‘vâ 

eyledikde merkum Hasan Ali cevâbında ihbârlarından ba‘de’t-târih-i ilâmdan yirmi gün 

mukaddem mezbûre Şerife Hatun benim ile Hadem Hasan muâşertimiz ? râgıb olub 

zimmetinde mütekarrer ve makûdü’n-âleyh olan guruş Mehmed muvâcehesinden farîğ olub 

nafaka-i iddet ma‘lûmesi ve müennet-i süknâm  üzerine benim ile huzûr-ı müsliminden 

muhâlif-i sahîha-i şer‘iyye hal‘  olduğunda tarafeynden her birimiz hal‘-i mezbûrı ba‘de’l-

kabûl hukuk-ı zevcîyât ve târih-i hüccete gelinceye değin beynimizde ceryân iden sâir hukuk 

ma‘lûme ve mecrûhaları müteallike-i âmme-idevâi ve metâllibât ve kaffe-i ikân 

muhâsemetden tarafeyneden her birimiz âherin zimmetimi ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile kabûl-i 

hâvî ibrâ ve iskât etmekle binâen aleyh eşyâ-yı muharrere-i mezkûrlarda metâllibesinden 

zimmetim berây olmuşdur deyü ba‘de’l-def‘ mezbûre Şerife Hatun’dan mehr-i müeccel  

mezkûresiyle nafaka-i iddet ma‘lûmesi üzerine ? ikrâr-ı mâ-adâsını inkâr etmekle vâki‘-i 

merkum Hasan Ali def‘-i meşrûhası mahalle-i mezbûre ahâlîsinden olub lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şahâde idikleri ihbâr olunan Dârü’s-saâmdan Yusuf  Efendi ibn-i Osman ve 

Mehmed bize el-Hâcc Osman nâm kimesneler şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î 

isbât etmeğin mûcibiyle mezbûre Şerife Hatun ? mukaddem târihiyle  tasaddi eylediği da‘vâ-

yı mezkûresiyle mezbûr Hasan Ali’yi bi-vech-i şer‘î muârazadan men' olunduğı tescîl ve bi’l-
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iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min 

Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:141 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çuğalar Karyesi sâkinlerinden 

nefsinden âsl ve zevce-i müteveffâ-yı Hoca Mustafa  hâsıl olan ? vasî-i mansûbeleri olub  

tarîk-i şer‘ ile mar'ife işbu merbût-ı arzuhal-i sâhibesi Fatıma bint-i Hasan nâm Hatun medine-

i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde medine-i mezbûre civârında meskûn Abdal 

tâifesinden derûn-ı arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî Hasan Kahya oğlu Hüseyin 

muvâcehesinde merkum Hasan târih-i ilâmdan on beş ay mukaddem zevcim ve mevrûsem 

merkum Koca Mustafa hayâtıyla iken zevcim ve mevrûsem merkum Mustafa’ya iki yüz yirmi 

guruş semen-i medfû‘ ve makbûz bey‘ ve temlîk idüb bana ve vasîleri olduğum  mevrûs olan 

bir res‘ kara sığır ineğimizi merkum Hasan ahz ve kayıd etmekle suâl  olunub mezkûr ineği ve 

(silik) olan bir res‘ yüz (silik) merkum Hasan yedinden ahz ve bana teslîm olunmak bi’l-asâle 

ve bi’l-vesâye matlubımdır deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’l-suâl ve’l-inkâr müddeî-i mezbûre Fatıma 

Hatun ber-vech-i muharrer müddeâsı karye-i mezbûr ahâlîsinden lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan Veliyyüddin ibn-i Mahmud ve medine-i mezbûre 

ahâlîsinden Yağcı Selim ibn-i Selim şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe vech-i şer‘î üzre isbât 

etmeğin mûcibiyle zikr olunan bir res‘ kara sığır ineğini müddeî-i mezbûre Fatıma Hatun def‘ 

ve teslîmi Abdal Hasan bint-i olunduğu mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından Yüzbaşı 

oğlu Mehmed yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-

râbi‘ aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:142 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya kurâsından Kundı Karyesi ahâlîsinden Köle oğlu Abdulhamid ibn-i 

Hasan medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde medine-i ? Ağlasun Kazâ‘sı 

ahâlîsinden Yüncü Halil ibn-i Halil muvâcehesinde merkum Halil Bey yedinde olub işbu 

muâyyene olunan yedi yaşında sağılacak  tavarı bir res‘ bakir yedimde mâlım olan tavarı 

kısrağımdan doğmuş tay mâlım iken târihinden iki sene mukaddem yine medine-i mezbûre 

kurâsından ? karyesiyle yedimden kazâ‘ ve zâyi' ekâlliyetinde merkum Halil yedinden 

bulmağla bi’l-istihkâk taleb iderim deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında ber-vech-i muharrer 

bargir-i mezkûr vaz‘ıyyedini ikrâr ancak ben târihinden bir sene mukaddem Dimyaratlı 
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Kurşuncu oğlu Hacı Hüseyin’den beş yüz guruş semen-i medfû‘ ve makbûzuna müşterî-i 

mâlımdır deyü iştirâ müddeî-i merkumun müddeâsını külliyen inkâr etmekle müddeî-i 

merkum ber-minvâl-i muharrer müddeâsını lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri 

ihbâr-ı vech-i şer‘î üzre ba‘de’l-isbât ve’l-tahlîf mûcibince bargir-i mezkûrı müddeî-i merkum 

Abdullah’a teslîmi merkum Halil’e tenbîh olunduğı mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından 

Abdulvahab  yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-

hâmis min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

sahh 

 

     XIV/74 a 

No:143 

     ? medine-i Antalya mahallâtından Hatib Süleyman Mahallesi bi’l-cümle ahâlîsinden 

tarafından husûs-ı âtîde vekîl-i müseccel-i şer‘iyyeleri ve kendi tarafınadan asîl olan mahalle-i 

mezbûre ahâlisi meskûnatından işbu merbût-ı arzuhal sâhibleri bais‘ü’l-kitâb (silik) Efendi 

ibn-i Osman Efendi (silik) el-Hâcc Hüseyin ibn-i el-Hâcc Mustafa ve Katırcızâde Hasan 

Efendi ibn-i el-Hâcc Mustafa ve İtmekci Hasan ve Yağmacı İbrahim oğlulları Mehmed ve el-

Hâcc Hüseyin ibn-i İbrahim? Osman ibn-i el-Hâcc Hafızİbrahim ve el-Hâcc Hasan ibn-i Ali 

nâm kimesneler hâzır oldukları halde meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre 

mahallâtından Bâlî Beğ Mahallesi ahâlîsinden köhdeci esnâfından Gök Hasan oğlulları derûn-

ı arzuhal-i mezkûrda muharrerü’l-esâmî-i Hüseyin Çavuş ve biraderi Mehmed ibn-i Mustafa 

Teke ve Burdur ve Hamid sancâkları evkâf müdürü fütüvvetlü Selim Efendi mürsel-i vekîl-i 

müseccel Teke Sancâğı Nüfûs Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi günlük hâzır olduğu halde 

her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb medine-i mezbûrda sûk-ı 

sultânîyede Yukarı Bazar nâm mahalle vâki‘ bir tarafdan merkuman Hüseyin Çavuş ?mülk-i 

bereber dükkânları ve bir taraf Hacı Bekir oğlu Hafız Hasan dükkânı ve bir taraf ? vâki‘ olan 

odalar ve taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb merkuman 

Hüseyin Çavuş ve biraderi Mehmed ‘in bâ-hüccet-i şer‘iyye bi-tarîkü’ş- şer‘i mülk-i sarîhleri 

olub ?oğlu el-Hâcc Hafız nâm kimesne bizim sakîn olduğumuz sâlifü’z-zikr Hatib Süleyman 

Mahallesi ivâzında meşrût-ı vakf müseccel olub mine’l-kadîm mahdûd-ı mezkûre mutasarrıf 

olanları taraflarından ellişer guruşdan ziyâde râbi‘(silik) mezkûrı istîcâr merkuman Hüseyin 

Çavuş ve biraderi Mehmed’in mülkleri olub etrâf-ı erbaası bir tarafdan hâne-i mezkûr ve bir 

tarafdan kazancı oğlu dükkânı ve bir tarafdan ? olan odalara bir tarafdan tarîk-i âmm ile 

mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb ? mârü’l-zikr?evkâr olmağla merkuman Hüseyin ve 
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biraderi Mehmed ? olub lâkin vakf olan mezkûrunun mütevellisi olmamağla evvelâ kıbel-i 

şer‘den ber-minvâl nasb olunarak biraderi mütevvellî ? bi’l-asâle ve bi’l-vekâle murâdımızdır 

deyü hâzurun asîl merkum (silik) asîl ve vekîl-i mûmâ-ileyh Sadi Efendi istirhâm 

eylediklerinde takrîrleri ? mutâbık ve murâfık idüğünden (silik)müslimin ihbârları ve mahalle-

i mezbûre ahâlîsinin ihbârlarıyla savb-ı şer‘ü’l enverde mahalle-i mezbûrenin vakf ?mütevelli-

i nasb olunan ahâlî merkumundan ?zâde Hasan Efendi Efendi ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘le 

mezkûr mahalle-i merkum ahâlîsiyle merkuman Hüseyin Çavuş ve biraderi Mehmed hâzır 

oldukları halde zeyl ve sabıkda muharrer sâir-i ebniye ve sukûf ahvâline vakıfları olan 

müslimin ile (silik) ?kıymeti bin guruş ve mülk olan berber dükkânının kıymeti altı bin  guruş 

olub arsasıyla beraber mülk olanberber dükkânının icrâsı senevî üç yüz guruş olduğu merkum 

ber-vechle ? evveli olduğu ? hâzırun-ı merkumenin bi’l-muvâcehe alî-tarîkü’ş- şühûdde 

ihbârlarıyla mütehakkık ve tarafeynden olub vakf -ı merkum her vechle ?olduğu lede’ş-şerü’l 

enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra hâkimü’l-mevkiî sadr-ı kitâb tubâ-lehü ve hüsn-i 

meâb efendi hazretleri (silik) 

 

     XIV/75b 

     No:144 

     An-asl ?olub medine-i Antalya mahallâtında  Balî Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem 

fevt iden Şeyh Mehmed ibn-i  Abdullah bin Abdullah’ın zâhirde varîs-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi 

olmamağla kaffe-i terekesinden cânib-i beytü’l-mâla âid râci‘ olmağla medine-i mezbûrede bu 

makule bilâ-varîs ma‘rûf ve ma‘rûfe vefât idenlerin terekelerini cânib-i beytü’l-mâla ? kabza 

me‘mûr medine-i mezbûre mâl başkâtibi rifâtlu Kabil Bey  Efendi tarafından vekîl-i 

müseccel-i şer‘iyyeleri ketebeden Emin Efendi taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le sûk-i 

sultânîyede lede’l-müzâyede âhere bey‘ olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-

i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti 

ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

Hınta keyl  1      Müstâ’mel gömlek ade1  

35 guruş      Entari aded 1   

      25 guruş 

 

Köhne kilim aded 1     Müstâ’mel yorgan aded 2 

7 guruş      7 guruş 

 

Müstâ’mel çuval aded 1    Müstâ’mel ? aded 1 
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4 guruş 5 para      7 guruş 

 

Köhne kilim aded1     Hırdavat 

19 guruş      20 guruş 

 

? aded 5      ?aded 1 

25 guruş      2 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-mâl 

159 guruş 

 

 

Minha’l-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn     Resm-i âdî    

50 guruş      2,5 guruş    

 

 

Dellâliyye-i eşyâ-yı mübî‘ Kaydiyye-yi defter-i berây-i  

berây-i hâzine-i  celîle ve münâdî   celîle ve ma-kayd-ı mahkeme  

3guruş 1 para      ?     

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât  

56 guru 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

103 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr yüz üç guruş ile hâzine-i celîleye nısf-ı dellâliyye olanatmış 

beş para nısf-ı kaydiyye olan beş para ki cem‘an yüz dört guruş otuz para me‘mûr mûmâ-ileyh 

İsmâîl Bey Efendi’ye tamâmen teslîm olunduğı işbu mahalle şerh virildi 

     No:145 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 
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     Medine-i Antalya mahallâtında Tuzcular Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt 

iden evlâd-ı arabdan Mehmed bin Abdullah bin Abdulrahman’ın verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Fatıma Hatun bint-i  İbrahim ile zevce-i müteallikesi Hadice Hatun bint-i 

Abdullah’dan mütevellidatlar sulb-i kebîr oğlulları Ömer ve İbrahim ve sulb-i sagîr oğulları 

Hüseyin ve Mehmed Ali ve sulbiyye-i sagîre kızı Aişe ve zevce-i mezbûre Fatıma Hatun’dan 

mütevellidatlar sulbiyye-i sagîre kızları Zeliha ve Dudu’ya münhasıra olduğu lede’ş-şer‘ü’l-

enver bi’l-isbât ba‘de’t-tahkîk verâseti merkumdan merkuman Ömer ve İbrahim’in vâlideleri 

ve taraflarından ve husûs-ı âtîde vekîl-i şer‘îlerin  merkuman Hüseyin ve Mehmed ve Aişe’nin 

vâlideleri tesviye-i umûrına vasî-i mansûbeleri ma‘rifetü’l-zât mezbûer Hacı Hadice Hatun 

?mezbûrtan Zeliha ve Dudu’nun zât-ı ma‘rife zevce-i mezbûre Fatıma Hatun 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 mezbûrudur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân 

olunur fi’gurre-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘    Köhe yorgan aded 1   

ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-    49 guruş 30 para    

müştemilât bir bâb mülk-i    

 menzilde olan nısf-ı hissem 

5000 guruş 

 

Köhne yün memlû döşek aded 2   Köhne yastık aded 6  

36 guruş 20 para     28 guruş  

       Tahta sanduk aded 2  

       80 guruş  

 

Minder aded 1      Köhne kilim aded 2 

35,5 guruş     48 guruş 10 para 

Beyaz çarşaf aded1    ? aded 4 

25 guruş     18 guruş 

 

Kanves aded 1      Köhne ? aded 1     

5 guruş   16,5 guruş    

       

Köhne yağmurluk aded 1  
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35 guruş 

 

Köhne çuka şalvar aded 1   Müsta‘mel kundura çift aded 1  

Tozluk aded 1   25 guruş     

85 guruş       

 

? cedid kilim aded 1 

17 guruş 

 

Müsta‘mel kalaylı tas aded 1   Kabaklı müsta‘mel tencere aded 1 

23 guruş   Yağ tabesi aded 1 

   28 guruş 

 

Zevce-i mezbûre Fatıma Hatun’nun   Köhne tüfenk timuri aded 1 

nısf-ı menzili zimmetinden bâki-i    20 guruş 

deyni olub kabz olunan 

1500 guruş 

 

Timur hırdavat   Akar takım aded 1 

13 guruş   75 guruş 

 

Cem‘an yekûn  

7163 guruş 20 para 

 

 

Minhal-ihrâcât  

 

Techiz ve tekfîn ve vasiyyet-i    ? 

müsbit bâ-şahâdet Hacı İbrahim   125 guruş 

bin Abdullah ve Sarı Hacı Hasan 

bin Ali 

500 guruş 

 

Deyn-i müsbit  Sarıklı oğlu     Deyn-i müsbit  Berber İbrahim Usta 



208 

 

 

54 guruş      90 guruş 

 

 

Deyn-i müsbit  Berber Hacı Hasan   Deyn-i müsbit  Babuşcu 

30 guruş      7 guruş 

 

Deyn-i müsbit  Zeynel    Deyn-i müsbit  Şeyh İbrahim 

14 guruş      11 guruş 

 

Deyn-i müsbit  ?     Deyn-i müsbit  Mumcu Hacı Ali  

60 guruş      20 guruş 

 

Deyn-i müsbit  mehr-i zevce    Dellâliyye-i eşyâ-i mübî' 

201 guruş      111 guruş 

 

Resm-i kısmet      Kaydiyye-i defter 

154 guruş      10,5 guruş 

 

Varaka-bahâ' 

2 guruş 

 

 

Cem‘an yekûnü’l-ihrâcât  

1390 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

5773 guruş 30 para 

 

Hisse-i zevcetü’l- mezbure Fatıma Hatun  Hisse-i ibne’l- kebîr Ömer  

721 guruş 25 para     918,5 guruş 

 

 

Hisse-i ibne’l- kebîr İbrahim   Hisse-i ibne’l-sagîr-i merkum Hasan 

918,5 guruş   918,5 guruş 
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Hisse-i ibne’l-sagîr-i merkum Mehmed Ali  Hisse-i binte’l-sagîre-i mezbûre Nefiye 

918,5 guruş      459 guruş 10 para 

  

 

Hisse-i binte’l-sagîre-i mezbûre Zeliha  Hisse-i binte’l-sagîre-i mezbûre Fatıma 

459 guruş 10 para     459 guruş 10 para  

 

sahhü’l-bâkî terekesi müteveffâ-yı merkum zevce-i mezbûre hisse-i şâyiası olan yedi yüz 

yirmi bir guruşyirmi beş paralı ityân-ı kebîran-ı merkuman Ömer ve İbrahim’in ve vâlideleri 

ve taraflarından vekîl-i şer‘îleri hâzır-ı merkuman Hüseyin ve Mehmed A li ve Nafiye dahi 

kezâlık vâlideleri ve vasî-i mansûbeleri Hacı kebîr ve sağar merkumunun ber-mûcib li’l-zikr-i 

mislî hâttü’l-teşbî eşyâları olan cem‘an dört bin yüz otuz guruş ve on parayı ? ahz ve kabz ve 

zevce-i mezbûreden mütevelliden Zeliha ve Dudu’nun huzûr-ı şer‘-ileri olan cem‘an dokuz 

yüz on sekiz buçuk guruş ve sagîr-i mezbûr Hacı Hüseyin tamâmen ahz ve kabz eyledikleri 

işbu mahalle şerh virildi 

 

     XIV/76a 

     No:146 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi ahâlîsinden ve devlet-i âliye 

tebaasının Rum Milleti’nden işbu merbût-ı arzuhal sâhibi Babuş Mir Şahin oğlu İltaşi medine-

i mezbûr   mahkemesinde meclis-i şer‘îde yine devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden derûn-ı 

arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî Hacı Vasili oğlu (silik) muvâcehesinde merkum Hacı 

Yani zimmetinde târih-i i‘lâmdam dokuz ay mukaddem gaib-i adnü’l-meclis karındaşım 

Temyon’dan tevellit-i cihet havâle-i sahîha bin guruş ve kendisinin yedinden iştirâ ve kabz 

eylediği İşbaraki zimmetinden dokuz yüz guruş ki cem‘an bin dokuz yüz guruş alacağımdan 

hakkım (silik) dahi eşyâ (silik) olub tahlîf taleb olmadığım mezkûr ? zimmetinde olan dokuz 

yüz guruş ba‘de’t-tenzîl bâkî bin guruşdan mukaddemâ mekumun bilâ-teslîmatı olan otuz 

guruş kıymetli bir ? ve yüz elli guruş kıymetli bir sâat ve nakdi kırk guruş ki cem‘an beş yüz 

doksan guruş ba‘de’t-tenzîl bâkî dört yüz guruş on guruş alacağım hakkımdan taleb ve da‘vâ 

hudûdında iken beynimize muslihûn-ı tavassut idüb beni da‘vâ-yı mezkûremden merkum el-

Hâcc Yani ile  yüz guruş üzerine inşâ-i akd-i sulh eylediklerini dahi sulh-ı mezkûrı kabûl ve 
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bedel-i sulh olan meblağ-ı merkum yüz guruşı işbu meclis-i şer‘-ide merkum Hacı Yani 

yedinden ahz ve kabz idüb müddeâam bi’l-cümle husûs-ı mezkûr müteallik-i da‘vâdan benim 

zimmetimi her birimizi ibrâ sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskât ve yine tarafeynden her biri âherin 

ber-vech-i muharrer ibrâsını kabûl eyledik deyü ikrâr ve tasdîkleri tescîl ve mübâşirleri asâkir-

i zabtiyye neferâtından Abdullah yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-

emr fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

     No:147 

     Mora muhâcirlerinden olub medine-i Antalya mahallâtından Kızıleski Mahallesi’nde sâkin 

bundan akdem vefât iden Hüseyin bin Süleyman verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Mehmed nâm Hatun ile zevce-i sabıkâsı müteveffîyye-yi ? mütevellid sulb-i kebîr Ali 

Süleyman ve sulbiyye-i kebîre kızı Saliha ve zevcesi mezbûre Zeyneb Hatun’dan 

mütevellidler sulb-i sagîr oğlu Mustafa ve sulbiyye-i sagîre kızları Havva ve Amine’ye 

münhasıra olduğu lede’ş-şerü’l enver zâhir ve oldukdan sonra sagîran-ı mezbûran mallarını 

hıfz ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘-iden vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan bint-i kebîr-i mezbûre 

Saliha’nın zevci Moravi Hafız İsmâîl ve zevce-i mezbûre Zeyneb ve bint-i kebîre-i mezbûre 

Saliha Hatun taleb ve 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 müteveffîyye-yi mezbûredir ki ber-

vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâlîs ve’l-işrin min şehr-i Şabanü’l-muazzam 

li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Keçi aded 83       Tobal oğlu Ömer zimmeti olub  

3322 guruş      tahsîl olunan 

       26 guruş 

 

Şaîr keyl aded 7     Sisam samanı  

93,5 guruş      592,5 guruş 

 

Kasab Ahmed’den tahsîl    Hınta keyl aded 1 

olunan       15 guruş 

555 guruş 

 

Def‘a hınta keyl  16     Def‘a  hınta keyl 8 
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15 guruş      160 guruş 

 

Def‘a sisam samanı     Def‘a sisam samanı  

104 guruş      16 guruş 30 para 

 

Penair kıyye 22 Dirhem aded 100   Abdal Halil’den  tahsîl olunan  

111guruş 10 para     274 guruş 

     

Def‘a susam keyl  1     Moravi Ahmed’den tahsîl olunan 

45 guruş      1249 guruş 

 

Köse oğlu Osman’dan tahsîl olunan   Fındık bütün altun aded 1 

908 guruş      36 guruş 

 

Rub‘iyye altun aded 19    Mahmudiye bütün altun aded 1 

172 guruş      70 guruş 

 

Yaldız aded 1       Zeytündağlı Kara  Hasan zimmetinde 

54 guruş      ?zuhr iden 

       330 guruş 

 

Akkilise Karyesi’nde hınta    Yine Akkilise Karyesi’nde şair keyl 

keyl aded 44       aded 23 aded 74 

185 guruş       885 guruş (silik) para 

 

Öküz aded 1    Merkeb aded 1  

580 guruş      54 guruş 

 

Kabaklı tencere aded 1    Def‘a kabaklı tencere aded 1 

Sahan aded 1      Sahan aded 2   

Tas aded 1 sahan aded 1    Leğen aded 1 

81 guruş      51 guruş 

 

Kabaksız tencere aded 1    Kebîrce süd bakracı aded 1 
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El leğeni aded 1     35 guruş 

Sahan aded 2 

50 guruş 

 

? aded 1      Nuhâs kazgan aded1 

Saç ayağı aded 1     181 guruş 

7 guruş 

 

Tabanca aded 1     Kebîr aded 1 

 Kebîr bıçak aded 1     Orak aded 3 

36 guruş      5 guruş 

 

Saban demiri aded 2     Sagîr kilim aded 1 

Demir bel aded 1     38 guruş 

150 guruş 

 

Def‘a köhne kilim aded 1    Müsta‘mel çul aded 1 

20 guruş      35 guruş 

 

 

Çuval aded 2      Def‘a çuval aded 2 

20 guruş      20 guruş 

 

Köhne sagîr yorgan aded 1    Peşkir aded 7 

25 guruş      25 guruş 

 

Havlı aded 1      Basma yüzü aded 1 

11 guruş  Minder yüzü Aded 1 

  10 guruş 

 

Bir mikdâr ipek   Tahta sanduk aded 1 

30 guruş  15 guruş 

 

Köhne kebîr tahta anbar  Müsta‘mel çuka salta aded 1 
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100 guruş  Tozluk çift bağ aded 1 

       62 guruş 

 

Çuka arşun aded 4     Penair kıyye 26  

150 guruş      130 guruş 

 

Def‘a Penair kıyye 40     Kahve takımı 

140 guruş      25 guruş 

 

Cem‘an yekûn 

10145 guruş 

 

Minhal-ihrâcât  

Techiz ve tekfîn ma‘vasiyyet-i müsbit  Mehr-i müeccel müsbite’l- zevcetü’l- 

537 guruş      mezbûre Ziynet Hatun 

       151 guruş 

 

Deyn-i müsbit Moravi Derviş Ali   Deyn-i müsbit Yağcı Sağ ? 

oğlu  Murad Ağa  Mehmed 

253 guruş 10 para     24 guruş 

 

Deyn-i müsbit kebîr oğlu    Deyn-i müsbit  İbrahim 

Süleyman ve kebîre kızı    4 guruş 

Saliha 

480 guruş 

 

Kebîr-i deyn      Deyn-i müsbit   

8,5 guruş      8,5 guruş 

  

Kara Yorgi      Tereke-i bâkîyyeden resm-i kısmet 

82,5 guruş 20 para     212 guruş 

 

Masârif-i müteferrika     Kaydiyye 

141 guruş      15,5 guruş 
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Varaka-bahâ'  

5 guruş 

 

Yekûni’l-ihrâcât  

1914 guruş 20 para 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

8231 guruş 

 

Hissetü’l-zevcetü’l-mezbûre    Hissetü’l-ibnü’l-kebîrü’l-mezbûr  

Zeyneb       Süleyman 

1028 guruş 35 para     2057 guruş 30 para 

 

Hissetü’l-ibnü’l-sagîr-i mezbûr   Hissetü’l-binte’l-sagîrü’l-mezbûre 

Mustafa      Havva 

2057 guruş 30 para     1028 guruş 35 para 

 

Hissetü’l-binte’l-sagîrü’l-mezbûre 

Aişe  

1028 guruş 35 para 

 

müteveffâ-yı merkumun  mahalle-i mezbûrede vâki‘  inde’l-cirân ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-

müştemilât fevkanî iki odalı bir bâb menzilin ve beyne’l-memlûkesi sulb-i oğlulları  

merkuman kebîr-i Süleyman ve sagîr-i Mustafa’nın nısf-ı mülk-i mevhûbeleri olduğu Moravi 

Murad bin Derviş Ali ve Gök oğlu Osman bin Hasan nâm kimesneler şahâdetleriyle vasî-i 

mezbûr Derviş Kibâr muvâcehesiyle (silik) vech-i şer‘î üzre sâbit olduğu ber-mûcib-i defter 

sahhü’l-bâkî tereke-i zevce-i mezbûre Zeyneb Hatun ve ibn-i kebîr-i merkum Süleyman bint-i 

kebîre-i mezbûre (silik) Saliha Hatun hisse-i eşyâlarını tamâmen ahz ve kabz eylediklerini her 

biri ikrâr ve itirâf ve sigâr-i merkumdan  Mustafa (silik) ? dahi ber-mûcib-i bilâ-hisse-i 

irsiyyeleri olan dört bin yüz on dört guruş yimi parayı dahi li-ecli’l-istirbâh merkum Hafız 

Ali’ye teslîm kılındığı işbu mahalle şerh virildi 

 

     XIV/78 a 
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     No:148 

 Medine-i Antalya Hanedânından Dizdârzâde fütüvvetlü Hüseyin Bey ibn-i Mehmed Ali 

Efendi meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde  Fütüvvetlü Hasan Bey hâzır olduğu halde medine-i 

mezbûre mahallâtından Ahi Kızı Mahallesi ahâlîsinden Derbağ esnâfından bais‘ü’l-kitâb  

Hacı Hüseyin ibn-i İsmâîl mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin 

sudûruna değin yedimde arsa ve biraderim mûmâ-ileyhden şer‘an ve müstakilen mülk ve 

hakkım olan medine-i mezbûrda ve mahalle-i merkumdan vâki‘ tarafını benim bağçem ve bir 

tarafdan merkum Hacı Hüseyin’in menzili ve taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd tulen 

yirmi bir zer‘â ve arzâ dokuz zirâ‘ ? yüz seksen dokuz zer‘â mülk-i arsa ve derûnunda mevcûd 

bir bâb tahtânî odalı müştemil bir bâb mülk-i menzilm bi’l-cümletü’t-tevâbi‘ ve’l-levâhik ve 

kâffe-i hukuk ve ve’l-murâfık 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 altı bin guruş  merkum Hacı  

Hüseyin’e bey‘ ve temlîk ve teslîm eyledikde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük 

ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr altı bin guruş 

müşterî-i mezbûr Hacı Hüseyin yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d 

arsa ve menzil-i mahdûde-i mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-

i müştemilâtıyla merkum Hacı Hüseyin’in 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 olunur fi’l- yevmi’s-sâdî min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

  

Şühûdü’l-hâl  

Elmalılızâde  Hacı Hüseyin Efendi 

Tabak esnâfından ?oğlu Mehmed Ali 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

Tebaadan Karahisari Hasan Ağa  

 

No:150 

Teke  Sancağı’nda  Bereketli nâm ? Kazâ‘sı kurâsından ? Karyesi mütemekkinelerinden 

ve tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden olub bir müddetden berü ve li-ecli’l-istîcâr 

medine-i Antalya kazâ‘larından Elmalû Kazâ‘sı’nda sâkin iken bundan akdem fevt olan 

Livakem veled-i Yordan veled-i Atamek verâset-i zevce-i metrûkesi Karina sulb-i kebîr 

oğulları Mihail ve Anastas ve Yoannah münhasıra olduğu mahzar-ı hasm-ı cahîdden lede’ş-
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şer‘ü’l-enver bilâ-sebât ba‘de’l-tahkikü’ş-şer‘î ityân-ı merkumundan merkum Yoannah 

meclis-i şer‘î hatır-i lâzımü’l-tevkîrde li-ebeveyn karındaşı bais‘ü’l-rakîm merkum  

muvâcehesinde ikrâr-ı tam ve ifâde-i merâm idüb babamız ve mevrûsemiz  müteveffâ-yı 

merkum (silik) mezkûr Elmalû Kazâ‘sı’nda Hüseyin ve ? mevcûd bi’l-cümle terekesinden 

âli(silik) bi’t-terâzî benim hisse-i irsiyyem ? mahallinde tereke-i mezbûre vaz‘ü’l-yed 

olanlardan taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabz bana irsâl ve lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya ve bunlar 

mütevakkıf olduğu umûrın külliyesine tarafımdan vekâlet-i âmme-i mutlakâ-i sahîha-i 

şer‘iyye ile karındaşım merkum  vekîl ve nâib-i münâsib-i nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol 

dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî 

edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi-t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘min Zi’l-

ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Elmalû Sandık Emini Salih Efendi 

Elmalûlı  Çiftçi Habin oğlu İsmâîl 

Tebaadan Karahisarlı Hasan Ağa 

 

     XIV/79 b 

     No:151 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Kara Mahallesi ahâlîsinden  Hacı Durali oğlu 

Hüseyin Onbaşı ibn-i Ali nâm kimesne medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde 

medine-i mezbûre kurâsından Sulak Karyesi ahâlîsinden Mustafa Onbaşı ibn-i Hasan nâm 

kimesne muvâcehesinde merkum Mustafa Onbaşı zimmeti semeni mebnî ma‘lûm ve 

makbûzdan beş yüz yirmi guruş alacak hakkım olmağla meblağ-ı mezkûr beş yüz yirmi guruş 

merkum Mustafa Onbaşıdan hala taleb iderüm deyü da‘vâ itdikde ol dahi cevâbında inkâr 

etmekle müddeî-i merkum Hüseyin Onbaşı’dan ber-vech-i muharrer müddeâsına mutâbık-ı 

beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz idüb talebiyle merkum Mustafa 

Onbaşı bi’l-muvâcehe vech-i vechiye-i şer‘î üzre üzre tahlîf olunmağın mûcibince müddeî-i 

merkum Hüseyin Onbaşı da‘vâ-yi mezkûresiyle merkum Mustafa Onbaşı’ya bilâ-beyyine 

muârazadan men' olunduğı mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından İzmirli İsmâîl yediyle 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hâmis min Zi’l-ka‘deü’ş-

şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 
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     No:152 

     Medine-i Antalya mahallâtından Âşık Doğan Mahallesi ahâlîsinden olan evlâd-ı arabdan  

tütüncü esnâfından olub zikr-i âtî mülk-i menzil-i arsanın şer‘an ve müstakilen mülki olduğu 

zeyl vesîkada muharrerü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla mütehakkık olan Mehmed bin Ömer 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Muhtâr (silik) oğlu 

Ebubekir  emnzili ve bir tarafdan Sulak oğlu Mustafa menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile 

mahdûd eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli hâvî tahminen iki dönüm mikdârı ? menzil-i 

arsasının merkum Sulak oğlu Mustafa menzili tarafından dönüm mikdârını ifrâz ve alâmet-i 

hasıl nasbıyla ba‘de’l-imtiyâz mezbûr Mehmed Ali (silik) yine mücmeletü’l-maîşetimle bi-

hüviye tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bin yedi yüz elli guruş bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezkûr bin yedi yüz elli guruş müşterî-i mezbûr Mehmed Ali Efendi yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d asrsayı menzil-i mahdûd-ı mezkûrun benim aslâ ve 

kat'â alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla müşterî-i mezbûr Mehmed Ali 

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 olundu fi’l-

yevmi’s-sâbi‘min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Ulemâdan Çandarlı Ömer Efendi  

Yüzbaşı Ahmed Ağa 

Muhtâr  Ebubekir Ağa 

Çandarlı Ömer Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     XIV/80 a 

     No:153 

     Medine-i Antalya mahallâtından Kundı Karyesi ahâlîsinden olub zikr-i âtîü’l-beyân nısf 

hisse-i şâyiasının arsa-ı mülki olduğu medine-i mezbûre mahallâtından Meydan Mahallesi 

ahâlîsinden  Mustafa ibn-i Ali ve Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden Ömer ibn-i İbrahim Bey 

nâm kimesneler ihbârlarıyla mütehakkık olan Hacı Durmuş oğlu Ali ibn-i Ali nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi 
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mütemekkinelerinden ve tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden işbu bais‘ü’l-rakim Hacı 

Yaris oğlu Yorgi veled-i Yaris muvâcehesiyle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb medine-i 

mezbûre çarşusında  ? mahalde  vâki‘ bir tarafdan Mihail oğlu Yani dükkânı ve bir tarafdan 

Paşa Câmi‘-i Şerîf’in vakf dükkân ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd ve bir bâb ? nısf-ı 

hisse-i şâyiası benim ve nısf-ı hisse-i şâyia-i âheri dahi merkum Yorgi’nin men'â nısf-ı hisse-i 

şâyiası bi’l-cümleten maîşetimle ve mecmû‘ya tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î müşterk merkum Yorgi’ye sekiz 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 sekiz yüz guruş müşterî-i 

merkum Yorgi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d dükkân-ı 

mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub ? mecmû‘ dükkân-ı 

mahdûd-ı mezkûr cem‘-i müştemilâtıyla Yorgi’nin mülk-i müşterâsı müşterâsı ve hakk-ı 

sarîhi olmışdır dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

râbi‘ min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

Hüseyin Çavuş  

Ağar oğlu Ali 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

Muhzır Salih Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     No:154  

     Medine-i Antalya mahallâtından Hatib Süleyman Mahallesi ahâlinden ve Dikici 

esnâfından Hasan Onbaşı nâm kimesne  meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre 

mütemekkinlerinden ve tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden ve mülteziminden işbu 

bais‘ü’l-rakim Tarakçı oğlu Yorgaki veled-i Kostanti muvâcehesinde ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb benim Yorgaki’ye a'şâr bedelinden ba‘de’l ? on iki bin yüz guruş ve benim 

olmağın yedimde müstakîlen mülk ve hakkım olan medine-i mezbûrede ve mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Burdurlı Hafız menzili ve bir tarafdan Terzi Mehmed menzili ve 

bir tarafdan kal‘a dîvârı ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki oda vesâir 
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müştemilât ma‘lûmeli havî bir bâb mülk-i menzili cem‘-i tevâbi‘ ve levâhikiyle meblağ-ı 

mezkûr on iki bin yüz guruş mukabelesinde târih-i kitâbdan altı ay hitâmına değin merkum 

Yorgaki bey‘-i bilâ-vefâ tarîk üzre bey‘ ve ba‘de’t- tahlîl teslîm eyledimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve kabz ve kabûl eyledi dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î merkum Hasan Onbaşı 

beyyine meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Mecdeddin Mahallesi ahâlîsinden Kandilzâde Yusuf 

ibn-i Kandil Usta mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb bey‘-i mezkûr hakikatda rehn 

hükmünde olamağla ecl-i mezkûr havâlinde deyn-i meblağ-ı merkum edâ olunmayub tek rehn 

(silik) ise mahdûd-ı mezkûrı semen-i mislleriyle âhere bey‘ ve kabz-ı semen ve semenlerden 

deyn-i mezkûrımı edâya fazla kalur ise bana i‘tâya ve bunlar mütevakkıf olduğu umûrun 

küllisine kelimâtının 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 merkum Yusuf Efendi’yi 

tarafımdanvekîl-i nâib ve menâb-ı nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde 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 fi’l-yevmi’l-hâmis min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti 

ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Bazar Ağası Salih Efendi 

Bazar Ağası Hüseyin Ağa 

Muhzır Karahisari Hasan Ağa  

ve gayr-i hum  

 

     No:155 

     Medine-i Antalya mahallâtından Ahi Yûsuf Mahallesi ahâlîsinden nefsinden ve asîl ve li-

ebeveyn erkarındaşı Reşid Bey tarafından zikr-i âti bey‘-i tahrîr ve i‘tâ-i hüccet-i vekîl olduğu 

Dellâl Mehmed Ali ibn-i Hacı Mehmed ibn-i Hacı Ahmed şehâdetleriyle  sabît olan İbrahim 

Bey ibn-i Mustafa Bey meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde asl Uşaklı olub ? ve bize medine-i 

mezbûr mahallâtından Takyeci Mahallesi’nde sâkin at arabacı İbrahim Efendi ibn-i Mehmed 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin 

sudûruna değin vâlidemiz müteveffi-ye hâl-i zâtından mevrûs (silik) müvekkilem karındaşım  

mezbûr (silik) medine-i mezbûre çarşusunda  Yukarı Bazar nâm mahallede vâki‘müteveffâ-yı 

Hacı Mehmed Ağa’nın  Hamidli fevkâni câmi‘-i şerîf mahallaâtında kâin bir tarafdan 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Ağa verâsetleri dikici dükkânı ve bir tarafdan (silik) 

ve bir tarafdan (silik) Hacı Ahmed (silik) ve tarafı-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb 



220 

 

 

mülk dükkânı bi’l-cümleten maîşetimle ve mecmû‘ya tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile merkum Hacı İbrahim Efendi’ye iki bin üç yüz 

guruş bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimiz ol dahi ber-muharrer muharrer iştirâ ve temellük 

ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr iki bin üç yüz 

guruş mezkûr Hacı İbrahim Efendi yedinden ve’l-kemâl ahz ve kabz ve karındaşım 

müvekkilem mezbûreyle sahhü’l-bâkîü’t-taksîm eyledik fî-mâba‘d dükkân-ı mahdud-ı 

mezkûrda benim ile karındaşım müvekkilem mezbûr Mehmed Reşid Bey aslâ ve kat'â alâkam 

ve medhâllerimiz kalmayub cem‘-i müştemilâtları müşteri-i merkum  Hacı İbrahim 

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 olundu fi’l-

yevmi’l-aşere min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Çandarlı  Hacı Said Efendi 

Kahveci Hüseyin Çavuş 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır Ali Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     XIV/81b 

     No:156 

     Fi'l-asl ? muzâf Bereketlü nâm kimesne diğer Çamardı Kazâları’ndan ? Kasabası 

ahâlîsinden ve tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden olub bir müddetden beru medine-i 

Antalya kazâ‘larından Elmalû Kazâ‘sında  sâkin iken bundan akdem fevt olan Yorgaki veled-i 

Anastas veled-i Atamek verâset-i zevce-i metrûkesi Makariya bint-i Rahşe ile sulb-i kebîr 

oğlulları Mihail ve Anastas veled-i Yorgaki  münhasıra ve tashîhi mes’ele-i mîrâsları otuz iki 

sehmden olub sehm-i mezbûrede dört sehm zevce-i mezbûreye yedişer sehmden yirmi sekiz 

sehminden merkumun Mihail ve Anastas veled-i Yorgaki’ye isâbeti  mahzar-ı hasm-ı 

cahîdden beyyine-i adîle ile vech-i şer‘î üzre yine sâbit ve sübût vereselerine hükm-i şer‘-i 

lâhik oldukdan sonra verese-i merkumdan olub nıfsından asîl li-ebeveyn er karındaşım 

merkum Mihail tarafından vekâlet-i deâvî iden tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden 

bais‘ü’l-rakim merkum  meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Sulak Kazâ‘sı ahâlîsinden tebaa-yı 

devlet-i âliyenin millet-i merkumesinden Yani veled-i İfazat mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb babam mevrûsemiz müteveffâ-yı merkum ? işbu merkum Yani 
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zimmetinde cihet-i karzdan yüz atmış guruş alacak hakkım olub meblağ-ı mezkûrı merkum 

Yani’den kable’l-ahz ve’l-istifâ vefât ve meblağ-ı merkum karındaşım ve müvekkilem 

merkum Mihail verese-i sâire mezkûresinde mevrûs olmağla meblağ-ı merkum yüz atmış 

guruşdan ber-tahsîs-i merkum hisse-i irsiyyem isâbet iden otuz beş guruşı merkum Bali’dan 

ahz ve kabz idüb ancak karındaşım merkum Mihail meblağ-ı merkumdan hissesine isâbet iden 

otuz beş guruş merkum Bali’den vesâîr tereke-i müteveffâ-yı merkumdan hisse-i irsiyyesine 

isâbet iden vaz‘ü’l-yed olanlarından vesâir (silik) olan hukuknı eshâbından taleb ve da‘vâ ve 

ahz ve kabz ve lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya ve makbûzımı ve kendüye irsâl ve izâle beni 

tafından vekâlet-i âmme-i mutlakâ-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâib ve ta‘yîn etmekle 

meblağ-ı mezkûrı merkum Bali’den bi’l-vekâle ve taleb iderüm deyü deyü da‘vâ-yı eyledikde 

ol dahi cevâbında müteveffâ-yı merkum deyn olan yüz atmış guruş gaîb-i merkum Mihail’den 

tashîh-i merkum hisse-i irsiyyesi olan otuz  beş guruş zimmetinde deyn olunduğu ikrâr ancak 

müddeî-i merkumun vekâleti ma‘lûmem değildir deyü müddeî-i merkumun vekâlet-i inkâr 

etmek müddeî-i merkumdan da‘vâsına mutâbık-ı beyyine taleb olundukda lede’t-tezkiye adl 

ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan mârü’l-zikr Bereketlü ahâlîsinden  Musa ibn-i 

Hüseyin ? Kasabası ahâlîsinden (silik) veled-i Lazari şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe vech-i 

vechiye-i şer‘î üzre isbât etmeğin mûcibince merkum ? vekâletine ba‘de’l-hükm meblağ-ı 

mezkûr otuz guruş müddeî-i merkum içün  vekîl-i merkum ? teslîm-i merkum Bali’ye tenbîh 

olunmağın mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-

seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Elmalû Sandık Emiri Salih Efendi ibn-i Ömer 

Elmalûlı ? Habib oğlu İsmâîl 

Kara Hisari Hasan Ağa 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     XIV/ 82a 

     No:157 

     Medine-i Antalya mahallâtından Âşık Doğan Mahallesi ahâlîsinden ulemâdan  işbu 

bais‘ü’l-kitâb Çandarlı Ömer Efendi ibn-i Ali meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ânil merâm idüb mârü’l-zikr Âşık Doğan Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Gök oğlu 
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Ahmed sipâhisi menzili ve bir tarafdan mahalle-i mezbûr mescîdi, ve tarafeyni tarîk-i âmm ile 

mahdûd üzerine fevkâni bir odalı hâvî bir bâb menzil bînâ eylediğim yarım dönim mikdârı 

arsa-ı târihden sekiz sene mukaddem mâliki olan Ebubekir Efendi (silik) dört yüz guruş 

müşterî-i mâlım olub lâkin taraf-ı şer‘-iden yedimde ihticâc ? şer‘-iyyem 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 mûmâ-ileyh Ömer Efendi’nin sübût ve beyân eylediği 

minvâl-i muharrer üzre olub arsa-ı mahdûd-ı mezkûrda mûmâ-ileyh Ömer Efendi’nin 

müteveffâ-yı merkumdan müşterî-i müstakîlen yedimde mülk ve hakkım olunduğu husûs-ı 

merkuma vukuf-ı tamları olanmedine-i mezbûre ahâlîsinden işbu hâzırûn bi’l-cümle çandarlı 

Mehmed Ali Efendi ibn-i Hasan ve Yüzbaşı Ahmed ibn-i İbrahim ve Çandarlı Osman Efendi 

ibn-i Abdulkerim ve Mehmed oğlu el-Hâcc Hüseyin Efendi ve Dellâl Hacı Mehmed ibn-i 

İsmâîl ve Yağcı oğlu Halil ibn-i Mehmed nâm ? meclis-i şer‘-i âli tarîkü’ş-şehâde ihbârlarıyla 

lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir 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 mûmâ-ileyh Ömer Efendi yedine i‘tâ olundu 

fi’l-yevmi’s-sâbi‘min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Efendi  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır Ali Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     No:158 

     Medine-i Antalya mahallâtından Kızıl Saray Mahallesi ahâlîsinden  ve medine-i mezbûre 

kal‘asından topcu asâkir-i şâhâne neferâtından Salih ibn-i Mehmed meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde yine medine-i mezbûre mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi ahâlîsinden ve 

Mora muhâcirlerinden nefsinden ve asîl ve kebîre kız karındaşı Saliha  Hatun tarafından husûs 

ile tasdîk-i vekîl karındaşları Kâmile ve  Şerife’nin tesviye-i emirlerine kıbel-i şer‘den 

mansûb-ı vasîleri Ömer ibnü’l-meteveffâ  Mehmed mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam 

ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z- zikrin sudûruna değin yedimde işbu hâzır-ı bi’l-meclis 

Abdulkadir bin Hüseyin’den altı yüz guruş  müşterî-i  mâlım olan mârü’l-zikr Timurcu 

Süleyman Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan  Fatıma Hatun menzili ve bir tarafdan müşterî-i 

merkum menzili ve bir tarafdan Hasan Hüseyin menzili ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile 

mahdûd tahmînen yarım dönim mikdârı mülk-i menzili arsası bi’l-cümleten maîşetimle ve 
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mecmû‘ya tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile el-yevm semen-i mislli idük bi’l-ihbâr tebâyün iden yedi yüz  guruş mezbûr 

Ömer ve müvekkilesi mezbûre Saliha Hatun ve merkum Ömer’in vasîleri olduğu sagîrtan-ı 

mezbûrtan Kâmile ve Şerife’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi bi’l-asâle ve bi’l-

vekâle ve bi’l-merkum vesâye ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yedi yüz guruş asîl ve vekîl ve vasî-i 

merkum Ömer yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d arsa-ı mahdûd-ı 

mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i asîl merkum Ömer 

(silik) Hatun’un  sagîrtan-ı mezbûrtan Kâmile ve Şerife’nin ? müşterâları ve hakk-ı sarîhi 

olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ ve hasb-i yehtâr mâlik ve mutasarrıfları olsun dedikde  gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-

seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Topçu  Binbaşı rifâtlu İbrahim Ağa 

Topçu Sağ Kol Ağası rifâtlu Ramiz Efendi 

Moralı İsmâîl Ağa ibn-i İbrahim 

Moralı Nail Ağa 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır Ali Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     No:159 

     Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi mütemekkinlerinden tebaa-yı devlet-i 

âliyenin Rum Milleti nisvânından  Katerina bint-i Kostanti zevc-i Na'l-bend  Hacı  Kiryako 

hâzır olduğu halde meclis-i şer‘-i hâzır-ı îcâbü’l- tevkîrde merkum Katerina’nın li-ebeveyn er 

karındaşı merkum Kiryakon’un kaniyyesine devlet-i âliye tebaasının millet-i merkumesinden 

işbu bais‘ü’l-rakim Nikola ve Kostanti bi’t-tav‘ihâ ve’l-rızâ' ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb  benim karındaşım merkum Nikola zimmetinde menzil-i 

semeninden bâkî edâsı vâcib ve kazâ‘sı lâzım bâ-hüceet-i şer‘iyye kasta deynim olan  on bin 

guruşun edâsında tarafeynden emr ve kabûl-i hâvî kefâlet-i sahîha-i şer‘iyye ile zevcim 

hâzıra-i merkum kefîl-i bi’l-mâl ve zamînim olmağın hâlâ zevcim hâzır-ı merkum ile 

yedimizde âli müşterek  mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan  
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Ankaralı Hacı Yorgi menzili ve bir tarafından Zenair oğlu Hacı Ligori ve bir tarafdan 

Sandıkçı oğlu Hacı İatirati menzili ve bir tarafdan ba'-zân Karayazıcı oğlu Kiryako menzili ve 

bir tarafdan ba'-zân Alaiyeli  Hacıoğlan oğlu Kaliyo menzili ve bir tarafdan ba'-zân Babuşcu 

Kalem Vasili menzili ve bir tarafından tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki oda tahtında bir 

mağaza eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bağçe müştemilât ma‘lûme-i müsmireli hâvî bir 

bâb mülk-i menzilimizi meblağ-ı merkum on bin guruş mukabelesinde târih-i kitâbetden iki 

sene tamamına değin merkum Nikola’ya bey‘-i bilâ-vefâ tarîk üzre bey‘ ve teslîm ol dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra menzil-i mahdûd-ı mezkûrı 

ba‘de’t-tahlîyetü’ş-şer‘iyye li-ecli’l ? bize iâde ve teslîm biz dahi istiâre merkum Katerina ve 

zevce-i hâzır-ı merkum Kiryako meclis-i mezkûrda yine merkum Nikola muvâcehesinde 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb menzil-i mahdûd-ı mezkûrda hakikâ iken hükmünde 

olmağla deynimiz olan meblağ-ı mezkûrda nısfı olan beş bin guruş bir sene tamâmında ve 

diğer nısfı olan beş bin guruş ile târih-i hüccet-i mezkûrdaniki sene tamâmında edâ 

olunmayub rehn mümkin olmaz ise menzil-i mahdûd-ı mezkûrın semen-i misliyle âhere bey‘ 

ve kabz-ı semen ve semenlerden deyn-i mezkûrımızı edâya ve fazla kalur ise bize teslîm 

bunlar mütevakkıf olduğu umûrun küllisine kelemâ azle-tike feente vekîl-i mazmûnı üzre azl 

ve in-izâlden masûn ve sulb-i ikdârlığında meşrût-ı vekâlet-i devriyye ile merkum  Nikola’yı 

tarafımdan vekîl ve nâib-i menâb-ı nasb ve ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i 

mezbûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagi edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olunur fi’l-yevmi’l-hâmis min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî 

ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Fekâhetlü Müftü Mustafa Efendi  

A‘zâdan fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi 

A‘zâdan fütüvvetlü Mustafa Bey 

Nüfûs Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır Ali Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     XIV/83b 

No:160 
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     Medine-i Antalya mahallâtından Sağır Beğ Mahallesi’nde sakîn  olub zât-ı zeyl-i hüccetde 

muharrerü’l- esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rife olan işbu bais‘ü’l-kitâb Hamidli Aişe bint-

i  Abide nâm Hatun meclis-i şer‘îmiz ve vacîbü’t-tevkîrde zevce-i sabıkı İstanbullu İbrahim 

Onbaşı İbn-i Mehmed mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb mezbûr ibrahim 

Onbaşı ile hal-i zevciyâtımız  kaim iken firâşından hâsıl ve bundan mütevellid hâlâ bi-

hakkü’l-hesâbe hâcer ve terbiyemde olan sulb-i sagîr oğlu Mehmed’in ? yalnız nafaka- bahâ' 

içün babası mezbûr İbrahim 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 merkum İbrahim 

Onbaşı üzerine bi’t- terâzî işbu târih-i ketebeden yevmi kırk para farz ve takdîr buyurub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr sagîr-i mezbûrun  yalnız nafakasına harc ve sarfa veled-i el-iktîzâ'-i 

istidâneye indü’z-zafer mezbûr ibrahim Onbaşı üzerine rücûâ' merkume Aişe  Hatun’a izn 

virmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi-gurre-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Ulemâdan Kara Mehmedzâde el-Hâcc Hüseyin Efendi  zabtiyye-i Postacı Mustafa 

Çavuş 

Muzırbaşı Mehmed ağa 

Muhzır İsmâîl ağa 

Muhzır Ali Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     No:161 

     Medine-i Antalya mahallâtından Timurcı Süleyman Mahallesi sâkinlerinden Rabia bint-i 

Hüseyin nâm Hatun tarafından zikr-i âtî-i bey‘-i takrîr ve i‘tâ-i hüccet-i vekîl olunduğı zat-ı 

mezbûreyi bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân Yüncü Abdulkadiri oğlu Hafız Süleyman biraderi 

Hüseyin şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı cahîdde ber-nech-i şer‘î sâbit olan mahalle-i mezbûre 

ahâlîsinden berber el-Hâcc Süleyman Ağa ibn-i Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde bais‘ü’l-kitâb Salih Ağa i müvekkilem mezbûre bn-i ibrahim nâm kimesne 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb Rabia Hatun akd-i âtî‘ü’z-zikrin 

sudûruna değin müstâkilen yedimde mülk ve hakkım olub salîfü’z-zikr Timurcı Süleyman 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan merkum  Salih Ağa menzili bir tarafdan ba'-zân merkum 

Salih Ağa bağçesi ve bir tarafdan benim menzilim ve taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd ve 
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ma‘lûmü’l-müştemilât bir mikdâr mülk-i arsamı bi-cümleten maîşetimle (silik)  tarafeynden 

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 beş yüz elli guruş merkum Salih’e 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 mezkûr beş yüz elli guruş müşterî-i merkum Salih Ağa yedinden 

tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d arsa-ı mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve 

kat'ân alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla merkum Salih’in mülk-i 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’l-hâmis Zi’l-

ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Efendi 

Kalaycı  Koca Oğlan ? İbrahim  

Kara Hisari Hasan Ağa  

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır Ali Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     XIV/84a 

No:162 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i 

âliyenin Rum Milleti’nden merbût-ı arzuhal sahîbi Yorgi oğlu İstirati medine-i mezbûr 

mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde yine mahalle-i mezbûre mütemekkinelerinden devlet-i 

âliyenin Rum Milleti’nden arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî Topal berber oğlu Mihail 

veled-i İstirati muvâcehesinde merkum Mihail zimmetiyle bin iki yüz seksen senesi  onuncu 

güni târihiyle müverrah yedimle virildiği işbu bir kıt‘a deyn-i temessük olduğu üzre yedimden 

ve ma‘lûmeden ahz ve kabz eylediği bin yüz guruşdan bâkî dokuz yüz guruş alacağım 

kalmağla suâl olunub alıvirmesi matlûbumdur deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’l-suâl merkum Mihail 

cevâbında meblağ-ı bâkî-i merkum dokuz yüz guruş müddeî-i merkum İstirati ? zimmetinde 

sahîha-i deyni olduğunu ikrâr ve i'tirâf itmeğin mûcibiyle meblağ-ı bâkî-i merkum dokuz yüz 

guruşun müddeî-i merkum İstirati edâsıyla mûmâ-ileyhe merkum Mihai,l iltizâm asâkir-i 

zabtiyye neferâtinden Postacı  Mustafa Çavuş yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-
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men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâlîs min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

     No:163 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi’nde sâkin iken işbu bin iki yüz seksen 

bir senesi şehr-i ramazaü’l-mübârekin ikinci güni vefât iden  Kul oğlu Süleyman bin İbrahim 

bin Abdulhak’ın zevce-i metrûkesi olub ber-vech-i âtî-i verâset-i da‘vâ iden ma‘rifetü’l-zât 

Salime bint-i Naim Havâce nâm Hatun meclis-i şer‘îmizde müteveffâ-yı mezûrenin diğer 

zevcesi müteveffâ Aişe Hatun’dan mütevellid sulb-i kebîr oğlu kaffe-i terekesine bi’l-verâse 

müştenilât-ı vaz‘ıyyedi mütehakkık olan İbrahim muvâcehesiyle  müteveffâ-yı mezûr 

Süleyman’ın hayâtında iki yüz guruş mehr-i müeccel-i tesmiyesiyle zevce-i menkûha-i 

medhûl-i bihâsı iken mezbûr Süleyman ile Hasan mahalle-i şer‘îmiz olan beyân-ı zimmetinde 

mütekarrir ve ma‘kud-ı âliye olan sâlifü’z-zikr iki yüz guruş mehr-i müeccelimden rızâ'mla 

ferâğ olarak ? olmamağla ol dahi ya‘nî işbu sene-i mübarek Cumâde’l-âhiresi ikinci güni 

beyân-ı tatlîk eylediğinden mâ-adâ mezbûrun beni ber-vech-i muharrer  tatlîk gününden vefât 

gününe değin üç def‘a ??? müteveffâ-yı mezbûrun menkûha-i metrûkesi olduğu ? terekesinde 

bana miras ve  ider deyü tasaddî eylediği da‘vâsı müvecceh olmadığından müddeîyân-ı 

mezbûre Fatıma Hatun da‘vâ-yı mezkûresiyle merkûm İbrahim’e bi-vech-i şer‘î muârazâdan 

men' ve def‘ olunduğunı medine-i mezbûre mahkemesinden huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-

emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hâmis min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin 

ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/85b 

     No:164 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi mütemekkinlerinden ve devlet-i 

âliyye tebaasının Rum Milleti’nden olub bundan akdem fevt olan  Hacı Havrasa veled-i İlya 

veled-i Atamek verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi ma‘rûfe Mariya nâm Hatun ? nâm 

Hatun ile sulb-i kebîr oğlu Nikola ve sulb-i kebîre kızları Katerina ve Destiyana’ya ahsar-ı 

tahkikatından sonra nefsinden asîl ve kebîre kızları ma‘rûftân ? merkumtan kızını 

verâsetlerinden vekîl-i müsecceleri oldukları işbu merbût-ı arzuhal-i sâhibesi merkum Mariya 

medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘î hatırda ibn-i kebîr merkum Nikola dahi hâzır 

olduğu halde fi'l-asl ? olub medine-i mezbûre  mütemekkin derûn-ı arzuhal-i mezkûrü’l-esâmî 
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tebaa-yı devlet-i âliyenin millet-i merkumesinden Anastas veled-i Yorgi muvâcehesinde bizim 

mevkûâlarımız merkumtan mevrûsemiz müteveffâ-yı merkum Hacı Hevras müntakil ve 

mevrûs iştirâken yedimizde mülk-i mevrûsemiz olub medine-i mezbûre çarşusında vâki‘  

ma‘lûmü’l-hudûd bir bâb abacı dükkânı bin iki yüz seksen bir senesi martı  seksen iki senesi 

şubatı  gaibâtına değin bin dört yüz guruş kâmilen iki bin dört yüz guruş oğlum hâzır-ı 

merkum Nikola benim ve müvekkilem kızlarım merkumtanından icâzetimiz olmaksızın 

merkum Anastas icâr ve teslîm ve meblağ-ı merkum bin dört yüz guruşun bin yüz guruşu 

merkum Anastas yedinden ahz ve kabz idüb bâkî-i merkum Anastas zimmetinde üç yüz guruş 

alacağım kalmış iken oğlum hâzır-ı merkum Nikola ? virmek içün içün me‘mûr-ı hâzurûnla 

dükkân-ı mezkûrı işbu seksen bir sene-i martı ibtidâ'sından itibâra iki sen değin merkum 

Anastas bin guruş (silik) eyledim deyü da‘vâ-yı ikrâr itmiş ise (silik) mezkûrun senevi icâr-ı 

zimmetli bin iki yüz otuz guruşdan iki seneliği iki bin dört yüz guruş iken merkum Anastas 

(silik) mezkûrın (silik) oğlum hâzır-ı merkum tagrîr ? mezbûr tagrîr ve gabin (silik) bi’l-asâle 

ve bi’l-vekâle tasaddî eylediğimiz gabin ve tagrîr-i da‘vâsından merkum Anastas ile (silik) elli 

guruş bilâ-makbûz sulh ve oğlu hâzır-ı merkumun icârına dahi bi’l-asâle ve bi’l-vekâle (silik) 

sulh-ı mezkûr istidârına müteallik-i âmme-i da‘vâdan tarafeynden beraber her birimiz asâlete 

ve vekâlete âherin zimmetlerini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile kabûl-i hâvî ibrâ ve iskât ve bu 

vechle (silik) eyledik deyü ikrâr ve tasdîkleri mübâşirleri  asâkir-i zabtiyye neferâtından  Dara 

Ahmed yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min 

Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:165 

     ? Antalya Kazâ’sı Naibi Molla ? tevki‘-i refî-i hümâyunum ? ma‘lûm ola ki  mevâki‘ 

ticâret  olan ba'zı mahallerde bulunan devlet-i âliye tüccârından memâlik ? ticâreti itmek 

(silik) ticâretce bazı şerâit imtiyâzını dereceyle başka başka ? şerîfden î’tâ olmasıolan nizâm-ı 

mukâzasından  olmakda tebaa-i gayr-i müslim tüccârından Antalya’da meskûn Vasili oğlu 

Zenail  oğlu nâm tacîr yedine ber-mûcib şurût ve nizâm-ı î’tâ kılınan berât-ı şerîfim Antalya 

Mahkemesi kayd mûcib ve mukâzasıyla amel ve hareket olunmak (silik) tüccâr-ı merkumanın 

vekîller ile istidâ' eyledikleri ticâret nezâreti tarafından bâ-takrîr olmuş olmağla( silik) 

 

     XVI/86a 

     No:166 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 
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     Medine-i Antalya mahallâtından Kiçi Bâli Mahallesi ahâlîsinden işbu merût-ı arzuhal 

sâhibi Duvacı Kul oğlan oğlu el-Hâcc İsmâîl bin Mustafa medine-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘îmizde medine-i mezkûre civârında meskûn Abdal tâifesinden derûn-ı arzuhal-i 

mezkûrda mezkûrü’l-esâmî İsmâîl Kethüda ibn-i Mustafa nâm kimesne muvâcehesinde 

merkum İsmâîl Kethüda benim yedimden malım olan kibin guruş kıymetli üç yaşında re‘s 

erkek boz devem otuz iki târihinden dört ay mukaddem merkum İsmâîl Kethüda bi-gayr-i 

hakk fuzûlî ahz etmek suâl olunub mevcûd ise aynen müstehlik ise de kıymet-i mekumdan 

hâlâ taleb iderim ba‘de’t-da‘vâ ve’l-ikrâr müddeî-i mezbûrdan ber-vech-i mübeyyen 

müddeâsına beyyine taleb olundukda ale’l-mahall ve ba‘de’l-mustahmil müdet-i mahal-i şer‘î 

mürûr itdikden sonra  müddeâm ber-vechle ? yokdur deyü ityân ihzâr-ı acz eyleyib yemîn 

dahi taleb olmamağla mûcibince müddeî-i mezbûr el-Hâcc İsmâîl da‘vâ-yi mezkûresiyle  

merkum İsmâîl Kethüda’ya bilâ-beyyine muârazadan men' olunduğı mübâşirleri  asâkir-i 

zabtiyye neferâtından Kubat Halil yediyle huzûr-ı âliyem yine i‘lâm olundu el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-aşer min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

     No:166 

      (silik) 

 

     XIV/87b 

     No:167 

     Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi ahâlîsinden Sirac  esnâfından 

Mezarcızâde Hafız Mehmed bin Hacı Ahmed meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i 

mezbûre mütemekkinelerinden ve tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti nisvânından bais‘ü’l-

râkim ma‘rifet-i şahs Mariya bint-i Bamal oğlu Dimitri nâm hatunun zevci ve tarafından zikri 

bey’  tasdîk-i vekîl sandık sarrâfı Vasili veled-i Zenail muvâcehesinde ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde olub müvekkile-i mezbûrenin yedine 

teslîm eylediğim iki yüz yetmiş senesi Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfesi evveli târihiyle müverrah ol 

târihde medine-i mezbûre nâib şer‘-i şerîf bulunan mir-i mirân-ı kirâmdan mükerremetlü El-

Seyid  Hüseyin Efendi’nin imzâsıyla tahmîl mahdûd bir kıt‘ahüccet-i şer‘i nâtık olduğu üzre 

pederim müteveffâ-yı el-Hâcc Ahmed ibn-i İsmâîl’den müntakîl  arsa ve kız karındaşım 

gaibtan   Fatıma ve Kamile Hatunlardan şer‘an ve müstakilen yedimde mülk ve hakkım olan 

medine-i mezbûrda ve mahalle-i merkumda vâki‘ bir tarafdan vekîl-i merkum Vasili menzili 

ve bir tarafdan Todoros oğlu Dimitri menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki 
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oda tahtânî bir gözlü ta‘bîr olunan oda ve bir mikdâr eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir 

bağçeli  müştemîl bir bâb mülk-i menzilimi bi’l-cümletü’t-tevâbi‘ ve’l-levâhik ve kâffe-i 

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 müvekkile-i mezbûre Hacı Mariya’ya yirmi dört bin beş yüz guruş bey‘ 

ve temlîk ve teslîm eyledikde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yirmi dört bin beş yüz guruşı 

müşterî-i müvekkile-i mezbûre Hacı Mariya  yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz 

eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â benim alâka ve medhâlim 

kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla müşterî-i müşterî-i müvekkile-i mezbûre Hacı Mariya ‘nın 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdur dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Mahkeme Kâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

Cedidci oğlu Hacı Hasan Ağa 

Cedidci oğlu İsmâîl Ağa 

Hacı oğlu Osman Ağa 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

ve gayr-i hum  

 

     No:168 

     Medine-i Antalya’ya tâbi‘ (silik) Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt olan Halil 

Kara Mehmed bin Süleyman Abdullah  verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Amine  Hatun 

bint-i Aişe sulb-i kebîr oğulları Ali ve Mehmed ve sulbiyye-i kebîre kızı Fatıma münhasıra 

olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra merkum Mehmed asâkir-i 

şâhânede olan ? olmakda ve derûn-ı vekîl mâlını Hafız kıbel-i şer’i ve nasb ve ta‘yîn olunan 

li-ebeveyn er karındaşımla ma‘rifetü’z-zât zevce-i mezbûre Ünzile Hatun ve bint-i kebîre-i 

mezbûre  Fatıma Hatun 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 

mezbûrudur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Zi’l-ka‘deü’ş-

şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 
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Dişi deve aded 1     Erkek deve aded 1 

1500 guruş      1300 guruş 

 

İki yaşında torum aded 1    Öküz çift aded 2 

400 guruş      2000 guruş 

 

Davar aded 4      İnek aded 2 

1600 guruş      6000 guruş 

 

Kısrak aded ?      Merkeb aded 1  

1200 guruş      250 guruş 

 

Hırdavat menzili   

150 guruş 

 

Cem‘an yekûn  

14400 guruş 

 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn     Mehr-i zevce  

212 guruş      101 guruş 

 

Resm-i kısmet      Kaydiyye defteri 

365 guruş      22 guruş 

 

Varaka-bahâ'   

2 guruş 

  

Masârif-i müteferrika  

797 guruş 
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Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

13603 guruş 

 

Hissetü’z-zevcetü’l mezbûre    Hissetü’l-kebîr Ali 

1703 guruş      4763 guruş 

 

Hisse-i ibn-i Mehmed     Hissetü’l-kebîre Fatıma 

4760 guruş      2380 guruş 

 

meblağ-ı  merkum on üç bin altı yüz üç guruşdan nısf-ı mezbûre Ünzile Hatun ve bint-i 

kebîre-i merkum Fatıma Hatun hisse-i varîsleri tereke-i mezbûreye vaz‘ü’l-yed olan ibn-i 

kebîr merkum Ali yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz iderüm mefkud-ı merkum 

Mehmed hisse-i varîsden olan dört bin yedi yüz atmış guruş kıyam mezbûr Ali yedine ?teslîm 

olunduğı işbu mahalle şerh virildi 

 

     XIV/88a 

     No:169 

     Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi tâbi‘ Osman Halifeler Karyesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem fevt olan Abdullah bin Osman bin İbrahim’in verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi ? Hatun bint-i Ebubekir ve Durkadın Hatun bint-i Ali ile kendünden evvel fevt olan 

Emine Hatun bint-i Süleyman’dan mütevellide sulb-i kebîr oğlulları Molla Osman ve 

Mehmed ve sulbiyye-i kebîre kızı Meryem ve zevce-i sabıka-i mezbûre ? Hatun’dan 

mütevellidler sulb-i sagîr oğlu Musa ve sulbiyye-i sagîre kızı  ? münhasıra olduğu inde’ş-

şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sigâr-ı mezbûrunun tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan vâlidesi ma‘rifetü’l-zât zevce-i mezbûre ? Hatun 

kendünün ma‘rifetü’l-zât zevce-i mezbûre Durkadın Hatun ve verese-i kibâr taleb ve 

ma‘rifetleri ve nâibimiz Mustafa Efendi ma‘rifet 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‘ aşere min Şevvâlü’l-

mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 

Tahtânî mülk-i menzil    ? menzili? 
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2000 guruş      600 guruş 

 

Kara sagîr öküz çift  aded 5    Camus aded 3 

5000 guruş      2400 guruş 

 

Tavar ? aded1  On iki yaşında Tavar  aded 1 

1000 guruş 400 guruş 

 

? Erkek deve aded 4 

500 guruş 4800 guruş 

 

Dişi deve aded 3 İki yaşında torum aded 1 

2400 guruş 500 guruş 

  

Tahtânî oda aded 1 Kısrak  aded 10 

1000 guruş 4500 guruş 

 

? aded 1 Boz sagir inek aded 7 

5000 guruş 1550 guruş 

 

İkişer yaşında (silik) aded 3 Tavuz aded 1 

600 guruş 200 guruş 

 

Bir yaşında (silik) aded 3 Def‘a buzağılı inek aded 1 

300 guruş 400 guruş 

Kebîr anbar aded 1 Evani nühâns aded 82 

4000 guruş 1641 guruş 

 

? takım aded 2 Kilim aded 2 

450 guruş 350 guruş 

 

Kilim aded 2 Çul aded 2 

500 guruş 80 guruş 
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(silik) Tavar res‘ 66 

1100 guruş 1650 guruş 

 

Koyun aded 10 ? Tüfenk aded 3 

600 guruş 1800 guruş 

 

Kara takım tüfenk aded 1 Bıçak aded 2 

150 guruş 80 guruş 

 

? tabanca çift aded 1 Yağdanlık aded 5 

500 guruş 400 guruş 

 

Benazir aded 50  Arı kovanlık aded 10 

600 guruş 250 guruş 

 

Hınta keyl 400 Şair keyl 200 

6800 guruş 2000 guruş 

 

Erkek merkeb aded 3 Dişi merkeb 5 

700 guruş 1000 guruş 

 

Kahve takım aded 1  Êntari aded 5 

30 guruş 100 guruş 

 

(silik) aded 3 (silik) aded 1 

100 guruş 30 guruş 

 

Çift hınta 1 ? aded 5 

30 guruş 30 guruş 

 

(silik) (silik) 

80 guruş 250 guruş 

 

(silik) 
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Hissetü’z-zevcetü’l-mezbûre ? Hatun Hissetü’z-zevcetü’l-mezbûre ? Hatun 

2129 guruş 17 para 2129 guruş 17 para 

 

Hissetü’l-abinü’l-kebîrü’l-merkum Hissetü’l-abinü’l-kebîr Molla Osman 

Mustafa 5962 10 para 

5962 guruş 16 para 

 

Hissetü’l-abinü’l-sagîr Musa Hissetü’l-binte’l-kebîre Meryem Hatun 

5962 guruş 16 para 2981 gurş 8 para 

 

Hissetü’l-binte’l-sagîrü’l-mezbûre Neslihan 

2981 guruş 8 para 

 

Ba‘de’l- mirûr sahhü’l-bâkî otuz dört bin yetmiş bir guruşdan zevce-i mezbûtan ? Hatunlar  

hisse-i ırsiyyesi olan iki bin yüz yirmi dokuz guruş olan yedişer para  dört bin iki yüz elli 

guruş otuz ? ahz ve kabz ve sagîr-i mezbûr (silik) mezbûr hisse-i ırsiyyem olan beş bin dokuz 

yüz seksen bir guruş sekiz para ve bint-i sagîrü’l-mezbûre ? olan iki bin dokuz yüz seksen bir 

guruş sekiz para ki cem’ân sekiz bin dokuz yüz kırk iki guruş yirmi dört paralı dali vâlideleri 

ve vasileri ma‘rifetü’l-zât zevce-i mezbûre ? Hatun  merkumun Mustafa ve Molla Osman ve 

Mehmed dahi ber-mûcib-i defter-i kassâm ırsiyyelerini ahz ve kabz eylediklerini nâib mûmâ-

ileyh izn ve takrîr etmeğin iş bu mahalle şerh virildi 

  

     No:170 

      Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından ? Karyesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem fevt olan Karaca oğlu İsa bin Mehmed ibn-i Abdullah’ın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkeleri Şerife bint-iHüseyin ve Fatıma Hatun bint-i Ebubekir ile zevce-i 

mezbûre Şerife Hatun’dan  mütevellidler sulb-i kebîr oğlu Mehmed  ve sulb-i sagîr oğlu 

Süleyman ve sulbiyye-yi sagîre kızı Fatıma zevce-i ? Fatıma hatun’dan mütevellid sulb-i sagîr 

oğlu Velialdin’e münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra 

ibn-i sagîr-i merkum Süleyman ve bint-i sagîre-i mezbûre Fatıma’nın tesviye-i umûrına kıbel-

i şer‘den mansûb vasîleri vâlideleri mezbûre Şerife Hatun ibnü’l-sagîr-i mezbûr Velialdin’in 

kezâlık tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri vâlidesi ma‘rifetü’l-zât zevce-i 

mezbûre Fatıma Hatun ibn-i kebîr-i merkum Mehmed taleb ma‘rifetleri ve nâibimiz Mustafa 
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Efendi ma‘rifet 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’l-hâdî aşere min Şevvâlü’l-mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil bâb aded 1 Kebirce anbar aded 1 

2400 guruş 1500 guruş 

 

Erkek deve res‘ 1 Dişi deve res‘ 

500 guruş 1000 guruş 

 

Öküz çift Erkek merkeb aded 1 

700 guruş Dişi merkeb aded 1 

  600 guruş 

 

Kovan arı aded 40 Çift  ?  

2400 guruş 100 guruş 

 

Yatak yakım aded 1 Hınta keyl 20 

150 guruş 400 guruş 

 

Şaîr keyl 15 Çuval çift aded 2 

120 guruş 50 guruş 

 

? çift aded 2 Çul aded 2 

60 guruş  80 guruş 

 

Kilim aded 1 Kazgan aded 1 

100 guruş 150 guruş 

 

Leğen aded 2 Tencere aded 2 

70 guruş  60 guruş 

 

Yağ tabesi aded 2 Bakır aded 2 



237 

 

 

30 guruş  10 guruş 

 

Gümüşlü tüfenk aded 1 Tabanca takım aded 1 

300 guruş 40 guruş 

 

Kebîr bıçak aded 1 ? aded 2 

40 guruş  120 guruş 

 

Hırdavat menzil 

350 guruş 

 

Cem‘an yekûnü’l-ihrâcât  

9750 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

(silik)  Mehr-i zevce-i Şerife Hatun 

250 guruş 51 guruş 

 

Mehr-i zevce-i Fatıma Hatun Resm-i kısmet 

101 guruş 244 guruş 

 

Kaydiyye defteri Varaka-bahâ' 

14 guruş  2 guruş 

 

Cem‘an yekûn 

662 guruş 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

9011 guruş 

 

Hissetü’l- zevcetü’l-mezbûre şerife Hissetü’l- zevcetü’l-mezbûre Fatıma  

Hatun   Hatun 

561 guruş 561 guruş 
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Hissetü’l-ibnü’l-kebîr-i merkum Hissetü’l-ibnü’l-sagîr-i merkum  

Mehmed  2272 guruş 

2272 guruş 

 

Hissetü’l-binte’l-sagîrü’l-mezbûre  Hissetü’l-binte’l-sagîrü’l-mezbûr 

Fatıma   Velialdin 

1126 guruş 2272 guruş 

 

Sahh 

     XIV/90a 

     No:171 

     Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından ? ahâlisinden iken bundan akdem 

fevt olan Gedik oğlu Hasan Ali bin Ali bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Ümmügülsüm  Hatun ile sulb-i kebîr oğlu Osman  ve sulbiyye-i kebîre kızı Aişe  münhasıra 

olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra merkumandan merkum Osman 

bint-i kebîr-i mezkûre Aişe Hatun zât-ı ma‘rife ve zevce-i mezbûre  Ümmügülsüm Hatun 

taleb ve ma‘rifetleri ve nâibimiz Mustafa ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrir ve ve terkîm ve 

beyne’l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrudur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’ ? aşere min Şevvâlü’l-

mükerrem li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 

Mülk-i menzili bâb     Öküz çift aded 1 

3000 guruş      900 guruş 

 

İnek aded 1      Dişi deve aded 1  

700 guruş      1400 guruş 

 

Erkek merkeb aded 1     Kovan aded 5 

300 guruş      300 guruş 

 

Hınta keyl  5      ? aded 150  

1400 guruş      400 guruş 
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Şaîr kile 1      Evânî-i nuhâs kıyye 23  

300 guruş      200 guruş 

 

Kızıl çuval çift aded 2    Kilim aded 4 

130 guruş      600 guruş 

 

Köhne kilim aded1     Keyl 5 

40 guruş      70 guruş 

 

Çuval çift aded 2     ?çift aded 1 

40 guruş      40 guruş 

 

Def‘a hınta kile 7     Şaîr kile 5 

140 guruş      50 guruş 

 

Çuka aded 2      Boz keçi aded 2 

50 guruş      50 guruş 

 

?aded 2      Tavar dişi aded 3 

50 guruş      600 guruş 

 

Alacak keçisi aded 1     Kara takım tüfenk aded 1 

50 guruş      50 guruş 

 

Hırdavat-ı menzil 

100 guruş 

 

 

Cem‘an yekûn  

9520 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn     Mehr-i zevce 
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95,5 guruş      101 guruş 

 

Resm-i kısmet      Kaydiyye  

238 guruş      14,5 guruş 

 

Varaka-bahâ'   

2 guruş 

 

Cem‘an yekûnü’l-ihrâcât  

451 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

9069 guruş 

 

Hissetü’z-zevcetü’l Ümmügülsüm Hatun   Hissetü’l-ibnü’l-kebîr Osman  

1133 guruş 15 para     5290 guruş 16 para 

 

Hissetü’l-binte’l-sagîre Aişe Hatun 

2645 guruş 

 

sahhü’l-bâkî meblağ-ı merkum dokuz bin atmış dokuz guruşdan zevce-i mezkûre 

Ümmügülsüm Hatun ile bint-i kebîr-i merkume Aişe Hatun’a hisse-i irsiyyelerini mezbûreye 

vaz‘ü’l-yed olan ibn-i kebîr-i merkum Osman yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz idüb 

hukuk-ı mîrâsa müteallike-i âmme-i devâîden tarafeynden her biri âherin zimmetini kabûl-i 

hâvî ibrâ ve iskat eyledik işbu mahalle şerh virildi 

 

     No:172 

     Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesine tâbi‘ (silik) sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Aişe Hatun bint-i Hasan bib Abdullah verâset-i zevce-i  metrûkesi  ? ile 

vâlidem Ümmügülsüm Hatun bint-i Musa ve  li-ebeveyn er karındaşım Osman’a münhasıra 

olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i kibâr merkumun taleb 

ve ma‘rifetleri ve nâibimiz el-yed Mustafa ma‘rifet  ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrir ve 

terkîm 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 
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Nakd ? altunı  ? takım     

380 guruş      (silik) 

 

Bakır kuşak aded 1 Kilim aded 2   

100 guruş 550 guruş 

 

Yelek çift aded 1 Katni entari aded 1 

100 guruş 150 guruş 

 

Şalvar aded 1 çuka yelek? aded (silik) 

60 guruş 150 guruş 

 

Tabak takım aded 1 ? 

350 guruş 201 guruş 

 

Gömlek aded1 Kumaş entari aded1 

100 guruş 120 guruş 

 

(silik) aded 2 (silik) adede 2 

20 guruş 25 guruş 

 

Hırdavat menzil  ? aded 5 

50 guruş 15 guruş 

 

Beyaz (silik) Müsta‘mel şalvar aded 2 

100 guruş 40 guruş 

 

Gömlek aded 2 Siham aded 2 

30 guruş 10 guruş 

 

? çift aded 1 ? aded 1 

15 guruş 20 guruş 
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Cem‘an yekûn 

2721 guruş 

0150 guruş        (silik) ve masârifat-ı müteferrika 

2571 guruş        takım (silik) 

 

 

Hisse-i bint-i Hüseyin Hisse-i mezbûre 

1285,5 guruş 857 guruş 

 

Hisse ? Osman 

428,5 guruş 

 

 

sahhü’l-bâkî-i meblağ-ı mezbûr iki bin beş yüz yetmiş bir guruşun verese-i merkumundan 

ümmü-i mezbûr Ümmügülsün Hatun ve Osman hisse-i ırsiyyelerini (silik) olan merkum 

Hüseyin yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz idüb hukûk-ı mîrâsa müteallike-i 

da‘vâdan  tarfeynden zimmetini kabûlini hâvî ibrâ ve iskât eyledikde işbu mahalle şerh virildi 

 

Hissetü’l-zevcetü’l-mezbûre Fatıma Hissetü’l-binte’l-kebîrü’l-mezbûre 

Hatun  Saliha Hatun 

388 guruş 30 para       2721 guruş 10 para 

 

bint-i mezbûre Saliha Hatun’un ? merkum hisse-i vârisim olan iki bin yedi yüz yirmi bir guruş 

on parayı zevce ve vekîl-i müsbit-i şer‘iyyesi merkum Mehmed müteveffâ-yı mezbûr ki 

terekesine bi’l-verâse vaz‘ü’l-yed bulunan zevce-i mezbûre Fatıma Hatun yedinden bi’l-

vekâle tamâmen ahz ve kabz ve istikâ-i hakk dâhil-i defter-i kassâm terekeden bi’l-vekâle ibrâ 

ve zimmet eylediğini hisse-i şer‘iyyem zevce-i mezbûre muvâcehesinde ikrâr ve i'tirâf 

eylediği işbu mahalle şerh virildi 

 

     XIV/91b 

     No:173 

     Medine-i Antalya dahîl-i surunda Ahi Yûsuf Mahallesi esnâfından rikâb-ı şâhâne 

kapucubaşılarından meclis-i livâ a‘zâsından rif'atlü Ali Mahlas Ağa ibn-i İsmâîl  Ağa meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde sulb-i kebîr mahdûmi Hamidli Mehmed Cemalialdin Efendi hâzır olduğu 
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halde bin iki yüz seksen senesi Teke Sancağı a'şâr mültezimi yüz kıt‘a ? tarafından müseccel-i 

vekîl-i hisseleri Baba oğlu Kara muvâcehesiyle bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin her biri yedimle şer‘-i müstakîlen mülk ve 

hakkım olub mârü’l-zikr Ahi Yûsuf Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan ba'-zân köşk ta‘bîr 

olunur  hane-i bağçesi ve ba'-zân Ahi Yûsuf tereke-i şerîfesi ve iki tarafdan Mübayacızâde 

Mustafa bey konağı ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî iki oda ve bir kahve ocağı 

ve bir aded köşk ve bir şadurvan ve bir ahur ve bir samanlık ve bir mikdâr eşcâr-ı müsmire ve 

gayr-i müsmireli bağçe ve sâir müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb selamlık konağını doksan 

bin guruş ve yine mahalle-i merkumda kâin bir bâb tarafdan mûmâ-ileyh Mübayacızâde 

Mustafa Bey bağçesi ve bir tarafdan Moravi Yusuf ve Arab Cemil menzilleri ve tarafını tarîk-

i âmm ile mahdûd fevkanî dört oda ve bir matbah ve tahtânî bir oda ve bir ahur ve bir mikdâr 

eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bağçe derûnunda mevcûd bir aded husûs ve müştemilât-ı 

sâire ma‘lûmeyi hâvî bir bâb cezâiresini dahi atmış beş guruşla ikisini cem‘an yüz elli bin  

guruş bi’l-cümletü’t-tevâbi‘ ve’l-levâhik ve kâffe-i 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 yine ? bey‘ ve 

temlîk üzre vekîl-i merkum Baba oğlu yine 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 yüz elli guruşun yüz on yedi bin guruş ? mezkûre seksen senesi a'şâr-ı 

bedelinden mahdûdum hâzır mûmâ- ileyh ile Mehmed Cemaleddin Efendi’nin sahîha-i deyni 

olan yüz on yedi bin guruş takâs ve mahsûb idüb merkum  Kara  Bey ben dahi makasid ve 

kabûl ve bâkî olunur üç bin guruşı mahdûm mûmâ-ileyhin işbu hâzır-ı bi’l-meclis 

mülteziminden Nikola veled-i ? olan otuz  üç bin guruş havâle (silik) sahîh-i şer‘î ile bi’l-

muvâcehe havâle ol dahi devlet-i mezkûreyi kabûl etmek ol vech ile ben menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrın semen-i ve merkum Kara Bey ile merkum Nikola hâzır-ı mûmâ-ileyhadan 

alacaklarım beni her birimiz istifâ' eyledik fî-mâba‘d konağı mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ 

ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla merkum Kara Bey’in mülk-i 

müşterâsı olmışdır dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

A‘zâdan fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi 

Tüccârdan  Mehmed  Efendi  

Tüccârdan Azari Mehmed Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 
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Muhzır Salih Ağa 

(silik) 

 

     No:174 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden İstanos Nâhiyesi kurasından Çuğalar Karyesi 

ahâlîsinden işbu merbût-ı arzuhal-i sâhibi Kocagöz oğlu Veliüddin ibn-i Süleyman  medine-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde yine karye-i mezbûre ahâlîsinden derûn-i 

arzuhalde mezkûrü’l-esâmî Solak oğlu Ömer bin Ahmed ve sulb-i kebîr oğlu Ahmed nâm 

kimesnele muvâcehelerinde üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb işbu târihden üç ay 

mukaddem benim karye-i mezbûrede vâki‘ menzilimi mekuman Ömer ve Ahmed ? takrîbi 

içün derûnunda mevcûd kırk buçuk hatab ve yirmi yük cer’â ve sekiz aded?ve beş katnî ve üç 

aded tahta kürek ve dört keyl soğan ve altı keyl hınta ve bir aded keçi ve iki aded ? merkuman  

ahz ve kabz itmeleriyle suâl olunub eşyâ-yı mahdûd-ı mezkûr-ı mevcûd (silik)  ise kıymet-i 

müsbitlerini taleb iderim deyü da‘vâ eyledikde merkuman  Ömer ve Ahmed hükümet-i 

mahalliyye ma‘rifetler? nizâm-ı istintâk olunduklarında cevâbında müddeî-i merkum 

Veliyüddin müddeâsını külliyen inkâr etmekle müddeî-i merkum Veliyüddin müddeâsını 

mutâbık-ı beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden aczîyet-i izhâr idüb talebiyle 

merkuman Ömer ve Ahmed bi’l-muvâcehe vech-i şer‘î üzre tahlîf olunmalarıyla mûcibince 

müddeî-i merkum Veliyüddin da‘vâ- yi mezkûresiyle mekuman Ömer ve Ahmed’e bilâ-

beyyine muârazadan men' olunduğı mübâşirleri asâkir-i zabtiyyeden Bostancı Mustafa Çavuş 

yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li- men lehü’l-emr fi’l-yevmi’t-tâsi‘ve’l-işrîn 

min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/92a 

     No:175 

     Medine-i Antalya’ya tâbi‘ ? ahâlîsinden iken bundan akdem fevt olan Halil oğlu Osman 

bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Kamile Hatun bint-i  (silik) ile sulb-i 

sagîr oğlu ? vâlidem Hadice Hatun bint-i Mehmed’e münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûre tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb 

vasî vâlidesi ma‘rifetü’l-zât zevce-i mezbûre Kâmile Hatun ve vâlidem Hadice Hatun taleb ve 

ma‘rifetleriyle ve nâibimiz Mustafa izn 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 
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mezbûrdur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâdî aşere min Zi’l-ka‘deü’ş-

şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Erkek deve res‘ 2     Dişi deve res‘ 1 

2000 guruş      1200 guruş 

 

Öküz aded 1      Merkeb res‘ 1 

500 guruş      150 guruş 

 

Kara sığır ineği res‘ 2     Evânî-i nuhâs kıyye 10 

600 guruş      250 guruş 

 

Müsta‘mel çadır aded 1    Müsta‘mel seccâde aded 1 

150 guruş      150 guruş 

 

Yatak takım aded 1     Ala çuval yük aded 1 

200 guruş      75 guruş 

 

Çuval çift aded 4     Şaîr keyl 1   

120 guruş      200 guruş 

 

?       Kazgan aded 1 

(silik)       130 guruş 

 

İbrik aded 1      Yağ 1 

50 guruş      20 guruş 

 

Tas aded 1      Hırdavat menzil  

300 guruş      (silik) 

 

 

Cem‘an yekûn  

6790 guruş 
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Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn ve     Resm-i kısmet 

vasiyyet-i müsbit     175 guruş 

253 guruş 

 

Kaydiyye defteri     Varaka-bahâ' 

10 guruş      1 guruş 

 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevcetü’l- Kâmile Hatun   Hissetü’l-mezbûre ? Hatun   

794 guruş      1295 guruş 

 

Hissetü’l-binte’l-sagîrü’l-mezbûre  

4111 guruş 

      

     No:176 

     Medine-i Antalya mahallâtından Sofular Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem fevt iden  

Fatıma bint-i el-müteveffâ-yı el-Hâcc İsmâîl bin Mehmed bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i 

metrûkî Mehmed bin Hacı Halil ile sulbiyye-i kebîre kızı Havva ve vâlidesi Aişe Hatun bint-i 

Ebubekir ve li-ebeveyn sagîre er karındaşı Ali li-ebeveyn kebîre kız karındaşı Atike Hatun’a 

münhasıra ba‘de’l-kable’l-kasım bint-i  sagîr-i mezbûr dahi fevt olub verâset-i babası  

merkum Mehmed (silik) İsmâîl’in anası mezbûre Aişe Hatun’a münhasıra ve sahîh-i mislli 

mîrâsları ? ve ale’l-iktizâ itmiş iki sehmden olub sihâm-ı mezbûredein kırk sekiz sehmi  

merkum Mehmed’e on sekiz sehmi mezbûre Aişe Hatun dört sehmi sagîr-i merkum  Ali’ye 

iki sehmi mezbûre Atike Hatun’a isabeti tahkikinden sonra sagîr-i mezbûrenin  Ali’nin 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i mansûb (silik) Kasab el-Hâcc Halil Ağa ibn-i 

Abdulkerim vesâir verese-i kibârdan taleb ve ma‘rifetleriyle ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile tahrîr 

ve terkîm ve beyne’l-verese ve bi’l-faraziyyetü’ş- şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûredir ki ber-vech-i âtîü’zikr olunur fi-gurre-i Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti 

ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 
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Kendünden evvel fevt olan babası 

müteveffâ-yı Kara Kemal oğlu  

Kasab el-Hâcc İsmâîl müntakîl(silik) 

defter-i kassam hisse-i ırsîyyesi 

 

 

Hamam takım aded 1 Salta aded 1 

111 guruş      200 guruş 

 

Kabak aded 1      Bıcak aded 1 

15 guruş      35 guruş 

 

? yüzi aded 3      Şalvar aded 2 

140 guruş      50 guruş 

 

Köhne çitari entari aded 2    Döşek çarşaf mâ-yağlık aded 3 

70 guruş      20 guruş 

 

(silik) 

 

Yekûn 

11547 guruş 35 para 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Müteveffâ-yı mezbûrun ile malından   Resm-i kısmet 

müteveffâ-yı merkum el-Hâcc Halil   244,5 guruş 

mezbûreyi hayatında sarf eylediği 

müteveffâ-yı mezbûrun ve vârisinin 

ikrâr ve tasaddî ? sabît olan meblağ 

1391 guruş 

 

 

Kaydiyye       Varaka-bahâ' 
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17 guruş      23 guruş 

 

Masarifât-ı müteferrika    Müteveffâ-yı mezbûrun hal-i sagîrinde 

83 guruş      vasî  olub  (silik ) olan Hacı Halil 

       Babası terekesinden alacağı olub ba’de’l 

       subût tereke-i müteveffâ-yımerkum Hacı 

        ? zabt olunan ber-mucîb nizâm-ı resm  

       tahsiliyesi  

       203 guruş 

 

Ber-mucîb nizâm-ı harc 

77 guruş 

 

Cem‘an yekûnü’l-ihrâcât  

2123 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

9323 guruş 35 para 

 

Hissetü’z-zevceü’l-mezbûr Mehmed   Hissetü’l-mezbûre Aişe 

6283 guruş 35 para     2355 guruş 

1957 guruş 35 para                                                    1506 guruş  

4326 guruş      1839 guruş 35 para 

 

Hisse-i ? mezbûr Ali 

523 guruş 20 para 

523 guruş 

555 guruş 

     XIV/93b 

     No:177      

     Medine-i Antalya mahallâtından Sofular Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem fevt iden 

Karakale oğlu el-Hâcc İsmâîl bin Mehmed bin Abdullah’ın sulb-i sagîr oğlu Ali ve sulbiyye-i 

sagîre kızları Fatıma ve Atike’nin li-ebeveyn emmileri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den 

bâ-hüccet-i şer‘iyye dahi mansûbeleri Karakale oğlu el-Hâcc Halil bin Mehmed Abdullah bu 
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def‘a ?itmiş sigar-ı mezbûre bint-i mezbûre Fatıma dahi fevt ve diğer bint-i Atike bilâ-

kardeşide olduğu müsbit bulunmuş ve ibn-i Ali hâlâ sagîr olduğu cihetle sagîr-i mezbûr 

Ali’nin tesviye-i emirlerine bu def‘a vasî-i nasb olunan Kasab  el-Hâcc Halil Ağa ibn-i 

Abdulkerim vasî-i sabık müteveffâ-yı merkum el-Hâcc Halil’in (silik) sagîrinin tesviye-i 

emirlerine dahi kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan min-kable’l-âlem ceddleri İbiş 

oğlu Molla İsmâîl ibn-i Abdulcelil vesâir verese-i kibârdan taleb ve iltimâslarıyla bin iki yüz 

yetmiş bir senesi şehr-i Muharremü’l-harâmın on beşinci gününde vasî-i nasb  ? merkum  el-

Hâcc Halil’in târih-i vefatı  olan işbu bin iki yüz seksen bir senesi Şevvâlü’l-mükerremin 

yirmi ikinci gününe değin yüz on yedi ay sagîr-i mezbûr Ali’nin mâlından bi’l-vesâye makbûz 

ve masarifinin evâsıt olunan muhâsebeleri defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur fi-gurre-i 

Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Ber-mûcîb derûn-ı defter-i kassâm-ı âtikde muharrer hisee-i sagîr-i mezbûr Ali  

16270 guruş 

09360 guruş 30 para 

25630 guruş 30 para   

00523 guruş 15 para   vasî-i sâbık müteveffâ-yı merkumun hayâtında ? hâsıl olan 

26154 guruş 05 para 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Mevrûs-ı merkumdan sagîr-i mezbûrun  Vasî-i müteveffâ-yı merkum  

tâkiyyesine vasî-i sabık müteveffâ-yı  terekesinden tahsîl kılınan meblağ 

merkumun icâb-ı şer’iyye ?    içün ber-mucîb nizâm resm-i tahsîli 

8919 guruş      375 guruş 

 

Ber-mucîb nizâm (silik) Kaydiyye 

60 guruş      14 guruş 

 

Varaka-bahâ'      

5 guruş 

  

Cem’an-yekûnü’l-ihrâcât  
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9373 guruş 

 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

 

16781 guruş 05 para 

0100 guruş 00 para   Antalya’da Sağırlar Mahallesi’nde bir bâb mülk-i menzilden ? olunan 

15781 guruş 05 para 

00750 guruş 00 para 

15031 guruş 05 para 

00033 guruş 30 para 

14997 guruş 15 para 

02250 guruş 00 para 

17247 guruş 15 para 

 

 

     XIV/94a 

     No:178 

     Medine-i Antalya mahallâtından Ekdir Hasan Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem 

vefât iden Karakale oğlu  el-Hâcc Halil bin Mehmed ibn-i Abdullah’ın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Molla İsmâîl bin Abdulcelil ve mezbûrden mütevellideler  

sulb-i sagîre kızları Hadice ve Zeliha ile kendünden evvel fevt olan zevcesi Kâmile bint-i 

Abdulrahim nâm hatundan mütevellidleri sulb-i kebîr oğlu Mehmed ve Süleyman ve Hasan 

ve sulbiyye-i kebîre kızları Fatıma ve Şerife’ye münhasıra olduğu lede’ş-şerü’l enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra sagîrtan-ı mezbûrtan Hadice ve Zeliha’nın min-kable’l-âlem 

ceddleri ?oğlu Molla İsmâîl bin-el-merkum Abdulcelil verese-i kibâr mezbûrdan Mehmed ve 

Süleyman ve Hasan ve Fatıma ve Şerife ve zevce-i mezbûre Aişe 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 mezbûr ve defteridir ki ber-vech-i âtîü’z-zikr olunur fi’l-

yevmi ve’l-işrîn min Şabanü’l-muazzam li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Cedid ?takım aded 1     Müsta‘mel türkmen takımı aded 1 

350 guruş      180 guruş 
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Def‘a müsta‘mel türkmen takım   Müsta‘mel mertebânî kilimi aded 1 

aded 1       50 guruş 

130 guruş 

 

Müsta‘mel türkmen takım aded 1   Müsta‘mel çul aded 1 

20 guruş      45 guruş 

 

Def‘a müsta‘mel çul aded 1    Def‘a müsta‘mel cedid çul aded 1 

25 guruş      50 guruş 

 

?aded 5      Müsta‘mel ?takımı aded1 

130 guruş      30 guruş 

 

(silik)       ?yorgan  mâ-çarşab 

5 guruş      70 guruş 

 

?köhne  yorgan aded1     Basma yüzlü yamuk şilte aded 1 

20 guruş      40 guruş 

 

Basma şilte aded1 maa-kayd    Basma yüzlü ?minderi aded 4 

30 guruş      35 guruş 

 

Deve yünü memlû basma yüzlü   Hamam su güğümü aded1 

yasdık aded 5      50 guruş 

30 guruş 

 

Sagîr güğüm aded 1     Sagîr bakrac  aded 1 maa-kayd 

20 guruş      30 guruş 

 

Def‘a su bakracı aded 4    Nuhâs şerbet tası aded 1  

25 guruş  

 

Nuhâs su güğümü aded 1    (silik) 
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50 guruş      25 guruş 

 

Def‘a kadayıf tebsisi aded 1    Def‘a su tası aded1 

25 guruş      21 guruş 

 

Def‘a kadayıf tebsisi aded 1    Tuncel huni aded 1 

40 guruş      35 guruş 

 

Hamam  leğeni aded 1    Def‘a çamaşur leğeni aded  

48 guruş      65 guruş 

 

Kebirce  kazgan      Kabaklı sahan aded 2 

21,5 guruş      40 guruş 

 

Hurda bakır kuşak aded 15    Köhne leğen ibrik aded 1 

245 guruş      20 guruş 

 

Sunnî  yüzlü yorgan aded1     Şalvar  

185 guruş      124 guruş 

 

Resm-i zarf aded 6     Kahve tebsisi aded 2   

60 guruş      Tabak aded 1 

(silik) aded1   

Tahda tabesi 1 

       90 guruş 

 

(silik) aded 3      (silik) deve res’ 3 

1800 guruş      2600 guruş 

 

Torımlı deve aded 1     Bâr-gîr res‘ 1 

165 guruş      400 guruş 

 

Merkeb res‘ 1      Kurşun keyli  ?  

250 guruş      2000 guruş 
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Def‘a? aded 2      (silik) sarık  

Yedinde dişi deve res’ 2    250 guruş 

Torum res’ 1 

2300 guruş 

 

Danalı inek aded 1     Dişi mâ-kuzu res’8 

250 guruş      485 guruş 

 

(silik)        Def‘a havlı yedinde yelek  

       (silik) 

 

(silik)       (silik) 

210 guruş 

 

Çitari res’ 13      Mülk ve teke res’  

340 guruş      210 guruş 

 

Çoban Sarı? İbrahim       Def‘a  ceyş aded 7 

yedinde (silik)      mezbûre yedinde  

       180 guruş 

 

Def‘a yelek? aded 3     Karayazırda sarı ve ayân oğlu  

mezbure yedinde      ibn-i yedinde res’ 40 

100 guruş      1000 guruş 

 

Köhne çuval çift aded 5    Def‘a çuval aded 7 

100 guruş      140 guruş 

 

Cedîd çuval aded (silik)    Cedîd çuval çift aded 4 

60 guruş      160 guruş 

 

Müsta‘mel harîr aded 1    Boncuklu deve yuları aded 9 
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5 guruş      135 guruş 

 

? aded 1      Deve çakıları aded 7 

60 guruş      185 guruş 

 

Kürek aded 1      Çakı aded 3 

10 guruş      20 guruş 

 

?bir takım      Tahta sanduk aded 2 

100 guruş      35 guruş 

 

Çuka heybe aded 1     Müsta‘mel abani sarık aded 1 

60 guruş      30 guruş 

 

Yelek gömlek aded 3     Ma‘ uçkur aded 3 

Don aded 2      8 guruş 

150 guruş 

 

Müsta‘mel yün entari aded 3    (silik) aded1 

100 guruş      175 guruş 

 

Müsta‘mel çuka salta aded 1    Sagir çekiç aded 1 

Fes aded 1      10 guruş 

30 guruş 

 

?çift aded 2      Tahta sagîr anbarı aded 1 

120 guruş      100 guruş 

 

Def‘a sagîr kabak anbarı aded 1   Çitari tob aded 1 

3 guruş      9 guruş 

 

Kanar aded 1      Mahalle-i mezbûrede  vâki‘ ma‘lûmü’l- 

20 guruş      hudûd  ?    dört odalı  bir bâb 

       mülk-i menzil 
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       2300 guruş 

 

İstanbul’da kâin ma‘lûmü’l    İstanbul’da vâki‘ bir mikdâr arsa  

Hudûd bir bâb kasab dükkanı    200 guruş 

500 guruş 

 

Hırdavat-ı menzil     Ali ?  kebîre kızında ortağı  

150 guruş       İbrahim’den öküz çift 

       700 guruş 

 

Yaka Karyesinde ortağı Karaöküz   İstanos’da vâki‘ zevcem Kâmile 

oğlu Ali yediyle öküz çift    mevrûs râbi‘-i menzil  

800 guruş      580 guruş 

 

Sim bilezik çift aded 1    Sâat aded 1    

90 guruş      60 guruş 

 

Mercan tesbih aded 1     Karayazır Âyan oğlu  Emin  

55 guruş      yediyle (silik) 

       160 guruş 

 

Yörük Tavas yedinde (silik)    İstanbul nısfiyyesi altunı aded 1 

res’ 1       14,5 guruş 

580 guruş 

 

İstanbul bütün altunı aded 1    İstanbul altunı rub’iyyesi aded 1 

28 guruş      7 guruş 

 

Mısır altunı rub’iyyesi aded 5   Akca oğlu Hasan yedinde alacak (silik) 

60 guruş      115 guruş 

 

Yorgi sagîr oğlu İbrahim zim-    Abdulhalil oğlu İbrahim 

metinde bâ-sened alacağı    zimmetinde bâ-sened alacağı 

3575 guruş      645 guruş 
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İstanos’da  ? oğlu Halil     Kurşunlu Aşîreti’nden Ahcı Velî 

zimmetinde bâ-sened alacağı    zimmetinde bâ-sened alacağı 

350 guruş      345 guruş 

 

?oğlu Ömer ve (silik)     Eski Yörükden Bilur oğlu Mehmed  

ve Bayrakdar oğlu Ali zimmetleriyle   zimmetinde bâ-sened alacağı 

bâ-sened alacağı     81 guruş 

 

Kurşunlu Aşîreti Cemaâti’nden    Kahveci Kulak Ali zimmetinde bâ-sened 

Köcek Veliyüddin  zimmetinde    alacağı 

bâ-sened alacağı     460 guruş 

345 guruş 

 

Deveci Yörük Ali zimmetinde   KışlıkçıVeliyüddin zimmetinde bâ-sened 

alacağı       alacağı  

30 guruş      100 guruş 

 

Kaşlı İbrahim zimmetinde bâ-sened    Hasan Ağa zimmetinde bâ-sened 

alacağı       alacağı 

2200 guruş      120 guruş 

 

Akif oğlu Mehmed zimmetinde   ?  Müftü oğlu  zimmmetinde 

alacağı       alacağı  

100 guruş      550 guruş 

  

Antalyalı el-Hâcc Abdulhamid ve   Hınta keyl 73 

Hasan Ağa zimmetlerinde bâ-sened   1441 guruş 

alacağı 

450 guruş 

 

Şaîr keyl 18      Samanlık aded 20 

122 guruş      100 guruş 
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Bâr-gîr  res’ 1      ?oğlu Kara Mehmed zimmetinde 

400 guruş      alacağı 

       350 guruş 

 

Kasab Ali Bazik  Halil zimmetinde   Müteveffâ-yı merkuman oğlu Süleyman 

alacağı       ve Kurşunlu Velî zimmetinde  

500 guruş      alacağı 

       500 guruş 

 

Sarıkeçili Halil İbrahim zimmetinde   Kargılıklı Çoban Hüseyin  zimmetinde 

alacağı       alacağı 

100 guruş      100 guruş 

 

Kargılıklı Çoban Hüseyin  zimmetinde  ? Mustafa zimmetinde 

alacağı       alacağı  

100 guruş      121 guruş 

 

Antalya’da taht-ı icâresinde olan dükkân  Mahmudiye bütün altun aded 23  

dükkân icâresinde olan     2020 guruş 

200 guruş 

 

? Süleyman Bey     Def‘a çavuş  aded 7 

zimmetinde       91 guruş 

300 guruş 

 

(silik) 

71788 guruş 10 para 

 

Minha’l-ihrâcât  

 

Techiz ve tekfîn ve kefâret beyân  Mehr-i müeccel zevcet’ül-mezbûre 

vesâir vücûh bir içün vasiyyet-i   Aişe bâ-şahâdet Kasab Alakavak el- 

müsbite bâ-şahâdet Kasab Alaka   Hâcc Halil ibn-i Abdulkerim el-Hâcc 

vak Hacı Halil  ? mürîdi  Yörük    Fakı Abdullah ibn-i İbrahim şahâdetle 
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Ağa ibn-i şahâdetleriyle ba‘de’t-   riyle ba‘de’t- tezkiye ve’l-hükm 

tezkiye ve’l-hükm     301 guruş 

2500 guruş 

 

Deyn-i müsbit ale’l-vefât vasîleri   Kezâlık kız karındaşı merkum el-Hâcc 

bulunduğu kendünden evvel vefât    İsmâîl’in makûle-i sagîre ve hâlâ kebîre 

iden karındaşı el-Hâcc İsmâîl’in   Atike deyn-i müsbit ?mâl-ı mevrûs  

sulb-i sagîr oğlu Ali ? mâl-ı mevrûs   ba‘-şahâdetden merkuman şahâdetleriyle  

rûs bâ-şahâdet el-Hâcc Hafız ibrahim   de’t-tezkiye ? ve’l-hükm 

ibn-i Ahmed ve Mustafa defteri ibn-i   6388 guruş 

Hafız Ali ba‘de’t- tezkiye ve’l-hükm 

14997 guruş 15 para 

 

Deyn-i müsbit müteveffâ-yı merkum el-Hâcc İsmâîl’in zevcesi Aişe Hatun müteveffâ kızı 

Fatıma’dan süddesi hisse-i ırsiyyesi ? mekuman şahâdetleriyle ba‘de’t- tezkiye 

 

2255 guruş 30 para     Ber-mûcib-i defter-i kassâm 

0504 guruş                  Kızı müteveffâ-yi mezbûre terekesinden makbûzı 

1849 guruş  30 para  

 

Deyn-i müsbit ale’l-vefât vaz‘ü’l-yed olduğu müteveffâ-yı mezbûre Fatıma terekesinde zevci 

Mehmed’in ber-mûcib-i defter-i kassâm hisse-i ırsiyyesi 

6283 guruş 35 para 

1957 guruş 35 para    Müteveffâ-yı mezbûre terekesinden makbûzı 

 

 

Deyn-i müsbit kebîre kızı bint-i sagîrinin vâlidesi müteveffâ Kâmile hisse-i ırsiyyesi bâ-

şahâdet Kasab Alakavak el-Hâcc Halil Ağa ibn-i Abdulkerim ve İsmâîl bin el-Hâcc İsmâîl 

ba‘de’t- tezkiye ? ve’l-hükm 

480 guruş 

 

Müteveffâ-yı merkum el-Hâcc Halil’in hayatında oğlulları Mehmed ve Süleyman semen-i 

mislleriyle âhere bey‘ eylediği Deveci Abid ibn-i Ahmed ve Mirân oğlu  Ali ibn-i İsmâîl 

şahâdetleriyle ba‘de’l-sâbit ve’l-hükm lâzım gelen 
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2650 guruş      Oğlu merkum Süleyman’ın (silik) 

0900 guruş      Der oğlu Ali ibn-i Mehmed’in (silik) 

3550 guruş 

 

derûn-ı defeter-i kassâmda muharrer bi’l-cümle ? içün seksen senesine mahsûn Teke Sancağı 

? tarafından ibrâ olan 

777,5 guruş 

 

Deyn-i müsbit Mutaf İbiş oğlu Molla İsmâîl bâ-şahâdet İsmâîl bin el-Hâcc İsmâîl ve 

Süleyman ibn-i el-Hâcc Halil ba‘de’t- tezkiye ? ve’l-hükm 

186,5 guruş 

 

Deyn-i müsbit (silik) oğlu Hafız Mehmed bâ-şahâdet ?bin (silik) ba‘de’t- tezkiye ve’l-hükm 

500 guruş 

 

Tahrîr ve terkîm  sarf olunan meblağ 

612 guruş 

 

Deyni müsbit Babası oğlu Hacı Yani veled-i Hacı Ağa’ya cihet-i karzdan bâ-şahâdet Moravi 

Süleyman Efendi ibn-i Rıza’dan ba‘de’t- tezkiye  ve’l-hükm 

3000 guruş 

 

Oğlu süleyman’ın ve bir olduğu hınta ücret nakdiyesi zuhûr iden bâr-gîr içün ? olduğu ücret 

(silik) müteveffâ-yı merkumun  

145 guruş 

 

Resm-i kısmet tereke-i bâkîyye   Kaydiyye defter   

804,5 guruş      107,5 guruş 

 

Varaka-bahâ'      Masârif-i müteferrika  

40 guruş       207,5 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât  

40773 guruş 5 para 
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Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

21015 guruş 5 para 

 

Sahh 

 

     XIV/97b 

     No:179 

     Medine-i Antalya mahallâtından Elmalû Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt 

olan Deveci Mehmed Kapudan ibn-i Mahmud ibn-i Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Ümmügülsüm Hatun bint-i Halil nâm hatun ile sulb-i kebîr oğlu Ahmed sulb-i 

kebîre kızları Hafize ve Dudu ve sulbiyye-i kebîre kızları Ümmügülsüm ve Kâmile‘ye 

münhasıra oldu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrtan-ı mezbûrtan? 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan ma‘rifetü’z-zât zevce-i 

mezbûre ? Hatun verese-i kibârdan taleb ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile mahalle-i mezbûre 

eşrâf hanedânından ve medine-i mezbûre meclis a‘zâsından müfti-i sabık mükerremetlü 

Hasan Vehbi Efendi  ve mahalle-i mezbûre ? el-Hâcc Hasan ağa hâzır oldukları halde tahrîr 

ve terkîm ve beyne'l-verese bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr defter-i kâssamıdır ki ber-vech-i âtîü’z- zikr ve beyân olunur fi’l-

yevmi’s-sâlis aşere min Muharremü’l-harâm li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘ma‘lûmü’l-  Kazgan aded 1  

hudûd ve ve’l-müştemilât bi bâb mülk-  100 guruş 

i menzil 

8500 guruş 

 

Tas aded 1      Kabaklı sahan aded 4 

60 guruş      60 guruş 

 

Kabaklı tencere aded 3    Kabaklı bakır tas aded 1 

Kabak aded 1      19 guruş 

110 guru 

 

Def‘a bakır takım aded 1    Def‘a bakır takım aded 1 
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7,5 guruş      7,5 guruş 

 

Ocak güğümü aded 1     Su tası aded 1 

30 guruş      15 guruş 

 

Def‘a su güğümü aded 1    Def‘a sagîr su güğümü aded 1 

10 guruş      5 guruş 

 

Leğen ma‘ ibrik aded1    Sagîr ? aded 1 

80 guruş      25 guruş 

 

Tahta sanduk aded 4     Sagîr tahta anbar aded 1 

80 guruş      40 guruş 

 

Yorgan aded 1 Yasdık aded 1   Yün memlû döşek aded 1 

Minder aded 1      25 guruş 

50 guruş 

 

Köhne güğüm aded 1     Def‘a sagîr köhne güğüm aded 2  

25 guruş      30 guruş 

      

? aded 31      Çuka aded 8 

62 guruş      20 guruş 

 

?  aded 1      Beyaz memlû şilte aded 3 

15 guruş      Yün memlû minder aded 1 

       Yasdık aded 1 

       300 guruş 

 

 Köhne takım Değirmen aded 1    

 ? aded 1      ?  

 ? aded 1      60 guruş 

 50 guruş 
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 Cem‘an yekûni’l-mâl  

  9777 guruş 

 

 Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn ma‘el-kefâret bi’l-   Mehr-i müeccel-i müsbit zevce-i 

 vesâye ve müsbit     Kâmile Hatun 

 315 guruş      500 guruş 

 

(silik) 

 

Cem‘an yekînü’l-ihrâcât 

3712 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

5924 guruş 

 

     XIV/98A 

     No:180 

     Medine-i Antalya mahallâtından Meydan Mahallesi mütemekkinelerinden ve tebaa-yı 

devlet-i âliyenin  Rum Milleti’nden olub zikr-i âtî menzil şer‘an ve müstakîl mâlı idüğü zeyl 

vesîkada muharrerü’l-esâmî-i kesân ihbârlarıyla tahkik olan ?oğlu Hacı Vasili veled-i Zenail 

meclis-i şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi 

ahâlîsinden ve tüccârdan işbu bais‘ü’l-kitâb Kesecizâde Hacı Mehmed  Ağa İbn-i Ali Ağa 

mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimle 

şer‘an ve müstakilen mülk ve hakkım olan  medine-i mezbûre Meydan Mahallesi’nde vâki‘ 

bir tarafdan değirmen ve bir tarafdan müteveffâ Yüzbaşı Mustafa Ağa veresesi değirmen 

arsası ve bir tarafdan değirmen Mihail oğlu Hacı Vasili menzili ve bir tarafda menzil-i arsam 

ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki tahtânî bir bâb oda ve bir bâb bakkal 

dükkânı eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir dönim mikdârı bağçe ve bağçe-i mezkûr ve 

onunla 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 

muvâzaadan ârî bey‘-i  bât-ı sahîh-i şer‘î ile mezbûr Hacı Mehmed Ağa’ya  on bin guruş bey‘ 
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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 bin guruş müşterî-i merkum 

Mehmed Ağa yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim min bâd-i menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i merkum Hacı 

Mehmed Ağa’nın 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 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Hacı salih oğlu Hasan Usta 

? İsmâîl Ağa 

Urum Bey oğlu Ahmed Efendi 

(silik) oğlu Molla Mehmed 

(silik) 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     No: 181 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

Fi'l-asl Konyalı olub Antalya’da ? mütemekkin tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden 

Anastas veled-i  İstavil  medine-i Antalya mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde Karahisari 

Kazalarından ? Kasabası ahâlîsinden Fedali oğlu Siyaden muvâcehesinde  merkum Hasan 

zimmetinde bundan akdem mâlımdan ve yedimden iştirâ ve kabz eylediği ma‘lûm ? bin altı 

yüz guruş alacak hakkım olmağla meblağ-ı mezkûr bin altı yüz guruş zimmetinde müddeî-i 

merkum Anastas mekumdam sahîhan deyni olduğunu tâyıaten tâifen ikrâr ve i'tirâf etmekle 

âlî-mûcib i'tirâf meblağ-ı mezkûr  bin altı yüz guruşun müddeî-i merkum Anastas’a irâde-i 

tescîlleri merkum ? olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-

emr fi’l-yevmi’t-tâsi‘ Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/99b 

     No:182 

     Meclis a‘zâsından fütüvvetlü Moravi Ahmed Pertev Efendi şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe 

vech-i vechiye-i şer‘î üzre isbât etmeğin mûcibince vekîl-i mûmâ-ileyh Mehmed Cemalaeddin 

Bey bi’l-vekâle devâi mezkûresiyle merkum Karabayat bi-vech-i şer‘î muârazadan ba‘de’l-
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men' vekîl-i mûmâ-ileyh Mehmed Cemaleddin Bey meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde merkum  

Karabayat’ın yedinde olub şehr-i sabık Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfenin yirmi yedinci güni târihiyle 

müverrah ma-kayd mahkeme-i mezbûreden virilmeyen bir kıt‘a ?? yedimden mûmâ-ileyh 

meclis-i a‘zâdan bir yük elli bin guruş iştîra ve temlîk eylediği iki kıt‘a ? husûs-ı mertâliyesine 

müteallik-i da‘vâdan yine nefsimden asâleten ve vâlidem ve müvekkilem mûmâileyh Amine 

Hatun vekâlet verdim hâzır-ı mûmâ-ileyh asâleten bey’ mezkûrda tagrîr ve gabin şurût-ı 

müfside müddeîasına müteallik da’vadan merkum Karabayat’ın zimmeti olduğu husûs-ı 

mezkûr müteallik-i da’vadan vâlidem ve müvekkilem mezkûre’ye verdim hâzır-ı mûmâ-ileyh 

zimmetinde her biri zimmetini ibrâ-i sahîh-i şer‘î ile ile ibrâ ve iskat eyledim deyü mukırr-ı 

asîl vekîl-i mûmâ-ileyh sadr olan cem‘-i kelimât-ı meşrûhasını hâzır-ı mûmâ-ileyhayı merkum 

Karabayat her biri ? tahkik ve tasdîk (silik) mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-sâbî 

aşere min Zilhiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Müftü fekâhetlü Mustafa Efendi 

 A‘zâdan fütüvvetlü Mustafa Bey 

Mahkeme-i Şer‘iyye Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

Tüccârdan Mehmed Efendi 

Antalya ? fütüvvetlü el-Hâcc Murad 

Tüccârdan (silik) 

Muhzır Mehmed Ağa 

Tebaadan (silik) 

Muhzır Ali Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     No:183 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

     Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Karakuyu Karyesi ahâlîsinden 

Karaoğlan oğlu İsmâîl medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde yine medine-i 

mezbûre karyesinden Leylek Karyesi ahâlîsinden iken bundan bir sene mukaddem vefât iden 

?oğlu Mustafa terekesine vaz‘ü’l-yed sulb-i kebîr oğlu Hüseyin muvâcehesinde babası 

müteveffâ-yı merkum?oğlu Mustafa zimmetinden cihet-i karzdan alacağım olan bin yüz 

seksen guruşı bâkî kablel-edâ merkum Mustafa fevt olmağla oğlu merkum Hüseyin vaz‘ü’l-
                                                             

 “merkum karabayat” mükerrerdir 
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yed olduğu tereke-i vâkıasından taleb iderim  deyü da‘vâ ettikde merkum Hüseyin cevâbında 

babası müteveffâ merkumun terekesine vaz‘ü’l-yedini merkumı ikrâr-ı lâkin müddeî-i 

merkum İsmâîl ve babam müteveffâ-yı merkum Mustafa ve işbu hâzır-ı bi’l-meclis Bubar 

oğlu Lİgori ? hâzır oldukları halde müddeî-i merkum İsmâîl babam müteveffâ-yı merkum 

zimmetinde alacağı olan meblağ-ı merkum beş yüz seksen guruş hâzır-ı merkum Bubar oğlu 

Ligori’ye olan beş yüz seksen guruş? mukâbelesinde havâle sahîh-i şer‘î ile havâle ba‘de’l-

kabûl meblağ-ı merkum babam merkum Mustafa mekum Bubar oğlu Ligori’ye edâ itmiştir 

deyü ba‘de’l-def‘ ve’l-inkâr vâki‘-i merkum Hüseyin def‘-i meşrûhası  izhâr-ı acz ve tahlîf 

itmesine meblağ-ı merkumdan nısf olan iki yüz doksan guruşunı hâzır-ı merkum Bubar oğlu 

Ligori nısf-ı değirmen olan iki yüz doksan guruşdan müddeî-i merkum rızâ'mla meccânen 

fâriğ olub metâlibesine müteallik-i da‘vâdan müddeî-i âleyh merkum Hüseyin’in ve 

müteveffâ-yı merkuman verese-i sâiresinin ? ibrâ-i sahîh-i şer‘î ile ile ibrâ eyledikde tescîl ve 

bi’l-iltîmas huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sânî aşer min 

Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:184 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Leylek Karyesi ahâlîsinden işbu 

merrbût-ı arzuhal sâhibi Molla Celil oğlu (silik)  li-ebeveyn kız karındaşı zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile 

ma‘rife olan ? merkum Molla Celil nâm bikr-i bâliğ-i âkıla medine-i mezbûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘îmizde er karındaşı merkum Mehmed dahi hâzır olduğu halde yine karye-i 

merkume ahâlîsinden derûn-ı arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî el-Hâcc Osman ibn-i 

Ahmed muvâcehesinde mezbûr el-Hâcc Osman târih-i i‘lâmdan bir buçuk ay mukaddem  

karındaşım merkum Mehmed’i tarla-yı menzililinden dolayı benim (silik) eylediğim mahal-i 

kadr olduğundan karındaşım merkumı tahlîs itmiş olduğumdan merkum Hacı Osman benim 

bi-gayr-i hakk-ı bıçak ile zarb (silik) etmek mûcib-i şer‘iyyesi taleb iderim deyü ba‘de’l-def‘ 

ve’l-inkâr müddeîyyan-ı mezbûre Kâmile Hatun’dan müddeâsını mutâbık-ı beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz idüb talebiyle merkum Hacı Osman yemîn-billâh 

aliyyü’l-azîm etmeğin mûcebiyle müddeiyân-ı mezbûre Kâmile Hatun da‘vâ-yı mezkûresiyle 

mezbûr Hacı Osman’a bilâ-beyyine muârazadan men' olunduğu mübâşirleri asâkir-i zabtiyye 

neferâtından Çuğalarlı Hasan yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-

emr(silik) ve’l-işrîn min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

  

Sahh 



266 

 

 

 

     XIV/100a 

     No:185 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Ali Fahreddin-i Kebîr 

Karyesi’nde vâki‘-i câmi‘-i şerîfin imâm ve mütevellîsi olan Abdulfettah Efendi ibn-i Hüseyin 

Ağa medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde Hamid ve Burdur ve Teke 

sancakları evkâf müdürü fütüvvetlü Mehmed Selim Efendi tarafeynden vekîl-i müseccel ? 

Teke Nüfûs Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi ibn-i el-Hâcc Ali Ağa hâzır olduğu halde yine 

karye-i mezbûrede ahâlîsinden olub zikr-i âtî (silik) vaz‘iyyed-i beyyine ile  sâbit olan işbu 

râfi‘ü’l-i‘lâm İmâm oğlu Ahmed bin Osman nâm kimesne muvâcehesinde karye-i mezbûr 

dîvârı dahîlinde Karasulak nâm Mahali’nde vâki‘ bir tarafdan ? Efendi tarlası ve bir tarafdan 

Hacı Hasan tarlası ve bir tarafdan İmâm oğlu Süleyman’ın sürdüğü vakf tarlası ve taraf-ı râbi‘ 

tarîk-i âmm ile mahdûd tahmînen on altı dönüm tarla karye-i mezbûrede vâki‘ imâm 

mütevellisi olduğum câmi‘-i şerîfin vakf arâzîsinden iken merkum Ahmed’in tarlası mahdûd-ı 

mezkûre arz-ı miriye olmak zımmiyle târih-i i‘lâmdan yirmi iki sene olmak üzre ?ve tasrîf 

ider olmağla suâl olunub tarla-yı mahdûd-ı mezkûrda vakf-ı mezbûr içün bana teslîm ve 

tenbîh olunmak murâdımdır deyü da‘vâsında müddeî-i mezbûr  Abdulfettah Efendi’nin takrîr-

i meşrûh üzre olan tarla-yı mahdûd-ı mezkûre yetmiş sene câmi‘-i mezkûr imâm ve mütevellî 

olanlar muvâcelerinden (silik) arâzî mîriden olmak üzre sabît oluna geldiğini ikrâr ve itirâf ve 

bu vechle kırk sene ?iden da‘vânın istimâ'-i câiz olmadığından müddeî-i âleyh merkum 

Ahmed’e suâl dahi tevcî' etmeyib müddeî-i merkum Abdulfettah Efendi da‘vâ-yı 

mezkûresiyle merkum Ahmed’e ma'rûzâdan men' olunduğı bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrin min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti 

ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:186  

     Belge silik 

 

     XIV/101b 

     No:187 

      (silik)? kadîm ahâlîsinden olub bir müddetden beru ve medine-i Antalya’da 

nevâhiyesinden Döşemealtı  Mahallâtından Kovanlık Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem 

fevt olan (silik) ?zâhirde vâris ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmadığından kaffe-i terekesi cânib-i 
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beytü’l-mâla âid ve râci‘ olmağla bu makûle bilâ-varîs ve ma‘rûf ve ma‘rûfe fevt olanların 

terekelerini kabz-ı me‘mûr hâlâ medine-i mezbûre Mâl Başkâtibi  Yusuf  Efendi tarafından 

vekîl-i müseccel-i ketebeden Emin Efendi bin Süleyman taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i 

şer‘le tahrîr ve terkîm ve sûk-ı sultânîde lede’t-tezkiye âhere bey‘ olunan tereke-i müteveffâ-

yı merkumdur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâmis min Zi’l-hiccetü’ş-

şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Torı bâr-gîr aded 1     Sanduk aded 1 

471 guruş      20 guruş 

 

?       Köhne çuka kablu kürk aded 1 

25 guruş      10 guruş 

 

Köhne şalvar                 Kırmızı çuka ? aded 1   

19 guruş      101 guruş 

 

Kahve takımı aded 1     Fes aded 1 

33 guruş      15 guruş 

 

Çitari köhne entari aded 1    Basma yelek aded 1 

17 guruş 5 para     5,5 guruş 

 

Müsta‘mel gömlek aded 1    Müsta‘mel sahan aded 1  

Canves yelek aded 1     27 guruş 10 para 

21 guruş 10 para 

 

? aded 1      Yağ tabesi aded 1 

7 guruş 30 para     5 guruş 

 

Tencere aded 1      

12 guruş 

 
                                                             

 belgede şitari olarak yazılmış aslı çitari olacak 
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Müteveffâ-yı merkumun Kovanlık Mahallesi’nde ma‘lûmü'l-esâmî-i kesânda alacağı olub 

hükümet ma‘rifetiyle zabtiyye yüzbaşı fütüvvetlü Ali Ağa yediyle  tahsîl olan 

 

Celil oğlu Mehmed’den    Kayaşlı Ömer’de  

4 guruş      365 guruş 

 

Celil oğlu Ali’de     Sarı oğlu Mehmed’den 

4 guruş      15 guruş 

 

Koca Hasan zevcesinden    ? 

8 guruş      9,5 guruş 

 

(silik) oğlu Hasan’dan    Abdulkadir’den 

4 guruş      2,5 guruş 

 

Molla İbrahim’den     ? 

3,5 guruş      75 guruş 

 

Celil oğlu İbrahim’den   

90 guruş 

 

Cem‘an yekûn 

1273 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

Techiz ve tekfîn bâ-vasiyyet-i müsbite  Resm-i kısmet 

bâ-şahâdet Veliyüddin Efendi  ?  33 guruş 

250 guruş 

 

Kaydiyye defter     Varaka-bahâ'   

2 guruş      1 guruş 

 

Dellâliyye      Hamaliyye 

13 guruş      2 guruş 
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Hayvan-ı mezkûrı bâc bazarı    ? olan (silik) alacağının 

10 guruş      hükümet-i ma’rifetiyle tahsili 

       14,5 guruş                     

Yekûnü’l-ihrâcât  

 325 guruş 

      

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

947,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî-i mezbûr dokuz yüz kırk yedi buçuk guruş ile nısf-ı kaydiyye olan bir guruş ve 

nısf-ı dellâliyye altı guruş ki cem‘an dokuz yüz elli guruş?(silik) cânib-i beytü’l-mâl içün ?ve 

teslîm olunduğı işbu mahalle şerh virildi 

 

Sahh 

 

     XIV/102a 

     No: 187 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden Serik Nahiyesi kurâsından Hisar Karyesi ahâlîsinden 

olub nıfsından asîl ve ve li-ebeveyn kebîr er karındaşları Ahmed ve İsmâîl ve Mustafa 

tafarlarından zikr-i âtî husûsda vekîl-i müsbit-i şer‘îleri işbu merbût-ı arzuhal sâhibi Osman 

ibn-i el-Hâcc Ebubekir nâhiye-i mezbûrenin Karsi Livâsı bulunan medine-i Antalya 

mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde Hamid ve Burdur ve Teke Sancakları evkâf müdürü 

fütüvvetlü Mehmed Selim Efendi tarafından vekîl-i müsecceli ?taraf(silik) fütüvvetlü Hüseyin  

Efendi ibn-i el-Hâcc Ali Ağa hâzır olduğu halde yine Serik Kazâ‘sı kurâsından Tekke 

Karyesi’nde vâki‘ zâviye-dârı ve derûn-ı arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî Hüseyin ibn-i 

Osman nâm kimesne muvâcehesinde sâlifü’z-zikr ? Karyesi hudûdunda vâki‘ aşer mahsûlü 

zâviye-dârı ve derûn-ı arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî sene-i şurût olan arzıyedden  olub 

tarafeyni Kamil oğlu tarlası ve bir tarafı Davud tarlası taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd 

yirmi dönim icâretlü vakf-ı tarlayı târih-i i‘lâmdan altı sene mukaddem vefât iden babamız el-

Hâcc Ebubekir hayatından ale’l-vefât mütevelli yirmi sene bilâ-mâni' mutasarrıf olub ba‘de’l-

vefât bana ve müvekkilem karındaşlarım merkumun ?müşterek-i intikal idüb biz dahi babamız 

vefâtından deyn-i tarla-yı mahdûd-ı mezkûrun mutasarrıf olub gerek babamız müteveffâ-yı 
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merkum hayatında yirmi sene müddet ve gerek ba‘de’l-vefât bir ?tarlası mahdûd-ı mezkûrda 

a'şâr-ı şer‘iyyesini cânib vâkıa-i edâya mezbûr İmâm Hüseyin tarlası mahdûd-ı mezkûre 

müdahaleden ?olmağla suâl olunub bilâ-mûcib-i müdahalesi men'  bi’l-asâle ve bi’l-vekâle 

matlubumdur deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl zâviye-dâr merkum İmâm Hüseyin Ağa cevâbında 

tarla-yı mahdûd-ı mezkûr zâviye-yi mezkûrenin ? Mahallesi’nden olduğu halde târih-i 

i‘lâmdan dört sene mukaddem Teke ve Hamid ve Burdur Sancakları evkâf müdürü bulunan 

Arîf Efendi’nin mehr-i mahsûsuyla  mahtûm işbu yedimde olan sened mûcibince tarlası 

mahdûd-ı mezkûrı beş yüz elli guruş ba‘de’l-def‘ ve makbûza nefsim içün tefrîg ve tefvîz 

eyledim deyü taarruz ve müdâhalesini ikrâr-ı dileklerimi altı seneden berü asîl ve vekîl 

merkum Osman’ın babası ve kendülerinin zabt ve tasrîflerinde olduğunu inkâr etmekle 

zâviye-dâr merkumun tevliyet olduğu vakf-ı arzı (silik) kendüsüne ve yahud (silik) sahîhi 

olmadığından başka müddeî-i asîl ve vekîl-i merkum Osman’dan da‘vâsına mutâbık-ı beyyine 

taleb olundukda lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde (silik) olunan  Sulak Karyeli 

Ebubekir Ağa ibn-i el-Hâcc Velialdin ve bir (silik) Mehmed bin İsmâîl ve Hisarlı Hacı oğlu 

Hüseyin bin el-Hâcc Mustafa ve eski yörük aşîretinden (silik) oğlu Hüseyin bin Abdulkadir 

nâm kimesnelerin bi’l-muvâcehe vech-i vechiyye-i şer‘î üzre eyledikleri şahâdetleriyle sâbit 

(silik)… 

 

     XIV/103b 

     No:188 

      (silik)… 

merkum Mehmed dahi kazâ-yı menzil-i meşrûa üzre olduğunu (silik)  ikrâr ve i'tirâf etmekle 

âlî-mûcib i'tirâf-ı merkum şer‘an takrîr olunmak iktizâ eylediği mübâşirleri asâkir-i zabtiyye 

neferâtinden Abdulrahim yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-

yevmi’s-sânî ve’l-işrîn min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

  

     No:189 

     Medine-i Antalya mahallâtından Kızıllar Mahallesi ahâlîsinden ve eşrâf hanedânından ve 

fütüvvetlü miralay  İsmâîl Bey meclis-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-teşrîfde  Medine-i Antalya’ya 

tâbi‘ Dumanlar Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Türkmen oğlu Ali bin 

Ahmed’in  sulb-i sagîr oğlulları Mehmed ve Ahmed’in  li-ecli’l-idâne vasî-i nasbları 

Muhzırbaşı Mehmed ağa ibn-i el-Hâcc Halil mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

merkum Mehmed Ağa vasîleri olduğu sagîran-ı mezbûranım babaları müteveffâ-yı merkum 

Ali’den mevrûs müşterek mâllarından bana dört bin sekiz yüz on buçuk guruş idâne ve teslîm 
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eylediğinde ben dahi istidâne ve ahz ve kabz itmemle meblağ-ı merkum ile semeni işbu târih-i 

kitâbdan üç sene tamâmına değin mevcûd yine sagîran-ı mezbûranın müşterek mâllarından 

varîs-i mezbûr Mehmed Ağa yedinden safka-i vâhidede iştirâ ve kabz  eylediğim bir cild Ali 

Efendi fetâvâsı ve bir cild fetâvâ-i hâl kitâbları semeninden dahi üç bin atmış üç guruş ki 

ciheteyn-i mezkûriyetinden cem‘an dokuz bin sekiz yüz yetmiş üç buçuk guruşı zimmetimde 

sagîran-ı mezbûrana vecîbü’l-edâ ve lâzımü’l-iktizâ sahîhan deynimden dedikde gıbbe’t- 

tasdîkü’ş-şer‘î  mûmâ-ileyhin (silik) sulb-i kebîr mahdûdu Süleyman Bey meclis-i şer‘-i şerîf-

i enverde ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb ? mûmâ-ileyhin zimmetinde sagîran-ı mezbûrana 

edâsı vâcib deyni olan meblağ-ı mahdûd-ı mezkûr dokuz bin sekiz yüz yetmiş üç guruşın 

edâsına ben dahi tarafeyden bi-emrü’l-kabûl-i mutlaka-i sahîh-i şer‘î ile kefîl-i bi’l-mâl 

rızâ'mız dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-hâmis 

ve’l-işrîn min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Şehbender Vekîli füvvetlü Ahmed Tevfik Efendi 

 Dizdârzâde fütüvvetlü  Hasan Bey 

 Mûmâ-ileyh İsmâîl Bey diğer Mehmed ve Hüseyin Bey 

 Mûteberandan el-Hâcc ? Efendi  

 Duranlar Karyesi Ayanı Osman Kethüda 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır Ali Ağa 

Karahisari Hasan ağa  

Muhzır İsmâîl  

ve gayr-i hum 

 

     No:190 

     Fî’l-asl Mora muhâcirlerinden olub bundan on üç sene mukaddem vefât iden Zeynel bin 

Abdullah’ın hayatında (silik) olub hayatında mütevaffık olduğu halde ?edâsında olan zenci 

Abdullah meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine Mora muhâcirlerinden olub zikr-i âtî menzil 

vaz‘ıyyedi binte’l Adile ile mütehakkık olan bais‘ü’l-kitâb Abdul Ağaibn-i Ali nâm kimesne 

mahzarında   üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Zeynel Ağa ibn-i 

Hüseyin târih-i kitâbdan on dört sene mukaddem hâl-i hayatına kemâl-i nefâz-ı 

tasarrufâtından yedinde  ?olduğum halde beni i’tâk üzre (silik) oldukdan sonra yedinle mülk 

ve hakkı olan olan sâlifü’z-zikr Kızıl Saray Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan (silik) ve bir 
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tarafdan Moravi Molla Yusuf menzili ve bir tarafdan  Arab Yusuf ve bir tarafdan Faden Arab 

Yusuf  menzili ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî bir oda  ve bir mikdâr bağçe-yi 

müştemil mülk-i menzilini huzûr-ı müslimindenba‘de’t-tah tahlîye sahîh-i şer‘î ile bana bey‘ 

ve temlîk ve teslîm eylediğinde biz dahi mahalle-i (silik) ittihâb ve kabûl ve temellük ve 

tesellüm eyleyib ol vechle mezil-i mahdûd-ı mezkûr  benim mülk-i mevhûbum olmuş iken 

mezbûr Zeynel  Ağa târih-i kitâbdan on sene mukaddem (silik) bir sene mürûrunda vefât iden 

verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatun ile sulbiyye-i sagîre kızı Meryem (silik) Ağa’ya 

münhasıra ba‘de- kable’l sagîr kızı (silik) sagîre-yi mezbûre  Meryem dahi(silik) verâset-i 

vâlidesi mezbûre (silik) ile(silik) Merkum (silik)İsmâîl (silik)ihzârı ? (silik) 

mülk-i mevrûsumuz olan menzil-i mahdûd-ı mezkûre mâl-ı mevrûsları müteveffâ-yı 

mezbûrum terekesinden olmak zımmıyla zevce-i mezbûre ? Hatun ile merkum Abdul Ağa’ya 

fuzûlî ve bi-gayr-i hakk bey‘ ve semeni kabz ? bi’l-faraziyyetü’ş-şer‘iyye taksîm itmeleriyle 

suâl olunub menzil-i mahdûd-ı mezkûr merkum Abdul Ağa’dan bana teslîmi merkum tenbîh 

olunmak matlûbumdur dedikde gıbbe’s-suâl merkum Abdul Ağa cevâbında müddeî-i merkum 

Abdullahı müteveffâ-yı merkum Zeynel Ağa’nın vefâtından sonra ikrâr ve i'tirâf ?veresesi 

merkuman ? Hatun ve İsmâîl Ağa’nın mevrûseleri mütevevffâ-yı merkumun terekesinden 

olmak üzre merkumı zabt ve âhere bey‘?merhamet-i mezbûr Abdulla’ı hasbete’n-lillâh-i tevlî 

hisse-i varîsiyelerinden azâd idüb (silik) müteveffâ-yı merkum Zeynel Ağa’nın ale’l-

vefât_?iken  ?olmadığından veresesi merkuman menzil-i mahdûd-ı mezkûrı bey‘-i bât-ı sahîh-

i şer‘î ile semen-i mezkûre bana bey‘ idüb ? menzil-i mahdûd-ı mezkûr müddeî-i merku 

muvâcehesinde mülk-i müşterâ olmak üzre bi-hakk-ı vaz‘ıyyed iderim deyü ba‘de’t-da‘vâ 

ve’l-inkâr vâki‘ü’l-merkum Abdul Ağa def‘-i meşrûha lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde 

idikleri ihbâr olunan (silik) tüccârdan Moravi Hüseyin Ağa ibn-i Hasan  ve Receb oğlu Yusuf 

‘un şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe vech-i vechiye-i şer‘î üzre isbât etmeğin mûcibince menzil-i 

mahdûd-ı mezkûr vâki‘ü’l-merkum Abdul Ağa’nın mülk-i müşterâsı ba‘de’l-hükm müddeî-i 

merkum da‘vâ-yı mezkûresiyle vâki‘-i merkum Abdul Ağa’ya  bi-vech-i şer‘î muârazadan 

men' olunmayın mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-hâmis aşere Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe 

li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

(silik) Mustafa Efendi 

A‘zâdan fütüvvetlü Hüseyin (silik) 

A‘zâdan fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi  

A‘zâdan Hamidlü Osman Ağazâde Mustafa (silik) 
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Nüfûs Nâzırı Hüseyin Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır Ali Ağa 

(silik) 

 

No:191 

(silik) 

 

     XIV/105b 

     No:192 

     Medine-i Antalya’ya tâbi‘Hümanlar Karyesi ahâlîsinden ieken bundan akdem vefât iden 

(silik) oğlu Ömer ibn-i ? sulb-i sagîr oğlulları Mehmed ve Ahmed’in tesviye-i umûrlarını 

kıbel-i şer‘îden bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i mansûbeleri olan medine-i mezbûre eşrâf 

hanedânından Mîr-alây Beyzâde Süleyman Bey bin İsmâîl Bey meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb vasîleri olduğum sagîran-ı mezbûran Mehmed ve 

Ahmed nafaka ve kisveye eşşed-i ihtiyâc ile muhtâc olmalarıyla babası müteveffâ-yı 

merkumdan müntakil mâl-ı mevrûslarından dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î hâkim-i mevkiî 

sadr-ı kitâb tubâ-lehü ve hüsn-i meâb efendi hazretleri sagîran-ı mezbûran Mehmed ve 

Ahmed içün müteveffâ-yı merkumdan müntakil mâlından işbu târih-i kitâbdan kadr-i ma‘rûf 

idüğü ihbâr olunan şehr-i? kırk beş guruşdan iki ? doksan guruş nafaka karz ve nakdî meblağ-ı 

mefrûz-ı mezkûr sagîran-ı mezbûran Mehmed ve Ahmed’in nafaka ve kisve-i vesâir-i 

levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarfa veled-i el-iktîzâ'-i istidâneye indü’z-zafer mâlların 

rücû‘vasî-in Süleyaman Bey’e izn virmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-işrîn min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

? Karyesi Â‘yânı Osman Kethüda 

Sulak Karyesi ahâlîsinden Ebubekir Ağa 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

Muhzır Ali Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa 

ve gayr-i hum  

 

     No:193 
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     Medine-i Antalya’ya tâbi‘Hümanlar Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt olan 

Türkmen oğlu Ahmed ve Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe Hatun bint-

i Ahmed ile sulbî-i sagîr oğulları Mehmed ve Ahmed’e münhasıra kıbel-i şer’i zevce-i 

mezbûre Aişe Hatun dahi fevt olub verâset-i sadr-ı sagîr oğulları mezbûrdan Mehmed ve 

Ahmed’e münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîran-ı 

mezbûran Mehmed ve Ahmed’in tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer‘îden bâ-hüccet-i şer‘iyye 

vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan medine-i mezbûre eşref hanedânından Mîr-alây Beyzâde Bey ibn-

i İsmâîl Bey taleb ve ma‘rifeti ve nâibimiz Mustafa  Efendi ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve terkîm 

ve sûk-ı sultânîyede lede’l-müzâyede âhere bey‘ olunan tereke-i müteveffâ-yı ? merkumudur 

ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe 

li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Dişi deve res‘ 2     Üç yaşında erkek torum aded 1 

2000 guruş      750 guruş 

 

İki yaşında dişi torum aded 1    Öküz  aded 2 

750 guruş      1000 guruş 

 

Torı bâr-gîr res‘ 1     Kısrak res‘ 1 

450 guruş      400 guruş 

 

Buzağulı kara sığır ineği res‘ 4   Üç yaşında düğe aded 1 

1000 guruş      150 guruş 

 

İki yaşında tosun aded 1    Dişi merkeb res‘ 1 

100 guruş      166 guruş 

 

?aded1       Arı koğan aded 7 

300 guruş      141 guruş 

 

Hamam leğeni aded 5     Müsta‘mel kilim aded 1 

150 guruş      80 guruş 

  

Tabak aded 3      Sahan aded 2 



275 

 

 

60 guruş      70 guruş 

 

Yağ tabesi aded 2     Sagîr tencere aded 1 

20 guruş      30 guruş 

 

Köhne çuval aded 7     Köhne çul aded 1 

30 guruş      20 guruş 

 

Tahta sanduk aded 1     Hınta keyl 3 

25 guruş      60 guruş 

 

Ali oğlu İsmâîl zimmetinde alacağı   ?oğlu Mustafa zimmetinde 

490 guruş      12 guruş 

 

Dellal Ahmed zimmetinden 

90 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-mâl  

8343 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

Techiz ve tekfîn ve vasiyyet-i müsbit  Deyn-i müsbit  Onbaşı Mustafa bin Ali 

bâ-şahâdet Osman Kethüda ibn-i    bâ-şahâdet Osman Kethüda ibn-i  

Süleyman ve Ebubekir Ağa bin Velialdin  Süleyman ve Ebubekir Ağa Velialdin 

1000 guruş      20 guruş 

      

 

Derûnda muharrer deve ve bâr-gîr?   Dellâliyye 

bâc bazarı      82,5 guruş 

103 guruş 

 

Resm-i kısmet      Kaydiyye-i defter   

180 guruş      13 guruş 
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Varaka-bahâ'    

 

Yekûni’l-ihrâcât 

1522,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

6810,5 guruş 

 

Hissetü’l-abinü’l-sagîrü’l-mezbûr Mehmed               Hissetü’l-abinü’l-sagîrü’l-mezbûr Ahmed 

3405 guruş 20 para     3405 guruş 20 para 

 

 

sagîran-ı mezbûran Mehmed ve Ahmed’in hisse-i varîslerimiz olan cem‘an altı bin sekiz yüz 

on buçuk guruş bâ-hüccet-i şer‘iyye mansûb-ı vasîleri mûmâ-ileyh Süleyman Bey li-eclîl? 

Tamâmen ahz ve kabz eylediğini ikrâr ve i'tirâf etmeğin işbu mahalle şerh virildi 

 

     XIV/106a 

     No:194 

     Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi mütemekkinelerinden Bağcı 

taifesinden Şerife bint-i Süleyman nâm Hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ânil merâm idüb ben bundan akdem gaib-i ânil meclis Zabtiyye Halil nâm kimesnenin 

zevce-i medhûl bihâmı iken mezbûr Halil işbu târih-i hüccet-i senesi Şevvâlü’l-mükerremin 

yirmi üçüncü güni mahzar-ı şühûdda??olduğum eclden atmış gün (silik) üç def’a 

 

No:195 

(silik) 

 

     XIV/107b 

     No:109 

     Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden ? Nâhiyesi ahâlîsinden bundan akdem fevât iden Topal 

Hasan bin Osman bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Huri hatun bint-i 

Osman ile sulb-i sagîr oğlulları Osman ve Mehmed ve sulbiyye-i sagîre kızı Dudu’ya 

münhasıra olduğu  inde’ş-şer‘ü’l-enver zahîr ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûredir 

ki tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan valîdeleri ma‘rifetü’l-zât 



277 

 

 

zevce-i mezbûre Huri Hatun taleb vema‘rifeti ve nâibimiz Mustafa Efendi 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 terekesidir ki ber-vech-i âtîü’z zikr ve beyân olunur fi’l-

yevmi’l-hâmis aşere min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Erkek deve res‘ 1 Dişi deve res‘ 2 

1000 guruş      2000 guruş 

 

Kara sığır ineği res‘ 2     Torum bir yaşında 

750 guruş      150 guruş 

 

Düğe res‘ 1      Dişi merkeb aded 1 

100 guruş      200 guruş 

 

Alacak keçisi aded1     Çul aded 1 

50 guruş      50 guruş 

 

Çuval çift aded 1 Müsta‘mel kilim aded 1   

20 guruş      100 guruş 

   

Leğen aded 1      Tencere aded 2 

120 guruş      80 guruş 

 

Sahan aded 4      Hırdavat menzil 

80 guruş      150 guruş 

 

 

Cem‘an yekûni’l-mâl 

5030 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn Mehr-i zevce 

465 guruş      101 guruş 
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Resm-i kısmet      Kaydiyye defter 

126 guruş      8 guruş 

 

Varaka-bahâ' 

1 guruş 

 

Yekûnü’l-ihrâcât  

701 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

3219 guruş 

 

Hissetü’z-zevcetü’l- (silik) Hatun   Hissetü’l-ibnü’l-sagîrü’l-mezbur Osman 

541 guruş (silik)     1515 guruş 6 para 

 

Hissetü’l-ibnü’l-sagîrü’l-mezbur Mehmed  Hissetü’l-binte’l-sagîrü’l-mezbure Dudu 

1515 guruş 6 para     757 guruş 

 

Teke Sancağı dahîlinde (silik) mahalde meskûn  Yeni Osmanlı Aşîreti ahâlîsinden iken 

bundan akdem fevt olan Molla Yusuf bin ? verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe Hatun 

bint-i Hasan ile sulb-i kebîr oğlu Süleyman sulbîyye-yi sagîre kızı Amine’ye munhasıra 

olduğum inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîre-i mezbûrenin ve 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan ma‘rifetü’z-zât zevce-i 

mezbûre Aişe Hatun ve kebîre-i merkum Süleyman taleb ve ma‘rifetleri ve temâyyüz 

Mustafa Murad Efendi ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘letahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-

faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ mezbûrudur ki ber-vech-i 

âtîü’z-zikr olunan ve’l-işrin min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve 

elf 

 

(silik) res‘  2    Buzağılı kara sığır ineği res‘ 1 

210 guruş      200 guruş 

 

Müsta‘mel çuval aded 5    Köhne çadır aded 1 
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80 guruş      50 guruş 

 

Müsta‘mel kilim aded 1    Kazgan aded 1 

80 guruş      50 guruş 

 

Sahan aded 2      Bakır aded 2 

20 guruş      20 guruş 

 

Tencere aded 4     Erkek merkeb aded1 

60 guruş      120 guruş 

 

Tüfenk aded 1      Hırdavat menzili   

150 guruş      50 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-mâl  

0270 guruş  mehr-i müeccel Aişe Hatun 

0051 guruş 

1319 guruş 

0092 guruş 

(silik) 

 

     XIV/108a 

     No:197  

     Medine-i Antalya’ya tâbi‘ Karyesi ahâlîsinden iken bundan ekdem  vefât iden Durmuş 

Kethüda bin Ali bin Abdullah’ın  verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma Hatun bint-i 

Yusuf ve Aişe Hatun bint-i ?ile zevce-i mezbûre Fatıma Hatun’dan mütevellidler sulbîyye-yi 

kebîr kızları Ümmügülsüm ve Aişe Hatunlar ve zevce-i mezbûre Aişe Hatun’dan 

mütevellidler sulb-i sagîr oğlulları Mehmed ve Ömer’e münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîran-ı mezbûran Mehmed ve Ömer’den tesviye-i 

umûrlarını kıbel-i şer‘îden vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan li-ebeveyn emmileri Karye-i mezbûre 

? ma‘rifetü’z-zât zevceteyn-i mezbûriyet Fatıma ve Aişe Hatunlar  mezbûrteyn Ümmügülsüm 

ve Aişe Hatunlar 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 defterdir ki 
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ber-vech- i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’l-râbi‘ve’l-işrin min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-

seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Mülk-i menzil bâb aded 1    Erkek deve res‘ 1 

1000 guruş      800 guruş 

 

Kûşklı dişi deve res‘ 1    Beş yaşında gürcü deve res‘ 1 

1200 guruş      1000 guruş 

 

Amel-mânde dişi deve res‘ 1    Öküz çift aded 2 

500 guruş      1600 guruş 

 

Dişi merkeb res‘ 1     Buzağılı inek res‘ 3 

200 guruş      900 guruş 

 

Kazgan ade 1      (silik) aded 2 

100 guruş      410 guruş 

 

İbrik aded 1      Hırdavat menzili 

40 guruş      200 guruş 

 

? aded 2      Çul aded 2 

250 guruş      80 guruş 

 

Çuval çift aded 5     Şal sako aded 3 

120 guruş      350 guruş 

 

???aded 20 

150 guruş 

 

Cem‘an yekûn  

8930 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 
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Techiz ve tekfîn     ???  

300 guruş  

 

Mehr-i zevce Fatıma Hatun    Resm-i kısmet   

250 guruş      204 guruş 

 

Kaydiyye defteri     Varaka-bahâ' 

13 guruş      4 guruş 

 

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

1145 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

7785 guruş 

 

Hissetü’z-zevce-i Fatıma Hatun   Hissetü’z-zevce-i Aişe Hatun 

486 guruş 22 para     486 guruş 22 para 

 

Hissetü’l-binte’l-kebîre Ümmügülsüm  Hissetü’l-binte’l-kebîre Aişe 

1135 guruş 12 para     1135 guruş 12 para 

 

Hisse-i ibne’l-sagîr Mehmed  Hisse-i ibne’l-sagîr-i Ömer 

2270 guruş 24 para     2270 guruş 24 para 

 

     No:198 

     Medine-i Antalya’ya tâbi‘ Çerkinoba Karyesi civârında meskûn Kutkuşlu Aşîreti 

ahâlîsinden iken bundan akdem fevât iden Abdulaziz Mehmed bin Abdulaziz bin Abdullah’ın 

veraset-i sulb-i kebîr oğulları Mehmed ve Abdulrahman ve Ali ve ?ve sulb-i sagîr oğlulları 

Osman ve Mustafa ve Ahmed ve İbrahim sulbiye-yi kebîre kızı Aişe ve sulb-i sagîre kızı 

münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûrlardan 

tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer‘îden vasî-i nasbve ta‘yîn olunan li-ebeveyn er karındaşı 

mezbûr Mehmed ve verese-i kibâr taleb ve ma‘rifetleriyle nâibimiz Mustafa ? ma‘rifet ve 
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ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm 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’s-sâlîs min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

  

Erkek deve res‘ 1      Dişi deve res‘ 2 

1300 guruş      2500 guruş 

 

Buzağılı inek aded 1     Erkek merkeb aded 1 

300 guruş      350 guruş 

 

Kıl çadır aded 1     Çuval çift aded 3 

500 guruş      10 guruş 

 

Kahve takım aded 1     (silik) aded1 

150 guruş      30 guruş 

 

Kilim aded 1      Evânî-i nuhâs  aded 10 

100 guruş      200 guruş 

 

Hırdavat menzil  

300 guruş 

 

 

Cem‘an yekûn  

5810 guruş 

  310 guruş 

5500 guruş techiz ve tekfîn 

 154 guruş 

5346 guruş  Resm-i kısmet   Kaydiyye  Varaka-bahâ' 

 140 guruş ? guruş  1 guru 

 

 

Hisse-i ibn-i Mehmed     Hisse-i ibn-i Abdulrahman 

594 guruş       594 guruş 
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Hisse-i ibn-i Abdullah    Hisse-i ibn-i Ali  

594 guruş       594 guruş 

 

Hisse-i ibn-i (silik)       Hisse-i ibn-i Mustafa 

594 guruş       594 guruş 

 

Hisse-i ibn-i Ahmed       Hisse-i ibn-i İbrahim 

594 guruş       594 guruş 

 

Hisse-i bint-i Aişe       Hisse-i bint-i (silik) 

297 guruş       297 guruş 

 

 

     XIV/109b 

     No:199 

     Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Atîk Mahallesi’nden sâkin iken bundan akdem 

vefât iden debbâğ esnâfından Odabaşı oğlu Mustafa bin Süleyman bin Abdullah’ın sulbiyye-i 

kızı?ve Aişe’nin ? olduğunu bundan akdem vasîsi vâlidesi ma‘rifetü’z-zât Hadice bint-i Ali 

nâm Hatun muvâcehesinde kebîr er karındaşları Süleyman ve Ebubekir dahi hâzır oldukları 

halde udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müsliminden lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr 

olunan debbağ esnâfından el-Hâcc Halil ibn-i el-Hâcc İbrahim Bey ve Hanefi bin Ali nâm 

kimesne şahâdetleriyle isbât idüb ?olunduğını hükm-i şer‘-i lâhik olan zt-ı ma‘rifetü’ş-şer‘i ile 

ma‘rûf Fatıma nâm bikr-i bâliğa-i âkıla meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde debbağ esnâfından işbu 

bais‘ü’l-kitâb Molla oğlu Ahmed bin Süleyman mahzarında bi’t-tav‘ihâ ikrâr  ve takrîr-i 

kelâm idüb medine-i mezbûre iskelesinden Gemrek civârında vâki‘ bir tarafdan Yörük oğlu 

Yusuf  mülk debbağ dükkânı ve bir tarafdan mukaddemâ ve hâlâ bir tarafdan vakf debbağ 

dükkânı ve taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilâtyla arsasının 

medine-i mezbûre câmi‘-i cedîd?on beş guruş mukataa karyesi olan bir bâb mülk debbağ 

dükkânının kırk sekiz sehmede kırk bir sehmi hisse-i şâyiası  merkum Molla oğlu Ahmed’in 

şirâ'-i mülki ve bakî yedi sehm hisse-i şâyiası akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin benim arsa 

yedimden mülk hakkım olmağla hâlâ ben malîki olduğum salîfü’z-zikr yedi sehm hisse-i 

şâyiamı tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfside ve tagrîr ve gabin ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bin üç yüz on iki buçuk guruş merkum Molla oğlu Ahmed’e bey‘ ve temlîk ve 
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şâyian teslîm eylediği ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin üç yüz on iki guruş müşterî-i 

merkum Ahmed yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d dükkân-ı 

mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub merkum Molla oğlu 

Ahmed’in 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 olunur fi’l-

yevmi’l-hâmis aşere min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Debbağ esnâfından Kara Osman’ın Damadı Halil Ağa  

 Moravi Adil Ağa 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Karahisari Hasan Ağa 

 Muhzır İsmâîl Ağa 

 ve gayr-i hum  

 

     No:200 

     Medine-i Antalya mahallâtından İskender Çelebi Mahallesi ahâlîsinden olub zikr-i âtî 

dükkânın bi-tarîkü’ş-şer‘ü’l-müstâkil sahîbi mâliki ve mutasarrıfı olduğu zeyl-i hüccetde 

muharrerü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla mütehakkık olan debbağ esnâfından Molla oğlu 

Ahmed bin Süleyman nâm kimsene meclis-i şer‘-i zeyl-i lâzımü’t-tevkîrde devlet-i âliye 

tebaasının Rum Milleti’nden ve tüccârdan bais‘ü’l-rakim Vasili veled-i Mihail tarafından 

zikr-i âtî şer‘aya tasdîk-i vekîl-i müsbît-i şer‘iyyesi medine-i mezbûre meclis a‘zâsından 

fütüvvetlü Mustafa Bey Efendi ibn-i Osman Ağa muvâcehesinde bi’t-tav‘ihâ ve’l-rızâ' ikrâr-ı 

tam ve takrîr-i kelâm akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin şer‘an ve müstakîl yedimde mülk ve 

hakkım olub medine-i mezbûre iskelesinden civârında kâin bir tarafdan Yörük oğlu Yusuf’un 

mülk-i debbağ dükkânı ve bir tarafdan merkum Vasili mağazası ve bir tarafdan (silik) ve 

taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd ve ma‘lûmü’l-müştemilât arsanın medine-i (silik) 

Câmi‘-i Cedîd ?senevî on beş guruş mukataa karyesi olan bir bâb mülk-i debbağ dükkânı 

cem‘-i tevâbi ve levâhik ve kaffe-i hukuk ve murâfıkıyla tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî 
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şurût-ı müfside tagrîr ve gabin muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘-i ile bin guruş 

müvekkil-i merkum Vasili’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eyledikde ol dahi ber-minvâl-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûlsemeni olan meblağ-ı mezkûr dokuz 

bin guruş müşterî-i müvekkil Vasili tamâmen ve    kâmilen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d 

dükkân-ımahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â  alâkam ve aslâ ve kat'â alâkam ve müvekkil-

i merkum Vasili’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 

olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min ve’l-işrîn min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 A‘zâdan Ahmed Pertev Efendi  

 Harac Hacı Hasan oğlu el-Hâcc Hasan 

 Timurcı Hamidli Osman 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır İsmâîl Ağa 

 Tebaadan Karahisari Hisari ağa 

 ve gayr-i hum  

 

     XIV/110 a 

     No:201 

     Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi mütemekkinelerinden iken işbu târih-i 

vesikâda bir sene mukaddem kard-ı şerîfde müteveffâ-yı olan tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum 

milleti nisvânından Mısırlı kızı Refîka Bilnur Hacı Gerye bint-i mısırlı Geryaki  veled-i 

Ata’nın?verâseti ancak li-ebeveyn er karındaşı Mısırlı oğlu Kostandi veled-i Lazarus veled-i 

Geryaki’ye münhasıra olduğu inde’ş lede’ş-şer‘ü’l-enver bil-isbât zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra medine-i mezbûre ve  mahalle-i merkum mütemekkinelerinden tebaa-yı 

devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden ?oğlu Hacı İstadri veled-i Kostandi meclis-i şer‘îde 

hatirü’l-lâzımü’t-tevkîrde zikr-i âtî menzili bi’l-verâse vaz‘iyyed-i beyyine-i adîle ile 

mütehakkık olan merkum Kostandi muvâcehesinde medine-i mezbûre meclis a‘zâsından 

                                                             

 “şurut”  mukarrerdir 
 “inde’ş” fazladan yazılmıştır 
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fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi ve fütüvvetlü Osman Ağazâde Mustafa (silik)ve Osmanzâde 

mükerremetlü Torun İsmâîl Efendi hanedândan fütüvvetlü Hacı Ömer Ağa ve Şehbender 

Vekîli fütüvvetlü Ahmed Tevfik ve Tüccâr-ı hayriyyeden Abdulhamid Efendi ve Ispartalı 

Hacı Lazarus hâzır oldukları halde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûre 

hacı (silik) sene-i sâbıka ya‘nî bin iki yüz seksen senesi Zi’l-ka'desinin on dörtüncü (silik) 

şerîfede hayatına kemâl-i akl ve sıhhâtinde sâkin olduğu_?medine-i mezbûre ve mahalle-i 

merkumede kâin bir tarafdan Babuccu(silik) menzili ve bir tarafdan Kahya oğlu Yorgi menzili 

ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd tûlen on beş arzen  sekiz (silik) arsadan mebnî fevkâni  

bir oda (silik) tûlen otuz karış (silik)  ta‘bîr olunur….silik…. 

mutâbık-ı beyyine taleb olundukda medine-i mezbûre mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi 

mütemekkinelerinden tebaa-yı devlet-i âliyenin Rum Milleti’nden Yarem oğlu Hacı Todorus 

veled-i İstirati ve Makbule Mahallesi mütemekkinelerinden ve devlet-i âliye tebaasının Rum 

Milleti’nden Çil Dimitri oğlu Hacı Siri veled-i  Dimitri li-ecli’l-şahâde meclis-i şer‘îde 

hâzıran olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakikâ müteveffâ-yı mezbûr Hacı Gerya sene-i 

sabıkâ ya‘nî bin iki yüz seksen senesi Zi’l-ka'denin on dördüncü güni hayâtında ve kemâl-i 

akl ve sıhhâtinde vefâtından on gün mukaddem kadr-ı şerîfde mütemekkin olduğu?vakfı 

odasında merkum Kostandi’nin bi’l-verâse vaz‘ıyyed eylediğimde menzilini bizim huzûr 

şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile dört bin guruş semen-i medfû‘ 

ve makbûzı mukabelesinde müddeî-i merkum Hacı (silik) bey‘ ve temlîk ve mahallinde kabz-ı 

taslît ve ba’de-i sahîh (silik) eyledim oldu biz bu husûsda bu vech üzerine şâhidleriz ve 

şahâdet dahi ideriz deyü her biri müttefik ve iltifât ve’l-manî edâ-i şahâdet-i şer‘iyye 

eylediklerinde şahâdet-i merkuman kıbel-i şer‘-i şerîfden? kâtibi Mustafa Efendi ve 

mübâşirleri asâkir-i zabtiyye nefâratından Kahveci Mehmed ma‘rifetleriyle müddeîü’n-âleyh 

merkum Kostandi muvâcehesinde medine-i mezbûre ahâlîsinden ve tebaa-yı devlet-i âliyenin 

millet-i merkumesinden  ve tüccârdan Kara Yorgi oğlu Kara Yorgi ve Sarı Samiran oğlu 

Mihail ve Falid? Oğlu Hacı Baros ve Yarem oğlu Hacı Yani ve Sandıkcı oğlu Hacı Nikola ve 

Beşarlı Hacı Vasili ve karındaşı yorgi ve Sarı Yazadlı oğlu Nikola ve Koca oğlu Mihail ve 

Nikol İstirati ve Terzi Baros nâm ?neferâtından lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şahâde idükleri 

ihbâr olunmağın mûcibince şâhidden merkuman şahâdetleri vâki‘ olmağın bu suretde menzil-i 

mahdûd-ı mezkûr müddeî-i merkum Hacı İstavri’nin mülk-i müşterâsı olduğum ba‘de’l-hükm 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrdan kifâyed ve müddeî-i merkum İstavri’ye teslîm-i merkum 

Kostandi’ye tenbîh olunmak mâ-vaka‘ bi’t-taleb olunur fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn min Zi’l-

hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 Şühûdü’l-hâl 
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 Mu‘teberândan el-Hâcc_? Efendi  

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır İsmâîl Ağa 

 ve gayr-i hum  

 

No:202  

(silik) 

 

     XIV/112a 

     No:203 

     Medine-i Antalya mahallâtından Takyeci (silik) ahâlîsinden dikici esnâfından Küfelik oğlu 

Halil bin Halil nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden 

olub zikr-i âtî (silik) vaz‘ıyyedi şer‘î hakik idüm işbu bais‘ü’l-kitâb? a‘zâsından Akıllı oğlu 

(silik) mahzarında (silik) menzilin bakiyesi olan Atike Hatun bint-i Ali dahi hâzır olduğu 

halde üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb sâlifü’z-zikr Takyeci Mahallesi’nde vâki‘ bir 

tarafdan?menzili ve bir tarafdan Uşaklı el-Hâcc İbrahim Efendi menzili ve bir tarafdan hâzıra-

i mezbûre Atike Hatun menzili taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd ve tahtânî bir odalı bir 

mikdâr mülk-i arsa târih-i hüccetden yirmi beş sene mukaddem vâlidem Aişe Hatun’dan irsen 

ve müstâkil bana intikal eyledikden sonra hâzıra-i mezbûre  Atike Hatun ile eylediğimizden 

medine-i mezbûreden taleb ve da‘vâ etmeyib meskûn itmişdim (silik) hâzıra-i mezbûre 

teyzem atike Hatun arsa-yı mahdûd-ı  mezkûreyi  dokuz yüz guruş (silik) Akıllı oğlu Ahmed 

Ali’ye bi’t-tav' sahîhi bey‘ ve temlîk ve teslîm idüb arsa-yı mahdûd-ı  mezkûreyi müşterî-i 

merkum Ahmed Ali’den taleb iderüm deyü da‘vâ itdikde balîğ hâzıra-i mezbûre Atike Hatun 

cevâbında arsa-yı mezkûre mahdûd-ı mezkûre kırk seneden berü (silik) müstâkil mülki olduğu 

halde merkum Akıllı oğlu Ahmed Ali’ye semen-i mezkûr dokuz yüz guruş ikrâr ve müddeî-i 

merkum Halil’in ber-vech-i muharrer mülki olduğunu inkârından mâ-adâ mukaddem on beş 

sene tereke-i (silik) olunan da‘vâ olunan bilâ-emr esmânından olunmağın müddeî-i merkum 

Halil’in da‘vâ-yı mezkûresine iltîfat olunmayub ba‘de’l-men' ve’l-tenbîh arsa-yı mahdûd-ı 

mezkûre merkum Ahmed Ali’nin mülk-i müşterâsı olub mâlik ve mutasarrıf olmak üzre 
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bais‘ü’l-vesîka etmek bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-râbi‘ve’l-işrîn min min Zi’l-

hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Hanedândan Mîr-alây fütüvvetlü İsmâîl Bey 

Mahkeme-i şer‘iyye Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

Emir Yörük oğlu el-Hâcc Mehmed Efendi 

Tebaadan Akıllı oğlu Mustafa 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa  

ve gayr-i hum 

 

     XIV/113b 

     No:204  

     Medine-i Antalya hudûdunda meskûn Sarıkeçili Aşîreti nisvânından ma‘rifetü’z-zât Aişe 

bint-i Osman nâm bikr-i bâliğ-i âkıla medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde 

medine-i mezbûre nevâhiyesinden  Kızılkaya Kazâ‘sı kurâsından Avdan Karyesi ahâlîsinden 

Hatîbi Süleyman bin Hacı oğlu Mehmed tarafından zikr-i âtî vekîl olduğu karye-i merkume 

ahâlîsinden  el-Hâcc Osman ibn-i Süleyman ve Bilâl Kethüda ibn-i Aziz nâm kimesneler 

şehâdetleriyle sâbit ve sübût olan merkum Süleyman’ın babası merkum Mehmed bin el-Hâcc 

Osman nâm kimesne muvâcehesinde bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb ben zât-ı 

zevce olmayub müvekkil-i merkum Süleyman beni tezvîce taleb olmağla münâdî kırk  aded 

onluk altun ve bir katnî entari ve bir katnî şalvar ve bir çuka salta ve bir şal kuşak ve üç 

mahbes ve bir fes ve bir çift babuc ve iki tencere ve bir yağ tabesi ve dört sahan ve bir esvab 

çuvalı ve iki kilim ve bir kat basma yatak mehr-i müeccel ve üç yüz bir guruş mehr-i müeccel 

tesmiyeleriyle işbu meclis-i şer‘îde mahzar-ı şühûdda rızâ'mla taksîm müvekkilem merkum 

Süleyman akd ve inkâr ve tezvîc eyledim dedikde vekîl-i mezbûr Mehmed’den oğlu merkum 

süleyman içün bi’l-vekâle tezvîc ve kabûl eyledim dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ 

bi’t-taleb ketb olunur fi-selh Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Ser-kâtib Mahkeme-i Şer‘iyye İsmâîl Hakkı Efendi 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 
                                                             

 “min” mukarrerdir 
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 Zabtiyyezâde oğlu Ahmed Çavuş 

 Muhzır Ali Ağa 

 Muhzır İsmâîl Ağa 

 ve gayr-i hum 

 

     No:205 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden Serik Nâhiyesi kurâsından Alacâmi Karyesi’nde sâkin 

olub zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife Zeyneb bint-i Ahmed nâm Hatun medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mezkûr nâhiye hudûdunda meskûn Yörük 

Aşîreti’nden bais‘ü’l-i‘lâm Hüsâm oğlu Mehmed mehmed nâm kimesne muvâcehesinde 

mezbûr Mehmed’in yedinde olub işbu muâyyene olunan hâlâ beş yaşında bir res‘ sarı inek 

benim ineğimden doğmuş mülküm olub târih-i i‘lâmdan iki sene mukaddem merkum 

Mehmed’in yedinden ahz ve gasb ve bi-gayr-i hakk zabt itmiş olmağla suâl olunub mezkûr 

sarı ineğim ile mezkûr ineğimden tevlid idüb el-hâlatü hâzihi arkasında olan iki yaşında bir 

erkek?ve bir buzağısını bi’l-istihkâk taleb iderim deyü da‘vâ ol dahi cevâbında işbu yedimde 

olan sarı inek benim ineğimden doğmuş  mülkdür deyü müddeî-i mezbûre Zeyneb Hatun’un 

(silik) mülki olduğunu ve yedinden ahz ve gasb itdiğini ba‘de’l-inkâr husûs-ı mezbûr vaz‘ü’l-

yed beyyinesi (silik) olmağla vaz‘ü’l-yed bulunan Hüsâm oğlu Mehmed’den beyyine taleb 

olundukda şâhidlerim müddet-i sefer (silik) ityân-ı beyyineden isbât-ı müddeâ  olmağın 

mezbûr Hüsâm oğlu Mehmed’e zikr olunan sarı inek kendi ineğimden doğmuş mülki olub 

müddeîyyan-ı mezbûre zeyneb Hatun’un netâcen mülki hakkı olmadığını ve mezbûre 

yedinden ahz ve gasb itmediğine bi’t-taleb beyân-ı tatlîk olundukda ol dahi hasbü’l-mes‘ûl 

beyân (silik) itmeğin mûcibiyle middeî-yi mezbûr Zeyneb Hatun da‘vâ-yı mezbûresiyle 

merkum Mehmed muarazâdan men' olduğunu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-

emr li-men lehü’l-emr fî-selh Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/114a 

No:206 

     Medine-i Antalya nevâhiyesinden Kızılkaya Nahiyesi kurâsından Avdan Karyesi 

ahâlîsinden Mehmed Efendi ibn-i el-Hâcc Ömer meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i 

mezbûre mahallâtından Sofiler Mahallesi ahâlîsinden ve Dârü’s-saâmdan bais‘ü’l-kitâb 
                                                             

 belgede silik “âlilerine” olacak 
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mükerremetlü Torun İsmâîl Hakkı Efendi  ibn-i el-Hâcc Ali mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin müstâkilen yedimde 

mülk ve hakkı olub mârü’l-zikr Kızılkaya Nahiyesi’nde Teke? nâm mahalde kâin bir tarafdan 

? Karyeli Molla Ali bağı ve bir tarafdan  Osman bağı ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd 

tahöinen yirmi beş dönüm mikdârı bağımın kürûm mahlûlesi tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile altı bin iki yüz yirmi guruş mûmâ-ileyh İsmâîl Hakkı Efendi’ye 

bey‘ ve temlîk ve teslîm ve arsasını dahi bin guruş bedel mukâbelesinde ma‘rifet sahîb-i arz 

ile mûmâ-ileyh İsmâîl Hakkı Efendi’ye ferâğ ve tefvîz eyledikde ol dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semen-i mezkûr altı bin iki 

yüz yirmi bir guruş ve bedel-i mezbûr bin guruşla cem‘an bin iki yüz yirmi bir guruş mûmâ-

ileyh İsmâîl Hakkı Efendi yedinden tamâmen ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d bağ-ı mahdûd-ı 

mezkûrdan benim aslâ ve kat'â alâkam ve medhâlim kalmayub mûmâ-ileyh İsmâîl Hakkı 

Efendi’nin kürûm mülk mahzi ve arsası hakk makbûzı olmuşdur keyfe mâ-yeşâ‘ mutasarrıf 

oldub dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere 

min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Dârü’s-saâmdan Fazîletlü Ahmed Efendi 

 Muallimü’l-Sıbyân Mustafa Hâce 

 Münâdî  Hacı Yusuf oğlu Ahmed Efendi 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır ali Ağa 

 ve gayr-i hum 

 

     No:207 

     Medine-i Antalya’ya tâbi‘ Karcı  Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt iden 

Mehmed oğlu Ali ibn-i Mehmed bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Hafize hatun bint-i Mehmed ile sulb-i sagîr oğlulları Süleyman ve Mustafa ve sagîre-i 

mezbûre kızı Aişe’ye münhasıra olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra sagîr-i mezbûrun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan li-

ebeveyn emmileri karye-i mezbûre hatîbi Molla Ebubekir bin Mustafa ve ma‘rifetü’l-zât 

                                                             

 belgede silik “ve gayr-i hum” olacak 
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zevce-i mezbûre Hafize Hatun taleb ve ma‘rifetleri ve nâibimiz Mustafa Efendi ma‘rifet ve 

ma‘rifet-i şer‘ ile ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâdi ve’l-işrin min Zi’l-

hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Karye-i mezbûrede vâki‘hudûd ve’l-  Bağçe dönüm aded 1 

müştemilat mülk-i menzil    800 guruş 

1000 guruş   

 

Öküz aded 1     İnek aded 1 

600 guruş      300 guruş 

 

Bâr-gîr aded ?     Evânî-i nuhâs kıyye 15 

650 guruş      100 guruş 

 

Yatak takım     Çul aded 2 

200 guruş      100 guruş 

 

Çuval çift      ?aded 1 

80 guruş      50 guruş 

 

Gümüşlü tabancalık aded 1   Tahta sanduk aded 1 

350 guruş      40 guruş 

 

?aded 1      Kısrak res‘ (silik) 

200 guruş      1000 guruş 

 

Hırdavat menzil 

200 guruş 

 

Cem‘an yekûn 

5770 guruş 

 
                                                             

 belgede silik “mezbûre”olacak 
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Minha’l-ihrâcât  

 

Techiz ve tekfîn     Düyûn-ı mutasarrıf 

200 guruş      146 guruş 

 

Mehr-i zevce-i mezbûre Hafize   Resm-i kısmet 

 Hatun      145 guruş 

101 guruş 

 

Varaka-bahâ'     Kaydiyye-i defter  

2 guruş      8,5 guruş 

 

Cem‘an yekûnü’l-ihrâcât  

602,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

5149,5 guruş 

 

Hissetü’z-zevci’l-mezbûre    Hissetü’l-ibnü’l-sagârü’l-mezbûr  

643 guruş 23,5 para    Süleyman 

       1802 guruş 130 para 

 

Hissetü’l-ibnü’l-sagârü’l-mezbûr   Hissetü’l-binte’l-sagîre Aişe 

Mustafa       301 guruş 6,5 para 

1802 guruş 130 para 

 

  

     XIV/115b 

     No:208 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Mahallesi ahâlîsinden Dârü’s-saâmdan Ömer 

Efendizâde fütüvvetlü Ahmed (silik) Efendi medine-i mezbûrede meclis-i livâya mahsûs 

odada Teke Sancağı Kaim-mâkâmı olub sahib-i arz-ı vekâlete dahi müteferriât 
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me‘mûriyyetinden olan saâdetlü el-Hâcc Hafız Rızvan Başhafızları huzûr-ı âli-i vakurlarına 

bi’l-cümle a‘zâ-yı meclisler hâzır oldukları halde akd olunan meclis-i şer‘-i âliden medine-i 

mezbûre nevâhiyesinden Serik Nahiyesi kurâsından İnceler Karyesi ahâlîsinden Bölükbaş 

oğlu Ahmed bin Yusuf muvâcehesinde salîfü’z-zikr İnceler Karyesi’nden ve bir taraf (silik) 

ve bir tarafdan dere ve bir tarafdan?ve bir tarafdan göl ve bir tarafdan Akyar ve bir tarafdan 

Yenigöl ile mahdûd (silik) oğlu ve camus tarlaları (silik) ma‘rûf işbu yedimden olub ma‘nîye 

olunan üç kıt‘a tapusunda ma’mûl bihâlar mûcibince kırk seneden berü yedimden intikalen 

zabt’ü-z rabt bilâ-mâni' mâlik ve mutasarrıf olageldiğim arazilerin hudûdları dâhilinden ba‘zı  

mahaller yine ihâletimize Mezbûr Molla Ahmed bi-gayr-i hakk mukarriz ve müdâhale ider 

olmağla suâl olunub bilâ-mûcib tasaddi eylediği müdahalesinin men' ve def‘a matlubumdur 

deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl mezbûr Molla Ahmed cevâbında fi’l-hakika tarla-yı mahdûd-ı 

mezkûrenin?kadîmlerimiz ve müddeî-i mûmâ-ileyh Ahmed Hamid Efendi’nin yedinden i 

intikalen tasarrufnun olduğunu ikrâr-ı lâkin  ben karye-i mezbûrenin araziye ihtiyâc olan 

ahâlîsinden olmağla tarla-yı mahdûd-ı mezkûrenin ba’z-ı mahallerini zabt zirâat etmek 

kasdıyla tâ'rîz ve müdahale iderim deyü sûret def‘a vâki‘ olan tasaddîsi meşrûa' mu‘teber 

olmağla mezbûr Molla Ahmed’in bilâ-mûcib Molla Rızân’ın ma‘rifetiyle fî-mâba‘dü’l-zikr 

olunan tarlalara tâ'rîz ve müdahale itmemek üzre Molla Ahmed’e beyân olunduğu bi’l-iltimâs 

mahkemesinde huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’t-tâsi‘ve’l-

işrin min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:209 

     Medine-i Antalya mahallâtından Câmi‘-i Cedîd Mahallesi mütemekkinelerinden ve devlet-

i âliye tebaasının Rum Milleti nisvâsından şahs-i ta‘rîf-i şer‘î ile mar'ife olan bais‘ü’l-râkim 

Mendüz kızı Anna bint-i Yorgi meclis-i şer‘î hatır-i lâzımü’l-tevkîrde li-ebeveyn er karındaşı 

millet-i merkum Babuşcu Elyaz veled-i merkum Yorgi muvâcehesiyle üzerine da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan mescid vakfı olan menzil ve bir tarafdan 

Berber Şişman Yani menzili ve bir tarafdan Mendüz oğlu Usta Kirya menzili ve bir tarafdan 

tarîk-i âmm ile mahdûd ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzil vâlidemiz müteveffâ-yı 

Hacı Eleni bint-i Mihail hayatında yedinde müstâkilen mülki olduğu halde vâlidem merkum 

(silik) Eleni târihinden on sene mukaddem hâl-i hayatında ve kemâl-i akl ve sıhhâtında 

menzil-i mahdûd-ı mezkûresinden merkum Berber Şişman Yani menzili tarafeynden tahtânî 

bir oda merkum Berber Şişman Yani  ile müşterek olan dîvârda tûlen otuz beşer karış ve arzen 
                                                             

 belgede silik “mahdûd” olacak 
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altı karış havlusunu ifrâz ve bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bin guruş semen-i medfû' ve makbûz 

bana bey‘ ve teslîm ve batî fevkanî odasını dahi semen-i ma‘lûme oğlu karındaşım merkum 

Elyaz’a bey‘ ve teslîm eyledikden sonra vâlidem merkum mezil-i mahdûd-ı mezkûrun bâkî 

kalan iki kanatlu zokak kapusunın dahilinde olan arâzîden sekiz karış yolda nısfı olan dokuz 

karışını benim menzilime varıncaya kadar bana ve nısf-ı diğeri olan dokuz karışını karındaşım 

merkum Yani ikimizin ? karındaşım merkum Elyaz mezkûr yolda olan nısf-ı hisse kanâat 

itmeyüb benim hissem ile yerlerim müstakîlen (silik)murâd ider olmağla suâl olunub mezkûr 

yolun nısfından ve beni murâddan men' itmemek merkum yine olunmak matlubumdur 

dedikde gıbbe’s-suâl merkum Elyaz cevâbında vâlidem merkum Hacı Eleni zikr olunan 

fevkânî odasını mezkûr zokak kapusu dahilinde olan arâzî on sekiz karış yoluyla müstakîlen 

bana bey‘ etmek mezkûr yolun Mehmed  hakk-ı zabt ve karındaşım müddeî-i mezbûre Hacı 

Anna’yı murâddan men' iderüm deyü ba‘de’l-def‘ ve’l-inkâr ve def‘-i merkum Elyaz def‘-i 

meşrûhasını kirâren ve mirâren lede’l-istimhâl ve’l-mihâl her birinde müddet-i mehl-i şer‘î 

mürûr-ı birle eşyâdan âciz olub tahlîfi dahi taleb olmağla mucîbince vâki‘ merkum Elyaz def‘-

i mezkûrü’l-merkum Hacı Anna’ya bilâ-beyyine-i muârazâdan men' birle zikr olunan on sekiz 

karış yolun nısfı olan dokuz karış müddeî-i mezbûre Hacı Anna’nın nısf-ı bakiyesi olan dokuz 

karışı merkum Elyaz’ın olmak ?ikisi müşterek menzillerine gelüb geçmek üzre merkum 

Elyaz’a tenbîh olunub merkum Elyaz dahi râzı' olub kat'-ı nizâ' itmeleriyle mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olunur fi’l-yevmi’l-râbi‘ve’l-işrin min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Müderrîsiden Ömer Efendizâde Ahmed Efendi 

 Tüccârdan  Yörük Hacı İbrahim Ağa 

 Zabtiyye (silik) Hacı Mehmed el-mübâşir 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır İsmâîl Ağa 

 Tüccârdan Hacı (silik) 

Zenail oğlu Vasilaki  

Zenail oğlu Vasilaki  

 

     XIV/116 a 

No:210  
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     Medine-i Antalya nevâhiyesinden Döşemealtı Nâhiyesi mahallâtından Karalılar Mahallesi 

sâkinlerinelerinden ma‘rifetü’z-zât Ümmügülsüm nâm bikr-i bâliğin velîsi idi ve tarafeynden 

zikr-i âtî akd-ı nikâhda vekîl-i müseccel-i şer‘îsi İsmâîl ibn-i Halil meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde vekîl-i mekuman İsmâîil’in birâder-zâde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden işbu 

bais‘ü’l-kitâb Ahmed ibn Ömer ibnü’l-merkum Halil mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb birâder-zâdem mezbûr Ahmed kızım ve müvekkilem mezbûreyi tezvîc-i 

taleb tevezzüc-i talîb ve râgıb olmağla ben dahi kızım ve müvekkilem mezbûreyi rızâ'mla ve 

rızâ'sıyla yirmi dört aded ve yirmi ?ve bir aded mahmudiye altunları ve bir sim kuşak ve bir 

çift sim bilezik ve bir katni ve bir çitari iki entari ve bir katni şalvar ve bir çuka ve bir çuka 

ferace ve bir çuka salta ve bir kat yatak ve bir yaşında bir res‘ dişi deve torum mehr-i müeccel 

ve iki yüz elli guruş mehr-i müeccel tesemmileriyle işbu meclis-i şer‘-ide mahzar-ı şühûdda 

mezbûr Ahmed’e bi’l-vekâle akd ve tezvîc eyledim dedikde mezbûr Ahmed dahi ber-minvâl-i 

muharrer tezvîc ve kabûl etmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-hâmis min 

Muharremü’l-harâm li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Hanedândan  Hamitlü el-Hâcc Ömer Ağa 

 Mükerremetlü Baş Hafız Ebubekir Efendi 

 (silik)  Âşireti (silik) Hamitlü Hacı Veliyüddin Bey 

 Mahalle-i mezbûre ahâlîsinden  Veliyyüddin Kethüda ibn-i Ebubekir 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır İsmâîil Ağa 

 Muhzır Hasan Ağa 

 

 No:211 

 (silik) 

 

     XIV/117b 

     No:212 

     Medine-i Antalya mahallâtından Timurcu Süleyman Mahallesi sâkinelerinden olub zâtları 

zeyl-i sâbıkda muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rûf olan bais‘ü’l-vesîka Hamide 

bint-i Moralı Mehmed bint-i Aişe nâm Hatunlar ki ber-vech-i âtî istihbâr fi’l-hakika 

zimmetleri ma‘lûmumuz olan işbu müstahbertan-ı mezbûrtan Hamide ve Amine hatunların 

zevcleri gaib-i ani’l-beled Sivaslı Hacı Hasan ibn-i Ömer sene-i sabık ? olduğumuz Köcek 
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kuzı oğlu Hanzâde (silik) mezbûrtan Hamide ve Amine Hatunları bizim huzûrumuzda talâk 

ile tatlîk idüb ve tatlîkini hâvî târih-i merkum ile müverrih bir kıt‘a ? mektûb dahi irsâl ve bizi 

eşhâdileri biz bu husûsu bu vech üzre şâhidleriz ve şahâdet dahi ideriz deyü biri müstahbirtan-

ı mezbûtan Hamide ve Amine Hatunlar muvâcehelerine alî-tarîkü’ş-şahâde haber 

verdiklerinden müstahbirtan-ı mezbûtan Hamide ve amine Hatunlar muhbiran-ı mezbûran 

cem‘-i kelimât-ı meşrûhalarına vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk eyledikden sonra 

mezbûrtandan Amine Hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ikrâr-ı tâm ve ve ta‘bîr-i ânil 

merâm idüb zevc-i mutlâk mezbûr Hacı Hasan ile hâl-i zevciyat beynimizde kâim iken 

karındaşından hasıl ve benden mütevellide hâlâ bi-hakkü’l-hesâbe hâcer ve terbiyemde olan 

işbu hâzıra-i bi’l-meclis bir buçuk yaşında Şerîfe nâm sagîrenin asl mâlı olmayub nafaka ve 

kisveye eşşed-i ihtiyâc ile muhtâc olmağla zevc-i mutlâk gaib-i mezbûr üzerine kıbel-i şer‘den 

mikdâr-ı kâffeye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlubumdur dedikde mezbûre Amine 

Hatun’un takrîr-i şer‘ dahi vâki‘ mutâbık ve muvâffak zikr-i âtî meblağ-ı kadr-i ma‘rûf idüb 

idüği sikat-ı sahîhatda ile’l-kelimât ihbârlarıyla lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân 

olmağın hâkimü’l-mevkiî sadr-ı kitâb tubâ-lehü ve hüsn-i meâb efendi hazretleri sagîr-i hâzıra 

mezbûre Şerife’nin nafaka ve kisve-bahâ' vesâir levâzım-ı zarûriye içün târih-i hüccetden 

behr-i yevm kırk para karz nakdîler idüb meblağ-ı ma'rûz-ı mezkûr behr-i yevm kırk parayı 

mezbûre Şerife’nin nafaka ve kisve-bahâ' vesâir-i levâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarf ve 

vakt-i hâcetde istidâneye ve inde’z-zâfer babası Hacı Hasan üzerine ? mezbûre Amine Hatun 

izn virmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fî-gurre-i Muharremü’l-harâm li-seneti îsnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Müftî-i belede fekâhetlü Mustafa Efendi  

A‘zâdan mükerremetlü Hasan Vehbi Efendi  

A‘zâdan fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi  

A‘zâdan Osman Ağazâde Mustafa Bey  

A‘zâdan Nüfûs Nâzırı fütüvvetlü Hüseyin Efendi 

Şeyh Ramazan (silik) Hafız Mehmed 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa 

Muhzır Hasan Ağa 

 

     No:213 
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     Medine-i Antalya mahallâtından Tuzcular Mahallesi sâkinelerinden zât-ı zeyl-i vesikâda 

muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rife olan Hadice Hanım bint-i Abdulhamid nâm 

Hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden iken bundan akdem 

fevât iden evlâd-ı arabdan Kara Mehmed ibn-i Abdulhamid bin Abdulrahim’in sulbiyye-yi 

sagîre kızları Zeliha ve Dudu’nun li-eclil vasî-i mensûbeleri bais‘ü’l-kitâb Muhzırbaşı 

Mehmed Ağa ibn-i el-Hâcc Halil mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb vasî-i mezbûr 

Mehmed Ağa vasîleri olduğu sagîrtan-ı mezbûr Osman’ın babaları müteveffâ-yı merkum 

Mehmed’den mevrûs müşterînin mâllarından bana bi’l-vesâye dokuz yüz on sekiz buçuk 

guruş idâne ve teslîm eylediğinde ben dahi istidâne ahz ve kabz ve umûrıma sarfla istihlâk 

idüb  meblağ-ı merkum ile semeni işbu târih-i kitâbdan bir sene tamâmına değin müeccel ve 

mev'ûdına sagîrta-ı mezbûtan Zeliha ve Dudu’nun müşterek mâllarından vasî-i merkum 

Mehmed Ağa yedinden iştirâ ve kabz eylediğim hilâli sâat semeninden dahi yüz altun yedi 

buçuk guruş ki ciheteyn mezkûr yedinden cem‘an bin elli altı guruş sagîrtan-ı mezbûrtan 

Zeliha ve Dudu’ya zimmetimde edâsı vacîb ve kazâ‘sı lâzım-ı sahîha-i deynimden dedikde 

gıbbe’t-tasdîk medine-i mezbûr hanedânından Dizdarzâde fütüvvvetlü Hasan Bey ibn-i 

Mehmed Ali Bey meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde vasî-i mezbûr Mehmed Ağa mahzarında ikrâr-

ı tam ve takrîr-i kelâm idüb hâzıra-ı mezbûre Hadice Hatun’un sagîrtan-ı mezbûtan 

zimmetinde vacîbü’l-edâ ve lâzımü’l-iktizâ deyni olan cem‘an bin elli altı guruş tarafeynden 

bi’l-emr ve’l-kabûl kefâlet-i mutlâka-i sahîha-i şer‘iyye ile ben dahi kefîl be zamînim dedikde 

gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fî-gurre-i Muharremü’l-harâm li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve el 

 

Şühûdü’l-hâl 

A‘zâ-yı meclisden  Ahmed Pertev Efendi 

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

Muhzır İsmâîl Ağa 

Muhzır Hasan Ağa 

Münâdî Hacı Hasan Ağa 

ve gayr-i hum  

 

     No:214 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 
                                                             

 “olundu” belgede eksik 
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     Medine-i Antalya mahallâtından Makbule Mahallesi mütemekkinelerinden devlet-i 

âliye’nin Rum Milleti’nden Yarim oğlu Hacı Yani veled-i Tododros medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde yine medine-i mezbûre mahallâtından Âşık Doğan 

Mahallesi ahâlîsinden ve evlâd-ı Arabdan Ali bin Hacı Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde 

mezbûr Ali zimmetinde bundan akdem yedimden ve mâlımdan iştirâ ve kabz eylediği (silik) 

bizim ma‘lûm ? semeninden işbu yedimde olub bin iki yüz seksen bir senesi şehr-i 

Ramazânü’l-mübârekin yirmi yedinci gün târihiyle müverrah ve mümzî ve muanven mersum 

varaka-i sahîha üzerine muharrer bir kıt‘a deyn-i temessük-i mantukınca alacak hakkım olan 

iki bin iki yüz guruşun sekiz yüz guruşunı bundan akdem merkum Ali yedinden ahz ve kabz  

idüb bâkî-i merkum Ali zimmetinde kalmış olan bin dört yüz guruş merkum Ali’den hâlâ 

taleb iderim deyü da‘vâ itdikde merkum Ali cevâbında mebla-ı bâkî merkum bin dört yüz 

guruş zimmetinde müddeî-i merkum Hacı Yani’ye cihet-i merkumeden sahîha-i deyni 

olduğunu bâ-temâhül tâifen ve kat‘iyyen ikrâr ve itirâf etmeğin mûcibince meblağ-ı merkum 

bin dört yüz guruşun müddeî-i merkum Hacı Yani’ye_?teslîmesiyle elzem olunduğu bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlilerine ilâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fî-gurre-i Muharremü’l-harâm 

li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/118a 

 No:215 

     Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi sâkinelerinden iken sene-i sâbıka 

ya‘nî bin iki yüz seksen senesi Zi’l-hiccetü’ş-şerîfenin yirmi dördüncü güni (silik) olan Uncu 

oğlu Ahmed zevcesi dinmekle ma‘rûfe Ümmügülsüm bint-i Abdullah bin Abdulrahin’in 

zâhirde varîs-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamağla masârifât-ı vâkıası ba‘de’l-ihrâc bâkî terekesi 

cânib-i beytü’l-mâla âid ve râci‘ olmağla medine-i mezbûre bu makule bilâ-vâris-i ma‘rûf ve 

ma‘rûfe vefât idenlerin terekelerini cânib-i beytü’l-mâl içün kabza me‘mûr medine-i mezbûre 

Mâl Başkâtibi ? Efendi taraflarından mürsel-i vekîl-i müseccel-i şer‘îleri ketebesinden Said 

Efendi taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm lede’l-müzâyede âhere bey‘ 

olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-

yevmi’s-sâlîs min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-  Müsta‘mel yorgan aded 1  

mahdûd ve’l-müştemilât bir bâb oda   Döşek aded 1 

1300 guruş      Yasdık aded 1 

       76 guruş 
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Sagîr sini aded 1     Tencere aded 1 

55 guruş      ?aded 1 

       40 guruş 10 para 

     

Sablı tas aded1     Tabak aded 7  Tebsi aded 1 

10 guruş      Yağ tabesi aded 1 Kevgir aded 1 

       40 guruş 

 

Köhne terazi       Köhne döşek aded 1 

6 guruş      25 guruş 

 

Köhne çuk aded 3     Köhne çuval üzerinde bir mikdâr bulgur 

5 guruş 20 para     24 guruş 5 para 

 

Def‘a köhne çuval üzerinde hınta keyl  Def‘a köhne çuval üzerinde bir mikdâr 

30 guruş      dakik 

       32 guruş 25 para 

 

Bez tob aded 1     Bez tob aded 1 

Gömlek aded 1     30 guruş 

33 guruş 

 

Köhne tarak aded 1     Köhne basama entari aded 2 

23 guruş      24 guruş 

 

Köhne sanduk aded 1     Zahr aded 1 

14 guruş      2 guruş 

 

Şişe aded 1      (silik)aded 1 

3 guruş 20 para     7 guruş 10 para 

 

Köne ?aded 4      Hırdavat menzil 

50 guruş      35 guruş 10 para 



300 

 

 

 

Antalyalı Dikici müseccel oğlu Halil   Tecilli Osman zimmetinde cihet-i karz- 

zimmetinde  başından alacağı olub    dan alacağı olub kabz olunan 

kabz olunan      186 guruş 

230 guruş 

 

Cem‘an yekûn  

2293 guruş 10 para 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn ba-vasiyye-i müsbit   Resm-i âdî   

bâ-şahâdet Abdullah Efendi ibn-i Hacı  43 guruş 

Hüseyin (silik)ve Mehmed Ağa (silik) 

500 guruş 

 

Dellâliyye-i eşyâ-i mübîyye berây-i    Kaydiyye-i defter-i berây-i hazîne-i  

hazîne-i celîle ve münâdî    celîle ve  mukâyyed-i muhâkeme 

37,5 guruş      3,5 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât  

586 guruş 30 para 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

1706 guruş 10 para 

0085 guruş 10 para  Ber-mûcib-i kassâm cedîd ?muhbiri Mehmed Efendi’ye virilen yüz beş 

1621 guruş 10 para  

 

meblağ-ı bâkî-i mezkûr bin altı yüz yirmi bir guruş on para ile cânib-i beytü’l-mâla âid nısf-ı 

dellâliyye olan (silik) sekiz guruş otuz para ve nısf-ı kaydiyye bir guruş otuz para ki cem‘an 

bin altun kırk bir guruş otuz para cânib-i beytü’l-mâl içün me‘mûr mûmâ-ileyh (silik) Bey 

Efendi yedine tamâmen teslîm (silik) 

 

     XIV/119b 
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     No:214 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya mahallâtından Mecdeddin Mahallesi ahâlîsinden ve  evlâd-ı arabdan 

müteveffâ-yı sâbık el-Hâcc mehmed Ağa’nın sulb-i kebîr oğlulları ömer ve İsmâîl medine-i 

mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde medine-i mezbûre ahâlîsinden evlâd-ı arabdan 

Abdulrahman ibn-i el-Hâcc Yusuf muvâcehesinde Abdulrahman zimmetinde cihet-i karzdan 

ber-mûcib i‘lâm-ı mahkûmeye üç bin dokuz guruş alacak hakkımdan bâkî bin yedi yüz yetmiş 

guruşun merkum Abdulrahman’dan tahsîlini taleb iderüm deyü da‘vâ itdiklerinde merkum 

Abdulrahman dahi müddeîyyan-ı merkumanın ber-vech-i muharrer-i müddeîlerini ikrâr-ı 

lâkin müddeîyan-ı merkuman ber-mûcib i‘lâm-ı mahkûmeye üç bin dokuz guruş bâkî el-yevm 

zimmetimde olan bin yedi yüz yetmiş guruş deynimizi yüz yirmi yirmi bir gün tamâmına 

değin te‘cîl itmişlerdi deyü tasaddî eylediği te‘cîl-i da‘vâsı karz-ı husûsunda meşrûa 

olmamağla iltifât olmayub meblağ-ı mezbûr bin yedi yüz yetmiş guruşun hâlen ve defaât 

edâsı lâzım geldiği bi’l-iltîmas huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-

yevmi’s-sâdî ve’l-işrîn min Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:215 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     An-asl Karahisari sahîb kazâ‘larından Tuzkarı Kapusu ahâlîsinden Fettâh oğlu Süleyman 

ibn-i Süleyman medine-i Antalya mahallâtından meclis-i şer‘îmizde fi'l-asl Kaleli olub 

ekkâlletinden medine-i mezbûrede ? mütemekkin tebaa-yı devleti âliyenin Rum Milleti’nden 

Atnaş veled-i İstevbil muvâcehesinde ben bundan akdem merkuman Atnaş’ın şerîki gaîb-i 

azl-i bi’l-meclis (silik)Yorgaki  veled-i Zafir yedimde mâlım olan bin iki yüz guruş muâdil bir 

? ma‘mûl üç aded kuşağımı ta‘mîr idermek içün teslîm idüb ekkâlletinden gaib-i merkum 

Yorgaki mezkûr kuşağı bana teslîm etmeksizin diyâr-ı âhare gitmiş ancak merkum Atnaş 

(silik) şerîki  olmağla mezkûr kıymetini tazmîn olmak üzre merkum Atnaş haber ve tenbîh 

olunmak matlubudur deyü merkum Atnaş’ın inkârına mukarrin müddeî-i merkumanın tasaddî 

eylediği da‘vâsı şer‘an mültefit olmağla da‘vâ-yı mezkûresine iltifât olunmadığı mübâşirleri 

asâkir-i zabtiyye neferâtından Kuvas oğlu Ömer yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu el-emr 

li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-râbi‘min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

     No:216 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 
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     Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Karadiğin Karyesi’nde sâkin 

Mu‘tak Zenci Abdullah bin Abdullah medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde 

yine nâhiye-yi mezbûre kûrasından Leylek Karyesi ahâlîsinden Çoban oğlu Sarı İbrahim bin 

Ali muvâcehesinde mezbûr zimmetinde işbu yedimde olan bin iki yüz seksen bir senesi Zi’l-

hiccetü’ş-şerîfenin on birinci güni târihiyle müverrah varaka-i sahîha üzerine tahrîr bir kıt‘a 

deyn-i temessük-i mantukınca yüz yirmi bir gün tamâmına virmek üzre bir res‘ öküz 

semeninden mevcûd hakkım olan iki yüz kırk guruş daha merkumdan  taleb iderüm deyü 

da‘vâ itdikde merkum zenci ikrâr idüb lâkin müddeî-i mezbûr Abdulhamid’in semen ? olan 

kable’l-tam meblağ-ı mezkûrı mutalliyesi meşrû' olmamağla müddet-i mezkûre hayatında 

meblağ-ı mezkûr iki yüz kırk guruş müddeî-i merkum Abdullah edâ etmek üzre mezbûre 

İbrahim’e tenbîh olunduğu mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtinden (silik) yediyle huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşere min Zi’l-hiccetü’ş-

şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

sahh 

 

     XIV/120a 

 No:217  

     Vürûdü’l-mütemekkine arz ve emm-i kemîneleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun-ı mülûk-

âneye mülhak-ı evkâfdan medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden İstanos Nâhiyesi’nde ? ma‘rûf 

eshâb-ı hayrât ve mu‘teberân Ali Fahreddin Kebîr karye el-Hâcc Mehmed’in binâ' ve ihyâ' 

eylediği câmi‘-i şerîfin vazîfe ve muayyen ile bâ-berât şerîf âlî-şân hitâbet-i cihetine 

mutasarrıf olan Mehmed Halîk ibn-i Hüseyin bu esnada bilâ-veled vefât iden ber-i hâli ve 

hizmet-i lâzımesi mahlûl ve muattal kılmış ve câmi‘-i şerîf-i mezkûre el-yevm-i mevcûd ve 

ma'mûr olarak zimmetinde salât-ı Cumâ ve ıydeyn edâ olunmakda idiği bî-garez ehl-i 

vukunun ihbârlarından anlaşılmış olmağla cihet-i mezkûre her vechle liyâkât ve ehliyyetini 

lede’l-imtihân inde’ş-şer‘ü’l-meclis zâhir ve nümâyân olan mezbûre mahallâtından Kiçi Bali 

Mahallesi’nin defter-i nüfûsında yirmi ikinci hânesinin ikinci numarasında yirmi altı yaşında 

mukayyed talebe-i ulûmdan işbu baîsü'l-kitâb arz-ı ubûdiyyet Ahmed Efendi ibn-i İsmâîl 

dâî'lerine müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden vazîfe ve muayyenesiyle müstakîlen tevcîh ve 

yedine bir kıt‘a berât-ı şerîf âlî-şân 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 fî-gurre- i Muharremü’l-harâm li-seneti 

isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 
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     No:218 

     Vürûdü’l-mütemekkine arz ve emm-i kemîneleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun-ı mülûk-

âneye mülhak-ı evkâfdan medine-i Antalya Mahallâtından Kiçi Bali Mahallesi’nde kâin 

eshâb-ı hayrâtdan medine-i mezbûre kurâsından Ali Fahreddin Kebir ahâlîsinden el-Hâcc 

Mehmed’in binâ' ve ihyâ' eylediği câmi‘-i şerîf vakfın tevliyet-i cihetine vazîfe ve muayyen 

ile bâ-berât şerîf âlî-şân mutasarrıf olan Hasan bin Mehmed bu esnada bilâ-veled vefât iden 

ber-i hâli ve hizmet-i lâzımesi mahlûl ve muattal kılmış ve vakf-ı mezkûr el-yevm-i mevcûd 

ve ma'mûr olarak umûr lâzımesi vakf-ı mezkûr rûiyyet olunmakla idiği bî-garez ehl-i vukunun 

ihbârlarından anlaşılmış olmağla tevliyet-i mezkûreyi bi-l-fi’l sikat-ı sahîhatda ile’l-kelimât 

ihbârlarıyla inde’ş-şer‘ü’l-meclis zâhir ve nümâyân olan mârü’l-zikr Kiçi Bali Mahallesi’nin 

defter-i nüfûsında yirmi ikinci hânesinin ikinci numarasında yirmi altı yaşında mukayyed 

baîs-i arz-ı ubûdiyyet-i talebe-i ulûmdan Ahmed Efendi ibn-i İsmâîl dâî'lerine tevliyet-i 

mezkûre müteveffâ-yı mezbûru mahlûlünden vazîfe ve muayyenesiyle tevcîh ve yedine bir 

kıt‘a berât-ı şerîf âlî-şân 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’t-tâsi‘ min Muharremü’l-harâm li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:219 

Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Medine-i Antalya’ya tâbi‘ Yazır Karyesi ahâlîsinden iken bundan üç sene mukaddem vefât 

iden Burdur oğlu Mustafa ibn-i Abdulah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Ümmügülsüm Hatun bint-i Abdulrahman ile sulb-i kebîr oğlu Velialdin’e münhâsıra 

oldukdan sonra yine karye-i mezbûre ahâlîsinden Velialdin ibn-i Muhtâr halil nâm kimesne 

mahkemesinde meclis-i şer‘imizde tereke-i müteveffâ-yı mezbûr vaz‘ü’l-yed olduğu 

mütehakkık olan müteveffâ-yı merkum Burdur oğlu Mustafa’nın oğlu merkum Velialdin 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bin işbu târihden üç buçuk sene 

mukaddem merkum Velialdin’in yedi müteveffâ-yı merkum Mustafa’nın hayatında_?ve 

icâzetiyle mâlı olan bir çift öküzleriyle ?olduğum yirmi beş dönin tarla-yı melz zirâî mezkûr 

öküzlerin icâreti olmak üzre hâsılı kendüye?atmış dönim tarla dahi müteveffâ-yı merkum 

?sonra sene-i merkum vefât buri merkum Mustafa fevt olmağla oğlu merku Velialdin benim 

kendim içün zirâî itmiş olduğum mârü’l-zikr yirmi dönim tarla hasıl olan beher keyl on beş 

guruşdan mecmû‘ bin üç yüz seksen guruş kıymetli yüz on beş ?müteveffâ-yı merkum mâlı 

olma zımmıyla bilâ-varîs ahz  ve kabz etmek suâl olunub mezkûr yüz on beş keyl ?bana 

teslîm oğlu merkum Velialdin’e tenbîh olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ itdikde ol dahi 
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cevâbında benim müddeî-yi inkârından mâ-adâsı  pederim müteveffâ-yı merkumun gerek 

hayatında kendünden ve gerek ba‘de’l-vefât benden ahz ve kabz eyledik atmış üç keyl hınta 

ve yirmişer keyl şaîr ve benim mâlımdan virmeden iktirâz  ve kabz ve ûmuruyla sarf ile 

istihlâk eyledikde otuz sekiz guruş senden taleb iderim deyü benim inkârım mukarininden 

da‘vâ ve ol vechle beynimizde münâzaât-ı kesîre ceryan itmiş idi el-hâlet-i hazîhi ben 

merkum Veliyûddin tasaddî eylediğim yüz on beş şaîr keyl ? da‘vâmdan ol dahi benden 

tasaddî eylediği atmış üç hınta ve yirmi beş keyl şaîr ve otuz sekiz guruş nakd da‘vâsından 

tarafeynden her birimiz meccânen fâriğler olub meccânen fâriğler olub husûs-ı mezkûre 

müteallik-i da‘vâdan her birimiz âherin zimmetini ibrâ ve iskât âherin ber-minvâl-i muharrer 

ibrâsını kabûl eyledik deyü mukırr-ı müddeî-i merkum Velialdin’in bi’l-cümle sadr olan 

kelimât-ı meşrûhası merkum Burdur oğlu Velialdin vicâhen ve şifâhen tasdîk ve tahkik 

eylediği tescîl ve mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtından Kuras oğlu Ömer yediyle huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-râbi‘ min Muharremü’l-harâm li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     XIV/121b 

No:220 

     Medine-i Antalya’ya muzâf İstanos Nâhiyesi kurâsından Garibce Karyesi ahâlîsinden 

bundan on sene mukaddem vefât iden Garibceli oğlu Halil Ağa ibn-i Ali bin Abdullah’ın 

verâseti kendünden evvel vefât iden zevcesi Hafize Hatun’dan mütevellîd sulb-i kebîr oğlu 

Hüseyin Ağa ile ve diğer müteveffâ-yı zevcesi Havva Hatun’dan mütevevllîd sulbîye-yi 

kebîre kızları Kâmile ve Ümmügülsüm Hatunlar’a münhâsıra olduğu lede’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra zât-ı ta‘rîf-i şer‘le ma‘rûfe işbu merbût-ı arzuhal-i 

sâhibesi bint-i mezbûre Kâmile Hatun zevci Ali Ağa hâzır olduğu halde meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde li-ebeveyn er karındaşı derûn-ı arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî baîsü'l-kitâb 

mezbûr Hüseyin Ağa mahzârıyla babamız ve mevrûsemiz müteveffâ-yı mezbûr Halil Ağa’nın 

Hüseyin ve vefâtında karye-i mezbûrede vâki‘ oğlu karındaşım merkum Hüseyin Ağa ile 

hayatında mâen sâkin oldukları menzil derûnında mevcûd olub zahre ihrâc olunan bâlâ-yı 

arzuhalde muharrer Mahmûdî terekesi olub karye-i mezbûrda vâki‘ (silik) ve’l-müştemilât 

tahta pûşîdeli fevkanî iki oda bin guruş kıymetli bir bâb mülk-i salâmlık dâiresi otuz bin guruş 

kıymetli hudûd ve müştemilâtı ma‘lûm tarîk pûşîdeli mülk-i hârem dâiresi ve beş yüz guruş 

                                                             

 “meccânen fâriğler olub” mükerredir 
 belgede “leb” olarak yazılmış ama “li-evebeyn” olacak 



305 

 

 

kıymetli iki odalı mülk-hâne ve bir guruş kıymetli saman-hâne ve ahur ve iki bin guruş 

kıymetli altı gözlü kebîr tahta anbar mahmudi üç bin iki yüz kıymetli dört çift öküz ve bir 

ahur anbarıyla olan beş yüz guruş kıymetli iki odalı anbar hissesi ve bin guruş kıymetli bir 

res‘ esb ve dokuz yüz guruş  kıymetli iki res‘ erkek merkeb ve altı yüz guruş kıymetli iki res‘ 

dişi merkeb ve mahmudi sekiz bin guruş kıymetli dört yüz aded? İki bin beş yüz guruş 

kıymetli sekiz odalık bir kıt‘a mülk-i bağ ve beş yüz guruş kıymetli iki çift ta‘bîr olunur ve 

yüz elli guruş kıymetli kebîr bıçak ve sekiz guuruş kıymetli bir aded gümüşlü tabanca ve iki 

yüz guruş kıymetli üç gümüşlü sarı tesbih ve iki aded ve iki yüz kırk guruş kıymetli iki aded 

kazgan ve yüz elli guruş kıymetli bir aded hamur  ve behr-i yirmişer guruşdan mahmûdî bin 

altı yüz kıymetli sekiz kyye avâni ve atmış guruş kıymetli iki aded takım kahve güğümü ve 

yüz yirmi guruş kıymetli iki aded sini ve elli guruş kıymetli bir aded el leğeni ve elli guruş 

kıymetli iki aded el ibriği ve yüz guruş kıymetli bir aded çamaşır leğeni ve mahmûdî iki yüz 

kırk guruş kıymetli altı aded döşek ve mahmûdî üç yüz atmış guruş kıymetli altı yorgan ve 

mahmûdî kırk guruş kıymetli altı aded yasdık ve mahmûdî iki yüz guruş kıymetli on iki aded 

çuval ve mahmûdî yüz guruş kıymetli dört kahve takım ve mahmûdî iki yüz guruş kıymetli 

dört çift takım ve mahmûdî bin guruş kıymetli menzil-i hırdavatı ve iki bin guruş kıymetli 

yirmi yük hınta ve derûnunda eşyâ-yı ma‘lûme ve behr-i yükü yüz guruşdan mahmûdî  iki bin 

guruş yirmi yük hınta ve behr-i ellişer guruşdan mecmû beş yüz guruş kıymetli on yük şaîrle 

cem‘an kırk bin dokuz yüz on guruş kıymetli ?ve kendünden vefât iden  oğlu elli Hasan’dav 

mevrûs behr-i yirmi guruşdan ve mahmûdî bin guruş muâdil elli aded yirmilik otuz ve behr-i 

yirmi sekiz guruşdan mahmûdî sekiz yüz kırk guruş muâdîl otuz aded İstanbul altunı ve behr-i 

on guruşda mahmûdî iki yüz elli guruş muâdîl yirmişer aded fındık râbi‘ altunı cem‘an iki bin 

dokuz guruş nakd ile bin çift mahmûdî kırk yedi bin guruşa balîğ olan terekesinden mes’ele-i 

mîrâsımız üzre benim hisse-i şâyiam on bir bin yedi yüz elli guruş ider iken fakat merkum 

Hüseyin Ağa vaz‘ü’l-yed olduğu kaffe-i tereke mahdûd-ı mezkûrdan bâkî behr-i kıyyesi yirmi 

beş guruşdan mecmû‘ iken iki yüz kıymetli on bir kıyye evânî-i nuhâs ve atmış guruş bir aded 

eski yorgan ve behr-i yirmi beş guruşdan mahmûdî yüz seksen guruş kıymetli dokuz aded 

keçe ve behr-i kıyyesi yirmi beş guruşdan iki yüz kırk guruş kıymetli on iki kıyye bir aded 

eski yorgan ve behr-i yirmi beş guruşdan mahmûdî yüz seksen kıymetli ve dört yüz guruş 

kıymetli bir aded çul ve dört yüz guruş elli guruş kıymetli bir res‘ merkeb ve dört yüz guruş 

kıymetli bir res‘ öküz ki cem‘an bin beş yüz seksen guruş kıymetli ?virüb mâ-adâ kılmş olan 

on bin yüz atmış guruş mahmûdî tereke müteveffâ-yı mezbûr hisse-i bakîyemi karındaşım 

merkum Hüseyin Ağa bana ber-mûcib bi-gayr-i hakk müstâkilen ahz ve kabz ve karındaşım 

merkum bâkî-i sahh ve ihfâ etmek(silik) mezkûr mevcûd Â‘yânından müstehlik ise kıymet-i 
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şer‘ileriyle nakd-i meblağ-ı mezkûr benim hisse-i el-yevm mezbûr Hüseyin Ağa’dan bi’l-

verâse taleb iderim deyü da‘vâ itdikde merkum Hüseyin Ağa cevâbında babamız ve 

mevrûsemiz müteveffâ-yı mezbûr Hüseyin vefâtından karye-i mezbûrede vâki‘ bizim ile 

hayatında mâ-sâkin  olduğumuz menzil-i derûnunda mevcûd olub zahre ihrâc olunan tereke-i 

ma‘lûmesi işbu târih-i vesikâdan on sene mukaddem mes’ele-i mîrâsımız üzre tevzî‘ ve 

taksîm ve karındaşım müddeî-i mezbûre Kâmile Hatun hisse-i ırsiyye ma‘lûmesine isâbet iden 

ma‘lûm (silik) ma‘lûmü’l-karar emvâl ve eşyâ-yı arz-ı hissesiyle bi’l-verâse tamâmen ve 

kâmilen ahz ve kabz idüb mevrûdatı müteveffâ-yı mezbûr Halil Ağa’nın dahîl-i taksîm ve 

harc ez-taksîm  kâlil ve kesîr-i celil ve hakir bi’l-cümle resm-i mâl ıtlak olunur tereke-i 

ma‘lûme ve mecrûhalarına ve cem‘-i husûs-ı mîrâsa müteallike-i âmme-i devâi ve 

metâllibâtdan benim zimmetim aslâ hakk alacağı kalmamak  şurût-ı müfside ve uhûd-i 

mübtelâ muvâzaadan ârî ?hâli ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile kabûl-i hâvî bi’l-verâse ibrâ ve iskat 

idüb bu vechle kız karındaşım müddeî-i mezbûre Kamile Hatun’un bâkî hisse-i varîsi 

metâllibesinden zimmetin berây olmuşdur deyü ba‘de’l-def‘ ve’l-inkâr def‘-i merkum 

Hüseyin Ağa def‘-i meşruhâtı lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şahâde idükleri sikat-ı 

sahîhatda ile’l-kelimâtdan ve medine-i mezbûre ahâlîsinden Moravi Süleyman Efendi ibn-i 

Rızvân ve Mustafa Arab Efendiibn-i Halil ve el-Hâcc Osman Efendi ibn-i Mehmed ve Moravi 

Hüseyin Ağa ibn-i Hasan ve Mehmed Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed nâm kimesneler ihbârlarıyla 

mütehakkık olan Leylek Karyeli el-Hâcc Ali Efendi ibn-i Süleyman ve Garibce Kayeli Molla 

Mehmed bin Mehmed nâm kimesne şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘î isbât 

etmeğin mûcibince müddeî-i mezbûre Kâmile Hatun da‘vâ-yi mezkûresiyle merkum Hüseyin 

Ağa’ya bi-vech-i şer‘î maruzadan men' olunur mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-

râbi‘ min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 Şühûdü’l-hâl 

 Leylek Karyeli Hacı Hasan 

 Mahkeme-i Şer‘iyye Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

 Muhzır Mehmed Ağa  

 Muhzır Hasan Ağa 

 ve gayr-i hum  

 

 sahh 

 
                                                             

 Belgede silik “olan” olacak 
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     XIV/124a 

No:221 

     Medine-i Antalya mahallâtından Elmalu Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

İstanos’da  vefât iden Aişe Hatun bint-i Ali ibn-i Abdullah’ın verâseti li-ebeveyn kebîr kız 

karındaşları Râbia ve Fatıma bint-i el-merkum Ali nâm Hatunlara münhasıra olduğu bi’l-

haber lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra mezbûrtan Râbia ve Aişe 

Hatunlar taraflarından vekîl-i müeccel şer‘îleri mezbûre Râbia Hatun’un sadr-ı kebîr oğulları 

Hasan ve Hüseyin ve mezbûre Fatıma Hatun’un sadr-ı kebîr oğulları İsmâîl taleb ve 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘î ile tahrîr ve sûk-ı sultânîde bi’l-mezbûre bey‘ ve esmân 

hasılâsından techiz ve tekfîn ve vasiyyet-i müsbitesi ve masârifât-ı vakıâ-i sahîhası ba‘de’l-

harâc sahhü’l-bâkî beyne’l-verese şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i 

Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Köhne katni yorgan    Kilim müsta‘mel aded 1 

Basma döşek aded1    55 guruş 

Yasdık aded 1 

95 guruş 

  

Sini sagîr aded 1     Hamır leğeni aded 1 

41 guruş      4 guruş 

 

Kabaklı tencere aded 2    El leğeni aded 1 

Kabaksız tencere aded 2    28 guruş 

74 guruş 

 

Su bakır aded 1     Büyük ve küçük? ta‘bîr olunan 

Bakır terazi aded 1     lenger aded 1 

28 guruş      110 guruş 

 

Sagîr çukur sahan aded 3    Def‘a sagîr sini aded 1 

15 guruş      17 guruş 
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Bakraç aded 1     Nuhâs tas aded 1  Su tası aded 1 

17 guruş      Hamam leğeni sagîr aded 1 

       Kahve cezvesi 

       23 guruş 

 

? aded 1      Yağ tabesi 

Satır aded 1     22 guruş 

26 guruş 

 

Nuhâs güğüm aded 1    ?aded 1 

61 guruş      (silik) 

 

Çamaşur leğeni aded 1    Köhne çul aded 3   

5 guruş      Köhne kilim aded 1 

       Köhne yelek aded 1 Çul aded 1 

       41 guruş 

 

Köhne tahta sanduk aded 2   Köhne çuval aded 4 

20 guruş      29 guruş 

 

Sagîr kabaklı tencere aded 2   Köhne kazgan aded 1 

Kabaklı tencere aded 1    ? aded 18 

Kabaklı kebîr tencere aded 1   180 guruş 

80 guruş 

 

Sarı teneke aded 3     Köhne türkmen aded 1 

3 guruş      39 guruş 

 

Müsta‘mel murtana kilim aded 1   Köhne kilim aded 1 

42,5 guruş      Namazlık aded 1 

       43 guruş 

 

Köhne yorgan aded 1    Köhne oturak kahve değirmeni aded 1 

Döşek aded 1 Yasdık aded 1   6 guruş 
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50 guruş 

 

Hınta keyl 6     ?aded 6 

96 guruş      54 guruş 

 

?oğlu Mustafa  vüzerât-ı   Ali Fahreddin Karyesi’nde (silik) 

 vekîl merkum Hüseyin’in    kimesnelerinde kilim cedîd aded 3 

tahsîli on sekiz kıyye (silik)   150 guruş 

45 guruş 

 

Vasiyet itmiş olduğum kuşak   Hüseyin vefâtında yanında zuhûr  

aded 1      iden nakdi 

600 guruş      22,5 guruş 

 

Kebîr köhne tahta anbar     Mahalle-i mezbûrede vâki‘ hudûd-ı 

100 guruş      müştemilât ma‘lûm bir bâb mülk-i 

       menzil  

       6000 guruş 

 

Cem‘an yekûn  

8353 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn (silik)    Konak su hayrâtı içün vasîyyet itmiş 

       olduğu şâhidden merkuman şahâdet- 

       leriyle sâbit olan sim kuşağı 

       ?00 guruş 

 

Yine şâhidden merkuman şahâ- 

detleriyle sâbit olan 

100 guruş Vasî-i muhtâr merkum Hafız Ahmed  

 

100 guruş Tatar muhtâr küfeci el-Hâcc Hüseyin         
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200 guruş 

 

Müteveffâ-yı mezbûr ? oğlu 

Konyalı İbrahim cânin-i hükü- 

met bâ-arzuhâl müsted‘âlarına  

beyân ve merkumdan tahsîl o- 

lunan ?resm tahsîliyesi 

 

Resm-i kısmet     Kaydiyye-i defter 

158 guruş      11,5 guruş 

  

Varaka-bahâ'     Masârif-i müteferrika 

5 guruş      105 guruş 

 

Dellâliyye-i eşyâ mübî' 

34,5 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât  

2357,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

 

Hissetü’l-binte’l-mezbûre    Hissetü’l-binte’l-mezbûre  

Râbia Hatun     Aişe Hatun 

2997 guruş 30 para    2997 guruş 30 para 

 

     XIV/125b 

     No:223 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

     Medine-i Antalya kurâsından Yazır Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden 

Halil ibn-i Mustafa bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma  bint-i 

Mehmed nâm Hatun ile sulb-i kebîr oğlulları Ömer ve Velialdin ve Ahmed Çavuş ve Molla 

Ali’ye münhasıra ve sahîh-i mislli mîrâsları otuz iki sehmden olub sehm-i mezbûrdan dört 

sehm zevce-i mezbûre Fatıma Hatun’a verilmiş sehmden cem‘an yirmi sekiz sehm oğulları 
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merkuman Ömer ve Velialdin ve Ahmed Çavuş ve Molla Ali’ye isâbet lede’ş-şer‘ül-enver bil-

isbât ba‘de’t-tahkikü’ş  şer‘ işbu mebût-ı arzuhal sâhibleri merkumdan merkuman Ömer ve 

Velialdin medine-i mezbûre mahallesinde meclis-i şer‘imizde tereke-i müteveffâ-yı mezbûre 

vaz‘ü’l-yedleri mütehakkık olan derûn-ı arzuhal-i mezkûrda ismleri mezkûr birâderleri 

mezbûran Ahmed Çavuş ve Molla Ali muvâcehelerinde üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb babamız ve mevrûsemiz müteveffâ-yı mezbûrun zahre ihrâc olunub ma‘rifet-i şer‘-ile 

tahrîr ve terkîm beyânü’l-verese taksîm olunan ber-mûcib-i defter-i kassâm terekesinden 

başka harc-ı ez-defteri kassâm mezkûr merzûatdan  eylediğimiz hisse-i da‘vâmızdan behrimiz 

yirmi beş keyl ? ve beş keyl hınta ve beş keyl şaîr virmek üzre az- inkâr inşâ-i akd sahh 

itmişdik ancak muâhharân bedel-i sulh makbûzı olmadıkca sulh sahîh olmaz ikimiz ki 

mezrûatdan hisse-i ırsiyemiz bin beş yüz iblâğ itmezle emblağ-ı mezkûr ile yine müteveffâ-yı 

merkumun emvâl ve eşyâsından olub Hüseyin tahrîr tereke ketm ve ihfâ' eyledikleri mahmûdî 

yedi yüz yetmiş yedi guruş kıymetli yirmi kıyye?ber-minvâl elli aded anbar tahtası ve bir 

sagîr gön ve bir çakı ve bir keser üç aded çift timuri  ve bir çuka salta ve bir şal ve bir mevtâ 

bî-tâb tarağı be bir  kilid ve  dört evrâk ve bir kahve takım ve bir bel ve iki timuri ve iki kovan 

saltanından dahi hisse-i verâsemizi taleb iderüm deyü da‘vâ itdiğimizde izz-i inkâr vâki‘ olan 

sulhâk ber-mûcib fütüv-i şerîf-i sahîhat  binâ‘ eylediğimiz bin beş yüz guruş devâîmiz mesmû 

ve iltifâta şayân olmadığını kıbel-i şer‘den bize tefhîm olundukda biz dahi kanî‘ ve mülzem 

ve mukaddemâ eylediğimiz yirmi beş keyl ?ve beş keyl hınta ve beş keyl şaîr sulhame 

olduğumuzdan sonra  Şaban? dahîl-i defterde bakî ve haracü’z-defter bi’l-verâse tasaddî 

eylediğimiz yedi yüz atmış yedi guruş devâilerimizden bi’l-kast müslîhun  bi’t-tav‘ ve’r-rızâ‘ 

?yüz kırk guruşdan cem‘an sekiz yüz seksen sekiz guruş üzerine sulh olduğumuzda anlar dahi 

sulh-ı mezkûru ba‘de’l-kabûl bedel-i sulh mezkûr sekiz yüz seksen sekiz yüz guruş meclis-i 

sulhdan kıbel-i müferrekat elbîran bize tamâmen def‘ ve teslîm eylediğimizde biz dahi 

yedlerinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim itmemiz ile salîfü’z-zikr bedel-i sulh 

olan elli keyl?ve on keyl şaîr ve on keyl hıntadan mâ-adî müteveffâ-yı merkumdan mevrûs 

dahîl-i defter merkum ve harc-ı ez-defter kâlil ve kesîr-i celil ve hakir nukud-ı arz akar nukul 

bi’l-cümle resm-i mâl ıtlak olunur tereke-i ma‘lûme ve mecrûhalarından ve cem‘-i husûs-ı 

mîrâsa müteallike-i âmme-i devâi ve kaffe-i metâllibât ve muhâzamatdan birâderlerimiz 

mezbûrat Ahmed Çavuş ve Molla Ali’nin zimmetlerini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ve iskat-ı tam 

sarîh merâ‘ bi’l-verâse ibrâ ve iskat eylediğimiz anlar dahi bi’l-cümle husûs-ı mîrâsa 

müteallike-i âmme-i devâiden bizim deynimiz her biri ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ve iskat ve 

tarafeynden her birimiz dahi ber-minvâl-i muharrer âherin ibrâsını kabûl idüb bu vechle kat'â 

nazârı ve râfi'-i husûmet eyledik deyü mukarrer mezbûran Ömer ve Velialdin’e sadr olan 
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cem‘-i kelimât-ı meşrûhalarında mezbûran Ahmed Çavuş ve Molla Ali tasdîk eyledikleri 

tescîl ve mübâşirleri asâkir-i zabtiyye nefâratından Kuras oğlu Ömer ile huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hâmis min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf 

 

No:224 

 Medine-i Antalya Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden işbu bais‘ü’l-kitâb Emir Yusuf oğlu 

Hacı Hafız Mehmed (silik)bin Hüseyin meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm idüb 

(silik) âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin yedimde (silik) müstâkilen mülk ve hakkım (silik) 

medine-i mezbûre ve mahal-i merkumda vâki‘ bir tarafdan Karakaş câmi‘-i şerîf vâki‘ menzil 

ve bir tarafdan Tütüncü Hacı Hüseyin (silik) menzilleri ve bir tarafdan Azat oğlu Ahmed 

menzili taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd fevkanî iki oda ve tahtânî (silik) odası ve bir 

mikdâr eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bağçe vesâir müştemil (silik) bir bâb yeri dahi 

mülk-i menzili cem‘-i tevâbi‘ ve levâhikıyla sulb-i sagîr oğlum Hüseyin’e bey‘-i sahîh-i şer‘î 

ile hasebiyle oğlum sagîr-i mezbûr (silik) ve kabûl eyledim ba‘de’l-yevm menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemil oğlum sagîr-i 

mezbûr Hüseyin’in mâl-ı mevhûbı hakk-ı sarîhi olmışdır dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-

vaka‘ bi’t-taleb ketb fi’l-yevmi (silik) min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

 (silik) 

 

     XIV/126a 

     No:225 

     Fi'l-asl Burdur mahallâtından Manastır Mahallesi sâkinelerinden olub bir müddetden beru 

medine-i Antalya mahallâtından Ahî Yusuf Mahallesi’nde sâkine olub zâtları ta‘rîf-i şer‘î ile 

ma‘rifetân işbu merbût-ı arzuhal-i sâhibeleri Aişe ve Amine bint-i Mustafa nâm Hatunlar 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde salîfü’z-zikr medine-i Antalya kurâsındanûn-ı Bıyıklı Karyesi 

sâkinlerinden derûn-ı arzuhal-i mezkûrda mezkûrü’l-esâmî zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife olan 

bais‘ü’l-kitâb Fatıma bint-i Mehmed nâm Hatun tarafeynden zikr-i âtî husûsda vekîl-i 

müseccel zevci ? Mehmed bin Hüseyin nâm kimesne mahzarında her biri üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb an-asl Burdur ahâlîsinden  olub mârü’l-zikr Bıyıklı Karyesi’nde sâkin iken 

işbu târih-i hüccetden atmış beş sene mukaddem vefât iden Salih bin Mehmed bin Salih’in 

verâseti sulb-i kebîr oğlu mehmed ve sulbiyye-yi kebîre kızları Aişe ve Hadice’ye (silik)  
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Ömer babamız Mustafa ve (silik) ibnü’l-merkum el-Hâcc Mehmed’e münhasıra ba‘de’l-

kable’l-kasım mezbûre Hadice dahi fevt olub verâset-i li-ebeveyn kız karındaşı mezbûr Ömer 

babamız merkum Mustafa münhasıra ba‘de’l-kable’l-kasım babamız merkum Mustafa_?dahi 

fevet olub verâseti sulb-i kebîr oğlu gaib-i izzü’l-beled li-ebeveyn karındaşım Ali ile bizlere 

münhasıra ba‘de’l-kable’l-kasım müteveffâ ol merkum Hacı Salih kızı mezbûre Aişe dahi fevt 

olub verâseti sadriyye-i kebîre kızı merkum Keşhan Mehmed’in müvekkîlem zevcem 

mezbûre Fatıma Hatun li-ebeveyn emmi oğlu karındaşım gaib-i merkum Ali’ye münhasıra 

olmağla müteveffâ ol merkum Salih’in kaffe-i terekesi müvekkile-i mezbûre Fatıma 

Hatun’nun vâlidesi (silik) gelinceye değin aslâ tahrîr ve beyân olursa taksîm olunmayarak kızı 

müvekkile-i mezbûre Fatıma Hatun bir takrîr bi-gayr-i hakk müstâkilen ahz ve kabz idüb 

bizlere virmediklerinden ol babamız Mustafa li-ebeveyn er karındaş oğlu mütefevvâ-yı sanî 

merkum Mehmed’den ?kızı müteveffâ-yı sâlîse mezbûre Hadice isâbet ider hidde-i 

vârisiyesinden mes’ele-i mîrâsımız üzre hisse-i ırsiyyelerinden ise bizlere teslîm mevkû-ı 

mezbûre Fatıma Hatun’dan izâfetle vekîli zevce-i merkum Mehmed’e haber ve tenbîh 

olunmak murâdımızdır deyü da‘vâ itdiklerinde vekîl-i merkum Mehmed cevâbında 

müteveffâ-yı ol(silik) zevcesi mezbûre Fatıma Hatun’un vâlidesi hîn-i mezbûre Aişe’ye_?kadr 

terekelerinden müvekkilem zevcem mezbûre Fatıma Hatun yedinden resm-i mâl ıtlak olunur 

müddeî-itan Aişe ve Amine Hatunlar ber-vech-i muharrer varîsleri dahi benim ve müvekkilem 

zevcem Fatıma Hatun ma‘lûm vekîldir deyü kelîl-i inkâr itmek müddeîyan mezbûrtan Aişe ve 

Amine Hatunlar ber-vech-i muharrer verâsetleri dahi benim müvekkilem ve zevcem Fatıma 

Hatun’nun (silik) inkîr itmek müddeîyan mezbûrtam Aişe ve Amine Hatunlar’ın ber-vechi 

muharrer verâseti müddeîlerine babaları müteveffâ-yı Mustafa ve mülk-i mevrûsları olan 

müteveffâyan mezbûran Mehmed ve Hadice’nin Hüseyin vefâtlarından terekelerine makûlsi 

olduğu beyine taleb olundukda şehâde deyü ikrâm eyledikleri karye-i merkume ahâlîsinden 

İmam Molla Hüseyin bin İsmâîl ve Çakır Ali bin Ali nâm kimesnerlen kifâyet (silik)  işbu 

müddeîyatan Aişe ve Amine Hatunlar Müteveffâ-yı Mustafa Ağa’nın kızları olduğu semâi ile 

ma‘rûfe olub mâ-adâ (silik) ve babaları müteveffâ-yı merkum Mustafa ve  mevrûslarının 

târih-i defterleri (silik) terekeleri mefrûsu olduğu aslâ ve kazayan matlubumuzdur dedikde 

deyü süret-i şehâdemiz (silik)üzere olan (silik)şehâdet olmadığından merkumanın takrîrleri 

kayd-ı kabûlde olmamağla merkuman zarar olunub müddeîyatan mezbûrtan Aişe ve Amine 

Hatunlardan devâîlerine (silik)  beyân-ı taleb olundukda (silik) 

 

 Şühûdü’l-hâl  

 A‘zâdan müfti-i sabık mükerremetlü Hasan Efendi 
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 Dârü’s-saâmdan Çaykenarlı Halil Efendi 

  A‘zâdan fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi  

 Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

 (silik) 

  

     XIV/127b 

     No:226 

     Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden Serik Nâhiyesi kurâsından Yokuş Karyesi ahâlîsinden 

Molla Hasan bin Ali Kethüda nâm kimesne medine-i mezbûre mahallâta mahsûs odada akd 

olunan meclis-i şer‘îmizde yine nâhiye-yi mezbûre kurâsından (silik) Karyesi  sâkinelerinden 

olub zât-ı ta‘rîf-i şer‘le ma‘rûfe olan bais‘ü’l-kitâb Aişe bint-i Süleyman Efendi nâm bikr-i 

bâliğ-i âkıla muvâcehesinde mezbûre Aişe târihden beş ay mukaddem sâlifü’z-zikr ? 

Karyesinde bâliğa-i âkıla olarak işbu hâzıra bi’l-cümle vâlidesi Hüma bint-i Abdulrahman  

nâm Hatun’un yanında sâkin iken min mezbûre Aişe’yi tezvîc vâlidesi Hüma Hatun’dan taleb 

olduğu vâlidesi mezbûre Hüma Hatun hâricinde oldukları halde kızı mezbûre  Aişe bana akd-ı 

?vâlidesi mezbûresi Hüma Hatun tarafeynden er karındaşı gaib-i izzü’l-meclis el-Hâcc 

Abdulrahman’in (silik)tevkîl ve eşhâde eylediğimizde mezbûre Aişe’nin ?olur ber-vechle 

imtinâ  olduğu halde merkum el-Hâcc Abdulrahman’ın Bisar ağa dahi vekâlet-i merkumeyi 

ba‘de’l-kabûl müvekkilesi kız karındaşı mezbûre Hüma Hatun’un kızı işbu mezbûre Aişe’yi 

otuz aded yirmilik altun mehr-i müeccel ve iki yüz elli bir guruş mehr-i müeccel tesmiyeleri 

ile münhasıra şühûdda bi’l-vekâle bana (silik) ve tezvîc eylediğinde ben dahi tarafımdan 

tezvîc ve kabûl-ı vekîlim olan babam Ali Kethüdamız içün bi’l-vekâle tezvîc ve kabûl idüb ol 

vechle mezbûre Aişe benim zevce-i menkûha-i gayr-i medhûl bahs olmuş iken bana inkiyât ve 

nefsini teslîmden imtinâ itmek suâl olunub nefsini bana teslîm ve inkiyâd itmek üzre mezbûre 

Aişe’ye tenbîh olunmak murâdımdır deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’l-istintâk ve’l-inkâr müddeî-i 

Molla Hasan ber-minvâl-i muharrer müddeâsı isbât içün şâhid olmak üzre meclis-i şer‘î ikâme 

eylediği el-Hâcc İsmâîl Efendi’den gayrı kimesne bulunmadığı dahi müddeî-i mezbûr Molla 

Hasan’ın ikrârıyla mezkûr-ı mezbûre Aişe’nin (silik) mezbûr el-Hâcc Abdulrahman Ağa 

mezbûrenin vâlidesi mezbûre Hüma Hatun tarafından fuzûlî vekîl olarak vâlidesi mezbûre 

Hüma Hatun’un etrâfıyla mütehâkkık olduğundan müddeî-i mezbûre Molla Hasan 

müddeîasını dahi isbâtdan izhâr-ı acz idüb istîhlak itdükde mezbûre Aişe’den  hâzıra-i 

mezbûre tarafeynden merkum el-Hâcc Abdulrahman Ağa’nın vekâletiyle (silik) râzı' 

olmadığını bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î beyân etmeğin mûcibince ? feshiyle ba‘de’l-hükm 

müddeî-i mezbûr Molla Hasan zevciyât-ı da‘vâsıyla mezbûre Aişe muârazadan men' 
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olunmağın mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-hâdî minMuharremü’l-harâm li-seneti 

isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

  

 Şühûdü’l-hâl 

 Kaim-mâkâm saâdetlü el-Hâcc Hafız Rızvân Paşa Hazretleri 

 ? Mustafa Efendi 

 A‘zâ-yı meclisden rifatlü  Ali Mahlas Ağa 

 A‘zâ-yı meclisden müfti-i esbâk mükerremetlü Hasan Vehbi Efendi 

 A‘zâ-yı meclisden fütüvvetlü Mustafa Bey 

 A‘zâ-yı meclisden Ahmed Pertev Efendi 

 Çavuş Molla Mustafa Çavuş 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır Hasan Ağa 

 ve gayr-i hum  

 

     No:227 

     Medine-i Antalya mahallâtından Kiçi Bali Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât 

iden Osman Ağazâde Ahmed Bey ibn-i Osman Ağa bin Mustafa’nn sulb-i sagîr mahdûmu 

Salih Bey tesviye-yi umûrına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb lâzım ve mühîm olmağın emânet ile 

ile ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf ve her vechiyle umûr-ı vesâyeti meftûr idüğü zeyl ve 

sabıkda muharrerü’l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla mütehakkık olan sagîr-i mezbûr Salih ? 

vâlidesi işbu bais‘ü’l-kitâb meftûü’l-zât Şerife Hanım’’ı ? Hacı kıbel-i şer‘îden sagîr-i mezbûr  

Salih tesviye-yi umûrına vasî-i nasb ve ta‘yîn mezbûre dahi isâbet mezkûreyi kabûl ve 

hedâmet-i lâzımesi vasîyeti kemâ-yenbagi edâya taahhüd ve sagîr-i mezbûre Şerife Hanım 

meclis-i şerîf-i enverde bi’l-vesâye takrîr-i kelâm idüb oğlum sagîr-i mezbûr Salih Bey nafaka 

ve kisveye ihtiyâc ile muhtâc olmağla sagîr-i mezbûrenin nafaka ve kisve-bahâ'ları içün 

babası müteveffâ-yı  mezbûrdan mevrûs kadr-i ma‘rûfe meblağ-ı karz ve nakden olunamak 

bi’l-vesâye matlubumdur dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î  dahi sagîrden (silik) nafaka ve 

kisve-bahâ'ları içün babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden mevrûs ve müntâkil mâlından kadr-ı 

marûf idüğü ihbâr olunan atmış para karz-ı meblağ-ı mezkûr atmış parayı sagîr-i mezbûr Salih 

?nafaka ve kisvesine harc ve sarf veled-i el-iktîzâ'-i istidâneye indü’z-zafer mâl mevrûseyi 

rücûâ' vâlidesi ve sagîr-i mezbûre Şerife Hatun izn virmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb (silik) 

fî-gurre-i Recebü’l- ahîr ve li-seneti îsnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

(silik) 
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     XIV/128a 

     No:228 

     Medine-i Antalya mahallâtından Sağır Beğ Mahallesi ahâlîsinden mükerremetlü Başhafız 

Ebubekir Efendi ibn-i Osman Ağa meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medine-i mezbûre 

mahallâtından Kiçi Bali Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt iden Ahmed Bey 

ibnü’l-merkum Osman Ağa’nın sulbiyye-i sagîre kızları Zeliha ve Şerife Hatunlar’ın li-

ebeveyn emmileri ve li-enafaka be kisvecli’l-idâne vasî-i mansûbları A‘zâ-yı meclisden 

Mustafa Bey ibnü‘l-merkum Osman Ağa mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb ve 

sadr mûmâ-ileyh Mustafa Bey vasîleri olduğu sagîrtan mezbûtan Zeliha ve Şerife’nin 

vâlideleri müteveffâ Güldalı  Hatun mevrûsları müşterek mâllarından  bana iki yüz bin iki yüz 

on beş buçuk guruşdan teslîm eylediğimizde ben dahi bundan istidâne ve ahz ve kabz ve 

umûrımız sarfıyla istihlâk idüb meblağ-ı mezkûr ile semeni işbu târih-i vesikâdan üç sene 

tâmamına değin tamâmına değin müeccel ve mev'ûduna sagîrtan mezbûrtan Zeliha ve Şerife 

Hatunların mâl-ı müştereklerinden ve vasî mûmâ-ileyh Mustafa Bey yedinden iştirâ ve kabz 

eylediğim bir aded hilâli sâat semeninden dahi dokuz yüz doksan guruş ki ciheteyn-i 

mezkûriyetinden cem‘anüç bin iki yüz beş buçuk guruş zimmetimde sagîrtan mezbûtan 

sahîhan deynimdir dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fî-gurre-i 

Recebü’l-ahîr li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi  

 Mora muhâcirlerinden Â‘yân Hüseyin Ağa 

  Hacı Hüseyin oğlu Mehmed Çavuş 

 ? Hacı Hatib Hüseyin 

 Muhzırbaşı  Mehmed Ağa 

 Muhzır İsmâîl Ağa 

 Muhzır Hasan Ağa 

ve gayr-i hum 

  

     No:229 

     Medine-i Antalya Nevâhiyesi’nden (silik) Nâhiyesi kurâsından Akçaahmedler karyesi 

sâkinlerinden olub zât-ı tarîkü’ş-şer‘î ile ma‘rûf olan Fatıma bint-i Osman nâm bikr-i bâliğ-i 

âkıla vâlidesi ma‘rifetü’z-zât Havva bint-i Mehmed Ali nâm Hatun’dan hâzıra olduğu halde 
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meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde (silik) ahâlîsinden ?hatîbı bais‘ü’l-kitâb (silik) Mehmed Efendi 

ibn-i Süleyman nâm kimsene mahzarında bi’t-tav‘ihâ takrîr-i tam ve takrîr-i kelâm idüb 

Mehmed Efendi beni tevezzüc-i talîb ve râgıb olmağla ben dahi bin guruş mehr-i müeccel ve 

iki yüz elli guruş mehr-i müeccel tesmiyeleriyle (silik) mezbûr Mehmed Efendi’ye akd ve 

tezvîc eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer (silik) kabûl (silik) mâ-vaka‘ bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn 

ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

  Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi 

 (silik) 

     No:230 

(silik) 

 

     XIV/129b 

No:231 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     Fi'l-asl Nevâhî  Alaiye’den Marûliye Kazâ‘sı ahâlîsinden olub li-ecli’l-istîcâr medine-i 

Antalya’ya gelmiş olan Hacı Kadri oğlu Ali Efendi medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘imizde medine-i mezbûre mahkemsinde meclis-i şer‘imizde medine-i mezbûre  

ahâlîsinden debbağ esnâfından Hacı Hüseyin oğlu Mehmed Çavuş muvâcehesinde bin mehr-i 

yüz yirmi beş guruşdan otuz aded camus göni semeninden üç bin otuz ve berh-i yetmiş 

guruşdan on aded deve göni semeninden iki yüğz guruşdan cem‘an dört bin üç yüz guruş 

bâliğ olan gönleri görümdeyn mezbûr mezbûr Mehmed Çavuş’a bey‘ olduğu iştirâ itdikden 

sonra târih-i i‘lâm güni mezkûreleri mezbûr (silik) olmağla ba‘de’l-mirûriye mezbûr Mehmed 

Çavuş ile mezkûr gönleri sabıkları üzre ahz-ı bey‘ ? iderek mezbûre bey‘ edâ dahi iştirâ ve 

kabûl ve bey‘-i mezkûr mevcûd olmağla bey‘-i mezkûrı yedimden ahz ve semenleri olan 

meblağ-ı mezkûr dört bin üç yüz guruş bana teslîmi mezbûr Mehmed Çavuş tenbîi 

murâdımdır deyü da‘vâ itdikde olmağla bey‘-i mezkûrı fesh itmişdim deyü ikrâr ba‘de’l-vasî 

tecdîd akd-i bey‘şer‘asını inkâr ve ve müddeî-i mezbûr Ali Efendi bey‘-i cedîd müddîâsını 

                                                             

 “enverde” belgede silik çıkmış 
 “mahkemesinde meclis-i şer’imizdemedine-i mezbûre” mükerredir 
 “mezbûr” mükerrerdir 
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ityân-ı beyyineden aczîyet-i izhâr etmek ile bi’t-taleb merkum Mehmed Çavuş bi’l-muvâcehe 

vech-i şer‘î üzre yemîn-billâh aliyyü’l-azîm etmeğin sahîha mûcibince müddeî-i mezbûr Ali? 

da‘vâ-yı mezkûresiyle mezbûr Mehmed Çavuş’a bilâ-beyyine-i muârazadan men' olunduğu 

bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l- fi’l-yevmi’s-sâlîs aşere 

min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

     No:233 

     Medine-i Antalya mahallâtından Sağır Beğ Mahallesi’nde sâkin olub zât-ı zeyl- i hüccetde 

muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle  ma‘rife olan işbu bais‘ü’l-kitâb Alaiyeli Aişe 

Hatun bint-i Mustafa Bey li-ebeveyn er karındaşı ve tarafeynden husûs-ı âtîvekîl-i müseccel-i 

şer‘îde Tütüncü Ahmed meclis-i şer‘imizde zevce-i sabık Tüccârzâde Mehmed Çavuş ibn-i el-

Hâcc Mehmed Râşid nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb kız 

karındaşım ve müvekkilem mezbûrdan mütevellîde hâlâ bi-hakkü’l-hesâbe hâcer ve 

terbiyesinde olan sulb-i sagîr olan oğlu Mehmed nafaka ve kisve-bahâ' vesâir-i levâzım-ı 

zarûriye içün babam mezbûr Mehmed Çavuş üzerine kıbel-i şer‘den mikdâr-ı kâffeye meblağ-

ı farz ve takdîr olunmak bi’l-vekâle matlubumdur dedikde gıbbe’t-tasdîk hâkim-i  mevkiî-i 

âliyyü’l-kitâb ref'-i kadere Molla el-Vahab Efendi hazretleri sagîre-i mezbûre içün babası 

mezbûr Mehmed Çavuş üzerine bi’t-terâzî işbu târih-i ketebeden şehr-i kırk guruş farz ve 

takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisve-bahâ' vesâir-i 

levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarfa veled-i el-iktîzâ'-i istidâneye indü’z-zafer mezbûr 

Mehmed Çavuş üzerine rücûâ' müvekkile-i merkum Aişe Hatun’a izâfetle vekîl-i merkum 

Ahmed’e izn virmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’ ? aşere min Muharremü’l-

harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Antalya eşrâf hanedânından hamiyyetlü Hacı Ömer Ağa 

Mahkeme Başkâtibi İsmâîl Hakkı Efendi 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır Hasan Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa 

 ve gayr-i hum  

 

 

     No:233 



319 

 

 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki 

     An-asl Şamlu olub  (silik) medine-i Antalya’da sâkin zât-ı ma‘rife Zeyneb bint-i Hacı 

Ömer bikr-i balîgin vekîl-i müseccel-i şer‘imizde müvekkile-i mezbûrenin müddeî-i mezbûr 

Hacı Ömer hâzır olduğu halde medine-i mezbûre mahallâtından Tuzcular Mahallesi 

ahâlîsinden Yağcı esnâfından Hafız Ali ibn-i el-Hâcc Hüseyin nâm kimsene muvâcehesinde 

bi’l-vekâle  üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Zeyneb İşbu târih-i 

i‘lâmdan elli yedi gün mukaddem sene-i sabık Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfenin on altıncı güni vefât 

iden Yağcı esnâfından Ahmed bin Ramazan’ın zevce-i menkûha gayr-i medhûl-i bihâsı olub 

ba‘de’l-vefât-ı münkaziyye olmaksızın babası hâzır-ı bi’l-cümle Hacı Ömer merkum Hafız 

Ali’ye fuzûlî iki yüz elli guruş mehr-i müeccel ve mehr-i müeccel üç yüz bir guruş mehr-i 

müeccel tesmiyeleriyle nikâh ve tezvîc idüb sahîhi bulunmamış ise de müvekkilem mezbûreyi 

kable’l-kazâ‘ olmağla tezvîc-i sahîh olmadığından beyyineleri tefrîk olunmak müvekkilem 

mezbûrenin matlubudur deyü bi’l-vekâle da‘vâ itdikde hâzır-ı mezbûr ile merkum Hafız Ali 

kaziyye-i minvâl-i muharrer üzre olub müddeî-i müvekkile mezbûre Zeyneb müteveffâ-yı 

merkum Ahmed bin Ramazan zevce-i menkûha gayr-i medhûl-i bihâsı olduğu  ve târih-i 

vefâtı sene-i sabık Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfenin on altıncı güni olub ber-vech-i muharrer ba‘de’l-

vefât-ı münkaziyye olmadığını her birin?kasaba (silik) itdikleri mezbûr Ali’ye vâki‘ olan 

ba‘de’t-tamâmına binâen binâları fesh olunub ve halvet-i sahîha bulunduğu merkum Hafız 

Ali’den teslîmi lâzım gelmedikçe bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men 

lehü’l-emr fi’l-yevmi’ (silik) aşere min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

     XIV/130a 

     No:234 

     Fi'l-asl ? Cezîresi ahâlîsinden devlet-i âliye tebaasının Rum Milleti’nden olub bu esnâda 

medine-i Antalya’da bulunan Dülgari oğlu Nikola veled-i Yani meclis-i şer‘ hatirda medine-i 

mezbûre mahallâtından  Makbule Mahallesi ahâlîsinden devlet-i âliye tebaasının Rum 

Milleti’nden olub bundan akdem Kozakcı oğlu Kostanti’nin sulb-i sagîr oğlulları Yorgi ve 

Ligori’nin vâlideleri tesviye-i umûrına vasî-i mansûbeleri Hacı Mariya bint-i Yorgi nâm 

Hatun tarafından zikr-i âtî husûsda tasdîk-i vekîl sabît-i şer‘iyesi merkumunun er karındaşı 

Tuzcu oğlu Hacı İstirati veled-i Yorgi muvâcehesinde bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

idüb akd-i âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin müstâkilen yedimde mülk-i sahîhim olub Teke 
                                                             

 Belgede “altı” yazılmış  “altıncı” olacak 
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Sancağı dahîlinde Finike Kazâsı İskelesi’nde vâki‘etrâf-ı erbaadan bir tarafdan Tosun 

Kahveci Hânesi ve bir tarafdan mağazası ve bir tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı 

müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile iki bin dört yüz atmış guruş müvekkile-i vasî-i 

merkum Hacı Mariya’ya bey‘ ve temlîk ol dahi vasîleri olduğu oğılları sagîran-ı merkumanın 

yedinde olan mâllarıyla sagîran-ı merkuman içün iştirâ ve temlîk ve kabûl idüb fî-mâba‘d 

münâzi'-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub sagîran-ı 

mezbûran Yorgi ve Ligor’nin mülk-i müşterâları olmağla sâlifü’z-zikr Finike Kazâsı 

Mahallesi’nde ber-vech-i meşrû' bey‘-i takrîre ve i‘tâ-i hüccet ? mezkûrı mahallâtında teslîm 

hâlâ Finike İskelesi’nde ticâretle mütemekkin Tuzcu Luka oğlu Yorgi’yi kabûlune merkum 

tarafdan vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde mukırr-ı bayî-i merkum 

Nikola’nın cem‘-i takrîr-i meşrûhası müşterîyye-i vasî-i merkumanın vekîl-i karındaşı 

merkum Tuzcu oğlu Haci İstirati dahi tasdîk ve kabûl itmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ve’l-işrîn min Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti îsnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Tüccâr-ı Hayrîyyeden Abdulhamid Efendi 

 Tuzcu Luka oğlu Hacı yani 

 Simci oğlu İsmâîl 

ve gayr-i hum 

 

     No:235 

     Medine-i Antalya mahallâtından Hacı Balaban Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Mehmed ibn-i Hacı Osman ibn-i (silik) verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Hadice bint-i Abdullah ile sulb-i kebîr oğlu (silik) ve sulbîyye-yi sagîr oğulları Şâkir ve 

İbrahim ve sulb-i kebîr kızı Nîmet ve sulbîyye-yi kebîre kızı (silik) münhasıra olduğu tahkik 

olunub lâkin müteveffâ-yı mezkûrun düyûn-ı terekesinden ezyed olmağla terekesini dahi 

veresesi mezbûrun istihsâl itmeyüb meclis-i şer‘îde kifâyet itmeleriyle binâen aleyh 

müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i kassâmını kabz-ı düyûn-ı müsbitesini gurm ve cahâlîye 

ashâb-ı hukukuyla edâya kıbel-i şer‘den (silik) tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrudur ki (silik) beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâlîs min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ 

ve semânin ve mieteyn ve elf 

  
                                                             

 Belgede “icüb” yazılmış aslı “içün” olacak 
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Kilim aded 1      Kabaklı sahan aded 1 

50 guruş      45 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye 6     Kenarlı tebsi aded 1 

120 guruş      40 guruş 

 

Sagîr sini aded 1     Köhne siyah çul aded 1 

70 guruş      10 guruş 

(silik) vâki‘ bir bâb mülk-i menzil   Dühan kıyye 2 

husûsu       100 guruş 

666 guruş 

 

Köhne takım aded 1     (silik)  aded 1 

55 guruş      10 guruş? 

 

Köhne seccade aded 1     (silik) 

20 guruş      125 guruş 

 

 

(silik) 

2511 guruş 

 

(silik) 

 

 

Deyn-i müsbît Akıllı oğlu Mustafa ibn-  Deyn-i müsbît Aişe Hatun ibn-i  el- 

i Mehmed bâ-şahâdet Tatar Çavuş oğlu   Hâcc Osman bâ-şahâdet Ebubekir  

ibn-i İsmâîl ve Timurcu Halil ibn-i Ab-  ibn-i Osman be Ömer ibn-i Ali ? 

dullah cem‘an babası     

345 guruş      1000 guruş 

025 guruş  _?? Fedâü’l-yemîn   0050 guruş Fedâü’l-yemîn 

________            __________ 

320 guruş      0090 guruş 
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Mine’l-gurebâ      Mine’l-gurebâ  

301 guruş      894 guruş 

 

 

Deyn-i müsbît Kahya oğlu İntaş veled-  Deyn-i müsbît Ömer Ali Ağa bâ-şahâ- 

i Mihail bâ-şahâdet Ebubekir ibn-i Os-  det Ebubekir’i  ve  _?   Ali Hafız  

man ve Ömer ibn-i Ali    

171 guruş      485 guruş 

021 guruş  Fedâü’l-yemîn   035 guruş  Fedâü’l-yemînn  

150 guruş      450 guruş 

 

Mine’l-gurebâ      Mine’l-gurebâ 

141 guruş      423 guruş 

  

 

Deyn-i müsbît avârız der-mahal-i Ba-  Deyn-i müsbît mehr-i zevce-i mezbûr 

laban bâ-şahâdet Baş ??   Câmî   bâ-şahâdet Hasan Efendi ve Bağçuvan 

Kuyucu Hüseyin Efendi ibn-i Osman   Ebubekir 

Ve Bağçuvan Ebubekir    80 guruş 

325 guruş      05 guruş  Fedâü’l-yemîn 

025 guruş Fedâü’l-yemîn     75 guruş     

300 guruş 

       Mine’l-gurebâ 

Mine’l-gurebâ      70 guruş 

282 guruş 

 

Deyn-i müsbît mehr-i zevce-i mezbûr 

bâ-şahâdet Hüseyin Efendi ve Bağçu- 

van  

259 guruş 

008 guruş  Fedâü’l-yemîn 

 

Mine’l-gurebâ 

236 guruş 
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Cem‘an yekûn  

1110 guruş 

 

mevhûr zevce-i mezbûre dahi fevt olub verâset-i sadr olan merkumun Nuri ve Şâkir ve Nimet 

ve Kâmile’ye münhasıra oldukdan sonra sagîr-i mezbûrun ? tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan emmileri merkum Ömer Ali’nin taleb ve ma‘rifetleri 

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 mezbûrudur ki ber-vech-i âtîü’z-zikr ve beyân 

olunur fi’l-yevmi’l-râbi‘ aşere min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn 

ve elf 

 

Köhne sini aded 1     Tas aded 1 Çanak aded 1 

20 guruş      100 guruş 

 

Güğüm  aded 1     Nühâs aded 22 

30 guruş      440 guruş 

 

Çamaşur leğeni aded 1    Sanduk aded 2 

135 guruş      40 guruş 

  

Kilim aded 1      Köhne kilim aded 1 

55 guruş      25 guruş 

 

Def‘a Köhne kilim aded 1    Yatak takım  

25 guruş      200 guruş 

 

Beşik aded 1      Hırdavart 

15 guruş      20 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn     Vasî-i mezbûr Ömer Ali’nin müteveffâ- 

177 guruş 10 para     mezbûrenin evlâdı mekumun içün tefvîz  
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       eylediği iki dönim tarlanın bedel ve ? 

       İntikâli içün müddeî 

       258 guruş 

 

Resm-i kısmet      Kaydiyye defter 

16 guruş      2 guruş 

 

Dellâliyye-i eşyâ-i mübî'    Masârif-i müteferrika 

20 guruş      4 guruş 

 

Cem‘an yekûnü’l-ihrâcât  

477 guruş 10 para 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

632 guruş 10 para 

 

(silik) mezbûr Nuri     Hisse-i ibne’l-mezbûr Şâkir 

158 guruş 7 para 1 akçe    158 guruş 7 para 1 akçe 

 

Hisse-i ibne’l-mezbûr  (silik)    Hisse-i ibne’l-mezbûre (silik) 

158 guruş 10 para 1 akçe    19 guruş 3 para 1 akçe 

 

Hisse-i ibne’l-mezbûre Nimet 

79 guruş 1 akçe 

  

sigâr-ı mezbûrun Şâkir ve Kamile’nin bîlâda merkum ?  hisse-i varîseleri olan cem‘an üç yüz 

doksan beş guruş on sekiz para bir akçeyi vasî-i mezbûr Ömer Ali li-ecli’l-hıfz ? tamâmen ahz 

ve kabz idüb ve ibn-i kebîr merkum Nuri ve bint-i kebîre-i mezbûre Nimet Hatun’un kezâlık 

bîlâda merkumü’l-zikr hisse-i varîseleri olan cem‘an iki yüz otuz yedi guruş on parayı vasî-i 

mezbûr Ömer Ali yedinden tamâmen ahz ve kabz eylediklerini ikrâr eyledikleri işbu mahalle 

şerh virildi 

 

     XIV/132a 

     No:236 
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     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

      Medine-i Antalya Nevâhiyesinden Kebîr Kazâsı ahâlîsinden iken bundan akdem vefât 

iden Yusuf ibn-i Hasan’ın verâseti sulb-i kebîr oğlu Hüseyin ve sulbiyye-i kebîre kızı Dur 

Kadın Hatun ve sulbiyye-i kebîre kızı Şerife’ye münhasıra oldukdan sonra nefsinden asîl li-

ebeveyn kız karındaşı menkûha-i mezbûre Şerife’nin kıbel-i şer‘den mansûb-i vasîsi ibn-i 

kebîr-i merkum Hasan ma‘rifetü’z-zât bint-i kebîr-i mezbûrede meclis-i livâya mahsûs odada 

Teke Sancağı Kaim-mâkâmı olub sahîb-i arz-ı vekâleti müteferriât me‘mûriyyetinden olan 

saâdetlü el-Hâcc Hafız?baş hazretleri ile bil-cümle imzâ‘-i meclis-i livâ hâzır oldukları halde 

akd olunan meclis-i şer‘-i şerîf medine-i mezbûre nevâhiyesinden Karaören Kazâsı 

mahallâtından ?ahâlîsinden olan vaz‘iyyed-i beyyine ile sâbit olan Baş oğlu Süleyamn ibn-i 

Mehmed muvâcehesinde her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

sâlifü’z-zikr Karaören Nâhiyesi’nde ? nâm mahalde vâki‘ bir tarafdan koca sur ve bir tarafdan 

Gök oğlu tarlası ve bir tarafdan Kara Mevan tarlası ve bir tarafdan taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm 

ile mahdûd tahmînen yirmi beş dönim bir kıt‘a tarla pederimiz müteveffâ-yı Yusuf hayatında 

ale’l-vefât bais‘ü’l-kitâb zabt ve tasarrûfûnda olub ba‘de’l-vefât bizlere edâya itmiş iken 

merkum Baş oğlu Süleyman tarlası mahdûd-ı mezkûre bi-gayr-i hakk müdâle ve bizi 

zerâîyetinden men' murâd ider olmağla suâl olunub müdâhale-i vâkıası men' ve def' olunmak 

matlubumuzdur deyü bi’l-asâle ve bi’l-vesâye da‘vâ itdiklerine merkum Baş oğlu Süleyman 

tarlası mezkûr-ı mahdûd-ı mezkûre müdâhalesini ikrâr-ı ancak babaları müteveffâ-yı merkum 

Yusuf hayatında ve kemâl-i akl ve sıhhâtında sekiz yüz elli guruş  bedel medfû‘ ve makbûz 

mukâbelesinde izn-i sahîb-i arz bulunmaksızın tarla-yı mahdûd-ı mezkûrı bana ferâğ itmek ol 

vechle?iderim deyü müddeîyyan asîl ve vasî-i merkuman’ın inkârlarına mukaren sutret-i 

def‘ada ibrâz eylediği izn-i sâhib-i arz bulunmadığını mukırr ve müteferriât iken def‘a sulh-ı 

cevâb-ı şer‘-i (silik) tarla-yı mahdûd-ı mezkûre müdâhale itmek üzre merkum Baş oğlu 

Süleyman ?merkum Baş oğlu Süleyman meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda müddeîyyan asîl ve vasî 

merkum muvâcehesinde babaları müteveffâ-yı merkum sâlifü’z-zikr tarla bedeli olmak üzre 

olan meblağ-ı mezkûr sekiz yüz elli guruş  bana teslîmi müddeân asîl ve vasî merkuman 

tenbîh olunmak matlubumdur da‘vâ itdikde lede’l-istintâk cevâbımız yedleri müteveffâ-yı 

merkum Yusuf’un meblağ-ı mezkûrı zimmetini inkâr itmeleriyle merkum Baş oğlu Süleyman 

müddeâsını beyâna havâle olduğunı mübâşirleri  asâkir-i zabtiyye neferâtından Bilal Kethüda 

yediyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-râbi‘ve’l-işrin min 

Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 
                                                             

 “mahdud” belgede eksik  
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     No:237 

     Medine-i Antalya mahallâtından Sağır Bey Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt 

iden Osman Ağazâde Ahmed Bey bin Osman Ağa bin Mustafa’nın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Şerife Hanım ile sulb-i sagîr oğlu Salih Bey ve sulbiyye-i kebîr kızları 

Şerife ve ? münhasıra olduğu lede’ş-şer‘ü’l-enver mezbûrun istihlâk etmeyib meclis-i şer‘îde 

kifâyed itmeleriyle binâen aleyh müteveffâ-yı mezbûr olmağla terekesini dahi verese-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 

birâderi Osman mükerremetlü Baş Hafız Ebubekir (silik) mezbûr Osman Ağa meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde medine-i mezbûre mahalle-i merkum sâkinelerinden zâtları zeyl-i (silik) 

muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rifeler olan işbu bîat-ı iktâb Şerife Hanım bint-i 

Hasan ve amine Hanım bint-i Hüseyin nâm Hatunlara tarafından zikr-i (silik) tasdîk (silik) 

Mehmed Ağa mahzarında bil-vesâye ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb birâderim müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyh (silik) olub menkul terekesi vefâ etmeyib akarı dahi bey‘ olunmak (silik) 

geldiği(silik) müteveffâ-yı (silik) terekesinden olub medine-i mezbûre nevâhiyesinden (silik) 

kurâsından İmrahor Karyesi’nde vâki‘ bir tarafdan Şeyh Ali ve Bıyıklı oğlu Ali tarlaları ve bir  

Tarafdan Mir oğlu Ömer (silik) oğlu Ahmed ve Ebubekir (silik) menzillerini ve bir tarafdan 

Kör oğlu Mehmed bin Ebubekir Efendi dâiresi ile mahdûd ve tahtânî altı oda ve atmış dönin 

mikdârı eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bağçe ve müştemilât saîre ma‘lûmeli hâvî bir 

bâb mülk-i menzil müteveffâ-yı mezbûrun hayatında ile’l-vefât bâ-hüccet-i şer‘iyye 

müstakilen yedinde mülki olub ba‘de’l-vefât bi-tarîkü’ş-şirâ' eshâb-ı hukuka âid ve râci‘ 

olmağla menzil-i mahdûd-ı mezkûr münâdî ma‘rifetiyle gerek İstanos Nâhiyesi’nde  ve gerek 

Antalya’da müddet-i medide sûk-ı sultânî ve mecmû‘-ı nass olan mahallerde mahallerde nidâ 

ve müzâyede olundukda rağbat-i nass itikât-ı itinâda müvekkilatan-ı mezbûrtan Şerife ve 

Amine Hatunlar üzerlerinde on bir bin guruş karar ve ziyâde ile şer‘iyye taleb-i âheri zuhûr 

etmeyib ve meblağ-ı merkum menzil-i mahdûd-ı mezkûrın el-yevm semen-i mislli adlleri 

idiği zeyl-i vesikâda muharrerü’l-esâmî sahîh_ ihbârlarıyla mütehakkık olmağla hâlâ bin 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrı mücmeletü’l-tevâbi‘ ve’l-levâhik ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık 

tarafeyden îcâb ve kabûl-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile meblağ-ı mezkûr o bir bin guruş 

mûkatan-ı mezbûrtan Şerife ve Amine Hatunlar barzan-ı şer‘î bi’l-vesâye bey‘ ve temlîk ve 

teslîm eylediğimde anlar dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum ob  bir bin guruş müşterîtan-ı müvekkiletan-ı 

mezbûrtan Amine ve Şerife Hanımlar müşterek mâllarından ve yedlerinden tamâmen ve 
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kâmilen ahz ve kabz  ve müteveffâ-yı mezbûrun defter-i guremâsına edhâl eyledim fî-mâba‘d 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrcem‘-i müştemilâtıyla müşterîtan-ı müvekkiltan mezkûrtan-ı Şerife 

ve Amine Hatunlar’ın âlîe’l-müşterek mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarfları olmışdır keyfe mâ-

yeşâ‘ ve hasbi mâ-yehtâr mâlikler ve mutasarrıflar oldunlar dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î 

mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fî-gurre-i Recebü’l-ahîr ve li-seneti isnâ ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 A‘zâ-yı meclisden fütüvvetlü Mustafa Bey 

 Hanedândan rif'atlü Mîr-alây İsmâîl Bey 

 Ketebe-i mahkeme-i şer‘iyye İsmâîl Hakkı Efendi  

 Mora muhâcirlerinden Rızvân Efendi 

 Muhzır Ali Ağa 

 ve gayr-i hum 

 

     XIV/133b 

No:238 

     Medine-i Antalya kurâsından Karcı Karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden 

Göz mustafa ibn-i Mehmed bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife 

Hatun bint-i Mustafa nâm Hatun ile sulb-i sagîr oğlu Mehmed’e münhasıra olduğu lede’ş-

şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sigâr-ı mezkûrü’l-esâmî kebîr er karındaşı 

olub tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan Ahmed bin Mehmed 

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 ve beyân 

olunur fi’l-yevmi’l-hâmis aşere min şehr-i Şabanü’l-muazzam li-seneti (silik) semânin ve 

mieteyn ve elf 

 

Kebîrce tahta anbar     Karye-i merkumede vâki‘ tahtânî 

600 guruş      iki odalı mülk-i menzil 

       700 guruş 

 

Karye-i merkumede vâki‘ Katırcı-   Kısrak aded 1 

lar bağı ve tam_?ve Kara Yu-   300 guruş 

suf bağı zimmetinde marûf mülk-i 
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bağ 

600 guruş  

 

Kelâm-i kadîm aded 1    Dakik anbarı aded 1 

120 guruş       130 guruş 

 

Esvab sandığı aded 2       Timur saban aded 1 

(guruşu yok)       40 guruş 

 

Cedîd çul aded       Müsta‘mel çul aded 5 

60 guruş       120 guruş 

 

Öküz aded 1       Çekirdekli ?aded 20 

400 guruş       100 guruş 

 

Âmel-i mâlında  bâr-gîr aded1   Kara sığır ineği aded 1 

300 guruş       200 guruş 

 

Hınta keyl 15       Şaîr keyl 65  

270 guruş       650 guruş 

 

Müsta‘mel yorgan aded 1    Köhne döşek aded 1 Yasdık aded 2 

60 guruş       4 guruş 

  

Kahve takımı aded 1       Saban timuri aded 1 

30 guruş       25 guruş 

 

?aded 1 Keser aded 1       Orak aded 4 

8 guruş       10 guruş 

 

Balta aded 2       Desti aded 4 

20 guruş       15 guruş 

 

Dülger çıkısı aded 1       Köhne çuval çift aded 5 
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10 guruş       80 guruş 

 

Sac aded 1 Sac bağı aded 1    Köhne eker aded 1 

20 guruş       40 guruş 

 

Evânî-i nuhâs kıyye 1      Tüfenk aded 1 

200 guruş       200 guruş 

 

Cem‘an yekûnü’l-terekeü’l-mezbûre 

 

Sahh 

  

 

Minhal-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfîn     Mehr-i müeccel müsbite’l- zevcetü 

58,5 guruş      mezbûre Şerife Hatun 

       51 guruş 

 

Deyn-i müsbit   ?oğlu Ligori bâ-   Resm-i kısmet 

şahâdet Hatib Molla Bekir ibn-i    108,5 guruş 

el-Hâcc  Mustafa ve İbrahim ibn-i  

Ömer ba‘de’t- tezkiye 

1126 guruş 

0126 guruş    Fedâü’l-yemîn tenzîl 

 

Kaydiyye      Varaka-bahâ' 

8,5 guruş      2 guruş 

 

Masârifât-ı müteferrika 

40 guruş 

 

Cem‘an yekûnü’l-ihrâcât  

1268 guruş 
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Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’z-zevceü’l-mezbûre Şerife Hatun  Hissetü’l-ibnü’l-sagîrü’l-mezbûr 

515 guruş      3605 guruş 

 

zevce-i mezbûre Şerife Hatun dahi fevt olub verâset-i sadr-ı sagîr oğlu mezbûr Mehmed zevc-

i sabık Mehmed karındaşından hasıl sadr-kebîr Ahmed ve diğer zevc-i sabıkı Hüseyin 

karındaşından hasıl sadr-i kebîre kızı Kezban’a münhasıra olduğu bi’l-haber lede’ş-şer‘ü’l-

enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîr-i mezbûrun tesviye-i umûrına vasî-i nasbı kebîr 

er karındaşı merkum Ahmed ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farâziyetü’ş-şer‘iyye taksîm olunan tereke-i müteveffâ mezbûrdur ki ber-vech-i âtîü’z-

zikr ve beyân olunur tahrîren fi-târihü’l-mezbûr 

 

Kendünden evvel vefât iden zevc-i   

Kör Mustafa’dan 

515 guruş   Hisse-i ırsiyyem ber-vechi(silik)  

051 guruş  Mehr-i müeccel hissei (silik)   

     

566 guruş  

 

Taylı kısrak aded 1      Karye-i merkumda vâki‘? 

550 guruş      ma‘rûf bir dönim ol mikdâr bağ 

       100 guruş 

 

Müsta‘mel çul aded 2     Müsta‘mel yorgan aded 1 

100 guruş      Köhne kızıl çul aded 1 

       25 guruş 

 

Müsta‘mel kilim aded 1    Evânî-i nuhâs  aded 3 

60 guruş      60 guruş 

 

Kara sagîr ineği aded 1 

225 guruş 
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Cem‘an yekûn  

1746 guruş 

 

 

Minhal-ihrâcât 

Techiz ve tekfîn ve deyn-i müsbît vasiy-  ?oğlu Ligori’ye şâhidden merkuman  

yeti  olan derûn-ı terekede muharrer tak-  şahâdetleriyle sâbit olan 

sîm       336 guruş 

225 guruş      036 guruş   Fedâü’l-yemîn 

       300 guruş 

 

Cem‘an yekûnü’l-ihrâcât  

575 guruş 

 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hissetü’l-ibnü’l-sagîrü’l-mezbûr Mehmed  Hissetü’l-ibnü’l-kebîrü’l-mezbûr Ahmed 

368 guruş 16 para     468 guruş 16 para 

 

Hissetü’l-binte’l-kebîrü’l-mezbûre Keziban 

234 guruş 8 para 

 

Sahh  

 

     XIV/135b 

     No:239 

     Medine-i Antalya mahallâtından Baba Doğan Mahallesi mütemekkinelerinden ve devlet-i 

âliyye tebaasının Rum Milleti’nden olub bundan akdem vefât iden Buyac Hacı Yani veled-i 

Hacı Sade veled-i verâset-i zevce-i metrûkesi Hacı Mariya bint-i Anastas ve vâlidesi 

Mariyana bint-i Babaluka nâm Hatunlar ile sulb-i sagîr oğlu Sa?ve sulbiyye-i sagîre kızı 

?münhasıra olduğu lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrtan-ı 

merkumanın mâllarını hıfz ve tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘den vasî-i nasb ve ta‘yîn olunan 
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akrabalarından merkumdan ?oğlu İsyayı veled-i Sade üzerine nasb ve ta‘yîn olunan min-

kable’l-ümm-i cedleri Anastas ma‘rifet 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 merkum ki ber-

vech-i âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-seneti 

isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Cedîd ? aded 5  Kara varil 

2000 guruş      (guruşu yazılmamış) 

 

Şab varil       Makam ağaç aded 160 

62,5 guruş      240 guruş 

 

Müsta‘mel kilim aded 1    ? 

50 guruş      20 guruş 

 

Def‘a şab      Def‘a kara bûyâ 10 

25 guruş      10 guruş 

 

Def‘a makam ağaç ?     Uç (silik)? 

22,5 guruş      150 guruş 

 

Kazgan aded 9     Def‘a kazgan sagîr aded 1 

180 guruş      70 guruş 

 

Küb aded 1      (silik)aded 1 

60 guruş      10 guruş 

 

Hırdavat menzil     Zuhûr iden nakdi mevcûd 

44,5 guruş      1655,5 guruş 

 

Şerîki Boyacı İstirati ile zımm-ı nasda 

?hakları 

700 guruş 

350 guruş      Şerîki merkum İstirati hissesi 
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350 guruş 

 

Cem‘an yekûn 

5000 guruş 

 

Minhal-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet      Kaydiyye 

125 guruş      7,5 guruş 

 

Varaka-bahâ'      Masârifât-ı müteferrika 

3 guruş      64,5 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcât 

200 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese  

4800 guruş 

 

Hissetü’z-zevcetü’l-mezbûre (silik)   Hissetü’l-binte’l-mezbûre Mariya 

600 guruş      800 guruş 

 

Hissetü’l-ibnü’l-sagîrü’l-merkum Sadi  Hissetü’l-binte’l-sagîrü’l-merkum ? 

3366 guruş 26 para 1 akçe    1133 guruş 13 para 1 akçe 

 

 

Mezve-i merkum Mariya bilâda merkum hisse-i ırsiyyesi olan altı yüz guruş Rum merkum 

Mariyana dahi hisse-i ırsiyyesiolan seâkiz yüz guruş müteveffâ-yı merkumun terekesini bi’l-

vesâye vaz‘ü’l-yed olan ?oğlu merkum Hacı  Esali yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz 

ve istifâ-i hakk eylediklerini ikrâr ve itirâf idüb sagîran-ı merkuman (silik) dahi ber-vech-i 

taksîm bilâ hisse-i ırsiyyesi olan iki bin iki yüz atmış altı guruş yirmi altı para iki akçe sagîr-i 

merkum hissesi olan bin yüz otuz üç guruş on üç para bir akçe ki cem‘an üç bin dört yüz 

guruşları li-ecli’l-istirbâh vasî-i merkum Hacı Esali yedine teslîm olunduğı işbu mahalle şerh 

virildi 
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     XIV/136a 

     No:240 

     Medine-i Antalya hıns dahîlinde vâki‘ Câmi‘-i Âtik Mahallesi sâkin iken sene-i sabık ya‘nî 

bin iki yüz seksen bir senesi şehr-i şevvâlü’l-mükerreminin on ikincisi mecrûhan fevt olan 

Fatıma Hanım ibnete’l-müteveffâ Cezayirli Cerrâh el-Hâcc Mehmed ibn-i Hüseyin’in verâset-

i zevc-i metrûki Molla Halil ibn-i Hüseyin ile vâlidesi Aişe Hanım ibnete’l-Hâcc Mehmed 

nâm Hatun ve 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 mahzar hasm-ı 

câhidde bi’l-isbât inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i 

merkumundan nefsinden asîl ve vâlidesi ümmü’l-mezbûre Aişe Hanım tarafından husûs-ı 

âtîde vekîl olduğu zât-ı mezbûreyi bi’l-ma‘rifetü’ş-şer‘iyye ârifân medine-i mezbûre 

mahallâtından Tahıl Bazarı Mahallesi ümmü Molla Hamid olğu Süleman Efendi ve Bâlî Beğ 

Mahallesi ahâlîsinden Cezayirli Yörükoğlu el-Hâcc Mehmed bin Mehmed şahâdetleriyle ber-

nehc-i şer‘î sâbit ve sübût ve vekâletine hükm-i şer‘-i lâhik olan avh-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 el-Hâcc Mehmed Ağa ibn-i 

Mehmed’in sulb-i kebîr ?ve tarafından zikr-i âtî-i husûsuyla vekîl-i müseccel-i şer‘îsi 

tüccârdan Mehmed Efendi medine-i mezbûre meclis-i livâda mahsûs odada Kaim-mâkâm livâ 

müftî-i belde ve bi’l-cümle meclis-i a‘zâ-yı meclisler hâzır oldukları halde akd olunan meclis-

i şer‘-i âli mâliyye-i ukudda mahalle-i mezbûre ahâlîsinden olub müteveffâ-yı mezbûrenin 

katli olmak üzre ihzâr olunarak usûl-i istintâkı ihbâr olunmak üzre?kılınan Â‘yân Ağazâde 

zevc-i merkum Molla Halil ve Â‘yân Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed Ağa şâbb-ı emred âkıl 

muvâcehesinde merkum Molla Halil ile zevcesi mevrûsemiz müteveffâ-yı mezbûre Fatıma 

Hanım mahalle-i mezbûrede vâki‘ hâzır-ı merkum Â‘yân Hüseyin Ağa’nın mülki olan 

menzilinde sâkinler iken merkum Halil sene-i sabık bin iki yüz seksen bir senesi şehr-i 

şevvâlü’l-mükerreminin onuncu güni perşenbe gecesi sâat bir buçuk râddelerinde sarhoş 

olduğu halde yedinde mâlı olan kurşun memlû tabancasını menzil-i mezkûda zevcesi mezbûre 

ile kendüye mahsûs fevkânî oda derûnunda beyyinelerine ma‘lûm mağazadan dolayı 

mevrûsemiz mütefevvâ-yı merkumanın üzerine katl kasdıyla bi-gayr-i hakk-ı  (silik)kurşun 

müteveffiyye-yi mezbûrenin sol memesinden ve sağ memesi üzerinden memesini (silik) 

mecrûha ol zarbdan ve cerbden esîr-i firâş olub kalmayın sekiz gün mürûrunda mezbûre 

(silik) mezbûr fevt olmağla mûcib-i şer‘iyyesi merkum Halil üzerine cerr olunmak bi’l-asâle 

ve bi’l-vekâle matlubumuzdur deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl merkum Halil dahi cevâbında min 

târih-i mezbûr vekîl-i merkum vefât-ı mezbûr zevcem müteveffâ-yı merkum ile maan sâkin 
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olduğum sâlifü’z-zikr Câmi‘-i Âtik Mahallesi’nde vâki‘ babam hâzır-ı merkum Â‘yân 

Hüseyin Ağa’nın mülki olan menzilinde ve zevcem müteveffâ-yı (silik) olan(silik) benim il 

(silik) olduğum deyü  mâlım olan mezkûr tabancalı (silik)  

 

     XIV/241 

     No:241 

     Medine-i Antalya mahallâtından Sağır Bey sâkinelerinden olub zikr-i âtî bir bâb mülk-i 

menzilin sahîhan mâlik ve mutasarrıfesi olduğu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî-i müslimin 

ihbârlarıyla mütehakkık ve zâtı dahi müslimun-ı merkumun ta‘rîfleriyle ve ma‘rife olan 

Kâmile bint-i el-Hâcc Ahmed nâm Hatun bâ-hükm nâibimiz hâlâ müftî-i belde kirâmdan 

mükerremetlü el-Hâcc Mehmed Emmin Efendi’nin medine-i mezbûre hıns dahîlinde Câmi‘-i 

Âtik Mahallesi’nde kâin şerîf-i kaim-mâkâm oldukları ders-hânesinde akd eylediği meclis-i 

şer‘-i şerfîf-i enverde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden bais‘ü’l-kitâb  Sarıyanzâde Berber 

Mehmed ibnü’l-müteveffâ-yı el-Hâcc Hafız Mustafa Efendi nâm kimesne mahzarında bi’t-

tav‘ihâ 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 sâlifü’z-zikr Sağır Bey Mahallesi’nde vâki‘ bir 

tarafdan Arab ve bir tarafdan Burduri Boyacı Abdulhamid verâset-i menzili ve bir tarafdan 

İtmekci Mehmed menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî iki oda ve tahtânî bir 

mağaza ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bağçe ve müştemilât-ı saîre ve ma‘lûmeli hâvî 

bir bâb mükl-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 sahîh-i şer‘-i ile merkum Mehmed dokuz bin guruş semen-i 

makbûzda bi’l-rızâ' ve 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 dokuz 

bin guruşı merkum Mehmed’in yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz idüb ve bey‘-i 

mezkûrun ve tagrîr ve gabinine şurût-ı müfside müddeâsına müteâllik-i âmme-i da‘vâdan 

merkum Mehmed’in zimmetini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile kabûlini hâvî ibrâ ve iskat idüb fî-

mâba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat'â alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i 

müştemilâtıyla merkum Mehmed’in mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuştır keyfe mâ-

yeşâ‘ve yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î  ma‘ vâki‘ hâlî 

mevlânayı mûmâ-ileyh ketb olunur esnâ-i şer‘î âlî‘ meclis-i şer‘-i şerîf  inhâ ve takrîr itmeğin 

                                                             

 belgede “hu” olarak yazılmış aslı “hakk” olacak 
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mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-hâmis aşere şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-seneti 

isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Mahkeme Kâtibi İsmâîl Efendi  

 Cedîdcizâde İsmâîl Efendi 

 İsmâîl Efendizâde İsmâîl Efendi ibn-i Mehmed 

 Kara Mehmed oğlu İsmâîl Ağa 

 İsmâîl Efendizâde Mehmed Efendi 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     No:242 

     Medine-i Antalya mahallâtından Tuzcular Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden evlâd-ı arabdan Kara Mehmed bin Abdullah ibn-i Halil’in verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Fatıma bint-i İbrahim nâm Hatun ile zevce-i müteallikesi Hacı Hadice bint-i Ömer 

nâm Hatun mütevellidler sulb-i kebîr oğulları Ömer ve İbrahim ve sulb-i sagîr oğlulları 

Hüseyin ve Mehmed Ali ve sulbiyye-i sagîre kızı Nefise zevce-i mezbûr Fatıma Hatun’dan 

mütevellidler sulbiyye-i sagîre kızları ve Dudu’ya munhasıra olunduğı bi’l-isbât inde’ş-

şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i merkumandan ibn-i kebîr Ömer ve 

İbrahim’in vâlideleri ve taraflarından husûs-ı âtî ibrâyı vekîl-i şer‘îleri ve sigar-ı 

merkumundan Hüseyin Mehmed Ali ve nefsinin dahi kezâlık vâlideleri ve tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-i mansûbeleri ma‘rifetü’l-zât mezbûre Hacı Hadice Hatun 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bintan-ı sagîretan-ı mezbûretan ve Dudu’nun ?olub tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer‘den vasî-i mansûbeleri olan el-Hâcc Berber el-Hâcc Hüseyin ibn-i 

Hüseyin nâm kimesne ile müteveffâ-yı mezkûrun zikr-i âtî terekesine bi’l-verâse vaz‘ıyyed 

ta‘yîn olub zât-ı ta‘rîf-i şer‘ ile ma‘rife olan işbu bais‘ü’l-kitâb zevce-i mezbûre Fatıma Hatun 

mahzarında bi’t-tâv'ihâ bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i'tirâf-ı sarih-i mer'î 

idüb zevce-i müteallik müteveffâ-yı mezbûr Kara Mehmed’in kaffe-i terekesi ve mahalle-i 

mezbûrede kâin ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzili olan nısf-ı hisse-

işâyiası bundan akdem ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ile tahrîr ve sûk-ı sultânîde semen-i 

mislleriyle âhere bey‘ olundukda cem‘an yedi bin yüz atmış üç guruş ve otuz paraya baliğ 

olan semenlerinden techiz ve tekfîn ve düyûn ve vasiyyet-i müsbitesi vesâir masârifât-ı vâkı‘ 

sahîhası olan bin üç yüz doksan guruş ba‘de’t-tenzîl sahhü’l-bâkî beş bin yedi yüz atmış üç 
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guruş ve otuz paradan ber-mûcib-i defter-i kassâm dokuz yüz on sekiz buçuk guruşdan 

cem‘an vasî-i ve vekîlleri olduğum oğullarım kebîran Ömer ve İbrahim ve sagîran Hüseyin ve 

Mehmed Ali hisse-i ırsiyyeleri olan üç bin altı yüz yetmiş dört guruş ve kızım sagîre-i 

mezbûre Nefise’nin hisse-i ırsiyyesi olan dört yüz elli dokuz guruş on para ki min-hasbü’l-

mecmû‘ dört bin yüz otuz üç guruş on parayı zevce-i mezbûre Fatıma Hatun bana nakdi ve 

tamâmen ve kâmilen def‘ ve teslîm eylediğinde ben dahi bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle yedinden 

bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz ve istîfâ'-i hakk idüb meblağ-ı mecmû-ı merkum dört bin 

yüz otuz üç guruş on paradan zevce-i mezbûre Fatıma Hatun’un mülki olduğu bundan akdem 

muvâcehemde şer‘î sabît olub bu def‘a zevce-i müteveffâ-yı mezbûrun nısf-ı menziliyle ve 

mezbûrenin kabz eylediği nısf-ı menzili semeninde vasî ve vekîlleri olduğum evlâd-ı sigâr-ı 

vekîllerim merkumun Ömer ve İbrahim ve Hüseyin ve Mehmet Ali ve Nefise’nin alâkaları 

kalmamağla mevrûsları babaları müteveffâ-yı mezbûr Kara Mehmed’in bi’l-cümle 

terekesinden husûs-ı mîrâsa ve saîr beynimizde ceryân iden cem‘-i hukuk-ı şer‘iyyeye 

müteallik-i âmme-i deâvî ve metâlibatdan ve kaffe-i imân ve muhâsemetden bin Nefise’den 

asâleten ve oğullarım ve müvekkillerim merkuman izâfetle vekâlete zevce-i mezbûre 

Fatıma’nın zimmetini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ibrâ ve ıskât eyledikde ol dahi kezâlık husûs-ı 

mîrâsa ve beynimizde ceryân iden saîr-i hukuk-ı şer‘iyyeye müteallik-i âmme-i deâvî  vekîl ve 

vasîleri olduğum evlâdım merkumanın zimmetimizi ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile bi’l-verâse 

ibrâ ve iskat tarafeyn her birimizden âherin ibrâsını asâlete ve vekâlete ve vesâyete kabûl 

eyledik didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fî-gurre-i Zi’l-

ka‘deü’ş-şerîfe li-seneti ahdî ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

 Eşrâf hanedânından hamiyyetlü el-Hâcc Ömer Ağa 

 Hanedândan Dizdarzâde Hasan Bey 

 Ticâr-ı hayrîyeden Abdulhamid Efendi   

 Mahalle-i mezbûre ? zâde Hafız Ali Efendi 

 Mir münâdî Hacı Hasan Ağa 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

 Muhzır İsmâîl Ağa 

 Muhzır Hasan Ağa 

 ve gayr-i hum  

  

     XIV/138a 
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     No:243  

     Medine-i Antalyba mahallâtından Timurcu Mahallesi ahâlîsinden olub zikr-i âtî menzili 

arsasının bi-tarîkü’ş-şer‘-i?mülki olduğu zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî-i müslimin 

ihbârlarıyla mütehakkık olan Kara Mehmed oğlu Berber Mehmed bin İsmâîl nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûr mütemekkinelerinden devlet-i âliye tebaasının 

Rum Milleti’nden işbu işbu baîsan Değirmenci İstavalı oğlu Hacı ?eniştesi karyeli Hacı 

Nikola veled-i Vasili muvâcehesinde bi’t-tav‘ihâ ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb akd-i 

âtî‘ü’z-zikrin sudûruna değin bâ-hüceet-i şer‘iyye yedimle müstâkilen mülk-i sahîham olub 

sâlifü’z-zikr Timurcu Kara Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan Yazgür menzili ve bir tarafdan 

İstavli menzili ve tarafeynden Hacı ?oğlu İbrahim menzili taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile 

mahdûd ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb mülk-i menzil arsayı mücmeletü’l-maîşetimle bi-

hüviye 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 beş bin (silik) merkuman Hacı (silik) ve Hacı 

Nikola’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde (silik)  iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz 

ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum beş bin (silik) Hacı (silik)?ve Hacı 

Nikola yedinden tamâmen ve ahz ve kabz eyledim fî-mâba‘d arsa-ı mahdûd benim aslâ ve 

kat'â alâka ve medhâlim kalmayub cem‘-i müştemilâtıyla merkuman Hacı?ve Hacı Nikola’nın 

mülk-i müşterâları olmuşdır (silik) mâlikân ve mutasarrıfan oldunlar dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb (silik) fi’l-yevmi’l-hamîs aşere min Muharremü’l-

harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

 Mahalle-i mezbûre İmâmı Hafız Ahmed Efendi 

 Kara Mehmed oğlu Osman Ağa birâderi İsmâîl 

 (silik) Mustafa 

 (silik) Mehmed Ağa 

 (silik) 

 ve gayr-i hum 

 

(silik)  

husûs-ı mezbûrdan bâliğ-i merkum el-Hâcc Hafız İbrahim’in tasdîk-i şer‘î olmadığından 

müddeî-i vekîl mezbûr Abdulaziz Efendi  mezkûr yol-ı kadîm ve bize ve müstakîlen 

müvekkileleri mezbûrtan Havva ve Fatıma Hatunlar’ın menzilleri müştemîlatından kendi 

tarîk-i hâssları olub gerek alâkası olmadığını Sofular Mahallesi ahâlîsinden lede’t-tezkiye adl 
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ve makbûlü’ş-şahâde idükleri ihbâr olunan dârü’s-saâmdan Torun İsmâîl Efendi ibn-i el-Hâcc 

Ali ve Çakal Hafızzâde Mustafa Efendi ibn-i Hafız Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer‘î isbât itmek tarîk-i mezkûrdan mezbûr el-Hâcc Ömer? mezbûrtan 

içün vekîlleri mezbûr Abdulaziz Efendi’ye teslîm rızâ'sıyla taahhüd idüb bu vechle bi’t-terâzi 

kıt‘a?eyledikleri ba‘de’l-(silik)  mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb fi’l-yevmi’s-sâlîs min Muharremü’l-

harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Urbân Mahallesi’nden münâdî Velialdin 

Sofular Mahallesi’nden Arab Hasan oğlu Mustafa birâderi İbrahim 

Hâzır Balaban Mahallesi’nden Hamamzâde Tüccârdan Ömer Ali Ağa 

Tüccârdan Cedîdcizâde Hacı Hasan Ağa 

Arab İmam oğlu Molla Mustafa 

? Burduri Hacı Hüseyin 

Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa 

ve gayr-i hum  

 

     XIV/140a 

     No:244 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

     Medine-i Antalya mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Andiyeli Hekim oğlu Mehmed bin İbrahim bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Aişe bint-i Mehmed nâm Hatun ile sulb-i kebîr oğlu Ali ve sulb-i sagîr oğlu 

İbrahim ve sulbiyye-i sagîr kızları Hadice ve ? münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mekumun ?lerinden ve devlet-i âliye 

tebaasının Rum Milleti’nden işbu râfi‘ü’l-i‘lâm Koca Tüfenk  ve Nikola meşhûr İstirati veled-

i Anastas’ı medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer‘îmizde müteveffâ-yı merkumun 

tereke-i vâkıasına bi’l-verâse vaz‘ü’l-yed mütehakkık olan ibnü’l-kebîrü’l- mezbûr Ali 

muvâcehesinde müteveffâ-yı mezbûr Mehmed (silik) yedimden ve mâlımdan iktirâz ve kabz 

umûrına sarfla istihlâk eylediği dokuz yüz bin üç yüz kırk bir guruş ve yine yedimden ve 

mâlımdan iştirâ ve kabz eylediği ve hayâtı beynimizde ma‘lûm semeniden dört bin beş yüz 

seksen altı guruş ve bir res‘ merkeb seninden iki yüz altı guruş ve hayâtlarında ma‘îfetim ile 

olunan (silik) içün ücret nafâkayı ve masârif vâki‘ sâhibi otuz yedi buçuk guruş ve müteveffâ-
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yı merkum ile fâidesi beynimizde müşterek olan (silik) nısf-ı hissem olub merkum 

zimmetinde kalmış olan beş yüz yirmi beş guruş cem‘an  on dört bin yediyüz otuz dokuz 

guruşdan merkum Mehmed’in  hayâtında bana sehm-i keyl kırk dört guruş otuz paradan def‘a 

ve teslîm eylediği yüz otuz ?semeni beş bin sekiz yüz on yedi buçuk guruş (silik) atmış altı 

guruş ve bir kilim atmış guruşla cem‘an   beş bin dokuz yüz kırk üç buçuk guruş (silik) alacak 

hakkım olub hin-i müteveffâ-yı merkum Mehmed sağlığında ve kemâl-i akl ve sıhhâtında 

mableğ-ı bâkî-i merkum sekiz bin yedi yüz doksan altı guruş cihet-i merkumdan zimmetinde 

bâkî-i sahîha deyni olduğunu vefâtından bir gün evvel sâlifü’z-zikr Şeyh Sinan Mahallesi’nde 

kâin menzilinde mahzar-ı şühûdda (silik) ikrâr ve şehâde dahi idüb (silik) fevt olmağla 

meblağ-ı bâkî-i merkum sekiz bin yedi yüz doksan altı guruşı (silik) bi’l-verâse vaz‘ü’l-yed 

olduğu mevrûs babası müteveffâ-yı (silik) techiz ve tekfînine sarf itmek üzre merkumAli’ye 

mâlımdan karza virmiş olduğum (silik) iki guruş merkum Ali’nin (silik) ile vâlidesi zevce-i 

müteveffâ-yı merkumun (silik) iki yüz yirmi üç guruş ve merkum Ali’nin ?olan (silik) 

merkum deyni (silik) Hacı oğlu Mehmed Ali’ye medfû‘m olan (silik) cem‘an bin beş yüz 

doksan beş guruşı dahi merkum Ali kendü mâlından hâlâ bana ?teslîm merkum Ali’ye kıbel-i 

şer‘den tenbîh olunmak murâdımdır deyü da‘vâ ettikde ol dahi lede’l-istintâk cevâbında 

?babası müteveffâ-yı merkum tereke ve kıyyesine bi’l-verâse vaz‘ıyyedini ve müddeî-i 

merkumun bin beş yüz doksan beş guruş karz ve mutasarrıf müddeâsını ikrâr ve müddeî-i 

merkum İstirati’nin mâ-adâ müddeâsını inkâr itmek müddeî-i merkum İstirati ber-minvâl 

muharrer mezkûr müddeâsı mahalle-i mezbûre ahâlîsinden lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şahâde idükleri ihbâr olunan Kartobuzâde Hafız Süleyman Efendi ibn-i el-Hâcc İbrahim ve 

Kesgencizâde el-Hâcc Mehmed Ağa ibn-i Ali ve Hafız Murad ibn-i İbrahim nâm kimsene 

şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘-i isbât ve müddeî-i merkumun dahi beyân 

ideceği olduğundan müddeî-i merkum fedâü’l-yemîn ve nef‘an sekiz yüz otuz bir guruşı 

rızâ'sıyla hat ve tenzîl ve mutâliyesine müteallik-i da‘vâdan verese-i müteveffâ-yı mekumun 

zimmetlerini kabûllerini hâvî ibrâ ve ıskât eylediğinde mekum Ali dahi sahhü’l-bâkî cem‘an 

deyni olan dokuz bin beş ytüz atmış guruşun babası müteveffâ-yı mekumu terekesinden 

merkum İstirati’ye medfû' olan behr-i keyl kırk guruşdan kırk sekiz keyl İstanbulı susam 

semeni iki bin yüz atmış guruş behr-i kıyyesi ve on guruşdan yedi yüz(silik) semeni iki bin 

sekiz yüz guruş ki cem‘an dört bin dokuz atmış?teslîmat dahi ba‘de’t-tenzîl sahhü’l-bâkî dört 

bin altı yüz guruş deynini merkum Ali müddeî-i merkum İstirati bâzergâna edâya taahhüd 

olduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olunur el-emr li-men lehü’l-emr (silik) âşere min 

Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 
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     XIV/141b 

     No:245 

     Husûs-ı âtîü’l-beyân mahalinde taksîm ve fasl-ı hasm içün savb-ı şer‘ü’l enverden bi’l-

iltimâs irsâli olunan Kâtib İsmâl Hakkı Efendi medine-i Antalya Mahallakâtın’dan Timurcu 

Kara Mahallesi’nde  vâki‘ Ali Kara Bahçesi ve denilmekle ma‘rûf mülk-i bağçeye varub zetl-i 

hüccete muhârrem’ül- müslimin huzûrlarında akd-i meclis-i şer‘-i âlî eyledikden medine-i 

mezbûre mahallâtından Âşık Doğon Mahallesi’nde sâkine zât-ı tarîf-i şer‘i ile ma‘rîfe Şerife 

binte’l- müteveffîyye Koruk oğlu Mehmed nâm Hatun meclis-i ma‘kud-ı mezkûda vâlidesi 

olub zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rife olan Hafize Hatun ibnete’l- Ahmed ile li-ebeveyn kebîr er 

karındaşından İbrahim ve Süleyman ve li-ebeveyn kebîre kız karındaşı zât-ı ta‘rîf-i şer‘i ile 

ma‘rûfe Râbia nâm bikr-i bâliğ âkıla huzûlarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ânil merâm idüb 

işbu derûnunda akd-i meclis-i şer‘-i âli sâlifü’z-zikr Timurcu Kara Mahallesi’nde vâki‘  bir 

tarafdan Hacı ve bir tarafdan Hoca oğlu Ömer Ali Bağçesi ve bir tarafda İsbir oğlu Bağçesi ve 

taraf-ı râbi‘ tarîk-i âmm ile mahdûd Hacı Kar Bağçesi denilmekle ma‘rûf bir bâb mülk-i 

bağçenin nısf-ı hisse-i sabıkâsı  babam müteveffâ Kaduk oğlu Mehmed bin Süleyman nâm 

kimesnenin ve diğer nısf-ı hisse-i sabıkası mevrûsemiz min-kable’l- leb-i ceddemiz 

müteveffîye Hüve bint-i Süleyman nâm Hatun’un ile’l-vefât yedlerinde mülk ve hakkları olub 

babam müteveffâ-yı merkum Mehmed’in nısf-ı bağçe-i  sâbıkası mezkûresi kırk sekiz sehm 

itîbar ile sihâm-ı mezkûreden altı sehm zevcesi vâlide-i mezbûre Hafize Hatun ve on dörter 

sehmden cem’an yirmi sekiz sehmi ek karındaşlarım oğulları merkuman İbrahim ve Süleyman 

ve yedi sehmi kerîmesi kız karındaşım mezbûre Râbia’ya ve yedi sehmi bana  müntakil ve 

mevrûs olub ve yine ceddimiz müteveffî-yi mezbûre Hüve Hatun’un dahi nısf-ı bağçe-i 

sâbıka-ı mezkûresi kezâlık kırk sekiz sehm itîbariyle siham-ı mezkûemiz on altışar sehmden 

cem’an otuz iki sehm er kaşındaşlarım merkuman ibrahim ve süleyman ve sekiz sehmi kız 

karındaşım mezbûre Râbia’ya ve sekiz sehmi bana müntakil ve mevrûs olmağın vâlidem ve 

karındaşlarım merkuman ile  iştîra-i yedimizde mülk-i mevrûsumuz olan mecmû‘ bağçe-i 

mahdûd-ı mezkûrdan benim hisse-i irsiyem içün ta‘yîn ve tahsîs olunan isbir oğlu Bağçesi 

tarafına vâki’ bir tarafdan merkum İsbir oğlu Bğçesi ve bir tarafdan Hüvâce oğlu Ömer Ali 

Bağçesi ve bir tarafdan vâlidem Hafize Hatun ve karındaşlarım İbrahim ve Süleyman ve 

Râbia’nın bağçe-i mezkûrda hisseleri ve taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd ma‘lûmü’l- 

müştemilât eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmire ve bostanlığı hâvî tahminen bir çok dönim 

mikdârı hissemi kabz idüb husûs-ı mezbûrda müteallik-i âmme-i da‘vâdan her birimiz âherin 

zimmetini ibrâ-i âmm ibrâ eyledik dediğinde mezbûre Şerîfe Hatun’un cem‘-i takrîrini 

vâlidesi ve karındaşlarını merkumun Hafize İbrahim Süleyman ve Râbia’nın her biri vicâhen 



342 

 

 

ve şifâhen tasdîk idüb bu vechle nizâ' ve refi'-i husûmet eylediklerini kâtib kâtibi-i mûmâ-

ileyh mahalline  ketb ve tahrîr mâ'en meb‘ûs olunan ümenâ-i şer‘ alî meclis-i şer‘i gelüb ale’l- 

vuku‘a inhâ' ve takrîr etmeğin ba‘de’l- istîfsar mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb fi’l-yevmi’s-sâbi‘âşere 

min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 

Şühûdü’l-hâl 

Bahçivan Binbaşı Mehmed Ağa 

Bahçivan enâfından Kalyoncu Mehmed Ağa 

Bahçevan esnâfından İmam oğlu el-Hâcc Ali Ağa 

Bahçevan esnâfından Çoban oğlu Hüseyin Ağa 

Koca oğlu Ömer Ağa 

Emir Ahmed oğlu Ali Ağa  

ve gayr-i hum 

 

     XIV/142a 

     No:246 

     Medine-i Antalya Mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi sâkinelerinden zât-ı zeyl-i vesikâda 

muharrerü’l-esâmî-i müslimin ta‘rîfleriyle ma‘rife olan Amine Hatun bint-i Hacı Seyid Ali 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde sene-i sâbıka-i kâble’linden cânib-i hicâz-ı mağfiretü’l-tırâzda 

vefât iden Sırâc el-Hâcc İsmâîl’in sulb-i sagîr oğlu Mehmed sulbiyye-i sagîre kızı Aişe’nin li-

ecli‘l edâya vasî-i mensûbları Muhzırbaşı Mehmed Ağa ibn-i el-Hâcc Halil mahzarında ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Mehmed Ağa vasîleri olğudu sagiran-ı mezbûranın 

babaları müteveffâ-yı merkumdan mevrûs li’l-zikr-i mislî hattü’l-teşbî müşterek mâllarından 

bana iki bin altı yüz yetmiş altı guruş idâne ve teslîm eylediğine ben dahi yedinden istidâne ve 

ahz ve kabz ve umûruma sarfla istîhlak etmekle meblağ-ı merkum ile ile dahi işbu târih-i 

vesîkadan mevcûduna tamâmına değin müeccel ve mev'ûduna sagîran-ı mezbûranın 

mâllarından ve vasî-i merkum Mehmed Ağa yedinden  mufâka-i vahîdede iştîra ve kabz 

eylediğim bir cild Ali efendi fetâvâ-i sîha ve bir cild mevkûmat ve bir cild darü’l-sukûnın ve 

bir cild tarîkat-ı Seyyidi ve bir cild fikir-i fetâ-sîha semeninden dahi bin iki yüz üç guruş otuz 

para ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem’an üç bin sekiz yüz yetmiş dokuz guruş otuz para 

sagîran-ı mezbûrana zimmetle ve vacîbü’l-edâ ve lâzımü’l-iktizâ sahîha-i deynimden dedikde 

gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Sırac esnâfından mezbûrenin li-
                                                             

 “ile” mükerrerdir 
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ebeveyn birâderi Hasan Hoca meclis-i şer‘-i şerîfül’l-lâzıme-i şerefeyn vâsi’-i mezbûr 

Mehmed Ağa mahzarında  ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb makarr-ı medyune-i merkumenin 

zimmetinde Âhiren mezbûrana edâ-i sîh-i vâcib ve kazası lâzım-ı sahîhan deyni olan cem’an 

üç bin sekiz yüz yetmiş dokuz guruş otuz paranın edâsına ben dahi tarafenden bilâ-emr ve’l-

kabûl kefâlet-i mutlâka-i sahîha-ı şer’iyye ile kefîl bi’l-kemâl ve hayatım dedikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis‘ aşere min Muharremü’l-

harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Sırac esnâfından el-Hâcc Ahmed ve Es-seyid ibn-i Ali 

 Katarcızâde Hafız Mehmed  

 Hacı Ömer Efendizâde Yusuf Efendi 

 Mahalle-i mezbûre İmamı Yusuf oğlu Hacı Hafız Mehmed Efendi 

 Mıhzır İsmâîl Ağa 

 Mıhzır Hasan Ağa 

 ve gayr-i hum 

 

     No:247 

     Fi'l-asl  Alaiye Sancağı kazâlarından Seker mâ‘ Düşenbe Kazâsı ahâlîsinden olub bir 

müddetden beyü medine-i Antalya Mahallâtından Bali Bey Mahallesi’nde mükim ilken sene-i 

sâbıka hilâlinde cânib-i hicâzda azîmet  ve bu (silik) nâm mevkî‘de vefât iden Ulemâzâde el-

Hâcc Musa Kâzım Turabi Efendi ibn-i Ahmed Efendi bin Abdullah’ın sulb-i sagîr (silik) ve 

sulbiyye-y-i kerîmeleri Aişe ve Ümmügülsüm ve Fatıma ve Amine Hanımlar nafakaya 

muhtâc olduklarından vâlideleri ve hatunları Fatıma Hatun ibnte‘l Ömer bin Abdullah 

tarafından vekîl olduğu zât-ı mezbûreye ârifân ma‘lûmü’l-beyân Mustafa Efendi ibn-i ve 

tüccârdan Yazırlı  Hacı oğlu ibn-i (silik) nâib ve (silik) 

 

     No:249 

     Medine-i Antalya Mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi ahâlîsinden  olub sene-i sâbık 

(silik)  

kemâ-yenbagî edâya bade’l-taahhüd vasî-i mezbûre meclis-i şer’ide ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb vâsileri ol dahi evlâdım sagîran-ı mezbûan nafakaya muhtâcıları olmalarıyla 

babaları müteveffâ-yı merkumdan mevrûs mâllarından ve vakf-ı dükkân icârlarından kıbel-i 

şer‘iden kadr-i ma‘rûf  meblağ-ı karz ve takdîr olunmak matlubumdur dedikden zikr-i âtî 
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meblağ-ı ma‘rûf idüğü müslimün-i merkumun ihbârlarıyla tahkik olmağın hâkim  sadr‘ü’l-

vesîka efendi hazretleri dahi sagîran-ı mezbûran Mehmed Ali Paşa’nın babaları müteveffâ-yı 

merkymdan mevsûs mâllarından ve dükkân icâratından sagîran-ı mezbûrandan mezbûre 

Mehmed’e yevmiye atmış para ve mezbûre Aişe’ye bu sene otuz para ki iki bin cem‘an 

yevmiye doksan para karz ve takdîr buyurub meblağın ma‘rûzeynin mezkûrunu sağîran-ı 

mezbûanın nafaka ve kise-i vesâir luzûm-ı zarûriyelerine harc ve zarfı ve lede’l-iktizâ 

istidâneye ve inde’l-zakîr sagîran-ı mezbûranın mâlları nemâsına rücûa vasîleri hazneleri 

mezbûre Amine Hatun’a izn virmeğin mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu  fi’l-yevmi’l-hâmis‘ 

aşere min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

 Şühûdü’l-hâl 

 Sırac  esnâfından Hacı Ahmed Usta 

 Sırac  esnâfından Manavcızâde Hafız mehmed  

 Hacı Ömer Efendizâde Yusuf Efendi 

 Mahalle-i mezbûre İmamı Emir Yuusufzâde Hacı  Hafız Mehmed Efendi 

 Sırac esnâfından Hasan Hüvâce 

 Muhzırbaşı Mehmed Ağa 

Muhzır İsmâîl Ağa 

ve gayr-i hum 

 

     XIV/143b 

     No:250 

     Ma‘rûz-ı dâî‘leridir ki  

     Medine-i Antalya Mahallâtından Ahi kızı Mahallesi ahâlîsinden ve yağ esnâfından işbu 

merbût-ı arzuhal Hacı İsmâîl ibn-i Mehmed medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘imizde yine medine-i mezbûre mahallâtından Hatib Süleymaren Mahallesi sâkinelerinden 

derûn-ı arzuhal-i mezkûrde mezkûret’ü-l esâmi Amine Hatun ibnete’l-Hüseyi’nin hâlâ zevci 

ve tarafeynden zikr-i âtî-i husûsda  rucû’ya ve lede’l-iktîza sulh-i ibrâya vekîli olduğu zât-ı 

mezbûreyi bi’l-muvaffâkatü’l-şer’iyye ârîfan Hüseyin bin Mehmed ve Halil Efendi ibn-i 

Hüseyin nâm kimesnler şehâdetleriyle sabît-i subût vekâletine hâkim-i şer’i ile lâhik olan 

tüccârdan Mustafa Efendi ibn-i ibrahim muvâcehesinde müvekkile-i mezbûre Amine Hatun 

benim bundan kadm ne vech-i vesîkası olmağla yedimde mâlım olub hîn-i  müvekkile-i 
                                                             

 “olundu” belgede eksik 
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mezbûre yedinde kalmış olunan yedi yüz guruş kıymetli bir aded sırmalı salta ve behr-i beşer 

guruşdan mecmû’ kırk guruş kıymetli sened-i aded ve çukur ve ? yüzer guruşdan iki yüz 

guruş kıymetli miskal incü  mecmû’ iki yüz kırk beş guruş kıymetli beşer buçuk kıyye bin? 

kozağı ve behr-i ellişer guruşdan mecmû’ dört yüz elli guruş kıymetli dokuz aded bir (silik) 

gömlek ile ? derûnunda olub mezbûrenin fuzûlî  haz (silik) ve umûmiyete sarfla  müstehlîk 

eylediği beher yirmişer guruşdan mecmû’ dört yüz guruş mukâvil yirmi aded  beyaz yirmilik 

mecidiyeden eşyâ-yı muhârreretü’l-mezkûre mevcûdu  ayn-ı müstehlik ise ba’de’l-subût 

zimmetleri olan cem’an bin dokuz yüz otuz beş guruş ile (silik) salîfü’z-zikr beyaz yirmilik 

mecidiye dört yüz guruşla (silik)   mecmû’ iki bin üç yüz otuz beş guruş müvekkile-i mezbûre 

Amine Hatun’a izâfetle (silik) dahi vekîl-i mezbûr Mustafa Efendilerin hâlâ taleb iderüm deyü 

da‘vâ  olundu (silik) eşyâ-yı muhârrer-i mezkûrun salta ve uncu müvekkilesi mezbûrenin 

yedinde (silik) olduğu ikrâr emniyeti sen müvekkilem mezbûreyi hîn-i tezvîc-i mezkûr saltayı  

muâccel nâmına mezkûreye irsâl ve mezkûr uncuyu dahi salta elli guruşa (silik) ve makbûz-ı 

bey’-i mezkûr beş keyl kozağı dahi (silik) iüib husûs-ı mezkure müteâllik-i da’vâdan 

müvekkile-i mezbûe Amine Hatun izâfetle vekîl-i zevce mezbûr Mustafa Efendi’nin zimmeti 

ol dahi kezâlık zevcesi Ümmügülsüm  mezbûreye izâfetle husûs-ı mezkûre ve bedel-i salih 

mezkûrun istirdâdına müteâllikeyi da’vâdan bi’l-vekâle benim zimmetimi tarafeynden her 

birimiz ibrâ-ı sahîh-i şer’î ile bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ibrâ ve iskât ve her birimiz âherin ber-

vech-i muharrer asâlete ve vekâlete ibrâsını kabûl eyledik  deyü ikrâr ve tasdikleri tescîl  

mübâşirleri asâkir-i zabtiyye neferâtinden  Burduri Hacı Hüseyin yediyle huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu el-emr li-men lehü’l-emr fi’l-yevmi’s-sâlis aşer min Muharremü’l-harâm li-

seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

     No:251 

     Fi'l-asl Alaiyeli Sancağı kazâlarından Seker mâ‘ Düşenbe Kazâsı ahâlîsinden olub bir 

müddetden berü medine-i Antayla Mahallâtından Bali Bey Mahallesi’nde mukîm iken sene-i 

sâbık hilâlinde cânib-i hicâzda azîmet ba‘de’edâ-i Ahi Dede nâm mevkiîde irtihâl ve rikâ iden 

ulemâdan  el-Hâcc Musa Kâzım irtihâl ibn-i Ahmed Efendi ibn-i Abdullah’ın verâset-i 

zevces-i menkühâ-i metrûkesi mahalle-i mezbûrede sâkine Kâmile Hatun ibnete’l Ömer ile 

sulb-i sagîr mahdûmu Esseyid Molla sulbiyye-i sagîre kerîmeleri Aişe ve Ümmügülsüm ve 

Fatıma Amine Hanımlara münhasır olduğu lede’ş-şer‘ü’l-enver bi’l-isbât bade’t-tahkikü’ş-

şer’î sigâr-ı merkumun vâlideleri ve hazneleri zevce-i mezbûre Fatıma Hatun tarafından 

husûus-ı âtîde vekîl olduğu zât-ı mezbûreyi ârîfân muâllim-i sıbyân Mustafa Efendi ibn-i 

Mehmed ve tüccârdan Yazırlı Hacı Mustafa ibn-i Mehmed şehâdetleriyle sabît olan 
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müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin vasî-i muhtarı medine-i mezbûre şehbender vekîli ve mahkeme 

isticâret reisi fütüvvetlü Ahmed Tevfik Efendi nâzır-ıarazı mübâşiri kâtibi fütüvvetlü 

Süleyman Bey ibn-i Ömer’in taleb ve ma’rîfetleri ve ma’rîfet-i şer’ le müftî-i belde fekâhetlü 

Mustafa Efendi ve  hanedândan Mir alay rifâtlü İsmâîl Bey hanedandan Hacı Ömer ağa ve 

a’zâdan fütüvvetlü Ahmed Pertev Efendi ve tüccârdan Hafız Abdi Ağa hâzır oldukları halde 

tahrîr ve mâen beyne’l-verese bi’l-farâziyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ mûmâ-ileyhdir ki ber-vech-i âtîüz’zikr olunur fi’l-yevmi’l-hâmis‘ aşere min 

Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf  

 

Sâat aded 1      Basmalık  

80 guruş      150 guruş 

 

Abani aded 15      Çubuklu abani tob aded 5 

10 guruş      250 guruş 

 

Nebâti sarıklık aded 2     Def’a sarıklık abani aded 2 

160 guruş      15 guruş 

 

(silik)       (silik) kıyye 5 

10 guruş      (silik) guruş 

 

Hınta kıyye 7      Sim halka aded 26 

84 guruş      65 guruş 

 

Yıldızlı sim halhal çift aded 1   Hınta teneke aded 2 

50 guruş      12 guruş 

 

Def’a hınta teneke aded 1    Def’a hınta teneke aded 1 

8 guruş      8 guruş 

 

(silik)       Def’a ? 

100 guruş      30 guruş 

 

Köhne şilteden? aded 1    Sarık aded 2  Köhne sanduk aded 1 
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Köhne kırmızı ?     Yelek aded 2  Don aded 2 

80 guruş      Yelek aded 2  Basma entari aded 1 

       Şam hırka aded 1  _? aded 4 

       80 guruş 

 

Sarı şal aded 1 El tebsisi aded 2   Seccade aded 1  

Masat aded 2 Yemeni aded 1    Halı siyah aded 1 

Takye aded 1 ? aded 1    40 guruş 

40 guruş 

 

Hasır ?       Mısır ve yağı teneke ? 

80 guruş      30 guruş 

 

(silik)       (silik) 

110 guruş      5 guruş 

 

(silik)       Kable nemâ  

20 guruş      15 guruş 

 

 Yüzük       Def’a ?yüzük aded 4  

25 guruş      Sim halka aded 1 

       25 guruş 

 

? aded 1      Yıldız ? 

25 guruş      200 guruş 

 

Osmanlı lirası aded 71    (silik) aded 1   Sarf-ı hamlesi aded 1 

Kadime aded 2     (silik) aded1 (silik) aded 2 

Beyaz (silik) aded 98     (silik) 1 ? aded 1 Hoca ? Efendi heybesi 

Beş paralık aded 10     aded 1 ? aded 1 (silik) aded 1 ? aded1 

7262 guruş      Ferik nisvâl aded 1 

       70 guruş 

 

Kırmızı ? aded1      Müsta’mel kilim aded1 
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Kebir basması yüzlü ?  yorgan aded 2  40 guruş 

250 guruş 

 

Def’a Müsta’mel kilim aded1   (silik) aded 2 

40 guruş      40 guruş 

 

Serik çulu aded1     Silahlık aded 1 Yağdanlık aded1 

30 guruş      ? aded 1 

        20 guruş 

 

Müsta’mel yorgan yüzü aded 8   Tüylü halı aded1 

80 guruş      80 guruş 

 

Eğer aded1 mâ’ Köhne     Çul aded1 kıyye 25 

mâ’ başlık       125 guruş 

110 guruş 

 

Müsta’mel çul çift aded 1    Müseccel ve bir sim başlık aded 1 

30 guruş      40 guruş 

 

Müsta’mel kilim aded1    Cedîd nâka kürk barce aded 2 

30 guruş      Köhne barce aded 3 

       125 guruş 

 

Pamuk kıyye 45     Cedid harir çift aded1 

405 guruş      40 guruş 

 

Kazgan aded 1 kıyye 8    Çamaşur leğeni aded 1 Nühas  

200 guruş      60 guruş 

 

Müsta’mel nühas leğen ibrik aded1   Sagîr taam sinisi aded 1 

30guruş      50 guruş 

 

Sagîr kadayıf tebsisi aded 2    Çakmak taşı aded 3000 
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20 guruş      80 guruş 

 

Köhne yapağı kıyye 50    Timur karyola aded 1 

90 guruş      100 guruş 

 

Timur beşik aded 1      Çini tabak aded 7 Kase aded 3 

50 guruş      20 guruş 

 

Terazi mâ’ ? aded 1     Sagir köhne hegbe aded1 

20 guruş      10 guruş 

 

Nühas bakraç aded 1     Abidin oğlu Hacı Ahmed zimmeti 

15 guruş      olub kabz olunan 

       150 guruş 

 

Al resb? aded 1 Eser aded1    İtmekci Deli Mehmed zimmeti olub 

Mâ’ takım       kabz olunan 

600 guruş      50 guruş 

 

Hırdavat menzil     

250 guruş 

 

Cem‘an yekûn 

12495 guruş 

 

 

Minhal-ihrâcât 

 

(silik) müsbit zevce-i mezbûre   Deyn-i müsbet tüccârdan beşerli? Yorgi 

200 guruş      izn-i semeni bey’-i bâ-şâhadet Ahmed  

       Efendi ve Süleyman Bey  

       495 guruş 

       095 guruş  fedâü’l-yemîn 

       400 guruş 
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Müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin eşyâsını   Masârifat-ı müteferrika 

Antalya’ya nakli için Abidin oğlu   300 guruş 

Hacı Ahmed’in mesârifi kadar ma’rûf 

196 guruş 

 

Dellâliye       Resm-i kısmet âdi 

12 guruş      300 guruş 

 

Kaydiyye ve defter     Varaka-bahâ’ 

       7,5 guruş 

 

Hamaliye      

6 guruş 

 

Cem‘an yekûni’l-ihrâcat 

1454,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkîü’t-taksîm beyne’l-verese 

11040 guruş 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatıma Hatun    

1380 guruş     

 

Hisse-i ibnü’l-sagîrü’l-mezbûr  

Esseyid Molla 

3220 guruş 

0846 guruş  Mülk-i mevhûbu olduğu sabît olan menzil ve eşyâ ve nûkûd içün 

2374 guruş  Ayrilan sarf-ı hüccet-i resm 

 

Hisse-i binte’l-mezbûre    Hisse-i binte’l-sagîretü’l mezbûre 

Ümmügülsüm Hatun     Fatıma Hatun 

1610 guruş      1615 guruş 

0068 guruş  0068 guruş 
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1542 guruş      1542 guruş 

 

Hisse-i binte’l-sagîretü’l-mezbûre 

Aişe Hanım 

1610 guruş 

0155 guruş   Mülk-i mevhûbu olduğu sabît olan dükkân ve eşyâ içün 

1455 guruş   Sarf-ı hüccet-i resm 

 

Hisse-i binte’l sagîretü’l mezbûre 

Amine Hanım 

1610 guruş 

0155 guruş    

1455 guruş 

 

sahhü’l-bâkî merkum on bir bin kırk guruşdan zevce-i mezbûre Fatıma Hatun ve hisse-i 

şâiyası olan bin üç yüz seksen guruş ile derûn-ı ihrâcatın muharrer mih-i mevcûdu olan iki 

yüz guruş ki bin beş yüz seksen guruş vekîl-i mûmâ-ileyha Ahmed Tevfik Efendi bi’l-vekâle 

tamâmen ahz ve kabz eyledikden sonra sigar-ı merkumenin ber-mucib bilâ cem’an hisseleri 

olan nukûd iki bin üç yüz yetmiş guruşdan hisseleri ? başka başka yolsuzluğu vechle vasî-i 

mûmâ-ileyhin masrâfı olan cem’an bin iki yüz beş guruş bi’t-tezil ma-adası olan sekiz bin iki 

yüz elli guruşun üç bin yedi yüz yetmiş beş guruşu vâlideleri zevce-i mezbûre Fatıma Hatun 

ve üç bin guruşu dahi mevrûs Ayân Hüseyin Ağa’ya vasîi ve nazır-ı mûmâ-ileyh 

ma’rifetleriye bâ-hüccet-i şer’îyye idâne olub bâki 1687 guruş dahi li-ecli’l-idâne vasî-i 

mûmâ-ileyhe teslim oluduğu (silik) 

      XIV/147b 

     No:252 

     Medine-i Antalya Mahallâtından Şeyh Sinan Mahallesi’nde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Yeliharam Ali Osman İbrahim bin Abdullah verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe 

bint-i Mehmed nâm Hatun ile sulb-i kebîr oğlu Ali ve sulb-i sagîr oğlu İbrahim ve sulbiyye-i 

sagîre kızları Hadice ve Saliha’ya münhasıra olduğu (silik) şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sigâr-ı mezbûrun li-ebeveyn kebîr kız karındaşları olub (silik) tesviye-i 

umûrlarını kıbel-i şer‘îden vasî-i mansûbeleri ibn-i kebir merkum Ali ve zevce-i mezbûrenin 

(silik) Hatun ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese ve bi’l-
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faraziyyetü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr ber-vech-i 

âtîü’z-zikr ve beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâlis aşere min Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve 

semânin ve mieteyn ve elf  

 

(silik) merkum vâki‘-i ma‘lûm (silik)  Gebiz Nahiyesi’nde ve Kömürtaş  

müştemîlat bir bâb mülk-i menzil   beldesi bir bâb hezbelik? su değirmeni 

600 guruş      1000 guruş 

 

Sisam  kıyye 45     ? kıyye 2 

? aded 48      1352 guruş 

216 guruş      1408 guruş 

        

Sagîr germine? sagîr kazgan aded1    Sini aded 1 

(silik)        60 guruş 

70 guruş 

 

Sagîr hamur leğen aded 1    Sagîr kadayıf tebsisi aded 1 

30 guruş        20 guruş 

 

Sahan aded 4      Tencere aded1 

50 guruş        50 guruş 

 

Yağ tabesi aded 2     Müsta‘mel çul aded 4 

20 guruş        60 guruş 

 

Pembe memlû çul ve döşek aded1   Müsta‘mel basma yüzlü yorgan aded 2 

60 guruş        120 guruş 

 

Sagîr müsta‘mel minder aded  3   Köhne geceklik aded 1 

Yasdık aded 3      40 guruş 

40 guruş 

 
                                                             

 “olunan” belgede eksik 
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Köhne keçe aded 1     Köhne namaz kilimi aded 1 

10 guruş        20 guruş 

 

Köhne tahta sanduk aded 1    Kahve takım 

20 guruş        20 guruş 

 

Hınta keyl 22      (silik) aded 3 

40 guruş        800 guruş 

 

Defterinde dönüm     Antalya’da Koca gureba gulâm mercân 

(silik)        200 guruş  

        

 

Eski Yörükden Köbrülü oğlu    Eski Yörükden Boz Süleyman oğlu 

Hüseyin        11,5 guruş 

105,5 guruş 

 

Eski Yörükden Kuru İsa’nın oğlu   Eski Yörükden Meryem oğlu Mustafa 

İsmâîl         212 guruş 

370 guruş 

 

Eski Yörükden Mehmed Ağa’nın kız  Eski Yörükden Boz Süleyman oğlu 

karındaşı Aişe      11,5 guruş 

36 guruş 

 

Eski Yörükden Mehmed Koca’nın   Yunus Hoca’nın oğlu Hüseyin Ali’nin 

zevcesi         oğlu zevcesine 

24 guruş        40 guruş 

 

Meryem oğlu Süleyman    Çukurtaç oğlu Ali bahası 

77 guruş        98 guruş 

 

Antalya’da Miri’nin  bağçesinde    Eski Yörükden ve Dede’nin oğlu 

Arab Ali        Mustafa 



354 

 

 

67,5 guruş      10 guruş 

 

Eski Yörükden Kum Ali oğlu   Eski Yörükden Şeyh Ahmed 

17 guruş        73 guruş 

 

Gebizli  Hacı oğlu Ali    Çıta yolunda Balık zimmetinde  

744 guruş       133 guruş 

 

Hatıllarda İmam’ın oğlu Abdal   Tortuda? Kara Bey 

20 guruş        17,5 guruş 

 

Eski Yörükden Karaltı oğlu     Eski Yörükden Cabbar Halil oğlu 

Mehmed        Mehmed 

156 guruş       709 guruş 

 

Eski Yörükden Gülenk oğlu Ahmed   Eski Yörükden Zeynel’in 

709 guruş       603 guruş 

        

Eski Yörükden Potur Kethüda’nın    Eski Yörükden Hacı Mehmed oğlu 

Hüseyin zevcesi  Fatıma    besici Hüseyin 

233,5 guruş      164 guruş 

 

Töngüşlü Musa Çavuş    (silik) Küp Mehmed  

2 guruş        59 guruş 

 

Eski Yörükden Gülenk oğlu Ahmed   Gebizden Sarı Osman 

24 guruş        20 guruş 

 

Gebizde Kariban oğlu Musa    Gebizde Macarlı Kutbi oğlu İsmâîl  

126 guruş       13 guruş 

 

Gebizde Seyyid  oğlu Mehmed   Gebizde (silik) Hüseyin 

30 guruş        10 guruş 
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Durmazlar ?köylü oğlu Hüseyin   Molla Mehmed oğlu Hasan 

194 guruş       2,5 guruş 

 

Çıtalarda? Bat Hüseyin     Ali (silik) İsmâîl 

489,5 guruş      82 guruş 

 

Sarı Osman Oğlu Mehmed    Torumlarda Aişe? 

11 guruş        10 guruş 

 

Torumlarda Molla Süleyman    Dede Ali 

310 guruş       61 guruş 

 

Torumlarda Çirkin     Sağır obalı Bülbül oğlu Ali 

26 guruş        15 guruş 

        15 guruş 

        30 guruş 

 

Kasazâde Osman Ali     (silik)oğlu Ali Arab 

35 guruş        4,5 guruş 

 

Ahmed Ali’nin oğlu Mehmed   Acer Osman 

81,5 guruş      120,5 guruş 

 

Gebizli Hacı Yezid oğlu (silik)   Molla (silik) 

65 guruş        50 guruş 

 

(silik)        Celik oğlu Mustafa 

97 guruş        126 guruş 

 

(silik)        Koca Osman oğlu 

        747,5 guruş 

 

Kara  Molla oğlu Ali 

23 guruş 
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     XIV/149b 

     No:253 

     Bi’l-vesâye vaz‘ıyyed ider olmağla suâl olunub dükkân ve eşyâ-yı muharrer-i mezkûrede 

vasîleri olduğum sigâr-ı merkumunun hisse-i ırsiyyelerinden vasî-i zevce-i merkum Fatıma 

Hatun tenbîh olunmak bi’l-vesâye matlubumuzdur deyü ba‘de’t-da‘vâ ve’l-istintâk vasî-i 

zevce-i merkum Fatıma Hatun dahi cevâbında dükkân ve eşyâ-yı muharrer-i mezkûreye vasî 

olduğu sagîre-i mezbûre Amine Hatun müstakîl emvâl olmak üzre vaz‘iyyedimiz ikrâr 

müslüman dükkân ve eşyâ-yı muharrer-i mezkûr zevcim ve mevrûsemiz müteveffâ-yı 

Emrullah’ın hayatında her biri müstakîlen mülki olduğu halde zevcim mûmâ-ileyh sene-i 

sâbık yüz bin iki yüz seksen bir senesi Şabanü’l-muazzamın yirminci güni hilâlinde hicâzda 

azîmet isnâ-i dükkân ve eşyâ-yı muharrer-i mezkûreyi  huzûr-ı müsliminden vasî olduğum 

sagîre-i mezbûrun Amina Hanım ? sahîh-i şer‘î ile bey’ ve temlîk ve teslîm ve eşhâd 

eylediğinde ben dahi sagîre mezbûre içün bi’l-vesâye ittihâb ve temlîk ve teslîm ve kabz 

itmek ol vechle dükkân ve eşyâ-yı muharrer-i mezkûre târih-i merkumdan merkuda berü 

kızım sagîre-i mezbûre Amine Hanım’ın envâli mevhîbesi olumağla hakk-ı bi’l-vesâye 

vaz‘ıyyed iderüm deyü ve sadr-ı nâzırı mûmâ-ileyhanın tasdîkleri ile müteveffâ-yı mûmâ-

ileyhin mehr ile mahdûd bir kıt‘asında dahi ibrâzıyla ve sadr-ı merkum Mehmed Ağa’nın 

inkârına mukarrin eylediği da‘vâ ? merkum her biri lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş- şahâde 

idikleri ihbâr olunan ma‘lûmü’l-beyân Mustafa efendi ibn-i Mehmed ve Harami el-Hâcc  

Mehmed Ali ibn-i diğer Mehmed şehâdetleriyle şahâdetleriyle bi’l-muvâcehevech-i vechiyye-

i şer‘î üzerine isbât itmeğin mûcibince müddeî-i vasî-i merkum Mehmed Ağa bi’l-vesâye 

da‘vâ-yı mezkûresiyle vasî-i zevce-i merkum Fatıma Hatun  şer‘-i ma'rûzâdan men' 

olunmağın (silik) ve eşyâ ve muharrer-i mezkûr sagîr-i mezbûre Amine Hanım’ın emvâl 

mevhûbları olduğu ba‘de’l-hükm mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olunur fi’l-yevmi’l-aşer 

Muharremü’l-harâm li-seneti isnâ ve semânin ve mieteyn ve elf 

 Şühûdü’l-hâl 

 Müftî-i belde azametlü Mustafa Efendi 

 Hanedândan rif'atlü Mîr-alây İsmâîl Bey 

 Hanedândan fütüvvetlü Hacı Ömer Ağa 

 A‘zâ-yı meclisden fütüvvetlü Moravi Ahmed Pertev Efendi 

 Tüccârdan Hafız Abdi Ağa 

 Mahkeme-i Şer‘iyye  
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