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ÖNSÖZ 

 
 XV. asrın ilk yarısı ile XX. asrın ilk çeyreği arasındaki yaklaşık 475 yıllık Türk 

tarihinin, Türk kültürünün, Türk hukukunun, Türk siyasî ve sosyal hayatının birinci 

elden kaynakları şer’iye sicilleridir. Türk kültürünün çeşitli yönlerini böylesine 

doğrudan ve yakından ilgilendiren şer’iye sicillerinin varlığı, cumhuriyetin ilânının ilk 

yıllarında dikkati çekmiş ve bunlar üzerinde ciddi çalışmalar yapılmasının gereği 

üzerinde durulmuştur. Akademik çerçevede şer’iye sicilleri üzerinde yapılan ilmi 

çalışmalar gün geçtikçe büyük önem arz etmiş, ülkemizde yani üniversitelerin 

kurulması ile birçok eğitimciye ilmi çalışma imkânı tanınmıştır.  

 Şer’iye sicilleri birçok konuda tarihin ana kaynaklarından olmakla birlikte, 

özellikle şehir tarihleri ve yurdun muhtelif bölgelerindeki hayata ait ilmi çalışmaların 

birinci dereceden kaynağı olması bakımından fevkalade mühimdir. Bizde ülkemizde 

son dönemlerde sosyal ve ekonomik tarih üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir yer 

tutan şer’iye sicillerini çalışmaya karar verdik. Bu çerçeve de çalışmamızın konusu 160 

Nolu Megri Şer’iye Sicili ve Değerlendirmesidir. Bu çalışma ile II. Abdülhamit Han 

dönemine ait h. 1318–1319–1320/ m. 1900–1901–1902 yıllarını kapsayan Şer’iye Sicil 

defterinin transkribi ve değerlendirmesi yapılmıştır. Böylelikle Megri(Fethiye)’nin 

defterin ihtiva ettiği yıllar arasındaki idari, sosyo-kültürel ve ekonomik durumu ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

 Orijinali Ankara da Milli Kütüphanede olan Megri’ye ait 160 nolu şer’iye sicil 

defteri incelenirken şöyle yol takip edilmiştir: Giriş bölümünde şer’iye mahkemeleri ve 

şer’iye sicilleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde Megri(Fethiye) 

kazasının coğrafi konumu, tarihçesi ile ilgili bilgiler verildikten sonra Megri ile ilgili 

araştırma eserlerden de faydalanarak Megri’nin idari, sosyo-kültürel ve ekonomik 

durumu incelenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise defterdeki belgelerin kısa 

özetleriyle, defterin metin transkripsiyonu verilmiştir. 

 

MALATYA–2006       Mustafa TÜRKER 
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GİRİŞ 

 

ŞER’İYE MAHKEMELERİ VE ŞER’İYE SİCİLLERİ 

 

a.ŞER’İYE MAHKEMELERİ 

Kadı ve naiplerin kaza işiyle uğraştıkları resmî dairelere şer’iye mahkemeleri 

denilmektedir1Şer’iye mahkemeleri İslâm adlî teşkilatının yargı müesseseleridir. 

Kuruluş olarak İslâmiyet’in doğuşu ile başlayan bu mahkemelerde kadı ve naipler kaza 

görevini icra etmişlerdir. İslâmiyet’in yayılması ile birlikte mahkeme görevini Hz. 

Muhammed(s.a.v.) bizzat kendisi yapmıştır.2 Hulefa-i Raşidin döneminde de muhakeme 

icrasını çoğu zaman halifeler doğrudan kendileri ifa etmişler3 ve bu uygulama Emeviler4
 

ve Abbasiler5  devrinde de genişleyerek devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nde “Meclis-i 

Şer’i, Mehâkim-i Şer’iye, Meclis-i Şer’i-i Enver veya Nebevi gibi tabirlerle anılan 

Şer’iye mahkemeleri, kadı veya naipler tarafından kaza (yargı) işinin icra edildiği 

dairelerdir6 kendinden önceki İslâm devletlerinin takipçisi olan Osmanlı Devleti de şer’î 

kaza usulünü benimsemiş ve Osman Bey’in ilk tayin ettiği iki memurdan biri kadı 

olmuştur.7         

 I.Murat zamanında orduya ait şer’i işler için Kadı askerlik ihdas edilmiştir. Kadı 

                                                 
1 Halil İnalcık ; “Mahkeme’’ , İ.A, c. V11, s.149 
2 Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Çağ Yay, İstanbul 1986, c. 11.s. 271.; 
Ebu’l-Ulâ Mardin , “Kadı”, İ.A, c.VI,s.44 
3 Fahrettin Atar, İslâm Adliye Teşkilatı, DİB. Yay. , Ankara 1979, s. 63,64; İlber 
Ortaylı , “Osmanlı Kadısı, Tarihi Temeli ve yargı görevi” , SBFD, c.XXX. s.1–4 Ayrı 
basım. Ankara 1977, s.117 
4 Halil Cin –Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1,Konya 1989, s. 201; Atar, 
a.g.e. s.77–79. 
5 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Methal, TTK Yay. Ankara 
1986, s.10; H.Cin, A.Akgündüz, a.g.e, c.1,s.222 
6 Ahmet Akgündüz, Şer’iye sicilleri, Mahiyeti, Toplu Katalogu ve Seçme Hükümler, 
İstanbul 1988, c.1,s. 76;İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, 
TTK Yay. Ankara 1984, s.121.  
7 Cin. H- A.Akgündüz, a.g.e, c.1, s.227. Osmanlı Devletinde ilk kadı tayini için bkz. Mehmet Zeki 
Pakalın. Osmanlı Tarih Deyimler ve Terimleri Sözlüğü 1–111,İstanbul 1983,c.11, s.120; Joseph Schact, 
“Mahkeme” , İ.A,C.V11,s.147.  
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askerlik, Fatih devrinde Rumeli ve Anadolu’ya mahsus olmak üzere ikiye ayrılmıştır.8 

Yine Kanunnamelerde kadıların rütbe ve dereceleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır9 

Kadılar yargı işlerini cami, mescit, medrese veya evlerinin bir köşesinde 

yürütürlerdi. II. Mahmut Şer’iye mahkemesi ve kadılar konusunda değişiklikler yaparak 

ilk defa İstanbul kadısına resmî mahkeme binası tahsis etmiştir.10 

II. Mahmut Meclis-i vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ve Şura-yı Bâb-ı Ali adında iki 

encümen kurmuş (1837) ve bir sene sonrada birisi Kadı askerliklerindeki kadılara ve 

naiplere biri de devlet memurlarına mahsus olmak üzere iki ceza kanunu neşretmiştir.11 

Tanzimat döneminde de bu tarzda ceza kanunları yayınlanmış, 1855 tarihinde 

Şer’iye mahkemeleri nizamnamesinde bu mahkemelerin yetkileri ve alınacak harçlara 

dair açıklık getirilmiştir. Aynı zamanda Kadı askerliklere bağlı olan kadılar, 

Tanzimat’tan sonra Şeyhulislamlı’ğa bağlanmıştır.12 

   Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’nin tesisinden bir müddet sonra mahkemeler, şer’î ve 

nizâmî olmak üzere ikiye ayrıldı. Ancak bu iki mahkemenin vazife ve salâhiyetleri tam 

olarak belirlenmediğinden karışıklıklara sebep oluyordu. Bu aksaklıkları ortadan 

kaldırmak hem de icâb eden ıslahat ve yenilik hareketlerini geliştirmek üzere fıkha 

dayalı ve kaynağını şeriattan alan bir kanunlar mecmuası olan mecelle 

neşredildi13Nizamiye mahkemelerinin önem kazanması ve askeri davaların ayrılması 

sebebiyle şer’i mahkemelerin vazife ve salâhiyetleri azaltılmış oldu. 

 12 Mart 1333 (1917) tarihinde bir kanun neşrolunarak şer’i mahkemelerin usulü 

intizama sokulmak istendi. Ancak iktidara gelen İttihat ve Terakki bu mahkemelerin 

irtibatını meşihata bağladı. Cumhuriyetin ilanından sonra 8 Nisan 1924 tarihli kanunla 

şer’i mahkemeler tamamen ortadan kaldırıldı. Ve vazifeler Asliye hukuk 

mahkemelerine devredildi.14 

b.ŞER’İYE SİCİLLERİ: TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ 

                                                 
8 Uzunçarşılı, a.g.e, s.151,152 
9 M.Kemal Özergin, Rumeli kadılıklarında 1078 düzenlemesi, İ.Hakkı Uzunçarşılı’ya Armağan, TTK 
Yay. Ankara 1988, s.251,252.; Ebu’l-Ulâ Mardin , a.g.md,s.45 
10 Akgündüz. a.g.e, c. I, s.77. 
11 Halit Ongon, Ankara’nın I Numaralı Şer’iye Sicili (991–992) 1583–84 )AÜ DTCF 
Yay. nr.125 Ankara 1958, s. XXVIII. H. Veldet Velidedeoğlu , “Kanunlaştırma 
Hareketleri ve Tanzimat” ,Tanzimat-I, İstanbul 1940, s.169  
12 Akgündüz, a.g.e, c.I s.77. ; Schact, a.g.m, s.148 
13 Ongan, a.g.e, s. XXVIII. ; Mardin, a.g.md, s.45 
14 Ongan, a.g.e, s.XXXI. ; Mücteba İlgürel , “Şer’iye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru” , İÜEFTD, S. 
28,29, İstanbul 1975, s.125 
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Şer’iye mahkemelerinin verdiği her türlü ilâm, hüccet ve şer’i evrak’ın 

kaydedildiği kadı defterlerine mahkeme defterleri, zabtı vakayı sicilleri veya sicillât 

defterleri denilmektedir. Sözlükte okumak, kaydetmek, not etmek, hükmetmek, karar 

vermek sicile ve zabta geçirmek manalarına gelen sicil kelimesi, terim olarak insanlarla 

ilgili bütün hukukî olayları, kadıların verdikleri karar suretlerini, hüccetleri ve yargıyı 

ilgilendiren çeşitli yazılı kayıtları ihtiva eden defterler için kullanılmıştır. Bu defterlere 

şer’iye sicilleri (sicillât-ı şer’iye) dendiği gibi, kadı defterleri, mahkeme defterleri, zabtı- 

vakayı sicilleri, sicillât defteri, sicil-i mahfuz veya sadece sicil de denmektedir.15  

İslâmiyet’le birlikte ortaya çıkan ve tarihî seyrini bütün İslâm devletlerinde 

görülen şer’i mahkemelerde kayıt tutma işlemi ilk zamanlardan itibaren uygulana 

gelmiştir. Kur’an’da geçen bir ayet (Bakara: 282) belli bir süre tanınmış borçlanma 

muamelelerinde ve ticari alışverişlerde akdin yazıyla tespit edilmesini ve şahit 

bulundurulmasını tavsiye ediyor. Ayet sadece borçlanma ve alışveriş muamelesini 

yazılmasını içine aldığı halde hemen hemen fıkıh konularını içine alacak şekilde 

genişletilerek “belge tanzimi” (şurut) tatbikatı vucut bulmuş ve bu konuda muhtelif 

eserler de telif edilmiştir.16Abbasiler ve Selçuklular devrinden sonra İlhanlılarda da bu 

gibi sicillerin varlığı hakkında bilgiler mevcuttur. Anadolu Selçuklularında da tutulan 

bu sicillerden bugüne gelen defter olmadığı bilinmekle beraber bir tek defterin 

varlığından da bahsedilmektedir.17 Şer’iye sicillerinin Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve 

büyüme dönemlerinden Kanunî’nin ilk yıllarına kadar genellikle Arapça tutulduğu 

gözlenmiştir.18  

Şer’iye sicilleri genellikle eni dar, boyu uzun defterlere yazılırdı. Muhtevasını 

oluşturan ilâm, hüccet, vakfiye kayıtları, miras taksimi, kiraların kontrolü, narh koyma, 

husumete dayanan davalar v.s. şer’i mahkemelere mahsus bir usul ve kaide içinde 

kaleme alınır ve bu tahrir tarzına da sakk-ı şer’i denilirdi.19  

Şer’iye sicillerinin belli kalıplarla bir üslup içine sokulması ve sistematikleşmesi 

daha ziyade Osmanlılar devrinde olmuştur. Osmanlılar yazılı muameleleri daha standart 
                                                 
15 Bekir Topaloğlu-Hayreddin Karaman, Arapça-Türkçe Yeni Kamus,İstanbul 1979, s. 178,179. 
Akgündüz, a.g.e, s. 17. Pakalın, a.g.e, c.III, s. 210. Sait Öztürk, Askerî Kassama Ait On Yedinci Asır 
İstanbul Tereke Defterleri (Sosyo-Ekonomik Tahlil), OSAV Yay., İstanbul 1995, s.19. 
16 Göst. Yer. 
17 Abdülaziz Bayındır, Bor’daki Halil Yurdakul kütüphanesi’ndeki 12 sicil defterinden birisinin 
Selçuklulardan kaldığını bildirmektedir. a.g.e, s.2. M. Fuat Köprülü, “Anadolu Selçukluları Tarihinin 
Yerli Kaynakları”, Belleten. C.VII. sy. 27, Ankara 1943, s.409.    
18 Halil Sahillioğlu, “Kitabu’l-Kadı ve Süfteciler”, Türkiye İktisat Tarihi Semineri, 
Metinler/Tartışmalar 8–10 Haziran 1973, HÜ Yay. Ankara 1974, s. 106 
19 Uzunçarşılı, a.g.e, s. 109. 
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hale sokmuşlar ve fıkhın bütün bâblar ile ilgili belge çeşitlerini bir bütünlük içerisinde 

Türkçe olarak düzenlemiş ve bu konuda kitaplar telif etmişlerdir.20  

 

c.ŞER’İYE SİCİLLERİNİN ÖNEMİ  

İslâm hukukunu benimsemiş olan Osmanlı devletinde en önemli yargı organı 

olan şer’i mahkemeler hukukî, İktisadî, dinî, askerî ve idarî müesseseler hakkında bize 

çok değerli tarihi belgeler bırakmıştır. 

Bu siciller XV. asrın yarısından başlayarak XX. asrın ilk çeyreğine kadarki uzun 

bir zaman dilimi içinde en azından 475 yıllık Türk Tarihini, iktisadını ve Türk siyasi, 

sosyal ve hukukî hayatını yakından ilgilendirmekte ve kısaca Türk kültür ve tarihi’nin 

temel kaynaklarının başında gelmektedir. 

Tarih araştırmaları için yazılı kaynaklar, vazgeçilmez hususiyetler arz ederler. 

Şer’iye sicilleri de muhteva bakımından çok zengin olmaları hasebiyle birinci dereceden 

müracaat edilecek yazılı kaynaklardandır. Bu bakımdan şer’iye sicilleri incelenmeden 

Osmanlı Devleti’nin siyasi, idari ve sosyal tarihini ortaya koymak mümkün değildir.21 

Özellikle bir bölgenin bütünlüğünü ortaya çıkarmak için kaleme alınan şehir tarihi ve 

yöre incelemelerinde 22 şer’iye sicilsiz yapılan çalışma eksik kalacaktır. 

Sicillerde merkez ve kadılar arasındaki yazışmalar ve taşradaki idarî 

düzenlemeler için gönderilen ferman, berat hatta kanunnamelerin suretleri de yazılı 

bulunması Osmanlı siyasi tarihi açısından önemli bilgiler elde etmemizi sağlamaktadır. 

Şer’iye sicillerinin bir diğer özelliği de harp ve askerî konularda ilgili olarak ihtiva ettiği 

tafsilatlı kaynaklardır. 

Ayrıca bölge idarî teşkilâtında görevli bulunanlara dair kayıtların sıkça 

görülmesi hem bu vazifeler hakkında hem de teşkilatların işleyişi hususunda bilgi 

vermekle teşkilât tarihi çalışmalarını kolaylaştırmakta hem de bu konudaki bilgileri 

sağlamlaştırmaktadır.23 

XVI. yüzyıldan itibaren başlayan Celâli isyanları ve XVIII. Yüzyıl ortalarından 

itibaren Ayanlık mücadeleleri ve gelişimine dâir bilgiler, suhte isyanları olarak bilinen 

öğrenci hareketlerinden de bahsedilmekte, hatta bu konularda kadılar tarafından istenen 

                                                 
20 Bayındır, a.g.e, s. 99 
21 Akgündüz, a.g.e, s.12 
22 L.Fekete, “XVI. Yüzyılda Taşralı bir Türk Efendisinin Evi”, (çev. S.Karatay). Belleten, XXIX/116, 
Ankara 1965, s.617 vd. 
23 Mücteba İlgürel, “XVIII. Yüzyıl Balıkesir Şer’iye Sicillerine Göre Subaşılık Müessesesi”, VIII. Türk 
Tarih Kongresi, c. II. Ankara 1976, s. 1275 
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fetva kayıtları bulunmaktadır. Bu bakımdan şer’iye sicilleri sosyal tarihin de esas 

kaynaklarındandır.24  

Eski Türk aile yapısının ve yaşantısının tahlil edilebilmesi için aile hukuku ile 

ilgili sicil kayıtlarının da mutlaka araştırılması gerekmektedir. Bu kayıtlardan nişan, 

evlenme, boşanma, nafaka, mihr, velâyet, veraset gibi konuların işleyiş tarzı takip 

edilebilir. 

Siciller tarihi şahsiyetlerin biyografilerinin yazılmasında kaynak hizmeti 

gördüğü gibi25 şehrin, devrindeki yerleşim özellikleri26 meydana gelen yangınlar, hatta 

kitabesi bile olmayan birçok tarihi eserin tamir tarihini ve tamirde kullanılan malzemeyi 

haber vermesi sebebiyle27 mimarlık tarihimiz açısından da önemlidir. 

Bütün bunların yanı sıra İslâm muhakeme usulünü vermesi açısından hukuk 

tarihi araştırmalarında, şahıslara ait detaylı bilgi verdiği için demografik araştırmalarda 

ve sicillere akseden bölgelere ait şive hususiyetleri ile şahıs ve yer isimlerindeki 

değişmeler yönünden filoloji çalışmalarında ve diğer sahalarda kullanılacak zenginlikte 

malzeme şer’iye sicillerinde mevcut bulunmaktadır.28 

İktisat tarihi açısından şer’iye sicilleri, iktisâdi teşekküllere ait bilgiden muhtelif 

konularda bir genellemeye götürebilecek istatistikî bilgilere kadar uzanan bir genişlik 

arz etmektedir. Defterde Osmanlı Devleti’nde iktisâdi kriz ve dalgalanmaların eşya 

fiyatlarına nasıl yansıdığı açıkça görülmektedir.29 Özellikle şehirlerde mevcut meslekler 

ve her bölgenin kendine has ürünlerini ve üretim tarzını tespit etmek mümkündür. 

Osmanlı maliyesinin can damarını teşkil eden tımar, özellikle mukataaların tasarrufuna 

dair malikâne ve iltizam kayıtları genel iktisat tarihi açısından büyük ehemmiyete 

sahiptir.30  

d. ŞER’İYE SİCİL ÇALIŞMALARI 

Şer’iye sicillerinin varlığı Cumhuriyetin ilk yıllarında dikkati çekmiş ve bunlar 

üzerinde ciddi çalışmalar yapılmasının gereği üzerine bazı makaleler kaleme 

                                                 
24 İlgüler, “Balıkesir’de Ayanlık Mücadelesi”, TED, sy. 3’den ayrı basım, İstanbul 1973. s. 63. 
25 Ongan, a.g.e, s.XI. 
26 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yapıya Etkileri” Türkiye’nin sosyal ve 
ekonomik Tarihi (1071–1920),(ed. Osman Okyar, Halil İnalcık) Ankara 1980. s. 104–105 
27 Bayındır, a.g.e, s. 3 
28 Akgündüz, a.g.e, s. 12 
29 Hüseyin Özdeğer, 1463–1640 Bursa Tereke Defterleri, İÜ Yay. İstanbul 1988, s.I. 
30 Cahid Baltacı, “Şer’iye Sicillerinin Tarihsel ve Kültürel Önemi”, Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı 
Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul 1985, s. 127. 
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alınmıştır.31 Şehir tarihleri üzerinde yapılan çalışmalarda bu sicillerden faydalanılmış ve 

üzerinde durulmuştur.32 Şer’iye sicillerinin bugün bilinen sayıları şer’i mahkemelerin 

kuruluşundan bu yana geçen zamana kıyasla oldukça azdır. Ülkemizde bulunan çeşitli 

müzelerdeki şer’iye sicilleri de Osmanlı Devleti’nin son dört-beş yüzyıllık dönemine 

aittir. Devletin ilk dönemlerine ait siciller günümüze ulaşamamıştır. Özellikle 

Selçuklular dönemine ait kadı defterleri tamamen mahvolmuştur.33  

Şer’i mahkeme sicillerinden günümüze intikal edenler XV. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren başlamaktadır.34 En eski siciller Bursa şer’iye sicilleri olup hicri 860 

tarihli A.1 numaralı defterdir.35 Bugün varlığı bilinen şer’iye sicilleri iki merkezde 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki Sultan II. Abdülhamit’in emriyle 1312/1894 tarihinde 

İstanbul’da kurulan şer’iye sicilleri arşividir.36 Sicillerin önemli bir kısmı burada olup, 

İstanbul’un 27 mahkemesine ait 9870 cilt defter tespit edilmiştir.37 İkinci merkez ise 

Ankara milli kütüphane’dir. Maarif vekâleti’nin 1941 yılındaki emri ile İstanbul 

müftülüğü ve çeşitli müzelerde toplanan şer’iye sicilleri 1990 senesinden itibaren milli 

kütüphane’ye alınmıştır. Başta Topkapı Sarayı’ndaki şer’iye sicilleri olmak üzere tüm 

şehirlerdeki müze ve kütüphanelerde bulunan siciller Kültür Bakanlığı tarafından 

Ankara’da toplanmıştır. Ancak İstanbul müftülüğünde bulunan siciller müftülük şer’iye 

sicilleri arşivinde muhafaza edilmektedir. 

Bu merkezlerde toplanan sicillerin kesin sayısı tam bilinmemekle beraber, 

yapılan bir araştırmaya göre memleketimizde 16.973 adet şer’iye sicili tespit 

edilmiştir.38 Şer’iye sicillerinden pratik bir şekilde faydalanmak için toplu katalog ve 

fihristlere ihtiyaç hissedilmiş ve ilk çalışmayı Osman Ersoy gerçekleştirmiştir. Ersoy 

Ankara Etnografya müzesindeki 109 defterin katalogunu yayınlamıştır.39  

                                                 
31 İ. Hakkı Uzunçarşılı, “Şer’i Mahkeme Sicilleri”, ÜM, c. V, sy. 29, Ankara 1935, s. 365-368.; T. 
Mümtaz Yaman, “Şer’î Mahkeme Sicilleri”, ÜM, c. XII, sy. 68, Ankara 1938, s.153. 
32 M. Çağatay Uluçay, “Manisa Şer’iye Sicillerine Dair Bir Araştırma”, TM, c.X, s. 285-298.; Şer’iye 
sicilleri temel alınarak yazılmış ilk şehir tarihi denemeler için bkz. Hüseyin Hüsameddin Yaser, Amasya 
Tarihi, 1.IV., 1330-1928, IV. Cildin bakiyesi. İstanbul 1935.; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Vilayeti 
Tarihçesi, İstanbul 1343.  
33 Köprülü a.g.m., s. 409,410. 
34 Yaman, a.g.m., s. 153. 
35 Akgündüz, a.g.e., s. 179. 
36 Akgündüz, a.g.e. , s. 83. 
37 Bayındır, a.g.e., s. 27-29 (Akgündüz’ün tesbitinde bu sayı 9883 olarak gösterilmektedir.) 
38 Cahit Baltacı, a.g.m. , s. 131. 
39 Osman Ersoy, “Şer’iye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru”, AÜ. DTCFD, c. XXI, sy. 3–4, Ankara 
1963. s. 33–65. 
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Daha sonra Mücteba İlgürel40 Topkapı Sarayı Arşivi Şer’iye sicilleri, Yusuf 

Halaç oğlu41 da Adana Şer’iye sicillerini ihtiva eden katalog çalışmaları yapmışlardır. 

Toplu katalog çalışmalarına Yusuf Oğuz oğlu42 ve Rıfat Özdemir43 de katılmışlardır. Bu 

konuda en geniş çalışmayı Ahmet Akgündüz heyetle birlikte iki ciltlik bir çalışma 

yapmıştır. Bu çalışmada şer’iye sicillerinin toplu katalogu yanında konuyla ilgili geniş 

bilgi ve örnekler verilmiştir.44 

e.160 NOLU MEGRİ(FETHİYE) ŞER’İYE SİCİL DEFTERİ 

ea. Defterin Tanıtımı 

160 Nolu Megri Şer’iye Sicili H.1318–1319–1320 / M.1900–1901–1902 yılları 

arasındaki 312 hükmü ihtiva etmekte ve 206 sayfadan ibarettir. Defterin dış kısmında 

“işbu sicil iki yüz altı sahifeden ibarettir” yazısı vardır. Defterin 140.sayfasında üç satır 

okunmayacak durumdadır. Defter dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 161 

hüküm, ikinci bölümde 63 hüküm, üçüncü bölümde 14 hüküm ve dördüncü bölümde 74 

hüküm yer almaktadır. Kırma rıka ile yazılan defterin transkripsiyonu ve tahlilleri 

yapıldığında, dava konularının aşağıdaki şekilde dağılımının olduğu tespit edilmiştir: 

Tereke ve miras taksimi     107 

Mirasçıların Tespiti       32 

Vasi Tayini        76 

Alacak Davası        26 

Nafaka         20 

Rüştü ispat         1 

Vekil Tayini         3 

İtaat Davası         1 

Evlenme –Nikâhlanma      1 

Kaybedilen Hayvanların Bedelini Talep    3 

İmam Hatip Tayini        2 

Hak Talebi         1 

                                                 
40 Mücteba İlgürel, “Şer’iye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru”, İÜEF. TD, sy. 28,29, İstanbul 1975, 
s. 123–167. 
41 Yusuf Halaçoğlu, “Şer’iye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru”, İÜEF. TD, sy. 30, İstanbul 1976. s. 
99–108. 
42 Yusuf Oğuzoğlu, “Şer’iye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru”, AÜ. DTCF. TAD, c. XIV, sy. 25, 
Ankara 1982, s. 303–306. 
43 Rıfat Özdemir, “Şer’iye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru” I. Battal Gazi Sempozyumu’nda 
Sunulan Tebliğ. , Malatya 1986. s. 179–187. 
44 Akgündüz, a.g.e. , c. I. II, İstanbul 1988. 
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Gaib Hayvanların kendinin olduğunu ispat     5 

Hibe          1 

Arazi Davası        3 

Ramazan Başlangıcı ve Bayram tespiti Şerif   1 

Mihr-i müeccel talebi      6 

Mülkiyet        4 

Velayet Davası       1 

Para Vakfı        2 

Evlatlık        1 

Zimmet        8 

Beraat Gönderme       2 

Ev tamiri için yardım talebi      1 

Arazi Vakfı        1 

Medrese tamiri       1 

Borçlarının olmadığına dair mahkeme kararı   2 

160 no’lu Megri şer’iye siciline göre Megri kazasının sosyal ve ekonomik 

durumunu ortaya koymak amaç edinen çalışmada şer’iye sicilinde sosyal ve iktisadi 

yapıya ilişkin birçok örnek hükümlerin olduğu görülmüştür. 

 

e.b. Metnin Transkripsiyonunda Takip Edilen Metot 

Metinde uzatma ve inceltmeler (^) ile ayın harfi (‘) işareti ile hemze (‘) ile 

gösterilmiştir. Silik olan ya da hiç okunmayan kelime veya kelime grupları (…) işareti 

ile gösterilmiş, şüpheli okunanlarda (?) işareti kullanılmıştır. 

Defterde kayıtlı belgeler sol baştan başlanılmak sureti ile tarafımızdan her kayıt 

için ayrı birer numara verilmiştir. Burada önce sayfa numarası sonra belge numarası 

yazılmıştır.(Mesela S.No:12, B.No:45, 12 numaralı sayfa, 45 numaralı belge) 

Defterdeki belgeler bu şekilde numaralandırma ile belirlenerek Transkribesi 

yapılmış, belgelerdeki hicri tarihler miladi takvime çevrilmemiştir. Transkripten önce 

belgelerin özetleri de verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 
(1318 – 1319 – 1320 H. / M. 1900 – 1901 – 1902) TARİHLİ 160 NO’LU 

MEGRİ(FETHİYE) ŞER’İYE SİCİL DEFTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 

 

A-MEGRİ ( FETHİYE ) KAZASI 

 

a.Coğrafi Konum ve Özellikleri 

Megri’nin (Fethiye) batısında Dalaman, güneyinde Akdeniz ve incelenen 

dönemde Konya vilayetine bağlı Kaş kazası, Doğusunda, yine Konya vilayetine bağlı 

Elmalı Kazası, Kuzeyinde Denizli ve Burdur Sancağı ile çevrili olan ve Mendos dağının 

güney eteğinde Megri körfezinin hemen doğu kenarında kurulmuş bir yerleşim yeridir.45 

Megri’nin coğrafi yapısında önemli yükseltiler bulunmaktadır. Kaza dâhilinde Maşta, 

Çalı, Baba ve Akdağ bu yükseltilerin başlıcalarıdır. Megri, platoları itibariyle büyük 

alanlara sahip olmayıp Koca çay (Eşen çayı) vadisinden Seki yaylası ile Megri sınırları 

dâhilinde yer alan Eşen ve Kargı ovası da önemli bir yer tutmaktadır. Bölgenin tarım 

alanında en geniş bir şekilde istifade ettiği Pırnaz yaylasının ve bu yayla üzerinde 

Değne, Aynalıca, Korkun koru ve Göcek karyeleri tarım faaliyetleri açısından önemli 

bir yere sahiptir. Akarsular arasındaki Kara çulha deresinin de aynı zamanda Megri 

ovalarının önemli bir can damarı durumundadır. Kıyı özellikleri ile dalgaların 

aşındırması ve eritmesi sonucunda boğaz şeklindeki görüntülere Megri’de 

rastlanmaktadır. Kıyılarının girintili olması dolayısıyla Türkler tarafından gemilerin 

birer korunağı olmuştur.46 Eşen çayı ağzı bu tür kıyı özelliğini en iyi şekilde 

göstermektedir. Megri’de Göcek, İnlice, Kargı, Katrancı kıyıları coğrafi olarak girintili 

koy özelliği taşımaktadır. İklim özellikleri itibariyle Akdeniz İklimi etkisini 

göstermekte olup, iklim üzerinde deniz etkisi, yükseltilerin karaya paralel veya dik 

uzanmasıyla bağlantılıdır. 800 m. Yüksekliğe kadar olan alanlarda deniz etkisi altında 

Akdeniz iklimi, daha yüksek alanlarda Akdeniz dağ iklimi hissedilir. Seki yaylasında 

1000- 1200 m. İrtifada bulunan yerlerde kara iklimi hâkimdir. Maksimum-Minimum 

sıcaklık değerleri nemlilik ve yağış miktarı ile hâkim rüzgâr yönleri genel coğrafi 

koşullara göre değişmektedir. Sıcaklık koşullarında Akdeniz iklimi ve enlem etkisine 

                                                 
45 Heyet, Cumhuriyetin 75. Yılında Muğla İl Yıllığı 98, Muğla 1998, s.65. 
46 Besim Darkot, “Menteşe”, İ.A. VII, s.723. 
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bağlı olarak kıyılarda ılık, dağlık kesimlerinde düşüktür. Yağışın bol olduğu Megri’de 

orman ve makilik alanlar oldukça geniş bir yer tutar.47 

 

b.Megri Kazası’nın Tarihçesi 

Megri’nin bilinen ilk tarihi hakkındaki bulgular bölgede yapılan arkeolojik 

kazılarda elde edilen bilgilerle sınırlıdır.48 XIX. Yüzyılda özellikle Batı Anadolu’da 

yapılan arkeolojik çalışmalarda bölgenin milat öncesi tarihine ilişkin lahit, tapınak ve 

kaya mezarlar bulunmuştur. Bunlar üzerinde tespit edilen yazıtlar Megri tarihinin ortaya 

çıkarılması bakımından oldukça önemli bilgiler vermiştir.49 Bu kaynakların yanı sıra 

Megri’ye ilk olarak gelip yerleşen kavimler hakkında Hitit ve İon kaynaklarında 

aydınlatıcı bilgiler yer almaktadır.50 Heredot’un tarihinde Lykia olarak belirttiği bölge 

ve burada yaşayan kavimler Girit’ten gelmişlerdir.51 Megri’de yaşayan Lukka halkı ve 

Lukka tapınakları olarak bölge halkı ve eserleri hakkında bilgi veren Hitit metinleridir.52  

M.Ö VI. Yüzyılda Lidya krallarının Lykia ve Klikya dışında bütün Anadolu’ya 

hâkim oldukları ve Lykia üzerine yönelecekleri sırada Persler’in Anadolu’ya gelerek 

bütün Lidya toprakları dâhil Anadolu’yu ele geçirmişleridir.53 Heredot dönemine ilişkin 

M.Ö. V. Yüzyıllardaki Likçe yazıtlarda ise kendilerine Termilae adını kullanmışlardır. 

Homeros’un İlyada isimli eserinde “Uzaktaki Lykia ve Xanthos girdabından gelerek 

Truvalılarla savaşmışlardı” ifadeleri yer almaktadır.54 Roma imparatorluğu döneminde 

bir süre Lykia hâkimiyeti devam etmiş ancak M.Ö.422’de Jul Sezar’ın ölümünden 

sorumlu olanlara destek verdikleri gerekçesiyle Roma Lykia üzerine sefer yaparak 

Lykia’yı bozguna uğratmış ve Romalı Vali Diocletion Karyayı’da kapsamına alan bir 

yönetim oluşturmasıyla Lykia bölgesi tamamen Roma yönetiminde ona bağlı olan Asia 

                                                 
47 Heyet, Cumhuriyet’in 75. Yılında Muğla İl Yıllığı 98, Muğla 1998, s.65. 
48 V. Drakos-S. Kovanev., İlkçağ Tarihi, Ankara 1987, s.323. 
49 Somay Omurkan.,”Anadolu da Eski Yunan ve Arkeolojisi” Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi III. 
İstanbul 1982. s.442. 
50 Arif Müfit Mansel., Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 1984, s.18. 
51 Heredots., Heredot Tarihi (Çev: Müntekim Ökmen), İstanbul 1991, s.71; Minos ile kardeşi Sarpedon 
arasındaki iktidar kavgaları başlayınca Minos’a yenilen Sarpedon’un yanındakilerle birlikte Asya’ya 
geçip o zamanki adıyla Milyas yani Lykia bölgesine gelerek buradaki Solymi’leri yerinden edip yerleştiği 
yazılıdır. Bunların bir süre kendi adları olan Termilae ismini koruduklarını. Ancak Atina Kralı 
Pandion’un oğlu Lycus kardeşi Aegeus tarafından kovulup Sarpedon’a sığınınca ona izafeten Lykia adını 
aldıklarını zikretmektedir. George Bean., Likya, (Çev: Ekin Duru), Fethiye 1997, s.7. 
52 S. Omurkan. a.g.e. III, s. 432. 
53 Veli Sevin., “Anadolu’da Pers Egemenliği” ,Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi II, İstanbul 1982, 
s.311. 
54 G.Bean. a.g.e., s.7 
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eyaleti içerisinde yer almıştır.55 Roma imparatoru İskender’in M.Ö.333’de Batı 

Anadolu’ya gelişiyle Perslerin Lykia üzerindeki etkinliği ortadan kalkmıştır.56 

İskender’in ölümünden sonra ise Batı Anadolu’da bir süre Bergama Krallığı ve onun 

ardından Rodos yönetimi görülmüştür. Rodos yönetiminin Kayra ve Lykia üzerindeki 

hâkimiyetlerine Roma tarafından son verilmesi üzerine Lykia tekrar egemenliğine 

kavuşmuştur.57 M.Ö 62 yılında Roma’da başlayan iç savaş sonrası Lykia tekrar önem 

kazanmışsa da bu iç savaşlar sonrasında ki gelişmelerden Lykia da etkilenerek 

İskender’in döneminde Lykia ya bırakılan Telmessos kentleri dâhil birçok Lykia 

kentleri, tapınakları yakılmış ve yağmalanmıştır.58 Roma imparatorluğunda M.Ö 27’de 

oluşturulan Cumhuriyet dönemi de fazla uzun sürmemiş Roma imparatorluğunun 14 

eyalete bölünmesi sonrası Lykia-Pamfylia eyaleti olarak M.S 73 yıllarına kadar 

Roma’ya bağlılığını devam ettirmiştir.59 Roma imparatorluğunun İmparator 

Theodosius’un ölümünden sonra doğu ve batı olmak üzere 395 yılında ikiye 

ayrılmasıyla başlayan Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans Devleti) içerisinde dahi bir 

süre Lykia ve Pamfylia eyaleti olarak statüsünü devam ettirmiştir.60 Ancak Lykia ve 

Pamfylia, Bizans İmparatorluğunda Heraklios döneminde oluşturulan ordu sistemi 

içerisinde ayrı bir yönetim olarak değerlendirilmiştir.61 Kurulan bir ordu sistemi sonrası 

bölge için Rumca “uzak diyar” anlamına gelen Makri ismi kullanılmış daha sonra bu 

söyleniş Megri şeklini almıştır.62  

Anadolu’ya başlayan İslam Ordularının akınları ve ardından 1071’de Malazgirt 

ile başlayan Türk akınları Anadolu’nun içlerine doğru uzanmaya başlamıştır. Anadolu 

Selçuklu Devleti’nin bölgedeki hâkimiyeti Haçlı seferleri sekteye uğratmışsa da bu 

durum Miryokefalon savaşıyla son bulmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti’nin Alâeddin 

Keykubat zamanında büyük gelişme kaydettiği uç teşkilatları Moğol baskısıyla 

                                                 
55 Mehmet Özsait. “Anadolu’da Helenistik Dönemi”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi II, İstanbul 
1982, s.358. 
56 M. Özsait, a.g.e. s.351. 
57 G.Bean, a.g.e. s.12–13. 
58 M.Özsait. a.g.e. s.371. 
59 M.Özsait., “Anadolu’da Roma Egemenliği”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi II. Ankara 1982, 
s.407. 
60 M.Özsait, a.g.e. s.405. 
61 H.Dursun Yıldız., Türkiye’deki Tarihsel Adlar,İstanbul 1993, s.537. 
62 Menteşe Beyliğinin kuruluşu ile ilgili geniş bilgi için bkz., J.H. Kramers, “Menteşe-oğulları” , İ.A. VII, 
s.724 vd.; Alaeddin Keykubat devrinden sonra 1240 yılında çıkan Baba İshak ayaklanması ve ardından 
1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşında II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Moğollara yenilmesi, yeni bir 
durum yaratmış ve Selçuklu Sultanları otoritelerini kaybederek İlhanlı Devletine vergi ile bağlı hale 
gelmişlerdir.    
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tamamen bağımsız hareket etmeleriyle bölgede Menteşe Beyliği kurulmuştur.63 

Kuruluşu ile ilgili değişik rivayetler bulunan Menteşe Beyliği bölgeye hâkim olup 

denizcilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır.64 Hakkında değişik rivayetler bulunan 

Menteşe Bey hâkimiyet sahasını Batı Anadolu’da kısa zamanda genişletmiştir.65 

Menteşe Beyliği ile Bizans arasındaki mücadeleler uzun müddet devam etmiştir.66 

                                                 
63 Muineddin Pervane’nin Memluklularla olan irtibatının ardından Moğolları Memluk Sultanı Baybars’a 
yenilmeleriyle Moğol baskısı Anadolu’da gevşemişse de Pervane’nin ölümünden sonra Moğol 
kumandanlarının zulmü daha da artmış ve konulan ağır vergiler Türkmen kitlelerini batıya, sınır 
bölgelerine kaymaya sevk etmiştir. Moğol baskısı önünden kaçan göçebelerin de çoğalmaların ardından 
uc gazileri merkezle olan bağlarını da iyiden iyiye gevşetmek suretiyle güçlenmeye başlamışlardır. Uc 
gazilerine yeni gelenler ve bunlara Selçuklu hanedanlığının önemli şahsiyetlerinin katılmasıyla uclarda 
büyük rol oynayan unsurlar meydana gelmiştir. Bu sıralarda, Bizans İmparatorluğunda Balkanlardaki 
Savaşlar sebebiyle Anadolu’nun doğu sınırlarında bulunan Bizans ve kuvvetleri olan Akritleri de 
Anadolu’dan çağırması bunları Balkanlara savaşa göndermesinin yanında Akritlerin ücretlerini de 
ödememeleri hatta vergi muafiyetlerini de kaldırmaları Bizans tahtına tekrar Lazkarid hanedanını 
getirmeleri üzerine bu durum Mihael Paleogos’a karşı ayaklanmalara sebep olmuştur. İşte bu şartlar 
içinde dayanma güçleri zayıflayan Bizans şehirleri uzun süre karşı koyamamışlar, hareketsizlik ve 
yurtsuzluk sıkıntısının ayrıca cihad gayretine sürüklediği Türk kitleleri hızla Anadolu’nun batı 
bölgelerine yerleşmişler, Bu gaziler XIII. Yüzyılın sonlarında bütün bölgeyi ele geçirerek, bütün Batı 
Anadolu’da Türk unsurlarını doldurdukları gibi siyasi bakımından da Türkleşmeyi gerçekleştirmişlerdir. 
A.Sevim-Y. Yücel., Türkiye Tarihi, Ankara 1989, s.18-20   
64 Türk akınları sonuç vererek bölgenin fethinin gerçekleşmesi ve Menteşe Beyliğinin kuruluşu hakkında 
değişik görüşler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, bu beyliğin 1290 yıllarından önce kurulmuş olduğudur. 
Sivas yörelerinden yerleşmiş bir Türkmen grubunun Önderi Menteşe’nin 1277 yıllarında Karamanlıların 
Savaşları ile ilgili olduğu ve daha sonraki dönemlerde Eşref oğullarına karşı girişilen savaşlar neticesinde 
batıya ve Lâdik’in ötesine yerleşmeleridir. Claude Chan., Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, 
İstanbul 1979, s.301; Diğer bir görüş de Türklerin denize doğru yaptıkları akınlar ve bu akınlar 
neticesinde Karya kıyısındaki kentlere yerleştikleri ve iç bölgelerden akın eden Türkleri de yönetimleri 
altına alarak denize doğru akınlar neticesinde, başta Ege Adaları olmak üzere Rodos’a da yönelmişlerdir. 
Paul Wittek., Menteşe Beyliği, (13-15. Asırda Küçük Asya Tarihine Ait Tetkik), (Çev: Orhan Gökyay), 
Ankara 1986, s.44; Menteşe Beyliğini kuran Türkmenler Antalya ve yöreleri kıyılarından deniz yoluyla 
bu bölgeye gelmişler ve dağılan Bizans ordusuna ait gemicileri de yanlarına alarak denizlerde bazı 
faaliyetlerde bulunmuşlardır.A. Sevim-Y.Yücel, a.g.e. s.279    
65 Menteşe adı ve kökeni konusunda kabile adı veya şahıs adı şeklinde değişik görüşler olup, bu arada 
Anadolu’da muhtelif yerlerdeki köy adları olarak da rastlanmaktadır. Wittek., Menteşe Asdı kökeni 
konularında Rumcanın yanında Arapça Kitabelerden Örnekler vererek Bu kelimenin kökeni üzerinde 
yapılmış çalışmaları zikretmektedir. Bkz. P.Wittek, a.g.e., s.28-44; Bkz. Besim Darkot., “Menteşe” İ.A. 
VII, s. 723; 1282’de Bizans Tarihçilerinin Salpakis Menteşe yanı sahil beyi Menteşe dedikleri Türk 
Beyinin kumandası altındaki kuvvetlerin Menderes kenarındaki Tralles(Aydın) ile bunun yakınındaki 
Nysa (Sultan hisarı) kalelerini fethettikleri malumdur. Bizans İmparatorunun Karya’yı istirdat için olan 
teşebbüsleri netice vermediğinden Türkler buraya yerleşerek beylik kurmuşlardır. İ. Hakkı Uzunçarşılı., 
Osmanlı Tarihi I, Ankara 1988, s.54. 
66 Bayezid I, 1296 gibi Bizans kumandanı Flantropos Aleksiyos’un Muğla’yı almak için harekete 
geçmesi, Aydın şehir ve kalesini alması üzerine Menteşe Bey kıyı şehirlerinden Megri’ye çekilmiştir. 
Aleksiyos’un bu başarısından sonra imparatora isyan etmesi ve öldürülmesi üzerine Türkler, Muğla ve 
çevresine tamamen hâkim olmuşlardır. A. Sevim-Y.Yücel, a.g.e, s.279; Menteşe Beyliği Megri’den 
Balat’a kadar olan sahaya hâkim olmuştur. Menteşe oğullarının en güçlü olduğu devrin Mesut Bey 
zamanı olduğu, Beyliğin merkezinin de Milas Beçin olduğu ortaya konulmaktadır. Eserde hükümdarın 
konağının Milas’a 2 mil yakınlığında bulunan Beçin kasabasındadır. Burası yeni kurulmuş yeni binaları 
mescitleri bulunan bir şehirdir şeklinde beyliğin merkezi zikredilmektedir. Bkz. İbni Batuta 
Seyahatnamesinden Seçmeler, (Çev: İsmet Parmaksızoğlu), İstanbul 1989, s.21  
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Menteşe oğulları bölgede hâkimiyetlerini meydana getirdikleri eserlerle de 

kuvvetlendirmişler ve siyasi anlamda birçok devletle ilişkide bulunmuşlardır.67  

Menteşe Beyliği Yıldırım Bayezid tarafından 1390 yılında Osmanlı topraklarına 

katılmıştır.68 Yıldırım Bayezid’in Ankara savaşında Timur’un orduları karşısında 

başarısız olması ve esir düşmesi ile başlayan fetret devrinde Menteşe Beyleri, Çelebi 

Mehmet’in Osmanlı tahtını ele geçirdiği döneme kadar bölgede bağımsız hareket 

etmişlerdir.69 Bu mücadele bölgeyi ele geçiren II. Mehmet devrine kadar sürmüştür.70  

Osmanlı Devletinin Anadolu Eyaletinin Menteşe Sancağı içerisinde yer alması 

ile Megri’nin siyasi durumunda bir durulma veya sakinlik olmadığı gibi aksine 1476–

1479 Osmanlı-Venedik savaşlarında Haçlı donanması Megri’yi işgal ederek tahrip etmiş 

ve Rodos Şövalyeleri ile yapılan mücadeleler sırasında II. Mehmet’in oğlu Cem’in de 

bölgeye geldiği bilinmektedir. Bölgedeki siyasi gelişmeler Kanuni devirlerinin 1522 

tarihinde Rodos’la birlikte Bodrum’un da alınmasıyla bölgede Türk hâkimiyeti 

sağlanabilmiştir. Osmanlı donanması için, Marmaris önemli bir ikmal yeri olmasının 

ardından Menteşe Beyliği döneminde Milas olan merkezin yerini bu sefer sancak 

                                                 
67 Menteşe oğulları Beyliğinin Mesut Bey ve oğulları Orhan ve İbrahim Bey devirlerine ilişkin Beçin ve 
Muğla’da bulunan mescitler ve kitabelerde beyliğin siyasi ve sosyal yapısı ile ilgili örnekler verildiği gibi 
basılan sikkeler Menteşe oğullarının sosyal ve ekonomik yapısını ortaya koymak bakımından oldukça 
önemli sayılabilir. Menteşe oğulları Beyliğinin İbrahim Beyin ölümünden sonra onun oğulları ve 
kardeşleri arasında taksimleri edildiği, Musa’nın Milas, Beçin ve Balat’ta Mehmet Muğla ve Çine’de 
Ahmet Gazi de Marmaris ve Makri’de (Megri) hüküm sürmüş olduğudur. Menteşe oğullarının Bizans-
Venedik ve İlhanlı ile olan ilişkileri tarih araştırmacıları tarafından çeşitli kaynaklarda ortaya 
konulmuştur. Menteşe oğulları Beyliği ile bölgenin tarihçesini ortaya koyarken Milas’tan Megri’ye 
uzanan bir alanı görmekteyiz.Bkz. P. Wittek., a.g.e., s.46 vd. 
68 Firuz Paşa Teke  
69 Mehmet Bey’in ölümü üzerine İlyas Bey’in Menteşe Beyi olduktan sonra, adına bastırdığı sikkeler H. 
805 /M. 1402 tarihini taşımaktadır. Menteşe Beyi İlyas’ın Osmanlı şehzadeleri arasında 12 yıllık 
mücadelede önce Çelebi Mehmet’in kardeşi İsa’ya yardım etmesi yanında Aydın ve Saruhan Beyleri ile 
birlikte hareket etmiş olsa da Çelebi Mehmet’in başarıları ardından 1405 yılında Çelebi Mehmet’e tabi 
olmuştur. Süleyman Çelebi’nin Anadolu ve Ege’ye geldiği, 1406 senesinde Aydın oğlu Cüneyt Bey’le 
birlikte o’na tabi olmuştur. İlyas Bey daha sonra yeniden Çelebi Mehmet’in hâkimiyetini tanımıştır. A. 
Sevim- Y. Yücel, a.g.e., s.284.    
70 Menteşe Beyi İlyas Bey, Osmanlı devleti ile irtibatını devam ettirirken, diğer taraftan Venediklilerle de 
mücadele etmeyi sürdürmüştür. Ayrıca çeşitli kaynaklarda İlyas Bey’in Çelebi Mehmet’in hâkimiyetini 
kabul ettiği Üveys ve Ahmet adlarındaki oğullarını rehin olarak Osmanlı sarayına gönderdiği daha 
sonraları İlyas Bey’in 1421 yılında ölümü üzerine bunların Osmanlı hanedanı Çelebi Mehmet’in de aynı 
tarihlerde ölümü üzerine Menteşe iline gelerek hükümdarlıklarını ilan ettikleri II. Murat’ın 1424’de 
Üveys ve Ahmet’i yakalatarak Tokat kalesine hapsettiği, bu iki kardeşten Ahmet’in kaçtığı ve Üveys’in 
ise öldürüldüğü zikredilmektedir. Osmanlı padişahı II. Murat’ın 1443’te II. Mehmet’e kısa bir süre için 
tahtını bırakıp Manisa’yı dinlenme yeri olarak seçtiği zaman Aydın, Saruhan ve Menteşe sancaklarını 
kendine tahsisat olarak şart koştuğu, bundan da bu sancakların bu zamanda Osmanlı Devletine kati 
şekilde ilhak edilmiş olduğu da kaynaklarda belirtilmektedir. A. Sevim-Y.Yücel, a.g.e., s. 285; Menteşe 
Beylerinden Ahmet’in oğlu İlyas’ın II. Murat’ın ölümünden sonra tekrar memleketine gelse de Osmanlı 
hükümdarı II. Mehmet Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa’yı Menteşe’ye göndermesinin ardından II. İlyas 
Bey’in Rodos’a kaçması ile nihayet 1451’de Menteşe Beyliği Osmanlı Devletine bağlanmıştır. P. Wittek, 
a.g.e., s.107.    
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merkezi olarak Muğla almıştır. Bu arada, bölgenin çeşitli yerlerinde muhtelif suhde 

ayaklanmaları ve eşkıya olayları görülmüştür.71 Bölgenin tarihin her döneminde, önemi 

gittikçe artmıştır. Bunun başta kıyı limanına sahip bulunmaları ile yakın ilişkisi 

bulunmaktadır. Özellikle Megri ve Marmaris limanının ticaret açısından oldukça önemi 

bulunmakta, bölgenin İzmir ticareti ile olan ilişkilerinde önemli bir paya da sahipti. 

Bunun başta gelen sebebi Osmanlı imparatorluğu ile İngiltere ve Fransa arasında 

ticaretin en yoğun bölgelerden birisinin Ege bölgesi olmasındandır.72 Bu sebeple 

bölgede yeni düzenlemelerin yapılması ile 1836 yılında oluşturulan muhassıllık ve 

mütesellimlik önem kazanmıştır. Bu dönemde Aydın Menteşe Muhassıllıkla idare 

olunuyordu.73 1867 tarihinde yapılan idare yapılanmalar neticesinde Menteşe sancağının 

düzenlenen Vilayet Nizamnamesine göre Aydın vilayetine tabi Megri’nin de Menteşe 

sancağının diğer kaza merkezleri gibi Aydın vilayeti içerisinde yer alması ile 

sonuçlanmış, ayrıca Megri’de 1874 yılında Belediye örgütü de kurulmuştur.74  

II. Meşrutiyetten sonra Menteşe sancağının ayrı bir bağımsız sancak durumuna 

gelmesi Megri’nin Muğla merkezinin bulunduğu sancak içerisindeki durumunu 

değiştirmemiş, Megri, Menteşe sancağında kaza olarak yerini almıştır.75 

 

B-MEGRİ KAZASININ İDARİ TAKSİMATI VE GÖREVLİLER 

Osmanlı döneminde Megri’nin coğrafi sınırları Osmanlı taşra teşkilatının 

düzenlenmesi ile oluşmuştur. Osmanlı Devletinde 1864 yılında yürürlüğe giren vilayet 

nizamnamesi ile ülke vilayet, sancak, kaza, nahiye ve köylere ayrılmıştır. Bu uygulama 

Cumhuriyetin ilanına kadar sürmüştür.76 Megri, XIX. Yüzyılda tabi olduğu Aydın 

vilayetinin ve aynı zamanda Menteşe sancağının en geniş kazasıdır. Megri kazası da 

                                                 
71 P. Wittek, a.g.e,s.107. 
72 Tuncer Baykara ., “Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu” ,Uluslar arası Sempozyumu , İzmir 1994, 
s.203. 
73 Yücel Özkaya ., Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık, Ankara 1994, s.23; Muhassallık., tahsil 
olunmuş, muhassıl vergi tahsildarı mutasarrıftan küçük kaymakam ve müdürler derecesinde memur. Bkz., 
Ferit Devellioğlu, Osmanlıca ve Türkçe Lügat, Ankara 1982, s.800. mütesellim., tesellüm eden teslim 
edileni alan vergi tahsildarı anlamında F. Devellioğlu, a.g.e., s.935. 
74 Ekrem Uykucu, Muğla Tarihi, İstanbul 1983, s.202. 
75 Balkan savaşları I. Dünya savaşı ve Kurtuluş savaşının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti devrinde 
sancakların yerini tamamen vilayetlere bırakmasından sonra Menteşe sancağı adı da kaldırılmış, idari 
merkezin ismi Muğla vilayeti adı ile anılmıştır.bkz. B. Darkot, a.g.m., s.724; Megri de bu vilayet 
içerisinde yerini almıştır. Sonuç itibariyle Likya, Karya, Bizans, Menteşe oğulları ve Osmanlı Devleti 
içerisinde yer alan bölgenin Bizans devri öncesi Telmessos, Bizans devrinde Makri Osmanlıda Megri 
olarak yer alan adı 1913 yılında şehit olan pilot Fethi Bey’in ismine izafeten onun hatıralarını anmak için 
1934 yılında İl Daimi Encümenliği ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirtilen tarihe kadar ki Megri adı 
Fethiye olarak değiştirilmiştir. Kazım Yılmaz., Her Yönüyle Fethiye, Fethiye 1969, s.3.  
76 Hayati Doğanay., Türkiye Beşeri Coğrafyası, İstanbul 1997, s.249. 
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yapılan bu düzenlemeler içerisinde, Aydın vilayeti dahilinde önce Menteşe sancağına 

daha sonra ise Muğla sancağına bağlı bir yönetime tabi olmuştur.77  

160 nolu şer’iye siciline göre H. 1318–1319–1320 yılları arasında Megri’de idarî 

yapılanma şu şekilde tespit edilmiştir. Megri merkez kazada 12 mahalle bulunmaktadır. 

Megride iki nahiye ve 73 köy tespit edilmiştir. Megri Şer’iye sicillerinde yer alan 

nahiye, mahalle ve karye adları şu şekildedir; 

a.Nahiye 

1. Eşen nahiyesi  

2. Selen nahiyesi 

b.Megri Kazasının Mahalleleri 

1. Aşağı Mahallesi  

2. Hristiyan Mahallesi 

3. İslam Mahallesi 

4. Kara imam mahallesi 

5. Kemikkapı Mahallesi 

6. Kesikkapı Mahallesi 

7. Kızıldere Mahallesi 

8. Münasetler Mahallesi       

 9. Orta mahallesi 

10. Tepe Mahallesi 

11. Yenice Mahallesi 

12. Yenice Mahallesi 

c.Megri Kazasına Bağlı Karyeler 

1. Aldırın karyesi 

2. Balak karyesi 

3. Patlangıç karyesi 

4. Bohsullu karyesi 

5. Babas karyesi 

6. Bozsulu karyesi 

7. Boynuz karyesi 

8. Bayır karyesi 

9. Ceylan karyesi 
                                                 
77 B.Darkot., a.g.m, s.722. 
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10. Çamur karyesi 

11. Çayırdan karyesi 

12. Çayan karyesi 

13. Çatallar karyesi 

14. Çaltılar karyesi 

15. Çobanisa karyesi 

16. Çoban amir karyesi 

17. Çukur incir karyesi 

18. Çenger karyesi 

19. Çökek karyesi 

20. Çörenk karyesi 

21. Dönet karyesi 

22. Dodurga karyesi 

23. Dere karyesi 

24. Döger karyesi 

25. Doğanlar karyesi 

26. Ebecik karyesi  

27. Eldirek karyesi 

28. Ebecik Dere karyesi 

29. Faralya karyesi 

30. Gülmet karyesi 

31. Günlük başı karyesi 

32. Göcek karyesi 

33. Gökben karyesi 

34. Görme karyesi 

35. Gebeler karyesi 

36. Gülhane karyesi 

37. Görme deresi karyesi 

38. Gökçe ovacık karyesi 

39. Hisar karyesi 

40. İncir karyesi 

41. Kıran cağlı karyesi 

42. Kancılar karyesi 
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43. Kum karyesi 

44. Kara dere karyesi 

45. Keçiler karyesi 

46. Keteb karyesi 

47. Kara çulha karyesi 

48. Kargı karyesi 

49. Kaba ağaç karyesi 

50. Kancılar karyesi 

51. Kesteb karyesi 

52. Kasel’a karyesi 

53. Kiriş burnu karyesi 

54. Karaköy karyesi 

55. Lolis karyesi 

56. Manastır karyesi 

57. Mengan karyesi 

58. Nif karyesi 

59. Ovacık yaka karyesi 

60. Ovacık hastane karyesi 

61. Ovacık hisar karyesi 

62.  Ören karyesi 

63. Paşalı karyesi 

64. Seydiler karyesi 

65. Serak karyesi 

66. Timurlar karyesi 

67. Üzümlü karyesi 

68. Yaka karyesi 

69. Yaka bağ karyesi 

70. Yanıklar karyesi 

71. Zeyuh karyesi 

72. Zikirciler karyesi 

73. Zorlar karyesi 
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ç.Megri Kazasının İdari Yapısı ve Görevliler 

Osmanlı devletinin kuruluş ve yükselme dönemlerindeki merkez ve idari 

teşkilatı açısından eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar ise köylere 

ayrılmıştır. Eyaletlerin başında beylerbeyi, sancakların başında sancakbeyi, kazaların 

başında ise kadılar görevli idi. Osmanlı devleti’nde taşrada görev yapan mütesellim ve 

ayanların, kethüdaların devlet ile halk arasında irtibatın kurulması subaşıların ise 

asayişin korunmasında görevli oldukları gibi muhakkak kaza ile irtibatlı gerek askeri ve 

gerekse vergi işlemleriyle ilgili sayısız yöneticiler ve görevliler bulunmaktaydı.78  

Osmanlı devleti’nin XVIII. Yüzyıla kadar devam eden dönemlerinde taşrada 

başta gelen yöneticiler olan kadılar adlî bakımdan şehirlerin tam hâkimi idiler kadıların 

başta adlî, idari, mali, beledi ve noterlik olmak üzere görevleri bulunuyordu.79 Kadılık 

anlamında eski hukukta yargı ekline kaza denilmektedir.80 Kaza lügatte hüküm, ahkâm, 

ilzam, emir, takdir ve hakkı sahibine ödemek manalarına gelir. Kur’an ve sünnetten 

alınan hükümlere göre hal ve fasıl etmek nizâları ortadan kaldırmak demektir, hakim 

manasındadır.81 Osmanlı devleti’nde Tanzimat’tan sonra yapılan düzenlemeler de 

kadılık ve hâkim yerine daha çok naib Kavramı kullanılmaya başlanılmıştır. Naip 

esasında şer’i mahkemelerin hâkimlerine verilen unvandır.82 Naiplerin yardımcıları 

olarak muhzır ve diğer yardımcı görevliler olarak da kâtipler bulunmaktadır.83 Bunların 

yanı sıra mahkemelerde celp ve tebliğ işlerinde kullanılan inzibat ve idare işlerine bakan 

mübaşirler de görevliler arasındadır.84  

XIX. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı devletinde yargı alanında birçok 

düzenlemeler yapılmış başta nizamiye mahkemeleri olmak üzere ticaret mahkemeleri, 

gayri Müslimlerin dini mahkemeleri ve şer’iye mahkemeleri olarak yargı işleri 

tertiplenmiştir.85 Şer’iye mahkemelerinin durumlarını genelde muhafaza ettiği 

görülmekte olup her kaza sancak ve vilayet merkezlerinde şer’iye mahkemeleri 

oluşturulmuş bunlar ise bulundukları yerler ve gördükleri işlerin önemine göre 

gruplandırılmıştır. Kadı atamalarında bu gruplandırmalar dikkate alınmıştır. 

                                                 
78 Yücel Özkaya, 18. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Toplum Yaşantısı, Ankara 1985, s.180-240. 
 
79 M. Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997, s.337. 
80 Halil Cin-Ahmet Akgündüz, a.g.e, s.220.  
81 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-i İslâmiye ve Fıkhıyye Kamusu, İstanbul 1950, s.210.  
82 M.Z. Pakalın, a.g.e, s.644  
83 Tuncer Baykara, Osmanlı Taşra Teşkilatında XVIII. yy’da Görevliler, Ankara 1990, s.14.  
84 M.Z. Pakalın, a.g.e, II, s.592 
85 M.A. Ünal, a.g.e. s.240 
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Tanzimat’tan sonra ticaret mahkemeleri usul-u mahkeme-i ticarete dahil nizamname 

esasına göre çalışmalarını düzenlemişlerdir.86 Yeni çıkarılan kanunları uygulamak için 

nizamiye mahkemeleri oluşturulmuş bunların çalışmalarında 1864 tarihli vilayet 

nizamnamesi esas alınmıştır.87Diğer bir düzenleme ise her vilayet merkezinde 

oluşturulan divan-i temyiz mahkemelerinin oluşturulmasıdır.1871 tarihli vilayet 

nizamnameleri ve 1879 tarihli teşkilat-i mehakim kanunları ile mahkemelerin 

teşkilatlandırılmaları sağlanmış adalet işleri yönetim işlerinden kesin olarak ayrıldığı 

gibi 1876 Anayasasının 91. Maddesinde de “müdde-i umumilik” (savcılık ilk defa 

kurulmuştur) divan-i temyiz ve deavi meclis olarak her vilayette kurulan yeni kanunları 

tatbiklerdeki aksaklıkları gidermek amacıyla oluşturulan mahkemelerin adları 

değiştirilmiştir. Örnek olarak deavi meclisinin adı 1879 tarihli fermanla “Kaza bidayet 

mahkemesi” olarak değiştirilmiştir. Her kazada bir kaza Bidayet mahkemesi 

kurulmuştur. Tanzimat’tan sonra bütün sivil ve askeri mali davaları temyiz etmekle 

görevli meclis-i valâ-yi ahkâm-i adliye kurularak bütün mali idari işlere ve kanun 

koyma işlerine bakan daireler oluşturulmuştur. Yargıç ve savcı olabilmek için hukuk 

mektebini bitirme esası getirilmiş bidayet mahkemelerinin bulunduğu yerlerde de 

“Mukavelat Muharriri” (noter) bulunması esası kabul edilmiştir. Avukatlık ise 1875 

tarihli çıkarılan Teşkilat-ı Mehakim kanunu ile teşkil olunmuştur. 88 Bütün bu 

düzenlemeler merkezden taşraya kadar yargı alanında yapılmış olan düzenlemelerdir. 

Osmanlı devleti’nin vilayet ve taşra teşkilatının diğer yönetim alanları da 1864 

ve 1871 tarihli vilayet nizamnamesiyle düzenlenmiştir. Bu nizamnamelere göre birçok 

kurullar oluşturulmuştur. Maarif, Nafıa Ziraat komisyonları ile Valinin mahiyetinde 

defterdar, ticaret ve ziraat müdürü ve nüfus müdürü bunlar arasındadır. Ayrıca vilayet 

idare meclisleri de kurulmuştur. Sancakların başlarında mutasarrıflar, kazaların başında 

kaymakamların bulunması esası getirilmiştir.89 Vilayet idare meclislerinde gayri 

Müslimlerinde katılması sağlanırken kaza idare meclislerinde kaymakamın 

başkanlığında mal müdürü tahrirat takibi, kaza hâkimi (naip) müftü ve gayri Müslim 

cemaatin ruhani reisleri gibi üyeler ikisi Müslim ikisi de gayri Müslim üyeden 

kurulması esasları vilayet nizamnameleriyle belirlenmiştir. Kaza meclisleri idari davalar 

gelir gider, vergi itirazları ve köy yollarının yapım ve bakımı gibi konuları görüşüp 

                                                 
86 Coşkun Üçok, Türk Hukuk Tarihi, Ankara 1957, s.200–201  
87 İlber Ortaylı, Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul 1985, s.67. 
88 C. Üçok, a.g.e. s.202–203 
89 İ. Ortaylı, a.g.e. s.664–667 
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karara bağlama yetkisine sahipti.90 Bunların dışında yerel yönetimlerde oluşturulan 

yönetim birimleri arasında sosyal alanda çalışmalar yapan evkaf müessesesi özellikle 

dini ve hayır amacıyla yapılan mülk ve para tahsisinin düzenlenmesinde önemli bir 

görev üstlenmiştir.91 Vakıf alanına giren bu yönetim birimi bugün vakıflar genel 

müdürlüğünün çalışma alanındadır. Yetimler ve dulların ihtiyaçlarının karşılanması, 

sıkıntılarının giderilmesi amacıyla oluşturulan diğer bir müdürlük ve Eytam 

müdürlüğüdür.92 Devlet hizmetinde bulunmuş olanların geride kalanlarına maaş 

bağlanması işlerini üstlenmişlerdir. Bu arada sandık emini ise devlete ait para ve 

menkul kıymetlerin alınıp verilmesi ve bunların saklanmasından mesul olan memurdur. 

Daha sonra veznedar tabiri bunlar için kullanılmaya başlanmıştır.93 Diğer görevler 

arasında mülazım da gelmektedir. Padişah vakıflarının mütevelliliği ve bazı 

mukataaların idaresi cizye ve vergi tahsili gibi hizmetler de mülazımın görev kapsamı 

içerisindedir. Orduda teğmen rütbesindeki subaylar için de kullanılmıştır. Teğmen 

karşılığı mülazım-ı sani, üsteğmen karşılığı ise mülazım-ı evveldir.94 Yerel yönetimlerle 

beraber toplumun kültür ve eğitim münasebetlerinde ise müderris, muallim ve imamın 

önemli rolü olup bunların yerel yönetimlerde görev üstlendikleri gibi, özellikle mahalle 

ve köylerin denetiminde önemli etkinlikleri bulunmaktadır. Tanzimat’tan sonra yerel 

yönetimlerin düzenlenmesine girişilmiş, 1864 ve 1871 tarihinde çıkarılan vilayet 

nizamnameleriyle muhtarlıkların yanı sıra yerel yönetimler de ihtiyar meclislerinin de 

kurulması getirilen yenilikler arasındadır.95 Yerel yönetimler de bu düzenlemeler 

yapılırken şehirlerde belediye teşkilatlarının oluşturulması amacıyla düzenlemeler de 

yapılmıştır. 1877 de çıkarılan vilayet belediye kanunu belediye örgütlenmesini, 

çalışmalarını ve hizmetlerini ortaya koymuştur.96  

Özetle belirtecek olursak vilayetler de liva, sancak ve kazalarda yapılan taşra 

teşkilatı ve hukuk alanındaki düzenlemeler doğrultusunda Megri’nin idari yapısındaki 

kurumlar ve görevliler belirlenmiştir. 

Megri Kazasında çalışılan dönemde tespit edilebilen görevliler şu şekildedir; 

 

                                                 
90 İ. Ortaylı. a.g.e. s.77–78 
91 M. Z. Pakalın, a.g.e, I, s.105 
92 M. Z. Pakalın, a.g.e, I, s.578 
93 M. Z. Pakalın, a.g.e, III, S.122 
94 M. Z. Pakalın, a.g.e, II, s.223 
95 İ. Ortaylı, a.g.e. s. 101  
96 İ. Ortaylı, a.g.e. s.32. 
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ça. Kaymakamlar 

1-Kaymakam Ali Rıza Abdurrahman97 

2-Kaymakam İbrahim Bey b. Yunus98 

 çb. Megri Kazası Meclis İdaresi Komisyon Üyeleri: 

1- İbrahim Efendi99 

 2-Hacı Mehmet Efendi100 

çc. Megri kazası Maarif Komisyonu: 

1- Kesik kapı mahallesinden Tüpçü İsmail Ağa101 

2- Aza İbrahim Efendi102 

çç. Megri Kazası Nafi’a Komisyonu: 

1- Belediye kâtibi Eşref b. Murat 103 

2- Megri Mukavelât Muharriri Kâmil104  

3- Zabıta memuru Sabık Yüzbaşı Mehmet Efendi105 

çd. Ticaret ve Ziraat Komisyonları: 

1-Eytam müdürü İbrahim Efendi 106 

2-Mal müdürü Refiki Mehmet Efendi 107 

3-İcra mübaşiri Hüseyin Efendi108 

4-Maliye tahsildarı Der’liyeli Yaşar Efendi ibn-i Mehmet109  

5-Ziraat odası kâtibi Hasan Efendi110 

6-Rüsumat memuru İbrahim Efendi111 

7-Aza Yâni112 

                                                 
97 Megri Şer’iye Sicili 160, s.55 belge no:111 
98 Megri Şer’iye Sicili 160, s.202 belge no: 67 
99 Megri Şer’iye Sicili 160, s.56 belge no: 123 
100 Megri Şer’iye Sicili 160, s. 55 belge no: 122 
101 Megri Şer’iye Sicili 160, s.33, belge no:73 
102 Megri Şer’iye Sicili 160, s.34, belge no: 74 
103 Megri Şer’iye Sicili 160, s.60, belge no:119 
104 Megri Şer’iye Sicili 160, s.61, belge no: 119 
105 Megri Şer’iye Sicili 160, s.80, belge no: 147 
106 Megri Şer’iye Sicili 160, s.3, belge no: 7 
107 Megri Şer’iye Sicili 160, s.4, belge no: 9 
108 Megri Şer’iye Sicili 160, s.15, belge no:37 
109 Megri Şer’iye Sicili 160, s.16, belge no:38 
110 Megri Şer’iye Sicili 160, s.20, belge no:50 
111 Megri Şer’iye Sicili 160, s.39,belge 83 
112 Megri Şer’iye Sicili 160, s.60, belge no:119 
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8-Aza Ebubekir Sıddık113 

9-Bey tül-Mâl memuru İbrahim Ethem Efendi114 

10-Vekil-i Mal Refik Mehmet Efendi115  

11-Liva Evkaf müdürü Cemil Efendi116 

12-Sandık Emini Zarel-embos Efendi117 

13-Rüsumat müdürü İzzet Efendi118 

14-Evkaf müdürü vekili İbrahim Efendi119 

15-Rüsumat Kolcısı Ömer Ağa bin Veli120 

çe. Mahkemeler ve Görevliler: 

1-Bidayet Mahkemesi: Naip Efendi121 

2-Ticaret mahkemesi: Naip Efendi122 

3-Muhakemat Baş Kâtibi Hafız Yusuf Ziya Efendi123 

4-Mahkeme-i Şer’iye Kâtibi Süleyman Zühdü Efendi124 

5-Mahkeme-i Bidayet Kâtibi Hüseyin Efendi125 

6-Megri Naibi Mehmet Arifi Efendi126  

7-Mihail :B: Kacar ve Nasıl Efendi127 

8-Mahkeme-i Şer’iye Muhasırı Ali Efendi128 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
113 Megri Şer’iye Sicili 160, s.60, belge no:119 
114Megri Şer’iye Sicili 160, s.62, belge no:121 
115  Megri Şer’iye Sicili 160, s.62, belge no:127 
116  Megri Şer’iye Sicili 160, s.66, belge no:127 
117 Megri Şer’iye Sicili 160, s.80, belge no:147  
118 Megri Şer’iye Sicili 160, s.84, belge no:151 
119 Megri Şer’iye Sicili 160, s.150, belge no:13 
120Megri Şer’iye Sicili 160, s.153, belge no:3 
121 A.V.S. H. 1320. s. 407–408 
122A.V.S. H. 1320. s. 407–408 
123 Megri Şer’iye Sicili 160, s.1, belge no:2 
124Megri Şer’iye Sicili 160, s.1, belge no:2 
125 Megri Şer’iye Sicili 160, s.1, belge no:2 
126 Megri Şer’iye Sicili 160, s.3, belge no:6 
127Megri Şer’iye Sicili 160, s.3, belge no:6 
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9-Kâtip Halil Efendi129 

10-Üzümlü mahkeme-i şer’iyesi mübaşiri Emin Üzümlü İbrahim Efendi130 

11-Emlak kâtibi Yusuf Ziya131 

12-Mahkeme-i Şer’î kâtibi Kemasal Halil b. Hasan132  

13-Mahkeme-i Bidayet musavelat muharridi Mehmet Kâmil133 

14-Dava Vekili Yahya Efendi134 

15-Şer’iye Kâtibi Halil Efendi135 

16-Dava vekili Hacı Yani Kostantiniye136 

17-Mahkeme-i Nizamiye başkâtibi Yusuf Menya Efendi137 

18-Mahkeme-i Nizamiye Mübaşiri Hüseyin Efendi138 

19-Mahkeme-i Şer’iye Kâtibi Halil Efendi139 

20-Mahkeme azası Endun Lâzaridi Efendi140 

çf.Askeri Görevliler: 

1-Yüzbaşı Mustafa Efendi141 

2-Mülazım-ı Evvel Mehmet Efendi142 

3-Mülazım-ı Sani Nuri Efendi143 

4-Tabur Kâtibi Arif Efendi144 

çg.Ziraat Bankası Görevlileri: 

1-Reis Hacı Yani Efendi145 

2-Aza Hacı Mehmet Efendi146 

3-Aza Ahmet Ağa147 

                                                                                                                                               
128 Megri Şer’iye Sicili 160, s.18, belge no:45 
129 Megri Şer’iye Sicili 160, s.46, belge no:94 
130 Megri Şer’iye Sicili 160, s.54, belge no:108 
131 Megri Şer’iye Sicili 160, s.55, belge no:111 
132 Megri Şer’iye Sicili 160, s.56, belge no:111 
133 Megri Şer’iye Sicili 160, s.54, belge no:111 
134 Megri Şer’iye Sicili 160, s.58, belge no:116 
135 Megri Şer’iye Sicili 160, s.59, belge no:117 
136 Megri Şer’iye Sicili 160, s.59, belge no:118 
137 Megri Şer’iye Sicili 160, s.74, belge no:138 
138 Megri Şer’iye Sicili 160, s.74, belge no:138 
139 Megri Şer’iye Sicili 160, s.153, belge no:2 
140 Megri Şer’iye Sicili 160, s.198, belge no:60  
141 A.V.S. H. 1320, s.407–408. 
142 A.V.S.H. 1320, s. 407–408. 
143 A.V.S.H. 1320, s.407–408. 
144 A.V.S.H. 1320, s.407–408. 
145 A.V.S.H. 1320, s.407–409. 
146 A.V.S.H. 1320, s.407–409. 
147 A.V.S.H. 1320, s.407–409. 
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4-Muhasebe katibi Ahmet Ali Efendi148 

çğ.Çeşitli Memurluklar ve Görevliler: 

1-Neşir Odası Kâtibi Hasan Efendi149 

2-Polis memuru Ahmet Efendi150 

3-Nüfus Kâtibi Hafız Haseni Efendi151 

4-Telgraf ve Posta memuru Salim Efendi zâde Osman Hayri Efendi152 

5-Orman karyecisi Mustafa Muğlalı153 

6-Nüfus memuru Cemal Efendi154 

7-Vekil kâtibi Tapu Mehmet 155 

8-Maden çavuşu Mustafa ibn-i Hacı Abdâ156 

9-Telgraf çavuşu Keresteci zade İsmail Hakkı Efendi157 

10-Telgraf kovası Trabzonlu Hacı İbrahim bin Mustafa 158 

çh. Yerel ve Mahalle İdari Görevliler: 

1-Belediye kalfası Dursu159 

2-Belediye çavuşu Tahir Efendi160 

3-Belediye Süpürgecisi Örenli İsmail 161 

4-Belediye kâtibi Sabık-ı Müteveffa Eşref Efendi162 

5-Reji kolcısı Ahmet bin Veli163 

1.Muhtarlar: 

1-Hacı Develi oğlu Nikola164 

2-Çoban Hasan oğlu Yusuf 165 

3-Ağa Bedosil oğlu Pavli166 

                                                 
148 A.V.S.H. 1320, s.407-409. 
149 Megri Şer’iye Sicili 160, s.3, belge no:6 
150 Megri Şer’iye Sicili 160, s.3, belge no:7 
151 Megri Şer’iye Sicili 160, s.4, belge no:7 
152 Megri Şer’iye Sicili 160, s.4, belge no:11 
153 Megri Şer’iye Sicili 160, s.17, belge no:41 
154 Megri Şer’iye Sicili 160, s.18, belge no:45 
155 Megri Şer’iye Sicili 160, s.60, belge no:119 
156 Megri Şer’iye Sicili 160, s.63, belge no:123 
157 Megri Şer’iye Sicili 160, s.153, belge no:2 
158 Megri Şer’iye Sicili 160, s.153, belge no:2 
159 Megri Şer’iye Sicili 160, s.62, belge no:121 
160 Megri Şer’iye Sicili 160, s.83, belge no:150 
161 Megri Şer’iye Sicili 160, s.83, belge no:150 
162 Megri Şer’iye Sicili 160, s.117, belge no:35 
163 Megri Şer’iye Sicili 160, s.153, belge no:2 
164 Megri Şer’iye Sicili 160, s.1, belge no:3 
165 Megri Şer’iye Sicili 160, s.2, belge no:4 
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4-Hasan oğlu Mustafa 167 

5-İsmail oğlu Mustafa 168 

6-Irkıncı oğlu Osman 169 

7-Hasan Ağa ibn-i Hasan170 

8-Yâni Efendi171 

9-Pavlaki İtmatiyadi Efendi172 

10-Ömer çavuş173 

11-Davud oğlu Hasan oğlu Bekir174 

12-Molla Halil bin Mustafa 175 

13-Koca Ahmed oğlu Hasan 176 

14-Hacı Veli oğlu Ahmet bin Mehmet177 

15-Vasil Veled Hacı Suha 178 

16-Ahmet Fevzi 179 

17-Mehmet bin Mustafa 180 

18-Süleyman bin Kerim 181  

19-Ali Raylı oğlu Kadir b. Ali182 

20-Tavaslı Hasan Şevki Ağa183 

21-Hasan-i Şevki184 

22-Osman Ağa oğlu Ahmet185 

23-Hacı Vasil Kostanti186 

24-Muhtar-ı evvel187 
                                                                                                                                               
166 Megri Şer’iye Sicili 160, s.3, belge no:7 
167 Megri Şer’iye Sicili 160, s.6, belge no:16 
168 Megri Şer’iye Sicili 160, s.10, belge no:25 
169 Megri Şer’iye Sicili 160, s.12, belge no:28 
170 Megri Şer’iye Sicili 160, s.17, belge no:41  
171 Megri Şer’iye Sicili 160, s.17, belge no:42 
172 Megri Şer’iye Sicili 160, s.17, belge no:42 
173 Megri Şer’iye Sicili 160, s.18, belge no:44 
174 Megri Şer’iye Sicili 160, s.19, belge no:48 
175 Megri Şer’iye Sicili 160, s.20, belge no:50 
176 Megri Şer’iye Sicili 160, s.21, belge no:51 
177 Megri Şer’iye Sicili 160, s.23, belge no:59 
178 Megri Şer’iye Sicili 160, s.24, belge no:61 
179 Megri Şer’iye Sicili 160, s.34, belge no:74 
180 Megri Şer’iye Sicili 160, s.34, belge no:74 
181 Megri Şer’iye Sicili 160, s.58, belge no:116 
182 Megri Şer’iye Sicili 160, s.65, belge no:125 
183 Megri Şer’iye Sicili 160, s.66, belge no:126 
184 Megri Şer’iye Sicili 160, s.79, belge no:146 
185 Megri Şer’iye Sicili 160, s.96, belge no:8 
186 Megri Şer’iye Sicili 160, s.114, belge no:32 
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25-Molla Mehmet188 

26-Musa çavuş189 

27-Vekil-i Ağa Loduz oğlu Pavli190 

28-Keçiler karyesi muhtarı evveli Yusuf191 

2.Dini Görevliler: 

2.1.Hatipler 

1-Tavaslı muhtar Hasan Ağa Cami-i şerif Hatibi Salih Efendi192 

2-Mustafa bin Hasan 193 

2.2.İmamlar: 

1-Hatip oğlu Molla Halil194 

2-Salih oğlu Ömer195 

3-Mehmet bin Hasan 196 

4-Ömer Efendi oğlu Arif Efendi197 

5-Hafız Mehmet Efendi198 

6-Molla Osman bin İsmail 199 

7-Mucasir oğlu Molla Osman 200 

8-Hulpi oğlu Molla Mehmet201 

9-Münih oğlu Molla Mehmet b. Mustafa 202 

10-Murat Hilmi Efendi203 

11-Gökçe Ovacık Karyesi imamı Mehmet204 

12-İbrahim oğlu Mustafa 205 

13-Hasan bin İbrahim 206 
                                                                                                                                               
187 Megri Şer’iye Sicili 160, s.139, belge no:62   
188 Megri Şer’iye Sicili 160, s.139, belge no:62 
189 Megri Şer’iye Sicili 160, s.152, belge no:1 
190 Megri Şer’iye Sicili 160, s.175, belge no:31 
191 Megri Şer’iye Sicili 160, s.175, belge no:32 
192 Megri Şer’iye Sicili 160, s.30, belge no:69 
193 Megri Şer’iye Sicili 160, s.139, belge no:62 
194 Megri Şer’iye Sicili 160, s.5, belge no:14 
195 Megri Şer’iye Sicili 160, s.6, belge no:16 
196 Megri Şer’iye Sicili 160, s.10, belge no:25 
197 Megri Şer’iye Sicili 160, s.12, belge no:28 
198 Megri Şer’iye Sicili 160, s.17, belge no:41 
199 Megri Şer’iye Sicili 160, s.18, belge no:44 
200 Megri Şer’iye Sicili 160, s.19, belge no:48 
201 Megri Şer’iye Sicili 160, s.21, belge no:51 
202 Megri Şer’iye Sicili 160, s.23, belge no:59 
203 Megri Şer’iye Sicili 160, s.34, belge no:74 
204 Megri Şer’iye Sicili 160, s.34, belge no:74 
205 Megri Şer’iye Sicili 160, s.58, belge no:116  
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14-Mehmet Rüştü Efendi207 

2.3.Hafızlar: 

1-Kebir İbrahim Hafız Mehmet Raşid Efendi208 

 

C-SOSYAL VE EKONOMİK DURUM 

Sosyal yapı toplumsal statü ve tabakalaşmayı belirleyen ekonomik yapıyla da 

alakalı olarak devletin halkıyla olan ilişkilerinde bir kıstas özelliği gösteren ayrıma göre 

imparatorluk halkı yönetenler ve yönetilenler şeklinde tasnif edilmektedir.209 

Yönetenler devletin görevlileri durumunda olan ve sultanı yargı ve yürütme 

otoritesini temsil edip uygulayanlar ile halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak 

maksadıyla çeşitli vakıflardan elde ettikleri görevi ifa eden müesseselerde görevli olan 

ve hizmetleri karşılığında birtakım vergilerden muaf tutulan kimseler dâhil 

edilmektedir.210 Yönetilenler şehirlerde ticaret ve zanaatla uğraşan, bunun yanında bağ-

bahçe ziraatıyla geçimini temin edenlerin yanı sıra ekseriyeti kırsal kesimde doğrudan 

ziraat ve hayvancılıkla uğraşan devletten kendilerine sağladığı can ve mal güvenliğine 

karşılık vergi vermekten mükellef tutulan reayadan oluşmaktadır. Her iki grupta çeşitli 

sosyal statü ve ekonomik durumlarıyla alakalı olarak bir takım tabakalara ayrılmaktadır. 

Burada bütün sosyal tabaka ve ekonomik gelişmelerin tesiri olmakla beraber toplumun 

daha çok devletin kendi konumunu muhafaza edici gayelerle organize edilmiş 

olduğudur. Toplumun sosyal yapısını büyük oranda aktif bir şekilde devlet 

yönlendirmektedir.211 Başlangıcından günümüze kadar her beşeri toplumun durumuna 

göre, daha karmaşık tabakalaşmalar ihtiva ettiği bir gerçektir.212 

Devlet toplum aile ve fert sıralamasıyla büyük organizasyonu ve bunların teşkil 

ettiği grupları ve bunlar arasındaki ilişkileri kapsadığına göre toplumun farklı 

gruplardan oluşması ve bunların ahengi ile oluşan bu sistemin her bir bölümünün tahlil 

edilmesiyle mevcut sosyal durumlar daha iyi ortaya konulabilmektedir. Megri’ye ait 

Şer’iye sicillerinden tereke taksimi vasi tayini ve mirasçıların tespitleri gibi başlıca 

                                                                                                                                               
206 Megri Şer’iye Sicili 160, s.65, belge no:125 
207 Megri Şer’iye Sicili 160, s.66, belge no:126 
208 Megri Şer’iye Sicili 160, s.1, belge no:2 
209 Stanfort J. Shaw. Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye I, İstanbul 1982, s.162. 
210 M. Akdağ, a.g.e,s.114 
211 S. J. Shaw, a.g.e, s.166. 
212 Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Kazası ve Sosyal Tarihi, Ankara 1985, s.60. 
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bölümlerden genelleme yapmak mümkün değildir. Fakat bu bilgiler Megri’de sosyal ve 

ekonomik yapıyı değerlendirme ve ortaya koyma bakımından önemli sayılabilir. 

a.Sosyal Yapı Nüfus ve İçtimai Zümreler 

Megri bölgesi Menteşe ismini kurdukları beyliğe veren fetihleri ile beraber Türk 

nüfusu ile dolarken İslâm ve Türk adetleri bölgenin kültür hayatına damgasını 

vurmuştur.213  

Türk nüfusu bölgeye kısa zamanda hakim olup Türkmen boyları tarafından 

yoğun şekilde yerleşme başladı.214 Bu tarihten itibaren Türk nüfusu bölgenin tek hâkimi 

olmuştur.1831 tarihli Osmanlı devleti nüfus sayımında Mehmet Besim Efendi’nin 

düzenlediği verilere göre Menteşe yöresinin Müslüman erkek nüfusu büyük bir 

çoğunluğu oluşturmaktadır.1885–1914 döneminde Menteşe sancağının nüfus dağılımı 

değişimi şu şekildedir: 

 

Topluluk Adı   1885   1914 

Müslüman    135207  188916 

Rum/Ortodoks  10172   19923 

Ermeni Grogeryen  -------   13 

Yahudi    500   1615 

Toplam   145879  210467 

1890 başlarında Megri kentinin toplam 1500 olan nüfus dağılımı şu şekilde 

verilmektedir. 

Topluluk adı     Nüfus 

Müslüman      737 

                                                 
213 Megri’nin nüfus yapısı itibariyle tarih boyunca Anadolu’daki nüfus hareketliliğinin Antikçağ öncesi ve 
sonrası ile Ortaçağdaki yapısı, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyet devri ile ilişkili olduğu 
bilinmektedir. Anadolu’nun tıpkı diğer bölgelerinde olduğu gibi sosyal ve kültürel yapının temellerinin 
bu doğrultuda geliştiğini vurgulamak mümkündür. Nüfus yapısını ortaya koyarken Anadolu’da 
Türkleşmenin mevcudiyeti ve Türkmen göçlerinin etkisi ile Anadolu’da yaşayan Rumların ve birçok Rum 
kentinin Türkleştirilmesi anlaşılmaktadır. Esasen Menteşe bölgesi XIII. yy’da buraları tamamen ele 
geçiren Menteşe oğulları tarafından Türkleştirilmiştir. P. Wittek, a.g.e. s.27, Bu iddianın yanında 
Anadolu’nun mevcut nüfusunun etnik, dini ve kültürel yapısını da değiştirerek artırdığı, geliştirdiği 
iddiaları da ortaya konulabilir. Bu konu da Evliye Çelebi Menteşe Bölgesi içerisinde yer alan Muğla ve 
Muğla kalesinden bahsederken “Muhli Bey’i Mahanda iken rüyasında Hz. Peygamberi görüp Müslüman 
olmuş, Dar ahi boy beyi olmuş Muğla kalesini zapt etmiştir. Sonradan Müslüman olduğu için Muğla Bey 
derler. Çünkü Farsça da kefereye Muğ derler” ifadeleri yörenin Türkleşmesi ve İslamlaşması hakkında 
çeşitli fikirler ortaya koymaktadır. Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi VIII,(Nşr. Mehmet 
Zılloğlu İstanbul 1985, s.577.   
214 Geniş bilgi için Faruk Sümer, Tarihleri-Boy Teşkilatı Destanları Oğuzlar(Türkmenler), İstanbul 
1999 



 29

Rum/Ortodoks    700 

Yabancı      37 

Yahudi      26 

Toplam      1500 

1903 tarihli Aydın vilayeti salnamesinde Muğla ve Muğla merkez kazanın 

toplam nüfusları ise 10215 ve 41446 olarak kaydedilmektedir.215 Bu dönemde Muğla da 

8934 Muğla merkez kaza da ise 39100 müslüman yaşamaktadır. 

1904 ve 1907 tarihleri arasında ise Megri kazasına ait nüfus dağılımı ve bu 

dağılımın etnik gruplara göre oranları da şu şekildedir. İslâm 417, Rum 589, Ermeni 7, 

Musevi 7, Ecnebi 7, Yabancı 280 yekûn 1307 olarak gözükmektedir.216  

aa. Aile Hayatı 

Aile bütün insan toplumlarında bulunan bir ilk gruptur; İnsanın en derin ve 

köklü kısmen organik nitelikteki özelliklere dayanan aile evrensel bir sosyal kurumdur. 

Aile evlenme yoluyla iki kişi arasında sadık bir ilişki kurmakta ve bunların toplum 

tarafından kabul edilir biçimde çocuk yapmalarını sağlamaktadır.217 

Osmanlı kanunnameleri idari, askeri, sosyal ve ekonomik konularda bölge ve 

toplumlara göre düzenleyici hükümler getirirken zaman zaman fıkhın muamelat kısmını 

ilgilendiren konularda evlenme, boşanma ve miras usülleri ile ilgili konuları İslâm 

hukukunun alanı içerisinde bırakmıştır. İslam da kutsal bir yapı addedilen aile yalnız 

meşru bir nikah ile kurulabilir. Osmanlı toplumunda nikahlar kadı veya mahalle 

imamları tarafından kıyılırdı. Yapılan nikahlar daha sonra çiftler arasında çıkabilecek 

problemleri çözmek amacıyla sicillere kaydediliyordu.218 

ab. Ailenin Kurulması 

Osmanlı aile hukuku İslam aile hukukunun tespit ettiği ilkeler çerçevesinde 

oluşmuştur.219 Bu ilkelere ters düşmeyen bazı örf ve adetlerden kaynaklanan 

uygulamalara da müsaade edilmiştir.220 Bir erkeğin aynı anda evli bulunabileceği eş eş 

sayısını da bu ilkeler belirlemiştir. İslam dini erkeklere aynı anda dört kadınla evliliğe 

müsaade etmesine rağmen bu güne kadar tereke kayıtlarından Türkler arasında çok fazla 

                                                 
215 Heyet, “Muğla” Yurt Ansiklopedisi V , s.5868-5870. 
216 A.V.S, H.1320- 1323, S.399. 
217 Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, Ankara 1982, s.214-215. 
218 Asım Yediyıldız, Şer’iye Sicillerine Göre Bursa Sancağı, Ankara 1988, s.47. 
219 Akif Aydın, İslam Aile Hukuku II, İstanbul 1985, s.434 
220 İlber Ortaylı, “Osmanlı Aile Hukukunda Gelenek, Şeri’at ve Örf” , Sosyo-Kültürel Değişme 
Sürecinde Türk Ailesi, Ankara 1992, s.456. 
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eşle evliliğin tercih edilmediği görülmektedir.221 160 nolu defterde de genellikle tek eşle 

evlilik Megri’de tercih edilmiştir. 

 

ac.Mehir 

Mehir evlenirken gelin adayına verdikleri belli miktardaki para veya eşyadır. 

Mahiyeti farklı olmakla birlikte Orta Asya Türkleri arasında buna kalın veya serp 

deniliyordu. Cahiliye dönemi Araplarında kızın babası kardeşi veya akrabalarından 

birine mehir olarak bu paranın verilmesi gerekiyordu. İslam hukukunda da yer alan bu 

adet biraz mahiyet değiştirmiştir.222 Mehir olarak geçen mehir lügatteki anlamı da 

evlenirken erkek tarafından kadına verilen nikâh bedeli olarak izah edilmekle birlikte 

İslam hukukuna göre bir Müslim kişi ile evlenen kadın mehir namı ile bir mala hak 

kazanır. Mehir, erkeğin evlenirken kadına verdiği veya ileride ödemek üzere taahhüt 

ettiği para veya emtia cinsinden değer ifade eden şeydir.223 Erkek kararlaştırılan mehri 

hemen verebileceği gibi ileri bir tarihe de ödemeyi tecil edebilir. Peşin ödendiğinde 

“Mehir-i Muaccel” ileri tarihe ertelendiğinde ise “Mehri Muaccel” olarak 

adlandırılmaktadır.224Mehir miktarının tayin edilmesi bakımından mihr-i misl ve mehr-i 

müsemma şeklinde iki kısma ayrılmaktadır. Miktarları tayin edilmişse buna “mehr-i 

müsemma” tayin edilmemişse “mihr-i misl” denirdi. Mehr-i misl denilirken gelin 

adayının sosyal ve ekonomik seviyesindeki diğer kadınların aldıkları mehir esas 

alınırdı.225 

Megri’ye ait şer’iye sicilindeki kayıtlarda belirtilen hususları doğrulayan 

örnekler bulunmaktadır. Megri kazasına tabi’ Kara çulha karyesinde sakin iken vefat 

iden Çoban Hasan ibn-i Abdullah’ın terekesinden zevcesi Raziye’ye 301 kuruş mehri 

müeccel ayrılmıştır.226 Tereke taksimleri dışında şer’iye sicilinde mihri müeccelle ilgili 

diğer tespit ettiğimiz kayıtlar arasında nikâh akdine dair İsmail kızı Dursuna’nın sene-i 
                                                 
221 Geniş bilgi için bkz. Sait Öztürk, İstanbul Tereke Defterleri, İstanbul 1995. 
222 Yediyıldız., a.g.e, s.49. 
223 Mehir doğrudan doğruya kadının malıdır. Diğer mallarda olduğu gibi ondada istediği şekilde tasarruf 
yetkisi vardır. Mehir nikâhın şartlarından olmayıp neticelerinden biri olduğu nedeni ile nikâh esnasında 
belirtilmese hatta verilmeyeceği belirtilmese bile mehire hak kazanır. Said Öztürk, a.g.e, s.220; İslam 
hukukunda yer alan bu adet biraz mahiyet değiştirmiştir. Mehri miktarına bir sınırlama getirmeyen İslam 
bunun tayinini her toplumun kendi örfüne bırakmış ve bunu tamamen kadının hakkı olarak kabul etmiştir. 
Kadın isterse bu hakkından vazgeçebilir. Ö. N. Bilmen, a.g.e, s.221. Mehir kadının bedeli değil bir ömür 
boyu yaşama arzusunun sembolik bir alametidir. Hediye kabilindendir. Kadınlara mehirlerine bir bağış 
olarak verin Nisa Suresi, 4.ayeti ile açıklandığı üzere hediye kabili olduğu daha bir açıklık 
kazanmaktadır.     
224 S. Öztürk, a.g.e, s.220. 
225 Halil Cin., İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara 1974, s.217. 
226 Megri Şer’iye Sicili, 160 s.101 belge No:14 
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hicriyesi Ramazan-ı şerifin yigirmi birinci günü Kesteb karyesinin aşar mahallesinde 

851 kuruş mihr-i muaccel ve müeccel ile nikâhlandığı ve bu nikâhla ilgili olarak şahitler 

huzurunda da gerçekleştiği tespit edilmiştir.227  

aç. Nafaka 

Nafaka; Lügatte, çıkmak, gitmek, sarf etmek anlamlarına gelen nafaka kelimesi, 

fıkıh ıstılahında ise yiyecek, elbise ve içinde duracak ev, oturma gibi şeylere 

denmektedir.228 İslam hukukuna göre evlilikten itibaren kadının meşru bütün ihtiyaçları 

kocasına aittir. İslam dini ailenin yeme, içme, giyme ve barınma masraflarının 

karşılanmasını tamamen kocasına yüklemiştir. Erkek bir iş dolayısıyla uzak bir yere 

gitmesi durumunda olduğu gibi, kadının boşandıktan sonra beklemesi gereken iddet 

süresince ailesinin nafakasını da karşılamak zorundadır.229 Bu konular İslam 

hukukçuları tarafından uygulamaya esas teşkil eden Kur’an-ı Kerim ve hadislere göre 

değerlendirilmiştir.230 Bütün İslam hukukçuları da zevcenin nafakasının kocası 

tarafından karşılanması gerektiğini her zaman kabul etmişlerdir. Nafakanın sebepleri 

karı-kocalık, hısımlık ve mülkiyettir. Hısımlıktan doğan nafaka ana, baba ve evlatlarına 

şamildir.231 

Kocanın eşine temini ile mükellef bulunduğu nafaka hayatın devamı için gerekli 

vasıtaların hepsi için özetle yiyecek-içecekler, giyecekler mesken tedavi ve ilaçlar v.b. 

kapsamaktadır.232 Nafaka konusunda Megri’ye ait şer’iye sicilinde belirttiğimiz 

hususlarla ilgili tespitleri görmek mümkün olmuştur. Bunlardan Megri kazasına tabi’ 

Kara çulha karyesinden Kazman oğlu Ahmet’in nikâhlı eşinden olan oğulları Yakup ve 

Ahmet Ali ile küçük kızları Şehriye ve Hatice ve Mihriban’ın nafakası ile ilgili itam 

sandığından talepte bulunması bir örnektir.233  

ad. Talâk 

Talak, lügatte boşanmak, hissi ve manevi bir kayıttan kurtulmak manasına gelir. 

Fıkıh ıslahında ise belirli sözlerle nikâh akdini kaldırmak demektir.234 İslam dini evliliği 

                                                 
227 Megri Şer’iye Sicili 160 s.194 belge No: 55 
228 Ö.N. Bilmen, a.g.e,II, s.472. 
229 Ö.N.Bilmen, a.g.e,II, s.476. 
230 “Boşandığınız, fakat iddeti dolmamış kadınları gücünüzün nispetinde kendi oturduğumuz yerde 
oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğurmalarına kadar 
nafaka verin” Bkz. Talak Suresi, ayet:6 ; Bir Hadis-i Şerif’de ise “Sizin hayırlılarınız, kadınlar için 
hayırlı olanınızdır.” Buyrulmaktadır. Bkz. Ö.N.Bilmen Büyük İslam İlmihali, Ankara 1992, s.480. 
231 H. Cin, a.g.e, s.197. 
232 S. Öztürk, a.g.e. s.231. 
233 Megri Şer’iye Sicili 160, s.91 belge No:1 
234 Ö.N.Bilmen, a.g.e, s.184. 
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teşvik ederek aileye büyük önem vermiş ve hayat boyu sürmesi içinde şiddetli 

geçimsizlik gibi sebepler dışında boşanmayı hoş görmemiştir. İslam da talak hakkı 

erkeğe verilmiştir. Boşanma talak-ı bain ve talak-ı riç’i olmak üzere iki kısımda ele 

alınmıştır. Talak-ı bain suretiyle boşanmada erkek boşadığı hanımı bir başkasıyla 

normal bir evlilik geçirip ondan boşanmadıkça alamaması talak-ı bain de erkek sahip 

olduğu üç boşama hakkından sadece bir veya ikisini kullanmışsa tekrar yeni bir mehir 

ve nikâh aktı ile hanımına dönebiliyordu. Talak-ı riç’i de ise kocanın hanımının iddeti 

içinde yeniden kendisine dönebilecek şekilde yaptığı boşanmalar olup yeni bir mehir ve 

akit gerekli görülmemiştir.235  

Megri’ye ait şer’iye sicilinde daha ziyade boşanmayla ilgili yukarıda belirtilen 

fıkhı usullerden ziyade boşanma sonrası çocukların durumu ve nafaka yönlerine ait 

örnekler vardır. Bunlardan Megri kasabasında vefat iden Halil Efendi ibn-i Mehmet’in 

boşandığı eşine ve çocukları Devriye, Faika ve Canan’a bıraktığı terekesi bir örnektir. 

ae. Vasi Tayini 

Bir kimsenin ölümünden sonra buluğa ermeyen çocuklarının mallarının 

korunması ve işlerini yürütmesi için onların üzerine tayin ettiği kimseye İslam 

hukukunda vasi denir. Hür, akıl, baliğ ve müstakim olması gereken vasiyi kişi 

ölümünden önce belirlemişse hâkim tarafından vesayet hakkına sahip olanlardan biri 

vasi olarak tayin edilir. Böylece ölen kişilerin malları takip edilecek işleri de güvence 

altına alınırdı.236  

Megri’ye ait Şer’iye Sicilinde incelenen 312 hükümden büyük bir çoğunluğu 

vasi tayinine aittir. Vasi tayinlerini gerekli kılan sebeplerin başında öksüz kalan 

çocuklar bunların nafakaları ve yetiştirilmeleri başlıca gerekçe olmuştur. Megri Şer’iye 

Sicilinde başlıca örnekler arasında bir kaçı şunlardır: Megri kazasının Çatallar 

karyesinden iken vefat iden Çavuş oğlu Hasan bin Abdullah’ın küçük oğlu Mustafa ve 

küçük kızı Keldani’nin işleri için itam müdürü İbrahim Efendi’nin vasi tayin 

edilmesidir.237 Diğer bir örnekte Megri kazasına tabi’ Ebecik dere karyesinden iken 

vefat iden Münih oğlu Hüseyin bin Mustafa ve Abdullah’ın küçük oğlu Rüştü’nün 

işlerinin düzenlenmesi için vasi tayin edilmiştir.238  

af. Cemaatler 

                                                 
235 Ö.N.Bilmen, a.g.e, s.234. 
236 B.Yediyıldız., a.g.e,s.60. 
237 Megri Şer’iye Sicili 160, s.21 belge No:53. 
238 Megri Şer’iye Sicili 160, s.23 belge no:59. 
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Menteşe Beyliğinin kurulduğu dönemde ve sonrasında Osmanlı Devleti’ne 

sürekli olarak Türkmen veren üç yerden biri olan Menteşe bölgesi Türkmen boyları ve 

cemaatlerinin yoğun olarak yerleştiği merkezlerden birisi olmuştur. Fakat kısa bir 

dönemi içeren bu defterde tamamının yazılmış olması mümkün değildir. Mahkemeye 

yansıyan olaylara bağlı olaylara isimleri geçen cemaat ve aşiret isimleri şu şekildedir; 

Tahtacı Aşireti239, Kötekli Aşireti240, Tahtacı Aşireti241, Yeni Osmanlı Aşireti242, 

Köstekli Aşireti243, Kabityan Aşireti244, Hacı Kareli Aşireti245, Kara Hacılı Aşireti246, 

Yekime nenli Aşireti247 

ag. Lakaplar 

Lakaplar toplumun tabakalarını, insanlar arasında ilişkileri daha iyi 

anlayabilmemiz açısından büyük öneme sahiptir. Hele soyadının kullanılmadığı 

dönemde lakaplar insanların soy ve sopları açısından bir nüfus kağıdı rolü oynamıştır. 

Belgelerde rastladığımız lakapları hüküm numaralarına göre vermeğe çalıştık. Oldukça 

sık geçen lakapları dipnotsuz olarak baş tarafta zikrettik. İsimlerden sonra geçen oğlu 

ifadelerinde yanlış anlaşılmaması için eğer kişinin babasının ismiyle anıldıysa bunları 

listemize almadık. 

Ağa, Bey, Efendi, Beyefendi, Seyyid, Hoca, Hacı, Molla, Deli, Hafız, Efendi 

zade, Benahozoğlu248, Çoban Hasan249, Çavuşoğlu250, Frenkli oğlu251, Koyuncu zade252, 

Abalı zade253, Hatip oğlu254, Kemik oğlu255, Filli oğlu256, Köseoğlu257, Anbarcıoğlu258, 

Küçük Ahmed259, Kanber oğlu260, Dellal Osman261, Avcı oğlu262, Çobvarubanoğlu263, 
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260 Megri Şer’iye Sicili 160, s.9 belge No:22 
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Irkıncıoğlu264, Çakal oğlu265, Sarı İlyas266, İmamoğlu267, Koca Sarı268, Kisenoğlu269, 

Sırlıklı oğlu270, Kırbık Mehmed271, Kara hisarlı İsmail272, Kılancı oğlu273, Arifli oğlu274, 

Kara Mihal275, Tavaslı Hasan276, Münih oğlu277, Çil Hasan278, Kahveci İsmail279, İnce 

Ali280, Timur oğlu281, Tübcü İsmail282, Camuzoğlu283, Avcı zade284, Çatal oğlu285, 

Çayan oğlu286, Kaba oğlan 287, Gazi oğlu288, Dutçu oğlu289, Demir hacı290, Kalemci 

oğlu291, Takırlı Mustafa292, İbradili İbrahim293, Deve oğlu294, Kalaycı oğlu295, 

Haburoğlu296, Karamanlı oğlu297, Gümüş oğlu298, Kazman oğlu299, Gök Hüseyin300, Kaz 

oğlu301, Gök Ali302, Matırlışlıoğu303, Baltacı oğlu304, Gökmen oğlu305, Kulak oğlu306, 
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Çaylı oğlu307, Hafız oğlu308, Helvacı oğlu309, Kalyoncu oğlu310, Keresteci zade311, 

Berber oğlu312, Kemahlı İbrahim313, Katırcı Dimitri314, Borgallıoğlu315, Kakıkoğlu316, 

Gökçe oğlu317, Kardaşlıoğlu318, Kör Hüseyin319, Elmacı Hüseyin320, Teke oğlu321. 

ağ. Megri Şer’iye Sicilinde Vakıf 

Vakıf Arapça da durdurmak, alıkoymak manasında olup ıslah olarak VIII. Asrın 

ortalarından XIX. Asrın sonlarına kadar ki devrede İslam ülkelerinin içtimai, iktisadi 

hayatlarında ehemmiyetli bir rol oynayan dini-içtimai bir müessesenin adıdır. Vakıf 

hukuki bir akit olup bununla bir kimse Allah’a yakın olma gayesi ile menkul ve gayri 

menkul mülk veya emlakini dini, Hayri ve içtimai bir gaye müebbeden tahsis eder.322 

Vakıf kısaca kişilerin kendilerine ait menkul veya gayrimenkul mallarını cemiyetin 

yararına bağışlamaları olarak tanımlanabilir.323 Vakıf eserleri olarak Megri’ye ait 

Şer’iye Sicilinde örnekler vardır. Bunlardan Aydın vilayeti dâhilinde Muğla sancağına 

tabi Megri iskelesinde Osman Efendi’nin inşa eylediği Camii şerif vakfı güzel bir 

                                                                                                                                               
305 Megri Şer’iye Sicili 160, s.105 belge No:21 
306 Megri Şer’iye Sicili 160, s.107 belge No:23 
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322 Bahaeddin Yediyıldız., “Vakıf” İ.A. XIII, İstanbul 1993, s.153-154. 
323 Osmanlı döneminde toplumdaki sosyal dengelerin büyük ölçüde vakıflardan sağlandığı bilinen bir 
gerçektir. Devlet-toplum ve fert ilişkisi açısından vakıfların yüzyıllarca sosyal barışın ve adaletin 
sağlanmasında önemli rolleri olmuştur. Özellikle Osmanlı devrinde sosyal dengeler ve ahenk vakıflar 
sayesinde yine toplumun kendisi tarafından sağlanmıştır. Toplumda yaşayan fertlerin sadece kendi 
ihtiyaçları ve çıkarları için değil toplumun ve hatta bütün canlıların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 
Osmanlı toplumunda sayısız vakıf kurulduğu hatta bunlarda güvercinler için bile vakıfların oluşturulduğu 
birçok panelde söz konusu edilir. Kişileri vakıf kurmaya sevk eden amil yani motive edici esas unsur 
inançtır, dindir. Din, özellikle İslam dini ve gelenekler, fertleri toplum için bir şeyler yapmaya fedakârlığa 
özendirmiştir. Hayır, yapmanın Müslümanlar için ne derecede önemli olduğu Kur’an ve Hadislerle 
vurgulanmıştır. Bu yüzden malını toplum yararına vakfeden veya bir eser yaptıran kişinin Allah rızasını 
kazanmasının dışında dünyada elde edeceği tek şey ismini yaptırdığı eserle anılacak olmasıdır. Bkz. M.A. 
Ünal, a.g.e, s.245–247.   
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örnektir.324 Bir başka örnekte Musa oğlu Hacı Mehmet ibn-i Ömer’in bina eylediği 

camii şerifin vakıf olarak yapılmasıdır.325  

b.İktisadi Hayat 

İnsanların zenginlikleri kullandıkları mallar ve yaptıkları işlerle belli olur. 

Defterlerde özellikle tereke kayıtlarında olan malzeme listeleri ve bunların fiyatları 

iktisadi durumu ortaya koymaktadır. Bu kayıtlar tamamen Megri’nin iktisadi durumunu 

tam olarak yansıtır mı? Hayır, yeterli değildir fakat değerlendirme için bizlere bir ipucu 

vermektedir. 

ba.Esnaf 

Megri’de bulunan esnafın tamamının bu kadar olduğunu söylemek haksızlık 

olur. Çünkü tamamının yazılmadığı bilinmektedir. Şer’iye sicilinde geçen esnaf isimleri 

şunlardır; 

Tüccar, Bakkal, Kasap, Sandalcı, Katırcı oğlu, Manifaturacı, Bakırcı, Berber, 

Kahveci, Doktor, Bahçıvan, sarraf, çoban, Baklacı, demirci, aşçı, dellal, hamal, saatçi, 

terzi, kunduracı, eskici, sirkeci, kalaycı, süpürgeci, tüpçü, Meyhaneci, değirmenci, 

oduncu, manav, tuzcu. 

bb. Üretim ve Fiyat Hareketleri 

Megri’ye ait Şer’iye Sicilinde üretilen mamullerin genel oranlarını tespit 

ettiğimiz tereke taksimlerinden kesin bir şekilde ortaya koymak mümkün olmamakla 

birlikte üretilen mamullerin çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Gıda maddeleri 

içerisinde yer alan hububat ürünlerinin özellikle bunlardan buğday, arpa ve mısır darı 

olarak kayıtlarda bulunduğunu görüyoruz. Şer’iye sicillerinde adı geçen hububatların 

yıllara göre üretim artışı ve düşüş miktarı hakkında bir tespit ortaya konulamasa da 

insan, toprak ve hayvancılık irtibatının ve incelenen döneme ait ekilen mahsuller 

hakkında bir kanaate varmak mümkündür. Kuşkusuz, Megri’de üretim faaliyetlerini 

bugünkü sanayi ürünleri ve seracılık gibi üretim çeşitleri olarak görmek mümkün 

değildir. Bunun başlıca sebebi olarak endüstri bitkilerinin ekimi ancak 1880’lerde dış 

sanayinin ihtiyacı sebebiyle pamuk ve tütün gibi ürünlerin ekiminin yapılması ile 

ilgilidir.326  

Üretilen hububat ürünleri genelinde görülen arpa, buğday ve mısır darının 

dışında susamın da tereke taksimlerinde olduğunu anlıyoruz. Pamuk üretimine ait birkaç 
                                                 
324 Megri Şer’iye Sicili 160, s.66 belge No:127 
325 Megri Şer’iye Sicili 160, s.151 belge No:14 
326 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul 1994, s.215. 
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tereke taksimi dışında yer verilmemiş olmasının yatak, yorgan, çul ve çuval gibi 

muhtelif eşyaların bu ürüne dayalı olması ve işlenmiş bir ürün olarak karşımıza 

çıktığındandır. Üretim oranları hakkında değerlendirme dışında üretilen hububat 

fiyatları hakkında tereke taksimlerinden elde ettiğimiz ortalamalara göre buğdayın 1 

kile olarak incelemekte olduğumuz döneme göre 6 kuruş olduğu arpa fiyatının ise 1 kile 

5 kuruşa denk gelmektedir. Diğer ürünlerden susam ve pamuk için genel bir ortalama 

vermek mümkün görülmemektedir. 

Hububat ürünlerinin dışında birkaç tereke taksiminde ise incir, pekmez gibi 

ürünlerin ve bunun yanı sıra zeytin eşcarı görülmektedir. Megri’ye ait tereke 

defterlerinde hayvanlar oldukça büyük yer tutar. Başlıca görülen hayvanlar; deve, dana, 

öküz, tosun, merkep, at, koyun, kuzu, oğlak ve keçidir. Küçükbaş hayvanlardan 

keçilerin terekelerde büyük bir yekûn tutmaktadır. Koyun ve kuzu kaydı oldukça azdır. 

Terekelerde oldukça fazla bir şekilde geçen deve, at ve merkep bölgenin dağlık 

yapısında ulaşım ve taşımacılığı sağlayan hayvanlardır. Deve taşımacılığın yanında et, 

süt ve yününden yararlanılan en önemli hayvandır. Deve fiyatları hakkında erkek toplu 

ve yaş durumları itibariyle fiyatlarında değişiklikler vardır. Merkep fiyatları ortalama 

100 kuruş civarındadır. Öküz fiyatları ortalama 300 ile 150 kuruş arasındadır. 

Oğlakların fiyat ortalaması ise 15 kuruştur. 

Tereke taksimlerinde muhtelif eşyalardan genelde görülen bir yorgan fiyatı 10–

20 kuruş arasında bir çuval 10 kuruş civarında olduğu görülmektedir. Terekelerin 

hemen hemen tamamında tüfek bulunmaktadır. 

Gayrimenkuller olarak da genelde hane, ambar ve göz ambar ifadeleri 

terekelerde görülmektedir. Ambar ve göz ifadeleri iç, dış ve asma odalar olarak 

isimlendirilmektedir.327 Ancak gayrimenkul fiyatları yaylada ve sahilde oluşuna göre 

değişmektedir. Yaylada 300 kuruş olan bir hanenin sahilde fiyatının değiştiği 

görülmektedir. Bu oran mevkiinin yanı sıra hanenin nitelikleriyle de değişkenlik arz 

etmektedir. 

bc. Vergiler 

Üretim ve fiyat hareketleri ve bunun beraberinde tespit edilen vergi oranları 

Osmanlı devletinin vergi düzeniyle yakından ilişkilidir. Osmanlı vergiler öşür ve diğer 

                                                 
327 S.Öztürk, a.g.e, s.167. 
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vergiler olarak düzenlenmiştir. Öşür Osmanlı devletinde umumiyetle halkın ürettiği 

mahsullerden alınan vergiye denilmektedir. Genelde onda bir olarak tatbik edilmiştir.328 

Osmanlı devletinde tanzimatın başından itibaren mali alanda muhassıllar tayin 

edilmiştir. Bunların amacı vergi toplamak, yerel ayan ve eşrafın elinde olan vergi 

toplama işindeki aksaklıkları gidermektir.329 Toplumların sosyal ve iktisadi bünyelerini 

daha iyi bir şekilde tahrir defterlerinden görebilmek mümkün olurken şer’iye 

sicillerinde ise insan-toprak ve ürettiği mamuller bir döküm olarak kaydedilmediği için 

daha ziyade hukuki ve kültürel çalışmalarda bulgular sunmaktadır. Vergi oranlarıyla 

ilgili Megri şer’iye sicilinin tereke taksimlerinde kesilen resim, kayıt, pul, harç ve aidat 

oranlarını terekelerin tamamında görmek mümkündür. Tereke taksimlerinde yer alan 

vergi kesitleri resm-i kısmet, kayıt parası, varaka-i hazariye ve pul parası ile eytam 

müdürü aidat olarak geçmektedir. Resm-i kısmet oranı %10 olarak görülürken eytam 

müdürlüğü aidatı, varaka-i hazariye ve pul için kesilen oran tereke taksimlerinin 

genelinde 12 kuruş olduğu anlaşılmıştır. 

D–160 NOLU MEGRİ(FETHİYE) ŞER’İYE SİCİLİNDEKİ 

TEREKELERDE GEÇEN MALZEMELER 

Megri şer’iye sicilinde geçen eşya, hayvan isimleri ve esnaf malzemelerinden bir 

listeyi vermeyi uygun gördük. Bir defterde dahi kullanılan eşyaların fazlalığı dikkate 

şayandır. 

a.Ev Eşyaları 

ma’muş, şimşir Handeliye, ceviz Handeliye, Ahmet kebirli ehbe, kebir Ahmet 

saat, orta iğne, mermer taşlı aynalı konsol, karpuz lamiye, dökmeli sünger, sünger, 

çiçeklik, orh çatallı şemadan, medveri trabze, medveri ari trabze, ot mahallu kanepe, 

kebir-i cedit kilim, yün mahallü döşek, müstamel adi yorgan, pamuk mahallü yastık, 

döşek çarşafı, kebir karyola, saman minder, müstamel şemsiye, çinko tabak, köhne 

pantolon, köhne çeket, köhne yelek, toprak tabak, kebir tabak, ceviz mahallü desti, mısır 

hasırı, çinko kebir tabak, orta çinko tabak, kapaklı çinko tas, nehyi kebir desti, kebir 

çukur tabak, kebir çukur sakad tabak, adi tabak, kapaklı bakır küveç, kapaklı bakır 

                                                 
328 M.A. Ünal, a.g.e,137. 
329 Bu amaçlarla muhassıllar ve muhassıllık meclisleri ve mal sandıkları usulü getirilmiş ancak bunlarda 
yeni sorunlar ortay çıkarmıştır. Muhassıllık meclislerinin nasıl kurulacağı kimlerin tabi olacağı nüfus ve 
emlak katibi gibi üyelerin atanması gibi usuller belirli vilayet nizamnameleri ve meclis-i ahkam-ı 
adliyenin hazırladığı talimatnamelerle düzenlenmiştir. Bütün çalışmalar Osmanlı’nın son döneminde 
vilayetlerde, Livalarda ve Kazalarda hangi usullerle yapılacağı sürekli olarak değişikliğe uğramış ve 
Fransa’dan esinlenerek Osmanlı’nın son döneminde vergi sistemleri oluşturulmaya çalışılmıştır. İ. 
Ortaylı, a.g.e, s.102.  
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tencere, yağ mahallü gürlen, çinko kefçe, nargile, bavul, yağ mahallü gürlen, bozluk 

karbuzlı lamiye, su kara, limon tozu, kebir dolab, kebir camlı dolab, ma’ tabak çay 

filcan, ma’ tabak kahve filcanı, ayaklı su kopesi, şarap kupası, rakı kadehi, rakı kadehi, 

şarab kupası, adi su kupası, macun çanağı, kırlık sürahi, su şişesi, nehi sagir şarap şişesi, 

yübrelik, konyaklı üzüm şişesi, sürahi, ayaklı tatlı tabağı, süre koti, müstamel ceket, 

müstamel paltolun, yelek, palto, çaydanlık, çay kâsesi, kapaklı sabunluk, çay 

şekerdanlığı, cedid kıpıliye, müstamel kıpıliye, köhne kıpılıya, kebir meşin kablu 

sandık, dizlik, gömlek, kulalı yakalık, pencere perdesi, berber makinesi, tütün tabağı, 

müsta’mel fotin ceket, kebir sofralı minkal, kebir levha, sagir levha, elbise korsesi, bakır 

kazan, saç ayağı, adi trabze, bıçak şepirun, ma’den kaşık, fişenk, sigaralık, kamyonet, 

adi sandalye, adi medveri trabze, adi trabze, nehi tenekeli sandık, çamaşır tenekesi, 

oturak terazi, dirhem takım, asma kebir lamba, nehi sagir hasırlı, nehi kebir hasırlı, 

zincir makinesi, gav ispirto, ispirto deste, karanlık kalhı, sigara kağıdı kutusu, hardal 

kağıdı kutusu, sülfete kalbotu kutu, pehlivan yakı kutu, yakı kutu, sülfete kebir şişe, 

sülfete orta şişe, sülfete sagir şişe, bir akdahi, sürahi, nehi ellilik şişe, nehi yüzlük şişe, 

konyak mahallü şişe, rum mahallü şişe, konyak mahallü şişe, serdaliye balığı kutu, turşu 

şişe, hardal şişe, düz su bardağı, rakı kadehi, şarap kadehi, çebincir kupası, rakı mahallü 

beşyüzlük şişe, muhtelif kebir ayaklı şarab kadehi, ayaklı kebir rakı kadehi, bira 

mahallü şişe, muhtelif ayaklı su bardağı, ayaklı şarab bardağı, adi şarap kupası, nehi 

binlik, nehi beş yüzlük şişe, sirke ispirto şişe, kebir kantar, sagir duvar lambası, maden 

kepçe, maden kevgir, maden tava, tahta fırçası, boya mürekkep deste, çayub kutu, toz 

boya kutu, gömlek kolası kutu, tuban mürekkep hokkası, kalem hesaplı horozlu sigara 

kağıdı kutu, sirke-i umumi sigara kağıdı, kıble name sigara kağıdı kutu, atana şula 

taklidi sigara kağıdı deste, kibritli ispirto deste, gav ispirto kutu, asma kilit, adi sigara 

kağıdı deste, tütün tabakası, ispirto deste, mahtablı ispirto deste, gömlek kulesi deste, 

kemik tarak, sigara kağıdı deste, mektup zarfı kutu, çanta, resmi zarf kutu, hardal 

tohumu dirhem, eseri cedit kağıdı deste, isperemcid  mumu deste, oda mumu, muhtelif 

defter dirhem, mektub mumu kutu, mektub mumu parça, kurşun kalem deste, adi beyaz 

yazı kağıdı deste, sagir defter deste, posta kağıdı deste, hardal tohumu şişe, anoson 

tohumu dirhem, istavli deste, sura, sagir kâse, elvan kağıdı, kantarlı terazu, kaba kağıd, 

Frenk urganı dirhem, talye tud deste, lamba fitili top parça, mine deste, kahve filcanı, 

pabuç yağı deste, babuç fırçası kebir, pabuç fırçası sagir, kına kabuğu dirhem, kebir 

lamba, şişe kapağı deste, çayan çiremahallüşişe, nehi çayan çire şişesi, kebir çinko 
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çanak, çinko kapaklı tencere, et tahtası, zeytin yağı teneke, gaz yağı teneke, hasır 

kepliye, sabun, kola şişesi, Dakar, camekan, kebir tabak, yazı masası, bakır su leğeni, 

kebir kova, teneke tebsi, teneke rakı okkası, teneke honi, gömlek döğmesi takım, babuç 

boyası kutu, tazının kabuli kutu, nehi şişe, kebir mürekkeb şişe, mek sabunu parça, 

kebir çeşme, sagir çeşme, pil kayişi, keten sicim, kebir saat, nehi gaz tenekesi, gaz yağı 

dirhemi katım, çinko depo, nehi varil, kaşir bezi, suma depo, rakı depo, nehi kebir varil, 

dört varilde rom, varil, küp, nehi bira şişe, lamba şişesi, beşyüzlü şişe, filcan tabağı, 

asma kebir lamba, duvar lambası, çamaşır teknesi, balta, tahta, kebir seccade, altun 

kordon, gümüş saat, altun yüzük, seccade, kilim,  

b.Yiyecek ve içecek maddeleri 

Tütün, soda, maden suyu, darçın, ısırgan yağı, karanfil, sürün pirinci, fasülye, 

İngiliz pirinci, şeker, makarna, arpa şehriye, sadeyağ, yenibahar, hidistan cevizi, 

Moskof çayı, zeytun danesi, voruz balığı, sirke, şarab, zeytün yağı, mısır,  

c.Hububat 

hınta, şa’ir, darı, mısır darı, ceviz, armut, tütün, zeytün, pamuk, palamut ve 

fasulye. 

ç.Hayvanlar 

küçük öküz, duru tonda barkir, küçük öküz, büyük al öküz, küçük al öküz, kara 

öküz, buzalı sığır, erkek merkeb, dişi merkeb, arı kovanı, Karunlu koyun, oğlaklı keçi, 

kısır keçi, çebiç, teke, koyun, kuzu, sıpalı koca merkeb, dişi koca merkeb, keçi, sıpa, 

erkek sıpa, mor öküz, sakar öküz, kara tosun, sarı danalı sığır, danalı mor sığır, erkek iki 

yaşında dana, erkek üç yaşinda durum deve, dişi ak deve, erkek gerinci deve, ala öküz, 

danalı kısır sığır, buzalacı gök sığır, toru kısrak re’sisi, kır kısrak, toru sakar kısrak, 

yağız kısrak, iki yaşında erkek tay, kolonlu kısrak, siyah barkir, küt tosun, buzalı düve, 

bir yaşından çıkma dana, oğlak, erkek tüylü deve.  

d.Para 

Nefer-i mevcud lirayı Osmanî yüz kuruş,  İngiliz lirası, resm-i mecidiye üçyüz 

doksan kuruş, mahmudiye yarımı bir adet yirmi pare kırk yedi kuruş, seksenlik 

mahmudiye sekiz adet beş yüz atmış kuruş, İstanbul altını on iki adet üçyüz kuruş, 

Osmanlı beş yüzlük lirası üç adet bin beş yüz kuruş, yirmilik altın bir adet yirmi kuruş   
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

A–160 NOLU MEGRİ(FETHİYE) ŞER’İYE SİCİLİ İÇİNDEKİ 

BELGELERİN ÖZETLERİ 

B.No:1 

Megri Kazası’nın Hıristiyan Mahallesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin 

Rum milleti tebaasından iken ölen Rodoslu Yorga kızı Engiligi’nin küçük kızı 

Heralembos kızı Diyonisiya’nın işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:2 

Aslen Sivas Vilayeti’nin Divriği Kazası halkından hâlâ Aydın Vilayetine bağlı 

Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası mahkeme başkâtibi Mustafa Efendi’nin 

oğlu Hafız Yusuf Ziya Efendi’nin davası. 

B.No:3 

Aslen Isparta Sancağı’nın Temel Mahallesi halkından olan hâlâ Aydın 

Vilayeti’nin Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’nın Ket üyesi oturanlarından 

ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından ve tüccardan Filosil oğlu Ologosil 

İstavri’nin çocuğu Kaza’nın Başlangıç mahkemesinde kayıtlı dava hakkında. 

B.No:4 

Megri Kazası’na bağlı Zorlar karyesi halkından iken ölen maden çavuşu oğlu 

Hasan oğlu İbrahim oğlu Abdullah’ın küçük oğlu Murat’ın işlerinin düzenlenmesi 

hakkında. 

B.No:5 

Megri Kazası’na bağlı Zorlar karyesi halkından iken ölen maden çavuşu oğlu 

Hasan oğlu İbrahim oğlu Abdullah’ın veraseti hakkında. 

B.No:6 

Aydın Vilayeti dâhilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasının 

Hıristiyan Mahallesi halkından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından 

Keryaku Likör adlı çocuğun davası. 

B.No:7 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi halkından ve Osmanlı 

Devleti’nin Rum milleti tebaasından ve Kunduracı esnafından Kara Vasil oğlu Vasil 

Nikola adlı çocuğun davası. 
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B.No:8 

Megri Kazası’nın Aldırın karyesi halkından Hacı Mehmet oğlu Koyuncuzade 

Ali Efendi namına toplanan Megri kasaba’nın Hıristiyan Mahallesi oturanlarından 

ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından iken ölen Lâzeri’nin kızı Hur 

sine’nin küçük oğlu Bandelli oğlu Heralembos’un işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:9 

Megri Kasaba’sının Hıristiyan Mahallesi halkından ve Osmanlı Devleti’nin Rum 

milleti tebaasından ve tüccardan Danus veled Hacı Menul Pavlidi namına toplanan 

Megri’nin Kırın cağlı karyesi halkından iken ölen Kemik oğlu Osman’ın küçük 

oğulları Ali ve Osman ve kızı Ümmühan’ın işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:10 

Megri Kasaba’sının Hıristiyan Mahallesi halkından ve Osmanlı Devleti’nin Rum 

milleti tebaasından ve tüccardan Danos veled Hacı Menol Pavlidi namına toplanan 

Megri’nin Balak karyesi halkından iken ölen Filli oğlu Mehmet’in kızları Firdevs ve 

Zehra’nın işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:11 

Megri Kazası telgraf ve posta memuru Salim Efendi zade Salim Efendi oğlu 

Osman Hayri Efendi tarafından toplanan adı geçen kaza oturanlarından iken ölen 

Latife Hanım’ın oğlu Salim Efendi’nin küçük kızı Zehra’nın işlerinin düzenlenmesi 

hakkında. 

B.No:12 

Megri Kasabası’na bağlı Balak karyesi halkından ve reçberlerlerden Selim oğlu 

Mehmet oğlu İbrahim namında toplanan Megri’nin Patlangıç karyesi halkından iken 

ölen Köseoğlu Ahmet oğlu Osman’ın küçük oğlu Hayrullah’ın önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:13 

 Hicri sene’nin bin üç yüz on sekizinde Zilhicce ayının Cuma günü olduğuna 

dair merkez mahkemesi kaydı hakkında. 

B.No:14 

Megri Kazası’na bağlı Kancılar karyesi oturanlarından iken ölen Hacı Karali 

Aşiretinden Abdullah’ın oğlu Mustafa oğlu Mehmet Çavuş’un büyük kızı Ayşe ve 

erkek kardeşi Nurullah’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 
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B.No:15 

Megri Kazası’na bağlı Kancılar karyesi oturanlarından iken ölen Hacı Kareli 

Aşiretinden Abdullah’ın oğlu Mustafa oğlu Mehmet Çavuş’un veraseti hakkında. 

B.No:16 

Megri Kazası’na bağlı Kum karyesi halkından iken vefat eden Ambarcı oğlu 

İbrahim bin Abdullah’ın amca çocuğu hakkında. 

B.No:17 

Megri Kazası’na bağlı Kum karyesi halkından iken vefat eden Ambarcı oğlu 

Abdullah oğlu İbrahim’in veraseti hakkında. 

B.No:18 

Megri Kazası’na bağlı Kum karyesi oturanlarından iken vefat eden Abdullah 

oğlu Halil’in kızı İsmihan’ın küçük oğlu Ömer oğlu Salih’in önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:19 

Megri Kazası’na bağlı Kum karyesi oturanlarından iken vefat eden Abdullah 

oğlu Halil kızı İsmihan’ın veraseti hakkında. 

B.No:20 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Kara 

dere karyesi halkından iken askerliği esnasında Antalya merkez hastanesinde vefat 

eden Hamire oğlu İsmail oğlu Mahmut oğlu Ali’nin veraseti hakkında. 

B.No:21 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Balak 

karyesinde otururken vefat eden Mehmet oğlu küçük Ahmet’in borcu Megri 

Kasabası oturanlarından ve Rum milletinden Yani’nin kefâletiyle ölen Ahmet’in 

bankadan aldığı para ile ilgili dava hakkında. 

B.No:22 

Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesi’nin Münasetler Mahallesi oturanlarından 

Paprici kızı Ömer kızı Fatma toplanan adı geçen karye’nin Kızıldere Mahallesi 

halkından ve reçberlerden Kanber oğlu Salih bin Mehmet gözetiminde Öneri beyan 

edip,  hazır toplanan adı  geçen Salih’in küçük kızları iki yaşındaki Fatma ve on 

yaşındaki Ümmühan’ın nafaka ve diğer lazım ihtiyaçları hakkında. 
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B.No:23 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Esen 

Nahiyesi’nin Yakabağ karyesi halkından asker iken vefat eden Arifli oğlu Abdullah 

oğlu Mehmet’in veraseti hakkında. 

B.No:24 

Megri Kazası’na bağlı Keteb karyesi halkından iken vefat eden Molla Hüseyin 

oğlu Ahmet’in küçük oğlu Ahmet ve küçük kızları Zehra ve Teslime ve Keziban’ın 

önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:25 

Megri Kazası’nın Çamur karyesi halkından iken vefat eden Fahri oğlu Hasan 

oğlu Hüseyin Ağa oğlu Abdullah’ın küçük oğulları Mehmet ve Hasan ve küçük kızı 

Ümmühan’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:26 

Megri Kazası’na bağlı Çamur karyesi halkından iken vefat eden Fahri oğlu 

Hasan oğlu Hasan Ağa oğlu Abdullah’ın veraseti hakkında. 

B.No:27 

Megri Kazası’na bağlı Gölmet karyesi oturanlarından iken vefat eden Çoban 

oğlu Molla Bekir oğlu Osman oğlu Abdullah’ın veraseti hakkında. 

B.No:28 

Megri Kazası’na bağlı Buhsullu karyesi halkından iken vefat eden Irkıncı oğlu 

Ramazan oğlu Hasan oğlu Abdullah’ın küçük oğlu Nasuh ve küçük kızı Hatice’nin 

önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:29 

Megri Kazası’na bağlı Buhsullu karyesi halkından iken vefat eden Irkıncı oğlu 

Ramazan oğlu Hasan oğlu Abdullah’ın veraseti hakkında. 

B.No:30 

Megri Kazası’na bağlı Kara dere karyesi oturanlarından iken vefat eden Veli’nin 

kızı Ümmügülsün oğlu Abdullah’ın küçük oğulları İsmail ve Arif ve küçük kızları 

Zeyneb ve Zeliha ve Kamer’in önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:31 

Megri Kazası’na bağlı Esen Nahiyesi’nin Kara dere karyesi oturanlarından iken 

vefat eden Veli’nin kızı Ümmügülsün oğlu Abdullah’ın veraseti hakkında. 
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B.No:32 

Megri Kazası’na bağlı Ceylan karyesi oturanlarından iken vefat eden Kara 

Hacılı Aşiretinden Osman oğlu Recep oğlu Abdullah’ın küçük oğulları Süleyman ve 

Recep ve Mehmet ve Ali ve küçük kızı Ümmühan’ın önemli işlerinin düzenlenmesi 

hakkında. 

B.No:33 

Megri Kazası’na bağlı Ceylan karyesi oturanlarından iken vefat eden Kara 

Hacılı Aşiretinden Osman oğlu Recep oğlu Abdullah’ın veraseti hakkında. 

B.No:34 

Megri Kazası’na bağlı Keçiler karyesi halkından Emiroğlu Mustafa oğlu Ömer 

toplanılan Megri’nin Çayırdan karyesi halkından iken vefat eden Karamıklıoğlu 

Molla Bekir’in Hacı Nasuh’un küçük oğlu Salih’in önemli işinin düzenlenmesi 

hakkında. 

B.No:35 

Megri Kazası’na bağlı Patlangıç karyesi halkından ve reçberlerden Kulak oğlu 

Molla Hüseyin bin Abdullah toplanılan adı geçen karye halkından iken vefat eden 

Sarı İlyas oğlu Mustafa’nın küçük oğulları Recep Ali ve Mustafa’nın önemli 

işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:36 

Megri Kazası’na bağlı İbecek karyesi halkından ve reçberlerden Hacı Muhtar 

oğlu Molla Osman oğlu Hacı Mehmet toplanılan adı geçen karye halkından iken 

vefat eden Evrek Mustafa oğlu Halil Ağa’nın küçük oğulları Mustafa ve Halil ve 

küçük kızı Ümmühan’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:37 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasının 

Hıristiyan Mahallesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti 

tebaasından ölen Mecandi eşi ve îtamı’nın malını idare eden İstilyanus kızı 

Mariye’nin icra davası hakkında. 

B.No:38 

Megri Kazası’na bağlı Patlangıç karyesi halkından ve reçberlerden İlyas oğlu 

Mehmet Osman oğlu Ali Çavuş’un toplanılan adı geçen karye halkından iken vefat 

eden Mustafa oğlu Sarı İlyas’ın küçük oğulları Recep Ali ve Mustafa’nın önemli 

işlerinin düzenlenmesi hakkında. 
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B.No.39 

Megri Kazası’na bağlı Manastır karyesi halkından ve Ali Hoca’nın oğlu 

Hacegândan Mehmet Efendi toplanılan Patlangıç karyesi halkından iken vefat eden 

Mustafa oğlu Sarı İlyas’ın küçük oğulları Recep Ali ve Mustafa’nın önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:40 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Yaka 

karyesi halkından iken askerlik esnasında Antalya Sancağı Merkez Hastanesinde 

vefat eden Mahmut oğlu Yakup oğlu Mehmet’in veraseti hakkında. 

B.No:41 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabası’nda oturan 

Jandarma askerleri fertlerinden Seydiler karyeli Abdullah oğlu Ali şeriata uygun 

olarak toplanılan Megri Kazası Orhan Korucamış Mustafa oğlu Arif gözetiminde 

adı geçen Mustafa’nın bir refika öküzünü makbuz karşılığı vermesi ile başlayan 

dava hakkında. 

B.No:42 

Megri Kasabasının Hıristiyan Mahallesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin 

Rum milleti tebaasından iken vefat eden Duma kızı Mariye’nin Veled-i Kostanti’nin 

küçük oğlu Mihal ve küçük kızı Keryaku’nun kızı Desine’nin önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:43 

Megri Kasabasının Hıristiyan Mahallesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin 

Rum milleti tebaasından iken vefat eden Duma kızı Mariye’nin Kostanti adlı 

çocuğun veraseti hakkında. 

B.No:44 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’nın Yakabağ 

karyesi halkından ve şahane askerlerin İkinci Orduyu Hümayuna mensup Onaltıncı 

Alayı’nın İkinci Taburu’nun Dördüncü Bölüğü’nün fertlerinden iken vefat eden 

Arifli oğlu Yusuf oğlu Mehmet’in veraseti hakkında. 

B.No:45 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasında oturan 

tüccardan Halil oğlu Rodoslu Mehmet Efendi toplanılan Megri Kasabası 

oturanlarından ve Osmanlı Devleti tebaasından ve dava vekillerinden Yorgi Lâzaridi 
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Efendi gözetiminde adı geçenler tarafından asil olarak ve bin üçyüz onsekiz senesi 

Rebi’ul evvel ayının yirmi İkinci günü meydana gelen dava hakkında. 

B.No:46 

Megri Kazası’na bağlı Kargı karyesi oturanlarından iken vefat eden Hacı Ali 

oğlu Süleyman oğlu Ali Kâhya’nın küçük oğlu Şükrü ve küçük kızı Dudu’nun 

önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:47 

Megri Kazası’na bağlı Kargı karyesi halkından iken vefat eden Hacı Ali oğlu 

Süleyman oğlu Ali Kâhya’nın veraseti hakkında. 

B.No:48 

Megri Kazası’na bağlı Timurlar karyesi oturanlarından iken vefat eden Molla 

Ali oğlu Mustafa oğlu Abdullah’ın küçük kızı Dursun’un işinin düzenlenmesi 

hakkında. 

B.No:49 

Megri Kazası’na bağlı Timur karyesi oturanlarından iken vefat eden Molla Ali 

oğlu Yusuf oğlu Mustafa ve Abdullah’ın veraseti hakkında. 

B.No:50 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’nın Balak 

karyesi oturanlarından ölen Ahmetli eşi Durmuş kızı Ayşe şeriata uygun olarak 

toplanılan Megri Kasabası oturanlarından adı geçenin akrabasından Ziraat Odası 

kâtibi Hacı Salih’in oğlu Hasan Efendi ve çocukları hakkında dava. 

B.No:51 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazasının Çayan 

karyesi halkından ve İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden Ali oğlu 

Mehmet oğlu Ramazan’ın veraseti hakkında. 

B.No:52 

Megri Kazasının Megri Kasabası Hıristiyan Mahallesi oturanlarından ve 

Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından bilinen İlya kızı Duma’nın eşi Desine 

şeriata uygun toplanılan beş buçuk yaşında Mihal ile ve sekiz yaşındaki Desine’ye 

nafaka verilmemesi hakkında. 

B.No:53 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesinin Orta mahalle mazbutlarından ve Osmanlı 

Devleti’nin Rum milleti tebaasından Keryaku veled-i Dufan adlı çocuk Keryaku adlı 
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çocuk ve Megri’nin Çatallar karyesi halkından iken vefat eden Çavuş oğlu Abdullah 

oğlu Hasan’ın küçük oğlu Mustafa ve küçük kızı Keldali’nin önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:54 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesinin Orta Mahallesi oturanlarından ve 

Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından Keryaku  adlı çocuk Dufan  adlı 

çocuk ve Megri’nin Aldırın karyesi halkından iken vefat eden Megri müftüsü  Hacı 

Mehmet oğlu Mustafa Efendi’nin küçük oğlu Mehmet Sadık ve küçük kızları Hatice 

ve Ayşe’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:55 

Megri Kazasının Kesik kapı Mahallesi halkından Molla Hüseyin bin Musa 

Çavuş şeriata uygun olarak toplanan Megri’nin Ebecik karyesi halkından iken vefat 

eden Mustafa oğlu Ürkek Halil Ağa’nın küçük oğulları Mustafa ve Halil ve küçük 

kızı Ümmühan’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:56 

Megri Kazasının Çatallar karyesi halkından ve reçberlerden Arap Ali oğlu 

Mehmet oğlu Ali şeriata uygun olarak toplanan adı geçen karye halkından iken vefat 

eden Kaşlı oğlu Osman eşi Mehmet kızı Hediye’nin küçük oğlu Süleyman ve küçük 

kızı Osman kızı Medine’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:57 

Megri Kazasının Ören karyesi halkından ve Tabak esnafından Frenk oğlu İsmail 

bin Mehmet şeriata uygun olarak toplanan Megri’nin Patlangıç karyesi 

oturanlarından iken vefat eden Ali kızı Fatma’nın küçük oğulları Mehmet ve Ali ve 

küçük kızları Ayşe ve Emine’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:58 

Megri Kazası’na bağlı Ceylan karyesi halkından ve reçberlerden Karamıklıoğlu 

Molla Bekir oğlu Molla Emin şeriata uygun olarak toplanan adı geçen karye 

halkından iken vefat eden Karamıklıoğlu Molla Bekir bin Nasuh’un küçük oğlu 

Salih’in önemli işinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:59 

Megri Kazası’na bağlı Ebecik dere karyesi halkından iken vefat eden Münih 

oğlu Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah’ın küçük oğlu Rüştü’nün önemli işinin 

düzenlenmesi hakkında. 
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B.No:60 

Megri Kazası’na bağlı Ebecik dere karyesi halkından iken vefat eden Münih 

oğlu Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah’ın veraseti hakkında. 

B.No:61 

Megri Kazasının Megri Kasabası oturanlarından iken vefat eden Osmanlı 

Devleti tebaasından ve Rum milletinden Zaral-mebus veled Akköpülüs veled-i 

etamın küçük oğlu Alaku ve nikâhlı eşi Talamani Kostanti kızı Çanbika’nın önemli 

işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:62 

Megri Kazasının Megri Kasabası oturanlarından iken vefat edenOsmanlı devleti 

tebaasından ve Rum milletinden Zaral-mebus veled Alküsüpolus veled Hamik’in 

veraseti hakkında. 

B.No:63 

Megri Kazası’na bağlı Kargı karyesi halkından iken vefat eden Hasan Ali oğlu 

Abdullah oğlu Hasan Ali oğlu Kara Osman’ın küçük kızı Durkide’nin işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:64 

Megri Kazası’na bağlı Kargı karyesi oturanlarından iken vefat eden Hasan Ali 

oğlu Kara Osman bin Hasan Ali bin Abdullah oğlu Hasan Ali oğlu Kara Osman’ın 

veraseti hakkında. 

B.No:65 

Megri Kazası’na bağlı Çaltılar karyesi halkından iken vefat eden Sıhhatli oğlu 

Abdullah oğlu Mehmet oğlu Osman’ın veraseti hakkında. 

B.No:66 

Aslen Rodos halkından olup Megride tüccarlık yapan Mustafa Efendi oğlu Hacı 

Mehmet şeriata uygun olarak toplanan ve burada vefat eden Rodoslu Hacı Murat 

Ağa zade Hacı İbrahim Ağa bin Hacı Murat Ağa malını sarf etmek için vasî tayin 

etmesine dâir. 

B.No:67 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlılığından Megri Kazası’na 

bağlı Fralya karyesi halkından ve İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden 

Karagül oğlu Osman oğlu Mehmet Ali’nin terekesine dâir. 
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B.No:68 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasına bağlı 

Ceylan karyesi halkından ve İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden İnce 

Ali oğlu İsmail oğlu Ali’nin veraseti hakkında. 

B.No:69 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazasının Megri 

Kasabası halkından Teke Şeyhi Yusuf Efendi oğlu Hacı İsmail Efendi Megride 

oturan oğlu Hacı İsmail Efendi oğlu Hıdır Efendi’nin zahire sıkıntısı hususunda. 

B.No:70 

Aslen Rodoslu olup Megri’nin İslam Mahallesinde Mehmet kızı Emine 

Hatun’un oturduğuna dair. 

B.No:70 

Megri Kazası’na bağlı Çamur karyesi civarında Kabıtyan Aşiretinden olup vefat 

eden Ali oğlu Ali oğlu Ahmet’in veraseti hakkında. 

B.No:71 

Megri Kazası’na bağlı Ebecik karyesinde otururken vefat eden Abdullah oğlu 

Mehmet oğlu Deli Yusuf’un veraseti hakkında. 

B.No:72 

Megri Kazası’na bağlı Çobanısa karyesi halkından iken vefat eden Dumba oğlu 

Abdullah oğlu Süleyman oğlu Baki’nin veraseti hakkında. 

B.No:73 

Megri Kazası’na bağlı Ovacık Yaka köyü karyesinde oturan bilinen Molla 

Mustafa kerimesi Memiş kızı Şahmenem‘in nafakası hakkında. 

B.No:74 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Yaka 

karyesi halkından Camız oğlu Hacı Ali şeriat tarafından özellikle tercih edilen 

beytü’l-mal memuru Mal müdürü İbrahim Ethem Efendi gözetiminde dava ve edilen 

birisi kır ve diğeri duru tonlu sekizer yaşında kısrakların kaybolması hakkında. 

B.No:75 

Megri Kazası’na bağlı Bayır karyesinden olup vefat eden Abdurrahman oğlu 

İsmail oğlu Ahmet’in veraseti hakkında. 
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B.No:76 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi halkından Emeli oğlu Vasil Nikola ‘nın 

davası hakkında. 

B.No:77 

Megri Kazası’na bağlı Çamur karyesinde otururken vefat eden Çatal oğlu 

Abdullah oğlu Osman’ın veraseti hakkında. 

B.No:78 

Çamur karyesi oturanlarından iken vefat eden Çatal oğlu Abdullah oğlu 

Osman’ın küçük kızları Fatma ve Emine ve Zahide’nin önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:79 

Megri Kazası’na bağlı Dodurga karyesinde otururken vefat eden Mahmut oğlu 

Abdullah oğlu Molla Hüseyin’in veraseti hakkında. 

B.No:80 

Megri Kazası’na bağlı Kara dere karyesi halkından iken vefat eden Abacı oğlu 

Abdullah oğlu Ali oğlu Ahmet’in veraseti hakkında. 

B.No:81 

Megri Kazası’na bağlı Yakabağ karyesinden iken vefat eden Çayan oğlu Halil 

oğlu İbrahim’in veraseti hakkında. 

B.No:82 

Megri Kazası’na bağlı Megri Kasabasında otururken vefat eden Kavara oğlu 

Mihal veled-i Nikola’nın küçük oğulları Penabuta ve Kostanti ile küçük kızı 

Kadriye’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:83 
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Megri Kazasında oturan Rum kadınından Penabuta kızı Fezine şeriata uygun 

olarak toplanan Megri Rüsumat müdüriyetine bağlı Esen Nahiyesi Rüsumat memuru 

Abdullah oğlu İbrahim Efendi gözetiminde müstakil bir kapı hane’nin kiralanması 

ve kira bedelinin ödenmemesi ile ilgili dava hakkında. 

B.No:84 

Megri Kazası’na bağlı Kaba ağaç karyesi oturanlarından iken vefat eden Muhsin 

Hoca oğlu Abdullah’ın küçük oğlu Şaban’ın işinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:85 

Megri Kazası’na bağlı Kaba ağaç karyesi oturanlarından Molla Ömer eşi Ömer 

kızı Medine’nin nafaka davası hakkında. 

B.No:86 

Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesi Yenice Mahallesinde otururken vefat 

eden Hacı oğlu Abdullah oğlu Hüseyin’in veraseti hakkında. 

B.No:87 

Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesinin Yenice Mahallesi halkından iken 

vefat eden Hacı oğlu Abdullah bin Hüseyin’in küçük oğulları Hilmi ve Yusuf ve 

küçük kızları Ümmühan ve Dudu ve Ayşe’nin önemli işlerinin düzenlenmesi 

hakkında. 

B.No:88 

Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesinin Yenice Mahallesi halkından iken 

vefat eden Hacı oğlu Hüseyin oğlu Abdullah’ın küçük oğlu Salih ve Hamel-i 

mevkufa oğlu Abdullah’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No.89 

Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesinin Kızıl dere Mahallesi halkından iken 

vefat eden Gazi oğlu Ali oğlu Osman’ın veraseti hakkında. 
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B.No:90 

Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesinin Kızıl dere Mahallesi halkından iken 

vefat eden Gazi oğlu Osman oğlu Osman’ın küçük oğlu İbrahim Efendi ile küçük 

kızı Zühre’nin önemli işlerinin hakkında. 

B.No:91 

Megri Kazasının Megri Kasabasında otururken vefat eden Kara Mihal oğlu 

kerimesi Heralembos kızı İrini’nin küçük oğlu Erkiros oğlu Urfalı’nın önemli 

işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:92 

Megri Kazasının Megri Kasabasında otururken vefat eden Kara Mihal oğlu 

kerimesi Heralembos’un kızı İrini’nin küçük oğlu Urfalı Erkiros oğlu Urfalı’nın 

önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:93 

Megri Kazasında otururken vefat eden Kara Mihal oğlu kerimesi Heralembos’un 

çocuğu İrini’nin veraseti hakkında. 

B.No:94 

Megri Kasabasının Kesik kapı Mahallesinde otururken vefat eden Kemahlı Ali 

Ağa oğlu İbrahim Efendi’nin veraseti hakkında. 

B.No:95 

Megri Kazası’na bağlı Çoban Amir karyesi halkından iken vefat eden Dutçu 

oğlu Mehmet oğlu Durmuş’un veraseti hakkında. 

B.No:96 

Kara dere karyesi halkından iken vefat eden Hızır oğlu İsmail oğlu Memiş 

Hoca’nın veraseti hakkında. 
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B.No:97 

Megri Kazası’na bağlı Kara dere halkından iken vefat eden Hızır oğlu İsmail 

oğlu Memiş Hoca’nın küçük oğulları Arif ve İsmail ile küçük kızları Zeynep ve 

Kamer’in önemli işlerinin düzenlemesi hakkında. 

B.No:98  

Megri Kazasının Megri Kasabası halkından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti 

tebaasından iken vefat eden Hacı Yani oğlu Nikola veled-i Yani’nin küçük oğlu 

İstiradi’nin önemli işinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:99 

Megri’nin Bozsulu karyesi halkından iken vefat eden Süleyman eşi İsmail kızı 

Ayşe’nin veraseti hakkında. 

B.No:100 

Megri Kasabası oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından 

Sisimli kızı Ter yanında Fehlü ifade de bulunup bundan dolayı zikredilen yetimin 

hukuku hakkında. 

B.No:101 

Megri Kazası’na bağlı Megri Kasabasının Hıristiyan Mahallesinde otururken 

vefat eden Heralembos veled-i Aleksüpolüs veled-i İtamın küçük oğulları Aleku ve 

Heralembos’un önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:102 

Aslen Sakız’ın Nene ta karyesi halkından olup Megri Kasabasında intihar ederek 

vefat eden Fotoğrafçı Mihail veled-i Kostanti Kostanya veled-i Adamın veraseti 

hakkında. 
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B.No:103 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Kara 

çulha karyesi halkından ve İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden Halil 

baş oğlu Süleyman ile Ali oğlu Süleyman’ın veraseti hakkında. 

B.No:104 

Megri Kazası’na bağlı Nif karyesi halkından iken vefat eden Bayram Ali oğlu 

Abdullah oğlu Hüseyin’in veraseti hakkında. 

B.No:105 

Megri Kazası’na bağlı Nif karyesi halkından iken vefat eden Bayram Ali oğlu 

Abdullah oğlu Hüseyin’in küçük oğulları Bayram Ali ve Emin ile küçük kızı 

Düvelküsâde’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:106 

Megri Kazası’na bağlı Boynuz karyesi halkından iken vefat eden Abdullah oğlu 

Ömer kızı Zeliha’nın veraseti hakkında. 

B.No:107 

Aslen Rodoslu olup vefat eden Hacı Ahmet Ali zade Ali oğlu Salih Efendi’nin 

veraseti hakkında. 

B.No:108 

Megri Kazası’na bağlı Kıncılar karyesi oturanlarından iken vefat eden Aydınlı 

oğlu Hacı Hasan oğlu Bekir’in küçük oğlu Mehmet Ali ve küçük kızı Gülfirar’ın 

önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:109 

Megri Kazası’na bağlı Balak karyesi halkından ve reçberlerden sahib-ü arzu hâl 

Demirci Hacı oğlu Osman oğlu İsmail tarafından yapılan dava hakkında. 
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B.No:110 

Megri Kazası’nın Lolis karyesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin Rum 

milleti tebaasından Heralembos’un veled-i Aleypavlus’un küçük evlatları beş 

yaşında Aleku ile bir yaşındaki Heralembos’un nafakası hakkında. 

B.No:111 

Megri Kazası îtam müdüriyetine tayin edilen Megri de oturan Tavaslı Hüseyin 

Efendi’ye vaat edilen tereke hakkında. 

B.No:112 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı 

Kesel’e karyesi halkından olup İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken Polruz 

Hastanesinde vefat eden Kesel’e karyesinden Hasan oğlu Mehmet Hasan oğlu 

Memiş’ın veraseti hakkında. 

B.No:113 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Selen 

Nahiyesi’nin Gölment karyesi halkından olup İkinci Orduyu Hümayuna mensup 

iken vefat eden Gölment karyesinden Köle oğlu Mehmet oğlu Musa oğlu 

Hüseyin’in veraseti hakkında. 

B.No:114 

Megri Kazası’na bağlı Üzümlü karyesinden İsmail kızı Hatice’nin on sene 

kapılarında süründürdüğüne ve nafaka vermemesi hakkında. 

B.No:115 

Megri Kazası’na bağlı Kara çulha karyesi oturanlarından iken vefat eden 

Gâzihan oğlu Ali oğlu Ahmet’in küçük oğulları Yakup ve Ahmet Ali ile küçük 

kızları Şehriye ve Hatice’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 
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B.No:116 

Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Kargı karyesi oturanlarından 

iken vefat eden Micâkez Hasan kerimesi Hasan kızı Hatice’nin veraseti hakkında. 

B.No:117 

Kara çulha halkından iken vefat eden Gazi han oğlu Ali oğlu Ahmet’in veraseti 

hakkında. 

B.No:118 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi halkından ve Kuyumcu esnafından Komidi 

oğlu Nikola tarafından dava vekillerinden Hacı Yani Kostantiye ve şeriata uygun 

olarak toplanan adı geçen karye’nin Lolis karyesi’nin Yukarı Mahallesinde ve 

Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından ve Değirmenci esnafından Kosti oğlu 

Yorgi veled-i Yavli gözetiminde Göcek  karyesinde zahire teslimi hakkında. 

B.No:119 

Megri Kazası itam müdüriyetine tayin edilen Ören karyesinde oturan İbradili 

İbrahim oğlu İbrahim Efendi’ye vaat edilen tereke hakkında. 

B.No:120 

Megri Kazası’na bağlı Bohsullu karyesi halkından iken vefat eden Deveci oğlu 

Abdullah oğlu Molla Osman’ın veraseti hakkında. 

B.No:121 

Megri Kazası’na bağlı Serak karyesinde misafir olarak oturan Tahtacı 

Aşiretinden sahib-ü arzı hal Ali oğlu Ali oğlu Veli şeriata uygun olarak toplanan 

Beytü’l-mal memuru İbrahim Ethem Efendi mal vekili Refik Mehmet Efendi hazır 

olduğu halde Belediye kalfası Dursu ve Los veled-i Fehlü  gözetiminde Yağız tonda 

on yaşında orta boylu bir reisi dişi iştira’nın davası hakkında. 
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B.No:122 

Menteşe Sancağı’nın Megri Kazası’na bağlı Eşen Nahiyesi’nin Kestep karyesi 

halkından iken silâhaltında vefat eden Mehmet oğlu bin Hasan’ın veraseti hakkında. 

B.No:123 

Köyceğiz Kazası’na bağlı Kalın köz karyesinden sahib-ü arzı hal Habur oğlu 

Mehmet oğlu Halil İbrahim Muğla Kasabası halkından olup Megride oturan Maden 

Çavuşlarından Hacı Abda oğlu Mustafa gözetiminde dava edilen kara tonda beş 

yaşında reis hakkında. 

B.No:124 

Megri Kazası’na bağlı Çatallar karyesinden olup vefat eden Mustafa oğlu 

Karamanlı oğlu Mehmet’in veraseti hakkında. 

B.No:125 

Megri Kazası’na bağlı Ovacık Hastane karyesinden sahibi arz-ıhâl Abdâ oğlu 

Abdâ oğlu Ali Çavuş’un veraseti hakkında. 

B.No:126 

Megri Kazası’nın Megri Kasabasında otururken vefat eden Rodoslu Hacı Ahmet 

Ali zade i Küçük Ahmet Ali oğlu Salih Efendi’nin küçük oğlu Ali ve küçük kızı 

Sıdıka’nın önemli işinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:127 

Aydın Vilayeti dahilinde Muğla Sancağı’na bağlı Megri iskelesinde ölen Osman 

Efendi nâmı sahibi arzı hal Hurriya’nın bina ve ihya eylediği cami’i şerif vakfı 

hakkında. 

B.No:128 

Muğla Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Keçiler karyesinde otururken 

Gökçe oğlu Mustafaların oğlu Mustafa’nın veraseti hakkında. 



 59

B.No:129 

Megri Kazası’na bağlı Çukur İncir karyesi oturanlarından iken vefat eden 

Hamza oğlu Hamza oğlu Süleyman’ın küçük oğulları Hamza ve Mehmet ve küçük 

kızları Döndü ve Fatma ve Emine ve Anakız ve Ayşe’nin önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:130 

Megri Kazası’na bağlı Çukur İncir karyesinden iken vefat eden Hamza oğlu 

Hamza oğlu Süleyman’ın veraseti hakkında. 

B.No:131 

Megri Kazası’na bağlı Zeyuh karyesi halkından iken vefat eden Hacı Hasan oğlu 

Abdullah oğlu Molla Mehmet’in küçük oğlu Rasim’in önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:132 

Megri Kazası’na bağlı Zeyuh karyesinde otururken vefat eden Hacı Hasan oğlu 

Abdullah oğlu Molla Mehmet’in veraseti hakkında. 

B.No:133 

Megri Kazası’na bağlı Ebecik karyesi halkından iken vefat eden Yusuf oğlu 

Hacı Halil’in küçük oğulları ve mad-i Bayram’ın önemli işlerinin düzenlenmesi 

hakkında. 

B.No:134 

Megri Kazası’na bağlı Ebecik karyesi halkından iken vefat eden Hacı Halil bin 

Yusuf oğlu Hacı Halil’in veraseti hakkında. 

B.No:135 

Megri Kazası’na bağlı Keçiler karyesinde otururken vefat eden Gökçe oğlu 

Mustafa Usta’nın nikahlı eşi Yusuf kızı Emine ile valideleri Abdâ kızı Fatma ve 
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büyük oğulları Molla Yusuf ve Hamit ve Ahmet ve Mehmet ve büyük kızları Fatma 

ve Salih ve Ayşe ve Şerife ve küçük kızları Zeyneb ve Gülfirar’ın taksim olunan 

veresesi hakkında. 

B.No:136 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı 

Ceylan karyesi halkından olup Asakir-i Hümayunun topçu neferi iken Kırk-ı Külliye 

Merkez Hastanesinde vefat eden Ceylan karyesinden Halil oğlu Hüseyin’in veraseti 

hakkında. 

B.No:137 

Megri Kazasının Megri Kasabası halkından iken vefat eden Tekeli Vasil 

kerimesi Vasil kızı Hur safine Lâcid’in veraseti hakkında. 

B.No:138 

Megri Kazasının Megri Kasabası halkından sahibi arzı hal Papası oğlu Hacı 

Menul Efendi veled-i Yetadüşi Fralya karyesinden Belusehabin oğlu Bayram ile El-

Yakri oğlu Hasan eşi Müyesser ve oğlu Yusuf aleyhlerine ikame eylediği alacak 

iadesi hakkında. 

B.No:139 

Aslı Konya Vilayeti’nin Konya Kasabası Hoca Habib Mahallesi halkından olup 

Aydın Vilayeti Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazasının Megri Kasabasında 

misafir olarak oturan Megri redif-i tabur kâtibi ticaret reisi Esik Murat Efendi zade 

Hacı Murat oğlu Mehmet Arif Efendi‘nin mihr-i müecceli hakkında. 

B.No:140 

Megri Kazası’na bağlı Günlük başı karyesinde oturan olup Dur ali kızı Emine 

Hatun hakkında. 
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B.No:141 

Megri Kazası’na bağlı Kancılar karyesi halkından iken vefat eden Aydınlı oğlu 

Abdullah oğlu Hacı Hasan oğlu Ömer’in veraseti hakkında. 

B.No:142 

Megri Kazası’na bağlı Kıncılar karyesi halkından iken vefat eden Aydınlı oğlu 

Abdullah oğlu Hacı Hasan oğlu Ömer’in küçük oğlu Niyazi ile küçük kızları Pakize 

ve Emine’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:143 

Megri Kazası’na bağlı Kıncılar karyesi halkından iken vefat eden Aydınlıoğlu 

Abdullah oğlu Hacı Hasan oğlu Ömer’in küçük kızları Zehra ve Hasibe ve Ayşe’nin 

önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:144 

Aslen Girit Vilayeti dahilinde Lâşir Sancağı bağlılarından Birepçe Kazası’na 

bağlı Gezri karyesinde otururken vefat eden Ethem ve Mustafa oğlu Eflâki’nin 

veraseti hakkında. 

B.No:145 

Girit Vilayetine bağlı Lâşir Sancağı’na bağlı Birepçe Kazası’na bağlı Gezri 

karyesi halkından iken vefat eden Ethem Bafalâki’nin küçük oğlu İbrahim ve küçük 

kızları Sine ve Fedakâr’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:146 

Megri Kazasının Megri Kasabası halkından iken vefat eden Tavaslı zade 

Hüseyin Efendi oğlu Hüseyin Efendi’nin küçük oğulları Mehmet Selim ve Hasan 

Hilmi ile küçük kızları Hafıza ve Zehra ve Emine ve Ayşe’nin önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 
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B.No:147 

Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Gökben karyesi halkından 

sahib-ü arz-ıhâl Kara Yusuf oğlu Hasan oğlu İbrahim  şeriata uygun beytü’l-mâl 

memuru mal müdürü İbrahim Ethem Efendi vekil-i mâl Refiki Mehmet Efendi 

Hazır olmadığı halde sandık emini gözetiminde dava edilen kısraklar hakkında. 

B.No:148 

Megri Kazası’na Yaka karyesinde otururken vefat eden Samsud oğlu Ali oğlu 

Hasan’ın veraseti hakkında. 

B.No:149 

Megri Kazası’na bağlı Yaka karyesinde iken vefat eden Tahtacı Aşiretinden 

Gümüş oğlu Mehmet oğlu Hasan’ın veraseti hakkında. 

B.No:150 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Üzümlü karyesi halkından iken 

Megri Kasabasında katledilerek vefat eden adı geçen Kasaba Belediye kâtibi Eşref 

Efendi’nin veraseti hakkında. 

B.No:151 

 Dini tereke  kâtibi Halil Efendi’nin marifetiyle verese’nin verilmesi ve 

taksimine dâir. 

B.No:152 

Megri Kazası’na bağlı Babas karyesi halkından olup Kaba ağaç karyesinde 

otururken vefat eden Kötekli Aşiretinden Hacı Mehmet oğlu Hacı Ali’nin küçük 

oğlu Nebi ile küçük kızı Ümmühan’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:153 

Babas karyesi halkından olup Kaba ağaç karyesinde misafir olarak otururken 

vefat eden Köstekli Aşiretinden Hacı Mehmet oğlu Hacı Ali’nin veraseti hakkında. 
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B.No:154 

Düger karyesinde otururken vefat eden Hacı Kıys oğlu Mustafa oğlu Molla 

Osman’ın veraseti hakkında. 

B.No:155 

Megri Kazası’na bağlı Çayan karyesi oturanlarından iken vefat eden Hacı 

Hüseyin oğlu Abdullah oğlu Molla Yusuf’un veraseti hakkında. 

B.No:156 

Megri Kazası’na bağlı Düger karyesinde otururken vefat eden Hacı Kıys oğlu 

Mustafa oğlu Molla Osman’ın küçük oğulları Mehmet ve Ali ve Mustafa ve 

Ramazan ile küçük kızı Huriye’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:157 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Yaka 

karyesinde otururken ölen Hacı Sait Efendi eşi Ali kızı Safiye şeriat toplantısından 

ölen Hacı Sait Efendi’nin malı hakkında. 

B.No:158 

Aslen Köyceğiz Kazası’na bağlı Bezge karyesi halkından olup Megri Kazasının 

Dere karyesinde misafir olarak otururken vefat eden Ömer Ali oğlu Abdullah oğlu 

Molla Mustafa’nın veraseti hakkında. 

B.No:159 

Muğla Sancağı’na bağlı Megri Kazası halkından Üzümlü karyesi halkından ve 

adı geçen Kaza Belediye kâtibi iken vefat eden Murat oğlu Eşref Efendi’nin veraseti 

hakkında. 

B.No:160 

Salı  gecesi Hilal Şevvali rüyeti evvele-i meralıya işbu şevvali tarihin gurresi 

dahi Megri mahkemesinden ilâm olunduğuna dâir. 
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B.No:161 

Üzümlü karyesi halkından olup Megri Belediye vazifesiyle sorumlu bulunan 

Hasan oğlu Müstan Megri Belediye kâtibi iken vefat eden Murat oğlu Eşref 

Efendi’nin veraseti hakkında. 

B.No:1 

Megri Kazası’na bağlı Kara çulha karyesi oturanlarından Kazman oğlu ölen 

Ahmet ‘in oğulları Yakup ve Ahmet Ali ile Kızları Şehriye ve Hatice ve 

Mihriban’ın nafaka’ya muhtaç olduklarına dair. 

B.No:2 

Megri Kazası’na bağlı Nif karyesinde otururken vefat eden Gök Hüseyin oğlu 

Hüseyin oğlu Mehmet’in veraseti hakkında. 

B.No:3 

Megri Kazası bağlılarından Giriş burnu karyesinde otururken vefat eden Favası 

oğlu Abdullah oğlu Ali oğlu Hasan’ın veraseti hakkında. 

B.No:4 

Megri Kazası’na bağlı Zikirciler karyesinde otururken vefat eden Mustafa kızı 

Dur kadın’ın veraseti hakkında. 

B.No:5 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesinin Aşağı Mahallesinde otururken vefat eden 

Evre kızı Mariye’nin veraseti hakkında. 

B.No:6 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesinin Aşağı Mahallesi oturanlarından iken 

vefat eden Evra kızı Mariye’nin küçük oğulları İstavri ve Vangel ile küçük kızı 

Mariye’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 
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B.No:7 

Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Üzümlü karyesi halkından ve 

İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden Baba Ali oğlu Ali oğlu 

Durmuş’un veraseti hakkında. 

B.No:8 

Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Üzümlü karyesinden ve İkinci 

Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden Hüseyin oğlu Kaz oğlu Osman’ın 

veraseti hakkında. 

B.No:9 

Megri Kazası’na bağlı Dönet karyesinde otururken vefat eden Kara Süleyman 

oğlu Abdullah oğlu Hasan’ın veraseti hakkında. 

B.No:10 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesinin Aşağı Mahallesinde otururken vefat eden 

Evre kızı Mariye’nin veraseti hakkında. 

B.No:11 

Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Keçiler karyesi halkından ve 

İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden Çalık oğlu Mustafa oğlu 

Süleyman’ın veraseti hakkında. 

B.No:12 

Megri Kazası’na bağlı Kara dere karyesinden otururken vefat eden Esin oğlu 

Abdullah oğlu Himmet’in veraseti hakkında. 

B.No:13 

Megri Kazası’na bağlı Kara dere karyesinde otururken vefat eden Matırlış oğlu 

Abdullah oğlu Hüseyin oğlu Halil’in veraseti hakkında. 

B.No:14 
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Kara çulha karyesinde otururken vefat eden Abdullah oğlu Çoban Hasan’ın 

veraseti hakkında. 

B.No:15 

Megri Kazası’na bağlı Zorlar karyesinde otururken vefat eden Abdullah oğlu Ali 

oğlu Ömer Ali’nin veraseti hakkında. 

B.No:16 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı 

Karaköy karyesi halkından olup İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken Mustafa 

Paşa Hastanesinde vefat eden Hacı Mustafa oğlu Mehmet oğlu Süleyman’ın veraseti 

hakkında. 

B.No:17 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Kaba 

ağaç karyesi halkından olup İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden 

Mehmet oğlu Mehmet oğlu Bayram’ın veraseti hakkında. 

B.No:18 

Megride mukim Musevi milletinden ölen Evram-ı Sürmani vasileri Anaları 

Hanım kızı Elitse şeriata uygun olarak toplanan îtam müdürü İbrahim Megri 

Kazası’na bağlı Göcek karyesi halkından Hacı Hüseyin Efendi zade Hüseyin 

Efendi’nin şer’iye vekili sahib-ü arzı hal Hasan Efendi oğlu Tavaslı zade Yahya 

Efendi şeriata uygun olarak toplanan yine adı geçen kaza’dan Günlük başı karyesi 

oturanlarından Tosili imamı oğlu Orlis bin Emin gözetiminde dava edilen 

Fransızkâr ve kayırlıka kondaklı Yirmi mecidiye matlup aded çifte tüfeng hakkında. 

B.No:19 
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Kaba ağaç karyesinde otururken vefat eden Halil oğlu Musa oğlu Hüseyin’in 

küçük oğulları Mehmet ve Ali ve küçük kızı Saliha’nın önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:20 

Megri Kazası’na bağlı Kaba ağaç oturanlarından iken vefat eden Halil oğlu 

Musa oğlu Hüseyin’in veraseti hakkında. 

B.No:21 

Aslen Antalya Sancağından olup Megri nüfusuna bağlı Çenger karyesinde 

otururken vefat eden Yekime nenli Aşiretinden Gökmen oğlu Abdâ bin Veli’nin 

veraseti hakkında. 

B.No:22 

Megri Kazasında otururken vefat eden Osmanlı Devleti’nin Rum milleti 

tebaasından Kıbran oğlu Endun eşi Yani kızı Elise veraseti hakkında. 

B.No:23 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı 

Yanıklar karyesi halkından olup İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden 

Kulak oğlu Sait Ali oğlu Durmuş’un veraseti hakkında. 

B.No:24 

Megri Kazası’na bağlı Nif karyesi oturanlarından iken vefat eden Hüseyin oğlu 

Hacı Sait Efendi’nin küçük oğulları Fevad ve Akif ve küçük kızı Medine’nin önemli 

işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:25 

Megri Kazası’na bağlı Çayan karyesi oturanlarından iken vefat eden Ali oğlu 

Çaylı oğlu İbrahim’in veraseti hakkında. 
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B.No:26 

Megri Kazası’na bağlı Görme karyesinde otururken vefat eden Molla Hüseyin 

oğlu Hüseyin oğlu Timurcu Hasan’ın veraseti hakkında. 

B.No:27 

Megri Kazası’na bağlı Gebeler karyesinde otururken vefat eden Yörük oğlu 

Abdullah oğlu Musa’nın veraseti hakkında. 

B.No:28 

Megri Kazası’na bağlı Gebeler karyesinde otururken vefat eden Yörük oğlu ölen 

Musa eşi Abdullah kızı Zahide’nin veraseti hakkında. 

B.No:29 

Megri Kazası’na bağlı Kara dere karyesi oturanlarından iken vefat eden 

Köseoğlu Osman oğlu Kara Veli’nin küçük oğulları Arif ve Ahmet ve küçük kızı 

Ayşe’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:30 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesinin Üzümlü Mahallesinde iken vefat eden 

Minya oğlu Minya’nın veraseti hakkında. 

B.No:31 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesinin Orta Mahallesi oturanlarından iken vefat 

eden Andırıya oğlu Minya veled-i Anderya’nın eşi ölen Çanikadan dolayı küçük 

kızları Desine ve Mariye’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:32 

Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabası halkından Kara Mihal oğlu 

Heralembos Efendi veled-i Kara Mihal meclis-i şer’imiz ölen Erin’den dolayı 

Arifeli oğlu Erkiros’un küçük oğlu olup nafaka ve kisvesi hakkında. 
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B.No:33 

Megri Kasabası halkından iken vefat eden Borgalli oğlu Vasil veled-i 

Kostanti’nin küçük oğulları Yani Yorgi ve Delyumenisos ile küçük kızları Hursa 

neti ve Mariye’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:34 

Megri Kasabası halkından olup vefat eden Yorgalli oğlu Vasil veled-i 

Kostanti’nin veraseti hakkında. 

B.No:35 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı 

Ovacık hisar karyesi oturanlarından olan Megri Kasabasında oturan Kahveci 

Mehmet oğlu Kara hisarlı İsmail ve Konyalı Halil çavuş bin Mustafa ta’rifleriyle 

bilinen Emir oğlu Mustafa bin Mehmet’in on iki yaşındaki kızı Naile’nin nafaka ve 

kisvesine dâir. 

B.No:36 

Aslen Isparta halkından ve Hıristiyan milletinden olup Megri Kazası’na bağlı 

Doğanlar karyesinde otururken vefat eden Yasef namında kimsenin menkul 

mallarının metrukesi hakkında. 

B.No:37 

Kara dere karyesinden olup vefat eden Abdullah oğlu Osman oğlu Köseoğlu 

Kara Veli’nin veraseti hakkında. 

B.No:38 

Aslen Üzümlü karyesinden olup Megri Kasabasının İslam Mahallesinde 

otururken vefat eden Belediye kâtibi Sabık Murat oğlu Eşref Efendi’nin veraseti 

hakkında. 
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B.No:39 

Megri Kazası’na bağlı Gebeler karyesi halkından iken vefat eden Hacı Durmuş 

oğlu Abdullah oğlu Molla Mehmet’in veraseti hakkında. 

B.No:40 

Megri Kazası’na bağlı Gebeler karyesi halkından iken vefat eden Hacı Durmuş 

oğlu Abdullah oğlu Molla Mehmet’in küçük oğlu Nuri’nin önemli işinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:41 

Aslen Üzümlü karyesinden olup Megri Kasabasının Kesik kapı Mahallesinde 

otururken vefat eden Belediye kâtibi Murat oğlu Eşref Efendi’nin veraseti hakkında. 

B.No:42 

Megri Kazası’na bağlı Gökben karyesi halkından olup vefat eden Koca İsmail 

oğlu Abdullah oğlu Hacı Mustafa’nın küçük oğlu İbrahim’in önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:43 

Megri Kazası’na bağlı Üzümlü karyesi halkından iken katledilerek vefat eden 

Murat oğlu Eşref Efendi’nin küçük oğlu Galib ve küçük kızı Saadet’in önemli 

işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:44 

Megri Kazası’na bağlı Nif karyesi oturanlarından iken vefat eden Hacı Hasan 

oğlu Abdullah oğlu Hacı Elmiyas Efendi’nin veraseti hakkında. 

B.No:45 

Megri Kazası’na bağlı Gökben karyesi halkından iken vefat eden Koca Ali oğlu 

Abdullah oğlu Hacı Mustafa’nın veraseti hakkında. 
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B.No:46 

Aslen Kök Kazasından olun Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasının Eşen 

Nahiyesi Vergi kâtibi sahibi arz-ı hâl Mehmet oğlu Halil Efendi şeriata uygun 

olarak toplanan başandığı eşi hakkında. 

B.No:47 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Eşen 

Nahiyesine bağlı Gölbent karyesi halkından olup İkinci Orduyu Hümayuna mensup 

iken vefat eden Memiş oğlu Süleyman’ın veraseti hakkında. 

B.No:48 

Aydın Vilayeti’ne bağlı Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’nın Mangan 

karyesi halkından olup Edirne merkez hastanesinde on altıncı kademe koğuşunda 

vefat eden Hafız oğlu İsmail oğlu Hüseyin’in veraseti hakkında. 

B.No:49 

Megri Kazası’na bağlı Üzümlü karyesi halkından Kalyoncu oğlu sahibi arz-ıhâl 

Halil oğlu Mehmet Çavuş şeriata uygun olarak toplanan hâla  nikahlı eşi olan İsmail 

kızı Hatice  hakkında. 

B.No:50 

Aslen Cezayir mecr-i sefid Vilayeti’nin Rodos Kasabası halkından ve Osmanlı 

Devleti’nin Musevi milletinden olup adı geçen kasaba da vefat eden Yoda kızı 

Niyore’nin veraseti hakkında. 

B.No:51 

Aslen Cezayir bahr-i sefid Vilayeti’nin Rodos Kasabası halkından ve Musevi 

milletinden olup Aydın Vilayeti’nin Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasında 

tüccardan Yaku oğlu Salamun ve veled-i ibn-i Yaku oğlu Veled  adı geçen Kaza 

Aydın mahkemesinde aktı olunan tereke hakkında. 
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B.No:52 

Megri Kazası’na bağlı Zorlar karyesi halkından iken vefat eden Koca Yasin oğlu 

Abdullah oğlu Halil’in veraseti hakkında. 

B.No:53 

Megri Kazası’na bağlı Bayır karyesi halkından iken vefat eden Molla Hüseyin 

oğlu Abdullah oğlu Molla Mustafa’nın veraseti hakkında. 

B.No:54 

Megri Kazası’na bağlı Bayır karyesi halkından iken vefat eden Molla Hüseyin 

oğlu Molla Mustafa’nın küçük oğulları Mehmet ve Abdullah’ın önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:55 

Megri Kazası’na bağlı Zorlar karyesi halkından iken vefat eden Koca Yasin oğlu 

Abdullah oğlu Halil’in küçük oğlu Abdâ ve küçük kızı Hatice’nin önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:56 

Aydın Vilayeti’ne bağlı Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazasının Üzümlü 

karyesi halkından olup İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden Helvacı 

oğlu Abdullah oğlu Hüsni’nin veraseti hakkında. 

B.No:57 

Girit’in İstebe Kazası’na bağlı Onbe Kasabası halkından iken vefat eden Mevlüt 

Egiyasalagi’nin küçük kızı olup Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasında 

misafir olarak oturan Zehra’nın önemli işinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:58 

Megri Kazası’na bağlı Çökek karyesi halkından iken vefat eden Koca Hasan 

oğlu Abdullah oğlu Hasan’ın veraseti hakkında. 
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B.No:59 

Megri Kazası’na bağlı Gülhane karyesi oturanlarından iken vefat eden Abdullah 

oğlu Molla Hüseyin kızı Hatice’nin veraseti hakkında. 

B.No:60 

Megri Kazası’na bağlı Gülhane karyesi oturanlarından iken vefat eden Yeni 

Osmanlı Aşiretinden Abdullah oğlu Mustafa’nın veraseti hakkında. 

B.No:61 

Megri Kazası’na bağlı Kara dere karyesinden olup vefat eden Kara Mehmet oğlu 

Abdullah oğlu Ali’nin veraseti hakkında. 

B.No:62 

Aydın Vilayeti’ne bağlı Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazasının Gökben 

karyesi halkından olup yedinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden Mehmet 

oğlu Mahmut’un veraseti hakkında. 

B.No:63 

Megri Kazası’na bağlı Zikirciler karyesi halkından olup vefat eden Hacı Ali oğlu 

Abdullah oğlu Murat’ın veraseti hakkında. 

B.No:1 

Tahtacı Aşiretinden sahib-ü arz-ı hâl Mustafa Çavuş oğlu Mustafa oğlu Veli 

şeriata uygun olarak toplanan Lolis karyesi oturanlarından olup Megri 

müstezaflığına sirkat maddesinden dolayı zabıta nezaretinden bulunduğuna dâir. 

B.No:2 

Megri Kazası’na bağlı Günlük başı karyesinde oturan  Durali  kızı Emine Hatun 

kızı Emine Hatun şeriata uygun olarak toplanan Bahçıvan esnafından Giritli 

Mustafa oğlu ve Gerya hazır olduğu halde adı geçen Mustafa Ağa ile hâli 

beynimizde kaime iken  bir buçuk yaşında kısrak hakkında. 
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B.No:3 

Bin üçyüz yirmi bir senesinin Çarşamba günü  Ramazan ayının Cuma gününden  

olduğu Menteşe Sancağı şeriye mahkemesinde sabit olduğu hakkında. 

B.No:4 

Megri Kazası’na bağlı Zeyuh karyesi halkından iken vefat eden Mustafa oğlu 

Yusuf’un veraseti hakkında. 

B.No:5 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasında 

otururken vefat eden Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından ve Katırcı 

esnafından Rodoslu Ergeri Kosti oğlu Dimitri veled-i Kosti’nin veraseti hakkında. 

B.No:6 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi halkından iken vefat 

eden Kasap Develi oğlu Yorgi’nin küçük oğulları Mihal ve Nekar’ın önemli 

işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:7 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi’nin Orta Mahallesinde otururken vefat eden 

Kasap Develi oğlu Yorgi veled-i Toli’nin veraseti hakkında. 

B.No:8 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasında mukim 

iken vefat eden Osmanlı Devleti tebaasından ve Rum milletinden Katırcı esnafından 

Rodos’un Keşgenöz karyesinden Ergeri kosti oğlu Dimitri veled-i Kosti’nin veraseti 

hakkında. 

B.No:9         

 Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasında mukim 
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iken vefat eden Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından ve Kasarası 

esnafından Rodoslu Ergeri oğlu Dimitri veled-i Kosti’nin veraseti hakkında. 

B.No:10 

Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasına bağlı Çamur karyesi oturanlarından 

iken vefat eden Abdullah oğlu Mehmet oğlu Sandirarini’nin küçük oğlu Mehmet ve 

küçük kızları Rukiye ve Fatma’nın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:11 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasında mukim 

iken vefat eden Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından ve Katırcı esnafından 

Rodos’un Keşken öz karyesinden Erkeri Muhafustı oğlu Dimitri veled-i Kosti’nin 

veraseti hakkında. 

B.No:12 

Aydın Vilayeti’ne bağlı Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasında otururken 

vefat eden Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından Rodos’un Keşkenöz 

karyesinden Erkeri oğlu Dimitri veled-i Kosti’nin veraseti hakkında. 

B.No:13 

Aydın Vilayeti’ne bağlı Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası krallarından 

İncir karyesi halkından merhum Mehmet Ağa’nın bina eylediği cami’i şerif 

hakkında. 

B.No:14 

Aydın Vilayeti’ne bağlı Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’nın Görme 

karyesi halkından adı geçen Musa oğlu Ömer oğlu Hacı Mehmet’in bina eylediği 

cami’i şerif hakkında. 

B.No:1 



 76

Aslen Çorum Kasabası halkından olup Aydın Vilayeti’ne bağlı Menteşe 

Sancağı’na bağlı Megri Kasabasının Kesik kapı Mahallesinde otururken vefat eden 

Megri redif taburu mülazımlarından Osman Efendi mahdumu Nuri Efendi’nin 

zikredilen kasaba da Emine Hanım tarafından ayrı günlerde üç davetiye birde 

ihtarname tepliğ olduğu halde mahkeme’ye gelmediğine dair. 

B.No:2 

Bir buçuk aylık Kadriye’nin validesi vefat idince Hanife Hanım’a manevi evlat 

verilmesi hakkında. 

B.No:3 

Aslen Girit Vilayeti’nin Etsiye Kazası dahilinde Kağus karyesi oturanlarından 

olup Aydın Vilayeti’ne bağlı Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasında mukim 

iken vefat eden Megri Kazası telgraf çavuşu Hakkı Efendi Nikahlı eşi’nin terekesi 

Bilal kızı Gülsün’ün veraseti hakkında. 

B.No:4 

Megri Kasabasının Kesik kapı Mahallesi halkından iken vefat eden Devazlı 

berber oğlu Hasan oğlu Hasan Ağa’nın küçük oğlu Nuri ve küçük kızı Megrim’in 

önemli işinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:5 

Megri Kazası’na bağlı Patlangıç karyesi halkından iken vefat eden Tayran oğlu 

Ahmet bin Mustafa’nın küçük oğulları Abdullah baki ve Ahmet’in önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında.    

B.No:6 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı 

Patlangıç karyesi oturanlarından iken vefat eden Tayraşı oğlu Abdullah oğlu 

Mustafa oğlu Ahmet’in veraseti hakkında. 
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B.No:7 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Çukur karyesi halkından iken 

vefat eden Kara Ahmet oğlu Abdullah oğlu Ali’nin veraseti hakkında. 

B.No:8 

Aslen Tavas Kazası’na bağlı Devan karyesi halkından olup Aydın Vilayeti’nin 

Megri Kasabası Kesik kapı Mahallesinde otururken vefat eden Hasan oğlu Berber 

oğlu Hasan Ağa’nın veraseti hakkında. 

B.No:9 

Megri Kazası’na bağlı Yoksullu karyesinde otururken vefat eden Abdullah oğlu 

Osman oğlu Ayşe’nin veraseti hakkında. 

B.No:10 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Kargı karyesi halkından sahib-ü 

arz-ı hâl Hüseyin oğlu Tekeli Hacı Mehmet Ağa şeriata uygun olarak toplanan 

Megri Kasabasının Kesik kapı Mahallesi halkından Kalaycı oğlu Mehmet oğlu 

Ahmet Ağa gözetiminde cami’i şerife vakfedilen meblağ hakkında. 

B.No:11 

Megri Kazası’na bağlı Kara çulha karyesi halkından olup vefat eden Akçaoğlu 

Osman oğlu Ali Ağa’nın veraseti hakkında. 

B.No:12 

Aslen Megri Kazası Kara imam Mahallesi halkından olup Aydın Vilayetinde 

Megri Kazası Jandarma piyade neferlerinden iken vefat eden Hacı Osman oğlu Hacı 

Osman oğlu Ömer’in veraseti hakkında. 

B.No:13 

Ölen adı geçenin terekesinden olup şer’i şerife  uygun zahire ihracı hakkında. 
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B.No:14 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Görme karyesi halkından iken 

vefat eden Hacı Köse oğlu Hacı Osman oğlu Hacı Süleyman’ın küçük oğulları 

Süleyman ve Rasih ve Mehmet ile küçük kızları Ayşe ve Hafıza’nın önemli işlerinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:15 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Kara çulha karyesi halkından 

iken vefat eden Osman oğlu akçe oğlu Ali’nin veraseti hakkında. 

B.No:16 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasında 

otururken vefat eden Kemahlı İbrahim Efendi’nin oğlu olup davası hakkında. 

B.No:17 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi’nin Yukarı 

Mahallesi halkından iken vefat eden Kara Yorgi oğlu Nikola veled-i Dimitri’nin 

küçük oğulları Dimitri ve Yorgi’nin önemli işinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:18 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi oturanlarından 

iken vefat eden Osmanlı Devleti’nin  Rum milleti tebaasından Kamyur oğlu 

Damyonus veled-i Nikola’nın veraseti hakkında. 

B.No:19 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’nın Hıristiyan Mahallesinde otururken 

iken vefat eden Osmanlı Devleti’nin  Rum milleti tebaasından Ergeri oğlu Katırcı 

Dimitri veled-i Kosti’nin veraseti hakkında. 
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B.No:20 

Aslen Kıbrıslı olup Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kasabasında oturan Zenci 

Abdâ bin Hayrâ adı geçen Kaza Hükümet Konağında şeri mahkemeye mahsus 

odada üç yaşında öküz’ün teslimi ile ilgili dava. 

B.No:21 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Manastır karyesi halkından iken 

vefat eden Osman Efendi oğlu i Osman Efendi oğlu Mehmet Efendi’nin veraseti 

hakkında. 

B.No:22 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Kara çulha karyesi halkından 

iken vefat eden Kebir bez oğlu Abdullah oğlu Ahmet oğlu Hasan’ın veraseti 

hakkında. 

B.No:23 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’nın Gökben 

karyesi halkından olup İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden Karaoğlan 

oğlu Mehmet Ali oğlu Abdâ’ın veraseti hakkında. 

B.No:24 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kasabasının Kesik kapı Mahallesi halkından 

iken vefat eden Hacı Mehmet oğlu Kemahlı İbrahim Efendi’nin küçük oğlu Ali ve 

küçük kızı Müzeyyen’in önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:25 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Dodurga karyesi halkından 

sahib-ü arz-ı hâl Şaylı oğlu Hüseyin oğlu Eşref şeriata uygun olarak toplanan nikah 

merasimi hakkında. 
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B.No:26 

Megri Kasabasının Kesik kapı Mahallesinde oturan Osman Efendi zade Osman 

Efendi Megri Kasabasında kain Hasan paşa Osman Efendi cami’i şerif-i hitaben 

cehtini bundan akdem ceht-i mezkureye munsarıf Mehmet Halife ahfadından Salih 

Efendi uhdesine laik buyurulmuş isede ardından Osman Efendi uhdesinde kayıtlı 

olduğu hakkında. 

B.No:27 

Megri Kazası şeri mahkeme kâtibi Hasan oğlu Halil Efendi Aydın Vilayeti 

dahilinde Megri Kasabasının Hıristiyan Mahallesinde vaki’ Borgallı oğlu ölen ve 

Esbil’in hanesine varıp adı geçe kasaba’nın adı geçen mahalle halkından ve Rum 

milletinden iken vefat eden Borgallı oğlu Vasil Veled-i Yorgali’nin küçük oğulları 

Deyunseyos ve Yani ve Yorgi ve küçük kızları Hursaneti ve Mariye’den her birinin 

vasi mensubeleri hakkında. 

B.No:28 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Kesteb karyesi halkından iken 

vefat eden Kara Hasan oğlu Abdullah oğlu Süleyman oğlu Nasuh’un veraseti 

hakkında. 

B.No:29 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Boynuz karyesi halkından iken 

vefat eden Kara Veli oğlu Osman Kâhya’nın veraseti hakkında. 

B.No:30 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Boynuz karyesi halkından iken 

vefat eden Osman Kâhya bin Kara Veli’nin küçük oğlu Süleyman ile küçük kızı 

Emine’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 
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B.No:31 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi 

halkından iken vefat eden Geryaku oğlu Tufan veled-i Geryaku’nun küçük oğulları 

Mihal ve Vasil’in önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:32 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Keçiler karyesi halkından iken 

vefat eden Koca Ali oğlu Ahmet bin İbrahim’in küçük oğlu Mehmet’in önemli 

işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:33 

Anadolu’da Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazasında vâki’ Ahmet Gâzi 

merhumun Benâkerdesi olan geçen zaman medresesi tam anlamıyla harap olan 

şerefli medrese’nin tamir idilmesi hakkında. 

B.No:34 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi 

halkından iken vefat eden Kakıkoğlu Tufan veled-i Geryaku’nun küçük oğulları 

Mihal ve Vasili’den her birinin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:35 

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi halkından iken vefat 

eden Geryaku oğlu Tufan veled-i Geryaku’nun veraseti hakkında. 

B.No:36 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Çayan karyesi oturanlarından 

sahib-ü arz-ı hâl Koca Nasuh oğlu kerimesi Alim kızı Ümmühan şeriata uygun 

olarak toplanan boşandığı eşi olup adı geçen Kaza’nın Bayat karyesinde oturan Kart 

Ömer oğlu Hasan Ali oğlu Ali gözetiminde üzerinde dava edildiğine dâir. 

B.No:37 
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Aslen Rodos’un Keşkenöz karyesi halkından olup Megride otururken  vefat eden 

Ergeri oğlu Katırcı Dimitri veled-i Kosti’nin veraseti hakkında. 

B.No:38 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi 

oturanlarından olup Kasap Develi oğlu ölen Yorgi eşi Yorgi kızı Mariye şeriata 

uygun olarak toplanan îtam müdürü İbrahim oğlu İbrahim Efendi gözetiminde şer’î 

delil olarak vasi sahipleri hakkında. 

B.No:39 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’nın Üzümlü karyesi oturanlarından 

Gökçe oğlu kerimesi Mehmet kızı Güllü Hatun adı geçen şeriata uygun olarak 

toplanan Megri Kasabasının Kesik kapı Mahallesinden Deveci Dellâl Osman oğlu 

Osman oğlu Ahmet gözetiminde üzerine dava edilmesine dâir. 

B.No:40 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesi’nin Yenice 

Mahallesi oturanlarından iken vefat eden Mustafaların oğlu El-Hacı Hüseyin’in 

küçük oğulları Osman ve Ali Salih’in önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:41 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Kaba ağaç karyesi halkından 

olup vefat eden Hüseyin Ahmet oğlu Abdullah oğlu İbrahim’in veraseti hakkında. 

B.No:42 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Karaköy karyesi halkından olup 

vefat eden Abdullah oğlu Ali oğlu Kara Abdurrahman’ın veraseti hakkında. 

B.No:43 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Kara dere karyesinde otururken 

vefat eden Mustafa oğlu  Karaşlıoğlu Mustafa’nın veraseti hakkında. 
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B.No:44 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Döger karyesinde oturan 

Yüzbaşı oğlu Ahmet oğlu Hamit şeriata uygun olarak toplanan adı geçen kaza Asiye 

‘nin mihr-i müecceli hakkında. 

B.No:45 

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’nın Çörenk 

karyesi halkından olup İkinci Orduyu Hümayun’un Merkez Hastanesi yirmi 

dördüncü hududundan iken vefat eden İkinci Orduyu Hümayun’un iş’arına atfen 

Levami mutasarrıflığından gelen olan yazılan emir ve buyurulan Gül oğlu Yusuf 

oğlu Halil’in veraseti hakkında. 

B.No:46 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Keçiler karyesinde oturan vefat 

eden Koca Ali oğlu Ali Abdullah oğlu İbrahim’in veraseti hakkında. 

B.No:47 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi’nin Orta 

Mahallesinde yerleştirilen Osmanlı Devleti’nin  Rum milleti tebaasından Genderli 

Efkenüz Gerisi Keryaku kızı Mariye imzasıyla adı geçen kaza mahkemesinde itâ 

olunan dava hakkında. 

B.No:48 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Gebeler karyesi halkından iken 

vefat eden Hacı Durmuş oğlu Abdullah oğlu Abdâ’ın küçük oğlu Mustafa ve küçük 

kızları Nefise ve Ümmügülsüm’ün önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:49         

 Aslen Kule Kazası halkından olup Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na 
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bağlı Esen nahiyesi vergi kâtibi iken vefat eden Mehmet oğlu Halil Efendi’nin 

veraseti hakkında. 

B.No:50 

Megri Kazası’na bağlı Kara çulha karyesi halkından olup vefat eden Osman oğlu 

Akça oğlu Ali Ağa’nın veraseti hakkında. 

B.No:51 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi’nin Yukarı 

Mahallesinde otururken vefat Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından Malar 

ve Meyyitun oğlu Dimitri veled-i Hacı Endun’un veraseti hakkında. 

B.No:52 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Zeyuh karyesi oturanlarından 

iken vefat eden Mustafa oğlu Yusuf’un küçük oğullarının önemli işinin 

düzenlenmesi hakkında. 

B.No:53 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi’nin Yukarı 

Mahallesi halkından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından iken vefat 

eden Kunduracı esnafından Kara Yorgi oğlu Nikola veled-i Dimitri’nin veraseti 

hakkında. 

B.No:54 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Kesteb karyesi oturanlarından 

iken vefat eden Kara Hasan oğlu Süleyman oğlu Nasuh’un veraseti hakkında. 

B.No:55 

Cebren kız kaldırmak maddesiyle maznun olan tahkikat hakkında. 

B.No:56 
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Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Keçiler karyesi halkından Nuhi 

oğlu İbrahim oğlu Sadık adı geçen kaza şer’i mahkemede kayıtlı mihr-i müeccel 

hakkında. 

B.No:57 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesinden Kantak 

oğlu Yusuf oğlu Hüseyin’in Antalya Redif Kumandanlığına takdim eylediği dilekçe 

üzerine. 

B.No:58 

Aydın Vilayeti’ne bağlı Megri Kazası’nın Hisar karyesinden olup İkinci Orduya 

mensup iken hizmet-i askeriyede Suruveyce Hastanesinde vefat ettiği Megri Redif 

Taburu bey Binbaşılığından Birinci Bölük Yüzbaşısı’nın tezkeresinde Ernâber 

olunan İstanbullu oğlu Ahmet oğlu Kamil’in veraseti hakkında. 

B.No:59 

Rodos Kasabası halkından olup Megri Kasabasında otururken vefat eden Hacı 

imam oğlu Mustafa oğlu Ahmet’in veraseti hakkında. 

B.No:60 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’nın Megri Kasabası halkından iken vefat 

eden Burgallı oğlu Vasil’in küçük oğulları Yani ve Yorgi ile küçük kızları Hursa 

neti ve Mariye’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:61 

Aydın Vilayeti dahilinde Redif Otuz Birinci Taburunun akdemce müteşekkil 

ikinci sınıf Dördüncü Bölük ikinci mülazımı iken vefat eden Derse’âdet halkından 

Abdullah oğlu Ahmet oğlu İhsan Efendi’nin veraseti hakkında. 
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B.No:62 

Aydın Vilayeti’ne bağlı Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazasının Kara dere 

karyesi halkından olup İkinci Orduya mensup iken vefat ettiği Abdülkerim oğlu 

Ali’nin veraseti hakkında. 

B.No:63 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesi’nin Yenice 

Mahallesi oturanlarından iken vefat eden Abdullah oğlu Mustafa oğlu Elmacı 

Hüseyin’in vârisi hakkında. 

B.No:64 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Yaka bağ karyesi halkından 

iken vefat eden Teke oğlu Abdullah oğlu Yusuf oğlu Hüseyin’in terekesi hakkında. 

B.No:65 

Aydın Vilayeti’ne bağlı Megri Kazası’nın Üzümlü karyesi halkından olup İkinci 

orduya mensup iken vefat ettiği zikredilen numaralı müzekkerede arifane olunan 

Kara Hasan oğlu Mustafa oğlu Hüseyin’in veraseti hakkında. 

B.No:66 

Megri’nin Çamur karyesi halkından olup katledilerek vefat eden Mehmet oğlu 

Sanderazlı Hasan’ın veraseti hakkında. 

B.No:67 

Aydın Vilayeti’ne bağlı Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası Kaymakamı 

iken vefat eden Girid halkından Yusuf oğlu İbrahim’in veraseti hakkında. 

B.No:68 

Megri Kazası’na bağlı Çayan karyesi halkından olup Görme deresi karyesinde 

otururken vefat eden Koca Ali oğlu Ali oğlu Mustafa’nın veraseti hakkında. 
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B.No:69 

Aydın Vilayeti dahilinde Megri Kazası’na bağlı Yankılar karyesinde vakfedilmiş 

Çoban Ahmet oğlu Ali oğlu Ahmet şeriata uygun olan adı geçen karye 

oturanlarından Hacı Yusuf kerimesi Yusuf kızı Zeliha gözetiminde dava edildiğine 

dair. 

B.No:70 

Boynuz karyesi oturanlarından iken vefat eden Kara Veli oğlu Veli oğlu Molla 

Süleyman’ın veraseti hakkında. 

B.No:71 

Aydın Vilayeti dâhilinde Megri Kazası’na bağlı Göcek karyesi oturanlarından 

iken vefat eden Hacı Hüseyin Efendi zade Hacı Hüseyin oğlu Hüseyin Efendi’nin 

küçük oğlu Mehmet ve küçük kızı Emine’nin önemli işlerinin düzenlenmesi 

hakkında. 

B.No:72 

Boynuz karyesi halkından iken vefat eden Kara Veli oğlu Veli oğlu Molla 

Süleyman’ın küçük oğulları Abidin ve Eşref ve Şerif ve Hüseyin ve küçük kızı 

Emine’nin önemli işinin düzenlenmesi hakkında. 

B.No:73 

Megri Kasabasının Hıristiyan Mahallesi oturanlarından iken vefat eden Rum 

milletinden Kostanti oğlu Lekandere kerimesi Lekandere kızı Erini’nin veraseti 

hakkında. 

B.No:74 

Megri Kasabasının Hıristiyan Mahallesi halkından iken vefat eden Rinbin Menol 

oğlu Adnan veled-i Yorgi eşi Lekandere kızı Erini’nin küçük oğlu Erinos’un önemli 

işinin düzenlenmesi hakkında. 
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B-160 NOLU MEGRİ(FETHİYE) ŞER’İYE SİCİLİNİN 

TRANSKRİPSİYONU 

 

S. NO:1 

Sâbık Zarlık nâibi mekremetlu Sadreddin Efendi Râm-ı muveffikan bi’l-hayr. 

Aydın vilâyeti dâhilinde kâin Megri Kazası’nın umûr-ı şer’ıyesi meclîs-i intihâbı 

makâmu’ş-şer’ın intihâb ve karârı ve zâtı sâmî hazret-i gatvâ penâhînin tensîb-i ‘âlîleri 

ile nezâret-i âcizânemize binâen bin üçyüz onsekiz senesi şehr-i Ramazanü’l-

mübarekinin yigirmi birinci gününden i’tibâren uhde-i behîmelerine ihâle ve tefvîz 

olunmuşdur. Sâlifü’z-zikr-i umûr-ı nazîfe-i şer’ıye’ye yevm-i mezkûrden i’tibâren 

beden ve mübâşeret ve vuku’uyâfata olan terekânın mûcib-i tahrîrâtlarını tahrîr ve 

terkîm ve beyne’l-verese bi’l-ferîzati’ş-şer’ıye tevzî’ ve taksîm idub rızâ-yı meyyâmin 

erzâ-yı hazret-i hılâfetpenâsî iktizâ-yı ‘âliyesince beyne’l-eyâli dâire-i hak ve adâlet 

icrâ-yı ahkâm-ı şer’ı ‘âliye himmet ve du’âyı mefrûz el-edâyı Hazret-i Zıllullâhi’nin 

takrîr ve tezyîdine sa’î ve gayret eyleyesiz. 

El-asri Re’fet Efendi zâde Es-seyd İbrahim Ethem El-‘âmmî kazasker Anadolu  

Es-seyd İbrahim Ethem bin Hasan Efendi. 

B.NO:1 

Nüfus-ı Megri Kazası’nın Hristiyan Mahallesi sâkinelerinden ve teb’a-i Devlet-i 

‘aliyye’nin Rum milleti nisvânından iken bundan akdem vefât iden Rodoslu Engiligi 

binti Yorgi’nin sadriye-i sagîre kızı Diyonisiya binti Heralembos’un tesviye-i umûruna 

kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve 

istikâmetle mevsuf ve her vechle ‘uhdesinden gelmeğe kâdir idugi zil kitabda 

mektubu’s-sâmî kesan ihbârlarıyla ınde’ş-şer’ıllânur zâhir ve muhakkık olan sagîra-i 

merkûmenin babası işbu ba’sü’l-kitab Heralembosül Efendi veled-i Kateryad sagîra-i 

merkûme Diyoniyayi’nin vakt-i rüşd ve sedârına değin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve 

ta’yîn olundukda oldahi bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabül ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ yenbegî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve 

i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘aşr min şehr-i Zilka’adetü’ş-şerifeti liseneti 

semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

          Megri’de mukîm teb’a-i Devlet-i müşârun ileyhâdan Ferata oğlu Merâkim veled-i 

Saritvindi ve gayrihim. 

B.NO:2 
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An asl Sivas vilâyeti dâhilinde Divriği Kazası ahâlisinden hâlâ Aydın vilâyetine 

mülhak Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazası muhâkemât baş kâtibi Hafız Yusuf 

Ziya Efendi ibn-i Mustafa Efendi mezkûr Megri bidâyet mahkemesinde ma’kud meclîs-

i şer’ı şerif olunurda takrîr-i kelâm idub benim makat-ı reisim olan mezkûr Divriği 

Kazasında sa’i mutasarrıf olduğum ma’lûmu’l-hudûdu’l-cebîran arâzı-i emîriye ve bağ 

ve bahçelerimi vesâir irşâ ve şer’an ve müstekıllen ve müştereken mâlik olduğum 

emlâkımı âhize-i beyı’ ferâğa semen-i ve yedlerini kabz ve zümem-i tesd olan 

hukukumu da’vâ ve tahsil ve kabz ve makbuzunu bana îsâl ve teslim ve sulh ve ibrâya 

icâb ider ise emlâkımı îcâra ve hukukumu muhâfaza içun gerek muhâkim-i şer’ıye ve 

gerek nizâmiyeden edildiğine bidâeten ve iskân ve teceyyüzen murâca’ata ve red a’za 

ve iştika-yı hukkâma ve bunlardan son dereceye kadar muhâkemeye ve âhıri 

tevekkeliye ve’l-hasıl mütavakkıf olduğu umûrun küllisîne mezkûr Divriği Kazasında 

mukîmli ebeveyn Kebîr İbrahim Hafız Mehmet Raşit Efendi ibn-i Mustafa Efendi’yi 

kabûlüne mevkuf vekâlet-i ‘âmme-i mutalleka-i sahîme-i şer’ıye vekil mutallak ve 

na’ibmenâb nasb ve ta’yîn eyledim didikde mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve i’tâ evvelen 

yeden fi’l-yevm er-râbi’ ‘aşr min şehr-i Zilka’adetü’ş-şerife liseneti semâniyete ‘aşr 

veselâsemiete ve elf. şühüdü’l-hal. 

Megri Kazası mahkeme-i şer’ıye kâtibi Süleyman Zühdi Efendi ibn-i Eyyüb Ağa  

Megri Kazası mahkeme-i bidâyet kâtibi Hüseyin Efendi ibn-i Hüseyin ve 

gayrihim. 

B.NO:3 

An asl Isparta sancağının Temel Mahallesi ahâlisinden olub hâlâ Aydın vilâyeti 

dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasının ketüyesi sâkinlerinden ve teb’a-i 

Devlet-i ‘âliyye’nin Rum milletinden ve tüccardan Filosil oğlu Ologosül? Veled-i 

istavri nâm-ı dâiresinde ma’kud meclîs-i şer’ışerifimizde takrîr-i kelâm idub Isparta 

Sancağı’nın Temel Mahallesinde vâkı’ tarafları şerkan tarîk-i âm ve külliye odası ve 

Hacı Yandelli ve hemşiresi Elmasil hâneleri ve şemâlen ve cenûben tarîk-i âm ile 

mahdud ve müntehâsı fevkâni üç ve tahtâni bir oda ve çamaşırlık ve bir miktar havlıyı 

müştemel bir bâb mülk-ü hânemi Isparta Sancağı’nın Kemer Mahallesi ahâlisinden olub 

Megride mukîm teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâdan ve tüccardan Hacı Gavzil oğlu 

Heralembosil veled-i Yani’ye yigirmi bin guruş bedeli mukâbilinde beyi’ ve furûhat 

idub semeni olan mübelliği mezbur tamamen ahz ve kabz eyledikden komisyon 

mahsusunda itâ-yı takrîre ve’l-hâsıl mütevakkıf ve müteferri’ olduğu umûrun küllisîne 
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Isparta sancağında mukîm teb’a-i Devlet-i ‘âliyyeden ve da’vâ ve kisyan hekim oğlu 

Gavzil veledi Nikola’yı kabûlüne mevkuf vekil-i mutallak ve na’ibmenâb nasb ve ta’yîn 

eyledim didikde mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve i’tâ olundu, tahrîren fi’l-yevm el-‘ışrin min 

şehri Zilka’adetü’ş-şerife liseneti semâniyete ‘aşr veselâsemiete ve elf. şuhûdu’l-hal. 

Megri Kazasına tâbi’ Lolis Karyesi’nin Aşağı Mahallesi muhtarı evveli teb’a-i 

Devlet-i ‘âliyyeden Hacı Develioğlu Nikola Benahoz oğlu Peratogoh ve gayrihim. 

S.NO:2                   

           B.NO:4 

Megri Kazasına tâbi’ Zorlar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

ma’den çavuşu oğlu Hasan bin İbrahim bin Abdullah’ın salebi sagîr oğlu Murad’ın 

tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın 

emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle vesâyet ‘uhdesinden gelmeğe 

kâdir ıdüği zilkitabda mektubu’s-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’ıllânur zâhir 

ve mütehakkık olan sagîri merkûmun liebeveyn kebîr er karındaşı işbu ba’su’l-kitab 

Osman bin Hasan sagîr-i merkûm Murad’ın vakt-i rüşd ve sedârına değin kıbel-i 

şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi 

kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeği edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a 

bi’t-taleb ketb ve i’tâ olundu, tahrîren fi’l-yevm el-‘ışrin min şehr-i Zilka’adetü’ş-

şerifeti liseneti semâniyete ‘aşr veselâsemiete ve elf. şuhudü’l-hal.   

Zorlar karyesi muhtarı sânisi çoban Hasan oğlu Yusuf karye-i merkûmeden 

çavuş oğlu Hüseyin bin İbrahim ve gayrihim. 

B.NO:5 

            Megri Kazasına tâbi’ Zorlar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

ma’den çavuşu oğlu Hasan bin İbrahim bin Abdullah’ın veraseti zevce-i menkûha-i 

metrükesi Kezban binti Hasan ile salebi kebîr oğulları Osman ve İbrahim ve Süleyman 

ve Ali ve Mustafa ve salebi sagîr oğlu Murad ve salebiye-i kebîre kızları Hatice ve 

Fatıma’ya munhasıra olunduğu ‘ınde’ş-şer’ıllânur tahakkukundan sonra sagîr- i merkûm 

Murad’ın tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i şer’ıye vasî nasb ve ta’yîn 

kılınan li ebeveyn kebîr er karındaşı Osman ma’rifeti ve verese-i kibâr’ın talebleri ve 

ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve terkîm ve bil-müzâyede beyı’ ve furûhat ve beyne’l-verese 

tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî 

zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-‘ışrin min şehr-i Zil-ka’adetü’ş-şerifeti 

liseneti semâniyete ‘aşr veselâsemiete ve elf.  
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180/ mısır darı kile /900, 80/ ak darı kile /400 ,90 / şı’ır kile /45 , 30 /hinta kile 

/240, 3/ nohut kile /20, 5/ borcek kile /30 , 51/sade yağ /408 ,55/ peynir / 165, 18/ nemas 

/180 ,25/tahrâne /36 ,40 /soğan /30 ,33/ yün keçe /330 ,3/ yorgan /60 ,10 /yasdık /20 ,1/ 

döşek /20 ,1/ kızıl kilim /30 , 1/ deve yükü kilim /20 , 2/kara çul /40 ,10/ kara çuval /100 

, 193 /keçil / 5790 , 3/ çebiç /60 , 1/ erkek merkeb / 150 , 1/danalı sığır /400 , 10/danalı 

sarı sığır /400 , 4/ arılı kovan /80 ,3/ kara sığır /600 , 4/ kısır sığır /800 ,2/ erkek deve 

/1200 , 2/ dişi deve /1200 ,6/ sığır /1200 , 3/ tosun /450 , 40/ koyun /1600 1/ sığır / 200, 

1/ tosun /200 , hırdavât-ı münezzil /5  

Zevce-i mezbûre bi şehâdet Çavuşoğlu Hüseyin ve yüzbaşı oğlu Hasan mihr-i 

müeccel minhâ - 17859 

                00301 

            _____ 

Resm-i kısmet            17558    

                                   00439      00 

Kaydiye                  _________ 

                                   17119  

Dellâliye minhâ          00026      30                                                                                                             

                             __________ 

                                    17092      10 

 00357 

______ 

16735       10  

11 00 

______ 

16724        10  

Pul behâ-           

Hıssa-i zevce-i mezbûre Kezban / 20  90  21 

Hıssa-i ibn-i kebîr Osman           / 20  90  21 

Hıssa-i ibn-i kebîr İbrahim          / 20  90  21 

Hıssa-i ibn-i kebîr Süleyman       /20  90  21 

Hıssa-i ibn-i kebîr Ali                  / 20  90  21 

Hıssa-i ibn-i kebîr Mustafa          / 20  90  21 

Hissa-i ibn-i sagîr Murad             / 20  90  21 
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Hissa-i binti kebîre Hatice           / 10  45  10 

Hissa-i binti kebîre Fatıma          / 10  45  10 

Küsür pâre / 2 

Bilâda gösterildiği ve salebiye-i mezbûre Kezbana isâbet iden ikibin doksan 

guruş yigirmi bir pâre bi ‘ılm ve sagîr-i makbûzasına teslim olunduğu gibi kebîr oğulları 

Osman ve İbrahim ve Süleyman ve Ali ve Mustafa beherine isâbet iden ikibin doksan 

guruş yigirmi beş pâreden on bin yediyüz elli iki guruş yigirmi beş pâre kezâlik 

yedlerine teslim ve kebîre kızları Hatice ve Fatıma ve beherine isâbet iden bin kırk beş 

guruş onbir buçuk pâreden ikibin doksan guruş yigirmi bir pâre dahî ol vechle yedlerine 

teslim ve sagîr oğulları Murad’a isâbet iden ikibin doksan guruş yigirmi bir pâre lieclil-

hıfz vel-istimat vasî mensubi li ebeveyn er karındaşı Osman ma’rifetiyle îtam 

sanduğuna teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi. 

S. NO: 3                                             

B.NO:6 

Aydın vilâyeti dâhilinde menteşe Sancağına muzaf nufüs-ı Megri kasabasının 

Hristiyan Mahallesi ahâisinden ve teb’a-i Devlet-i ‘aliyye’nin Rum milletinden olub 

sefâheti şer’an sübûtuna mebnî emvâline tasarrufundan meni’idilerek tesviye-i umûruna 

bin üçyüz on yedi sene-i hicriyesi şehr-i Zilka’adesi’nin dokuzuncu günü tarihinde 

Megri Nâibi fazîletlu Mehmed Arifî Efendi’nin zaman-ı niyâbetinde bi hüccet-i şer’iye 

vasî nasb ve ta’yîn olunmuş olan taraf-ı oğlu Keryaku veled-i Likor hâzır olduğu halde 

vasîsi vâlidesi zâtı zîl vesîkada muharriru’s-sâmi kesan ta’rifleriyle ma’ruf Varvara binti 

Geryazi kendü tarafından asâleten vasî-i mensûbesi bulunduğu sadr-ı kebîr oğlu Safiye 

ve Geryaku veled-i Likor tarafından vesâyeten merkûm Geryaku hâzır olduğu halde 

kazâ-i mezkûr mahkeme-i bidâyet-i hukuk dâiresinde ma’kud meclîs-i şer’i şerif 

olunurda mahcur merkûm ile mimmen takrîr-i kelâm idub mevâd-ı şer’iye ve hukûkiye 

ve tüccâriyemizden dolayı leh ve ‘aleyhimizde vuku ‘bulmuş ve bulacak kâffe-i du’âvî 

ve ‘âmme-i muhasâmatda bilcümle muhâkim ve mecâlu ve devr-i resmiyede müdde’i ve 

müdde’i ‘aleyh sıfatıyla bidâyeten ve istinâten ve i’tirâzen ve tehnîzen ve i’âdeten 

muhâkeme ve muhâsama ve mücâvebe ve redcevab ve işhâd ve iştîhada tebliğ ve 

tebellüğa ve tahlîf ve ihtilâfa ve istid’a velâ yehâ ve protesto Hacıznâme tanzım ve vaz’ı 

imza ile takdimiye ve fen hacze ve ahz ve kabz ve icrâya ve iştikâ-yı hukkâma ve redd-i 

a’zâya ve ehl-i sagîre ta’yîn ve ‘azline ve kemine ve’l-hâsıl mütevekkıf müteferri’ 

olduğu umûrun küllisîne âhiri tevekkeliye me’zûnen Muğla sancağında mukîm teb’a-i 
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Devlet-i ‘aliyyeden ve da’vâ vekillerinden Mihail: B: Kacar ve Nasil Efendi’yi kayd-i 

mevkûfe vekâlet-i ‘âmme-i mutallaka-i sahîhiye-i şer’ıye ile vekil-i mutlak ve 

nâ’ibmenab nasb ve ta’yîn eyledim didiklerinde tevkîli meşruhları cerîde-i mahsusatda 

‘alel-usül on guruşluk pul men’ıyle zabt ve tescîl-i mezkûrun kaydından suret olarak 

bil-ihraç işbu vesîka-i enika-i şerhatü’l-beyânı bi’t-taleb ketb ve i’tâ olundu tahrîren fi’l-

yevm el-hâmisü vel-‘ışrin şehr-i Zilka’adetü’ş-şerifeti liseneti semâniyete ‘aşr 

veselâsemiete ve elf. şühüdü’l-hal. 

Megride mukîm teb’a-i Devlet-i ‘aliyye’den ve tüccardan Frenkli oğlu 

Demistoklu? Veled-i Herstonidi  

Megri neşr odası kâtibi Hasan Efendi ibn-i Hacı Salih Efendi ve gayrihim.  

B.NO:7 

Megri kazâsına tâbi’ Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi ahâlisinden ve teb’a-i 

Devlet-i ‘aliyye’nin Rum milletinden ve Kunduracı esnafından Kara Vasîl oğlu veled-i 

Nikola nâmı kimesne meclîs-i şer’ı şerif olunurda mezkûr Lolis karyesi’nin Orta 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden merkûm Vasîl’in zevcesi Gelyu 

Vasîl’in sadr-i sagîre oğlu Nikola’nın tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i 

şer’ıye vasî mensûbı babası merkûm Vasîl kaza-i mezkûr îtam müdürü işbu ba’sü’l-

kitab İbrahim Efendi ibn-i İbrahim’e muhâsırında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idub 

vasîsi bulunduğum sagîr oğlum Nikola’nın malından işbu hâzır bil-meclîs İbrahim 

Efendi bana seym-i mecidî yigirmi bir guruş hesabıyla onbin dokuzyüz iki guruş edâne 

ve teslim eylediğinde ben dahî istidâne ve kabz ve umûriye sarfla istihlâk idüb 

mübelliğ-i mezbûr ile semeni işbu tarih kitabdan beş sene semâmine değin bel ve 

mu’ukuduna sagîr-i merkûmun malından mûmâileyh İbrahim Efendi yedinden kezâlik 

iştirâ ve kabz eylediğim ma’kordan Bir adet altun kablu sa’at semeninden dahî altı bin 

yüz yigirmi guruş ki cehtin mezbûriyetinden cem’an onyedi bin yediyüz otuz iki guruş 

sagîr-i merkûma izâfetle îtam müdürü mûmâileyh İbrahim Efendi’ye vâcibü’l-edâ ve 

lâzımü’l-kazâ sahîhan deynimdir deyu ba’del- ikrâr mübelliğ-i mecmu’-ı merkûm 

onyedi bin yediyüz otuz iki guruş Megri kazâsı’nın Hristiyan Mahallesi ahâlisinden 

olub meclîs-i şer’ı şerif olunurda teb’a-i Devlet-i ‘aliyyeden ve tüccardan Hacı İstimat 

oğlu Mihal veled-i Hacı istimat ve Kara Vasîl oğlu Heralembosil veled-i Nikola 

tarafından bi’l-emr ve’l-kabül kefâlet-i mutallaka-i sahîhiye-işer’ıyemiz şuhudda 

müte’âkiben ben dahî kefil bi’l-mâl ve zâfımız didiklerinde gabe’t-tasdîk eş-şer’ı mâ 
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vaka’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘aşr min şehr-i 

Şa’bânü’l- mu’azzam liseneti semâniyete ‘aşr veselâsemiete ve elf. şuhudü’l-hal. 

Megri polis memuru Ahmed Efendi Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi muhtarı 

evveli Ağa Bedosil oğlu Pavli ve gayrihim. 

B.NO:8 

Megri kazâsı’nın Aldırın karyesi ahâlisinden koyuncu zâde Ali Efendi ibn-i Hacı 

Mehmed nâm-ı kimesne meclîs-i şer’ışerif olunurda Megri kasabasının Hristiyan 

Mahallesi sâkinlerinden ve teb’a-i Devlet-i ‘aliyyeden ve Rum milleti nisvânından iken 

bundan akdem vefât iden Hursine binti Lazâri’nin sadr-i sagîr oğlu Bendeli bin 

Heralembos’un tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan li eclil edâne vasî nasb ve ta’yîn 

olunan kazâ-i mezkûr îtam müdürü işbu ba’sü’l-kitab İbrahim Efendi ibn-i İbrahim 

muhassırında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idub sagîr-i merkûm Bendelli’nin malından 

işbu hâzır bil- meclîs İbrahim bana seym-i mecîdi yigirmi bir guruş hesabıyla iki bin 

yediyüz doksan yedi guruş otuz pâre edâ ve teslim eylediğinde ben dahî istidâne ve 

kabz ve umûriye-i sarfla istihlâk idub mübelliğ-i mezbûr semeni işbu tarih kitabdan iki 

sene tamamına degin müeccel ve mu’ûduna sagîr-i merkûmun malından mûmâileyh 

İbrahim Efendi yedinden kezâlik iştirâ ve kabz eylediğim bir aded altun kaplu sa’at 

semeni altı yüz yetmiş bir guruş yiğirmi pâre ki cehtin mezbûriyetinden cem’an üçbin 

dörtyüz altmış dokuz guruş on pâre sagîr-i merkûma izâfetle îtam müdürü mûmâileyh 

İbrahim Efendi vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ sahîhan deynimdir deyü ba’de’l-ikrâr 

mübelliğ-i mecmu’ı merkûm üçbin dörtyüz altmış dokuz guruş on pâreye mezkûr 

Aldırın karyesi ahâlisinden olub meclîs-i şer’ışerifde hâzır Süleyman Efendi oğlu Rasih 

ibn-i Süleyman Efendi tarafından bi’l-emr ve’l-kabül kefâlet-i mutallaka-i sahîhiye-

işer’iye ile muhâsır şuhudda mute’âkiben ben dahî kefil bi’l-mâl senâminim didikde 

gabe’t-tasdîk eş-şer’î bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevm  

S.NO:4                     

Es-sâmînü ‘aşr min şehri Şevvâlü’l-mükerrem liseneti semâniyete ‘aşr ve 

selâsemiete ve elf. 

B.NO:9 

Seydilerin Kızıldere Mahallesinde Abalı zâde Hacı Halil Efendi bin Mehmed 

Dünet karyesinde Hatip oğlu Hasan bin ‘Ali ve gayrihim. 

Megri kasabasının Hristiyan Mahallesi ahâlisinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin 

Rum milletinden ve tüccardan Danus veled Hacı Menul Pavlidi nâm-ı kimesne meclîs-i 
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şer’i şerif olunurda Megri’nin Kırancağlı karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Kemik oğlu Osman Salebi sagîr oğulları Ali ve Osman ve salebiye-i sagîre kızı 

Ümmüha’nın tesviye-i umûrlarına kabül-ü şer’addır. Liecli’l-erane vâsi nasb ve ta’yîn 

olunan kazâ-i mezkûr îtam müdürü işbu ba’sül-kitab İbrahim Efendi ibn-i İbrahim 

mahzırında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb sagar-i merkûmun ‘Ali ve Osman ve 

Ümmühan’ın emvâlından işbu hâzır bi’l-meclîs İbrahim Efendi bakasım? mecîdi 

yiğirmi bir guruş hesabîyle üçbin beşyüz guruş idâne ve teslim eylediğinden ben dâhi 

istidâne ve kabz ve ümuriye-i sarfle istihlâk idub meblağ-ı mezbûr ile semeni işbu tarih 

kitabdan iki sene tamamına degin müveccel ve mu’urına safar-ı merkûmunun malından 

ve mûmâileyh İbrahim Efendi vedinden güzellik iştira ve kabz eyledigim bir aded altun 

kablu sa’at şahından dâhi sekiz yüz kırk gaşıkla cihetin mezbûriyetinden cem’an dörtbin 

üçyüz kırk guruş sagâr-i merkûmuna izâfetle îtam müdürü mumâ’ileyh İbrahim 

Efendi’ye vacibü’l-edâ ve lâzimül-kazâ sahîhen deynimdir deyu ba’del-ikrâr meblağ-ı 

mecmu-ı merkûm dörtbin üçyüz kırk guruşa mezkûr Megri kasabasının Hristiyan 

Mahallesi ahâlisinden ve teb’a-i Devlet-i ‘aliyyeden ve tüccardan olub meclîs-i 

şer’işerifde hâzır Hacı Menul Pavlidi tarafından bi’l-emr ve’l-kabül kefâlet-i mutalleka-i 

sahamiye-i şer’iye ile muhâkır-ı şuhurda mütâ’âkiben bendahî kefil bi’l-mâl ve 

menâfim didikde gabe’t-tasdîk eş-şer’i mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren 

filyevm es-sâdisü min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf.  

Meğri Mal müdürü Refiki Mehmed Efendi Megri nüfus kâtibi Hafız Haseni 

Efendi ibn-i İbrahim Efendi. Ve gayrihim. 

B.NO:10 

Nüfus-ı Megri kasabasının Hristiyan Mahallesi ahâlisinden ve teb’a-i Devlet-i 

‘aliyyenin Rum Milletinden ve tüccardan Danos veled Hacı Menol Pavlidi nâm-ı 

kimesne meclîs-i şer’işerif olunurda Megri’nin Balak karyesi ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât iden Filli oğlu Mehmedin salimiye-i sagîre kızları Firdevs ve Zehra’nın 

malından işbu hâzır bi’l-meclîs hesabiyle dörtbin dokuzyüz kırk üç guruş irâne ve 

teslim eylediğinde ben dahî istitâne ve kabz-ı umûriye sarfla istihlâk idub meblağ-ı 

mezbûr ile semeni işbu tarih kitapdan iki sene tamâmına degin müeccel ve mu’uruna 

sagîretân-ı merkûmetânın malından ve mûmâ-ileyh İbrahim Efendi yedinden güzellik 

iştirâ ve kabz eylediğim bir aded altun kablu sa’at şahından dahî binyüz seksen altı 

guruş on pâre ki cihetin mezburiyetinden cem’an altıbin yüz yigirmi dokuz on pâre 

sagîretân-ı merkûmetân’a izâfetle îtam müdürü mûmâ-ileyh İbrahim Efendi’ye vâcib’l-
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edâ ve lâzımül-kazâ sahîhiyen deynimdir. deyu ba’del-ikrâr meblağ-ı mecmu’ı merkûm 

altı bin yüz yigirmi dokuz guruş on pâre’ye mezkûr Megri kasabasının Hristiyan 

Mahallesi ahâlisinden ve teb’a-i Devlet-i ‘aliyyeden ve tüccardan olub meclîs-i 

şer’işerifde hâzır Hacı Menol Pavlidi tarafından bi’l-emr vel-kabul kefâlet-i mutalleka-i 

sahâbiye-i şer’iye ile muhâzır şuhudda müte’âkiben ben dahî kefil bi’l-mâl ve zaminim 

didikde gabe’t -tastîk eş-şer’i mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-

yevm es-sâdisü min şehri Safer-ül-hayr lisene semâniye ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Megri mal müdürü Refiki Mehmed Efendi Megri nufüs kâtibi Hafız Haseni 

Efendi ibn-i İbrahim Efendi ve gayrihim. 

B.NO:11 

Nufüs-ı Megri kasabasının Hükümet Caddesi sâkinlerinden olub bir veche âti 

mülk-i hane’ye yedinde Menol tarafından hakkânî malından ‘ındeş-şer’i lehâ her ve 

numâyan olan Megri Kazası telgraf ve posta memuru muteveffâ Salim Efendi zâde 

Osman Hayri Efendi ibn-i Salim Efendi meclîs-i şer’işerif olunurda kazâ-i mezkûre 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Latife Hanım ibnetü Salim Efendinin 

sadriye-i Safiye kızı Zehra’nın tesviye-i umûruna kabül-ü şer’adden li-eclil-erâne vasî 

nasb ve ta’yîn olunan kazâ-i mezkûr îtam müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim 

muhâzırında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idub Sagire-i mezbûre Zehra’nın malından 

işbu hâzır bi’l-meclîs İbrahim Efendi yedinden istitâne ve kabz eylediğim seym-i mecîdi 

yigirmi bir guruş hasebiyle dörtbin dokuzyüz doksan guruş ve semeni. İşbu tarih 

kitabdan dört sene tamamına deyin müeccel ve mu’uruna sagire-i mezbûrenin malından 

mûmâileyh İbrahim Efendi yedinden güzellik iştirâ ve kabz eylediğim ma’akordon bir 

aded altun kablu sa’at şahnından dahî ikibin dörtyüz doksan bin guruşla cihetin 

mezbûriyetinden cem’an yedibin dörtyüz seksen beş guruş sagire-i mezbûre’ye izâfetle 

îtam müdürü İbrahim Efendi’ye vacibü’l-edâ ve lâzimü’l-kazâ sahâhiyen deynim 

mukâbi’linde mezkûr 

S.NO:5 

Megri kasabasının Hükümet Caddesinde vâki’ şarken bâba develi oğlu Yorgi ve 

garben Lâzaridi ve şimâle-i kendu ‘asımem ve cenûben tarîk-i ‘âm ile mahdud fevkanî 

ve tahtânî altı oda müştemilât-ı sâireyi muhtevî müstekıllen mülküm olan bir bâb-ı 

münezzel-‘i cemi’i tevâbi’ ve livâ hakkıyla ruhn ve ‘âli veche eş-şer’î teslim eyledikde 

oldahî sagîre-i mezbûre içun bi’l-vesâye irtihan ve kabul ve kabz iderek derûnunda ‘âli 

tarîk elemane ikâmete izin vermişdir deyü sâdır olan cemi’-i kelimât-ı meşru’asını 
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müdürü vesâyi mezbûr İbrahim Efendi tahkîk ve tasdîk itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ vel-‘ışrin min şehr-i Cemâziye’l-evvel liseneti 

semâniyete ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

Batlangıç karyesinden Hacı veli zâde ‘Alim Hoca Kemik kapu Mahallesinden 

Ali Efendi ibn-i Dellal Osman ve gayrihim. 

B.NO:12 

Megri kasabasına tâbi’ Balak karyesi ahâlisinden ve rencberândan Selim oğlu 

Mehmed bin İbrahim nâm-ı kimesne şer’ışerif olunurda Megri’nin Batlangıç karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden köse oğlu Ahmed bin Osman’ın salebi sagîr 

oğlu Hayrullah’ın tesviye-i kabel-i şer’adden lieclil-erâne vasî nasb ve ta’yîn olunan 

kazâ-i mezkûr îtam müdürü işbu ba’sü’l-kitab İbrahim Efendi ibn-i İbrahim muhzırında 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idub sagîr-i merkûm Hayrullah’ın malından işbu hâzır bi’l-

meclîs İbrahim Efendi bakasîm mecîdî yigirmi bir guruş hesabıyla dokuz yüz on iki 

guruş idâne ve teslim eylediğinde ben dahî istidâne ve kabz ve umûriye-i sarfla itihlâk 

idub meblağ-ı mezbûr ile semeni işbu tarih kitabdan bir sene tamamına değin müeccel 

ve mu’ûduna sagîr-i merkûmun malından mûmâileyh İbrahim Efendi yedinden güzellik 

iştirâ ve kabz eylediğim bir aded gümüş kablu sa’at şahnından dahî yüz ondört guruşa 

cihetin mezbûriyetinden cem’an bin yigirmi altı guruş sagîr-i merkûma izâfetle îtam 

müdürü mûmâileyh İbrahim Efendi’ye vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ sahihen deynimdir 

deyu ba’del-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı merkûm bin yigirmi altı guruşa mezkûr Balak 

karyesi ahâlisinden ve rencberândan meclîs-i şer’ışerifde hâzır Omar Ali oğlu Ahmed 

bin Omar Ali tarafından bi’l-emr ve’l-kabul-i kefâlet-i mutallaka-i sahîhiye-i şer’ıye ile 

muhâzır şuhudda mute’âkiben ben dahî kefil bi’l-mâl ve zenimim didikde gabe’t-tasdîk 

eş-şer’î mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevm es-sânî vel’ışrin min 

şehri Cemâziye’l-âhir liseneti semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Balak karyesinden Mustafa oğlu İbrahim  

Aldırın karyesinden Korin oğlu Mehmed bin Mehmed ve gayrihim. 

B.NO:13 

Bi’l-yemin ve’l-ikbâl işbu sal-i mert iştimali ya’ni bin üçyüz onsekiz sene-i 

meşimine-i Hicrî’nin şehr-i Zilhicce eşşerifesi gara-i garasî geçen yevm-i cum’adan 

olduğı merkez kaza mahkeme-i şer’ıyesi kayûdundan müsteban olmağla bugünkü cum’a 

ertesi dokuzuncu günü ya’nî ‘arefe olub yarınki yevm-i ahd-i şehr-i mezkûrun aşîri 

‘ıdazhî ve ruz-ı sefîd müstesfâ olduğu îlân olunmak üzre Megri mahkeme-i 
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şer’ıyesinden ‘arz ve îlâm olundu el-emr-i tanla el-emr-i tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ min 

şehr-i Zilhicce eş-şerife liseneti semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:14 

Megri Kazasına tâbi’ Kancılar karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Hacı Karalı Aşiretinden Mustafa bin Mehmed çavuş ibn-i Abdullah’ın salebiye-i 

kebîre kızı gaibe anülbeled Aişe velabon? Er karındaşı kezâlikgaib anülbeled 

Nurullah’ın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve 

mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle vesâyet 

‘uhdesinden gelmeğe kâdir idugi zil-kitabda mektub el-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla 

‘ınde’ş-şer’ıllânur zâhir mütehakkık işbu olan işbu ba’sül-kitab Boyivadi oğlu Mehmed 

bin Ali gâib ve gâibe merkûmun Nuratî ve Aişe’nin huzurlarına değin kıbel-i şuru’dan 

vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ yenbegî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ ve’l-‘ışrin min şehr-i Zilka’ade eş-şerifeti 

liseneti semâniyete ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

Kancılar karyesi imamı Hatib oğlu Molla Halil bin Mehmed. 

Karye-i merkûme muhtar oğlu Hacı Bekir ve oğlu Molla Bekir ve gayrihim. 

B.NO:15 

Megri kasına tâbi’ Kancılar karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Hacı karalı aşiretinden Mustafa bin Mehmed çavuş ibn-i Abdullah’ın verae-i menkûha-

imetrukesi Fatıma binti Mustafa ile salebiye –i kebîre kızı gaibe Anüllebed Nurullah ve 

Aişe’nin huzurlarına degin tesviye-i umûrlarına işbu şuru’dan bi hüccet-i şer’ıye vasî 

nasb ve ta’yîn olunan aşîret-i merkûmeden Boviyadi oğlu Mehmed bin Ali ve zevce-i 

mezbûrenin taleb ve ma’rifetleri şer’ıle tahrîr ve terkîm ve bi’l-müzâyede beyi’ min el 

verese tevzî’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefâtı defteridir ki bir 

veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ vel-‘ışrin min şehr-i 

Zilka’adetü eş-şerifetü liseneti semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:6 

Yüz rengde dişi deve………………………………600 

Renk-i mezkûrde erkek deve……………………... 600 

Barkir………………………………………………200 

Çadır……………………………………………….150 

Yük çuval…………………………………………..70 
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Nuhas tencere………………………………………10 

Nuhas bakraç……………………………………….10 

Hırdavât-ı münezzil ………………………………..100 

Mihr-i zevce-i mezbûre bişehâdet Bekir oğlu Hasan ve Boviyadi oğlu Mehmed 

bin Ali :1850      

                 1250 

Resm-i kısmet:1600      , Kaydiye: 1560           , Dellâliye: 1557   

                        0040                       0002   30                        0032   00 

                       --------                    ---------                           ------------ 

Pul beha: 1525    10 

01 10 

1524 00 

            Hissa-i zevce-i mezbûre Fatıma /190 20 

 Hissa-i binti kebîre Aişe            / 762 

 Hissa-i Ehilebun Nurullah’ın    /571  20  

 Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevce-i mezbûre Fatımaya isâbet iden yüz doksan guruş yigirmi pâre 

bi- ’ılm ve hayr-ı meşbuz aynen ve yedinden yerine teslim olunduğu gibi ehul-ebun-ı 

merkûm Nurullah’a isâbet iden beş yüz yetmiş bir guruş yigirmi pâre ile binti mezbûre 

Aişe hissese olan yediyüz altmış iki guruş ki cem’an bin üçyüz otuz üç guruş yigirmi 

pâre gâib mezbûr ve mezbûre’nin huzurlarına degin hıfz olunmak üzre vasî şer’ıleri 

Mehmed bin Ali’ye teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi.  

 B.NO:16 

 Megri Kazasına tâbi’ Kum karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Anbarcı oğlu İbrahim İbrahim bin Abdullah’ın amzâdesi gâib anil-beled tesviye-i 

umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma’rufa ve istikabet ile mevsuf ve her vechle vesâyet ‘uhdesinden gelmege kâdir idugi 

zil-kitabda mektub elmâsi müslimin ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’ıllâ zâhir ve muhakkık olan 

işbu ba’sü’l-kitab Huri binti Salih gâib merkûm Abdullah’ın huzuruna degin kıbel-i 

şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi 

kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbegî ta’ahhüd ve iltizâm etmegin mâ vaka’a bi’t-

taleb ketb ve i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ ‘aşr min şehr-i Zilhicce eş-şerifetü 

liseneti semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 
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 Kum karyesi imamı Salih oğlu Omar karye-i merkûm muhtar-ı sânîsi Hasan oğlu 

Mustafa ve gayrihim.  

 B.NO:17 

 Megri Kazasına tâbi Kum karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Anbarcı oğlu İbrahim bin Abdullah’ın veraset-i zevcetin menkucetin metruketin Huri 

binti Salih ve Şerife binti Mahmud ile liebun amzâdesi gaib anilbeled Abdullah’a 

muhâzır oldugu ‘ındeşşer’ıllanur tahakkukundan sonra gaib merkûm Abdullah’ın 

huzuruna degin tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i şer’ıye vasî nasb ve 

ta’yîn olunan zevce-i mezbûre Huri binti Salih ve verese-i kebîrin taleb ve ma’rifetleri 

ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve terkîm ve bi’l muzayede beyi’ve beyne’l-verese-i tevzi’ve 

taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefâtı defteridirki bir veche âtî zikr ve 

beyân olunur tahrîren filyevm es-sâbi’ ‘aşr min şehri Zilhiccetü eş-şerifetü liseneti 

semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

 Al tonda kısrak                                  /210 

 Üç yaşında dişi tay                           /220 

 Kara tonda buzağlı sıgır                   /100 

 Kara tonda karaca öküz                    /100 

 Döşek                                                /30 

 Müsta’mel yorgan                             /30 

 Kara çuval                                         /20 

 Kırmızı çuval                                    /50  

 Seccade                                             /20  

 Kara çuval                                        /10  

 Bakır çanak                                      /10  

 Bakır legen                                       /15  

 Bakır tava                                         / 5 

 Bakır tencere                                    /30 

 Bakraç                                              /10 

 Kilim                                                /30 

 Sagîr kazan                                       /30  

    Kantar                                             /120 

 ----------------------------------------------------------------- 

 1040 
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 10026 

 10014 

 1000130 

 ----------- 

 101310 

 ----------- 

 S.NO:7 

 Dellâliye                                          /101210 

                                                          /002030 

 Pulbehâ                                            /99121 

                     /00110 

                                                         ----------- 

                                                                    99010 

 Hissa-i zevce-i mezbûre Huri          / 12331 

 Hissa-i zevce-i mezbûre Şerife        /123031 

 Hissa-i ibnü’l-âm Abdullah             /74226  

 Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevcetin mezbûretin Huri veŞerifeden beherine isâbet iden yüz yigirmi 

üç guruş otuz birer pâreden ikiyüz kırk yedi guruş yigirmi iki pâre bi ‘ılm ve hayr 

mkabuz ‘aynen yedinden yedlerine ayru ve ayru ve teslim olunduğu gibi ibnü’l-âm 

merkûm Abdullah’a isâbet iden yediyüz kırk iki guruş yigirmi altı pâre gaib mezbûrun 

huzuruna değin hıfz olunmak üzre vasî-i şer’ıyesi zevce-i mezbûre Huri’ye teslim 

olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına şerh verildi. 

B.NO:18 

Megri Kazasına tâbi’ Kum karyesi sâkinilerinde iken bundan akdem vefât iden 

İsmihan binti Halil bin Abdullah’ın sadr-i sagîr oğlu Salih bin ‘Omar’ın tesviye-i 

umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle vesâyet ‘‘uhdesinden gelmeğe kâdir iduği 

zil-kitabda mektub es-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’ıllânur zâhir ve 

mütehakkik olan sagîr-i merkûmun babası işbu ba’sü’l-kitab ‘Omar bin Salih sagîr-i 

merkûm Salih’in vakt-i rüşd ve sedârına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda ol dahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini 

kemâ yenbegî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve i’tâ 
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olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ ‘aşr min şehr-i Zilhiccetü eş-şerifetü liseneti ‘aşr 

veselâsemiete ve elf. 

Buğsullu karyesinden Hacı ‘Omar Efendi oğlu Arif 

Kum karyesi muhtarı sânîsi Hasan oğlu Mustafa ve gayrihim. 

B.NO:19 

Megri Kazasına tâbi’ Kum karyesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefât  iden 

İsmihan binti Halil bin Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûkî ‘Omar bin Salih ile sadr-ı 

sagîr oğlu Salih bin ‘Omar’a muhassıra olduğu ‘ınde’ş-şer’ıllânur tahakkukundan sonra 

sagîr-i merkûm Salih’in tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i şer’ye vasî nasb 

ve ta’yîn olunan pederi ‘Omar’ın taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve terkîm 

ve bi’l-müzâyede bey’ ve furûhat ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan 

mütefveffiye-i merkûmenin muhallefâtı defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ ‘aşr min şehr-i Zilhiccetü eş-şerifetü liseneti semâniyete ‘aşr 

ve selâsemiete ve elf. 

 

Siyah tonda buzağlı sığır           /250 

Gök tonda tanalı sığır                /250 

Gök tonda tosun                        /250 

Dişi tana                                    /50 

Müsta’mel yorgan                     /20 

Döşek                                        /20 

Kızıl çuval                                /20 

Seccade                                    /10 

Bakır çanak                              /10 

Bakır tencere                            /10 

Bazennâme zevc-i merkûm ‘Omar zimmetinde mihr-i muvâhil /501 

Resm-i kısmet     1391 

                            0034    20 

            Kaydiye              1356    10 

                            0002    00 

  Dellâliye             1354    10 

                            10027   30 

 Pul behâ              1324    20 
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                             0001    10 

        1325    10           

 

 Hissa-i zevc-i mezbûr ‘Omar /331    12     sene 

 Hissa-i ibn-i sagîr oğlu Salih /993     37     sene 

 S.NO:8 

 Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevc-i mezbûr ‘Omar’a isâbet iden üçyüz otuz bir guruş on iki buçuk 

pâre bi ‘ılm ve hayr-i makbuz aynen yedinden yedine teslim olunduğu gibi ibn-i sgir 

Salih’e isâbet iden dokuz yüz doksan üç guruş otuz yedi buçuk pâre’ye li eclil-hıfz ve’l-

istirbah vasî-i şer’ısini babası ‘Omar’a teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına 

mebnî şerh verildi. 

 B.NO:20 

 Aydın vilâyeti dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri kazasına tâbi’ 

Karadere karyesi ahâlisinden iken insân-i askeriye’ye dâhil ve tertîb olan sekiz 

numarasında kaydı icra olunarak yemine sevk olunur iken esnâyı rahda Antalya sancağı 

Merkez Hastahanesinde vefât iden Hamire oğlu İsmail bin Mahmud bin Ali’nin verâseti 

pederi Hamire oğlu Mahmud bin Ali ve vâlidesi Cennet binti Süleyman mu’sıra ve 

bunlardan başka vârisi ve terekesi’nin müstehik âhiri olmadığı muhâzır hasım-ı hâcette 

evvele-i Megri’nin Köşk karyesi ahâlisinden Molla Ali oğlu Abdurrahman bin 

Abdurrahman ve Kısma oğlu Ali bin Mustafa’dan baverka-i müstevre seran ve ba’de 

yine merkûmândan alenen ledî et-tezkiye adetleri zâhirde mezkûr Karadere karyesi 

ahâlisinden ve rençberândan sagîr oğlu Muhsin Hoca bin İsmail ve kardeşi oğlu 

Mustafa bin Mustafa’nın bi’l-muvâcehe bir nehc-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübut 

verâsetlerine hâkim şer’il ehak olduğu i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sânî vel-‘ışrin 

min şehr-i Zilhiccetü eş-şerifetü liseneti semâniyete ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

 B.NO:21 

 Aydın vilâyeti dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak Megri Kazasına tâbi’ Balak 

karyesinde sâkin iken vefât iden küçük Ahmed bin Mehmed’in daynî Megri kasabası 

müstahkenlerinden ve Rum milletinden Yani’nin kefâletiyle müteveffâ Ahmed’in 

bankadan aldığı ikibin dörtyüz guruşu merkûm Yanî bin ciheti’l-kefâle te’virandığından 

bahisle veresesine bi’l-murâca’a mesbuk iden da’vâ da vârislerin meblağ-ı mezbûr-ı 

mevruslerinin hayatında müdde’î Yani’ye virmişdir deyü refi’ da’vâsını isbat 
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edemedikleri mecimine dahî taleb olduklarından meblağ-ı mezbûrun tereke-i müteveffâ-

yı merkûmdan müdde’î Yani’ye i’tâ olunması tenbih-i mebnî havî bin üçyüz sekiz 

senesi şehr-i Cemaziyel-ahiri’nin beşinci günü tarih ve Megr nâibi Hayrullah Efendi 

imzasıyla virilen i’lâm muhakkimine verese-i merkûmun fâni’ olmayarak tecirini taleb 

ve ol vechle i’lâm mezkûr hâkimi icrâ olunmayarak fütühâne-i celîleye ledi’t-takdim bin 

üçyüz onbeş senesi şehr-i Rebi’ul-âhiri on yedinci günü tarih vessemen-i iki adediyle 

zahr-i i’lâma yazılan derkenarından müdde’a aleyhâ’nın zadetleri ma’rife ile tefehhim 

ve tenbih-i mezkûr usûlüne muvâfık idüginden bir mûcib-i lahime meclîs-i tetkikat-ı 

şer’ıye’ye havalesi luzum gösterilmek ve meclîs-i müşârunileyhden bin üçyüz onsekiz 

senesi şehr-i Ramazanının yigirmi ikinci günü tarih ve bin sekiz yüz altmış üç adediyle 

yazılan i’lâmda mahallinden celb idülen zabt da’vâsı mecellinde mazbut zabt tarafı’nın 

mihru imzalarıyla musaddik olmadığından bir mûcib-i ta’lîmat sine? Tarafından ifadatı 

yekidin zabt olunarak bi’l-muvâcehe bir nehc-i şer’î icrâ mahkemeleri zımnından 

evrakın i’âdesine karar virildiği ve bu bâbda vârit olub havale olunan bin üç yüz on 

sekiz senesi şehr-i Şevvâli’nin on ikinci günü tarih ve dörtyüz on sekiz adedli irâde-i 

aliye meşihatına habere bunları müebbir bulunduğundan müdde’î merkûm Yani’nin 

mürâca’atı üzerine teşkil-i tarafeyn ile yekidin zabt ve muhakemeye mubâdert kılındı. 

mezkûr Megri Kazasına tâbi’ Balak karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

küçük Ahmed bin Mehmed’in vereseti zevce-i  menkûha-i metrûkesi Aişe binti ‘Osman 

ile saleb-i kebîr oğlu Ahmed ve salebiye-i kebîre kızları Amine ve Safiye ve Aişe’ye 

muhâsıra olduğu muhâsır-ı hasım-ı hacedde bir nehiç-i şer’î sabit ve subut verasetlerine 

hakim şer’ıle hak oldukdan sonra mütevffayı merkûmun danîlerinden sahib-ü arz-ı hali 

nüfusı Megri kasabasında mukîm teb’a-i devlet-i ‘aliye’nin Rum milletinden Yani 

Veledkeryanesi meclîs-i şer’î zatmir lâzım eşşerkamirde müteveffâ-yı merkûm küçük 

Ahmed’in terekesine vazi’ alır olduklarını ikrâr iden zevce-i mezbûre Aişe ile kebîre 

kızları Emine ve diğer Aişe muvacehelerinde merkûm takrîr-i kelâm idub sagîrat-ı 

mezbûratın mevrusleri merkûm küçük Ahmed hayatında bin ikiyüz doksan sekiz senesi 

şehr-i Kânun-ı sâni’nin beşinci günü Megri Kazasına müneffi’ sandığından istikraz ve 

kabz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği ikibin dört yüz guruşun ol vakt-i ben dahî 

edâsına bi’l-emr vel-kabul kefil bi’l-mal olduğum halde meblağ-ı mezkûrı kabelü’l-edâ 

vefât ve zadık-i mezkûr Hüseyin Efendi benden meblağ-ı mezkûr-ı mahkeme-i 

nizamiyede da’vâ ve benim dahî kefâlet-i mezkûreyi ikrâriye binâen ilzâm olunarak 

ciheti kefâletinden mezkûr iki bin dört yüz guruşu sınduk-ı mezkûre bitamamıha i’tâ ve 
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teslim-i inhıyasla meblağ-ı mezkûr-ı müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâkiyesine zilyed 

işbu hâzırât bi’l meclîs zevce-i mezbûre Aişe ve kızları Amine ve Aişe’ye müraca’at 

idiyorum el buyurulması matlubunda deyu ba’de’dda’vâsı vel-istintak zevce-i mezbûre 

Aişe ve binti mezbûrat Amine ve diğer Aişe dahî cevablarında fil-hakika peder ve 

mevrusatımızın terekesine vazi’ esseyd ile kere deyn-i meblağ-ı mezkûr mevrusatımız 

müteveffâ-yı merkûmun dayinî olmayıb müdde’ıyi merkûma luzumuna ve 

mevrusumuzun küçük Ahmed medyun ve müdde’i merkûmYani kefil tarafından senedi 

imza ve olvechle münâfi’ sandığından ve me’muri yedinden istikraz ve kabz ittikden 

sonra meblağ-ı mezkûri bi tamâmiha muhâzır şuhudda müdde’î merkûma i’tâ ve teslim 

eylediği cihetle meblağ-ı mezbûrun zâhiren sandık-ı mezkûre cihet-i kefâletinden te’tiye 

eylemiş ise de deyn-i mevrusumuz olmayub almış olduğu akçeyi tamamen müdde’î 

merkûma teslim etmiş olduğundan îfa eylediği kendu deyni içun mevrusumuzun 

terekesine muraca’ata salahiyeti yoktur deyu tesaddî eylediği def’asının müdde’î 

merkûm külliyen inkar idecek defa’at-ı mezbûraddan def’î mefruhlarına muvâfık bi’line 

taleb olundukda adul ihrar-ı rical-i müslimeynden ve Megri’nin Balak karyesi 

ahâlisinden ve rençberândan zat-ı mezbûrat-ı bi’l-ma’rifete eş-şer’ıye-i arifân-ı Şa’ban 

oğlu Ahmed bin Ali eserül iştihâdı-ı meclîs-i şer’a hâzırân olub misvâl olundukda işbu 

tarihinden  

 S.N:9 

 On altı sene mukaddem küçük Ahmed’in vefatından çendekün sonra müdde’î 

merkûm Yani’nin müdde’iye aleyhât mezbûratdan mevruslarımın deynimidir deyu 

karye de taleb ittiği bir miktar akçeyi virmekden imtina’ ile mevrusumuzun sana asla 

borcu yokdur dediklerinde beher sizden münâfi’ sandığına olan deyni taleb itmiyorum 

mevrusumuzun defter borcu ve eratı isterim münâfi’ sandığından alınan akçe 

mevrusunuz namına ise de borc benimdir dediğini merkûm-ı Yani den istedim bin bu 

vechle ikrârına şâhidim ve sehâdet dahî iderim didikden sonra diğer şâhid Hacı Ernabur 

oğlu Ali Efendi ibn-i Süleyman dahî on sene mukaddem müdde’î Yani karyeleri Balak 

karyesine gelub işbu hâzıratdan mevruslarından dolayı taleb eylediği elecağı ona yine 

mezbûrat dahî mevrusumuzun sana rıhle borcu yokdur dediklerinde ben sizden münâfi’ 

sandığına olan borcu istemiyorum bana ayrıca olan defterli borcu isteyorum münâfi’ 

sandığına olan borc senedi kerce mevrusunuz tarafından imza ve ben dahî kefil olmuş 

ise de huseyn istikraz ve kabzında bi’lâ ifâte-i vakt bana i’tâ ve teslim itmekle 

mevrusunuz ondan biridir deyu itmiş olduğu ikrârına şâhidim ve şehâdet dahî iderim 
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deyu her biri başka başka edâ-yı şehâdet-i şer’ıye eylediklerinde bu bâbda ve makâm-ı 

şehâdetde olan ifâdeleri şehâdet derecesinde makbul olub olmadıkları zabtın eraresiyle 

mefte-i kazarın ledil-istifla-i olur deyu cevap virmeleriyle şâhidân-ı merkûman evvele-i 

mensub odukları karyeleri imam-ı Emir oğlu Molla Osman ve muhtar-ı evveli görün 

oğlu Molla Halil bin Mustafa ve muhtar-ı sânisi İbrahim bin Mustafa’dad Baver kara-i 

müstevre seran ve ba’de Megri’nin Keçiler karyesi ahâlisinden kulak devr-i Hasan oğlu 

Ahmed ile mezkûr Balak karyesi ahâlisinden Ahmed oğlu Mehmedden alenen lede’t-

tezkiye adel ve makbul eş-şehâde oldukları zâhir ve numâyan olmağın mucebince 

müdde’î merkûm Yani büyuha şer’î musarizdan meni’ olunduğu tescîl ve i’lâm olundu 

tahrîren fi’l-yevm es-sânî vel-‘ışrin min şehr-i Zilhiccetü eş-şerifetü liseneti semâniyete 

‘aşr veselâsemiete ve elf. 

 B.NO:22 

 Megri Kazasına tâbi’ Seydîler karyesinin münasetler Mahallesi sâkinelerinden 

Zailizil vesîkada muharrir kesan ta’rifleriyle ma’rif Paprici kerimesi Fatıma binti ‘Omar 

meclîs-i şer’ışerif olunrda zevc-i medhul behası karye-i merkûmenin Kızıldere 

Mahallesi ahâlisinden ve rençberândan Kanber oğlu Salih bin Mehmed muvacehesinde 

takrîr-i kelâm idub işbu hâzır bi’l-meclîs merkûm Salih benim zevc-i dâhilim olub 

merkûm-ı âhirle tezevviç iderek beni inzak itmediği gibi ferAAsetinden hâsıl ve bundan 

mütevellide hâlâ hicr-u nuriyemde olan saleb-i sagîre kızları işbu hâzıratan bi’l-meclîs 

iki yaşında Fatıma ve diğeri on ekik Ümmühan’ın nafaka ve kisvelerine bakmayub 

hanesinden tard itmekle benim ve sagîre kızlarım mezbûratı’nın nafaka-i vesâir 

levâzım-ı zarûriyelerçun bâbaları zevcim-i merkûm Salih üzerine kıbel-i şuru’dan 

kader-i kefâya meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlubdur dedikde ledes-sival-i merkûm 

Salih dahî cevâbında mezbûr Fatıma zevce-i menkûha-imedhul behası ve sagîratan-ı 

mezbûratan-ı salebiye evvelâdîleri olduğunu ikrâr ve i’tiraf idub ancak zevcesi mezbûre 

Fatıma babası hanesinde karar iderek bana ita’at ve inkıyad ve hukukuna vasîne ri’âyet 

itmediğinden inzakda tekâsül vuku’una tasdîk ancak ba’demâ kefil erâesiyle infak 

ideceğini söyledikde zevce-i mezbûreden ledes-sival ol vasîyle kefil erâesinde 

kendusine ita’atla hukuk-ı zevcetin ri’âyete hâzıra olduğunu bi’l-beyân ve ledes-sival 

erâ-e kefâletten gacerini i’tiraf itmekle taraf-ı şer’işerifden zevce-i mezkûre Fatıma ile 

sagîretan-ı mezbûreta’nın nafaka ve kisve behâ vesâir levâzım-ı zaruriyetlerine zevc-i 

merkûm Salih üzerine işbu tarih kitabda i’tibâren yigirmi beş guruş nafaka farz ve takdîr 

buyurulub meblağ-ı mezbûr yigirmi beş guruşı zevce-i mezbûre Fatıma ile kızları 
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sagîretan-ı mezbûretân Fatıma ve Ümmühan’ın havayiç-i zarûriyelerine sarfa veledel-

hâce istitâneye ve ‘ınden-nâfire zevc-i mezbûr Salih üzerine rucu’a mezbûre Fatıma 

hatun izin virmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm es-

sâminü ‘aşr min şehr-i Zilka’ade eş-şerifetü liseneti semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve 

elf. 

 Megride mukîm Dellal Osman mahdumi Ali Efendi  

 Megride mukîm Karahisarlı İsmail ağa ibn-i Mehmed ve gayrihim. 

 B.NO:23 

 Aydın vilâyeti dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak Megri kazasına tâbi’ Esen 

nahiyesinin Yakabağ karyesi ahâlisinden olub asker şahânından hissa-i Trablusgarp 

fırkasının altmışıncı ili’nin dördüncü taburu’nun üçüncü bölüğü efrâdından iken bundan 

akdem vefât iden Arifli oğlu Mehmed bin Abdullah’ın veraseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Ümmühan binti Emine ile babası ‘Omar bin Abdullah ve anası Aişe binti 

Mehmed ve salebî kebîr oğlu İbrahim ve salebiye-i kebîre kızı Amine’ye muhâsıra iken 

Kabeli’l-kaseme merkûm ‘Omar dahî vefât idub veraseti zevce-i menkûha-imetrukeyi 

mezbûre Aişe ile salebî kebîre oğulları Nasuh ve Hasan ve Süleyman muhâsıra olub 

kabeli’l-kaseme-i mezbûre Aişe dahî vefât idub veraseti sagîr-i kebîr oğulları 

merkûmun Nasuh ve Hasan ve Süleyman muhâsır ve bunlardan başka varisi ve 

terekesinin müstehak âhiri olmadığı muhâzır hasım-ı hâcedde evvele-i Megri’nin 

Yakabağ karyesi ahâlisinden ve talebe-i ‘ulumdan Süleyman Efendi bin Hasan ve Zara 

karyesi ahâlisinden ve rençberândan Süleyman bin Hasandan bâverka-i müstevre seran 

ve ba’de yine merkûmandan ‘alenen ledi’t-tezkiye adetleri zâhire-i mezkûr Yakabağ 

karyesi ahâlisinden ve rençberândan ‘Arifli İsmail oğlu Süleyman bin Hasan ve Minâre  

 S.NO:10 

 Karyesi ahâlisinden ve rençberândan Avcı oğlu ‘Omar bin Ali bin ‘Omar’ın bi’l-

muvâcehe bir nehç-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübut verasetlerine hâkim şer’ıl-ehak 

olduğu i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti 

tis’atü ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

 B.NO:24 

 Megri Kazasına tâbi’ Keteb karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Molla Hüseyin bin Ahmed’in saleb-i sagîr oğlu Ahmed ve salebiye-i sagîre kızları 

Zehra ve Teslime ve Keziban’ın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve 

ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle 
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vesâyet ‘uhdesinden gelmege kâdir idügi zilkitabda mektub es-sâmi müslimeyn 

ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkik olan sagar-i merkûmunun valideleri 

işbu bahisde el-kitab ‘Aişe binti Ali sagar-i merkûmun Ahmed ve Zehra ve Teslime ve 

Keziban’ın vakt-i rüşd ve sedârlarına değin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini 

kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a  bi’t-taleb ketb ve i’tâ 

olundu. 

 Gümlete karyesinden Veli kâhya oğlu Veli bin Hüseyin. 

 Karadere karyesinden Süleyman oğlu Yusuf ve gayrihim. 

 B.NO:25 

 Megri Kazası’nın Çamur karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Fahri oğlu Hüseyin Ağa ibn-i Hasan bin Abdullah’ın saleb-i sagîr oğulları Mehmed ve 

Hasan ve salebiye-i sagîre kızı Ümmühan tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî 

nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile ile mevsuf 

ve her vechle vesâyet ‘‘uhdesinden gelmege kâdir idügi zil-kitabda mektub es-sâmi 

müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’ıllânur zâhir ve mütehakkik olan sagar-i 

merkûmunun valideleri işbu ba’sül-kitab Zahide binti Ahmed sagar-i merkûmun 

Mehmed ve Hasan ve Ümmühan’ın vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan 

vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-

taleb ketb ve i’tâ olundu. tahrîren fi’l-yevm el-hâdî ‘aşr min şehr-i Muharremü’l-haram 

liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

 Çamur karyesi imamı Mehmed bin Hasan  

 Karye-i merkûm muhtar-ı evveli İsmail oğlu Mustafa ve gayrihim. 

 B.NO:26 

 Megri Kazası’na tâbi’ Çamur karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Fahri oğlu Hasan Ağa ibn-i Hasan bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-

imetrukesi Zahide binti Ahmed ile saleb-i sagîr oğulları Mehmed ve Hasan ve salebiye-i 

kebîre kızları ‘Aişe ve Fatıma ve salebiye-i sagîre kızı Ümmühan muhassıra olduğu 

tahakkukundan sonra sagar-ı merkûmun ve Mehmed ve Hasan ve Ümmühan’ın tesviye-

i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i şer’ıye vasî nasb ve ta’yîn olunan valideleri 

mezbûre-i Zahide ve verese-i kibârın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve 

bi’lâ zide beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun 
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muhtelefât-ı defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-‘aşiru 

min şehr-i Muharremu’l-haram liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

 1/ Al tonda barkir                    /250 

 1/ Üç yaşında Tay                   /300 

 9/ Mezru’-ı hınta kile              /70 

 14/Mezru’-ı hınta kile             /110 

 60/Mısır tarlası kile                 /300 

 2/ Arılı kovan                          /40 

 2/ Keçe                                    /50 

 2/Bakır tencere                        /30 

           6/ Bakır çanak                          /50 

 1/ Bakır sini                             /20 

 1/ Bakır kazan                          /40 

 2/ Bakır tava                             /10 

 1/ Bakır leğen     ibrik               /20 

 1/ Bakır leğen                           /10 

 2/ Döşek                                    /40 

 3/ Yorgan                                  /60 

 2/ Yasdik                                  /10 

 1/ Çuval                                    /20 

 1/ Çuval                                    /10 

 1/ Kilim                                    /40 

 1/ Keçe                                     /20 

 1/ Tek tazının                           /40 

 2/ Saban tahveresi                    /30 

 1/ Sarı tonda öküz                    /250 

 1/ Al tonda öküz                       /200 

 1/ Kara tonda öküz                /200 

 1/ Kara tonda öküz                   /300 

 1/ Kara tonda tanalı sığır          /150 

 2/ Buzağlı sığır                         /500 

 2/ İkişer yaşında tosun             /300 

 Hırdavât-ı münezzil                 /50 
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 Mihr-i zevce-i mezbûreye şehâdet çatal oğlu Osman bin ‘Omar ve barmukız 

oğlu Mehmed bin Hasan. 

 3520 

 10501 

 ------- 

 Resm-i kısmet:  3019 

                                     10075         20 

                                     ----------------- 

 Kaydiye          : 2943           20 

                                    10004          20  

                                    ------------------ 

 Dellâliye          : 2939 

                                     10060          10 

                                     ------------------ 

  Pul behâ           : 2878            30 

                                     10002            10 

                                     -------------------- 

2876 20 

S.NO:11 

Hissa-i zevce-i mezbûre Zahide                                      /359    22 

Hissa-i bin sagîr Mehmed                                               /719      4 

Hissa-i bin sagîr Hasan                                                   /719      4 

Hissa-i binti kebîre ‘Aişe                                                /259     22 

Hissa-i binti kebîre Fatıma                                             /359      22 

Hissa-i binti sagîre Ümmühan                                        /359      22 

Gürbare                                                                            /4    

           Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve  

taksîm olunarak zevce-i mezbûre Zahide’ye isâbet iden üçyüz elli dokuz guruş 

olunduğu kibi kebîre kızları ‘Aişe ve Fatıma’dan beherine isâbet iden beşyüz elli 

dokuzar guruş yigirmi ikişer pâreden yediyüz ondokuz guruş dört pâre kezâlik yedlerine 

teslim ve sagîr oğulları Mehmed ve Hasandan beherine isâbet iden yediyüz ondokuz 

guruş dörder pâreden bi’le dörtyüz otuz sekiz guruş sekiz pâre ile sagîre kızı 

Ümmühan’ın hissası olan üçyüz elli dokuz guruş yigirmi iki pâre ki cem’an bin yediyüz 
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doksan yedi guruş otuz pâre vasî-i mensubeleri mezbûre Zahide Hatuna teslim olunduğu 

îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

 B.NO:27 

 Megri Kazası’na tâbi’ Gölmet karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Çoban oğlu Molla Bekir bin Osman bin Abdullah’ın veraset-i zevcetin menkûhatin 

metrukesini Fatıma binti Mustafa ve Hediye binti Ali ile saleb-i sagîr oğulları Mustafa 

ve Osman ve salebiye-i kebîre kızları ‘Aişe ve Dursun ve Huri ve ve salebiye-i sagîre 

kızı Sıdıka’ya muhâsıra olduğu ‘ınde’ş-şer’ıllânur tahakkukundan sonra sagar-i 

merkûmun Mustafa ve Osman ve Sıdıka’nın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan vasî 

nasb ve ta’yîn olunan valideleri mezbûre Fatıma ve verese-i keberin taleb ve ma’rifetleri 

ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bi’lmüzaye de beyî ve beyne’l-verese tevzî ve taksîm 

olunan mütevaffayı merkûmun muhtelefâtı defteridir ki birveche ‘âti zikr ve beyân 

olunur tahrîren filyevm el-hadi ‘aşr min şehri Muharremü’l-haram liseneti tis’ate ‘aşr 

veselâsemiete ve elf. . 

 1/Erkek merkeb                       /200 

 1/Sarı tonda öküz                    /150 

 4/Arılı kovan                           /120 

 2/Oğlaklı keçi                          /60 

 3/Kara keçi                              /90 

 1/Müsta’mel  çuval                 /15 

 1/Yorgan                                 /15 

 1/Döşek                                   /10 

 1/Yasdık                                  / 5 

 1/Kara çuval                            /10 

 2/Bakır çanak                          /5 

 1/Bakır sini                             /20 

 1/Bakır tencere                       /5 

 1/Mezru’l hınta kile  

 Hurdavat-ı münezzil . 

Mihr-i zevce-i mezbûre Fatıma’ya şehâdet Ya’kub oğlu Dursun develi kahya 

oğlu Veli /780       

       /150 

    Mihr-i zevce-i mezbûre Hadice’ye bişehâdet-i merkûman /630 
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                                                                                                         150 

                                                                                                        ------ 

Resm-i kısmet  /   470 

                                       1012 

                                       -------- 

Kaydiye           /   468 

                                       1000   30   

                                       ----------- 

 Dellâliye          /   467     10 

1009 20 

-------------  

 Pulbehâ           /    457      30 

1000 30 

------------- 

457 00 

Hissa-i zevce-i mezbûre Fatıma                      /28      22 

Hissa-i zevce-i mezbûre Hatice                      /28       22 

Hissa-i ibn-i sagîr Mustafa                             /99        38 

Hissa-i ibn-i sagîr Osman                               /99        38 

Hissa-i binti kebîre ‘Aişe                                /49        39 

Hissa-i binti kebîre   Dursun                           /49        39 

Hissa-i binti kebîre   Huri                               /49        39 

Hissa-i binti sagîre Sıdıka                               /49        39 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevcetin mezbûretin Fatıma ve Hatice’den beherine isâbet iden yigirmi 

sekizer guruş yigirmi ikişer buçuk pâreden elli yedi guruş beş pâre bi’ılm ve hayr-i 

makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu ki kebîre kızları ‘Aişe ve Dursun ve 

Huri’den beherine isâbet iden kırk dokuz guruş oyuz dokuz pâreden yüz kırk dokuz 

guruş otuz yedi pâre kezâlik yedlerine teslim ve sagîr oğulları Mustafa ve Osmandan 

beherine isâbet iden doksan dokuzar guruş otuz sekizer pâreden yüz doksan dokuz 

guruş otuz altı pâre ile sagîre kızı Sıdıka’nın hissası olan kırk dokuz guruş otuz dokuz 

pâre ki cem’an bin ikiyüz kırk dokuz guruş otuz beş pâre vasî-i şer’îleri valideleri 

mezbûre Hatice’ye teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 
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B.NO:28 

Megri Kazasına tâbi’ Buhsullu karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Irkınci oğlu Ramazan bin Hasan bin Abdullah’ın saleb-i sagîr oğlu Nasuh ve 

salebiye-i sagîre kızı Hatice’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve 

ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her 

müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkik olan sagîran-ı 

merkûmanın valideleri işbu bahisü’l-kitab Dursun binti Dursun sagîran-ı 

S.NO:12 

Merkûman-ı Nasuh ve Hatice’nin vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i 

şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreye 

kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ 

vaka’a bi’t-taleb ketb ve i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâdî ‘aşr min şehr-i 

Muharremü’l-haram liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Buhsullu karyesi imamı ‘Omar Efendi oğlu ‘Arif Efendi  

Karye-i merkûm muhtar-ı evveli Irkıncı oğlu Osman ve gayrihim. 

B.NO:29 

Megri Kazasına tâbi’ Buhsullu karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Irkıncı oğlu Ramazan bin Hasan bin Abdullah’ın veraset-i zevcetin menkûhatin 

metrukesini Huri binti Molla Mehmed ve Dursun binti Dursun ile saleb-i sagîr oğlu 

Nasuh ve salebiye-i sagîre kızı Hatice’ye muhassıra olduğu ‘ınde’ş-şer’illânur 

tahakkukundan sonra sagîran-ı merkûman Nasuh ve Hatice’nin tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i şer’iye vasî nasb ve ta’yîn olunan validelerine vasîe-i 

mezkûre Dursun Hatun’un taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese-i tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun 

muhtelefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-hâdî ‘aşr 

min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

1/ Al tonda öküz                            /200 

2/ Mor tonda öküz                         /600 

1/ Sarı tonda öküz                         /250 

1/ Tanalı sığır                                /200  

3/ Yorgan                                      /80 

2/ Döşek                                        /40 

1/ Yasdık                                     /5 
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2/ Kara çuval                               /30 

1/ Seccade                                   /20 

1/ Kilim                                       /40 

3/ Bakır çanak                             /10 

1/ Bakır tencere                           /10 

3/ Saban tuhrevi                          /30 

1/ Mezru’-ı hınta kinle                /55 

Hırdavât-ı münezzil                    /50 

Mihr-i zevce-i mezbûre Dursun’un bi şehâdet dere oğlu Molla Osman bin Bekir 

ve arab oğlu Yusuf bin beşer    1720 

                                               10251 

                                              -------- 

Mihr-i zevce-i mezbûre Huri’nin bi şehâdet-i merkûman     1469 

                                                                                               10051 

                                                                                              -------- 

Resm-i kısmet          /  1418 

                                    10035      20 

                                    --------- 

Kaydiye                   /    1382       20 

                                                 1002        10 

                                                ------------ 

 Dellâliye                  /    1380         10 

                                                 10028        10 

                                                ------------ 

 Pul behâ                    /   1352           00 

                                                  0001           10 

                                                 ------------------ 

                                                  1351           30 

 Hissa-i zevce-i mezbûre Huri                       /84          16 

 Hissa-i zevce-i mezbûre Dursun                  /84           16 

 Hissa-i ibn-i sagîr Nasuh                              /787         38 

 Hissa-i binti sagîre Hatice                            /393          39 
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Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevcetin mezbûretin Huri ve Dursun beherine isâbet iden seksen dörder 

guruş onaltışar buçuk pâreden yüzaltmış sekiz guruş otuz üç pâre bi’ılm ve hayr-ı 

makbuz ‘înen yedinden yedlerine teslim olunduğu gibi ibn-i sagîr Nasuh’a isâbet iden 

yediyüz seksen yedi guruş otuz sekiz pâre ile binti sagîre Hatice’nin hissesi olan üçyüz 

doksan üç guruş otuz dokuz pâre ki cem’an bin yüz seksen bir guruş otuz yedi pâre hıfz 

olunmak üzre vasî-i şer’iyeleri valideleri Dursun Hatun’a teslim olunduğu îtam 

müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:30 

Megri Kazasına tâbi’ Karadere karyesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefât 

iden Ümmügülsün binti Veli bin Abdullah’ın sadr-i sagîr oğulları İsmail ve ‘Arif ve 

sadriye-i sagîre kızları Zeyneb ve Zeliha ve Kamer’in tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve 

istikâmet ile mevsuf ve her vechle vesâyet ‘uhdesinden gelmeğe kâdir idugi zil-kitabda 

mektub es-sâmî müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkik olan 

sagar-i merkûmunun bâbaları işbu bahisü’l-kitab Muhsin Hoca ibn-i sagîr Hoca sagar-i 

merkûmun İsmail ve ‘Arif ve Zeyneb ve Zeliha ve Kamer’in vakt-i rüşd ve sedârlarına 

degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i 

mezkûreye kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm 

itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm el-‘âşiru ve 

selâsemiete ve elf. 

Karadere karyesinden Çakaloğlu Yusuf 

Karye-i merkûmdan Gün Yusuf oğlu Yusufve gayrihim. 

S.NO:13                            

           B.NO:31 

Megri Kazasına tâbi’ Esen nahiyesi’nin Karadere karyesi sâkinelerinden iken 

bundan akdem vefât iden Ümmügülsün binti Veli bin Abdullah’ın verâset-i zevc-i 

metruki Muhsin Hoca ibn-i Hızır Hoca ile sadr-i kebie oğulları Mustafa develi ve sadr-i 

sagîr oğulları İsmail ve ‘Arif ve sadriye-i kebîre kızı Hatice ve sadriye-i sagîre kızları 

Zeliha ve Zeyneb ve Kamer’e muhâsıra olduğu ‘ıde’ş-şer’illânur tahakkukundan sonra 

sagar-i merkûmun İsmail ve ‘Arif ve Zeliha ve Zeyneb ve Kamer’in tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olunan bâbaları merkûm Muhsin Hoca 

ve verese-i kibârın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-müzâyede 
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beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûre’nin muhtelefâtı 

defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ min şehr-i 

Muharremü’l-haram liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

1/Girinci deve   /600 

1/Çocuklu dişi deve   /800 

1/Buzağlı boztonda sığır /250 

1/Buzağlı kara tonda sığır /250 

1/Sarı tonda öküz   /300 

25/Oğlaklı keçi   /1000 

25/Kısır keçi    /750 

Mihr-i müeccel olub zevce-i merkûm -----------/501—3/nü hasıl kısa /30 

Resmi kısmet   4481 

    :10112  00  

    -------- 

Kaydiye    4369 

    10006  30 

    --------- 

Dellâliye    4362   10 

    0089   20 

    --------- 

Pulbehâ    4272   30 

    0003   20 

    -------- 

    4269   10 

Hissa-i zevcil mezbûr Muhsin Hoca   /1067      12 

Hissa-i ibn-i kebîr Mustafa    /533    26 

Hissa-i ibn-i kebîr Veli    /533        26 

Hissa-i ibn-i sagîr İsmail    /533        26 

Hissa-i ibn-i sagîr Arif    /533        26 

Hissa-i ibn-i kebîre Hatice    /266        33 

Hissa-i binti sagîre Zeliha                             /266         33 

Hissa-i binti sagîre Zeyneb                           /266         33 

 Hissa-i binti sagîre Kamer                            /266         33 
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Kör pâre                                                        /2 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevc-i mezbûr Muhsin Hoca’ya isâbet iden bin altmış yedi guruş on iki 

pâre bi’ılm ve hayr-ı makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi kebîr oğulları 

Mustafa ve Veli’ye isâbet iden beş yüz otuz üçer guruş yigirmi altışar pâreden bin 

altmış yedi guruş on iki pâre dahî kezâlik yedlerine teslim ve kebîre kızı Hatice’nin 

hissasi olan ikiyüz altmış altı guruş otuz üç pâre dahî ol vechle yedine teslim ve sagîr 

oğulları İsmail ve ‘Arifden beherine isâbet iden beş yüz otuz üçer guruş yigirmi altışar 

pâreden bin altmış yedi guruş on iki pâre ile sagîre kızları Zeliha ve Zeyneb ve 

Kamer’den beherine isâbet iden ikiyüz altmış altışar guruş otuz üçer pâre’den sekizyüz 

guruş ondokuz pâre ki cem’an bin sekizyüz altmış yedi guruş otuz pâre de hıfz olunmak 

üzre vasî-i şer’îleri bâbaları Muhsin Hoca’ya teslim olunduğu îtam müdürü’nün 

inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:32 

Megri Kazasına tâbi’ Ceylan karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Kara Hacılı ‘Aşiretinden Osman bin Receb bin Abdullah’ın saleb-i sagîr oğulları 

Süleyman ve Receb ve Mehmed ve Ali ve salebiye-i sagîre kızı Ümmühan’ın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîn-i lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle vesâyet ‘‘uhdesinden gelmege kâdir idugi 

zil-kitabda mektub es-sâmî müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve 

mütehakkik olan sagîr-i merkûmu’nun valideleri işbu bahisü’l-kitab Gülsüm binti salib-i 

sagîr-i merkûmun Süleyman ve Receb ve Mehmed ve Ali ve Ümmühan’ın vakt-i rüşd 

ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche 

muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve himet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhud 

ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm el-‘ışrin 

min şehr-i Zilhiccetü eş-şerifetü liseneti semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Ceylan karyesinden Eğri Halil oğlu Mehmed ağa Emin Hoca’ya ve gayrihim. 

B.NO:33 

Megri Kazasına tâbi’ Ceylan karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Kara Hacılı aşiretinden Osman bin Receb bin Abdullah’ın veraseti zevce-i 

menkûha-imetrukesi Gülsüm binti Habib ile salebi kebîr oğlu Hasan ve salebi sagîr 

oğulları Süleyman ve Receb ve Mehmed ve Ali ve salebiye-i kebîre kızı Durfed’in ve 

salebi sagîre kızı Ümmühana muhâsıra olduğu ‘ındeş-şer’ıllânur tahakkuk ittikden sonra 
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sagar-i merkûmun Süleyman ve Receb ve Mehmed ve Ali ve Ümmühanın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i şer’iye vasî nasb ve ta’yîn olunan valideleri 

mezbûre Gülsüm   

S.NO:14 

Ve verese-i kibârın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifeti şer’ileri tahrîr ve terkîm ve 

bi’lmüzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ vetaksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun 

muhtelefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-hâdî 

ve’l’ışrin min şehr-i Zilhiccetü eş-şerifetü liseneti semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

1/ Kırmızı tonda erkek deve                                 /700 

1/ Mezkûr tonda erkek deve                                 /600 

20/ Keçi                                                                /800 

1/ Erkek merkeb                                                   /150 

1/ Çadır                                                                /200 

2/ Çuval                                                               /30 

1/ Al çuval                                                           /40 

1/ Kara çuval                                                       /20 

1/ Yasdık                                                             /5 

1/ Deve tükü kilim                                              /45 

1/ Yorgan                                                            /20 

1/ İblik                                                                /10 

5/ Mehas kâse                                                    /50 

2/ Kara çuval                                                     /30 

Hırdavât-ı münezzil                                          /40 

Resm-i kısmet                /   2740      00 

                                          10068     20 

                                        ---------------- 

Kaydiye                         /    2671      20 

                                          10004      00 

                                         ---------------- 

Dellâliye                        /    2667       20 

                                          10054       30 

                                         ----------------- 

Pulbehâ                          /    2612        30 
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                                           10002       10 

                                           ---------------- 

                                           2610         20 

Hissa-i zevce-i mezbûre Gülsüm                            /326     12 

Hissa-i ibn-i kebîr Hasan                                        /380      28 

Hissa-i ibn-i sagîr Süleyman                                  /380       28 

Hissa-i ibn-i sagîr Receb                                        /380       28 

Hissa-i ibn-i sagîr Mehmed                                    /380       28 

Hissa-i ibn-i sagîr Ali                                             /380       28 

Hissa-i binti kebîre Durfedin                                  /190       14 

Hissa-i binti sagîre Ümmühan                                /190       14 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevce-i mezbûre Gülsüm’e isâbet iden üçyü seksen guruş yigirmi sekiz 

pâre dahî kezâlik yedine teslim ve kebîre kızı mezbûre ve Rukiye’nin hissesi olan yüz 

doksan guruş ondört pâre dahî olvechle yedine teslim ve sagîr oğulları merkûmun 

Süleyman ve Receb ve Mehmed ve Ali’den beherine isâbet iden üçyüz seksen guruş 

yigirmi sekizer pâreden bin beşyüz yigirmi iki guruş otuz iki pâre ile sagîre kızı 

Ümmühan’a isâbet iden yüz doksan guruş ondört pâre ki cem’an bin yediyüz on üç 

guruş altı pâre li eclil hıfz vasî-i şe’îleri valideleri Gülsüm Hatun teslim olunduğu îtam 

müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:34 

Megri Kazasına tâbi’ Keçiler karyesi ahâlisinden Emir oğlu Mustafa bin ‘Omar 

meclîs-i şer’i şerif olunurda Megri’nin Çayırdan karyesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden Karamıklı oğlu Molla Bekir’in Hacı Nasuh’n saleb-i sagîr oğlu Salih’in 

tesviyei umûruna kıbel-i şuru’dan lieclil-erâne vasî nasb ve ta’yîn olunan kaza-i mezkûr 

îtam müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim muhassırında ikrâr-ı tam ve takdîr-i kelâm 

idub sagîr-i merkûm Salih’in malından işbu hâzır bi’l-meclîs İbrahim Efendi bakâ 

seym-i mecidî yigirmi bir guruş hesabiyle sekizyüz doksan guruş erâne teslim 

eylediğinde ben dahî istidâne ve kabz ve umûriye sarfla istihlak idub meblağ-ı mezbûr 

ile semeni işbu tarih kitabdan üç sene tamamına değin müeccel ve mu’ûduna sagîr-i 

merkûmun malından ve mûmâileyh İbrahim Efendi yedinden kezâlik iştira ve kabz 

eylediğim bir ‘aded gümüş kablu sa’at tahdından dahî üçyüz otuz üç guruş otuz pâre ki 

cihetin mezbûretinden cem’an bin ikiyüz yigirmi üç guruş otuz pâre sagîr-i merkûma 
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izâfetle î tam müdürü mûmâileyh İbrahim Efendi vâcibül-edâ ve lâzımü’l-kaza sahihen 

denimdir deyu ba’del-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı merkûm bin ikiyüz yigirmi üç guruş otuz 

pâre’ye Megri de mukîm Menteşe’nin tekiyesi şeyhi olub meclîs-i şer’işerifde hâzır 

Hacı İsmail Efendi ibn-i Hacı Yusuf Efendi tarafından bi’l-emr vel-kabul-i kefâlet-i 

mutlaka-i sahîhiye-işer’iye ile muhassır şuhudda müte’âkiben ben dahî kefil bi’l-malı ve 

zaminim didikde gabe’t-tasdîk eş-şer’î mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren 

fi’l-yevm er-râbi’u vel’ışrin min şehr-i Zilhiccetü şerifetü liseneti semâniyete ‘aşr ve 

selâsemiete ve elf. 

Megride mukîm ‘Ali Efendi ibn-i Dellal Osman  

Megride mukîm jandarma efrâdından ertabur Cemal bin Mehmed ve gayrihim. 

B.NO:35 

Megri Kazasına tâbi’ Batlangıç karyesi ahâlisinden ve rençberândan Kulak oğlu 

Molla Hüseyin bin Abdullah meclîs-i şer’işerif olunurda karye-i merkûme ahâlisinden 

iken bundan akdm vefât iden Sarı İlyas bin Mustafa’nın saleb-i sagîr oğulları Receb Ali 

ve Mustafa’nın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan lieclil-erâne vasî nasb ve ta’yîn 

olunan kaza-i mezkûr îtam müdürü İbrahim  Efendi bin İbrahim muhâsırında ikrâr-ı tam 

ve takrîr-i kelâm idub sagîran-ı merkûman Receb Ali ve Mustafa’nın malından işbu 

hâzır bi’l-meclîs İbrahim Efendi bakâ seym-i mecidî yigirmi bir guruş hesabiyle bin 

altmış dokuz guruş otuz pâre erâne ve teslim eylediğinde ben dahî istidâne ve kabz ve 

umûriye sarfla istihlak idub meblağ-ı mezbûr ile semeni işbu tarih kitabdan iki sene 

tamamına degin müeccel ve mu’ûduna sagîran-ı merkûmanın malından ve mûmâileyh 

İbrahim Efendi yedinden kezâlik iştira ve kabz eylediğim bie ‘aded gümüş kablu sa’at 

tahdından dahî ikiyüz yetmiş iki guruş  

S.NO:15 

Cihetin mezbûretinden cem’an bin üçyüz kırk bir guruş otuz pâre sagîran-ı 

merkûmana izâfetle vasî îtam müdürü mûmâileyh İbrahim Efendi’ye vâcibü’l-edâ ve 

lâzımü’l-kaza sahihen denimdir deyu ba’de’l-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı merkûm bin 

üçyüz kırk bir guruş otuz pâre’ye mezkûr Batlangıç karyesi ahâlisinden olub meclîs-i 

şer’işerifde hâzır Sandık oğlu Nasuh bin Bayram tarafından bi’l-emr vel-kabul kefâlet-i 

mutlaka-i sahîhiye-işer’iye ile muhâsır şuhudda müte’âkiben ben dahî kefil-i bi’l-mal ve 

zaminim didikde gabe’t-tasdîk eş-şer’î mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren 

fi’l-yevm es-sâdisü ve’l-‘ışrin min şehr-i Şevvâl’ül-mükerrem liseneti semâniyete ve 

elf. 
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Batlanbıç karyesinden imam oğlu Salih bin Mehmed  

Kara çumha karyesinden Koca sarı oğlu Mustafa bin Mehmed ve gayrihim. 

B.NO:36 

Megri Kazasına tâbi’ İbecek karyesi ahâlisinden ve rençberândan Hacı muhtar 

oğlu Molla Osman bin Hacı Mehmed meclîs-i şer’işerif olunun karye-i merkûme 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Evrek Halil ağa ibn-i Mustafa’nın salebi 

sagîr oğulları Mustafa ve Halil ve salebiye-i sagîre kızı Ümmühan’ın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan lieclil-erâne vasî nasb ve ta’yîn olunan kaza-i mezkûr îtam 

müdürü işbu bahisü’l-kitabda İbrahim Efendi ibn-i İbrahim muhâsırında ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idub sagar-i merkmun Mustafa ve Halil ve Ümmühan’ın emvalinden işbu 

hâzır bi’l-meclîs İbrahim Efendi bakâ seym-i mecidî yigirmi iki buçuk guruş hesabiyle 

sekizyüz altmış guruş erâne ve teslim eylediğinde ben dahî istitâne ve kabz ve umûriye 

sarfla istihlak idub meblağ-ı mezbûr ile semeni işbu tarih kitabdan bir sene tamamına 

degin müeccel ve mu’ûduna sagar-ı merkûmunun malından mûmâileyh İbrahim Efendi 

yedinden kezâlik iştirâ ve kabz eylediğim bir ‘aded gümüş kablu sa’at tahdından dahî 

yüz yedi guruş yigirmi pâre ki cihetin mezbûretinden cem’an dokuzyüz altmış yedi 

guruş yigirmi pâre sagar-i merkûmuna izâfetle îtam müdürü mûmâileyh İbrahim 

Efendi’ye her vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ sahihen denimdir deyu ba’del-ikrâr 

meblağ-ı mecmu’-ı merkûm dokuzyüz altmış yedi guruş yigimi pâre’ye mezbûr Ekecik 

karyesi ahâlisinden ve talebeden olub meclîs-i şer’işerifde hâzır Hacı muhtar oğlu Molla 

Mehmed bin Süleyman tarafından bi’l-emr vel-kabul kefâlet-i mutlaka-i sahîhiye-

işer’iye ile muhâsır şuhudda müte’âkiben ben dahî kefil-i bi’lmal ve zanimim didikde 

gabe’t-tasdîk eş-şer’î mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevm garati 

şehr-i Muharremü’l-haram liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Babası karyesinden Sadık Efendi ibn-i Abdurrahman. 

Ebecik karyesinden Kisen oğlu Mehmed bin Mehmed ve gayrihim. 

B.NO:37 

Aydın vilâyeti dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf nüfus-ı Megri kasabasının 

hristiyan Mahallesi sâkinelerinden ve teb’a-i devlet-i’aliyye’nin Rum milleti 

nisvânından zât-ı zil vesîkada muharrir es-sâmî kesan ta’rifleriyle ma’rif olan müteveffâ 

Mecandi? Zevcesi ve îtami’nin bi hüccet-i şer’iye vasî-i mensûbesi Mariye binti 

İstilyanus meclîs-i şer’işerif olunurda kıssa-i merkûme müstahkenlerinden ve da’vâ 

vekillerinden Pavlâkî İstimatyadî Efendi muvâcehesinde mezbûre kendu tarafından bi’l-
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asla ve Sadri sagîr oğlu Zayhal ve sadriye-i sagîre kızları Desine Afrîdî ve Besaneti 

Benat Meyandî tarafından bi’l-vasâye takrîr-i kelâm idub mevad-ı şer’iye ve hukuka ve 

tüccariye ve cezâiyemden dolayı alel-‘umum lehâ ve ‘aleyhamdan vuku’ bulmuş ve 

bulacak kâffe-i da’vâsı ve ‘amme-i muhasematda bi’l-cümle muhakim ve mecâlis ve 

devâir-i resmiyede bidâeten ve istinâken ve i’tirazen ve i’âdeten ve tecîzen ve tashihen 

muhâkeme ve muhâseme ve mücâvede ve radd-i cevab ve işhâd ve iştihad ve tahlif ve 

istihlaf ve tebliğ ve tebellüğ ve sulh ve irâya ve istid’a velâ yâhe ve protesto ve 

cemeznâm tanzim ve vazi’ imza ile takdiye ve fekine ve ehil habere nasb ve ‘azline ve 

keşfe ve ahz ve kabz ve icrâya ve redd-i i’zâya ve iştikâr-ı hukkâma ve emvalımı 

îcarâya ve bedelli îcarlarını taleb ve da’vâya ve beyi’ ve şerâ’ya ve i’tâyı takrîre ve 

tefrik işbu hukkâmı verâehi ve mühayata ve dbadlaya vel-hasıl mütevekkıf ve müteferri’ 

olduğu umûrun kelimine ve âhiri tevekkile me’zünen bi’lâ sâlebe vel-vesâye mûmâileyh 

Pavlâkî Efendi bakalet-i ‘amme-i mutlaka-i sahîhiye-işer’iye ile vekil-i mutallak-i ve 

naibmenab menmuz nasb ve ta’yîn ta’yîn eylediğime didikde oldahî bir veche muharrir 

vekâlet-i mezkûreyi ve câhen kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya 

ta’ahhud ve iltizâm itmegin itmekle tevekkil-i meşruh-ı her biride-i mentusunda ‘alel-

‘usül on guruşluk pul vaz’ile zabt ve tescîl-i mezkûrin kaydından suret olarak bi’l-ihraç 

işbu vesîka-i enika-i şarihatü’l-beyânî bi’t-taleb ketb ve i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm 

el-hâmisü ‘aşr min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Megride mukîm icrâ câşeri Hüseyin Efendi ibni Memed ağa 

Lolis karyesi’nin aşağı Mahallesinden Sırlıklı oğlu Tuvan veled İstidâdî. 

B.NO:38 

Megri Kazasına tâbi’ Batlangıç karyesi ahâlisinden ve rençberândan İlyas oğlu 

Mehmed ‘Ali çavuş ibn-i Osman meclîs-i şer’işerif olunurda karye-i merkûme 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden sarı İlyas bin Mustafa’nın salebi sagîr 

oğulları Receb, Ali ve Mustafa’nın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i 

şer’iye vasî nasb ve ta’yîn olunan merkûm Mehmed Ali çavuş kaza-i mezkûr îtam 

müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim muhâsırında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idub 

sagîran-ı merkûman Receb Ali ve Mustafa malından işbu hâzır bi’l-meclîs İbrahim 

Efendi bakâ seym-i mecidî yigirmi bir guruş hesabiyle bin  

S.NO:16 

Yediyüz yigirmi guruş edâne ve teslim eylediğinde ben dahî istidâne ve kabz ve 

umûriye sarfla istihlak edub meblağ-ı mezbûr ile semeni işbu tarih kitabdan bir sene 
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tamamına degin müeccel ve mu’ûduna sagîran-ı merkûmanın malından mûmâileyh 

İbrahim Efendi yedinden kezâlik iştirâ ve kabz eylediğim bir ‘aded gümüş kablu sa’at 

tahtından dahî kikyüz onbeş guruşa cihetin mezbûretinden cem’an bin dokuzyüz otuz 

beş guruş zımnında sagîran-ı merkûmana izâfetle müdür mûmâileyh İbrahim Efendi’ye 

vâcibü’l-edâ ve lâzım-i sahihen denimdir deyu ba’de’l-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı 

merkûm bin dokuzyüz otuz beş guruşa mezkûr Batlangıç karyesi ahâlisinden ve 

rençberândan olub meclîs-i şer’işerifde hâzır Kırpık Mehmed ağa ibn-i İbrahim 

tarafından bi’l-emr ve’l-kabul kefâlet-i mutlaka-i sahîhiye-işer’iye ile muhâsır şuhudda 

müte’âkiben ben dahî kefil bi’l-mal ve zaminim didikde gabe’t-tasdîk eş-şer’î mâ 

vaka’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevm el-‘âşiru ve selâsemiete ve elf. 

Megri maliye tahsildarı der’aliyeli Yaşar Efendi ibn-i Mehmed  

Megri de mukîm Karahisarlı İsmail ağa ibn-i Mehmed ve gayrihim. 

B.NO:39 

Megri Kazasına tâbi’ Manastır karyesi ahâlisinden ve Haecegândan Mehmed 

Efendi ibn-i Ali hoca meclîs-i şer’işerif olunurda Batlangıç karyesi ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât iden Sarı İlyas bin Mustafa’nın saleb-i sagîr oğulları Receb, Ali ve 

Mustafa’nın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan lieclil-erâne vasî nasb ve ta’yîn 

olunan kaza-i mezkûr îtam müdürü işbu bahisü’l-kitab İbrahim Efendi ibn-i İbrahim 

muhâsırında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idub sagîran-ı merkûman Receb ,Ali ve 

Mustafa’nın malından işbu hâzır bi’l-meclîs İbrahim Efendi seym-i mecidî yigirmi bir 

guruş hesabiyle üçyüz elli guruş edâne ve teslim eylediğinde ben dahî istitâne ve kabz 

ve umûriye sarfla istihlak idub meblağ-ı mezbûr ile semeni tarih kitabdan iki sene 

tamamına degin müeccel ve mu’ûduna sagîran-ı merkûmanın malından ve mûmâileyh 

İbrahim Efendi yedinden kezâlik iştirâ ve kabz eylediğim bir ‘aded gümüş kablu sa’at 

tahtından dahî seksen yedi guruş yigirmi pâre ki cihetin mezbûretinden cem’an dörtyüz 

otuz yedi guruş yigirmi pâre zımnında sagîran-ı merkûmana izâfetle müdürü vasî-i 

mûmâileyh İbrahim Efendi’ye vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâsahihen denimdir deyu 

ba’de’l-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı merkûm dörtyüz otuz yedi guruş yigirmi pâre’ye 

Megri’nin Kesikkapu Mahallesi halisinden ve rençberândan olub meclîs-i şer’işerifde 

hâzır Karagöz oğlu Molla Ahmed bin Ahmed bin Mehmed çavuş tarafından bi’l-emr 

ve’l-kabul kefâlet-i mutallaka-i sahîhiye-işer’iye ile muhâsır şuhudda müte’âkiben ben 

dahî kefil bi’l-mal ve zaminim didikde gabe’t-tasdîk eş-şer’î mâ vaka’a bi’t-taleb ketb 
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ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevm el-‘ışrin şehr-i Muharremu’l-haram liseneti tis’ate ‘aşr 

ve selâsemiete ve elf. 

Keçiler karyesinden Emir oğlu Mehmed bin ‘Omar 

Kesikkapu Mahallesinden ‘Ali Efendi ibn-i Dellal Osman ve gayrihim. 

B.NO:40 

Aydın vilâyeti dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ Yaka 

karyesi ahâlisinden iken isnan-ı askeriye’ye dâhil ve tertîb-i evvelin altmış altı 

numarasında kaydı icrâ olunarak mâhına sevk olunur iken esnâyı rahde Antalya sancağı 

merkez hastahanesinde vefât iden Mehmed bin Ya’kub bin Mahmud’un verâseti 

vâlidesi Zeliha binti Hasan ile Laboyun kız karındaşı Dudu velaboyun ‘amucesi Musa 

bin Mehmed de muhâsıra ve bunlardan başka vârisi ve terekesi’nin müstahak âhiri 

olmadığı muhâzır şuhudda câhidde evvele-i Megride mukîm İsmail ağa ibn-i Mehmed 

ve jandarma efrâdından Arnabud Cemal bin Mehmedden baverka-i müstevre seran 

ba’de yine merkûmandan alenen ledit-tezkiye adedleri zâhire-i mezkûr Yaka karyesi 

ahâlisinden ve rençberândan Mustafa bin Hacı Şemâil ve talebeden Molla Abdullah bin 

Hüseyin bin Hacı Şemâil’in bir veche bir nehç-i şşer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübut ev 

rasetlerine hâkim şer’il-ehak olduğu tahrîren fi’l-yevm es-sânî  ve’l-‘ışrin min şehr-i 

Muharremü’l-haram liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

B.NO:41 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf nufüs-ı Megri 

kasabasında mukîm asâkir-i jandarma efrâdından sahibü arz-ı hal Seydiler karyeli 

Abdullah bin Ali meclîs-i şer’işerif olunurda kıssa-i merkûmda mukîm Megri Kazası 

Orhan korucumış Mustafa bin ‘Arif muvâcehesinde merkûm Mustafa işbu tarih 

i’lâmdan üç mah-ı mukaddem malik olduğu bir refika öküzünü onbir buçuk ad resm-i 

mecidî sehn-i medfu’ve makbuz bana beyi’ve teslim ve ben dahî iştirâ ve teslim ve kabz 

ve kabul idub olvechle mezkûr öküz benim mülküm iken yedimde olub bin üçyüz 

onsekiz senesi şehr-i Şevvâl’inin on altıncı günü tarihiyle mevruğ-ı naib vekili Megri 

müftüsü Hüseyin Hasanî Efendi’nin hatmini havî işbu bir kıt’a i’lâm-ı natık olduğu üzre 

Görme dere karyesi ahâlisinden Eyub oğlu Hüseyin bir hifte-i mukaddem mezkûr öküze 

müstehak çikub huzur-ı şer’ide inkâriye mukarin benden tesaddî eylediği netac 

da’vâsını huzurunda şâhid bin mu’idettin şehâdetleriyle veche ve veciye şer’î üzre 

ba’del-isbat vel-halefül-hâkim zikr olunan öküzü bi’l istihkâk yedimden ahz-u kabz 

itmekle el-haleti hinde bendahî şehn olmak üzre mezbûr Mustafa’ ya medfu’um olan 
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onbir buçukar resm-i mecîdiye merkûmun hale-i talebi derim deyu ba’ded –da’vâ vel-

istintak oldahî cevâbında müdde’î merkûmdan bir veche muharrir müdde’âsına muvâfık 

bi’line taleb olundukda adul atar-ı ricâl-i müslimeynden nufus-ı Megri kasabasında 

mukîm furuncu izafından Muğlalı Mustafa bin Hacı Mehmed işhâd olundukda işbu 

üçyüz onsekiz senesi şehr-i Ramazan’ından birkaç  

S.NO:17 

Gün mukaddem işbu mudde’î merkûm Abdullah ile mudde’î ‘âliye Mustafa bin 

Arif benim sâkin olduğum furuha gelub bi yedlerinden bir öküz pazarlık olduğunu 

hikaye eylediler nihayet merkûm Mustafa onbir buçuk ad resm-i mecîdî bir reis öküz 

beyi’ idub eşhânından on ad resm-i mecîdîyesini peşinen ahz ve bâkî bir buçuk 

mecîdîyesinde üç gün sonra virmege mudde’î merkûm beni kefil erâ-e idub yanımdan 

öküzü teslim itmek üzre getirilir ben bu hususa bu vechle şahidim ve şehâdet dahi 

iderim didikden sonra diger şahid Muğlalı Keçeci gart bin Ali dahi kezalik işbu üçyüz 

on altı senesi şehr-i igtesinde işbu hâzır bi’l-meclîs mudde’î Abdyllah ile orman 

kuryecisi Mustafa Muğlalı furuncı Mustafa’nın furunında bir reis öküz pazarlığı 

ittiklerini gördüm ve pazarlığın hıtamında müdde’î ‘aliyye-i merkûm Mustafa 

furunundan tışra çıkarak ismini bi’ldiğim bir hristiyana hitâben öküzü bu adama teslim 

ile pâresini alırım didiği mesmu’dur ben bu hususa bu vechle şâhidim ve şehâdet dahî 

iderim deyu her biri ayrı ayrı edâ’ şehâdeti şer’iye eylediklerinde şâhidân-ı merkûman 

evvele-i Megri’nin Kesikkapu Mahallesi imamı hâfız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed 

şerif ve muhtar-ı evveli Hasan ağa ibn-i Hasan ve muhtar-ı sânisi Kılancıoğlu Ahmed 

ağa’dan bâverka-i müstevre seran ve ba’de yine merkûmundan alenen ledit-tezkiye ‘adil 

ve makbul işhâd oldukları zâhir ve numâyan olmağın mucebince meblağ-ı müdde’â’ya 

onbir buçuk ad resm-i mecîdiye müdde’i merkûmAbdullah’a reti’ ve teslime merkûm 

Mustafa’ya tenbih olunduğu tescîl ve i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâmisu vel-

‘ışrin min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

B.NO:42 

Nüfus-ı Megri kasabasının Hristiyan Mahallesi sâkinlerinden ve teb’a-i Devlet-i 

aliyye’nin Rum milleti nisvânından iken bundan akdem vefât iden Mariyabinti Duma 

veled-i Kostantinin Sadri sagîr oğlu Mihal ve sadriye-i sagîre kızı Desine binti 

Keryakunun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve 

mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle vesâyet 

‘uhdesinden gelmeğe kadir idugi zil kitabda mektub essani nehan ihbârlarıyla ‘ındeş-
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şer’il-lanur zâhir ve mütehakkık olan sagîran-ı merkûmanın bâbaları işbu bahisü’l-kitab 

Keryaku veled-i İspillos Dimitri sagîran-ı merkûman Mihal ve Desine’nin vakt-i ruşd ve 

sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahi bir veche 

muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeği edâya tafahhüd 

ve iltizâm itmeğin ma vakâ’a bi’t-taleb ketb ve i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm errabi’u 

vel’ışrın min şehr-i muharremü’l-haram liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Megri Hristiyan Mahallesi muhtar-ı evvel-i Yâni Efendi veled-i Kostanti 

Yorgalli. 

Mahalle-i merkûme muhtar-ı sânisi Pavlaki İtmatıyadi Efendi. 

B.NO:43 

Nufüs-ı Megri kasabasının Hristiyan Mahallesi sâkinlerinden ve teb’a-i Devlet-i 

‘aliyye’nin Rum milleti nisvâ’nından iken bundan akdem vefât iden Mariya binti Duma 

veled-i Kostanti’nin veraseti zevc-i metruki Keryaku veled-i Dimitri İspillos ile babası 

Duma veled-i Kostantive anası Desine binti İlya ve Sadri sagîr oğlu Mihal ve sadriye-i 

sagîre kızları Desine ve İrisiniye muhâsıra iken kabel-kar-ı mezbûre irinin dahi vefât 

idub veraset-i babası merkûm Keryaku ile ciddeyi mezbûre Desine’ye muhâsıra ve 

mesele sıratleri sebkim atına nahteş-şer’ıye ikiyüz seksen sekiz mihirden ‘ibaret olub 

seham-ı mezkûreden doksan yedi seham-ı merkûm Keryaku’ya ve kırk sekiz seham-ı 

Duma’ya ve elli üç seham-ı anası Desine’ye ve altmış seham-ı sagîr-i merkûm Mihale 

ve otuz seham-ı sagîr-i mezbûre Desine’ye isâbeti ‘ındeş-şer’ıllanur tahakkıkından 

sonra sagîr-i merkûman Mihal ve Desine’nin tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bi-

hüccet-i şer’iye vasî nasb ve ta’yîn olunan bâbaları Keryaku üzerine kezâlikkıbel-i 

şuru’dan hasebi nazırı nasb olunan merkûm Duma ve verese-i kebîrenin taleb ve 

ma’rifetleri ve ma’rifet şer’ile tahrîr ve terkîm ve bi’l-muzâyede beyi’ve beyne’l-verese 

tevzi’ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin muhtelefâtı defteridir ki bir veche’âtî  

zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-hamisü vel’ışrın min şehr-i muharremü’l-

haram liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. . 

Nukud-ı mevcud   /3500 

5/Rab’ye altun    /100 

1/Altun küpe çift    /20 

3/Altun ko kömlek    /105 

1/Altun küpe çift    /35 

1/Müsta’mel fev-ı püskül   /21 
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3/Entâri     /105 

5/Ve yerli gömkek    /35 

2/Dizlik     /25  

2/İpek kefe     /21 

1/İpek mendil     /8 

1/Yün mendil     /10  

1/Çorab,çeket     /3 

13/Döşek yükü    /26  

2/Yorgan     /35 

6/Yasdık yüzü    /20  

4/Pamuk mahlu yasdık    / 20  

1/Kilim     /25 

1/Zenbi’l     /1 

2/Her birli boğça    /4  

2/Gümüş hamâyili    /6  

1/Nuhas kapaklı tencere  /10 

1/Bakır tava                 /10 

1/Bakır legen    /20 

1/Bakır sini    /25 

1/Bakır legen    /5 

1/Kapaklı bakır tava    /21 

1/Kapaklı bakır sahan   /6 

1/Altun küpe çift   /21 

1/Altun kırdatlık   /600 

1/Legen makinesi   /339 

Bi’l-muhâkeme verese’nin tasdîkleriyle tahrîr-i tekeffin. 

S.NO:18 

Resm-i kısmet    : 5372  

      10134  10 

     -------------------- 

Kaydiye     : 5237  30 

     10008  00 

     --------------------- 
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Dellâliye     : 5229  30 

     10003  10 

     --------------------- 

Pul behâ     : 5122  20 

     10003  20 

     --------------------- 

     5119  00 

Hissa-i zevcil merkûm Keryaku  /17244 

Hissa-i ebel merkûm Duma    /852 6 

Hissa-i emil mezbûre Desine   /942 1 

Hisssa-i ibn-i sagîr Mihal    /1066 18 

Hissa-i binti sagîre Desine    /5339 

Gürmâre     /3 

Bi’lâda muharrir tereke-i şer’iye kâtibi Süleyman Zâhidi Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve taksîm olunarak zevc-i merkûm Keryaku’ya isâbet iden bin yediyüz yigirmi 

dört guruş dört pâre bi ‘ılm ve hayr-i makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu 

gibi eb-i merkûm Duma’ya isâbet iden sekizyüz elli üç guruş altı pâre kezâlik yedine 

teslim ve em-i mezbûre Desine’nin hissasi olan dokuzyüz kırk iki guruş bir pâre 

olvechle yedine teslim ibn-i sagîr Mihal’e isâbet iden bin altmış altı guruş on sekiz pâre 

ile binti sagîre Desine’nin hissasi olan beşyüz otuz üç guruş dokuz pâre ki cem’an bin 

beşyüz doksan dokuz guruş yigirmi yedi pâre vasî-i şer’îleri bâbaları merkûm 

Keryaku’ya teslim olunduğu kâtib mûmâileyhin inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:44 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak Megri Kazası’nın 

Yakabağ karyesi ahâlisinden ve asâkir-i şahane’nin ikinci orduyu humâyuna mensub 

onaltıncı alayın ikinci taburu’nun dördüncü bölüğü’nün birinci sıhası efrâdından iken 

bundan akdem vefât iden Arifli oğlu Yusuf bin Mehmed’in verâseti lâboyun kebîre er 

karındaşları Ali ve Osman ve lâboyun kebîre  kız karındaşları Huri ve Zeyneb muhâsıra 

ve bunlardan başka vârisi ve terekesi’nin müstehak âhiri olmadığı muhzır hasım-ı 

hâcedde evvele-i Megri’nin Timurlar karyesi imamı Molla Osman bin İsmail ve muhtar-

ı evveli ‘Omar çavuş ibn-i Mehmed’den bâverka-i müstevre seran ve ba’de yine 

merkûmandan ‘alenen ledit-tezkiye adetleri zâhire kaza-i mezkûrun Minâre karyesi 

ahâlisinden ve rençberândan Çakal oğlu Hüseyin bin Musa ve Çaykenarı karyesi 
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ahâlisinden Timur oğlu Mustafa bin Ahmed’in bi’l-muvâcehe bir nehç-i şer’î 

şehâdetleriyle sâbit ve sübut verâsetlerine hâkim şer’il-ehak olduğu i’lâm ololundu 

tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete 

ve elf. 

B.NO:45 

Aydın vilâyeti dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak nufus-ı Megri kasabasında 

mukîm tüccardan Rodoslu Mehmed Efendi ibn-i Halil meclîs-i şer’işerif olunurda 

Nüfus-ı Megri kasabası müstahkenlerinden ve teb’a-i Devleti-i ‘aliyyeden ve da’vâ 

vekillerinden Yorgi Lazaridi Efendi muva’cehesinde mumâ’ileyh kendu tarafından 

asaleten ve bin üçyüz onsekiz senesi şehr-i rebi’ul evvelinin yigirmi ikinci günü tarih ve 

dörtyüz yetmiş lens adediyle müverriğ-i haberâir beher sefid vilâyeti merkez naibi 

esseyd Mustafa Hilmi hatemi hâvî ve zuhr-i ‘umulâyet muşarun ileyhe mahkam-e-i 

istinat-ı hukuk dairesi ve a’zâları mihirleriyle musaddik bir kıt’a vekâlet-i hüccet-i 

şer’iye mubebina müekkilleri Rodos’un Recep paşa Mahallesi ahâlisinden küçük Hacı 

Mehmed ağa ibn-i Hacı Hasan ve zevcesi Şerife binti Ali Çelebi tarafından ahiri 

tevekkiliye me’evniyetini havî vekâleten takdîr-i kelâm idub mevrusumuz müteveffi 

Hacı İbrahim ağa ibn-i Hacı Murad’ın zemimnasda olan matlu batını taleb ve da’vaya 

ve leh ve aleyhde vuku’bulmuş ve bulacak kaffe-i da’vası ve ‘amme-i muhasematda 

bi’l-cümle muhakem ve mecâlis ve ava-ir-i remiyete bidayaten ve ‘ıthaten ve i’tirazen 

ve tecizen muhakeme ve muhaseme ve mucavede ve red cevab ve işhâd ve iştihad ve 

tahlif ve ishihlat ve tebliğ ve tebelluğ ve Salih ve iraya ve istid’a vela Yahya ve seküster 

ve tanzim ve imza ile takdiye ve fekine ve ehl-i hayr ve ta’yîn ve ‘azline ve îcra 

dairesine müraca’ata ve ahz ve kabza ve rü’yet-i muhasiyeye ve son derecelerine îfâ-yı 

vekâlete vel-hasıl mütevekkif ve mütefari’ olduğu umûrun Küllesine ve âhiri tevekkiye 

me’zünen bi’l-esâle vel-vekâle mumâ-ileyh Yorgi Efendi vekâlet-i ‘âmme mutlaka-i 

sahîhiye-işer’iye ile vekil ve mutlak ve mefuz nasb ve ta’yîn eyledim dedikde oldahi bir 

veche muharrir vekâlet-i mezkûreyi ve câhen kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ 

yenbeği edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmekle tevekkil ketb ve î’tâ olundu tahrîren fi’l-

yevm er-rabi’u min şehr-i Safer-ül hayr liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Megri nüfus me’muru Cemal Efendi ibn-i Osman Efendi. 

Muhâkeme-i şer’iye muhâsırı ‘Ali Efendi ibn-i Osman ve gayrihim. 

S.NO:19   

B.NO:46 
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Megri Kazasına tâbi’ Kargı karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Hacı Ali bin Süleyman bin Ali kâhya’nın salebi sagîr oğlu Şükrü ve salebiye-i sagîre 

kızı Dudu’nun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve 

mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle vesâyet 

‘‘uhdesinden gelmege kâdire idugi zil-kitabda mektub es-sâmî müslimeyn ihbârlarıyla 

‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîran-ı merkûman’ın lâ boyun kebîre kız 

karındaşları işbu bahisü’l-kitab Fatıma binti Hacı Ali sagîran-ı merkûman Şükrü ve 

Dudu’nun vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda ve oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve 

i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm es-sânî min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr 

veselâsemiete ve elf. 

Kargı karyesi muhtar-ı evveli Mustafa bin Nasuh 

Karye-i merkûmdan Kara ‘İsâ oğlu Mustafa ve gayrihim. 

B.NO:47 

Megri Kazasına tâbi’ Kargı karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Hacı Ali bin Süleyman bin Ali kâhyâ’nın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Dudu 

binti i’sâ ile salebi sagîr oşlu Şükrü ve salebiye-i kebîre kızı Fatıma ve ve salebiye-i 

sagîre kızı Dudu’ya muhsıra olduğu ‘ınde’ş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîran-ı 

merkûman Şükrü ve Dudu’nun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bi hücceti şer’iye 

vasî nasb ve ta’yîn olunan lâboyun kebîre kız karındaşı mezbûre Fatıma ve zevce-i 

mezbûre’nin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve terkîm ve bi’l-müzâyede 

beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefâtı 

defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân ulunur tahrîren fi’l-yevm es-sânî min şehr-i 

Saferü’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

1/Kır tonda barkir    /251 

1/Kır tonda kısır kısrak   /150 

1/Mor tonda öküz    /300 

1/Boz tonda buzağlı sığır   /250 

1/Kara tonda buzağlı sığır   /250 

1/Mezkûr tonda düge    /150 

1/Kara tonda düge    /8 

1/ Mor tonda tanalı sığır   /200 
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1/Tanalı sakar sığır    /150 

1/Buzağlı sakar sığır    /100 

1/Sarı tonda kısır sığır   /120 

1/Erkek merkeb    /120 

3/Keçi      /80 

1/El-çuval     /10 

1/Çadır     /50 

2/Kara çuval     /10 

Nühas are     /50 

Hırdavât-ı münezzil    /50 

Mihr-i zevce-i mezbûre’ye şehâdetgüzel oğlu Molla Mehmed bin Osman ve 

Nasuh. 

Oğlu Mustafa  /   2370 

     10101 

   --------- 

Resm-i kısmet  : 2269  00 

   10056  30 

   -------------------- 

Kaydiye   : 2212  10 

   10003  20 

   -------------------- 

Dellâliye   : 2208  30 

   10045  10 

   -------------------- 

Pul behâ  :2163  20 

   10002  10 

   -------------------- 

   2161  10  

Hissa-i zevce-i mezbûre Dudu   /270 6 

Hissa-i ibn-i sagîr Şükrü   /945 22 

Hissa-i binti kebîre Fatıma    /472 31 

Hissa-i binti sagîre Dudu    /472 31 
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Bi’lâda muharrir tereke-îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevce-i mezbûre Dudu’nun hissasine isâbet iden ikiyüz yetmiş guruş 

altı pâre bi ‘ılm ve hayr-i makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi binti 

mezbûre Fatıma’nın hissasi olan dörtyüz yetmiş iki guruş otuz pâre kezâlik yedine 

teslim ve sagîr oğlu Şükrü’ye isâbet iden dokuyüz kırk beş guruş yigirmi iki pâre ile 

sagîre kızı Dudu’nun hissasi olan dörtyüz yetmiş iki guruş otuz bir pâre ki cem’an bin 

dörtyüz onsekiz guruş on üç pâre vasî-i şer’iyeleri mezbûre Fatıma’ya teslim olunduğu 

îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:48 

Megri Kazasına tâbi’ Timurlar karyesi sâkinlerinden iken undan akdem vefât 

iden Molla Ali oğlu Yusuf bin Mustafa bin Abdullah’ın saleb-i sagîre kızı Dursun’un 

tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın 

emânet ile ma’ruf ve istikâmetile mevsuf ve hervechle vesâyet ‘uhdesinden gelmege 

kâdire ıdugi zil ve yakada muharrerü’s-sâmî müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur 

zâhir ve mütehakkık olan sagîre-i merkûmenin vâlidesi işbu bahisü’l-kitab Zeyneb binti 

Mustafa muhsıra-i merkûme Dursun’un vakt-i rüşd ve sedârına degin kıbel-i şuru’dan 

vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğîedâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sânî min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr 

ve selâsemiete ve elf. 

Timurlar karyesi imamı Mucâsir oğlu Molla Osman  

Karye-i merkûme muhtar-ı evveli Davud oğlu Hasan oğlu Bekir ve gayrihim. 

S.NO:20    

B.NO:49 

Megri Kazasına tâbi’ Timur karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Molla Ali oğlu Yusuf bin Mustafa bin Abdullah’ın verâseti salebi kebîre oğulları 

Murtaza ve Ali ve salebiye-i kebîre kızı Hafiza ve salebiye-i sagîre kızı Dursun’a 

muhâsıra olduğd ‘ınde’ş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîre-i mezbûre Dursun’un 

tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i şer’iye vasî-i nasb ve ta’yîn olunan 

vâlidesi Zeyneb binti Mustafa ve verese-i kebârın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i 

şer’ileri tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan 

müteveffâ-yı merkûmun muhtelefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur 
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tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete 

ve elf. 

1/Gök tonda öküz  /280,mor tonda öküz  /280 

1/Kara tonda öküz  /300,danalı sığır  /200 

1/Dişi merkeb   /100,Yorgan   /30 

1/Döşek   /20, çuval   /20 

1/Seccâde   /20,kara çuval   /10 

2/Saban timuri  /30,6/mezru’-ı si’ır kile  /24 

14/Mezru’-ı hınta kile  /120,60/mısır tarlası kile  /300 

5/Si’ır kile    /20,1/Bakır sini  /20 

1/Kapaklı bakır tencere /10,2/bakır çanak  /10 

1/Bakır leğen    /5,hırdavât-ı münezzil  /25 

1/Anbar-ı bâb    /400, iki göz saz dam bâb /150 

1/Diğer bir göz dam bâb /150 

Emval-i gayr-i menkul minhâ  / 2574 

       1750 

     -------- 

Resm-i kısmet   :1824  00 

    10045  20 

    -------------------- 

Kaydiye    :1778  20 

    10002  30 

    --------------------- 

Dellâliye    :1775  30 

    10036  20 

Pul behâ   :1739  10 

    10002  10 

    --------------------- 

    1737  00 

Hissa-i ibn-i kebîr Murtaza    /579 

Hissa-i ibn-i kebîr Ali    /579 

Hissa-i binti kebîre Hafiza    /289 20 

Hissa-i binti sagîr sagîr Dursun   /289 20 
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Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak inban-ı merkûman Murtaza ve Ali’den beherine isâbet iden beşyüz 

yetmiş dokuzar guruş’un bin yüz elli sekiz guruş ‘înen bi ‘ılm ve hayr-i makbuz 

yedinden yedlerine teslim olunduğu gibi binti mezbûre Hafiza’nın hissası olan ikiyüz 

seksen dokuz guruş yigirmi pâre dahî kezâlik yedine teslim ve binti sagîre Dursun’a 

isâbet iden ikiyüz seksen dokuz guruş yigirmi pâre vasî-i şer’iyesi vâlidesi mezbûre 

Zeyneb Hatun teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:50 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak Megri Kazası’nın 

Balak kareyesi sâkinelerinden ve zâti zil vesîkada mektb es-sâmî müslimeyn 

ta’rifleriyle ma’ruf olan müteveffâ Ahmedli zevcesi Aişe binti Durmuş meclîs-i 

şer’işerif olunurda nüfus-ı Megri kasabası sâkinlerinden mezbûrenin akrabasından 

zira’at odası kâtibi Hasan Efendi ibn-i Hacı Salih muvâcehesinde mezbûre kendu 

tarafından asaleten ve bi hüccet-i şer’iye ve saleri bulunduğu Sadri sagîr oğlu Mehmed 

ve sadriye-i sagîre kızları Zeliha ve Ümmühan ve Âmine benâti Ahmed taraflarından 

vesâyete takrîr-i kelâm idub mevad-ı şer’iye ve hukukiye ve tüccariye ve cezâiyemden 

dolayı ‘alel-‘umum lehâ ve aleyhâmda vuku’bulmuş ve bulacak kâffe-i ru’âvîve ‘âmme-

i muhâamatda müdde’î ve müdde’î ‘aliye sıfatlarıyla bi’l cümle muhâkeme ve mecâlis 

ve devâir-i resmiyede bidâyeten ve istinafen ve i’tirâzen ve tehîzen ve i’âdeten ve şahs-ı 

sâlis ve sıfatıyla dahî muhâkeme ve muhâseme ve mücâvede’ye ve red cevab ve işhâd 

ve iştihad ve tebliğ ve tebellüğa ve tahlife istihlaf ve sulh ve irâya ve istid’â velâyiha ve 

protesto ve haciznâme tanzim ve vazi’ imza ile takdiye ve feketi ve ehl-i hayr ve hâkim-

i ta’yîn ve ‘azline ve keşfe vacib ve reddi i’zâma ve iştikâ-i hukkâma ve ru’yeti 

muhasebeye v ahz ve kabza ve tefrik-i eşya ve ‘akar-ı ve raziye-i ve sebatkiye vel-hâsıl 

mütevekkif ve müteferri’ olduğu mevrun kilesine âhiri tevekkeliye me’zunen 

mûmâileyh Hasan Efendi’ye vkâlet-i ‘âmme-i mutallaka-i sahîhiye-işer’iye ile vekil-i 

mutlak ve mezuz nasb ve ta’yîn eyledim didikde oldahî bir veche muharrir vekâlet-i 

mezkûreyi ve câhen kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve 

iltizâm itmekle tevekkil-i meşruhı cehide-i mahsuzda alel-‘usül on guruşluk pul vaz’ıyla 

zabt ve tescîl-i mezkûrin kaydıda bi’lâ zarc işbu vesika-i enkıya-i şarîhat-i el-beyân bi’t-

taleb ketb ve i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ ‘aşr min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti 

tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve efün. 

Ve gayrihim karye-i merkûmdan Mustafa oğlu İbrahim  
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Balak karyesi muhtar-ı evveli Molla Halil bin Mustafa  

S.NO:21    

B.NO:51 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak Megri Kazası’nın 

Çayan karyesi ahâlisinden ve asâkir-i şahâne’nin ikinci orduyu humâyununa mensub 

dokuzuncu suvari alayının birnci bölüğü onuncu sâmîsi efrâdından iken bundan akdem 

vefât iden Ramazan bin Mehmed bin Ali’nin verâset-i zevce-i menkûha-imetrukesi Aişe 

binti Mehmed ile babası Mehmed bin Ali ve vâlidesi Aişe binti Husne muhsıra-i ve 

bunlardan başka vârisi ve terekesi’nin müstehak âhiri olmadığı muhazzır hâsım-ı 

hâcedde evvele-i Megri’nin Çayan karyesi imamı Hulpi oğlu Molla Mehmed bin Ali e 

muhtar-ı evveli Koca Ahmed oğlu bin Hüseyinden bâverka-i müstevre seran ve ba’de 

yine merkûmandan ‘alenen ledit-tezkiye adetleri zâhir-i kazâ-i mezkûrin Paşalı karyesi 

ahâlisinden Bitil oğlu Molla Durmuş bin Mehmed ile karye-i merkûmdan ve 

rençberândan Çumbur oğlu Mehmed bin Musa’nın bi’l-muvâcehe bir nehc-i şer’î 

şehâdetleriyle sâbit ve sübut vârislerine hâkim şer’il-ehak olduğu i’lâm olundu tahrîren 

fi’l-yevm el-hâdî vel-‘ışrin min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete 

ve elf. 

B.NO:52 

Megri Kazası’nın nüfus-ı Megri kasabası hristiyan Mahallesi müstehkenlerin 

den ve teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum milleti nisvânından zât-ı zîl vesîkada 

muharreru’l-sâmî kesan ta’rifleriyle ma’ruf olan Duma zevce-i Desine binti îlya meclîs-

i şer’î hatır-ı lâzım’ü-az vet-tevkırda takrîr-i kelâm idub Lolis karyesi’nin aşağı 

Mahallesi müstahkenlerinden ve teb’a-i devlet-i’aliyyeden gâib anil-meclîs Karyaku 

veledi Dimitri İşpillos bundan akdem vefât iden kızım Hariya binti Duma’nın zevci 

olub hal-i zevcit-i bi’lenlerinden kâime iken fıraşından hasıl ve kızım müteveffiye-i 

mezbûreden mütevllide hâlâ hecir ve terbiyemde olan salebi sagîr oğlu işbu hâzırıl-

meclîs beş buçuk yaşında Mihal ve salebiye-i sagîre kızı sekiz yaşında Desine’yi bi’lâ 

nafaka velâ müneffik-ı şer’î terk ve cenu nafakadan bir nesne dahî irsal itmediğinden 

sagîran-ı merkûman’ın vâlidesi müteveffiye-i mezbûreden mevrus yedinde malları 

olmayub yedleri dahî gerek nakden ve gerek havakten bir akçe bırakmadığına teklif 

olunan muhitî dahî bi’l-kabul icrâ ederek üzerine sagîran-ı merkûman’ın nafaka ve 

kisve vesaîr ve lâzım-ı zarûriyeler içun karar-ı ma’ruf meblağ-ı farz ve takrîr olunmak 

matlubumdur didikde mezbûre Desine’nin takrîr-i meşruhı vâkı’a-i mutâbık ve zikri âtî 
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meblağ-ı karar-ı kifâye olduğu şakka-i sahibetü’l-kelimâtı ihbârlarıyla mütehakkık 

olmağın taraf-ı şuru’dan işbu tarih hüccetden i’tibâren yevmişe ikişer guruş nafaka farz 

ve takdîr idulub meblağ-ı mefruz-ı mezkûri sagîran-ı merkûman’ın nafaka vesâir-i 

lâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarfla veledi’l-hâce istidâye ve ‘ındezzafer gâib-i merkûm 

Karyaku üzerine rucu’a mezbûre Desine’ye izin verilmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâdisü ‘aşr min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr ve 

selâsemiete ve elf. 

Nüfus-ı Megri kasabası hrıstiyan Mahallesi Hocabaşısı Hacı itimat oğlu Mihal  

Nüfus-ı Megri kasabasında mukîm teb’a-i devlet-i ‘aliyeden ve tüccardan Kara 

Mihal oğlu Zaral mebus ve gayrihim. 

B.NO:53 

Megri Kazasına tâbi’Lolis karyesinin Orta Mahalle müstehkenlerinden ve tab’a-i 

Devlet-i ‘aliyenin Rum milletinden Keryaku veled-i Dufan veled-i Karyaku meclîs-i 

şer’i hatir-i lâzımü’t-tevkirde Megri’nin Çatallar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât iden Çavuş oğlu Hasan bin Abdullah’ın salebi sagîr oğlu Mustafa ve salebiye-i 

sagîre kızı Keldali’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan liedil-edane vasî nasb ve 

ta’yîn olunan kazâ-i mezkûr îtam müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim muhazzırında 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idub sagîran –ı merkûman Mustafa ve Keldali’nin 

mallarından işbu hâzırıl-meclîs İbrahim Efendi bakâ seym-i mecîdî yigirmi bir guruş 

hesabiyle binyüz seksen dokuz guruş edâna ve teslim eylediğinde ben dahî istidâne ve 

kabz ve umûriye sarfla istihlak idub meblağ-ı mezbûr ile semeni işbu tarih kitabdan bir 

sene tamamına degin müeccel ve mu’ûduna sagîran-ı merkûman’ın malından ve 

mûmâileyh İbrahim Efendi yedinden kezâlik iştira ve kabz eylediğim bir aded gümüş 

kablu sa’at tahtından dahî yüz kırksekiz guruş yigirmi pâre ki cihetin mezbûretinden 

cem’an bin üçyüz otuz yedi guruş yigirmi pâre sagîr’an-ı merkûman’a izâfetle vasî 

müdür mûmâileyh İbrahim Efendi’ye vâcibül-edâve lâzimül-kazâ sahihen denimdir 

deyü ba’del-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı merkûm bin üçyüz otuz yedi guruş yigirmi 

pâre’ye mezkûr Lolis karyesinin Orta Mahallesi ahâlisinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyeden 

medyun-ı merkûm pederi olub meclîs-i şer’işerfde hâzır Dufan ve Keryaku tarafından 

bi’l-emr ve’l-kabül kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer’iye ile muhazzır şuhudda 

müte’âkiben ben dahî kefil-i bi’l-mâl ve zaminim didikde gabe’t-tasdîk eş-şer’î mâ 

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u min şehr-i Zilka’ade eşşerife 

liseneti semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 



 137

Megride mukîm Dellal Osman mahdumi Ali Efendi  

Manastır karyesinden Hacı Ömer ağa Zâde Bekir ağa ve gayrihim. 

S.NO:22    

B.NO:54              

Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi müstehkenlerinden ve 

teb’a-i devlet-i ‘aliye’nin Rum milletinden Keryaku veled Dufan veled Keryaku meclîs-

i şer’î hâtır-i lâzımü’t-tevkirde Megri’nin Aldırın karyesi ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât iden salik-ı Megri müftüsü Mustafa Efendi ibn-i Hacı Mehmed’in salebi 

sagîr oğlu Mehmed sadık ve salebiye-i sagîre kızları Hatice ve Aişe’nin tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan liecli-edâna vasî nasb ve ta’yîn olunan kazâ-i mezkûr îtam 

müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim muhazzırında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idub 

sagari merkûmun Mehmed sadık ve Hatice ve Aişe’nin mallarından işbu hâzır bi’l-

meclîs İbrahim Efendi bakâ seym-i mecîdî yigirmi bir guruş hesabıyla altıyüz altmış 

dokuz guruş on pâre edâne ve teslim eylediğinde ben dahî istidâne ve kabz ve umûriye 

sarfla istihlak idub meblağ-ı mezbûr ile semeni işbu tarih kitabdan bir sene tamamına 

degin müeccel ve mu’ûduna sagari merkûmunun malından ve mûmâileyh İbrahim 

Efendi yedinden kezâlik iştirâ ve kabz eylediğim bir aded gümüş kablu sa’at tahdından 

dahî seksen beş guruşa cihetin mezbûretinden cem’an yediyüz elli dört guruş on pâre 

sagari merkûmuna izâfetle vasî müdür mûmâileyh İbrahim Efendi’ye vâcibü’l-edâ ve 

lâzımü’l-kazâ sahihen denimdir deyu ba’del-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı merkûm yediyüz 

elli dört guruş on pâre’ye mezkûr Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi müstehkenlerinden 

ve teb’a-i devlet-i ‘aliyeden medyun-ı merkûmun pederi olub meclîs-i şer’işerifde hâzır 

Dufan veled-i Keryaku tarafından bi’l-emr vel-kabul kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer’iye 

ile muhazzır şuhudda müte’âkiben ben dahî kefil-i bi’l-mâl ve zaminim didikde gabe’t-

tasdîk eş-şer’î mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u min şehr-i 

Zilka’ade eş-şerifetü liseneti semâniyete ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Manastır karyesinden Hacı ‘Omer ağa zâde Bekir ağa 

Megride mukîm Dellal Osman mahdumi Ali Efendi ve gayrihim. 

B.NO:55 

Megri nüfusu’nun nüfus-ı Megri kasabası Kesikkapu Mahallesi ahâlisinden 

Molla Hüseyin bin Musa çavuş meclîs-i şer’işerif olunurda Megri’nin Ebecik karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Ürkek Halil ağa ibn-i Mustafa’nın salebi 

sagîr oğulları Mustafa ve Halil ve salebiye-i sagîre kızı Ümmühan’ın tesviye-i 
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umûrlarına kıbel-i şuru’dan lieclil-erâne vasî nasb ve ta’yîn olunan kazâ-i mezkûr îtam 

müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim muhazzırında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idub 

sagar-i merkûmun Mustafa ve Halil ve Ümmi’nin malından işbu hâzır bi’l-meclîs 

İbrahim Efendi bakâ seym-i mecîdî yigirmi ki buçuk guruş hesabiyle bin beşyüz yetmiş 

bir guruş yigirmi pâre edâne ve teslim eylediğinde ben dahî istidâne ve kabz ve umûriye 

sarfla istihlak idub meblağ-ı mezbûr ile semeni tarih kitabdan bir sene tamamına degin 

müeccel ve mu’ûduna sagîr-i merkûmunun mallarından mûmâileyh İbrahim Efendi 

yedinden kezâlik iştirâ ve kabz eylediğim bir aded gümüş kablu sa’at tahdından dahî 

yüz doksan altı guruş yigirmi pâre ki cihetin mezbûretinden cem’an bin yediyüz altmış 

sekiz guruş sagîr-i merkûmana izâfetle müdürü vasî-i mûmâileyh İbrahim Efendi’ye 

vâcibü’l-edâ ve lâzımül-kazâ sahihen denimdir deyu ba’del-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı 

merkûm binyediyüz altmış sekiz guruş mezkûr Kesikkapu Mahallesi ahâlisinden olub 

meclîs-i şer’işerifde hâzır Tavaslı Hasan ağa ibn-i Hasan tarafından bi’l-emr vel-kabul 

kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer’iye ile muhazzır şuhudda müt’âkiben ben dahî kefil bi’l-

mâl ve zaminim didikde gabe’t-tasdîk eş-şer’î mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren 

fi’l-yevm es-sâlisü vel-‘ışrin min şehr-i Saferü’l-hayr liseneti ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Ovacık Çatallar karyesinden çavuş oğlu Ali bin İbrahim  

Aldırın karyesinden Koyuncu zâde Molla Süleyman bin Hacı Mehmed ve 

gayrihim. 

B.NO:56 

Megri Kazası’nın Çatallar karyesi ahâlisinden ve rençberândan Arab Ali oğlu 

Ali bin Mehmed meclîs-i şer’işerif olunurda karye-i merkûme ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât iden Kaşlı oğlu Osman zevcesi Hediye binti Mehmed’in sadr-i sagîr oğlu 

Süleyman ve sadriye-i sagîre kızı Medine binti Osman’ın tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şuru’dan lieclil-erâna vasî nasb ve ta’yîn olunan kazâ-i mezkûr î tam müdürü İbrahim 

Efendi ibn-i İbrahim muhazzırında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idub sagîran-ı 

merkûman Süleyman ve Medine’nin mallarından işbu hâzır bi’l-meclîs İbrahim Efendi 

bakâ seym-i mecîdî yigirmi bir guruş hesabîyle dörtyüz seksen beş guruş edâna ve 

teslim eyleğinde ben dahî istidâne ve kabz ve umûriye sarfla istihlak edub meblağ-ı 

mezbûr ile semeni işbu tarih kitabdan iki sene tamamına degin müeccel ve mu’ûduna 

sagîran-ı merkûman’ın mallarından ve mûmâileyh İbrahim Efendi yedinden kezâlik 

iştirâ ve kabz eylediğim bir aded gümüş kablu sa’at tahdından dahî yüz yigirmi bir 

guruşa cihetin mezbûretinden cem’an altıyüz altı guruş sagîran-ı merkûmana izâfetle 
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müdür mûmâileyh İbrahim Efendi’ye vâcibü’l- edâ ve lâzımü’l-kazâ sahihen denimdir 

deyu ba’del-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı merkûm altıyüz altı guruşa mezkûr Çatallar 

karyesi ahâlisinden ve rençberan olub meclîs-i şer’işerifde hâzır çavuş oğlu Ali bin 

İbrahim tarafından bi’linir ve’l-kabul kefâlet-i mtlaka-i sahîha-i şer’iye ile muhazzır 

şuhudda müte’âkiben ben dahî kefil bi’l-mâl ve zaminim didikde gabe’t-tasdîk eş-şer’î 

mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ vel-‘ışrin min şehr-i 

Zilka’ade eş-şerîfetü liseneti semâniyete ‘aşr ve selâemiete ve elf. 

Çatallar karyesinden Abdurrahman bin Osman  

Karye-i merkumdan Secîmî bin Ali ve gayrihim. 

S.NO:23    

B.NO:57 

Megri Kazası’nı Ören karyesi ahâlisinden ve Tabak esnafından Frenkoğlu İsmail 

bin Mehmed meclîs-i şer’işerif olunurda Megri’nin Patlangıç karyesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem vefât iden Fatıma binti Ali’nin sadr-i sagîr oğulları Mehmed ve Ali ve 

sadriye-i sagîre kızları Aişe ve Amine’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan lieclil-

edâne vasî nasb ve ta’yîn olunan kazâ-i mezkûr îtam müdürü İbrahim Efendi ibn-i 

İbrahim muhazzırında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idub sagîr-i merkûman Mehmed ve 

Ali ve Aişe ve Amine’nin mallarından işbu hâzır bi’l-meclîs İbrahim  Efendi bakâ 

seym-i mecîdî yigirmi bir guruş hesabiyle üçyüz kırk sekiz guruş yigirmi pâre edâne ve 

teslim eylediğinde ben dahî istidâne ve kabz ve umûruna sarfla istihlak idub meblağ-ı 

mezbûr ile semeni işbu tarih kitabdan bir sene tamamına degin müecel ve mu’ûduna 

sagar-i merkûmunun malından ve mûmâileyh İbrahim Efendi yedinden kezâlik iştirâ ve 

kabz eylediğim bir aded gümüş kablu sa’at tahdından dahî kırk üç guruş yigirmi pâre ki 

cihetin mezbûretinden cem’an doksan iki guruş sagar-i merkûmana izâfetle müdür-i 

vasî-i mûmâileyh İbrahim Efendi’ye vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ sahihen denimdir 

deyu ba’del-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı merkûm üçyüz doksan iki guruşa nüfus-ı Megri 

kasabasında mukîm devlet-i’aliyyeden boyacı esnafından meclîs-i şer’işerifde hâzır 

Boyacı oğlu Bi’lyos Veledandun tarafından bi’l-emr vel-kabul kefâlet-i mutlaka-i 

sahîha-i şer’iye ile muhazzır şuhudda müte’âkiben ben dahî kefil bi’l-mâl ve zaminim 

didikde gabe’t-tasdîk eş-şer’î mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm el-

hâmisü vel-‘ışrin min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

Eldirek karyesinden Koyuncu zâde Molla Süleyman bin Hacı Mehmed  

Megride mukîm dellal Osman mahdumi Ali Efendive gayrihim. 
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B.NO:58 

Megri Kazasına tâbi’ Ceylan karyesi ahâlisinden ve rençberândan Karamıklıoğlu 

Molla Emin bin Molla Bekir meclîs-i şer’işerif olunurda karye-i merkûme ahâlisinden 

iken bundan akdem vefât iden Karamıklıoğlu Molla Bekir bin Nasuh’un salebi sagîr 

oğlu Salih’in tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan liecli-edâne vasî nasb ve ta’yîn olunan 

kazâ-i mezkûr îtam müdürü İbrahim Efendi bakâ seym-i mecîdî yigirmi bir guruş 

hesabiyle altıyüz guruş edâne ve teslim eylediğinde ben dahî istidâne ve kabz ve 

umûruna sarfla istihlak idub meblağ-ı mezbûr ile semeni işbu tarih kitabdan iki sene 

tamamına degin müeccel ve mu’ûduna sagîr-i merkûmun malından ve mûmâileyh 

İbrahim Efendi yedinden kezâlik iştirâ ve kabz eylediğim bie aded gümüş kablu sa’at 

tahdından dahî yüz elli guruşa cihetin mezbûretinden cem’an yediyüz elli guruş sagîr-i 

merkûma izâfetle müdür vasî-i mûmâileyh İbrahim Efendi’ye vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-

kazâ sahihen denimdir deyu ba’del-ikrâr meblağ-ı mecmu’-ı merkûm yediyüz elli 

guruşa mezkûr Ceylan karyesi ahâlisinden ve rençberândan oulb meclîs-i şer’işerifde 

hâzır Sarı Hasan oğlu Molla Ahmed bin Hasan tarafından bi’l-emr vel-kabul kefâlet-i 

mutlaka-i sahîha-i şer’iye ile muhazzır şuhudda müte’âkiben ben dahî kefil bi’l-mâl ve 

zaminim didikde gabe’t-tasdîk eş-şer’î mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-

yevm el-hâmisü ‘aşr min şehr-i Recebü’l-müreccib liseneti semâniyete ‘aşr ve 

selâsemiete ve elf. 

Paşalı karyesinden Betil oğlu Ali bin Mustafa  

Zikirciler karyesinden Abdulkadir bin Molla Ali ve gayrihim. 

B.NO:59 

Megri Kazasına tâbi’ Ebecik dere karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Münih oğlu Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah’ın saleb-i sagîr oğlu Rüşdü’nün 

tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîn-i lâzım ve mühim olmağın 

emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle vesâyet ‘‘uhdesinden gelmeğe 

kâdir idugi zil kitabda mektub es-sâmî müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir 

ve mütehakkık olan sagîr-i merkûmun Lâboyun kebîr erkarındaşı Rüşdü bin Mustafa 

sagîr-i merkûm Rüşdü’nün vakt-i rüşd ve sedârına degin kıbel-i şuru’dan vasî-i nasb ve 

ta’yîn olundukda ol dahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve ilzâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb ve 

i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u ‘aşr min şehr-i Rebi’ul-âhir liseneti tis’ate ‘aşr 

ve selâsemiete ve elf. 
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Ebecik dere karyesi imamı Münih oğlu Molla Mehmed bin Mustafa  

Karye-i merkûme muhtar-ı evveli Hacı Veli oğlu Ahmed bin Mehmed ve 

gayrihim. 

S.NO:24    

B.NO:60 

Megri Kazasına tâbi’ Ebecik dere karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Münih oğlu Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-

imetrukesi Fatıma binti Mustafa ile vâlidesi Aişe binti Halil ve salebi kebîr oğlu Rüşdü 

ve salebi sagîr oğlu Rüşdü ve salebiye-i kebîre kızları Fenişdah ve şehri vekil Mikdâra 

muhazzıra olduğu ‘ınde’ş-şe’illânur tahakkukundan sonra sagîr-i merkûm Rüşdü’nün 

tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olunan Lâ boyun kebîr er 

karındaşı Rüşdü ve verese-i kibârin taleb ve ma’rifetleri şer’ile tahrîr ve terkîm ve beyi’ 

ve bi’l-müzâyede ve beyn verese taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü ‘aşr min 

şehr-i Rebi’ul-âhir liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemite ve elf. 

30/Hınta kile     /150 

40/Şı’ır kile    /160 

100/Mısır tarlası kile   /400 

1/Kara tonda öküz   /250 

1/Sığır     /200 

1/Erkek tana    /100 

2/Dişi tana    /150 

1/Yorgan    /20 

1/Döşek    /20 

2/Kara çuval    /20 

2/Merkeb    /300 

1/Hezank    /50 

12/Bakır kaşık    /120 

2/Saban dümürül   /30 

1/Balta     /15 

1/Ker /  hırdavât-ı münezzil 

Resm-i kaydiye : 2025  00 

   10050  25 
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   -------------------- 

Kaydiye   : 1874   15 

   10003  00 

   --------------------- 

Dellâliye   : 1971  15 

   10040  20 

   -------------------- 

Pul behâ   :1930  35 

   10002  10 

   -------------------- 

   1928  25 

Hissa-i zevce-i mezbûre Fatıma   /241 3 

Hissa-i Emel mezbûre Aişe   /321 17 

Hissa-i ibn-i kebîr Rüşdü   /3090 12 

Hissa-i ibn-i sagîr Rüşdi   /390 12 

Hissa-i binti Ferişdah    /195 6 

Hissa-i binti kebîre Şehri    /195 6 

Hissa-i binti kebîre Kilmikden  /195 6 

Kisve pâre     /3 

Bi’lâda muharrirtereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetle tahrîr ve taksîm 

olunarak zevce-i mezbûre Fatıma’ya isâbet iden ikiyüz kırk bir guruş üç pâre bi ‘ılm ve 

hayr-i makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi Emil mezbûre Aişe’nin 

hissasi olan üçyüz yigirmi bir guruş on yedi pâre kezâlik yedine teslim ve kebîr oğlu 

Reşid’e isâbet iden üçyüz doksan guruş on iki pâre ol vechle yedine teslim ve kebîr 

kızları Ferişdah ve Şehri ve Kilmikdardan beherine isâbet iden yüz doksan beşer guruş 

altışar pâreden beş yüz seksen beş guruş on sekiz pâre yedlerine kezâlik teslim ve sagîr 

oğlu Rüşdi’ye isâbet iden üçyüz doksan guruş on iki pâre vasî-i şer’îsi Lâ boyun kebîr 

er karındaşı Reşid’e teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

 B.NO:61 

Megr Kazasının nüfus-ı Megri kasabası sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden teb’a-i devlet-i ‘aliyyeden ve Rum milletinden Zarol-mebus veled Akköpülüs veled 

Etâmın saleb-i sagîr oğlu Alaku ve zevce-i menkûha-imetrukesi Çanpika binti Talaman 

Kostantin’in batnın da mevcud haml-i mevkufun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan 
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bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile 

mevsuf ve her vechle vesâyet ‘uhdesinden gelmeğe kâdir idugi zil vesîkada muharrir es-

sâmî kesan ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan işbu bahisü’l-kitab 

Yorgali oğlu Yânî Efendi veled-i Kostantî sagîr-i merkûm Alaku ve hemel-i mevkufun 

vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî 

bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreye kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî 

edâya ta’ahhud ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm 

et-tâsi’ ‘aşr min şehr-i Rebi’ul-âhir liseneti tis’ate ‘aşr veselâemiete ve elf. 

Megri hristiyan Mahallesi muhtar-ı evveli Vasîl veled Hacı Suha  

Mahalle-i merkûm Koca başı Haci İşmata oğlu Mihal ve gayrihim. 

B.NO:62 

Megri Kazası’nın nüfus-ı Megri kasabası sâkinlaerinden iken bundan akdem 

vefât iden teb’a-i devlet-i ‘aliyyeden ve Rum milletinden Zaral-mebus veled 

alküsüpolos veledhamik verâset-i zevce-i menkûha-imetrukesi Çanbıka binti lehâmanlı 

Kostanti ile salebi sagîr oğlu Alaku ve zevce-i mezbûre’nin batnında mevcud hemel-i 

mevkuta muhassıra olduğu ‘ınde’ş-şer’illânur tahakkıkından sonra sagîr-i merkûm 

Alaku ve hemel-i mevufun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i şer’iye vasî 

nasb ve ta’yîn olunan ve Yorgali Yâni Efendi veled Kostanti ve zevce-i mezbûre’nin 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer’iye ile vekil-i mecelli şer’îsi pederi Kostanti 

veled Vasîli’nin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve terkîm ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefâtı 

defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ ‘aşr min şehr-i 

Rebi’ul-âhir liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

1/Nefer-i mevcud liray-ı Osmanî   /100 

1/İngiliz lirası      /109 20 

21/Resm-i mecîdî    /399 

Ma’şuş      /10 

12/Şemşir handaliye     /102 

6/Ceviz handaliye     /43 20 

1/Ahmed kebîr liehbe    /100 10 

1/Kebîr Ahmed sa’at    /41 

1/Orta iğne      /70 20 

S.NO:25 
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1/Mermer taşlı aynalı konsol   /101 

2/Karpuz lamiye    /46 

1/Gömmeli sünger    /710 

1/Sünger     /1 

1/Çiçeklik      /16 

2/Orh çatallı şem’adan    /32  

1/Medver-i trabze     /61 

1/Medver-i arî trabze     /20 

1/Ot mahallu kanape     /61 

1/Kebîr-i cedid kilim     /120 

1/Yün mahallu döşek     /52 

1/Müsta’mel adî yorgan    /44     

 1/Yamuk mahallu yasdık    /5 

1/Döşek çarşafı     /5  

1/Kebîr karyola     /141 

2/Saman minder     /7 

2/Müsta’mel şemsiye     /6 20 

44/Çinko tabak     /52 

4/Köhne paltulun     /25 

3/Köhne çeket     /16 

3/Köhne yelek     /8 

30/Toprak tabak     /30 

2/Kebîr tabak      /17 

1/Ceviz mahallu desti  

1/Mısır hasırı      /15 

2/Çinko kebîr tabak     /10 

2/Orta çinko tabak     /5 

1/Kapaklı çinko tas     /7 

1/Çinko tas      /3 

2/Nehyi kebîr desti     /3 

2/Kebîr çukur tabak     /7 

4/Kebîr çukur sakad tabak    /8 

4/Adi tabak      /3 
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1/Kapaklı bakır küvec    /30 

1/Kapaklı bakır tencere    /20 

1/Yağ mahallu gürlen    /10 

1/Çinko kefçe      /4 

1/Nargüle      /5 

1/Bavul      /20 

1/Yağ mahallu gürlen    /2 

1/Buzluk karbuzlı lamiye    /5 

1/Sukara      /4 

2/Limon tozu      /16 

1/Kebîr dolab      /135 

1/Kebîr camlı dolab     /70 20 

5/Ma’ tabak çay filcan    /6 10 

13/Ma’ tabak kahve filcanı    /13 

10/Ayaklı su küpesi     /12 20 

9/ Şarab küpesi     /9 

5/Rakı kadehi      /11 10 

10/Rakı kadehi     /7 20 

11/Şarab küpesi     /11 

2/Adi su küpesi     /3 

3/Macun çanağı     /12 

1/Kırlık surahi     /3 

2/Su şişesi      /8 

2/Nehî sagîr şarab şişesi    /6 

1/Yübrelik      /5 

2/Konyaklı üzüm şişesi    /6 

4/ Sürahi      /12 

1/Ayaklı tatlı tabağı    /710 

1/Süre koti      /2 

3/Müsta’mel çeket     /100 

3/Müsta’mel paltolun    /101 

3/Yelek      /50 

1/Palto      /20 
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3/Çaydanlık     /4 

2/Çay kâsesi     /3 

1/Kapaklı sabunluk    /6 

2/Çay şeker danlığı    /5 

1/Cedid kıpiliye    /25 20 

4/Müsta’mel kıpiliye    /15 

3/Köhne kipiliye 

1/ Kebîr meşin kablu sandık   /57 

3/Dizliği     /15 

4/Gömlek     /10 

1/Kulalı yakalık    /10 

3/Pencere perdesi    /20 

1/Berber makinesi    /40 

1/Tütün tabağı     /10 

1/Müsta’mel fotin çeket   /26 

1/Kebîr sofralı minkal   /200 

7/Kebîr levha     /200 

2/Sagîr levha     /4 

2/Elbise korcesi    /5 

1/Bakır kazan      /40 

1/Saç ayağı     /1 

1/Adi trabze     /4 

13/Bıçak şepirun    /65 

16/Ma’den kaşık     

54/Fişenk     /115 

1/Sigaralık     /3 20 

1/Kamyenat      /5 

6/Adi sandalye    /6 

2/Adi medver-i trabze    /6 

2/Adi trabze     /4 

1/Nehi tenekeli sandık   /19 

1/Çmaşır teknesi    /4 20 

1/Oturak terazu    /26 
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1/Dirhem takım 

1/Asma kebîr lamba    /25 20 

17/Nehi sagîr hasırlı    /131 30 

30/Nehi kebîr hasırlı    /367 20 

1/Cincir makinesi     /300 

11/İki metrelik tütün    /5 20 

7/Üç metrelik tütün    /5 10 

7/Dört metrelik tütün     /7 

40/Gav ispirto     /1 

1/İspirto deste     /1 

11/Karanlık kalhı    /4 

2/Sigara kağıdı kudusu   /4 

1/Soda      /120 

2/Hardal kağıdı kutu    /6 20 

4/Sülfete kalbotu kutu   /12 

1/Pehlivan yakı kutu    /2 20 

1/Yakı kutu     /2 

10/Sulfete kebîr şişe    /67 20 

15/Sulfete orta şişe    /60 

7/Sulfete sagîr şişe     /12 10 

16/Bir akdahî      /24 

5/Sürahi      /27 20 

33/Nehi ellilik şişe    /11 10 

35/Nehi yüzlük şişe    /22 20 

76/Konyak mahallu şişe   /551 

2/Rum mahallu şişe    /5 

72/Konyak mahallu şişe   /216 

1/Serdaliye balığı kutu   /427 5 

12/Turşu şişe     /32 

12/Hardal şişe     /25 20 

21/Düz su bardağı    /12 35 

36/Rakı kadehi     /18 

80/Şarab kadehi    /40 
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17/Çebincir kupası    /12 30 

21/Rakı mahallu beşyüzlük şişe  /84 25 

14/Muhtelif kebîr ayaklı şarab kadehi /27 

31/Ayaklı kebîr rakı kadehi   /15 

100/Bira mahallu şişe    /237 20 

25/Muhtelif ayaklı su bardağı  /12 20 

17/Ayaklı şarab bardağı   /8 20 

23/Adi şarab kupası    /11 20 

49/Ma’den suyu    /98 

14/Nehi binlik     /28 

4/Nehi beşyüzlük şişe    /4 

2/Sirke ispirtosu şişe    /5  

1/Kebîr kantar     /80 

9/Sagîr duvar lambası    /9 

7/Ma’den kefçe    /5 10 

5/Ma’den kevgir    /3 30 

3/Ma’den tava     /6 

150/Tahta fırçası    /75 

10/Boya mürekkeb deste   /35 

36/Çayubd kutu    /4 20 

36/Toz boya kutu    /9 

5/Gömlek kolası kutu    /15 

9/Tuman mürekkeb hokkası   /9 

144/Kalem hesaplı    /6 

15/Horozlu sigara kağıdı kutu  /45 

40/Sirke-i ‘umumi sigara kâğıdı  /20 

S.NO:26 

15/Kıble nâme sigara kâğıdı kutu    /30 

3/Atana sule taklidî sigara kağıdı deste  /4 20 

48/Kibritli ispirto deste     /30 

10/Gav ispirto kutu     /30 

7/Asma kilit       /3 20 

28/Adi sigara kağıdı deste    /31 20 
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36/Tütün tabakası      /9 

49/İspirto deste     /24 20 

4/Mahtablı ispirto deste     /4 

35/Gömlek kulesi dirhem    /2 

5/Kemik tarak      /2 20 

1/Sigara kağıdı deste     /3 

18/Mektub zarfı kutu     /18 

9/Çanta       /4 20 

1/Darçın      /6 

4/Resmi zarf  kutu     /8 

150/ Hardal tohumu dirhem    /2 

6/Eser-i cedid kağıdı deste    /42 

19/İspe remcit mumu deste    /34 

9/Oda mumu      /16 

300/Muhtelif defter dirhem     /70 20 

1/Mektub mumu kutu     /2 

1/Mektub mumu parça    /2 

6/Kurşun kalem deste     /9 

5/Adi beyaz yazı kağıdı deste    /20 

2/Sagîr defter deste      /4 

8/Posta kağıdı deste     /26 

4/Isırgan yağı       /24 

1/Hardal tohumu şişe     /4 

3/Anasun tohumu dirhem    /5 20 

5/İspavlil deste      /5 

2/Sura       /3 

1/Karanfil      /6 20 

5/Sagîr kâse      /1 10 

2/Elvan kağıdı      /4 15 

1/Kantarlu terazu     /19 

9/Kaba kağıt       /14 25 

300/Frenk urganı dirhem    /3 

5/Talyetud deste     /5 
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10/Lamba fitili top parça     /2 20 

7/Mine deste      /21 

22/Kahve filcanı     /8 10 

3/Bâbuç bağı deste     /3 30 

4/Bâbuç fırçası kebîr     /2 

11/Bâbuç fırçası sagîr     /5 20 

60/Kına mına kabuğu dirhem    /6 

1/Kebîr lamba      /2 

3/Şişe kabağı deste     /6 

289/Çayan çire mahallu şişe    /433 20 

35/Nehi çayançire şişesi    /35 

2/Kbir çinko çanak     /7 

1/Çinko kapaklı tencere     /6 

4/Et tahtası       /4 

4/Zeytun bağı teneke     /209 12 

4/Göz yağı teneke     /48 

1/Hasır kapliye     /5 

43/Sürün pirinci     /86 

46/Sabun      /166 30 

2/Kola şişesi      /8 

23/Fasulye      /28 30 

14/İngiliz pirinci      /19 10 

63/Şeker      /126 

9/Makarna      /52 

10/Arpa şehriye     /20 

3/Sadeyağ      /18 

200/Yenibahar dirhem    /2 

1/ Dakar      /2 

1/Camekân       /2 

1/Kebîr tabak      / 

Zeytun yağı tenekesi Dakar ve dirhem  /3 

1/Yazı masası      /16 

1/Bakır su leğeni      /19 
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2/ Kebîr koğa       

4/Teneke tebsi  

4/Teneke rakı ofkası     /3 

4/Teneke honi      /5 

100/Hindistan çevizi dirhem    /5 

20/Gömlek düğmesi takım    /10 

100/Bâbuç boyası kutu    /5 

6/Tazının kabuli kutu     /3 

2/Nehi şişe      /3 

4/Kebîr mürekkeb şişe     /6 

6/Mek sabunu parça     /120 

300/Moskof çayı dirhem     /15 

2/Kebîr çeşme      /6 

3/Sagîr çeşme      /6 

7/Pil kayışı       /8 30 

7/Keten sicim       /2 25 

1/Kebîr sa’at       /20 

7/Nehi gaz tenekesi     /10 20 

1/Gaz yağı dirhemi takım     /2 

4/Çinko depo      /200 

34/Zeytun danesi     /348 20 

6/Nehi varil       /48 

24/Kaşir bezi      /110 10 

45/Voruz balığı      /225 

388/Suma depo     /776 

353/Rakı depo      /794 10 

303/Suma depo     /606 

1/Nehî kebîr varil      /19 

60/Sirke       /30 

150/Sirke       /75 

141/Dört varilde Rum     /246 30 

 8/Varil       /80 

1/Küb        /80 
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40/Şarab       /40 

95/Nehi bira şişesi      /23 30 

35/Lamba şişesi     /13 5 

95/Zeytün bağı      /382 15 

7/Beş yüzlü şişe     /80 30 

3/Şişe derûnunda suma     /7 

3/Şişe derûnunda rum     /6 5 

10/Filcan tabağı     /220 

2/Nehi kebîr varil      /60 

1/Asma kebîr lamba      /19 

1/Duvar lambası      /5 

1/Çamaşır teknesi      /420 

1/Balta       /4 

1/Rakı kazanı vâlât ve edevâtı takım   /13 00 

230/İsbirto mahallu varil     /920 

1/Nehi binlik      /120 

8/Hatbi-yün       /8 

5/Tahtal       /12 20 

1/İsbirto varili      /19 

1/Kebîr seccade     /100 

1/Altun kordon, Gümüş sa’at     /200 

1/Altun yüzük      /50 

2/Seccâde      /100 

1/Kilim       /100 

1/Etamı kraşa       /40 

Hırdavât-ı münezzil      /200 

Dellâliye minhâ     :16829 7 

       10336      20 

       ---------------- 

Zevce-i mezbûre Çanbika’nın derahum n’amıyla müteveffâ-yı merkûme îkaz 

idub bukere Kostanti veled korside menul ve bi’laton veled Mihal musuyosil 

şeha’detleri ve ba’det-ta’dil vet-tezkiye tahlifi icra olunarak hakim idulan yüz 

elli aded Fransız lirasının sağ akçe dolari olan meblağ-ı minha:     
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       16492  27 

  12975  00 

  --------------------- 

  13517  27 

S.NO:27 

Nufüs-i  

Resm-i kısmet   :3517 27 

    10088  00 

    ------------- 

Kaydiye    :3429  27 

    10005   10 

    -------------- 

Pulpeha    :3424   17 

    10010    20 

    --------------- 

    3413    37 

Hissa-i zevce-i mezbûre çanbika  /42629 

Hissa-i ibn-i sagîr alaku   /1493 24 

Hissa-i Hamel-i mevkuf   /1493 24 

Bi’lâda muharrır tereke-i şer’iye kâtibi Süleyman Efendi ma’rifetle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevce-i mezbûre çanbika’nın hissasına isâbet iden dört yüz yigirmi altı 

guruş yigirmi dokuz pâre ile alacağı olub Bi’lâda gösterildiği gibi ihraç edilen on iki 

yüz dokuz yüz yetmiş beş guruşka min haysül-mecmu’ onüç bin dörtyüzbir guruş 

yigirmi dokuz pâre vekil-i müseccil-i şer’iye pederi Kostanti nakden bi’ılm ve hayr-ı 

makbuz teslim olunduğu gibi sagîr-i merkûm Alaku ve Hamel-i mevkufun hissaleri olan 

bin dörtyüz doksan üçer guruş yigirmi dörder pâreden ikibin dokuzyüz seksen yedi 

guruş sekiz pâre liedil istirbah îtam sandıgına teslim olundugu mübeyyin işbu mahalle 

şerh verildi. 

B.NO:63 

Megri Kazasına tâbi’ kargı karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Hasan Ali oğlu Kara Osman bin Hasan Ali bin Abdullah’ın salebi sagîre kızı 

Durkide’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nab ve ta’yîni lâzım ve 

mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle vesâyet 
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‘uhdesiden gelmeğe kâdir idugi zil kitabda mektub es-sâmî müslimeyn ihbârlarıyla 

‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîre-i mezbûre’nin lâboyun amucesi 

merkûm’Omer sagîre-i mezbûre Durkidi’nin vakt-i rüşd ve sedârına degin kıbel-i 

şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bi veche muharir vesâyet-i mezkûreyi 

kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ 

vaka’a bi’t-taleb ketb ve i’tâ olundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u ‘aşr min şehr-i Rebi’ul-

âhir liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Hacı Mehmed bin Hüseyin  

Nasuh oğlu Mustafa bin Nasuh  

Çil Hasan oğlu Osman bin Mustafa ve gayrihim.     

 B.NO:64 

Megri Kazasına tâbi’ Kargı karyesi sâkinleriden iken bundan akdem vefât iden 

Hasan Ali oğlu Kara Osaman bin Hasan Ali bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-

imetrukesi Raziye binti Yusuf ile salebiye-i kebîre kızı Hatice ve salebiye-i sagîre kızı 

Durkid’in vel-ebeveyn kız karındaşları Aişe ve Fatıma’ya muhassıra olduğu ‘ınde’ş-

şer’illânur tahakkıkından sonra sagîre-i mezbûre Durkıdı’nin tesviye-i ‘umûruna kıbel-i 

şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olunan li ebeveyn amucesi merkûm ‘Omer ve verese-i 

kibârin taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve terkîm ve bi’l-müzâyede beyi’ 

ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelfatı defteridir 

ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u ‘aşr min şehr-i Rebi’ul-

âhir liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

1/Çadır   /150, 1/Duru tonda barkir  /50 

1/Küçük öküz     /100, 1/Büyük al öküz  /300 

1/Küçük al öküz  /300, 1/Kara öküz   /300 

1/Buzağlı sığır  /250, 1/Erkek merkeb  /250 

1/Dişi merkeb   /100, 2/Arı kovanı   /100 

2/Karunlu koyun   /150, 24/Oğlaklı keçi  /840 

5/Kısır keçi   /150, 5/Çebiç   /100 

1/Teke    /60, 1/Bakır kazan 

2/Kıl çuval   /35, 3/Keçe    /60 

4/Çuval   /40, 1/Al çuval   /10 

1/Yorgan   /10, 2/Çadır kilim   /80 

2/Yasdık   /10, 1/İhram   /10 
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1/Tek tüfenk   /20, 2/Kırkım keçi   /90 

2/Nehas tencere  /30, 2/Bakır tava    /10 

S.NO:28 

5/Bakır çanak   /25, 1/Legen   /10 

6/Sâde yağ   /30, 2/Sabun timuri   

1/Tahra   /5, 1/Balta    /5 

40/Hinta kile   /200, şi’ar kile    /60 

  Def’a hinta kile  /200, Bakır ibrik   /10 

  Hırdavât-ı münezzil  /40 

Üçyüz on yedi reni emval virgüsüne zimmeti olub minhâ:4300 0 

        120 0 

Mihr-i müeccel zevce-i mezbûreye bi sahâdet Bayram oğlu Mustafa ve Hacı 

İbrahim oğlu Süleyman :4180 

         250 

      ------- 

Resm-i kısmet: 3930 

     98 10 

   ------------ 

Kaydiye :  3831 30 

         6 

   ------------ 

Dellâliye :  3825 30 

       78 20 

   ------------ 

Pul behâ :  3747 10 

         3 20 

    ----------- 

   3743 30 

Hissa-i zevce-i mezbûre Raziye    /477 38 

Hissa-i binti kebîre Hatice     /1247 36 

Hissa-i binti sagîre Durkidin    /1247 36 

Hissa-i Ehil-ebeveyn ‘Omer    /389 39 

Hissa-i Ehtul-ebeveyn Aişe     /194 39 
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Hissa-i ehtül-ebeveyn Fatıma    /194 39 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetle tahrîr ve 

taksîm olunak zevce-i mezbûre-i Raziye’ye isâbet iden dörtyüz altmış yedi guruş otuz 

sekiz pâre bi ‘ılm ve hayr-i makbuz ‘înen yedinden yedine taksîm olunduğu gibi kebîre 

kızı Hatice’ye isâbet iden bin ikiyüz kırk yedi guruş otuz altı pâre kezâlik yedine teslim 

ehul-ebeveyn merkûm’Omer’e isâbet iden üçyüz seksen dokuz guruş otuz dokuz pâre 

ile ehitin li ebeveyn Aişe ve Fatıma’nın hissaleri olan yüz doksan dört guruş otuz dokuz 

bir buçuk pâreden üçyüz seksen dokuz guruş otuz dokuz pâre ki cem’an yediyüz yetmiş 

dokuz guruş otuz sekiz pâre ol vechle yedlerine teslim ve sagîre kızı Durkdıne isâbet 

iden bin ikiyüz kırk yedi guruş otuz altı pâre lieclil-hıfz vasî-i şer’iyesi ‘amucesi 

‘Omer’e teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:65 

Megri kazsına tâbi’ Çaltılar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

sihatli oğlu Osman bin Mehmed bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-imetrukesi 

Aişe binti Hacı Osman ile salebi kebîr oğulları Ali ve Veli ve Süleyman ve salebiye-i 

kebîre Zeyneb’e muhassıra olduğu ‘ınde’ş-şer’illânur tahakkıkından sonra verese-i 

merkûmunun  taleb ve marifetleri ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve terkîm ve bi’l-müzâyede 

beyi’ve beyne’l-verese taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefât defteridir ki 

bir veche ‘âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u ‘aşr min şehr-i Rebi’ul-

âhir liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

4/Koyun /130, 4/Kuzu  /80, Supalı koca merkeb /150 

1/Dişi koca merkeb /40, 1/Erkek merkeb /200 

2/Keçi   /63, 1/Sıpa   /42,Erkek sıpa /42 

1/Bakır kazan  /25, 1/Bakır tencere /15 

1/Kebîr tava  /10, 1/Sagr tava   /5 

1/ Bakraç  /20, 1/Bakraç diger /20, /Kebîr sahan /10 

1/Sagîr bakır çanak /5, Tabak   /8, 1/Tek tüfenk   /50 

1/Sabun Timur /20, 1/Çul   /15,1/Yük çuval   /10 

20/Kıl çuval  /20, 1/Nacak  /5,  1/Keser          /5 

1/Tahra  /5, 40/Hinta-i kile  /300 

60/Mısır tarlası /240,    60/Şi’ar kile  /180 

  --------------------------------1720----------------------------------------------- 

S.NO:29 
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Nakliyun 

Resm-i kısmet: 1735 00 

       43 15 

   ----------- 

Kaydiye :  1691 25 

         2 20 

   ------------ 

Dellâliye :  1689 00 

       34 30 

   ------------ 

Pul behâ :  1654 10 

         1 10 

   ------------ 

   1653 00 

Hissa-i zece-i mezbûre Aişe    /206 25 

Hissa-i ibn-i kebîr Ali    /413 10 

Hissa-i ibn-i kebîr Veli    /413 10 

Hissa-i ibn-i kebîr Süleyman    /413 10 

Hissa-i binti kebîre Zeyneb     /206 25 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle takrîr ve 

taksîm olunarak zevce-i mezbûre Aişe’ye isâbet iden ikiyüz altı guruş yigirmi beş pâre 

bi ‘ılm ve hayr-ı makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi kebîr oğulları Ali 

ve Veli ve Süleymandan beherine isâbet iden dörtyüz on üçer guruş onar pâre den bin 

ikiyüz otuz dokuz guruş otuz pâre kezâlik yedlerine teslim ve kebîre kızı Zeyneb’e 

isâbet iden ikiyüz altı guruş yigirmi beş pâre olvechle yedine teslim olunduğu îtam 

müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:66 

An asl Rodos ahâlisinden olub Megride mukattın tüccarandan Hacı Mehmed 

ibn-i Mustafa Efendi meclîs-i şer’işerif olunurda takrîr-i kelâm ve ta’bir-i ‘anil-meram 

idub bundan akdem Megride sâkin iken vefât iden Rodoslu Hacı Murad ağa zâde Hacı 

İbrahim ağa bin Hacı Murad Ağa kabelül-vefât malının sülüsünü vücuhedde sarf-ı 

vasîyet ve beni dahî sülüsü mezkûreyi kabz ve sarf bi hüccet-i şer’iye vasî ta’yîn iderek 

vefât itmişdi. El-hâletimizde Megri kasabasında bir câmi’dan başka câmi’ olmayub 
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cema’at-ı Süleymani dahî câmi’-i şerif mezkûr isti’âb idemediğinden vakt-i salâti hâdi 

ve bâ husus ‘îdinde bir çok mezâlika çekilmekde olduğundan ve musâbe-i sülüsü 

mezkûr dahî gerçî on altı bin beşyüz doksan iki guruşdan ‘ıbâret ise de bi’l-istirbah 

tezyid iderek yigirmi bin üçyüz doksan iki guruş otuz pâre’ye bâliğ olduğundan ve 

müteveffâ-yı merkûmun vakf olarak binâ kerdesi olan bir bâb dükkan vukufunda vâki’ 

bir bâb oda’nın dört senelik îcarası olan üçbin altıyüz doksan guruş ki min haysül-cemu’ 

yigirmi beş bin seksen iki guruş otuz pâre’nin ma’rinh mülezzem sarfla Megri kasabası 

vastında ve hükumet konağı bargâhında tehyâ idilen arzda bir bâb-ı mecîdî binâsı murad 

eylediğinden meblağ-ı mezkûrin sarfına taraf-ı şer’iden izin virilmek matlubumdur 

didikde kasaba-i mezkûr halkından olub hâzır olan Tavaslı Hüseyin Efendi oğlu Hasan 

Efendi ve Rodoslu Durmuş zâde İbrahim Efndilerden ledis? Fil-hakika Megri kasabası 

tevessi’ ve tekessür ve nüfus-ı müslimeyn tezâyid itmesine mebnî bir bâb câmi’ şerifin 

ademi kefâtiyle cema’atı müslimeyn’in şenâda ve sıgra açıkda bir çok zahmet çekmede 

bulunmalarıyla beraber bir takımları’nın bir veche müddaklarından ecr-i cezil 

cemâ’atdan mahrumen ‘avdet itmekde oldukları ihbar ve vâki’ hâl dahî ihbar-ı 

mezkûreyi muvâfık görüldüğünden meblağ-ı mezbûr yigirmi beş bin seksen iki guruş 

otuz pâre’nin sarfla murad olunan câmi’-i şerif mezkûrin binâsına taraf-ı şer’adden izin 

virilmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâdisü vel-‘ışrin min 

şehr-i Cemâziyel-evvel liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:30    

B.NO:67 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe sancağı mülhakatından Megri 

Kazasına tâbi’ Fralya karyesi ahâlisinden ve asâkir-i şahâne’nin ikinci orduyu 

humâyununa mensub onuncu alayı’nın onuncu taburu’nun üçüncü piyâde bölüğü’nün 

dokuzuncu takımı efrâdından iken bundan akdem vefât iden Karagül oğlu Mehmed Ali 

ibn-i Osman hazarât-ı zevce-i menkûha-imetrukesi Ümmügülsüm binti Mehmed ile 

vâlidesi Teslime ve salebi sagîr oğlu kadire-i munhasıra ve bunlardan başka vârisi ve 

terekesi’nin müstehak âhiri olmadığı muhâsır zam câhirde evvele-i Megri’nin Fralya 

karyesinden Karagül oğlu Halilibn-i Osman ve Megri’nin Kesik kapu Mahallesi 

ahâlisinden kahveci İsmail bin Mehmedden bâverka-i müstevre seran ve ba’de yine 

merkûmandan ‘alenen ledit-tezkiye adedleri zâhire kazâ-i mezkûrin Fralya karyesi 

ahâlisinden Elyakrî oğlu muhtar Ramazan ve yine karye-i mezkûrden İsmail oğlu 

Mehmed bin İsmail’in bi’l-muvâcehe bir nehic-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübut 
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verâsetlerine hâkim şer’il-ehak olduğu i’lâm olundu tariren fi’l-yevm el-hâmisü ‘aşr 

min şehr-i Cemâziyel-âhir liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:68 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak Megri Kazasına 

tâbi’ Ceylan karyesi ahâlisinden ve asâkir-i şahâne’nin ikinci orduyu humâyununa 

mensub onaltıncı alayı’nın üçüncü taburu’nun dördüncü piyâde bölüğü’nün on ikinci 

hayme takımı efrâdından iken bundan akdem vefât iden İnce Ali oğlu Ali bin İsmail’in 

verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Fatıma binti Ali ile salebi sagîr oğulları İsmail ve 

Hüseyin’e muhassıra ve bunlardan başka vârisi ve terekesi’nin müstahak âhiri olmadığı 

muhâsır zam câhidde evvele-i Megri’nin Ceylan karyesi ahâlisinden muhtar-ı evveli 

Mehmed oğlu Abdullah ve Megri’nin Ören karyesi ahâlisinden Musa oğlu Emin bin 

Musa’dan bâverka-i müstevre seran ve ba’de yine merkûmandan ‘alenen ledit-tezkiye 

adetleri zâhire kazâ-i mezkûrin Ceylan karyesi ahâlisinden Timur oğlu Ali bin Ali ve 

yine karye-i mezkûrden Hacı Ahmed oğlu Ramazan çavuş bin Hacı Ahmed’in bi’l-

muvâcehe bir nehic-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübut verâsetlerine hâkim şer’il-ehak 

olduğu i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ ‘aşr min şehr-i Cemâziyel-âhir liseneti 

‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:69 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazası’nın 

nüfus-ı Megri kasabası ahâlisinden Teke şeyhi Hacı İsmail Efendi ibn-i Yusuf Efendi  “ 

m “ Megride mukîm oğlu Hıdır Efendi ibn-i Hacı İsmail Efendi muvâcehesinde takrîr-i 

kelâm ve ta’biri anil-meram idub şeyî ve mütevellisi bulunduğum nüfus-ı Megri 

kasabasında vâki’ Ahmed Gâzi tekyesinde vâridât ve Kazasını dersa’adetde evkâf-ı 

nezâret-i celîlesi kuyudundan ırâmık ve lâzımuklan-ı mukâmete mura’at ve îcabında 

da’vâ ve ta’kibi’le işbu varidâtın zâhire ızrab hususunda mütevekkif olduğu umûrun 

küllisîne Hüseyin zuhurunda ahz ve kabzına ve makbuzunu bana îsâl ve irsâle asıl gibi 

zarfından âhiri tevekkile me’zün olmak üzre oğlum Hıdır Efendi’ye vekil-i nasb ve 

ta’yîn eyledim didikde oldakî vekâlet-i mezkûreyi ve câhen kabul ve hizmet-i lâzımesini 

edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm 

es-sâdisü ‘aşr min şehr-i Cemâziyel-âhir liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Megride mukîm Tavaslı Muhtar Hasan ağa câmi’i şerif hatibi Salih Efendi ve 

gayrihim. 
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S.NO:31 

B.NO:70 

An asl Rodoslu olub halen Megr’nin İslam Mahallesinde sâkine ve zâtı zil 

vesîkada muharrirü’s-sâmi kesan ta’rifleriyle ma’ruf Emine Hatun ebinti Mehmed  

B.NO:70 

Megri Kazasına tâbi’ Çamur karyesi civarında Kabıtyan aşiretinden olub bundan 

akdem fevt olan Ali oğlu Ahmed ibn-i Ali’nin verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi 

Aişe binti Ahmed ile salebi kebîr oğulları Mustafa ve Hüseyin ve salebiye-i kızları 

Fatma ve küllisi ve Zeliha ve Aişe ve salebi sagîr oğlu Durmş Ali’ye munhasıra olduğu 

tahakıkından sonra sagîr-i merkûm Durmuş’un tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bi 

hüccet-i şer’iye vasî nasb ve ta’yîn olunan li ebeveyn er karındaşı Mustafa ve verese-i 

kibârın taleb ve ma’rifetleiyle ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefât defteridir ki 

bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm ‘ışrin min şehr-i Cemâziyel-âhir 

liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

1/ Müsta’mel çadır   /200 

1/Kara tonda kır kısrak   /250 

1/Al tonda kara kısrak  /250 

Alnı çakır duru kısrak   /250 

1/Bir yaşında erkek tay  /150 

1/Dört yaşında dişi duru tay   /200 

1/Tısayl atı duru kısrak   /250 

2/Yorgan    /40 

1/Döşek    /20 

2/Yasdık    /10 

1/Keçe     /20 

3/Çuval    /30 

3/Mahas    /70 

Hırdavât-ı münezzil 

 

Resm-i kısmet  : 1790 oo 

     0045 

   ------------ 
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Kaydiye   : 1745 

           2 30 

   ------------- 

Dellâliye   : 1742 10 

         36  00 

    ------------ 

Pul behâ  :1706 10 

          2   10 

   ------------ 

    1704 00 

Hissa-i zevce-i mezbûre Aişe   /213 

Hissa-i ibn-i kebîr Mustafa    /298 8 

Hissa-i binti kebîre Fatıma    /149 4 

Hissa-i binti kebîre küllisi   /149 4 

Hissa-i binti kebîre Zeliha    /149 4 

Hissa-i binti kebîre Aişe    /149 4 

Hissa-i ibn-i sagîr Dumuş Ali   /298 8 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunanrak zevce-i mezbûre Aişe’ye isâbet iden ikiyüz doksan üç guruş bi ‘ılm ve 

hayr-ı makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi kebîr oğulları Mustafa ve 

Hüseyne isâbet iden ikiyüz doksan sekiz guruş sekizer pâreden beşyüz doksan altı guruş 

on altı pâre ve kebîre kızları Fatıma ve Gülhei ve Zeliha ve Aişe’nin beheri hissalerine 

isâbet iden yüz dokuz guruş dörder pâreden dörtyüz doksan altı guruş on altı pâre 

kezâlik mezbûrâne teslim ve sagîr oğlu Durmuş Ali’ye isâbet iden ikiyüz doksan sekiz 

guruş sekiz pâre hıfz olmak üzre vasî-i şer’î li ebeveyn er karındaşı Mustafa ’ya teslim 

olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:32    

B.NO:71 

Megri kazasına tâbi’ Ebecik karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Deli Yusuf ibn-i Mehmed ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Hatice 

binti Molla Bekir ile salebi kebîr oğulları Mehmed ve Ali ve salebi sagîr oğlu İbrahim 

ve salebiye-i sagîre kızları Aişe ve Huri ve Emine ve batn-ı mevkufesi Abdullah’a 

munhasıra olduğu tahakkıkından sonra sagar-i merkûmun İbrahim ve Aişe ve Huri ve 
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Emine ve Abdullah’ın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i şer’iye vasî nasb 

ve ta’yîn olunan li ebeveyn er karındaşı Mehmed ve verse-i kibârın taleb ve 

ma’rifetleriyle ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese 

tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefât defteridir ki bir veche âtî 

zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm ‘ışrin min şehr-i Cemâziyel-âhir liseneti tis’ate 

‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

1/Mor öküz    /300 

1/Kara öküz     /300 

1/Tosun öküz     /300 

1/Tanalı gök sığır   /200 

1/İrkek merkeb    /30 

Mısır darı    /20 

5/Mahas    /50 

Hırdavât-ı münezzil. 

Resm-i kısmet  : 1570  oo 

         36  10 

               ----------- 

Kaydiye   :1530 30 

          2 20 

    ----------- 

Dellâliye   : 1528 10 

         31  10 

   ------------- 

Pul behâ  : 1497 00 

           2 10 

   ------------ 

   1494 30 

Hissa-i zevce-i mezbûre Hatice    /186 33 

Hissa-i ibn-i kebîr Mehmed     /237 32 

Hissa-i ibn-i kebîr Ali    /237 32 

Hissa-i ibn-i sagîr İbrahim     /237 32 

Hissa-i binti sagîre Aişe     /118 36 

Hissa-i binti sagîre Huri    /118 36 
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Hissa-i binti sagîre Emine     /118 36 

Hissa-i batın-ı mevkuf    /237 32 

1/Küsürat 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olarak zevce-i mezbûre Hatice’ye isâbet iden yüz seksen altı guruş otuz pâre bi 

‘ılm ve hayr-ı makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi kebîr oğulları 

Mehmed ve Ali’ye isâbet iden ikiyüz otuz yedi guruş otuz ikişer pâreden dörtyüz yetmiş 

beş guruş yigirmi dört pâre dahî kezâlik yedlerine teslim ve sagîre kızları Aişe ve Huri 

ve Emineden beherlerine isâbet iden yüz onsekiz guruş otuz altışar pâreden üçyüz elli 

altı guruş yigirmi sekiz pâre ile oğlu sagîr İbrahim ve hamel-i mevkuf Abdullah’ın 

beherine isâbet iden ikiyüz otuz yedi guruş otuz ikişer pâreden dörtyüz yetmiş beş guruş 

yigirmi dört pâre ki cem’an sekizyüz otuz iki guruş on iki pâre’nin hıfz olunmak üzre 

vasî-i şer’îleri li ebeveyn er karındaşları Mehmed’e teslim olunduğu îtam müdürü’nün 

inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:72 

Megri kazasına tâbi’ Çobanısa karyesi ahalisinden iken bundan akdem vefât 

iden Dumba oğlu Baki ibn-i Süleyman ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce- menkûha-

imetrukesi Esma binti Osman ile salebi sagîr oğlu İsmail ve salebiye-i sagîre kızları 

Zahide ve Zeyneb ve Şerife ve Ümmügülsüm muhassıra olduğu tahakkukundan sonra 

sagari merkûmun İsmail ve Zahide ve Zeyneb ve Şerife ve Ümmügülsüm’ün tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olunan vâlideleri Esma binti Osman’ın 

taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve terkîm ve bi’l-müzâyede beyi’ ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteeffâyı merkûmun muhtelefât defteridir ki 

bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm ‘ışrin min şehr-i Cemâziyel-âhir 

liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

1/Mor öküz    /300 

1/Kolonlu dişi merkeb   /250 

1/Danalı sığır    /250 

Sol şi’ır kehle    /200 

10/Mezru’-ı mısır tarlası kile  /50 

1/Müsta’mel döşek   /30 

2/Mahas    /20 

1/Saban timuru   /10 
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Hırdavât-ı münezzil. 

--------------------yekün-----1160------- 

S.NO:33 

Nakliyun -------------------- 

Resm-i kısmet  :1160 

        29 

   ------- 

Kaydiye   : 1131 00 

        130 

   ------------ 

Dellâliye   : 1129 10 

         23 10 

   ------------ 

Pul behâ   : 1101 20 

           2 10 

   ------------ 

     1103 30 

Hissa-i zevce-i mezbûre Esma    /138 10 

Hissa-i ibn-i sagîr İsmail     /321 33 

Hissa-i binti sagîr Zahide     /160 36 

Hissa-i binti sagîre Zeyneb     /160 36 

Hissa-i binti sagîre Şerife     /160 36 

Hissa-i binti sagîre Ümmügülsüm    /160 36 

 Küsüryâd  

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevce-i mezbûre Esma’ya isâbet iden yüz otuz sekiz guruş on pâre bi 

‘ılm ve hayr-ı makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi sagîr oğlu İsmail’e 

isâbet iden üçyüz yigirmi bir guruş otuz üç pâre ile sagîre kızları Zahide ve Zeyneb ve 

Şerife ve Ümmügülsümden beherlerine isâbet iden yüz altmış guruş otuz altışar pâreden 

altıyüz kırk üç guruş yigirmi dört pâre ki cem’an dokuz yüz altmış beş guruş on yedi 

pâre hıfz olunmak üzre vasî-i şer’îleri vâlideleri Esma’ya teslim olunduğu îtam 

müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:73 
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Megri Kazasına tâbi’ Ovacık Yaka köyü karyesinde sâkine ve zât-ı zil vesîkada 

muharreru’s-sâmi kesan ta’rifleriyle ma’ruf Molla Mustafa kerimesi Şahmenem binti 

Memiş meclîs-i şer’işerif olunurda takrîr-i kelâm ve ta’birı’l-meram idub hâlâ zevcim 

olan Çatallar karyesinden Çavuş oğlu Mehmed nâm-ı kimesne benî bi’lâ nafaka velâ 

müneffik-ı şer’î Yaka köy karyesinde bırakıb dört sene dizü zevce-i evveli ile birlikde 

Çatallar karyesinde bulunmakda olduğundan cemzi nafaka ve kisve behamdan şimdiye 

kadar bir liste dahî virmediği cihetle zevcim mezbûr Mehmed üzerine kıbel-i şuru’dan 

mikdâr-ı kifâye meblağ farz ve takdîr olunmak matlubdur didikde mezbûre Şahmenem 

Hatun’nun takrîr-i meşruhı vâki’-ı mutabık ve zikriâtî meblağ-ı karar-ı ma’ruf olduğu 

sefat-ı sahihatü’l-kelimât ihbârlarıyla lediş-şer’illânur zâhir ve mukarrar olmağın hâkim 

ve muvekki’ sadr-ı kitab toblu leh ve husnme’âb Efendi  hazretleri mezbûre Şahmenem 

Hatun’u ba’del-halif eş-şer’î zevce-i mezbûr Mehmed üzerine işbu tarih hüccetten 

i’tibâren mecîdiye yigirmi bir guruş hesabiyle şehruş-şerifin nafaka-i farz ve takdîr 

buyurub meblağ-ı mazruz-ı mezkûri nafaka ve kisve vesâir levâzımı zaruriyesine harç 

ve sarf ve veledil-hâce istidâne’ye zevci mezbûr Çavuş oğlu Mehmed üzerine rücu’ı 

mezbûre Şahmenem Hatun’a izin virmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm el-hâdî Şa’bânu’l-muazzam liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Mu’arrif  

Kesik kapu Mahallesinden Tübcü İsmail ağa  

Mu’arrife  

Nüfus me’muru Cemal Efendi. 

S.NO34    

B.NO:74 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe sancağı mülhakatından Megri 

Kazasına tâbi’ Yaka karyesi ahâlisinden sahibu’l-arz-u hâl Camuz oğlu Hacı Ali “m “ 

tarafı şer’adden hususi ray olunan beytül-mâl me’muru mal müdürü İbrahim Ethem 

Efendi muvâcehesinden da’vâ ve takrîr-i kelâm idub birisi kır ve diğeri duru tonlu 

sekizer yaşında ve her ikisinin binek tarafında alâtağalı ve sol kulakları kesik iki reisi 

kısrak ile yanlarında altı aylık duru toblu kehlün benim netâcen malım ve mülküm olub 

karyemiz civârında ra’i ididlmekde iken bundan bir hafta mukaddem zâyi’ itmişdim el-

hâlet-i hâzihi beytül-mâl me’muru İbrahim Efendi nezdinde bulunmasıyla mârul-beyân 

mezkûr kısraklarımı mûmâileyhden bi’l-istihkak talebi derim didikde ledis-sofi Efendi 

mûmâileyh cevâbında fil-hakika lakta hâkiminde müdde’â’ya ki kısrak ve bir kehlün 
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vazî’ul-yed olduğu ikrâr ve i’tiraf idub ancak müdde’î’nin malı idugi benim mâlumum 

degildir deyu müdde’î merkûmun mülkiyetini inkâr itmekle müdde’î mezbûr Hac Ali 

bir veche muharrir müdde’âsını her biri evvelen Yaka karyesinden muhtar-ı evveli 

Ahmed Fevzi ve imamı Murad Hilmi Efendi ile Gökçe Ovacık karyesi imamı Mehmed 

ve muhtar-ı evveli Mehmed bin Mustafa’dan bâverka-i müstevre seran ve ba’de Yaka 

karyesinde avcı zâde Ramazan Efendi ve kara Süleyman oğlu Molla Hasandan ‘alenen 

ledit-tezkiye adedleri zâhir Yaka karyesinden Veli ağa oğlu Mehmed ve Gökçe Ovacık 

karyesinden Memiş oğlu matlub-ı nâm-ı kimesnelerden başka başka müstekafful lafzâ 

olmağı bir nehic-i şer’î şehâdetleriyle ba’del-isbât vet-tahlif vel-hâkim ma’ hesabıyle 

mârul-beyân ma’a kehlün-ı mezkûr kısrakları müdde’i Hacı Ali defi’ ve teslime beytül-

mâl me’muru mal müdürü ibrâtında tebeyyüz olunduğu bi’l-tescîl i’lâm olundu tahrîren 

fi’l-yevm et-tâsi’ ‘ışrin min şehr-i Şa’banü’l-mu’azzam liseneti ‘aşr ve selâsemiete ve 

elf. B.NO:75 

Megri Kazasına tâbi’ Bayır karyesinden olub bundan akdem vefât iden 

Abdurrahman oğu Ahmed bin İsmail’in verâset-i sülük-i askeriye bulunan salebi kebîr 

oğlu İsmail ve burada bulunan salebi kebîr oğlu Mustafa ve salebiye-i kebîre kızları 

Fetâne ve Elif ve sagîr oğlu Abdurrahman ve vâlidesi Hanife binti Abdullah’a 

munhasıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur tahakkıkından sonra sagîr-i merkûm 

Adurrahman’ın tesviye-i umûruna kabel- şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olunan ve 

‘askerde buluna İsmail’in hissasine dahî kezâ vasî ta’yîn idilen li ebeveyn er karındaşı 

Mustafa’nın taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve terkîm ve bi’l-müzâyede 

beyi’ ve beyne’l-verese tevzi ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefât 

defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü min şehr-i 

Cemâziyel-âhir liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

1/Gök öküz    /300 

1/Kısır öküz    /500 

1/Danalı gök sığır   /200 

1/İrkek merkeb   /200 

1/Kara öküz     /160 

1/İki yaşında kısır tosun  /100 

1/Danalı sagar sığır   /200 

1/İki yaşında dişi kara dana   /100 

10/Arı kovanı aded   /200 
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30/Hınta kehle   /180 

6/Mahas    /60 

Hırdavât-ı münezzil 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Resm-i kısmet  :2050 

        51 10 

   ------------ 

Dellâliye   :1998 30 

      041 

   ------------ 

Kaydiye   :1957 30 

      003 00 

Pul behâ  :1954 30 

          2 10 

   ------------ 

   1952 20 

Hissa-i ibn-i kebîr İsmail    /406 20 

Hissa-i ibn-i kebîr Mustafa    /406 20 

Hissa-i binti kebîr Fetâne    /203 10 

Hissa-i binti kebîr Elif   /203 10 

Hissa-i ibn-i sagîr Abdurrahman   /406 20 

Hissa-i binti lâm-ı Hanife    /326 17 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr 

vetaksîm olunarak hissa-i binti lâm-i Hanife’ye üçyüz yigirmi altı guruş on yedi buçuk 

pâre bi ‘ılm ve hayr-ı makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi kebîr oğulları 

İsmail ve Mustafa’ya isâbet iden dörtyüz altı guruş yigirmişer pâre oldahî kezâlik 

Mustafa’ya teslim ve kebîr kızları Fetâne ve Elif hissasine isâbet iden ikiyüz üç guruş 

onbir pâre yedlerine teslim olunarak sagîr oğlu Abdurrahman’ın hissasine isâbet iden 

dörtyüz altı guruş yigirmi pâre’nin lieclil-hıfza vasî er karındaşı Mustafa’ya teslim 

olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:35    

B.NO:76 
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 Megri kazsına tâbi’ Lolis karyesi ahâlisinden Emeli oğlu Vasîl Nikola “m” 

zikriâtî bahçeye vazî’ulyed olduğu Megri kasabası’nı hristiyan Mahallesi muhtarı Vasîl 

ve kaca başısı Mihalden ledit-tezkiye adedleri numâyan olan kara oğlan oğlu Palas 

veled-i Nikola ve Kara Yorgi veled-i Dimitri şehâdetleriyle vekil mahr-i Yorgi lâzarîdi 

Efendi muvâcehesinde sâbit olan liebeveyn er karındaşı Mihal (29’’uhdesi (1317) 

tarihinde bir kıt’a merâsile-i şer’iye ile lieclil-hâkim da’vet olundukda icâbet 

itmediğinde (3.salub /318) tarihinde te’kid ve kezâlik (11.salub /317) tarihinde dahî 

te’kid aled-te’kid gönderilen merasile-i şer’iyeler kendüsüne tebliğ olunduğu hâle-i 

huzurdan imtina’ eylediğinden (18)mehlub )317) tarihinde dahî tahfiz idilen yevm-i 

muhâkeme de hâzır bulunmaz ise gıyaben vekil-i mahsit-ta’yîn olunarak muhâkemesi 

îcar edileceği tekrar ihtar olundukda yine gelmegi ve celebi muhakkin olmadığı cihetle 

emânet ve istikâmetle mevsuf ve her vechele vekâlet ‘‘uhdesinden gelmege kâdir da’vâ 

meczüllerinden Yorgi veled-i Lazaridi Efendi tarafı şer’îden vekil mahzi ta’yîn 

eyledikde ba’del-kabül el-vekâle muvâcehesinde takrîr-i kelâm idub yerimden olub sıla 

da’îsi’nin bin sekizyüz yetmiş dört senesi şubatında yigirmi ikinci günü tarihle müverrih 

işbu kıt’a mütercim vaz benâm-ı nâtık üzre bundan akdem vefât iden peder ve morsüm 

Emeli Nikola hal-i hayatında ve kemâl-i ‘akıl ve muhtinde ribondiye ya’nî millet 

meclîsi huzurunda merkuf olduğu Lolis karyesinde vâki’ bir tarafdan musakkar kır ata 

ve bir tarafdan Hacı Nekite ve bir tarafdan babası oğlu ve bir tarafdan târik-âm ile 

hudud bir kıt’a bağçeden üç devesini hemşerim müteveffiye bir seneye oluncaya kadar 

görüp gösteren şartıyla banâ dörtbin guruş bedel ile beyi’ ve ferağ itmiş ve hemşerim 

mezbûre Reyne vefât edikten sonra işbu tarih i’lâmdan yigirmi sene evvel bizeye 

azmiyet ve ba’de bu tarihe gelince ‘avdet idemediğinden bi’l-istifâde mebnî-i merkûm 

biraderim Mihal Fuzile ve Bakırçak zabt ve vâzi’ul-yed iderek el-hâlet hâzihi beni 

ta’rifden meni’ ider olduğundan ol vecihle bağçe-i mezkûrden kifâyet ve bana teslime 

müvekkil-i mezbûre izâfetle vekil ve mahzi merkûme tenbih olunmak muradımdır deyu 

ba’ded-da’vâ ledis-sofi vekil maz-i Yorgi Lâzârîdi Efendi dahî cevâbında müdde’î 

merkûmun cümle da’vâsın inkâr itmekle müdde’î mezbûr Vasîl’den bir veche muharrir 

müdde’âsını her biri evvelen Megri kasabası hristiyan Mahallesinin kocabaşısı hatibi 

İstimata oğlu Mihal ve muhtar-ı sânisi Pavli Efendilerden seran ve ba’de yine 

mezkûre’nin hristiyan Mahallesinde Formin Hacı Menol ve Yorgi Lâzâridi Efendilerden 

‘alenen ledit-r-tezkiye adedleri zâhir Megri kasabasının hristiyan Mahallesi’nin ve 

teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum milletinden Hacı sak oğlu Hacı Andun Pavlidi ve Ka 
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banah Lolis karyesinde Kalefat oğlu Ukkali Efendilerden başka başka ledis-sofi fil-

kakika müdde’î merkûmun pederi tarih senedde bizler hâzır olduğumuz halde Kaya 

karyesinde mu’akkad Ribondiye meclîsine hâzır olub bi’lâda hududları muharrir 

bağçeyi bizim huzurumuzda müdde’î merkûmun tahrîr-i vecihle beyi’-i bat mecihhi 

nasraflarında ve hemşiresi ma’lüle Reyne dahî bunun hicr-i vesâyetinden iken vefât 

eylediği ve ba’de müdde’î merkûm Megri Kazasından infikakla Tire Kazasına ‘azmiyet 

ve ba’de mesâfesine mebn işbu tarihe kadar gelemediğini şâhidiz ve şehâdet dahî ideriz 

deyu her biri müttefikul-lafza olmağı bir nehic-i şer’î başka başka şehâdet itmeleriyele 

ba’del-isbât vel-halif mucebiyle mârul-beyân mezkûr üç dönüm bağçeyi müdde’î 

vasîyle defi’ ve teslime müvekkil-i merkûma izâfetle vekil ve mahzi Yorgi Lâzâridi 

Efendi’ye tenebbih olduğu bit-tescîl îlâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü vel-‘ışrin 

min şehr-i Şa’banu’l-mu’azzam liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf.  

 B.NO:77 

 Megri Kazasına tâbi’ Çamur karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Çatal oğlu Osman bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Fatıma binti 

Osman salebi sagîre kızları Fatıma ve Emine ve Zahide ve kız karındaşı Aişe’ye 

muhâsıra olduğu tahakkıkından sonra sagar-i merkûmunun tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şuru’dan vasî-i nasb ve ta’yîn olunan vâlideleri fatıma Hatun’un taleb ve ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’île tahrîr ve terkîm ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ 

vetaksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve 

beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü ‘aşr min şehr-i Şa’banu’l-mu’azzam liseneti 

tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

 1/Mor öküz    /300 

 1/Sakar öküz    /300 

 1/Kara tosun    /200 

 1/Erkek merkeb    /150 

 1/Sarı danalı sığır   /250 

 20/Sam-ı kehle   /320 

 100/Mısır tarlası kehle  /500 

 2/Çuval    /30 

 1/Çuval    /30 

 2/Yorgan    /40 

 1/Döşek    /20 
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 8/Mahas    /80 

 Hırdavât-ı münezzil ,                          23 20 

 S.NO:36 

 Nakliyun   :---------------- 

 Resm-i kısmet  :2320 00 

       058 00 

    ------------- 

 Dellâliye   :2262  

       045 30 

    ------------ 

 Kaydiye   :2215 10 

     0013 20 

    ------------- 

 Pul behâ   :2211 30 

     1002 10 

    ------------ 

    2209 20 

 Hissa-i zevce-i mezbûre Fatma    /276 10 

 Hissa-i binti sagîre Fatma     /491 00 

 Hissa-i binti sagîre Emine     /491 --- 

 Hissa-i binti sagîre Zahide     /491 00 

 Hissa-i ehlül-ebeveyn Aişe     /460 10 

 Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevce-i mezbûr Fatıma’ya isâbet iden ikiyüz yetmiş altı guruş on pâre 

bi ‘ılm ve hayr-i makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi kız karındaşı 

Aişe’ye isâbet iden dörtyüz altmış guruş on pâre dahî kezâlik yedinden yedine teslim 

olunarak sagîre kızları Fatıma ve Emine ve Zahide’nin beheri hissasine isâbet iden 

dörtyüz doksan birer guruşdan bin dörtyüz yetmiş üç guruş’un berây-ı hıfz vasî-i 

mezbûre vâlideleri Fatıma Hatun’a teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî 

şerh verildi. 

B.NO:78 

            Çamur karyesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefât iden Çatal oğlu Osman 

bin Abdullah’ın salebi sagîre kızları Faıma ve Emine ve Zahide’nin tesviye-i umûrlarına 



 171

kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve 

istikâmetle mevsuf ve hervechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdire idugi zil kitabda 

mektub es-sâmî müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mutahakkık olan 

sagari merkûmunun vâlideleri Fatıma binti Osman sagar-i merkûmun Fatıma ve Emine 

ve Zahide’nin vakt-i rüşd ve sedârlarına kadar kıbel-i şuru’dan vasî-i nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreye kabul ve hizmet-i lâzimesini 

kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü ‘aşr min şehr-i Şa’bânu’l-mu’azzam liseneti tis’ate ‘aşr ve 

selâsemiete ve elf. 

 Çamur karyesinden Barmaksız oğlu Molla Mehmed  

 Karye-i mezkûrden Hacı Emin oğlu Durmuş ve gayrihim. 

 B.NO:79 

 Megri Kazasına tâbi’ Dodurga karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Mahmud oğlu Molla Hüseyin ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi 

Safiye binti İsmail ile salebi kebîr oğlu Hayrullah ve salebi sagîr oğlu İbrahim ve salebi 

kebîre kızı Hasibe ve salebiye-i sagîre kızları Hatice ve Aişe ve Teslime’ye munhasıra 

olduğu tahakkıkından sonra sagar-i mezbûra’nın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan 

vasî nasb ve ta’yîn olunan vâlideleri Safiye Hatun’un taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’ile tahrîr ve terkîm ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm 

olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefât defteridir ki bir vevhe âtî zikr ve beyân 

olunur tahrîren fil yevm el-hâmisü ‘aşr min şehr-i Şa’banu’l-mu’azzam liseneti tis’ate 

‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

 1/Sakar kara öküz     /300 

 1/Dişi merkeb     /150 

 4/Keçi aded     /120 

 2/Arı kovanı      /40 

2/Mahas      /20 

1/Müsta’mel el-çuval    /20 

1/Seccâde      /20 

2/Kara çuval     /20 

1/Kara çuval     /30 

Bağçe işçarı     /100 

Hırdavât-ı münezzil    /40 
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-----------------yekun ---------------------------------                       860 

S.NO:37 

Nakalli yekûn------------- 

Resm-i kısmet  : 860 00 

    1021 20 

   ------------ 

Dellâliye   :838 20 

       28 00 

   ------------ 

Kaydiye   :820 20 

      01 10 

   ------------ 

Pul behâ   :819 10 

    001 10 

   ------------ 

   818 00    

Hissa-i zevce-i mezbûre Safiye    /102 10 

Hissa-i ibn-i kebîr Hayrullah    /159 02 

Hissa-i ibn-i sagîr İbrahim     /159 02 

Hissa-i binti kebîre Hasibe     /79 21 

Hissa-i binti sagîre Hatice     /79 21 

Hissa-i binti sagîre Aişe     /79 21 

Hissa-i binti sagîre Teslime     /79 21 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Safiye’ye yüz iki guruş on pâre bi ‘ılm ve hayr-

ı makbuz ve ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi kebîr oğlu Hayrullah’a isâbet 

iden yüz elli dokuz guruş iki pâre dahî kezâlik yedinden yedine teslim olunduğu ve 

kebîre kızları Hasibe’ye isâbet iden yetmiş dokuz guruş yigirmi pâre dahî mezbûreye 

teslim olunarak sagîre kızları Hatice ve Aişe ve Teslime’den beherleri hissasine isâbet 

iden yetmiş dokuz guruş yigirmi birer pâre den cem’an ikiyüz otuz sekiz guruş yigirmi 

üç pâre berây-ı hıfza vasılları vâlideleri Safiye Hatun’a teslim olunduğu îtam 

müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:80 
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Megri Kazasına tâbi’ Karadere karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Abacıoğlu Ahmed bin Ali ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi 

Zahide binti Rıdvan ile salebi kebîr oğulları İsmail ve Mehmed ve salebiye-i kebîre kızı 

Hatice ve salebi sagîre kızları Fatıma ve Refika ve Aişe’ye munhasıra olduğu 

tahakkıkından sonra sagar-i mezbûrün Fatma ve Refika’dan sonra Aişe’nin tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olunan li ebeveyn er karındaşı ve 

Mehmed kibarın taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ 

ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefât defteridir 

ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü min şehr-i Şa’banul-

mu’azzam liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

1/Erkek merkeb    /150 

2/Keçi aded    /60 

1/Tencere    /10 

3/Çanak    /15 

1/Diyan    /5 

2/Yorgan    /30 

1/Öküz çift    /500 

1/Sığır     /200 

Hırdavât-ı münezzil 

Resm-i kısmet   :1030 00 

     1025 30 

    ------------ 

Dellâliye    : 1004 10 

      1020 20 

    ------------ 

Kaydiye    : 983 10 

      001 20 

    ------------ 

Pul behâ    :982 10 

     002 10 

    ------------ 

    980 00 

Hissa-i zevce-i mezbûre Zahide    /122 20 
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Hissa-i ibn-i kebîr İsmail     /214 15 

Hissa-i ibn-i kebîr Mehmed     /214 15 

Hissa-i binti kebîre Hatice     /107 7- 

Hissa-i binti sagîre Fatıma     /107 7-   

Hissa-i binti sagîre Refika     /107 7- 

Hissa-i binti sagîre Aişe     /107 7- 

Bi’lâda muharriri tereke-i îtam müdürü İbrahim Efedi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevce-i mezbûre Zahide’ye isâbet iden yüz yigirmi iki guruş yigirmi 

pâre bi ‘ılm ve hayr-ı makbuz ‘înen yedinden yedine teslim olunduğu gibi oğulları 

İsmail ve Mehmed’e isâbet den ikiyüz ondört guruş on beşer pâreden dörtyüz yigirmi 

sekiz guruş otuz pâre ve kebîre kızı Hatice’ye isâbet iden yüz yedi guruş yedi buçuk 

pâre ki cem’an beşyüz otuz beş guruş otuz yedi buçuk pâre dahî kezâlik mezbûrüne 

teslim ve sagîre kızları Fatıma ve Refika ve Aişe’ye isâbet iden beherinin yüz yedi 

guruş yedişer pâreden üçyüz yigirmi bir guruş yigirmi iki buçuk pâre lieclil-hıfza vasî-i 

şer’îsi liebeveyn er karındaşları Mehmed’e teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına 

mebnî şerh verildi. 

S.NO:38    

B.NO:81 

Megri Kazasına tâbi’ Yakabağ karyesinden iken bundan akdem vefât iden 

Çayan oğlu İbrahim bin Halil’in veraseti zevce-i menkûha-imetrukesi Hatice binti 

Nasuh ile salebiye-i kebîre kızı Dudu ve salebi sagîr oğlu Sadık ve diğer zevcesi Zeyneb 

binti Hacı Yusuf ile mezkûreden mütevellide salebiye-i sagîre kızları Kezban ve Fatıma 

ve Hasibe ve salebi sagîr oğlu Halil’e munhasıra olduğu tahakkıkından sonra sagari 

merkûmun Sadık ve Kezban ve Fatıma ve Hasibe ve Halil’in tesviye-i umûrlarına kıbel-

i şuru’dan vasî-i ta’yîn olunan valideleri Hatice ve Zeyneb ve verese-i kibârin taleb ve 

ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ 

ve taksîm olunan müteveffâ-i merkûmun muhtelefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve 

beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü min şehr-i Şa’banul-mu’azzam liseneti tis’ate 

‘aşr veselâsemiete ve elf. 

1/Kara öküz    /300 

1/Saban timuru   /25 

2/Döşek    /50 

2/Çanak    /5 
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2/Sıranli    /15 

1/Tava     /5 

Hırdavât-ı münezzil. 

----yekûn— 

Resm-i kısmet   : 440 00 

    1011 00 

    ----------- 

Dellâliye    : 429 00 

        08 30 

    ----------- 

Kaydiye    : 420 10 

          0 30 

    ------------ 

Pul behâ    : 419 20 

         01 10 

    -------------- 

    418 10 

Hissa-i mezbûr zevce-i Hatice    /26 5 

Hissa-i zevce-i mezbûre Zeyneb    /26 5 

Hissa-i binti kebîre Dudu    /45 30 

Hissa-i ibn-i sagîr Sadık    /91 20 

Hissa-i binti sagîre Kezban     /45 30 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevce-i mezbûran Hatice ve Zeyneb’e yigirmi altı guruş beşer pâreden 

elli iki guruş on pâre bi’ılm ve hayr-ı makbuz ‘înen yedinden yedlerine teslim olunduğu 

gibi kebîre kızları Dudu’ya isâbet iden kırkbeş guruş otuz pâre dahî kezâlik yedine 

teslim ve sagîre oğlu Sadık ve Halil’in beheri hissasine isâbet iden doksan birer guruş 

yigirmi beşer pâreden yüz seksen üç guruş ve sagîre kızları Kezban ve Fatma ve 

Hasibe’den beherleri hissasine isâbet iden kırkbeşer guruş otuzar pâreden yüz otuz yedi 

guruş on pâre ki cem’an üçyüz yigirmi guruş on pâre’nin berây-ı hıfza vasılları 

valideleri Hatice ve Zeyneb’e teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh 

verildi. 

B.NO:82 
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Megri Kazası’nın Lolis karyesi nüfus-ı Megri kasabasında sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Kavara oğlu Mihal veledi Nikola’nın salebi sagîr oğulları Penabuta ve 

Kostanti ile salebi sagîre kızı Kadriye’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî 

nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve 

her vechle ‘‘uhdesinden vesâyet gelmeğe kâdire idügi zil-kitabda muharreru’s-sâmi 

kesan ta’rifle ma’ruf ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagar-i 

mezbûrun valideleri Reyne saar-i mezbûr Penabuta ve Kostanti ve kızı Kadriye’nin 

vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî-i nasb ve ta’yîn olundukda oldahî 

bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî 

edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm 

el-hâdi min şehr-i Ramazan-ı şerif liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf.    ( Şühudül) 

S.NO:39    

B.NO:83 

Megri Kazasında sâkin Rum nisvânından ma’rifetü’z-zât Fezine binti Penabuta 

meclîs-i şer’işerif olunurda Megri resumât müdüriyetine tâbi’ Esen nahiyesi resumât 

me’muru İbrahim Efendi ibn-i Abdullah muvâcehesinde takrîr-i kelâm idub benim 

Megri kasabasında vâki’ müstekillen tahtı tasarrufunda olan bir bâb hânemi üçyüz 

onbeş senesi Mayısından i’tibâren seymi yigirmi mecîdî bedeli ihbara ile 

merkûmibrahim Efendi’ye ihbar ve teslim eylediğimden oldahî istihbâr velâkin ve kabul 

berle hâne-i mezbûrde tarih-i mezkûrden i’tibâren âilesiyle sekiz ay ikâmet ve ba’de 

tahallime berle salınub ihbâre-i mezkûreden müterâkim zimmetinde sekiz aylık hüküm 

olan ikiyüz seksen guruşu bana i’tâve teslim itmediğinin meblağ-ı mezkûrin ilurulması 

matlubumdur deyu ba’ded-da’vâ vel-istintâk müdde’î ‘aleyh merkûm İbrahim Efendi 

dahî cevâbında hâne-i mezkûrun salef-i zikr-i bedel ihbârıyla istihbâr eylediğini ikrâr ve 

i’tiraf idub ancak tarih-i ihbâr-ı mezkûr olan üçyüz onbeş senesi olan şehr-i Mayısında 

duhul ve onbeş gün ikâmetle huruç ittiğinden ancak zimmetinde na’ıf şehri içün onbeş 

guruş deyni olub bundan mâ’adâ müdde’iye-i mezkûrenin hâne-i mezkûre de yedi 

buçuk mâh-ı fazla ikâmet iddi’âsını inkâr idecek müdde’î –i mezkûreden bir veche 

muharrir müdde’asına mutâbık bi’line taleb olundukda isbattan izhâr ‘acz idub haleb-i 

tahlif olmağla müdde’î’aleyh merkûm İbrahim Efendi’ye hâne-i mezkûre de on beş 

günden ziyâde ikâmet itmediğine üç def’a yemin teklif idilde kabul ve tahlitden imtina’ 

itmekle bir veche muharrir bedel-i îcardan müterâkim ikiyüz seksen guruşun 

müdde’iye-i mezbûreye defi’ ve teslime müdde’i’aleyh merkûm ibrahim Efendi’ye 
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tenebbih ounduğu Megri mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm ‘aşr 

min şehr-i Ramazanü’l-mübârek liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:84 

Megri Kazasına tâbi’Kabaağaç karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Muhsin Hacı oğlu Abdullah’ın saleb-i sagîr oğlu şa’banın tesviye umûrlarına kıbel-

i şuru’dan vasî-i nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve 

istikâmetle mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyet gelmeğe kâdir idugi zil kitabda 

muharresüs-sâmî kesan ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’ıllanur zâhir ve mutehakkık olan karye-i 

mezkûr ahâlisinden Molla Halil oğlu Mustafa benim mezkûr şa’banın vakt-i rüşt ve 

sedârına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir 

vesâte-i mezkûreyi kabül ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeği edâya ta’ahhüd ve 

iltizâm itmegin mâ vakâ’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm ‘ışrın min şehr-i 

Ramazan’ül-mübarek liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Vesâyetden Rasug itmetle ibtâl idilmiştir 

  Kaba ağaç karyesinden Kaba oğlan oğlu Memiş. 

Karye-i mezkûrdan Mecid oğlu Ramazan Efendi. 

B.NO:85 

Megri Kazasına tâbi’ Kaba ağaç karyesi sâkinlerinden ve zâtı zil vesîkada 

muharresüs-sâmî kesan ta’rifleriyle ma’ruf Molla ‘Omer kerimesi Medine binti ‘Omer 

“m” da’va ve tahrîr-i kelâm idub hâlen zevcim bulunan Kaba ağaç karyesinden Memiş 

Hoca oğlu Receb nâm-ı kimesnesini bi’lâ nafaka-i velâ müneffık-ı şer’i ayruca hânede 

bıragub zevce-i evveli Aişe birlikde bulunmakda olduğundan üç dört aydır.cinsi nafaka 

ve kisve behmâmdan bir liste dahî virmegi cihetle zevcim mezbûr Receb üzerine kıbel-i 

şuru’dan miktar-ı kifâye meblağı farz ve takdîr olunmak muradımdır didikde mezbûre 

Medine Hatun’un takrîr-i meşrusu vâki’a-i mutâbık ve zikr-âtî meblağı kader-i ma’ruf 

olduğu şafak sahîhatü’l-kelimât ihbârlarıyla ledi’ş-şer’illânur zâhir ve mukarrar olmağın 

hâkim ve müvekki’ sadr-ı kitab dolu leh ve hüsn-me’âb Efendi hazretleri mezbûre 

Medine Hatun’u ba’det-tahlif eş-şer’î zevce-i mezbûr Receb üzerine işbu tarih hüccetten 

i’tibâren mecîdîye yigirmi bir guruş hesabiyle şehri elli guruş nafaka farz ve takdîr 

buyurulub meblağ-ı mefruz-ı mezkûri nafaka ve kisve vesâir levâzımı zaruriyesine harc 

ve sarf veledil-hâce istidâneye zevci mezbûr Receb üzerine rücu’a-i mezbûre Medine 

Hatun’a izin virmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm ‘ışrin min 

şehr-i Ramazanü’l-mübârek liseneti tis’ate ve selâsemiete ve elf. 
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-------------musant--------musant----- 

Kaba ağaçlı Kabaoğlan oğlu Memiş  

Karye-i mezkûrdan Ahmed Efendi oğlu Ramazan Efendi. 

S.NO:40    

B.NO:86 

Megri Kazasına tâbi’ Seydiler karyesi Yenice Mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Hacı oğlu Abdullah bin Hüseyn’in verâseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Hafize binti Yusuf ile salebi sagîr oğulları Hilmi Yusuf ve salebiye-i sagîre 

kızları Ümmühan ve Dudu ve Aişe ve diğer zevce-i menkûha-imetrukesi Hafize binti 

Bekir ve salebi sagîr oğlu Salih ve mahalli mevkufesi Abdullah’a munhasıra olduğu 

tahakkıkından sonra sagar-i mezbûrların bi hücceti vasî mensubeleri vâlideleri Hafize 

binti Yusuf ve Hafize binti Bekir ma’rifetle ve ma’rifet-i şer'ile tahrîr ve taksîm ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve füruhât ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı 

merkûmun muhtelefât defteridir ki bir vecheâtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm 

es-sâlisü vel-‘ışrin min şehr-i Ramazanül-mübârek liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve 

elf. 

13/Hınta kile      /100 

30/Şi’ır kehle     /200 

1/Kara öküz     /150 

Nısfı hissa-i 1/Dişi danalı sarı sığır  /100 

-nısfı hissasi 1/Barkir    /200 

-nısfı hissasi ,Yorgan    /30 

1/Döşek     /30 

1/Yasdık     /10 

1/Çuval     /40 

1/Çuval     /30 

1/Harar      /10 

5/Mahas     /50 

4/Arıkovanı     /80 

1/Saban timuri     /10 

Hırdavât-ı münezzil    /50 

1/Yaylada mülk-i münezzil bâb /nısfı hissasi/300  

3/Yaylada anbar göz    /100 
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1/Dakik diğer mani’l-bâb nısfı hissasi /1000 

1/Diğer dakik diğer mani bâb   /350—nısfı hissasi 

Eşyâyı menkusdan           :  1090 00 

Umumi gayri menkusdan    :  1750 00 

    ----------- 

Resm-i kısmet            : 2840  

    0071 10 

    ------------ 

Dellâliye              : 2769 00 

     0022 00 

    ------------ 

Kaydiye    : 2747 00 

        004 00 

    ------------ 

Pul behâ    :2743 00 

       004 10 

    ------------ 

    2738 30 

Hissa-i zevce-i mezbûre Hafize binti Yusuf   /167 20 

Hissa-i ibn-i sagîr Hilmi     /436 20 

Hissa-i ibn-i sagîr Yusuf      /436 20 

Hissa-i binti sagîre Ümmühan    /218 10 

Hissa-i binti sagîre Dudu      /218 10 

Hissa-i binti sagîre Aişe      /218 10 

Hissa-i zevce-i mezbûr Hafize     /168 20 

Hissa-i ibn-i sagîr Salih      /436 20 

Hissa-i ibn-i Hemel-i mevkufe     /436 20  

Küsur /1,10 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

takim olunarak zevce-i mezbûr Hafize binti Yusuf’un hissasine isâbet iden yüz altmış 

sekiz guruş yigirmi pâre bi’ılm ve hayr-ı makbuz ‘înen yedinden yedine teslim 

olunduğu gibi diğer zevce-i mezbûre Hafize’nin hissasine isâbet iden yüz altmış sekiz 

guruş yigirmi pâre kezâlik yedinden yedine teslim ve sagîr oğulları Hilmi ve Yusuf’un 
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hissalerine isâbet iden dörtyüz otuz altı guruş yigirmişer pâreden sekizyüz yetmiş üç 

guruşla sagîre kızları Ümmühan ve Dudu ve Aişe’nin hissalerine isâbet iden ikiyüz 

onsekiz guruş on pâreden altıyüz elli dört guruş otuz pâre ki cem’an bin beşyüz yigirmi 

yedi guruş otuz pâre’nin vasî şer’îleri valideleri Hafize binti Yusuf berâyı hıfza teslim 

ve diğer sagîre oğulları Salih ve mahall-i mevkufe Abdullah’ın hissalerine isâbet iden 

dörtyüz otuz altı guruş yigirmişer pâreden sekizyüz yetmiş üç guruş’un dahî lieclil-hıfza 

vâsî şer’îleri valideleri Hafize binti Bekir’e teslim olunduğu îtam müdür’nün inhâsına 

mebnî şerh verildi. 

S.NO:41    

B.NO:87 

Megri Kazasına tâbi’ Seydiler karyesi’nin Yenice Mahallesi ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât iden Hacı oğlu Abdullah bin Hüseyin salebi sagîr oğulları Hilmi ve 

Yusuf ve salebiye-i sagîre kızları Ümmühan ve Dudu ve Aişe’ni tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve 

istikâmet ile mevsuf ve hervechle vesâyet ‘‘uhdesinden gelmeğe kâdire idugi zil-kitabda 

mektub es-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan 

sagari merkûmun vâlideleri Hafize binti Yusuf sagar-i merkûmu’nun vakt-i rüşd ve 

sedârlarına değin kıbel-i şuru’dan vasî-i nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti 

mezkûre kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin 

mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü vel-‘ışrin min şehr-i 

Ramazanü’l-mübârek liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

B.NO:88 

Megri Kazasına tâbi’ Seydiler karyesi’nin Yenice Mahallesi ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât iden Hacı oğlu Abdullah bin Hüseyn’in salebi sagîr oğlu Salih ve 

Hemel-i mevkufe oğlu Abdullah’ın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb 

ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve 

hervechle vesâyet ‘uhdesinden gelmeğe kâdir idugi zîl-kitabda muharreru’s-sâmi 

müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîrân-ı 

merkûmâ’nın valideleri Hafize binti Bekir sagîrân-ı merkûma’nın vakt-i rüşd ve 

sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti 

mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin 

mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü vel-‘ışrin min şehr-i 

Ramazanü’l-mübârek liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiet ve elf. 
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B.NO:89 

Megri Kazasına tâbi’ Seydiler karyesi’nin Kızıldere Mahallesi ahâlisinden 

ikenbundan akdem vefât iden Gâzi oğlu Osman bin Ali’nin verâseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Zeliha binti Ali ile salebi sagîr oğlu İbrahim ve salebiye-i sagîre kızı Zehra 

ve vâlidesi Aişe binti İbrahim’e munhasıra olduğu tahakkıkından sonra sagîrân-ı 

mezbûrâ’nın bi hücceti şer’iye vasî nasb ve ta’yîn olunan ammileri Ali’nin taleb ve 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve taksîm ve bi’l-müzâyede beyi’ ve füruhat ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefât defteridir ki 

bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü vel-‘ışrin min şehr-i 

Ramazanü’l-mübârek liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

1/Kara öküz      /300 

Danalı mor sığır    /200 

10/Erkek iki yaşında dana    /100 

1/Erkek merkeb    /150 

10/Mezru’ hınta kile     /80 

18/Mısır tarlası     /90 

20/Şı’ir kehle     /100 

1/Çuval     /30 

1/Çuval     /30 

1/Döşek      /30 

1/Yorgan     /30 

1/Yasdık      /10 

4/Çanak     /20 

1/Tencere      /10 

Hırdavât      /50 

Yaylada mülk-ü münezzil    /300 

1/Anbar gör bâb    /100 

Umumi menkusadan     :1230 00 

Umumi gayri menkusadan    : 0400 00 

      ------------ 

Resm-i kısmet     :1630 00 

          040  30 

      ------------- 
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Dellâliye      : 1579 10 

                     024  

       ------------ 

        1565 10 

S.NO:42    

Nakliyyun 

Kaydiye   : 1565 10 

         02 20 

Pul behâ   :1562 30 

      002 10 

   ------------ 

   1560 20 

Hissa-i zevce-i mezbûr    /195 

Hissa-i ibn-i sagîr İbrahim    /730 

Hissa-i binti sagîre Zühre    /360 

Hissa-i em-i mezbûr Aişe    /270 küsur /20 pâre 

İşbu defterde muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak zevce-i mezbûr Zeliha’nın hissasine isâbet iden yüz doksan beş guruş 

bi ‘ılm ve hayr-i makbuz ‘înen yedine teslim olunduğu gibi hissa-i em-i mezbûr Aişe’ye 

isâbet iden ikiyüz yetmiş guruş dahî kezâlik yedine teslim olunduğu ve sagîr oğlu 

İbrahim’in hissasine isâbet iden yediyüz otuz guruşla sagîre-i mezbûr Zühre’ye isâbet 

iden üçyüz altmış beş guruş ki cem’an bin doksan beş guruşun hıfza edilmek üzre vasî 

şer’îleri ‘ammileri Ali’ye teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi.  

B.NO:90 

Megri Kazasına tâbi’ Seydiler karyesi’nin Kızıldere Mahallesi ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât iden Gâzi oğlu Osman bin Osman’ın salebi sagîr oğlu İbrahim 

Efendi ile salebiye-i sagîre kızı Zühre’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî 

nasb ve ta’yîn-i lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve 

her vechle vesâyet ‘‘uhdesinden gelmege kâdir idugi zîi kitabda mektub es-sâmi 

müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîr ve sagîre-i 

mezbûre’nin ‘ammileri Ali bin Abdullah sagîrân-ı merkûman İbrahim ve Zühre’nin 

vakt-i rüşd ve sedârlarına kader-i kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî 

bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî 
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edâya ta’ahhud ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm 

es-sâlisü ve’l-‘ışrin min şehr-i Ramazanu’l-mübârek liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete 

ve elf. 

B.NO:91 

Megri Kazasının nüfus-ı Megri kasabasında sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Kara Mihal oğlu kerimesi İrini binti Heralembos’un sadr-i sagîr oğlu Urfalı ibn-i 

Erkiros’un tesviye-i umûra kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîn-i lâzım ve mühim 

emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyet gelmege 

kâdir idugi zîl kitabda muharreru’s-sâmi kesan ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve 

mütehakkık olan sagîr-i mezbûrun pederi Erkiros’un veledi Urfalı sagîr-i mezbûr 

Urfalı’nın vakt-i rüşd ve sedârına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda 

oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ 

yenbeğî edâya ta’ahhud ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren 

fi’l-yevm el-hâdi ‘aşr min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete 

ve elf. 

Vasîl-i Vasîl-ibâdî Efendi kurre-i Pavlid vekili Bünyamin Efendi ve gayrihim. 

11/vâlidesinden mevrus hissa-i İrînisi vesâir mâlik olduğu cem’î emvâlini hıfz 

veledil-hâce edâne’ye ve sagîri mezbûri terbiye ve’n-nafaka vesâir umûrunı tesviye. 

S.NO:43    

B.NO:92 

Megri Kazası’nın nüfus-ı Megri kasabasında sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Kara Mihal oğlu kerimesi İrini binti Heralombos’un sadr-i sagîr oğlu Urfalı ibn-i 

Erkiros’un tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olunan sagîri 

mezbûrun pederi Erkiros veledi-Urfalı üzerine bir nâzır-ı nasb ve ta’yîni lâzım ve 

mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle nezâret 

‘‘uhdesinden gelmeğe kâdir idugi zîl vesîkada muharreru’s-sâmi kesan ihbârlarıyla 

‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve numâyan olan sagîri mezbûrun ceddi Kara Mihal oğlu 

Heralombos veled-i Mihal vasî mezbûr Erkinos üzerine nâzır-ı nasb ve ta’yîn olundukda 

oldahî bir veche muharriraret-i mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî 

edâya ta’ahhud ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm 

el-hâdi ‘aşr min şehr-i Şevvâlu’l-mükerrem liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

Ve gayrihim. Vasîl-Vasîlibâdî Efendi  

Kurre-i pavlid vekili deyu Amyesus Efendi. 
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B.NO:93 

Megri Kazasında sâkin iken bundan akdem vefât iden Kara Mihal oğlu kerimesi 

İrini veled-i Heralombos verâset-i menkûha-imetrukesi Erkiros veled-i Urfalı ile sadr-ı 

sagîr oğlu Urfalı ve pederi Heralombos ve vâlidesi Desine’nin munhasıra olduğu 

tahakkıkından sonra sagîr-i merkûm Urfalı’nın tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bi 

hüccet-i şer’iye vasî nasb ve ta’yîn olunan sagîr-i mezmurun pederi Erkiros veled-i 

Urfalı’nın taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûre’nin muhtelefât defteridir 

ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fil yevm es-sâbi’ min şehr-i Ramazanü’l-

mübârek liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

1/Ma’ sa’at altun kordon     /500 

1/Altun bi’lezik çift      /1300 

1/Altun elmas küpe çift    /150 

1/Adi küpe çift     /42 00 

1/El-tarak inculi altun küpe yahbe    /100 

5/Altun düğme      /30 

1/Timur karbuz      /126 

2/Sandık      /100 

1/Bakır sini       /40 

1/Çini tabak       /4 

4/Bakır ağa çanağı      /20 

1/Bakır tas       /15 

10/Al leğen       /15 

1/Tencere       /15 

1/Deligan      /6 

2/El halı yorgan      /300 

2/Basma döşek      /170 

2/Kilim      /250 

1/Seccâde      

6/Kebîr yasdık      /60 

6/Ufak yasdık ,karyola örtüsü ve nâmusiye ,karyola elekliği /60 

2/Çarşaf ihram      /30 

2/İpekli yatak çarşafı     /40 
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4/Hassa yatak çarşafı     /40 

16/Hassa yasdık yüzü     /32 

7/Basma fidan      /140 

2/İpekli fidan       /300 

Bi’lerik       /30 

Bor mücedde gömlek     /340 

11/İç donu      /110 

4/Gecelik hassa entâre      /63 

3/Pişdemal      /1 

1/Gecelik ipek entâri      /20 

8/Hassa eteklik      /40 

6/Çorap çift      /18 

1/Tebtere terbize örtüsü     /10 

12/Yüz havlusu      /24 

38/Hicere havlu     /50 

6/İpekli mendil      /15 

8/Adî boğça      /15 

3/Dulminet      /3 

3/Altun yüzük      /100 

1/Elmas yüzük      /100 

3/Keten mendil      /6 

Elremin çift      /10 

Der emume akçesinden müteveffiye’nin pederi Heralombos’un terekeye deynî 

olub tahsil olunan der emume akçesinden müteveffiye’nin zevci Erkiros’un terekeye 

deynî olub tahsil olunan /12110 râcı akçe sandık akçe.5161 

Bi’l-müzâyede satılan eşyayı menzusa-i eşhânından :4669 30 

Techiz tefekkün olub minhâ :090000 

    --------- 

Dellâliyesi olub minhâ :3769 30 

     0093 00 

    ------------ 

    3676 30 

S.NO:44     
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Nakliyyün  

Derahume akçesinden tahsil olunan   :3676 30 

      27300 00 

      ------------ 

Resm-i kısmet olub minhâ    : 30946    30 

          0774    16 

 

                   --------------------      

             Kaydiye resmi olub minhâ    :30202 14 

          0046 00 

       ------------- 

 Hüvel-bâkî      :30156 14 

 Hissa-i zevc-i mezbûr Erkiros   /7539 

 Hissa-i em-i Desine     /5026 

 Hissa-i eb-i Heralombos   /5026 

 Hissa-i ibn-i Urfalı     /125 65 

Zevce-i mezbûr Erkiros’un terekeye deynî olub hissasiyle nizamî ve muhub 

suretiyle i’tâ olunan  

Derahuma açesinden deynî :12110 –fransız lirası /140 

Hissa-i eşbesi olub minhâ idilen :107539 00 

Resm-i kısmet ve dellâliyeden kendu hissasine isâbet iden meblağ-ı olub minhâ 

:3571 

0228 10 

------------ 

Hissasinden garî ‘umuma âit olmak üzre i’tâ eylediği resm-i kısmet ve kaydiye 

ve dellâliyeden: 4342 30 

       0685 20 

Sarfiye borcu olub kendüsüne edânesi lâr naklan :3657 10 

Heralombos Efendi’den bir tarîku’l-havâle kabul eylediği :3539 

Benim mezbûre kendi malından heba ve îtam sandığına teslim eylediği. 

Benim mezbûre sarf borcu olub kendüsine edâne olunan/  4000 

        11196/0 
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Müteveffiye’nin pederi Heralombos’un terekeyi deynî olub îrâd ve musarrıf 

vechle tesviye idilen meblağ. 

Derâhime akçesinden denmiş :15190 00 

Bi’l-müzâye alındığı eşyâ-yı merkuz inhâsından :3769 30 

Kendüsine isâbet iden hissa-i erşiyesi olub minhâsına :18959 30 

             05026 00 

            ------------------ 

Müteveffiye’nin vâlidesi Desine’nin hissa-i erşiyesi olub ‘umumesi târikiyle i’tâ 

ve kabul idilen       :8907 30 

        5368 30                          

Meblağ-ı mezbûr Erkiros tarafından ahzu kabul idilen meblağ olub bu hesabıyla 

tenziliyle Erkiros üzerine zam olunan yetim mezbûre sarf borcu olub kendüsine edâne 

olunan. 

Yetim mezbûre’nin her mûcib kısâmı bi’lâda muharrir hissasi :12565 

Pederi Erkiros’un yetim mezbûr Urfalı’ya hibe ve îtam sandığına teslim ve yetim 

mezbûr içun bâr-i hust-i şer’î îtam müdürü İbrahim  Efendi tarafından kabz 

olunan    :4000 oo 

   ------------------ 

   16565 

Bi’lâda muharrir tereke kâtibi şer’iye Halil ve îtam müdürü İbrahim Efendiler 

ma’rifetleriyle bir nehç-i şer’î tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak verese-

i kibârin hissa-i erşiyelerini tamâmiha ahzu kabz idub yetim mezbûr Urfalı’nın gerek 

vâlidesinden erşen ve gerek pederi tarafından hepsine mâlik olduğu Osmanlı lirasını yüz 

guruş i’tibâriyle onaltı bin beşyüz altmış beş guruşu’nun beşbin üçyüz altmış sekiz 

guruş otuz pâresi ceddi Heralembos ve onbir bin yüz doksan altı guruş on pâresi de 

pederi müteveffiye’nin zevci Erkiros îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle bi’l-

kefâlet karye ve bi hüccet-i şer’î edâne olunarak îtam-ı yevmiye zükârı’nın /10 

Şevvâlü’l-mükerrem sene 319 tarih ve otuz iki ardında ve defteri mu’âvere’nin /10 

Şevvâl sene 319 tarih ve ikiyüz elliüç sahifesine kayıd idildiği işbu Mahallesinde virildi. 

S.NO:45    

B.NO:94 

Megri kasabasının Kesik kapı Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Kemâhlı İbrahim Efendi ibn-i Ali ağa’nın verâseti salebi sagîr oğulları Şükrü ve Ali ve 
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salebiye-i sagîre kızı Müzeyyen’e munhasıra olduğu tahakkıkından sonra sagîr-i mezbûr 

Şükrü ve Ali ve Müzeyyen’in tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan vasî nasb olunan 

îtam müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun 

muhtelefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ 

min şehr-i Ramazanu’l-mübârek liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

1/Müsta’mel ihram     /4 

1/Müstamel döşek      

1/Yorgan      /42 20 

1/Müceddid yorgan     /42 10 

4/Müsta’mel yasdık     /13 

2/Köhne minder     /30 

1/Kara lifetisi     /14 10 

1/Bakır çanak     /29 20 

2/Bakır tencere    /17 20 

1/Küçük tencere    /4 10 

2/Çorba tası     /17 20 

3/Kapaklı sahan     /18 

1/Kahve tahtası    /5 

1/Doğ havan      /6 10 

1/Süt tası     /10 10 

1/Yağ tavası     /6 

1/İskembe      /2 20 

1/Tabak kabak    /9 

1/Bakır tas     /7 

1/Kahve degirmeni    /13 

3/Müsta’mel kilim     /57 

1/Çuval     /12 20 

1/Mangal     /4 20 

Köhne kebhe     /3 10 

1/Hamur tahtası     /3 20 

1/Namazlık     /7 

1/Tahta kehle      /3 30 
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2/Tas ve balık tavası     /5 10 

1/Legen çanak     /4 10 

2/Müsta’mel sandık     /16 10 

1/Köhne döşek     /6 30 

1/Kebîr kabaklı tencere    /19 20 

1/Tahra      /1 30 

Hırdavât  

Üçyüz onaltı lirasını hâne-i icârı olub Muğlalı Kulcu Salih ağa ma’rifetiyle bir 

vevhe zir-i sarf ve i’tâ olunan müceddiye /26 494 00 

Nineleri havâtın hayatında virilub müştereken cerh idildiği i’lan ----152 

            ----- 

                                                                                                              342 

Üçyüz onbeş senesi gâyesine kadar virgu borçlarına ve Kesik kapı muhtarlarına 

virildiği anlaşılan 152 

                                       ----- 
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Îtam-ı mezbûr Şükrü yedine virilub zimmeninde bulunan îtam-ı mezbûr 

Şükrü’nün 317 senesi icârından makbuz /057 0 

          --------------- 

            247 00 

Üçyüz onyedi senesi hâne-i icârı olub Giritli Hacı Hüseyin Efendi ma’rifetleriyle 

bir veche zir-i sarf ve i’tâ olunan müceddi  

           ----------- 

              27 

Hâne-i mezkûrin mesârif-i ta’miriyesine virildiği bir defter-i müfredat görülen 

             494 

Îtam-ı mezbûr Şükrü yedine virilub zimmetinde bulunan        152 0 

                                    ------- 

                                                                                           342

 nakden îtam sandığına teslim iddirilen              57  

                           ------ 

                                      275 

Bi’l-müzâyede satılan eşyâyı menkus ismânından :458 0 
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Tahsil olunan hâne-i icârından :285 

        ---- 

        743 

Resm-i kısmet :         18 20 

   ------------ 

   724 20 

Dellâliye  :             15 00 

    ------------ 

    709 20 

Kaydiye  :            001 00 

   ------------ 

   708 20 

Pul behâ  :   01 10 

   ------------ 

   707 10 

Îtam-ı mezbûr Şükrü  247 

   ----------- 

   954 10 

Zimmetindeki meblağ olunmağla zam olunan . 

Hissa-i ibn-i Şükrü   /381 24 

Hissa-i ibn-iAli        /381 24 

Hissa-i binti Müzeyyen /190 32        küsur pâre /10 

S.NO:46 

Bi’lâda muharrir tereke kâtibi eş-şer’î Halil ve îtam müdürü İbrahim Efendiler 

ma’rifetiyle tahrîr ve taksîm olunarak sagîr oğulları Şükrü ve Ali’nin hissasine isâbet 

iden üçyüz seksen bir guruş yigirmi dörder pâreden yediyüz altmıl üç guruş sekizer 

pâre’ye bâliğ olub bundan îtâm-ı mezbûr Şükrü’nün makbuzı olan ikiyüz kırk yedi 

guruşı hissasinden bit-temzil müşbâkı beşyüz onaltı guruş sekiz pâre ile sagîre-i 

mezbûre Müzeyyen’e isâbet iden yüz doksan guruş otuz iki pâre ki cem’an yediyüz 

guruş on pâre’nin hıfza edilmek üzre îtâm sandığına teslim olunduğu işbu mahalle şerh 

verildi. 

B.NO:95 
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Megri Kazasına tâbi’ Çoban amir karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Dutçu oğlu Durmuş ibn-i Mehmed’in verâseti salebi sagîr oğlu Mehmed’e 

munhasıra olduğu tahakkıkından sonra sagîr-i mezbûrin tesviye-i umûruna kıbel-i 

şuru’dan vasî nasb olunan sagîr-i mezbûrin ‘ammisi Halil ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile 

tahrîr olunan müteveffâ-yı merkûmun muhtelefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve 

beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâdisü ‘aşr min şehr-i Şevvâlu’l-mükerrem liseneti 

tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

1/Dişi ak deve     /600 

1/Erkek gerinci deve    /500 

1/Erkek üç yaşında durum deve   /350 

Tencere      /10 

1/Çanak      /5 

1/Çuval      /25 

Resm-i kısmet  : 1490 00 

     0037 10 

   ------------ 

Dellâliye   : 1452 30 

       030 00 

   ------------ 

Kaydiye   : 1422 30 

       002 10 

   ------------ 

Pul behâ   : 1420 20 

           2 10 

   ------------ 

Sahîhü’l-bâkî   1418 10 

Hissas-i ibn-i mezbûr Mehmed   /1418 10 

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr olunarak 

yetim mezbûr Mehmed’e isâbet iden bin dörtyüz on sekiz guruş on pâre ‘ye lieclil-hıfza 

vasî mezbûr Halil’e teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:47    

B.NO:96 
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Karadere karyesi ahâlisinden iken vefât iden Hızır oğlu Memiş Hoca ibn-i 

İsmail’in verâseti salebi kebîr oğulları Mustafa ve Veli ve salebi sagîr oğulları Arif ve 

İsmail ve salebiye-i kebîre kızları Hatice ve Zeliha ve salebiye-i sagîre Zeyneb VE 

Kamer’e munhasıra idugi tahakkıkından sonra sagîrân-ı mezbûrâ’nın vakt-i rüşd ve 

sedârlarına degin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bi hücceti vasî nasb ve ta’yîn 

olunan liebeveyn er karındaşları Mustafa’nın taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrin muhtelefât 

defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘aşr min şehr-

i Şevvâlü’l-mükerrem liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf.  

15/Keçi aded     /600 

1/Erkek koca deve     /500 

1/Ala öküz      /300 

20/Hınta kehle     /150 

20/Şı’ir kehle      /100 

24/Mezru’-ı hınta kehle    /170 

16/Mezru’-ı şı’ır kehle    /60 

1/Kilim      /40 

1/Çuval      /20 

1/Çuval      /20 

1/Bir takım tabak     /30 

5/Mahas     /50 

Hırdavât-ı münezzil     /50 

Resm-i kısmet   :2090 00 

         52 10 

Dellâliye    :2037 30 

       041 30 

    ------------ 

Kaydiye    :1996 00 

         03 00 

    ------------ 

Pul behâ    :1993 00 

       003 10 

    ------------ 
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    1989 30 

Hissa-i ibn-i kebîr Mustafa    /331 24 

Hissa-i ibn-i kebîr Veli    /331 24 

Hissa-i ibn-i sagîr Arif   /221 24 

Hissa-i ibn-i sagîr İsmail    /331 24 

Hissa-i binti kebîre Hatice    /165 32 

Hissa-i binti kebîre Zeliha    /165 32 

Hissa-i binti sagîre Zeyneb    /165 32 

Hissa-i binti sagîre Kamer    /165 32 

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak hissa-i ibn-i kebîr Mustafa ve Veli’nin hissasine isâbet iden üçyüz otuz 

bir guruş yigirmi dörder pâreden altıyüz altmış üç guruş sekizer pâre bi’ılm ve hayr-ı 

makbuz ‘înen yedlerine teslim olunduğu gibi hissa-i binti kebîre Hatice ve Zeliha’ya 

isâbet iden yüz altmış beş guruş otuz ikişer pâredenüçyüz otuz bir guruş yigirmi dört 

pâre kezâlik yedlerine teslim olunduğu ve hissa-i ibn-i sagîr Arif ve İsmail’in 

hissalerine isâbet iden üçyüz otuz bir guruş yigirmi dörder pâreden altıyüz altmış üç 

guruş sekizer pâre ile hissa-i binti sagîre Zeyneb ve Kamer’e isâbet iden yüz altmış beş 

guruş otuz ikişer pâreden üçyüz otuz bir guruş yigirmi dört pâre ki cem’an dokuzyüz 

doksan dört guruş otuz iki pâre’nin lieclil-hıfza vasî şer’îleri liebeveyn er karındaşları 

Mustafa’ya teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:48    

B.NO:97 

Megri Kazasına tâbi’ Karadere karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Hızır oğlu Memiş Hoca ibn-i İsmail’in salebi sagîr oğulları Arif ve İsmail ile 

salebiye-i sagîre kızları Zeyneb ve Kamer’in tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir 

vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf 

ve her vechle ‘‘uhdesi’nin vesâyet-i gelmege kâdir idugi zîl kitabda mektub es-sâmi 

müslimeyn ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagar-i 

mezbûru’nun liebeveyn er karındaşları Mustafa ibn-i Memiş sagar-i merkûmunun vakt-i 

rüşd ve sedârlarına kader-i kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir 

veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya 

ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bit-talb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü 

‘aşr min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 
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B.NO:98 

Megri Kazası’nın nüfus-ı Megri kasabası ahâlisinden ve teb’a-i devlet-i 

‘aliyye’nin Rum milletinden iken bundan akdem vefât iden Hacı Yanî oğlu Nikola 

veled-i Yanî’nin salebi sagîr oğlu İstirâdi’nin tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî 

nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve 

her vechle ‘‘uhdesinden gelmege kâdir idugi zîl kitabda mektub es-sâmi müslimeyn 

ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illâur zâhir ve mütehakkık olan sagîr-i mezbûr İstirâdi’nin 

vâlidesi Teryâne Fehlü binti siyesi’ sagîr-i merkûmun vakt-i rüşd ve sedârına degin 

kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i 

mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm 

itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘aşr min şehr-i 

Şevvâlü’l-mükerrem liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf.  

Sümikîli Megride mukîm Yâni oğlu Menol 

Mal müdürü Refik Mehmed Efendi. 

B.NO:99 

Megri’nin Bozsulu karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Süleyman 

zevcesi Aişe binti İsmail’in verâset zevc-i menkûha-imetrukesi Süleyman bin Derulsin 

ile sadr-i sagîre kızı Nazife ile liebeveyn er karındaşı Osman bin İsmail’e munhasıra 

olduğu tahakkıkından sonra sagîre-i mezbûr Nazife’nin vakt-i rüşd ve sedârına degin 

vasî mensûbesini pederi Süleyman’ın ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr olunan 

müteveffiye-i mezbûrin muhtelefât defteridir ki bir veche âtî zikr olunur tahrîren fi’l-

yevm el-hâmisü ‘aşr min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete 

ve elf. 

1/Sagar öküz      /200 

1/Danalı kısır sığır     /200 

1/İki yaşında erkek dana   /70 

Bir takım tabak    /20 

1/Kara çuval      /10 

3/Mahas     /30 

1/Kırmızı çuval    /10 

Zevc-i mezbûr üzerinde kehmehler mu’accel/150 

Hıdavat      /20 

Resm-i kısmet  : 710 00 
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     017 10 

   ----------- 

Dellâliye   : 692 10 

     014 

   ------------ 

Kaydiye   : 678 10 

       01 00 

   ------------ 

Pul behâ   : 677 10 

       01 10 

   ------------ 

    676 

S.NO:49 

Nakliyekün               ------- 

Sahîhü’l-bâki   676 

Hissa-i zevc-i mezbûr Süleyman    /169 00 

Hissa-i binti sagîre Nazife     /338 0 

Hissa-i liebeveyn er karındaşı Osman   /169. 

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak hissa-i zevc-i Süleyman’a isâbet iden yüz altmış dokuz guruş makbuz 

‘înen yedine teslim olundukda hissa-i ehlü lehümâ Osman’a isâbet iden yüz altmış 

dokuz guruş dahî kezâlik yedine teslim olunub hissa-i binti sagîre Nazife’ye isâbet iden 

üçyüz otuz sekiz guruş’un lieclil-hıfza vasî mensubeleri pederi Süleyman’a teslim 

olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi.  

B.NO:100 

Megri kasabası sâkinlerinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum milleti 

nisvânından zîl-i vesîkada muharreru’s-sâmi kesan ta’rifleriyle ma’ruf Teryanında 

Fehlu binti Sisimli “ m” takrîr-i kelâm idub bundan mütevellid zevcim müteveffâ 

Nikola veled-i Hacı Yâni’nin salebi sagîr oğlu İstirâdidin bi hüccet-i şer’iye vasîsi 

bulunduğum ve yetim-i mezbûrın ile vâris kebîr er karındaşı Yâni ile müşterin ve 

pederlerinden mevrus Megri’nin Karagözler caddesinde vâki’ ve ma’lûmu’l-hudud iki 

odalı havî bernebâb mülk-ü münezzil’in harâbe yüz tutmuş ve bu kere iştirâsına Megri 

de mukîm Pavlâki oğlu kerimesi İrîni binti Penâbir taleb bulunması cihetiyle yetim 
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mezbûrin hukukî muhâfaza-i münezzil mezkûrin âhiri beyi’ ve ferağ itmekliğim 

hususuna me’zuniyet i’tâsı matlubdur didikde kasaba-i mezkûr ahâlisinden olub hâzır 

bulunan Tufan oğlu Kara Nikola oğlu Endun ve Lâzaridi oğlu Lâzaridi nâm-ı 

kimesnelerden ledis-su’al bi imza virdikleri cevabda fil-hakika hâne-i mezkûrin harâbe 

yüz tuttuğundan bunun beyi’ ve ferağı yetim mezbûrin müneffikini mûcib ve ibkâs-ı 

muzarrıtını mestucib olacağı ihbâr ve vâki’ hal dahî ihbâr-ı mezkûreyi muvâfık 

görüldüğünde hâne-i mezkûrin beyi’ ve ferağına vasî mezbûr Teryane Fehlu binti 

Sisimliye taraf-ı şer’ıden adik virilmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-

yevm el-hâmisü vel-‘ışrin min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem liseneti tis’ate ‘aşr ve 

selâsemiete ve elf. 

Endun ,Lâzaridi ,Keryâku oğlu Tufan ,mal müdürü Refik  

Teryanda Fehlu binti Sisimli. 

S.NO:50    

B.NO:101 

Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi nüfus-ı Megri kasabasının hristiyan 

Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Heralembos veled-i Aleksüpolüs 

veled-i îtam’ın salebi sagîr oğulları Aleku ve Heralembos’un tesviye-i umûrlarına kıbel-

i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve 

istikâmet ile mevsuf ve her vechle vesâyet ‘‘uhdesinden gelmege kâdire idugi zîl 

vesîkada muharreru’s-sâmi kesan ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve nümâyan olan 

sagîrân-ı mezbûrân Aleku ve Heralembos’un vâlideleri Çanbiko binti Dalamanlı 

Kostanti sagîran-ı merkûmâ’nın vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî 

nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve 

hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâdi min şehr-i Zilka’ade liseneti tis’ate ‘aşr ve 

selâsemiete ve elf. 

Kıyalı Nikola oğlu Pavlî veled-i Nikola 

Megride mukîm Geryâri oğlu Yorgi Yânî 

B.NO:102 

An asl cezire-i Sakız’ın Neneta karyesi ahâlisinden olub Megri kasabasında 

intihâren vefât iden Fotoğrafçı Mihail veled-i Kostanti Kostanya veled-i adamın verâseti 

hâlen Sakızda sâkine Eryata ve Mariye tebetân Nikola’ya muhassır olduğu ve bunlardan 

başka vâris ve terekesi’nin müstehâk âhiri olmadığı / Şevvâlü’l-mükerrem / 1319 tarihle 
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müverrih ve üçyüz beş adediyle murakkim ve hâlen Sakız nâibi faziletlu Mehmed Şükrü 

Efendi’nin imzâsıyla muzî ve zımmiyle muhum ve Zührî sancağı mezkûr mahkeme-i 

bidâyetinde musaddık tazza’-ı ve tezvirden ‘ârî bir kıt’a verâset-i huccî mûcibince 

tahakkuk eylediği gibi verâsân-ı merkûmân taraflarından tereke-i mezbûrî ahz ve 

kabzına ve müteveffik olduğu umûrun küllisîne kezâlik tazza’ve tezvirden ‘ârî / 

Şevvâlü’l-mükerrem  /619 tarih ve yine Mehmed Şükrü imzasıyla muzî bir kıt’a 

vekâlet-i hücceti mucebince vekil-i şer’îleri işliyânu gulânu veled-i Mihal ve îtam 

müdürü İbrahim Efendi ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve tevzi’ olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdur ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-hâdi 

min şehr-i Zilka’ade liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Müsta’mel döşek ve aded yasdık    /22 

1/Müsta’mel kilim      /50 

Ma’ takm fotoğraf makinesi     /650 

Hırdavât       /47 

Müteveffikâ’nın üzerinde zuhur iden nakdî   /24 

Müteveffâ-yı merkûmun hâl-i hayatında tabib-i mevbuse-i emâeten tevzi’ idub 

bunlara alınan yigirmi dört Osmanlı ve bir aded Fransız lirası olub Salih akçe tutarı 

olan. /2486 20 

Müteveffâ-yı merkûmun kendünden evvel vefât iden liebeveyn Beradrî Nikola 

Kostanya kızları Eryâta ve Mâriye hissalarıdır / 1582 20/ 1582 20 

           ------------------ 

Eşyaların nakliyesi icrâta minhâ    :3279 20 

              9 00 

                   ------------ 

Resm-i kısmet      :3270 20 

          081 20 

       ------------ 

Dellâliye       :3188 20 

            16  

        ------------ 

Kaydiye       :3172 30 

            05  

        ------------ 
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Pul behâ       :3167 30 

              2 10 

       -------------- 

        3165 20 

S.NO:51 

Bi’lâda muharrir terekeden iki hissa’nin mecmu’u olan üç bin yüz altmış beş 

guruş yigirmi pâre vâsietân-ı mezbûretân’ın vekilleri olan İstiyanus gulânu veledi 

Mihal’e bânid-i makbuz teslim olunduğu işbu mahale şerh verildi. 

B.NO:103 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ 

Karaçulha karyesi ahâlisinden ve asâkir-i şahâne’nin ikinci orduyu hümâyununa 

mensub nizâmiye-i birinci alayı’nın dördüncü taburu’nun üçüncü bölüğü’nün sekizinci 

takımı efrâdından iken bundan akdem vefât iden Halil baş oğlu Süleyman ile vâlidesi 

Sultan binti Mehmed ile liebeveyn er karındaşı Mustafa’ya munhasıra ve bunlardan 

başka vârisi ve terekesi’nin müstehak âhiri olmadığı muhassır zamm-ı câhidde evvelen 

Megri’nin Karaçulha karyesinden Yeşil oğlu Yusuf bin Ali ve Dânet karyesinden imam 

oğlu Hüseyin bin Eminden bâverka-i müstevre seran ve ba’de yine merkûmândan 

‘alenen ledit-tezkiye adetleri zâhir kazâ-i mezkûrin Karaçulha karyesinden Hacı Tekeli 

oğlu Mehmed bin Hüseyin ve Kargı karyesinden Kemik oğlu Ali bin Mustafa’nın bi’l-

muvâcehe ber nehiç-i şer’î şehetleri sâbit ve sübut verâsetlerine hâkim şer’il-ehak 

olduğu i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâdisü min şehr-i Zilka’ade liseneti tis’ate 

‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:104 

Megri Kazasına tâbi’ Nif karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Bayram Ali oğlu Hüseyin ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi 

Rukiye binti Osman ile diğer zevcesi Fatıma binti Hüseyin ve salebi kebîre kızı Emine 

ve salebiye-i sagîre kızı Delküsâde ve salebi sagîr oğulları Bayram Ali ve Emine 

munhasıra olduğu tahakkıkından sonra sagar-i mezbûrin Düvelküsâde ve Baryam Ali ve 

Emine’nin vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan bi hücceti vasî nasb ve 

ta’yîn olunan öni vâlideleri Rukiye binti Osman ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve 

bi’l-müzâyede tevzi’ ve beyne’l-verese taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun 

muhtelefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ min 

şehr-i Zilka’ade liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 
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1/Açık mor öküz     /300 

1/Kara mor öküz     /150 

1/Sarı öküz      /300 

1/Kara öküz      /300 

1/Erkek danalı kara sığır    /250 

1/Erkek danalı sarı sığır   /250 

1/İki yaşında dişi dana    /100 

10/Keçi aded      /300 

5/Çebiç aded     /105 

15/Dari kile      /75 

Hırdavât-ı münezzil 

Resm-i kısmet   :2130  

       053 10 

    ------------ 

Dellâliye    :2076 30 

       041 10 

    ------------ 

Kaydiye    :2035 20 

       003 10 

    ------------ 

Pul behâ    :2032 10 

         02 10 

    ------------ 

     2030 -- 

S.NO:52 

Hissa-i zevce-i mezbûr Rukiye    /126 34 

Hissa-i zevce-i mezbûr Fatıma    /126 34 

Hissa-i ibn-i sagîr Bayram Ali    /591 34 

Hissa-i ibn-i sagîr Emin     /591 34 

Hissa-i ibn-i sagîre Devilküsâde    /295 37 

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak ruhbât-ı mezbûrâtun Rukiye ve Fatıma’dan beherine isâbet iden yüz 

yigirmi altı guruş otuz dörder pâreden ikiyüz elli üç guruş yigirmi sekiz pâre bi’ılm ve 
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hayr-ı yedlerine teslim olunduğu gibi binti mezbûr Emine’nin hissasi olan ikiyüz doksan 

beş guruş otuz yedi pâre dahî kezâlik yedine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr Bayram 

Ali ve Emine’nin hissalerine isâbet iden ikiyüz doksan beş guruş otuz yedi pâre ki 

cem’an bin dörtyüz yetmiş dokuz guruş yigirmi beş pâre’nin lieclil-hıfza vasî şer’îleri 

Rukiye Hatun’a teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:105      

Megri Kazasına tâbi’ Nif karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Bayram Ali oğlu Hüseyin ibn-i Abdullah’ın salebi sagîr oğulları Batram Ali ve Emin ile 

salebiye-i sagîre kızı Devilküsâde’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb 

ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her 

vechle ‘‘uhdesinden gelmeğe kâdire idugi zîl kitabda muharreru’s-sâmi kesan 

ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagâr-i merkûmân Bayram Ali 

ve Emin ve Devilküsâde’nin onu vâlideleri Rukiye binti Osman sagâr-i merkûmâ’nın 

vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî 

bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî 

edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm 

et-tâsi’ min şehr-i Zilka’ade liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf.  

Nif karyeli Hacı Mehmed oğlu Hüseyin  

Nif karyesinden Molla Halil oğlu Mehmed ağa. 

B.NO:106 

Megri Kazasına tâbi’ Boynuz karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Zeliha binti Omer ibn-i Abdullah’ın verâset-i zevci Mustafa bin Mehmed ile sadr-ı 

sagîre kızı Esma vel-ebeveyn er karındaşı Ümmü’ye munhasıra olduğu tahakkıkından 

sonra sagîre-i mezbûr Esma’nın vasî mensûbesi pederi Mustafa’nın ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ olunan 

müteveffiye-i mezbûrun muhallefât defteridir ki bir veche zikr ve beyân olunur tahrîren 

fi’l-yevm et-tâsi’ min şehr-i Zilka’ade liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

1/Kara öküz      /400 

1/Sarı öküz      /94 20 

1/Danalı sarı sığır     /250 

10/Erkek iki yaşında dana    /30 

Zevci üzerine mihr-i müeccel   /300 

2/Arı kovanı      /40 
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1/Buzalayıcı gök sığır    /251 

1/Danalı gök sığır     /120 

1/Dört yaşında sarı öküz    /250 

Ma’ havlı mülk-ü münezzil    /240 

Entâri kuşak      /60 

 

Techiz natfin minhâ   : 2035 20 

      1125  

    ------------ 

Resm-i kısmet   :1910 20 

       047 30 

    ------------ 

Dellâliye    : 1862 30 

        039  

    ------------ 

Kaydiye    : 1826 30 

          03  

    ------------ 

Pul behâ    : 1820 30 

          02 10 

    ------------ 

                 1818 20 

S.NO:53 

Nakl-i yekün   : 1818 20 

Hissa-i zevc-i mezbûr Mustafa    /454 25 

Hissa-i binti sagîre Esma     /909 10 

Hissa-i ehtü Ümmi     /454 25 

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak zevc-i mezbûr Mustafa’nın hissasine isâbet 

iden dörtyüz elli dört guruş yigirmi beş pâre ile hissa-i ehtü Ümmi’ye isâbet iden 

dörtyüz elli dört guruş yigirmi beş pâre ki cem’an dokuzyüz dokuz guruş on pâre’nin bi 

‘ılm ve hayr-ı yedlerine teslim olunarak hissa-i binti Esma’nın hissasine isâbet iden 
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dokuzyüz dokuz guruş on pâre’nin vasî mensûbesi pederi Mustafa’ya teslim olunduğu 

îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi . 

B.NO:107 

An asl Rodoslu olub bundan akdem vefât iden Hacı Ahmed Ali zâde Sâlih 

Efendi ibn-i Ali’nin verâseti vâlidesi Aişe anül-beled Ümmühan binti Mustafa ile salebi 

sagîr oğlu Ali ve salebiye-i sagîre kızı Sıdıka’ya munhasıra olduğu lediş-şer’llânur 

tahakkukundan sonra sagîr ve sagîre-i mezbûreye hâlen Rodos merkez nâibi faziletlü 

velis Nâili Efendi’nin / 4 Zilka’ade /319 tarihle müverrih bir kıt’a vasî hücceti 

mucebince Rodos mahkemesinde vasî nasb ve ta’yîn olunan sagîrân-ı mezbûretâ’nın 

hâlâ zâdeleri Rodos’un Hedâya Mahallesi sâkinlerinden Milyâ oğlu Mehmed ağa’nın 

mahdumi Ali Efendi ve yine nâibi mûmâileyh’in mührüyle mühür ve tarih-i mezkûr ile 

müverrih ve Zuhri mahkeme-i istinâfından musaddık bir kıt’a vekâlet ciheti nâfık 

olduğu üzre em-i mezbûre Ümmühan tarafından zikr-i âtî ferağa vekil-i şer’îsi vasî 

mezbûr Ali Efendi meclîs-i şer’işerif olunurda Rodoslu Durmuş zâde Mustafa Efendi 

muvâcehesinde takrîr-i kelâm idub işbu yedimde olub îrâz eylediğim Megri kasabası 

muhallefâtında Kesikkapı Mahallesi hey’eti ihbâriyesi’nin /21 Kânun-ı sânî /312 tarihle 

müverrih işbu bir kıt’a şehâdetnâmesi nâfık olduğu üzre vekil ve vasîsi bulunduğum 

sagîr Ali ve Sıdıka’nın pederlerinden müntekil mes’ele-i mirasları vechle vâlideleriyle 

Ali mâ Firza’nın müştereken mutasarrıf oldukları Megri kasabasında vâki’ etraf-ı 

erba’ası Hacı Lote Pavlidi ve Üzümlü Eşref Efendi hâneleri ve Dögerli’li zâde Bekir 

ağa arsası ve tarafını tarîki âm ile mahdud tahtâni bir bâb hânemizâbe yüz tuttuğu ve 

havâlisinde mübah-ı râkide terâkim ittiği cihetle hâsıl olan ta’azzuratdan derûnunda 

ikâmet idilemez bir hâle geldiği ve ta’mir-i destur mûmâileyh musârif-i külliye muhtaç 

olub îtam-ı merkûmu’nun kudretleri olmadığı cihetle hâne-i mezkûreden min küllil-

vücühe îtam içün istifâde gayri mümkün olduğundan veled-i müzâyede rağbet-i nâmı 

inkıta’ından sonra merkûm Mustafa Efendi Süleyman’dan aded Ferâteziler es”-bedel-i 

meseli idugi mezkûr şehâdetnâme malından münfehim olduğu cihetle münezzil-i 

mezkûrin olvechle yi’le semeni’nin îtam içün istirbâha izin şer’î virilmek matlubumdur 

didikde vâki’ hâl-i muvâfık maslahat ve îtam içun münfekkî mûcib idugi şer’an 

tahakkuk itmekle olveche beyte ba’da’l-izin vasî ve vekil-i merkûm Ali Efendi 

münezzil-i mezkûrin cem’î tevâli’ ve livâ hakkiyle haşetrî merkûm Mustafa Efendi 

beyi’ ve teslim eylerim didikde oldahî iştirâ ve teslim ve kabz ve kabul itmegin mâ 
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vaka’a bi’t-taleb ketb olundu es-sâminü vel-‘ışrun min şehr-i Zilka’ade liseneti tis’ate 

‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Not11-ki sekiz bin dörtyüz onbeş guruş rayiç. 

S.NO:54    

B.NO:108 

Megri Kazasına tâbi’ Kıncılar karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Aydınlıoğlu Bekir ibn-i Hacı Hasan’ın salebi sagîr oğlu Mehmed Ali ve salebiye-i 

sagîre kızı Gülfirâr’ın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni 

lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmetle mevsuf ve hervechle 

‘‘uhdesinden vesâyeti gelmeğe kâdire idügi zîl kitabda muharreru’s-sâmi kesan 

ihbârlarıyla ledi’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîrân-ı mezbûrâ’nın vâlideleri 

Zeliha binti Süleyman îtam-ı mezbûran Mehmed Ali ve Gülfirâr’ın vakt-i rüşd ve 

sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti 

mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm ittikden 

sonra yine mezbûre Zeilha Hatun “m” takrîr-i kelâm ider ki zevcim müteveffâ Bekir’in 

fraşından hâsıl ve bundan mütevellid ve mücekkul hizâne hâlen hicr-i terbiyemde 

bulunan sadr-i sagîr evladlarım altı yaşında Mehmed Ali ve beş yaşında Gülfirâr’ın 

nafaka ve kisve bahâsına muhtaç olub îtam sandığından mahfuz îtam-ı mezbûrâtın 

malından ikibin beşyüz guruş nakt-i mevcudları nemâsından miktâr-ı kifâye nafaka farz 

ve takdîr olunmak muradımdır didikde mezbûre Zeliha Hatun’un takdîr-i meşrusu 

vâkı’a mutâbık ve zik-iâtî meblağ-ı karar-ı ma’ruf idugi kezâlik zîl vesîkada 

muharreru’s-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ledi’-şer’î zâhir olmağla hâkim muvekki’ 

sadr-ı kitab dubala ve hüsn-meâb Efendi hazretleri dahî işbu tarih vesîkadan i’tibâren 

bir veche muharrir mübâliğ-i mezbûrun nemâsından bidâyedde yigirmi altışar guruş 

sagîrân-ı mezbûrâne nafaka ve kisve behâsı farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefruz 

mezkûri harç ve sarf veledil-hâce istidâne’ye mezbûre Zeliha Hatun’a izin virilmegin 

mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm vel’ışrun min şehr-i Zilka’ade 

liseneti tis’ate ‘aşr veselâsemiete ve elf. 

Ve gayrihim .Üzümlü mahkeme-i şer’iyesi mübâşiri Emin  

Üzümlü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim. 

B.NO:109 

Megri Kazasına tâbi’ Balak karyesi ahâlisinden ve rençberândan sahibü arzu-hâl 

Demir Hacı oğlu İsmail bin Osman tarafından da’vâ’yı âti’z-zekerin son derecesine 
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değin vekil-i müseccili şer’îsi nüfus-ı Megride mukîm teb’a-i devlet-i ‘aliyyeden ve 

da’vâ vekillerinden Yânî Kostantizi Efendi meclîs-i şer’î lâzımüt-tevkirde karye-i 

merkûme ahâlisinden ve rençberândan Betim oğlu Mustafa bin Osman muvâcehesinde 

vekil-i mezbûr Yânî Efendi takrîr-i kelâm idub mezbûr Mustafa’ya üçyüz onbeş sene-i 

mâliyesi vakt-i harmânında müvekkilim mezbûr İsmail onbeş Menteşe kilesi hınta icrât-

i mukâvelesiyle ve kendü kısraklarıyla işbu hâzır bi’l-meclîs Mustafa’nın harmânı’nı 

döğerek icratı olan onbeş kile hıntayı müdde’î ‘aleyh merkûm idâda tagaddî ittiğinden 

elvirilmesi muradımdır deyu ba’dea-da’vâ ve’s-sü’ali merkûm Mustafa dahî cevâbında 

fil-hakika sene-i merkûme vakt-i harmân’ında bir minvâl muharrir onbeş kile hınta 

icratle müekkili mezbûr harmânımı döküb ikmâl ittiklerinde haddi müteccisi merkûm 

Mehmed Ali gelub mezkûr onbeş kile hıntayı benden taleb ve ben dahî merkûm 

Mustafa’nın emrunuz tamâmen merkûm Mehmed Ali’ye edâ ve teslim itmekle müekkili 

merkûma benim deyim kalmamışdır deyu bi’lâ emr defi’ ve teslime müdde’ası şer’an 

def’a Sâlih cenub-ı şer’î olmadığından sâlefü’z-zikr müdde’âya onbeş Menteşe kilesi 

hınta’nın müdde’î müekkil merkûm İsmail’e izâfetle vekil Yânî Efendi’ye defi’ ve 

teslimle merkûm Mustafa ilzâm oldahî ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-semânî ve’l-

‘ışrin min şehr-i Zilka’ade liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Not:11.ve müccekil-hizâne hâlen hicr-i ve terbiyemde bulunan. 

S.NO:55    

B.NO:110 

Megri Kazası’nın Lolis karyesi sâkinlerinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum 

milleti nisvânından zât-ı zîl vesîkada muharreru’s-sâmi kesan ta’rifleriyle ma’ruf 

Çanbika binti Dalamanlı Kostanti “m”takrîr-i kelâm idub bundan mütevellid /11 bi 

hücceti şer’iye vasî bulunduğum müteveffâ zevâm Heralembos veled-i Aleypavlus’un 

salebi sagîr evladlerı beş yaşında Aleku ile bir yaşında Heralembos’un nafaka vekisve 

behâsına muhtaç olub îtam sandığında mahfuz îtam-ı mezbûra’nın malından ikibin 

dokuzyüz seksen yedi guruş nakd-i mevcudları nemâsından mikdâr-ı kifâye nafaka farz 

ve takdîr olunmak murâdımdır didikde mezbûr Çanbika’nın takrîr-i meşrusa vâki’ 

muvâfık ve zikr-i âtî meblağ-ı kader-i ma’ruf idugi kezâlik zîl kitabda muharreru’s-sâmi 

kesan ihbârlarıyla ledi’ş-şer’î zâhir olmagla hâkim müvekki’ sadr-ı kitab Dubalı ve 

Sanmeâb Efendi hazretleri dahî işbu târih vesika’dan i’tibâren bir veche muharrir 

mübâliğ-i mezbûr’un nemâsından beher ayra otuz bir guruş sagîrân-ı mezbûrâne nafaka 

ve kisve behâsı farz ve takdîr buyurulub meblağ-ı mefruz mezkûri harç ve sarf veldü’l-
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hâce istidâne’ye mezbûre Çanbika’ya izin virilmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm el-hâdî min şehr-i Zilhicce liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

Megrili Pavli Efendi Eşmâ Tabadî  

Hacı Hakkı mahdumi muhtar Vasîl Efendi. 

B.NO:111 

Bu def’a Megri Kazası îtam müdürüyetine  ta’yîn buyurulan Megride mukîm 

Tavaslı Hüseyin Efendi oğlu Hasan Efendi’ye mevdu’ olan terekeye muğlak emvâl ve 

esba’ve sendât sıraya ve itâmıye vesâireyi sarfet veya ihtilas ider veya herne suretle olur 

ise olsun zimmetine akçe geçirir veya âhire geçmesine sebeb olur veya hilâf-ı emir ve 

nizâm hareketinden nâşî kavânin ve nizâmâtı mevzu’u hükmünce kendüsü’nün bir güna 

tazminat i’tâ itmesi lâzım gelir ve emvâl-i mezkûreden her birisi kendüsü’nün ikrârı 

veya mensub olduğu dâire de görülen muhâsebe ve evrak ile anlaşılır ise istihsâli hükme 

muhtaç olmaksızın lâzım gelen mübâliğ’in ma’ masârif doğrudan doğruya bi’lâ ta’allül 

tarafımdan te’diye ve ilfâya kefil bi’l-mâl ve zamin bulunduğu mübeyyin işbu senedim 

i’tâ kılunur /27 Mart 317 

Megride mukîm tüccardan Yorgi bâba Döni. 16000 azgır masken . 

Kefil bâba Develi oğlu Yorgi nâmında azgır mesken on altı bin guruş 

kıymetinde emlâki olduğu kayden anlaşılan işbu kefâletden dolayıda feydî bi’lâsına şerh 

virildiği mevruzdur ./28 Mart /317. emlak kâtibi (Yusuf Ziya ) 

Kefil mûmâileyh’in bu bâbdaki kefâlet-i şâyan kabul görmekle ‘alel’usül tasdîk 

kılınmışdır /28 Mart /318 

1mza            imza          imza                        Müdür malı vekilimre bulud 

(E.Bekir tasdîk)  (Mehmed sadık)       İbrahim Ethem 

Ması    saf    Megri Kâimümakâmı 

(Hasan)  Sadri kerin    Ali Rıza 

(Hasan)            Abdurrahman  

S.NO:56 

Ma’rufumuz bulunan Papa develi oğlu Yorgi işbu kefâlet senedi menderecâtını 

huzurumuzda ikrâr idub zîr yine bizzat imza eylemiş olmağla şâhidleriz. 

Kesteb karyesinde mukîm Lolis karyeli Arab Koca Nikola Veledi Yâni veled-i 

Yâni 

Megride mukîm mahkeme-i şer’î kâtibi kemâsal  

Halil bin Hasan  /Halil ‘ulema) aded 1. 
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İşbu kefâlet senedi Zîrinde Rumî kem’ıbâre muharrir olan imza Megri 

kasabasında Hükümet caddesinde Ke’ye hâne’sinde mukîm devlet-i ‘aliyye teb’ası’nın 

tüccardan papa Develioğlu Yorgi’nin imzası olduğu ve meâlen vakıf idügi ikrâr ile sâbit 

ve zât-ı ma’ruf ve bu bâbdaki kefâleti’nin mu’teber olduğu meclîs idâresi’nin 

tasdîkinden geçmiş olmağla yalkid elli guruş haraç olarak tasdîk kılınur /5 Zilhicce /219 

ve /2 Mart /318  

Megri Kazası mahkeme-i bidâyet musâvelât muharridi Mehmed Kâmil./2Mart 

/318. B.NO:112 

Aydın vilâyeti dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak Megri Kazasına tâbi’ 

Kasel’a karyesi ahâlisinden olub ‘asâkir-i şahâne’nin ikinci ordu hümâyununa mensub 

otuz birinci alayı’nın dördüncü taburu’nun ikinci bölüğü’nün dokuzuncu himâyesi 

efrâdından iken bundan akdem Polruz Hastahanesinde vefât iden Kasal’a karyesinden 

Hasan oğlu Mehmed nâmı diğer Memiş ibn-i Hasan’ın verâseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Dorkid’in binti Sâlih ile oğlu Ramazan ve kızı Hatice’ye munhasıra ve 

bunlardan başka verâseti ve terekesi’nin müstehak âhiri olmadığını muhassır zâsim 

cahidde evvele-i Megri’nin Kasilka karyesi ahâlisinden Kara Süleyman oğlu İbrahim 

ibn-i Süleyman ve Hacı İsmail oğlu Süleyman ibn-i İsmail’den bâverka-i müstevre 

seran ve ba’de karye-i mezkûrden Kara Süleyman oğlu Yusuf ibn-i Süleyman ve 

Himmeti kebhâ oğlu Himmet ibn-i Omer’den ‘alenen ledit-tezkiye ‘adetleri zâhire kazâ-

i mezkûrin Kasel’a karyesinden Mustafa oğlu Mustafa ile ibn-i Mustafa ile yine karye-i 

mezkûrden Mahmudcu oğlu Hasan ibn-i Hüseyn’in bi’l-muvâcehe bir nehiç-i şer’î 

şehâdetleriyle sâbit ve sübut verâsetlerine hâkim şer’il-ehak olduğu Megri 

mahkemesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ ‘aşr min şehr-i Zilhicce liseneti 

tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:113 

Aydın vilâyeti dâhilinde Menteşe Sancağına mülhak Megri Kazasına tâbi’ Selen 

Nahiyesi’nin Gölment karyesi ahâlisinden olub ‘asâkir-i şahânemizin ikinci ordu’yu 

hümâyunu’na mensub on altıncı alayı’nın ikinci taburu’nun birinci bölüğünde on 

üçüncü takımında iken bundan akdem vefât iden Gölment karyesinden köle oğlu 

Hüseyin ibn-i Musa ibn-i Mehmed’in verâseti pederi Musa ile vâlidesi Fatıma’ya 

munhasıra ve bunlardan başka verâseti ve terekesi’nin müstehak âhiri olmadığı muhâsır 

zâsim hâcedde evvele-i Megri’nin Gölment karyesinden Kılan oğlu Abdullah ile Megri 

Rolif libreti başı Leron’un Hasan Efendi ile Ramazan’dan bâverka-i müstevre seran ve 
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ba’de yine heyet-i merkûmândan ‘alenen ledit-tezkiye adetleri zâhire müteveffâ-i 

mezkûrun Gölment karyesinden Abdullah Efendi oğlu Mustafa ibn-i Abdâh ile yine 

karye-i mezkûrin Ya’kub oğlu Mustafa ibn-i Abdullah’ın bi’l-muvâcehe ber nehiç-i 

şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübut verâsetlerine hâkim şer’il-ehak olduğu Megri 

mahkemesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ ‘aşr min şehr-i Zilhicce liseneti 

tis’ate ‘aşr veselâsemiete e elf. 

S.NO:57    

B.NO:114 

Megri Kazasına tâbi’ Üzümlü karyesinden zâtı zîl vesîkada muharreru’s-sâmi 

kesan ta’rifleriyle mu’arrif Hatice binti İsmail meclîs-i şer’îmiz et-tevkirde takrîr-i 

kelâm ve ta’biri ‘anil-meram idub hâlen zevcim bulunan Üzümlü karyesinden Kalemci 

oğlu Mehmed çavuş nâm-ı kimesne’yi bi’lâ nafaka velâ müneffiki şer’î on seneya 

mütecâviz ile kapularında süründürmekde olduğundan cins-i nafaka ve kisve behâmdan 

şimdiye kadar bir nesne dahî virmediği cihetle zevcim mezbûr Mehmed çavuş üzerine 

kıbel-i şuru’dan mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlubumdur didikde 

mezbûre Hatice’nin takdîr-i meşrusı vâkı’a mutâbık ve zikreâtî meblağ-ı kadar-ı ma’ruf 

olduğu şafak-ı sahihatü’l-kelimât ihbârlarıyla ledi’ş-şer’illânur zâhir ve mukarrar 

olmağın hâkim-i muvakki’ sadr-ı kitab duble ve hüsnemeâ Efendi hazretleri mezbûre 

Hatice Hatun’u ba’de’t-tahlif eş-şer’î zevcî Mehmed üzerine işbu târih mücenden 

i’tibâren mecîdiye yigirmi bir guruş hesabiyle şehrî üçer aded seym-i mecîdî nafaka farz 

ve takdîr buyurub meblağ-ı mefruz mezkûrî nafaka ve kisve vesâir levâzım-ı 

zaruriyesine harç ve sarf ve ledil-hâce istidâne’ye zevci mezbûr Mehmed çavuş üzerine 

rucu’a mezbûre Hatice Hatun’a izin virmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u vel’ışrin min şehr-i Zilhicce liseneti ‘aşr ve selâsemiete ve 

elf. B.NO:115 

Megri Kazasına tâbi’ Kara çulha karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Gâzihan oğlu Ahmed ibn-i Ali’nin salebi sagîr oğulları Ya’kub ve Ahmed Ali ile 

ve salebiye-i sagîre kızları Şehriye ve Hatice’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan 

bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile 

mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden gelmeğe kâdire idügi zil-kitabda muharreru’s-sâmi 

kesan ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagâr-i merkûmun vakt-i 

rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti 

mezkûreyi bir veche muharrir kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya 



 208

ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü 

min şehr-i Muharrem liseneti vel’ışrun ve selâsemiete ve elf. 

Ve gayrihim. Karye-i mezkûrden İlaksa oğlu Halil 

Kara çulha karyesinden Salih Efendi zâde Mustafa Efendi. 

S.NO:58    

B.NO:116 

Menteşe Sancağına mülhak Megri Kazasına tâbi’ Kargı karyesi sâkinelerinden 

iken bundan akdem vefât iden micâkez Hasan kerimesi Hatice binti Hasan’ın verâseti 

lâb er karındaşı Hasan Hüseyin ile lâb kız karındaşı gâibetü anil-meclîsi şerife’ye 

munhasıra ve bunlardan başka vârisi ve terekesi’nin müstahak âhiri olmadığı muhâsır-ı 

zâm câhidde evvelen Yanıklar karyesi muhtarı Süleyman bin Kerim ile karye-i 

mezkûrden Tekeli Hacı Mehmed’den ve yine Günlükbaşı karyesi imamı İbrahim oğlu 

Mustafa ve Musa oğlu Ahmed’den seran ve ba’de yine merkûmândan ‘alenen ledit-

tezkiye adetleri zâhir olan Yanıklar karyesinde Göde oğlu Abdurrahman ve Günlükbaşı 

karyesinden Kara Fatıma oğlu Ahmed’in bi’l-muvâcehe ber nehiç-i şer’î şehâdetleriyle 

sâbit ve sübut verâsetlerine hâkim şer’il-ehak oldukdan sonra vârisi mezbûrândan Hasan 

Hüseyin “m” Kargı karyesinden Gâzi oğlu takırlı Mustafa tarafından zikreâtî da’vâ da 

red cevâba ve Salih ibrâya vekil-i müseccil şer’îsi da’vâ vekillerinden Yahya Efendi 

ibn-i Hüseyin Efendi muvâcehesinde takrîr-i kelâm idub mevrusum müteveffiye-i 

mezbûre hayatında el-memât yedinde mal-ı olan bin üçyüz yigirmi guruş kıymetli bir 

çift öküz ve buzağlı iki sığır ve biri erkek diğeri dişi iki dana’dan hissa-i erşubeme 

isâbetle selesi olan sekizyüz seksen guruş’un veyâhud hayvanât-ı mezkûre’nin ‘înen 

tarafıma teslimi tenbih olmak muradımdır deyu ba’de’d-da’vâ ve’s-süâl vekil-i merkûm 

Merî Efendi dahî emvâli mezkûre’nin yedinde bulunmağını ikrâr ve i’tiraf itmekle 

emvâle-i metrûke-i mezbûreden mudde’î merkûm Hasan’ın hissasine isâbet iden 

selesini i’tâ ve teslime muvekkil-i merkûm Takırlı Mustafa’ya izâfetle vekil-i merkûm 

Yahya Efendi’ye tenbih olunduğu bit-tescîl-i i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sânî 

‘aşr min şehr-i Muharrem liseneti tis’ate ‘aşr ve selâsemiete ve elf. 

 

B.NO:117 

Karaçulha ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Gâzihan oğlu Ahmed bin 

Ali’nin verâseti vâlidesi Aişe binti Hasan ile zevce-i menkûha-imetrukesi E’mi binti 

Omer ve diğer zevce-i menkûha-imetrukesi Fatıma binti Abdurrahman ve E’mi’den 
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mütevellid salebi sagîr oğulları Ya’kub ve Ahmed Ali ve salebiye-i sagîre kızları 

Şehriye ve Hatice ve hemel-i mevkufesine munhasıra olduğu tahakkukundan sonra 

sagâri mezbûrâ’nın bi hüccet-i şer’iye vasılları vâlideleri E’mi’nin ma’rifeti ve ma’rifet-

i şer’ile tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan 

müteveffâ-i merkûmun terekesi defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren 

fi’l-yevm es-sâlisü min şehr-i Muharrem liseneti vel’ışrun ve selâsemiete ve elf. 

1/Ma’ tay kısrak      /350 

1/Erkek gerinci deve      /600 

1/Durum deve      /200 

1/Dişi deve       /300 

Mehmed ile müşterek  

1/Koca öküz       /62 20 

80/Ma’ kuzu koyun      /35 20 

3/Siyah keçi        

1/Erkek merkeb      /150 

6/Arı kovanı       /120 

Müftü Hüseyin Efendi zimmetinde hâlâ sıgır meblağ  

10/Yaylada mezru’ hınta kile    /70 

7/Sahilde mezru’ hınta kile     /50 

20/Yayla anbarında hınta kile    /140 

1/Çift tüfenk       /100 

3/Turlik keçe       /90 

1/Ufak müsta’mel keçe    /20 

1/Müsta’mel Neharlık     /20 

2/Müsta’mel kıl çuvalı çift    /50 

Nehas ka       /10 

Hırdavât       /10 

1/Sahilde hâne bâb      /300 

Sahilde anbar tefif hissasi     /50 

Yaylada dört göz anbarın tefif hissasi   / 

Resm-i kısmet   : 7145 20 

       0178 75 

                ------------ 
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Dellâliye    : 6966 25 

        0143 00 

    ------------ 

Kaydiye    : 6823 25 

            010 30 

    ------------ 

Pul behâ    : 6812 35 

                   4 20 

    ------------ 

Emvâl-i gayri menkul bedeli :6808 15 

       450 

    ------------ 

Sahîhü’l-bâkî    :7258 15 

S.NO:59 

Nakalli yekün      /7258 15 

Hissa-i E’mi Aişe      /1209 29 

Hissa-i zevce-i mezbûr E’mi    /453 26 

Hissa-i zevce-i mezbûr Fatıma   /453 26 

Hissa-i ibn-i sagîr Ya’kub    /1285 13 

Hissa-i ibn-i sagîr Ahmed Ali   /1285 13 

Hissa-i hemel-i mevkuf Abdâh   /1285 13 

Hissa-i binti sagîre Şehriye    /642 26 

Hissa-i binti sagîre Hatice    /642 26 ---küsur /2 

Bi’lâda muharrir tereke îtâm müdürü İbrahim ve şer’iye kâtibi Halil Efendi’ler 

ma’rifetleriyle tahrîr ve taksîm olunarak hissa-i Emî mezbûr Aişe’ye bin ikiyüz dokuz 

guruş yigirmi dokuz pâre ve hissa-i zevcin Ummi ve Fatıma’ya dörtyüz elli üç guruş 

yigirmi altışa pâre ki cem’an ikibin yüz onyedi guruş bir pâre yedlerine teslim olunarak 

yigirmi altışar pâre ki cem’an beş bin yüz kırk bir guruş ondört pâreyi îtam sandığına 

teslim itmek üzre vasî mezbûr vâlideleri Ümmi Hatun’a teslim olunduğu îtâm müdürü 

ve şer’iye kâtibi’nin inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:118 

Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi ahâlisinden ve Kuyumcu esnafından Komîdî 

oğlu Nikola tarafından va’vâsı âtî ezzekerin son derecesine kadar vekil-i müseccil-i 
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şer’îsi Megride mukîm da’vâ vekillerinden Hacı Yâni Kostantiniye ve meclîs-i şer’işerif 

olunurda kazâ-i mezkûrin Lolis karyesi’nin Yukarı Mahallesinde ve teb’a-i devlet-i 

‘aliyye’nin Rum milletinden ve Değirmenci esnafından Kastî oğlu Yorgi Veledyavli 

muvâcehesinde vekil-i mezbûr Yâni Efendi takrîr-i kelâm idub geçen üçyüz on beş 

senesi mâliyesi şehr-i Kanun-ı sânisinde mezbûr Pavli’nin Göcek karyesinde anbaradda 

müddehir zâhiresinden karye-i mezkûreden üç yüz onaltı senesi Nisan’ında teslim ancak 

üzre beher kilesi beş guruş yigirmi pâre olmak üzre yüz altmış kile mısır darısını 

müvekkilim merkûm Komidî oğlu Nikola’ya bey’ve furûhat ve semeni olan seym-i 

mecîdiye yigirmi bir guruşdan sekizyüz seksen guruşu na’ibâ biha ahz ve kabz ile 

müvekkilimin zimmeti ibrâ itmiş iki mezkûr yüz altmış menteşe kilesi mısır darısını 

elhâletihimize müvekkilime teslim itmiş olmağla mezkûr darıyı ‘înen ve yâhud muhiti 

olan sekizyüz seksen guruş’un ikiyüz murâdımdır deyu ba’ded-da’vâ ve’s-süâl merkûm 

Yorgi dahî cevâbında fil-hakika ol mikdar darıyı bir minval muharrir mevcudumdan 

beyi’ ve oldahî şerâ ve vakt-i mezkûrde teslime hâzır bulunmuş isemde gelub karaz 

itmediği cihetle mezkûr yüz altmış kile darıyı âhire beyi’ aldım deyu müdde’î’nin beyi’-

i da’vâ’sını ikrâr ve teslimine gelince meblağ-ı mecmu’-ı mezkûre marışu yüz kırk sekiz 

guruş yigirmi pâre olduğu ikrâr-ı ma’adâ ziyâde defi’ ve teslim da’vâ’sını inkâr idecek 

vekil-i mezbûr Hacı Yâni Efendi’den ziyâde mudde’asına mutabık-ı beniyye taleb 

olundukda ‘adüvvül isrârdan ve Hristiyan milletinden Lolis karyesi’nin Aşağı 

Mahallesinden ve rençberândan İsgilyanuz oğlu Yorgi Veledi Duma seral-iştihad 

meclîs-i şer’iye hâzır olub suâl olundukda üçyüz onbeş senesi Şehr-i Kanun-ı sâni’sinde 

Lolis karyesinde Zübetin Menol oğlu adaşın magâzesinde  

S.NO:60 

Üçyüz altı senesi Nisan’ında Göcek karyesindeki anbarında müddehis 

zâhiresinden teslim itmek üzre işbu hayır bi’l-meclîs Kasti oğlu Yorgi Veledi Pavli işbu 

vekil-i mezbûr Hacı Yâni Efendi’nin müvekkili Komîdi oğlu Nikola’ya mihr-i kilesi beş 

guruş yigirmi pâreden yüz altmış kile mısır darısını beyi’ ve furuhât eylediğini ve şehr-i 

mezkûrde teslim ideceğini ve semeni olan sekizyüz seksen guruşu bi temâmiha ahz-ü 

kabz ve müvekkil-i mezbûrun zimmeti ibrâ vesini iştihad itmekle ben dahî ikrâr-ı 

mucebince hususî mezkûre şâhidim ve şehâdet dahî iderim didikden sonra diğer şâhid 

Lolis karyesi’nin Aşağı Mahallesinden ve bakkal esnafından Yorgi Adanasın Veled-i 

Yorgi liecliş-şehâde meclîs-i şer’iye gelib şâhid-i mütegaddim Yorgi’nin şehâdeti 

tamîki şâhidim ve şehâdet idirerum deyu edâsını şehâdet-i şer’iye eylediklerinden 
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‘A’iliye-i merkûm sened-i mezkûri i’tâ eylediğini ve şâhidler muvâcehesinde ikrâr-ı 

deyn eylediğini ikrâr ve i’tiraf iderek şu ikrârını kâziben eylediğini ‘ilâve kefti’âr 

itmekle ikrâr-ı müşer-ruhunda kâzibü’l-hadikına müdde’â aleyh merkûma teklif yemini 

gelub icrâ ettiği cihetle mevkufun geçen müdde’â’ya yüz altmış kile zâhire’nin 

misillüyatdan olmağla ‘înen müdde’î-i merkûma teslime gıyâben tenbih olduğu Megri 

mahkemesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâni ‘aşr min şehr-i Muharrem 

liseneti vel’ışrun veselâsemiete ve elf. 

B.NO:119 

Megri Kazası îtam müdüriyetine  ta’yîn buyurulan Ören karyesinde mukîm 

İbrâdili İbrahim Efendi ibn-i İbrahim’e mevdu’ olan tereke’ye müte’allik emvâl ve eşya 

vusundan mirye ve îtâm’a vesâire’yi sarfet veya iflas ider veya her ne suretle olur ise 

olsun zimmetine akçe geçirir veya âhiri geçene sebeb olue veya hilât-ı emir ve nizam 

hareketinden nâşı kavanin ve nizâmât-ı mevzu’a hükmünce kendüsünün bir günâ 

tazminat i’tâ itmesi lâzım gelur ve emvâl-i mezkûreden her birisi kendüsünün ikrâr-ı 

veya mensub olduğu dâirede görülen muhâsebe ve evrak ile anlaşılırsa istihsâl-i hükme 

muhtaç olmaksızın lâzım gelen meblağın ma’ mesarıf doğrudan doğruya bi’lâ ta’allül 

tarafımdan te’diye ve ilkâya kefil bi’l-mâl ve zâmin bulunmasını mübeyyin işbu 

senedim i’tâ kılındu (12 Muharrem /320 ve / 7 Nisan 318 ) 

Ören karyesinden Pehlivan Ömer oğlu (Osman ) 

Ruhsat azgır mesken /48000 

Kefil Osman nâmında bir veche bi’lâ kırksekiz bin guruş kıymeti mahzülü arazî 

olub işbu kefâlet-i vâkı’asından dolayı kaydi bi’lense haczi şerhi verilmişdir./8 Nisan 

/318 (virgi kâtibi Yusuf Ziya ) 

Kefil Osman nâmında emlak kaydı mucebine emlak arazisi bulunmağla ve bu 

kefâletden dolayı hacz-i şerhi verildiği ma’ruzdur /8 Mart  

                   Vekil kâtibi Tapu 

               (Mehmed) 

Kefil mûmâileyhin bu bâbdaki kefâleti şâyan kabul görmekle ‘alel-‘usül tasdîk 

kılınmışdır./ 8 Nisan /318 

A’za    a’za  a’za   kâtibi muharrem  sadr-ı malı     

Yâni      Ebubekir Sıddık Mehmed Sadık       

Vekil sıra Lolid maci   maib 

Delulus         Hasan Hasanî           Sâdettin 
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Kâimümakam         kaza-i Megri  

  A.Rıza 

  Es-seyd  

  Abdurrahman  

  Şükrü     

Ma’rufumuz bulunan Pehlivan ‘Ömer oğlu Osman işbu kefâlet senedi 

münderecâtını huzurumuzda ikrâr idub zeyrine bizzat tahmin eylemiş olmağla şâhidleriz 

Aldırın karyesinde mukîm kurdoğlu Süleyman bin Hacı Mehmed  

Megride mukîm Belediye kâtibi Eşref bin Murad. (Mehmed) 

             (Eşref)          Numra /29 

S.NO:61 

İşbu kefâlet senedi zîrinde mevzu’-ı mihr-i Megri Kazasına tâbi’ Ören 

karyesinde mukîm devlet-i ‘aliyye teb’asından Pehilvan Ömer oğlu Rençber Osman 

ağa’nın mihr-i zâtisi olduğu ve malına vâkıf idügi ikrâıyla sâbit ve zâtı merkûmân Eşref 

Efendi ve Süleyman ağa ta’rifleriyle ma’ruf ve bu bâbdaki kefâletin mu’teber olduğu 

meclîs-i idâre’nin tasdîkinden anlaşılan olmağla bi’l-kayd elli guruş harcı alınarak 

tasdîk kılındı (23 Muharrem /320 ve 8 Nisan 318 / numru /10 

Megri mukâvelât  

Muharriri Kâmil. 

B.NO:120 

Megri Kazasına tâbi’ Buhsullu karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Deve oğlu menlâ Osman ibn-i Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûha-imetrukesi 

Huri binti Hasan ile salebi sagîr oğulları Mehmed ve Hasan ve Hayrullah ve salebiye-i 

sagîre kızı Hatice’ye munhasıra olduğu tahakkuk ittikden sonra sagâr-i mezbûrin vasî-i 

mensubeleri vâlideleri Huri’nin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve furuhât olunan müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki bir 

veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm ‘aşr min şehr-i Muharrem liseneti 

vel’ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Dişi koca deve     /300 

1/Kısur  öküz      /255 

1/Danalı kara sığır     /250 

1/Sini      /20 

1/Çanak     /15 
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1/Delitan      /5 

1/Döşek      /20 

1/Yorgan      /20 

1/Yasdık     /5 

1/Çuval     /10 

1/Tek tazının      /50 

Hırdavât-ı münezzil      

Resm-i kısmet   : 1000 

      0025 

    -------- 

Dellâliye    :  975 

         20 

    -------- 

Kaydiye    : 955 

        01 20 

    ------------ 

Pul behâsı    : 953 20 

        01 10 

    ------------ 

      952 10 

Hissa-i zevce-i mezbûr Huri     /119 

Hissa-i ibn-i sagîr Mehmed     /238 

Hissa-i ibn-i sagîr Hasan     /238 

Hissa-i ibn-i sagîr Hayrullah     /238 

Hissa-i binti sagîre Hatice     /119      küsur pâre /10 

S.NO:62 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak zevce-i mezbûr Huri’nin hissasine isâbet iden 

yüz ondokuz guruş bi’ılm ve hayr yedine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr Mehmed’e 

isâbet iden ikiyüz otuz sekiz ve hissa-i ibn-i sagîr Hasan’a hissasine ikiyüz otuz sekiz ve 

hissas-i ibn-i sagîr Hayrullah’a sabet iden kezâlik ikiyüz otuz sekiz guruşla hissa-i binti 

sagîre Hatice’ye isâbet iden yüz ondokuz guruşga cem’an sekizyüz otuz üç guruş’un 
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vasî mensubeleri vâlideleri Huri’ye teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî 

şerh verildi. 

B.NO:121 

Megri Kazasına tâbi’ Serak karyesinde müsâfireten mukîm Tahtacı aşiretinden 

sahibü arz-ı hâl Ali oğlu Velice ibn-i Ali meclîs-i şer’işerifde taraf-ı şuru’dan husumeti 

râyi olunan beytül-mâl me’muru İbrahim Ethem Efendi vekil-i mâl-ı Refik Mehmed 

Efendi hâzır olduğu halde belediye kalfası Dursu ve Los veled-i fehlü muvâcehesinde 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idub işbu meclîs-i şer’ide mu’âyene olunan ve merkûm Dursu ve 

Los’unun refi’ ittigi ya’ız tonda on yaşında orta boylu bir reisi dişi istirâ ben gününi 

ta’yîn idemegim/315 senesi Şubatı zarfında aylıklara da meysini Karagül oğlu 

İbrahim’den bin guruş semen-i merfu’la iştirâ itmelik ve olvechle sülük-i mülküm de 

Duman dağında râ’î idilmekde iken bundan bir sene mukaddem sâli’ itmişdim. El-

hâletihinde Megri Belediye kalfasıDursu Velos nezdinde bulmamla ister mezkûrin 

elvirilmesi muradımdır deyu da’vâ’yı merkûm Dursu ve Los dahî cevâbında mezkûr 

iştirâ üçyüz onaltı senesi teşrin-i sânisi’nin yigirmi beşinci günü lekata hükmünde bâde 

olarak mâl müdürünü ve mahkeme ma’rifetiyle müzâyede’ye konuldukda ra’niyat-ı nâs 

‘ınkıtâ’ından sonra Megride mukîm Helvacı Ergeri üzerinde beşyüz seksen guruş 

semen-i misliyle takarrun iderek iştirâ ittiğinde ben dahî merkûm Ergeri’den târih-i 

istirâsından bir mâh-ı sonra on aded Fransız lirası bedel ile merkûm Ergeri’den iştirâ 

ittim deyu mârul-beyân-ı mezkûr iştirâ mâl müdüri vekili Mehmed Efendi’nin tasdîkle 

müdde’î merkûmun mülkiyet da’vâsını inkâr idecek müdde’î mezbûr-ı ‘aliye bir veche 

muharrir müdde’asını her biri evvele-i Megri’nin İslam Mahallesi imamı Mehmed 

Rüşdü ve muhtar-ı evveli Tavaslın Hasan ve sâni muhtarı Kalaycı oğlu Ahmed’den 

bâverka-i müstevre seran ve ba’de mahalle-i mezkûr ahâlisinden Hacı Salih Efendi zâde 

Hasan Efendi ve Mehmed oğlu İsmail’den ‘alenen ledit-tezkiye adetleri zâhir olan 

Tahtacı aşiretinden Kör Veli oğlu Cerid Ali ibn-i Veli ile Koca İbrahim ibn-i Ali nâm-ı 

kimesnelerden her biri başka başka müttefikül-lafza ve almasını bi’l-muvâce ber nehiç-i 

şer’i şehâdet itmeleriyle ba’del-hüküm vel-hulf mevcud marul-beyân isterek bedeli olan 

beşyüz seksen guruş’un müdde’îyi ‘aliyye’ye defi’ ve teslime beytül-mâl me’muru mal 

müdürü İbrahim Efendi’ye izâfetle vekil-i mezbûr Mehmed Efendi’ye tenbih olunduğu 

Megri mahkemesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü vel-‘ışrun min şehr-i 

Muharrem liseneti ‘ışrin veselâsemiete ve elf. 

S.NO:63    
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B.NO:122 

Menteşe Sancağına Megri Kazasına mülhak Eşen nahiyesi’nin Kesteb karyesi 

ahâlisinden iken üçyüz senesnde mülkü nizâmiye’ye gidub silah altında vefât iden 

Mehmed oğlu bin Hasan’ın verâseti liebeveyn kız karındaşı Emine binti Hüseyn’e 

munhasıra olduğu ve bundan başka verâseti ve terekesi’nin müstehâk âhiri olmadığı 

muhâsır-ı hasım câhidde evvele-i Megri’nin Kesteb karyesinden Kara Hasan oğlu 

Mehmed Ali ibn-i Hasan ile karye-i mezkûrden Çeşte oğlu Feyzullah ibn-i Ali nâm-ı 

kimesnelerden bâverka-i müstevre seran ve ba’de yine merkûmândan ‘alenen ledit-

tezkiye adetleri zâhir Kesteb karyesinden Koca Ali oğlu Hasan ve Koca göz oğlu Molla 

Mustafa’nın bi’l-muvâce ber nehiç-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübut verâsetlerine 

hakim-i şer’il-ehak olduğu Megri mahkemesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-

sâbi’ vel’ışrin min şehr-i Muharrem liseneti vel’ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:123 

Köyceğiz Kazasına tâbi’ Kalıngöz karyesinden sahib-ü arz-ı hâl Habur oğlu 

Halil İbrahim ibn-i Mehmed “m” Muğla kasabası ahâlisinden olub Megride mukîm 

ma’den çavuşlarından Mustafa ibn-i Hacı Abdâh muvâcehesinde da’vâ ve takdîr-i 

kelâm idub işbu meclîs-i şer’î de mu’âyene olunan Kara kır tonlu beş yaşında çıkma 

binek tarafındaki kulağı çaprık sol kulağı uzun arka ayakları’nın ikiside sekel ve 

kuyruğu kır bir seis erkek barkir benim netâcen malım ve mülküm olub yedimdeki 

bundan iki mâh-ı mukaddem üçyüz on yedi senesi Şubatı’nın on ikinci günü Köyceğiz 

Kazası’nın Dalyan karyesi civarında ra’î idilmekde iken zıya idub buna işbu hâzır bi’l-

meclîs Mustafa çavuş yedinde bulmamla mezkûr barkerin elvirilmesi muradımdır deyu 

ba’de’d-da’vâ vel-istindak oldahi cevâbında fil-hakika bu i’lâmatları hâvî bir reisi 

barkire vaz’ıyed ider ise de üçyüz onyedi senesi Şubatı zarfında Köyceğiz Kazasına 

tâbi’ Kavakarası karyesinde ve karye-i mezkûr ahâlisinden Ümmet oğlu Yusuf ile Kabta 

taifesinden Arab Hüseyin nâm-ı kimesnelerden ondört mecîdiye semeni merfu’la iştirâ 

ittiğini beyânla mülketib da’vâsını inkâr idecek müdde’î mezbûr Halil İbrahim bir veche 

muharrir müdde’âsını her biri evvelen Rodoslu olub Megride sâkin Kalıkçı esnafından 

ve venya Mehmed reisi ibn-i Abdurrahman ve Hacı Hüseyin oğlu Osman ibn-i 

Hüseyin’den bâverka-i müstevre seran ve ba’de yine merkûmândan ‘alenen ledit-

tezkiye adetleri zâhir ve nümâyan olan Köyceğiz Kazası’nın Beloyi karyesinden 

Değirmenci oğlu Halil ibn-i Mustafa ile kaye-i mezkûrden Kürdoğlu Ramazan nâm-ı 

kimesnelerden her biri başka başka müttefikül-lafza ve almağı bi’l-muvâce hayvan-ı 
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mezkûrin müdde’î merkûmun netâcen malı idügi ber nehiç-i şer’î şehâdet itmeleriyle 

ba’del-hülf vel-hüküm mucebiyle marul-beyân barkerin müdde’î merkûm Halil 

İbrahim’e defi’ ve teslime merkûm Mustafa çavuş’a tenbih olunduğu müseccil ve i’lâm 

olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ vel’ışrin min şehr-i Muharrem liseneti vel’ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

S.NO:64 

Megri Kazasına tâbi’ Çatallar karyesinden olub bundan akdem vefât iden 

Karamanlı oğlu Mehmed bin Mustafa verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Kezban 

binti Osman ile salebi sagîr oğlu Mustafa ve salebiye-i sagîre kızı Fatma’ya muhassıra 

olduğu tahakkukundan sonra sagîrân-ı mezbûrâtın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan 

bi hüccet-i vasî nasb ve ta’yîn olan vâlideleri Kezban binti Osman’ın ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrin 

muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikr olunur tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü min şehr-i 

Safer liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Erkek kara deve     /660 

1/Durumlu dişi deve     /910 

1/Dişi merkeb     /160 

4/Ma’ kuzu koyun     /220 

3/Mansır koyun     /90 

1/Oğlu keçi      /28 

2/Çanak     /10 

1/Reykan      /5 

1/Bakır     /5 

2/Köhne çuval     /10 

Hırdavât-ı münezzil . 

Hâzır sene 320 tarih adediyle merkûm bir kısasa i’lâm mucebince Zeyneb’e 

verilen        /2128 

              003 10 

       ------------ 

Zevce-i mezbûre Kezban’ın nikahı olub minhâ      : 1624 30 

         150 

       ------------- 

Resm-i kısmet      : 1474 30 
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             36 35 

       ------------- 

Dellâliye       : 1437 35 

             20 15 

        ------------ 

Kaydiye       : 1408 20 

               2 5 

        ------------ 

Pul behâ       : 1406 20 

               1 30 

        ------------- 

          1404 70 

Hissa-i zevce-i mezbûre Kezban    /174 24 

Hissa-i ibn-i sagîr Mustafa     /819 16 

Hissa-i binti sagîre Fatıma     /409 28 

Küsur pâre       /2 

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezkûre Kezban’a isâbet iden yüz yetmiş beş guruş 

yigirmi dört pâre bi’ılm ve hayr yedine teslim hissa-i ibn-i sagîr Mustafa’ya isâbet iden 

sekizyüz on dokuz guruş on altı pâre ile hissa-i binti sagîre Fatıma’ya isâbet iden 

dörtyüz dokuz guruş yigirmi sekiz pâreden cem’an bin ikiyüz yigirmi dokuz guruş dört 

pâre’nin îtam sandığına teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:65    

B.NO:125 

Megri Kazasına tâbi’ Ovacık Hastahane karyesinden sahibü arz-ı hâl Abdâh oğlu 

Ali çavuş ibn-i Abdâh “m” bundan akdem verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Kezban 

binti Osman ile sagîr oğlu Mustafa ve salebiye-i sagîre kızı Fatıma’ya munhasıra olarak 

vefât iden Karamanlı oğlu Mehmed bin Mustafa’nın zevce-i metrukesi Kezban ve îtam 

merkûmân’a lieclil-müdâfa’a vasî nasb olunan îtam müdürü İbrahim Efendi ibn-i 

İbrahim muvâcehesinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idub merkûm Karamanlı oğlu müteveffâ 

Mehmed hayatında malından virmeden (25 Ramazan sene /319 tarihinde üçyüz yigirmi 

guruş ve i’lâm  rusumî olub /5 Mart /318 tarihinde yüz onbir guruş otuz pâre istikrâz ve 

kabz ve umûruna sarf ve istihlâk idigi dörtyüz otuz bir guruş otuz pâre ile vefâtında 
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techîz ve tekeffüne sarf ittiğim yüz yigirmi dört guruş yigirmi pâre ki min haysül-

mecmu’ beşyüz elli altı guruş on pâre’yi bana ta’diye itmeksizin vefât ve tereke-i 

vâfiyesine vasî merkûmla ve tereke-i kebîresi vazî’ulyed ider olduklarından meblağ-ı 

mezkûrin tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan elverilmesi muradımdır deyu ba’ded-da’vâ 

ves-süâl onlar dahî cevablarında tereke-i müteveffâ-yı merkûma vazî’ulyedlerini ikrâr-ı 

mâ’adâ deyn-i da’vâsını inkâr idecek müdde’î merkûmdan bir veche müdde’â da’vâsına 

mutâbık bi’line taleb olundukda evvelen bâverka-i müstevre hastahane karyesi imamı 

Hasan bin İbrahim ve muhtar-ı sânisi Ali Raylı oğlu Kadir bin Ali’den seran ve ba’de 

yine merkûmândan ‘alenen ledit-tezkiye adetleri zâhir olunan aduvvun isrâr-ı 

müslimeynden Çatallar karyesi ahâlisinden ve Rençberândan Kaşlı oğlu Yusuf bin 

Osman ve hastahane karyesi halkından Tahinci oğlu Mehmed bin Omer’den her biri 

başka başka meclîs-i şer’iye hâzıran olub eşral-istişhâd süâli oldukda müteveffâ-yı 

merkûm Karamanlı oğlu Mehmed’in müdde’î merkûm Ali çavuş dörtyüz otuz bir guruş 

otuz pâre borcu olub bi’lâ te’diye vefât ittiğine ve yüz yigirmi dört guruş yigirmi pâre 

dahî müteveffâ’nın techîz-i tekeffüne sarf eylediği meblağ olub cem’an beşyüz elli altı 

guruş müdde’î Ali çavuş’a borcu olduğuna şâhidiz ve şehâdet dahî ideriz deyu her biri 

müttefikül-lafza ve almağı şehâdet ittiklerinde müdde’î merkûma meblağ-ı medde’â’ya 

mezkûrî müteveffâ-i merkûmun hayatında ahz ve kabz ittiğine dâir teklif olunan yemini 

kabul ve icrâ  itmeğin mucebince bir veche müdde’â beşyüz elli altı guruş on pâre’nin 

müteveffâ-yı merkûmun terekesinden müdde’î merkûm Ali çavuş’a edâ ve teslime îtam-

ı mezbûrâne izâfetle îtam müdürü İbrahim Efendi’ye ve zevce-i mezbûr Kezban tenbih 

olunduğu i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü ‘aşr min şehr-i Safer liseneti ‘ışrin 

ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:66    

B.NO:126 

Megri Kazası’nın nüfus-ı Megri kasabasında sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Rodoslu Hacı Ahmed Ali zâde Salih Efendi ibn-i sagîr Ahmed Ali’nin salebi sagîr 

oğlu Ali ve salebiye-i sagîre kızı Sıdıka’nın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir 

vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf 

ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdir idügi zîl kitabda muharrerüs-sâmi 

kesan ihbârlarıyla lediş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîrân-ı mezbûrâ’nın 

halleri ve Cumâli Efendi ibn-i Osman Efendi îtam-ı mezbûran Ali ve Sıdıka’nın vakt-i 

rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyet-
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i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve ilzâm 

ittikden sonra yine mûmâileyh Cumâli Efendi meclîs-i şer’işerif olunurda takrii kelâm 

iderek müteveffiye hemşirem Cemriye Hanımdan mütevellid hâlen mücerri şebriyemde 

bulunan işbu vasî bulunduğum Efendi ibn-i Hacı Ahmed evladları dokuz yaşında Ali ve 

dört yaşında Sıdıka’nın emvâl-i nakdiyesinden yedimde mevcud yedibin yüz yigirmi 

sekiz guruş’un menisinden miktâr-ı kifâye nafaka-i farz ve takdîr olma’a muradımdır 

didikde mûmâileyh Cumâli Efendi’nin takdîr-i meşrusı raki’-i mutâbık ve zikr-i altı 

meblağ-ı kadar ma’ruf ider ki kezâlik zil vesîkada muharrerus-sâmi müslimeyn 

ihbârlarıyla lediş-şer’î zâhir olmağla hakim-i müvekki’ Efendi hazretleri dahî işbu tarih 

vesîkadan i’tibâren bir veche muharrir mubaliğ-i mezbûrin menüsinden beherine yetmiş 

guruş mikbirân-ı mezbûrâne nafaka ve kisve behâsı farz ve takrîr buyurub meblağ-ı 

ma’ruz-ı mezkûri harç ve sarfa ve ledil-hâce istidâneye mûmâileyh Cumâli Efendi izin 

virilmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü ‘aşr min şehr-i 

Safer liseneti ‘ışrin veselâsemiete ve elf. 

Muhtar-ı evvel Tavaslı Hasan Şevkî Ağa  

Megri’nin İslam Mahallesi imamı Mehmed Rüşdi Efendi  

B.NO:127 

Ma’ruz Abdudda’i kimesne ledevam Omer devlet-i ‘aliyyetül-Osmaniye. 

Nezâret-i evkâfı hümâyun mülükâne mülhak ukafdan  

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Muğla Sancağına tâbi’ Megri iskelesinde 

müteveffâ Osman Efendi nâm-ı sahibül-hurriya’nın binâ ve ihyâ eylediği cami’î şerif 

vakfından olmak üzere yevmi bir akçe vazife ile bâbrâti Alişan hitâbet cihetine 

mutasarrıf olan Mehmed Efendi ibn-i Omer nâm-ı halife bundan akdem vefât idub 

hizmeti mezkûre mahal ve mezkûr Mehmed Efendi’nin salebi oğlu Mustafa Nahil ve 

ma’lül olub nüfus-ı cedîdesi’nin Megri kasabasına mensub elli bir de iki adediyle 

mukayyid ve sini isniman-ı nefîmeye mülecâviz taleb olarak redlife menkul idügi nüfusî 

me’muri’nin üçyüz onyedi senesi Nisanı’nın yigirmi sekizinci tarihle mevzi’ 

derkenarından anlaşılan müteveffâ-yı merkûm Mehmed Efendi’nin Hafîdi Salih Efendi 

ibn-i merkûm Mustafa Megri idâre meclîsinde livâ evkâf müdürü Cemil Efendi hâzır 

olduğu halde ledil-imtihan ehliyeti nümâyan olmağla cihetin mezbûrin müteveffâ-yı 

merkûm Mehmed Efendi’nin mahlulunden Hafîdi merkûm Salih Efendi üzerine vazife-i 

mezbûre ile tevcih ve yedine bir kıt’a berât-ı Alişan’nın sıdk ve ihsan buyurulmak ricası 
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pâye-i serir i’lâma i’lâm olundu el- emrolmanla el-emr tahrîren fi’l-yevm es-sâminü 

‘ışrin min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:67    

B.NO:128 

Muğla Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ Keçiler karyesinde sâkin iken 

üçyüz on sekiz senesi Nisanı’nın onuncu Cum’artesi günü vefât iden Gökçe oğlu 

Mustafa ibn-i Mustafeyn’in verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Emine Hatun ibn-i 

Hacı Yusuf vâlidesi Fatma binti Abdâh ve salebi kebîr oğulları Yusuf ve Mehmed ve 

Hamid ve Ahmed ve salebiye-i kebîre kızları Fatıma ve Zeliha ve Aişe ve Şerife ve 

Zeyneb ve salebiye-i sagîre kızı Gülfirar’a munhasıra olduğu ‘ınde’ş-şer’illânur 

muhassır-ı zam câhidde sâbit ve sübut verâsetlerine hâkim şer’il-ehak oldukdan sonra 

verese-i mezbûresinden zevce-i mezbûre Emine Hatun meclîs-i şer’îmiz et-tevkirde 

verese-i kibâr merkûmun bi cem’ıhim usületen ve sagîre-i mezbûre içun lieclil-müdafi’ 

vasî nasb ve ta’yîn olunan îtam müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim vesâyeten 

muvâcehelerinde zevce-i mezbûr Emine Hatun takrîr-i kelâm ve ta’bir-i anil-meram 

idub zevcim mezbûr Mustafa hayatında ve kemâl-i ‘akil ve sıhhatine pederimden 

mevrus malımdan ve tedimden iştiraz ve kabz ve umûriye sarfla istihlâk eylediği onbir 

bin guruşa mukâbi’l otuz kayd-ı semasî ve dört ra’sî öküz ve beş inek ve üç tosun ve 

dört teke ve beş dana ki cem’an yigirmi bir ra’sî hayvanatla karye-i mezkûrde vaki’ bir 

tarafdan Emrullah oğlu Mehmed ve bir tarafdan Güldan ve bir tarafdan Yusuf 

Zeyneb’in ve bir tarafdan Omer çavuş befîmelik ve tarîk-i ‘ılm ile mahzüd bir kıt’a da 

altı dönüm iş cârlı betîme ile ve derûnunda vaki’ semenânı bir odalı hâne ve yine karye-

i mezkûr bir tarafdan Ayan oğlu Abdurrahman bir tarafdan çavuş hânelik ve tarafından 

Cemil ve bir tarafdan tarîk-i ‘ılm ile mahzüd dört odalı semenânı bir bâb hâne’ye 

yedimde olub üçyüz onbir senesi’nin teşrin-i sânîsi altıncı günü tarihle müverrih işbu 

ibrâz eylediğim senedi mucebince hayatında ve kemâl-i ‘akil ve sıhhatinde bana 

beymiyân-ı sahîh-i şer’î ile beyi’ ve temellük ve teslim ve ben dahî eşer ve temellük ve 

teslim ve kabz ve kabul idub ba’düfah verese-i kibâr-ı merkûmun dahî tasdîk idilurler 

ise de yetime-i mezbûre Gülfirâr’ın vasî mensubî îtam müdürü İbrahim Efendi emlâk ve 

eşbiya-i mezkûrden yetim merkûmun hissasini bana virmekden imtina’ ider olmağla 

bununla olunub olvechle bana defi’ ve teslime müdür mûmâileyh tenbih olunmak 

muradımdır deyu ba’ded-da’vâ ve istintak verese-i kibâr merkûmun mudde’ıye-i 

mezbûreyi cem’î Dalaman meşruhasına tahakkuk ve tasdîk idub ancak müdür 
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mûmâileyh tenbihen mezbûre içün inkâr idecek müdde’ıye-i mezbûrden bir veche 

muharrir müdde’âsına mutâbık bi’line taleb olundukda evvelâ bâverka-i müstevre 

Keçiler karyesi muhtarı evveli Halil bin Ali ve muhtar-ı sânisi Hüseyin bin Velid’in 

seran ve ba’de yine merkûmandan ‘alenen ledit-tezkiye adetleri nümâyan olan karye-i 

mezkûreden Mu’alliye oğlu Sad bin İbrahim ile Durmuş bin Ali ağa liecliş-şehâde 

başka başka meclîs-i şer’î mezrân olub iştirâl iştihâd mukâvele olundukda fil-hakika 

müteveffâ’yı merkûm Mustafa sâlifü’z-zekerindi erâen iderek zevcesi mezbûreye onbir 

bin guruş cihet farzdan deyni olduğum itmirâr ve emlâk-ı mahdude-i mezkûre ve 

nemâsı ve mevaşiye zevcesi mezbûre meblağ-ı mezkûr mukâbi’linde beyi’ ve temlik 

idildiğini muvâcehelerinde ikrâr ve i’tiraf itmişler ise de teslim ve teslim ka’ide-i 

şer’ıyesini icrâ ittiğinden ma’lumâtımız yokdur. Biz bu hususa ancak bu veche şâhidiz 

ve şehâdet dahî ideriz deyu her biri edâyı şehâdet-i şer’iye ittikleri mucebince deyn-i 

mezkûr sâbit ve beyi’-i mezbûr nâkısı olduğundan ve meblağ-ı mezkûrî müteveffâ-yı 

merkûmdan hayatında almadığına müdde’ıye-i mezbûre tetlub olunan yemini kabul ve 

muhâcehe eylediğinden deyn-i meblağ sâbit olmağla mezkûr onbin guruşun tereke-i 

müteveffâsı merkûmdan müdde’iye-i mezbûreye edâ ve teslime verese-i kibâr-ı 

merkûmla vasî-i mumâleyh semeniye olduğuna tescîl ve Megri mahkeme-i şer’iyesinde 

i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâdi min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti ‘ışrin 

veselâsemiete ve elf. 

S.NO:68    

B.NO:129 

Megri Kazasına tâbi’ Çukur incir karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Hamza oğlu Süleyman ibn-i Hamza’nın salebi sagîr oğulları Hamza ve Mehmed ve 

salebiye-i sagîre kızları Döndü ve Fatıma ve Emine ve Anakız ve Aişe’nin tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmeğe kâdire 

idügi zil-kitabda muharrerus-sâmi kesan ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve 

mütehakkık olan sagar-i merkûm Hamza ve Mehmed ve Döndü ve Fatıma ve Emine ve 

Anakız ve Aişe’nin vâlideleri Teslime binti İsmail sagar-i merkûmun vakt-i rüşd ve 

sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti 

mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin 

mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u min şehr-i Rebi’ul-evvel 

liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 
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B.NO:130 

Megri Kazasına tâbi’ Çukur incir karyesinden iken bundan akdem vefât iden 

Hamza oğlu Süleyman ibn-i Hamza’nın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Teslime 

binti İsmail ile salebiye-i kebîre kızları Teslime ve Huri ve salebi sagîre oğulları Hamza 

ve Mehmed ve salebiye-i sagîre kızları Döndü ve Fatıma ve Emine ve Anakız ve 

Aişe’ye munhasıra olduğu tahakkukundan sonra sagar-i mezbûrin tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olunan müteveffâ-yı merkûmun muhallefât 

defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u min şehr-i 

Rebi’ul-evvel liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Koca gök deve     /550 

1/Kara akdî deve     /550 

1/Öğrenci deve    /700 

1/Dişi koca deve 

1/Sagar öküz      /150 

1/Erkek merkeb     /100 

2/Çuval çift     /50 

1/Köhne keçe      /20 

1/Çift tafennük    /100 

Hırdavât-ı münezzil    /50 

30/Oğlaklı keçi     /1050 

10/Cemi’ keçi     /200 

1/Çavır köhne     /100 

10/Mehas      /100 

1/Müsta’mel kilim     /20 

1/Köhne meval    /20 

 

Resm-i kısmet   : 3960 

        099 

    -------- 

Kaydiye    : 3861 

            6 

    -------- 

Dellâliye    : 3855  
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          79 

    --------- 

Pul behâ    : 3776 

            2 10 

    ------------ 

     3776 30 

Hissa-i zevce-i mezbûr Teslime    /333 8 

Hissa-i binti kebîre Huri     /333 8 

Hissa-i ibn-i sagîr Hamza     /666 16 

Hissa-i ibn-i sagîr Mehmed     /666 16 

Hissa-i binti sagîr Döndü     /333 8 

Hissa-i binti sagîre Fatıma     /333 8 

Hissa-i binti sagîre Anakız     /333 8 

Hissa-i binti sagîre Aişe     /333 8 

S.NO:69 

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Teslime’ye dörtyüz yetmiş bir guruş otuz pâre 

hissa-i binti kebîre Teslime ve Huri’ye üçyüz otuz üç guruş sekizer pâre ki cem’an 

sekizyüz dört guruş otuz sekiz pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr Hamza 

ve Mehmed’e üçyüz altmış altı guruş onaltışar pâre hissa-i binti sagîran Döndü ve 

Emine ve Anakız ve Aişe’ye isâbet iden üçyüz otuz üç guruş sekizer pâreden cem’an 

ikibin altıyüz altmış beş guruş yigirmi dört pâre’nin lieclil-hıfza vâlideleri Teslime’ye 

teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:131 

Megri Kazasına tâbi’ Zeyuh karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Hacı Hasan oğlu Molla Mehmed ibn-i Abdullah’ın salebi sagîr oğlu Rasim’in tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyet-i gelmege kâdir 

idügi zil-kitabda mektub es-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve 

mütehakkık olan sagîr-i mezbûr Rasimi’nin lâb erkarındaşı Abdullah sagîr-i 

merkûmunun vakt-i rüşd ve sedârına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini 



 225

kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Hacı Hüseyin oğlu Molla İbrahim 

Nasuh Hoca oğlu Molla Mehmed. 

B.NO:132 

Megri Kazasına tâbi’ Zeyuh karyesinde sâkin iken bundan akdem vefâ iden Hacı 

Hasan oğlu Molla Mehmed ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi 

Ümmügülsüm binti Ali ile salebi kebîr oğulları Abdâh ve Hüseyn’e ve muhazzaf ve 

salebi sagîr oğlu Rasimi’ne ve salebiye-i kebîre kızları Şefiye ve Ümmügülsüm’e 

munhasıra olduğu tahakkukundan sonra sagîr-i merkûm Rasimi’nin tesviye-i umûruna 

kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i vasî nasb ve ta’yîn olunan lâb erkarındaşı Abdullah’ın taleb 

ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve beyne’l-verese taksîm olunan müteveffâ-yı 

merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm 

es-sâlisü min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Kabak sarı öküz      /35 

1/Çebel kara öküz      /280 

1/Kara küçük öküz      /200 

1/Boz öküz       /25 

2/Sarı öküz       /510 

1/İki yaşında mor dana     /100 

1/Buzağlı mor sığır      /400 

2/Kara danalı sığır      /500 

1/Üç yaşında dişi düğe     /150 

1/Mor öküz       /300 

1/Kara öküz       /300 

2/Buzağlı mor sığır      /500 

2/Danalı mor sığır      /500 

1/Üç yaşında erkek dana     /200 

1/İki yaşında ister      /500 

2/Erkek merkeb      /500 

40/Metru’-ı hınta kile     /220 

20/Mezru’-ı şı’ir kile      /80 

2/Döşek       /50 
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2/Yorgan       /50 

2/Yasdık       /10 

1/Kilim aded      /100 

4/Çuval aded      /60 

4/Çuval aded       /150 

1/Seccâde       /20 

20/Nehas kabı      /200 

Sisam kile       /10 

10/Mısır darısı kihle      /50 

3/Sapan timuri      /30 

8/Arı kovanı aded      /160 

Hırdavât-ı münezzil      /50 

Hüseyin Efendi zâde Sadık Hoca zimmetinde  /292 

Sülli oğlu Süleyman zimmetinde    /451 

Deveci oğlu Osman zimmetinde    /309 

Hasan Efendi oğlu Yusuf zimmetinde   /1235 

--------------yukün------------------------ 

           ---------------- 

           9228 30 

S.NO:70 

 Nakli yekün      Asım     m 

           9228 30 

Îtam sandığına borcu olan mübâliğ olub minhâ       :  967 30 

       ------------ 

         8260 00 

Zevce-i Ümmügülsüm nekâmî olub minhâ   :    271 

       ------------ 

Resm-i kısmet      : 7989 

           199 

       ------------- 

Kaydiye       : 7789 30 

             14 30 

       ------------- 
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Dellâliye       : 7775 00 

           160 10 

        ------------ 

Pul behâ       : 7610 00 

               5 

                                                                                    ----------- 

Sahîhü’l-bâki       : 4610 

Hissa-i zevce-i mezbûr Ümmügülsüm   /901 10 

Hissa-i ibn-i kebîr Abdâh     /330 32 

Hissa-i ibn-i kebîr Hüseyin     /1331 

Hissa-i ibn-i kebîr Mustafa     /1331 32 

Hissa-i ibn-i sagîr Rasimi     /1331 

Hissa-i binti kebîre Şefiye     /665 36 

Hissa-i binti kebîre Ümmügülsüm    /665 36 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim ma’rifetiyle tahrîr ve taksîm 

olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Ümmügülsüm’e isâbet iden dokuz yüz elli bir guruş on 

pâre ve hissa-i ibn-i kebîr Abdâh ve Hüseyin ve Mustafa’ya isâbet iden bin üçyüz otuz 

bir guruş otuz ikişer pâre ile hissa-i binti kebîre Şefiye ve Ümmügülsüm’e isâbet iden 

altıyüz altmış beş guruş otuz altışar pâre ki cem’an ikibin ikiyüz yetmiş sekiz guruş on 

sekizer pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr Rasimi’ne isâbet iden bin 

üçyüz otuz bir guruş otuz iki pâre’nin bâ lieclil-hıfza vasî mezbûr erkarındaşı Abdâh’a 

teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:133 

Megri Kazasına tâbi’ Ebecik karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Hacı Halil ibn-i Yusuf’un salebi sagîr oğulları ve mad-i Bayram’ın tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve 

istikâmet ile mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyet-i gelmege kâdire idügi zîl 

kitabda mektub es-sâmî müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık 

olan sagîran-ı mezbûran Veli ve Bayram’ın vâlideleri Ümmügülsüm Hatun sagîran-ı 

mezbûran’ın vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini 

kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 
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tahrîren fi’l-yevm es-sâdisü min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve 

elf.  Ebecikli İbrahim Efendi. 

Hacı muhtar oğlu Molla Süleyman . 

S.NO:71    

B.NO:134 

Megri Kazasına tâbi’ Ebecik karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Hacı Halil bin Yusuf’un verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Ümmügülsüm binti Molla 

Bekir ile salebi sagîr oğulları Veli ve Bayram ve salebiye-i kebîre kızı Hüseyin ile diger 

zevcesi Ümmühan binti Mehmed Ali’ye munhasıra olduğu tahakkukundan sonra 

sagîran-ı mezbûranın vasî mensûbeleri vâlideleri Ümmügülsüm Hatun’un taleb ve 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve beyne’l-verese taksîm olunan müteveffâ-yı 

merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm 

es-sâdisü min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti ‘ışrin selâsemiete ve elf. 

1/Kara sığır öküz      /200 

1/Mor öküz       /300 

1/Buzağlı kara sığır      /250 

1/Buzağlı gök sığır      /250 

1/Barkir       /250 

4/Oğlaklı keçi      /140 

1/Çebiç       /20 

10/Mehas      /100 

1/Döşek       /20 

2/Yorgan       /50 

2/Yasdık        /60 

1/Çul       /60 

1/Kilim       /40 

1/Keçe       /20 

4/Çuval      /50 

1/Saban timuri      /10 

Çift tüfenk ma’ hurbe     /60 

30/Mısır darı kile      /150 

4/Mezru’-ı şi’ır kile     /20 

10/Anbar       /200 
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1/Sandık       /20  

Hırdavât-ı münezzil 

Resm-i kısmet    : 2390  00 

           59  30 

     --------------------- 

Kaydiye    : 2331  10 

             3  20 

     --------------------- 

Dellâliye     : 2326  30 

           47  30 

     --------------------- 

Pul behâ     : 2279  00 

             2  30 

     --------------------- 

Sıhhul bâki       2276  10 

Hissa-i zevce-i mezbûr Ümmügülsüm   /142 10 

Hissa-i ibn-i sagîr Veli     /796 26 

Hissa-i ibn-i sagîr Bayram     /796 26 

Hissa-i binti kebîre Hüseyne     /398 18 

Hissa-i zevce-i mezbûr Ümmühan    /142 10 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Ümmügülsün’e isâbet iden yüz kırk iki guruş on 

pâre ile hissa-i zevce-i mezbûr Ümmühan’a kezâ yüz kırk iki guruş on pâre yine hissa-i 

binti kebîre Hüseyne’ye isâbet iden üçyüz doksan sekiz guruş sekiz pâre ki cem’an 

altıyüz seksen iki guruş yigirmi sekiz pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr 

Veli ve Bayram’a isâbet iden yediyüz doksan altı guruş yigirmi altışar pâreden bin 

beşyüz doksan üç guruş on iki pâre’nin vasî mezbûr vâlideleri Ümmügülsüm’e lieclil-

hıfza teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:72    

B.NO:135 

Megri Kazasına tâbi’ Keçiler karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Gökçe oğlu Mustafa usta’nın mekuha-i metrukesi Emine binti Yusuf ile vâlideleri 

Fatıma binti Abdâh ve salebi kebîr oğulları Molla Yusuf ve Hamid ve Ahmed ve 
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Mehmed ve salebiye-i kebîre kızları Fatıma ve Salih ve Aişe ve Şerife ve salebiye-i 

sagîre kızları Zeyneb ve Gülfirar’ın munhasıra olduğu tahakkukundan sonra sagîran-ı 

mezbûran’e vasî nasb olunan vâlideleri Emine’nin ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr 

ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun 

muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sânî min 

şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti ‘ışrin veselâsemiete ve elf. 

4/Öküz aded     /1500 

4/Buzağlı sığır     /1000 

4/Danalı sığır aded    /1100 

1/İki yaşında dişi dana    /100 

1/Üç yaşında tosun     /200 

1/Üç yaşında düğe     /150 

1/Bir yaşında erkek dana    /50 

1/Siyah barkir     /400 

Kolunlu kısrak     /400 

30/Mehas      /150 

25/Mezru’-ı hınta kile    /250 

25/Defi’ mezru’-ı hınta kile    /250 

24/Mezru’-ı şı’ır kile     /102 

3/Bakçede mezru’-ı hınta kile   /20 

Çinilgâr takımı     /1000 

Hırdavât-ı münezzil     /200 

5/Borcuk kile      /25 

2/Yasdık      /10 

2/Döşek      /20 

1/Yorgan      /25 

Altı dönüm işcarlı bakçe ile derûnunda vâki’ sayfiye mahsus tahtâni bir bâb hâne 

       /4000 

Köy içinde vâki’ dört odalı bir bâb hâne  /1300 

Megri’nin Kesik kapu Mahallesinde vâki’ tahtâni bir bâb dükkan /1000 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Müteveffâ Mustafa’nınzevce-i ser Emine’ye borcu olub / 4 Rebi’ul-evvel / sene 

320 
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Tarih ve yüz yigirmi sekiz adedli i’lâm-ı ser’î mucebince mezbûre Emine’ye 

virilub minhâ      : 13252 

         11000 

     --------- 

Resm-i kısmet    : 2252 00 

         056 10 

     ------------- 

Kaydiye     : 2195 30 

           03 20 

      ------------ 

Dellâliye     : 2192 10 

         045 00 

     ------------ 

Pul behâ     : 2147 10 

           01 30 

      ------------ 

       2145 20 

Bakçe ve derûnunda hâne    : 4000 

Köy içinde vâki’ dört odalı hâne ( müzâyede-i satılan /1300 

Megrideki dükkan      : 1000 

Dellâliyesi olub yetime sirâyet itmeksizin   : 6300 

Mezbûre Fatıma’dan alınan       0126 

       -------- 

         6174 

Hissa-i zevce-i mezbûr Emine    /267 36 

Hissa-i ibn-i kebîr Yusuf     /217 00 

Hissa-i ibn-i kebîr Mehmed     /217 

Hissa-i ibn-i kebîr Ahmed     /217 

Hissa-i ibn-i kebîr Mehmed     /217 

Hissa-i binti kebîre Fatıma     /108 20 

Hissa-i binti kebîre Saliha     /108 20 

Hissa-i binti kebîre Aişe     /108 20 

Hissa-i binti kebîre Şerife     /107 20 
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Hissa-i binti sagîre Zeyneb     /107 20 

Hissa-i binti sagîre Gülfirar     /107 20 

Hissa-i Em-i mezbûr Fatıma     /357 12 küsur pâre /12  

  

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Emine’ye ikiyüz altmış yedi guruş otuz altı pâre 

ve hissa-i ibn-i kebîrun Yusuf ve Muhammed ve Ahmed ve Mehmed’e isâbet iden 

ikiyüz on yedişer guruş ve hissa-i binti kebîrun Fatıma ve Saliha ve Aişe ve Şerife’ye 

yüz sekiz guruş yigirmişer pâre ve hissa-i Em-i mezbûr Fatıma’ya isâbet iden üçyüz elli 

yedi guruş on ikişer pâre ki cem’an bin dokuzyüz yigirmi sekiz guruş sekizer pâre 

yedlerine teslim olunarak hissa-i sagîran-ı mezbûran’ın Zeyneb ve Gülfirar’a isâbet iden 

yüz sekiz guruş yigirmişer pâreden ikiyüz on yedi guruş dahî lieclil-hıfza vasî 

mensubeleri vâlideleri Emine’ye teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh 

verildi. 

S.NO:73    

B.NO:136 

Aydın vilâyeti dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ Ceylan 

karyesi ahâlisinden olub olub asâkir-i hümâyunun yedinci seyyar topçu alayı’nın birinci 

taburu’nun üçüncü bölüğü’nün beşinci topçu neferi iken kırk-ı külliye merkez 

hastahanesinde vefât iden Ceylan karyesinden Hüseyin bin Halil’in verâseti er karındaşı 

Murad ve Durmuş ve Halil ile kız karındaşı Zühre’ye munhasıra ve bunlardan başka 

vârisi ve terekesi’nin müstahak âhiri olmadığı muhâsır-ı zâm câhidde evvelen Megri’nin 

Ceylan karyesi muhtar-ı evveli Emin ve muhtar-ı sânîsi Abdullahdan bâverka-i 

müstevre seran ve ba’de yine merkûmandan ‘alenen ledit-tezkiye ‘adetleri zâhir kaza-i 

mezkûrin Ceylan karyesinden Yanâtima oğlu İsmail bin Eyyub ile İbrahim oğlu 

Süleyman bin İbrahim’in bi’l-muvâcehe ber nehiç-i şer’î şehâdetleriyle sâbit ve sübut 

verâsetlerine hâkim şer’il-ehak olduğu Megri mahkemesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-

yevm ‘aşr min şehr-i Rebi’ul-âhir liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:137 

 Megri Kazası’nın nüfus-ı Megri kasabası ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Tekeli Vasîl kerimesi Hursefine Lâcid binti Vasîl’in verâseti zevcî Mihal ile sadr-i 

sagîr oğulları Vasîl ve Gemyon ve sadriye-i sagîre Desine ve vâlidesi Mâriye’ye 

munhasıra olduğu tahakkukundan sonra sagar-i mezbûru’nun vasî mensubeleri Neneleri 
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Mariye binti Pavli’nin ma’rifet-i ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve 

furuhât olunan  müteveffiye-i mezbûrin terekesi defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân 

olunur tahrîren fi’l-yevm ‘aşr min şehr-i Rebi’ul-âhir liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve 

elf. 

1/İpekli müsta’mel entari     /64 

1/Basma entari      /15 

2/İpekli mendil      /31 

1/İpekli müsta’mel yasdık yüzü    /10 

1/Erliş bağlık       /18 

Yaz çarşafı       /15 

El pişkiri       /22 

1/Bürümcek pişkir      /5 

3/Yasdık yüzü      /10 

3/Etmek pişkiri      /15 

1/İpekli müsta’mel çocuk yorganı    /27 

2/Müsta’mel sandık      /40 

19/Mehas       /190 

Kolhi yorgan       /63 

1/Küpe çift       /21 

8/Köş bukina aded      /32 

1/Müsta’mel kilim      /20 

1/Alnun halka 1000 dirhem     /27 

-------------------------------------------------------------------- 

Resm-i kısmet     :1518 

       1040 

      ------- 

Kaydiye      : 1558 

        1002 10 

      ------------ 

Dellâliye      : 1555 30 

          032 00 

      ------------- 

Pul behâ      : 1523 30 
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            01 10 

      ------------- 

        1522 20 

Hissa-i zevcî Mihal     /380 20 

Hissa-i ibn-i sagîr Vasîl    /355 10 

Hissa-i ibn-i sagîr Gemyon    /355 10 

Hissa-i binti sagîre Desine    /177 25 

Hissa-i Em-i mezbûr Mariye    /253 30 küsur pâre /5 

S.NO:74 

İşbu tereke-i şer’iye kâtibi Halil Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve taksîm olunarak 

hissa-i zevce-i Mihâl’e isâbet iden üçyüz seksen guruş yigirmi pâre ve hissa-i Em-i 

mezbûr Mariye’ye isâbet iden ikiyüz elli üç guruş otuz pâre ve hissa-i ibn-i sagîr 

Gemyon’a isâbet iden üçyüz elli beş guruş on pâre ile hissa-i binti sagîre Desine’ye 

isâbet iden yüz yetmiş yedi guruş yigirmi beşer pâre ki cem’an bin beşyüz yigirmi iki 

guruş yigirmi pâre’nin Em-i mezbûr Mariye’ye teslim olunduğu kâtib mûmâileyh’in 

inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:138 

Megri Kazası’nın nüfus-ı Megri kasabası ahâlisinden sahibü-arz-ı hâl Pâpasi 

oğlu Hacı Menul Efendi veled-i Yetdüşi “m” gaib-i ‘anil-meclîs Fralya karyesinden 

Beluşahadin oğlu Bayram ile Elyakrî oğlu Hasan zevcesi Müyesser ve oğlu Yusuf 

‘aleyhlerine ikâme eylediği alacak i’âdesinden dolayı merkûm Bayram ve Müyesser ve 

Yusuf 25 /Nisan / 318 tarihinde bir kıt’a-i merasimle şer’iye ile lieclil-muhâkeme da’vet 

olundukda icâbet ittiklerinde / 2 Mayıs / 318 tarihinde te’kid ve / 30 Mayıs / 318 

tarihinde te’kid-i ‘alet-te’kid gönderilen merâsimle-i şer’iyeleri kendülerine tebellüğ 

olunduğu halde huzurdan imtina’ eylediklerinden emânet ve istikâetle mevsuf ve her 

vechle ‘‘uhdesinden vekâlet-i gelmege kâdir mahkeme-i nüfusmiye mülâzımlarından 

Hasan Efendi ibn-i Salih taraf-ı şer’îden vekilimiz ta’yîn eyledikde ba’del-kabul-vekâle 

muvâcehesinde takdîr-i kelâm idub merkûm Bayram üçyüz on üç tarihinde malımdan ve 

yedimden istikraz ve kabz eylediği yüz seksen guruş’u ve mezbûre Müyesser Hatun 

kezâ üçyüz on üç tarihinde malımdan ve yedimden istikraz ve kabz eylediği üçyüz elli 

sekiz guruşla oğlu Yusuf’la kezâlik benden istikraz ve kabz eylediği guruşla cem’an 

beşyüz yetmiş altı guruş’u bana i’tâ da mu’âvele ve mütefennid itmekde olduklarından 

mübelliğ-i matlubemin i’tâsı içun müvekkil-i mezbûre izâfetle vekil-i müstehar Hasan 
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Efendi dahî cevâbında müdde’î merkûmun cümle-i da’vâsı’nı inkâr itmekle müdde’î 

mezbûr Hacı Menul Efendi’den bir veche muharrir müdde’âsını her biri evvelâ 

Kaya’nın Aşağı Mahallesi muhtarı evveli Veliyâci oğlu Dimitri ve sanî muhtarı Yorgi 

Veled-i do’rudur ve ile Megri mahkeme-i nizâmiyesi’nin ve ba’de muhtar-ı merkûm ile 

mahkeme-i nizâmiye baş kâtibi Yusuf Menya Efendi’nin ‘alenen ledit-tezkiye adetleri 

zâhir ve nümâyan olan Kaya’nın Aşağı Mahallesinde Kara Mihal oğlu Aleksi ve 

mahkeme-i nizâmiye mübâşiri Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed Ağa’dan başka başka 

ledis-su’âl fil-hakika müdde’î merkûm ile mecâlis görüb yüz seksen guruş /not 11. 

borcu kalmadığına şâhidimiz ve bu suretle şehâdet eyleriz deyu her biri müstefikül-lafza 

ve almasını bir nehiç-i şer’î şehâdet itmeleriyle ba’del-isbât vel-halif mucebiyle marul-

beyân-ı mezkûr yüz seksen guruş’un müdde’î Hacı Menul Efendi’ye defi’ ve teslime 

müvekkil-i merkûma izâfetle vekil-i müstehar Hasan Efendi’ye tenbih olunduğu bi’l-

müteseccil i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâdi min şehr-i Cemâziyel-evvel liseneti 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

11not:Bayram’ın ve üçyüz elli sekiz guruş’un Müyesser Hatun’un ve kırk iki 

guruş, Yusuf’un müdde’îmerkûma  

S.NO:75    

B.NO:139 

Aslı Konya vilâyeti celîlesi’nin nüfus-ı Konya kasabası Hoca Habib Mahallesi 

ahâlisinden olub Aydın vilâyeti celîlesi’ne merbut Menteşe Sancağına muzaf Megri 

Kazası’nın nüfus-ı Megri Kazasında müsâfireten mukîm Megri redlif-i tatbur kâtibi 

ticaret reisi Esik Murad Efendi zâde Mehmed Arif Efendi ibn-i Hacı Murad “m” takrîr-i 

kelâm idub benim ikibin beşyüz guruş mihr-i müeccel tesmiyesiyle zevce-i medhul 

beheman olan dersa’âdetinde Üsküdar  da açık türbede Ahmed çelebi mhallesinde sâkin 

hassa-i nüfusiye yoklamasında mütekâ’ıd müteveffâ Salih Efendi kerimesi Emine 

Hanım binti Slih Efendi’ye işbu tarih hüccetten i’tibâren terk ve tatbîk eylerim didikde 

Mehmed Arif Efendi’nin ikrâr ve i’tirâfı mucebince zevcesi gâibetül-medisi Emine 

Hatun ile beherlerine kâim olan nikâhları’nın fesih ve tefrikına ba’del-hâkim mezbûre 

Emine Hatun’un mihr-i ile meshâlis olan beş bin guruş’un mezbûre’ye kâmilen edâ ve 

teslime ve ‘ıttedli münekkazî oluncaya degin infâka mezbûr Mehmed Arif Efendi’ye 

tenbih olunduğu i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘aşr min şehr-i Cemâziyel-

evvel liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 
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B.NO:140 

Megri Kazasına tâbi’ Günlükbaşı karyesinde sâkin olub zâtı zîl hüccetde 

muharrerus-sâmi müslimeyn ta’rifleriyle ma’ruf olan Emine binti DurAli nâm-ı Hatun 

meclîs-i şer’îmiz et-tevkirde zevc-i sebkî karye-i mezkûrin müsâfireten sâkin Giridli 

bakçivan Mustafa ibn-i Zekeriya muhassırında takrîr-i kelâm ve ta’bir-i anil-merâm 

idub mezbûr Mustafa Ağa ile bundan akdem hâl-i zevcetimize kâime iken fıraşından 

hasıl ve bundan mütevellid hâlen cekul-hisâte hicr-i ve terbiyemde olan işbu hâzır bi’l-

meclîs salebi sagîre altı aylık kızı Sıdıka’nın asıl malı olmayub muhtaç olmağla nafaka 

ve kisve behâ vesâir-i levâzım zaruriyesiçun babası mezbûr Mustafa Ağa üzerine kıbel-i 

şuru’dan mikdâr-ı kifâye beyi’ farzı ve takdîr olmak matlubumdur didikde gabe’t-tasdîk 

hâkim müvekki’ Efendi hazretleri dahî sagîre-i mezbûr içun babası Mustafa üzerine bit-

tiraz işbu tarih kitabdan beher-i yevm-i sandık akçeli olarak kırk pâre farzı takdîr 

buyurub meblağ-ı mezkûr sagîre-i mezbûrin nafaka ve kisve ve sâir levâzım 

zaruriyesine harç ve sarfa veledil-iktizâ istidâneye ve ‘ındez-zafer mezbûr Mustafa 

üzerine rucü’a-i mezbûre Emine Hatun’a izin virmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm es-sâdisü ‘ışrin min şehr-i Cemâziyel-evvel liseneti ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

S.NO:76 

Megri Kazasına tâbi’ Kancılar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Aydınlı oğlu Omer bin Hacı Hasan ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Meryem binti İbrahim ile diğer zevcesi Zahide binti Hasan ve vâlidesi Aişe 

binti Mustafa ve salebiye-i sagîre kızları Zehra ve Hasibe ve Aişe ve salebi sagîr oğlu 

Niyâzi ve salebiye-i sagîre Pâkize ve Emine ve salebi kebîr oğlu Ali munhasıra olduğu 

tahakkukundan sonra sagar-i mezbûrandan Zühre ve Hasibe ve Aişe’nin bi hüccet-i 

şer’iye vasî mensubeleri vâlideleri Meryem ile Niyâzi ve Pâkize ve Emine’nin vasî 

şer’ileri vâlideleri Zahide’nin ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’iyle tahrîr ve bi’l-müzâyede 

taksîm ve tevzi’ olunan müteveffâ-yı merkûmun mu muhtelefât defteridir ki bir veche 

âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâni min şehr-i Cemâziyel-âhir liseneti 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Kıryar kebîr reisi      /400 

1/Kolonlu tonu kısrak     /400 

1/Tayı bir yaşında kır kısrak     /500 

1/Açık toru kısrak      /300 
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1/Toru kısrak       /300 

1/Arab öküz       /250 

1/Çakır öküz       /250 

1/Kör öküz       /250 

1/Kır sakar öküz      /250 

1/Erkek iki yaşında sakar tosun    /100 

1/İki yaşında erkek tosun     /100 

10/Sevâhilde mezru’ hınta kile    /60 

30/Şı’ır kile aded     /120 

30/Mezru’ı hınta kile      /360 

10/Mezru’-ı mısır darı kile     /50 

1/Sini aded      /20 

5/Çanak aded      /30 

1/Kazan aded      /40 

2/Tencere aded     /20 

2/Döşek aded      /50 

2/Yorgan aded     /50 

2/Yasdık aded      /10 

1/Keçi aded      /20 

       Yekün 

Resm-i kısmet    : 3960 00 

         099 00 

     ------------ 

Kaydiye     : 3861 00 

           06 00 

     ------------ 

Dellâliye     : 3855 00 

         079 00 

     ------------ 

Pul behâ     : 3773 00 

          02 20 

     ------------ 

Sıhhül-bâki     : 3773 20 
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Hissa-i Em-i mezbûr Aişe     /631 00 

Hissa-i zevce-i mezbûr Meryem    /235 25 

Hissa-i zevce-i mezbûr Zahide    /235 25 

Hissa-i ibn-i kebîr Alim     /593 22 

Hissa-i ibn-i sagîr Niyâzi     /593 22 

Hissa-i binti sagîre Zehra     /296 31 

Hissa-i binti sagîre Hasibe     /296 31 

Hissa-i binti sagîre Aişe     /296 31 

Hissa-i binti sagîre Pâkize     /296 31 

Hissa-i binti sagîre Emine     /296 31 küsur pâre /10 

S.NO:77    

B.NO:141 

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese taksîm olunarak hissa-i Em-i mezbûre Aişe’ye isâbet iden altıyüz otuz 

bir guruş ve hissa-i zevcetin mezbûrin Meryem ve Zahide’ye ikiyüz otuz beş guruş 

yigirmi beşer pâre ve hissa-i ibn-i kebîr Ali’ye beşyüz doksan üç guruş yigirmi pâre ki 

cem’an bin altıyüz doksan beş guruş otuz iki pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i 

sagîr Niyâzi’ye beşyüz doksan üç guruş yigirmi iki pâre ile hissa-i binti sagîre Zehra ve 

Hasibe ve Aişe ve Pâkize ve Emine’ye isâbet iden ikiyüz doksan altı guruş otuz birer 

pâre ki cem’an ikibin yetmiş yedi guruş on yedi pâre’nin vasî mezbûriyesinden 

vâlideleri Meryem ve Zâhide’ye teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh 

verildi. 

B.NO:142 

Megri Kazasına tâbi’ Kancılar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Aydınlıoğlu Omer ibn-i Hacı Hasan ibn-i Abdullah’ın salebi sagîr oğlu Niyâzi ile 

salebiye-i sagîre kızları Pâkize ve Emine’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir 

vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmagın emânet ile ma’ruf ve istikâmetle mevsuf 

ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyet-i gelmege kâdire idügi zîl kitabda mektub es-sâmi 

müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve müstahak olan sagar-i mezbûru’nun 

vâlideleri Zahide binti Hasan sagar-i merkûmu’nun vakt-i rüşd ve sedârlarına degin 

kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i 

mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm 
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itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâni min şehr-i 

Cemâziyel-âhir liseneti ‘ışrin veselâsemiete ve elf. 

B.NO:143 

Megri Kazasına tâbi’ Kancılar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Aydınlıoğlu Omer bin Hacı Hasan ibn-i Abdullah’ın salebiye-i sagîre kızları Zehra ve 

Hasibe ve Aişe’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım 

ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf  ve istikâmetle mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden 

vesâyet-i gelmege kâdire idugi zîl kitabda mektub es-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla 

‘ındeş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagar-i mezbûretân’ın vâlideleri Meryem 

binti İbrahim sagar-i mezbûretân’ın vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan 

vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâni min şehr-i Cemâziyel-âhir liseneti ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

S.NO:78    

B.NO:144 

An asl Girit vilâyeti dâhilinde Lâşir sancağı mülhakatından Birepçe Kazası'na 

tâbi’ Gezrî karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât Ethem ve Eflâkî ibn-i 

Mustafa’nın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Saliha Hatun ebintü Molla Ahmed 

hedâdü ile kebîr oğlu Ali ve salebi sagîr oğlu İbrahim ve salebiye-i sagîre kızları’sının 

ve fedâkâr benden dahî bi’l munhasıra olub bundan başka vâris ve terekesine müstahak 

âhiri olmadığı muhâsır-ı hasım-ı hâcedde bir nehiç-i şer’î Girid-i cezide ‘sinin Birepze 

Kazasından Hacı Hüseyin Sıdkı Efendi ibn-i Mustafa ve sa’atçi Hasan Erşid Efendi ibn-

i Hüseyin Efendi’nin şehâdetleriyle sera-i ve ‘alenen ba’det-tezkiye vârislerine hâkim 

şer’il-ehak oldukdan sonra zikr-i âtî hâne ve emlak ve arazi’nin harâbe yüz tuttuğundan 

emlak ve arazi ve hâne-i mezkûrin mahallinde beyi’ ve furûhatıyla esmân-ı hâsılasından 

îtam-ı merkûmun nâmına Megri kasabasında hâne ve terel-iştirâ idilmiş îtam-ı 

merkûmun hissalerine insag ve ibkâsı îtam hissasinde mâzır idugi erbâbı vukuf ve 

şevkinde yine Berepze kasabası ahâlisinden Megride Mazılar Hacı Hüseyin Sıdkı ve 

Hüseyin Râşid Efendi tarafından bâverka-i maziye ihbâr oldukdan sonra îtam-ı sagîrun-ı 

merkûmunun bi hücceti şer’iye vasî mensubeleri ma’rifetüz-zân vâlideleri Saliha Hatun 

ebintü Molla Ahmed Hududi “m” takrîr-i kelâm ve ta’bir-i ‘anil-merâm idub vasîsi 

bulunduğum sagîr ve sagîre evladlarım İbrahim ve sine ve fedâkâr yedlerinden 
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münekkil Girit vilâyeti’nin Berepze Nâhiyesine tâbi’ Gezru karyesinde vâki’ 

mevrusumuz müteveffâ Ethem Dakalağî’nin hayatında ilelmemân benden de 

müstekillen mülk-i evvelen bir tarafdan Hüseyin Çelebâki ve bir tarafdan Mevlud 

Timurçâki ve Sükâk ile mahdud üç kamera ve bir oda ve bir mübettic ve iki âhur ve bir 

bağ hâne ve bir havluya müştemel bir bâb-ı harab hâne ve yine karye-i mezkûrden 

(suhuru) nâmı mahallinde vâki’ taraf-ı erba’ası Mehmed belâ ve zâki ve Mehmed Molla 

Hasan’ın ve Saliha ordâgi ve tarîk ile mahdud üç dönüm tarla ve dördününde dört sak 

mahrun zeytun işpari ve yine (Katrola) nâmı mahallinde vâki’ tarafları Endunî Kalyagî 

ve Selim kameri Efendi ve Molla Ahmed Hüdâverdi ve Hüseyin Gevlâgi ve tarîk ile 

mahdud ma’ arz otuz sak-ı mahruk zeytun işçârı ve yine (Pila kora ) nâm-ı mahallinde 

vâki’ tarafları Ali Arguzâgi ve mülkî Dakalopola ve tarîk ile mahdud ma’ arz dört sâk-ı 

mahruk zeytun işçârı (Eynikola ) nâm-ı mahallinde vâki’ tarafları Mustafa Dakalagî ve 

İbrahim Hacı Bi’lâlagi ve Hüseyin Havaragî ve mülk-i Dakalupola ve tarîk ile mahdud 

sekiz dönüm tarla ve dört gabelik bağ ve yine (Anila) nâm-ı mahallinde tarafları 

Mustafa Dakalagi ve Zaharagî Papaz ve Pola Mehmed Hacı İbrahim ve sandık ile 

mahdud ma’ arz otuz sâk-ı mahruk zeytun işçârı ve yine (Perâmândar) nâm-ı mahalde 

vâki’ tarafları Emin berber ve Pola ve Fatıma Ayvasıpola ve Hüseyin ve Çoragi ve 

Hüseyin Hoçakî ile mahdud ma’ arz yigirmi altı sâk-ı mahruk zeytun fidanı ve yine 

(Kolyove lâfos) nâm-ı mahalde tarafları Mustafa Dakâlâgi ve Mehmed Hacı İbrahimagi 

ve İbrahim Hacı Bi’lâlâgi ve Kıbrıslı Zaskalus ile mahdud yüz sâk-ı mahruk zeytun 

işçârı on beş sâk-ı harâb-ı işçârı 

S.NO:79 

Ve yine mahalle-i mezkûrde vâki’ tarafı Molla zâhir Eposakî ve tarîk ile mahdud 

ma’ arz on altı sâk-ı mahruk zeytun ve peri sâk-ı harab-ı işçâr-ı ve yine (Koyma ) nâm-ı 

mahalde itrâkî mülke Dakalopola ve Mehmed ve Sarızâgi ve sandık ve yol ile mahdud 

ma’ arz beş sâk-ı zeytun işçârlarından olan kırk sekiz beham i’tibâriyle ondört seham 

hissa-i salihasını vârisi kebîr oğlum Ali alçe beyi’ ve furûhatıyla istifâyı hak itmiş 

olunduğundan bakî altı hisse benim ve ondört hissa ve vasîsi olduğum oğlum sagîr-i 

merkûm İbrahim’in ve kezâlik yedişer hissaden ondört hissa sagîre kızlarım Sîne ve 

fedâkâr ki azgırı hissa-i ibn-i kebîr merkûm kırk sekiz seham i’tibâriyle otuz dört 

sehâmını mahallinde beyi’ ve furûhatını taraf-ı şer’îden bana izin virilmek matlubumdur 

didikde vâki’ hâli mevâki’ musalahat ve îtam içun münfekki mûcib idugi şer’an 

tahakkuk itmekle olvechle vasî mezbûr Saliha Hatun’a emlâk ve arazi ve hâne-i 
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mezkûrlerin cem’i tevâbi’ ve livâ hakkiyle beyi’ ve furûhatına taraf-ı şer’îden izin 

virilmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâdisü ‘aşr min şehr-i 

Receb liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:145 

Girit vilâyetine tâbi’ Lâşir Sancağına tâbi’ mülhakatından Berepze Kazasına 

tâbi’ Gezire karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Ethem Dafâlâki’nin 

salebi sagîr oğlu İbrahim ve salebiye-i sagîre kızları Sîne ve Fedâkâr’ın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf ve istikâmetle mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdire idugi 

zîl kitabda muharrerus-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve 

mütehakkık olan sagar-i merkûmunun vâlideleri Saliha Hatun binti Molla Ahmed 

Hüdâverdi sagar-i merkûmun İbrahim ve Sîne ve Fedâkâr’ın vakt-i rüşd ve sedârlarına 

degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti mezkûreyi bir 

veche muharrir kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm 

itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâdi ‘aşr min şehr-i 

Receb liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:146 

Megri Kazasının nüfus-ı Megri kasabası ahâlisinden iken bundan adem vefât 

iden Tavaslı zâde Hüseyin Efendi ibn-i Hüseyin Efendi’nin salebi sagîr oğulları 

Mehmed Selim ve Hasan Hilmi ile salebiye-i sagîre kızları Hafize ve Zehra ve Emine 

ve Aişe’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve 

mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden 

vesâyeti gelmege kâdir idugi zîl kitabda mektubus-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-

şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagar-i mezbûrun Mehmed Selim ve Hasan Hilmi 

ve Hafize ve Zehra ve Emine ve Aişe ‘ammileri ‘Arnet Efendi ibn-i Hüseyin Efendi 

sagar-i merkûmunun vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve 

ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti 

lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâni min şehr-i Rebi’ul-âhir liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve 

elf.      şühudül-hal. 

Megri kasabası imamı Mehmed Rüşdü Efendi. 

Kaza-i mezkûr muhtar-ı evveli Hasan-i Şevki ve gayrihim. 
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S.NO:80    

B.NO:147 

Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ Gökben karyesi ahâlisinden 

sahibü arz-ı hâl Kara Yusuf oğlu İbrahim bin Hasan meclîs-i şer’imiz et-tevkirde taraf-ı 

şer’iden hususa-i râ olunan beytül-mâl me’muru mal müdürü İbrahim Ethem Efendi 

vekil-i mâl Refîki Mehmed Efendi hâzır olmadığı halde sandık emini Zerul mebus 

Efendi muvâcehesinde da’vâ ve takdîr-i kelâm idub işbu meclîs-i şuru’da mu’âyene 

olunan ve merkûm Zeralmebus Efendi’nin vaz’ıyet ittiği al doru tonda on iki yaşında 

altı beyaz ardı ayağı sekl-i ber ra’sî kısrak şurâ-i malım iken bundan üç malı mukaddem 

Kara karyesinden ve şukki menkulesinden Giritli İsmail nâmı müşahhas cebren elimden 

alarak yedimine geçirmiş iken merkûmun ta’kibine me’mur zâbıta me’muru Sâbık 

yüzbaşı Mehmed Efendi tarafından derdest idilirek lekita hükmünde ma’rifet-i 

hükümetle bi’l-müzâyede satılmış vel-hâletimizde sandık emini Zarel-embos Efendi 

nezdinde bulunmağla kısrak Fegurin elverilmesi matlubumdur deyu da’vâ ve merkûm 

Zarel-embos Efendi dahî cevâbında mezkûr kısrak üçyüz on sekiz senesi agtevisi’nin 

yigirmi altıncı günü lakıta hükmünde pâver olunarak mal müdüriyeti ve mahkeme 

ma’rifetiyle müzâyedeye konuldıkda regâbet nâs-ı inkıta’ından sonra altıyüz on guruş 

semeni misline üzerimden takarrur iderek iştirâ itdim deyu mârul-beyân mezkûr kısrağı 

mal müdürü vekili Mehmed Efendi’nin tasdîkiyle müdde’î merkûmun mülkiyet 

da’vâ’sını inkâr idecek müdde’î-i mezbûr İbrahim ile bir veche muharrir müdde’â’sını 

her biri evvelen bâverka-i müstevre Gökben karyesi ahâlisinden Hasan kehâ oğlu 

Mehmed Tahir ve Abdâh oğlu Ramazan ile Müzepolir vekili deyu Nesîsi Efendi ve 

Hacı İstimâta oğlu Mihal’den ‘alenen ledit-tezkiye ‘adetleri zâhir ve numâyan olan 

Gökben karyesinden Molla Ahmed oğlu Mehmed ve Bâbuşcı esnafından Megri’li 

Penâber ve Ermihal’den her biri başka başka müttefikül-lafza ve almağı bi’l-muvâce bir 

nehiç-i şer’î şehâdet itmeleriyle ba’del-hâkim vel-half mûcebiyle mârul-beyân kısrağın 

bedeli olan altıyüz on guruş’un müdde’î merkûm İbrahim’e defi’ ve teslime beytül-mâl 

me’muru mal müdürü İbrahim Efendi’ye izâfetle vekil-i mensebur Mehmed Efendi’ye 

tenbih olunduğu Megri mahkemesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâminü min 

şehr-i Şa’banu’l-mu’azzam liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:148 

Megri Kazası’nın Yaka karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Samsud 

oğlu Hasan ibn-i Ali’nin verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Aişe binti Hüseyin ile 
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salebi kebîr oğlu Ali ve salebi sagîr oğlu İbrahim ve sagîre kızı Ümmühan’a munhasıra 

olduğu ‘ındeş-şer’ıllânur tahakkukundan sonra sagîr-i merkûmun İbrahim ve 

Ümmühan’ın bi hüccet-i şer’iye vasîleri vâlideleri Aişe’nin ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’ile tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûm’un 

muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ min 

şehr-i Şa’banu’l-mu’azzam liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Hissa-i zevce-i mezbûre Aişe    /289 10 

Hissa-i ibn-i kebîr Ali     /809 36 

Hissa-i ibn-i sagîr İbrahim     /809 36 

Hissa-i binti sagîre Ümmühan   /404 38 

Resm-i kısmet   : 2430  

          60 30 

    ------------ 

Kaydiye    : 2369 10 

            3 30 

    ------------ 

Dellâliye    : 2365 20 

          49 30 

    ------------ 

Pul behâ    : 2315 30 

            1 30 

    ------------- 

Sahîhü’l-bâki   : 2314 00 

2/Astar       /1500 

1/Barkir       /400 

2/Torluk keçe       /50 

4/Mehas       /40 

1/Sığır inek       /200 

27Çuval      /40 

3/Keçe       /60 

1/Bıçak       /50 

Hırdavât-ı münezzil  

S.NO:81 
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Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Aişe’ye isâbet iden 

ikiyüz seksen dokuz guruş on pâre hissa-i ibn-i kebîr Ali’ye isâbet iden sekiz yüz dokuz 

guruş otuz altı pâre ki cem’an bin doksan dokuz guruş altı pâre’nin yedlerine teslim ve 

hissa-i ibn-i sagîr İbrahim’in sekizyüz dokuz guruş otuz altı pâre ve hissa-i binti sagîre 

Ümmühan’a isâbet iden dörtyüz dört guruş otuz dört pâre’nin lieclil-hıfza vasî 

mensubeleri vâlideleri Aişe’ye teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh 

verildi. 

B.NO:149 

Megri Kazasına tâbi’ Yaka karyesinde iken bundan akdem vefât iden Tahtacı 

Aşiretinden Gümüş oğlu Hasan bin Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi 

Karabla binti Bedel ile salebi kebîr oğulları Mustafa ve Ali ve Mehmed ve salebi sagîr 

oğulları Şükrü ve Ahmed ve kebîre kızı Meryem’e munhasıra olmadığı ‘ındeş-

şer’illânur tahakkukundan sonra sagîran-ı merkûman Şükrü ve Ahmed’in bi hüccet-i 

şer’iye vasîleri vâlideleri Karabla’nın ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve furûhatına olunan müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki 

bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ min şehr-i Şa’banü’l-

mu’azzam liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Sarı tüylü astar      /400 

1/Kara tüylü artık astar     /800 

1/Erkek merkeb      /200 

10/Mahas      /100 

1/Çuval       /40 

4/Keçi aded      /130 

3/Torluk keçe       /100 

1/Kızıl çuval       /40 

2/Kara çuval       /40 

1/Yorgan       /20 

1/Bıçak aded      /100 

Hırdavât-ı münezzil. 

Resm-i kısmet    : 2020 00 

           50 20 

     ------------ 
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Kaydiye     : 1969 20 

             3 00 

     ------------ 

Dellâliye     : 1966 20 

            40 00 

     ------------ 

Pul behâ     : 1926 20 

             1 30 

     ------------ 

Sıhhül-bâki     : 1924 30 

Hissa-i zevce-i mezbûre Karable   /240 20 

Hissa-i ibn-i kebîr Mustafa     /306 08 

Hissa-i ibn-i kebîr Ali     /306 08 

Hissa-i ibn-i kebîr Emin     /306 08 

Hissa-i ibn-i sagîr Şükrü     /306 08 

Hissa-i ibn-i sagîr Ahmed     /306 08 

Hissa-i binti kebîre Meryem     /153 4 küsur pâre. 

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Karabla’ya isâbet iden 

ikiyüz kırk guruş yigirmi pâreme hissa-i ibn-i kebîrun Mustafa ve Ali ve Mehmed’e 

isâbet iden üçyüz altı guruş sekiz pâre ve hissa-i binti kerime’ye isâbet iden yüz elli üç 

guruş dört pâre cem’an bin üçyüz on iki guruş sekiz pâre yedlerine teslim olunarak 

hissa-i ibn-i sagîran Şükrü ve Ahmed’e isâbet iden üçyüz altı guruş sekiz pâreden 

altıyüz on iki guruş on altı pâre’nin lieclil-hıfza vasî mensubeleri vâlideleri Karabla 

binti yedine teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:82    

B.NO:150 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Üzümlü karyesi halkından iken 

Megri kasabasında /27 Mayıs /318 yevmi Pazartesi günü menkulen vefât iden kasaba-i 

mezkûre Belediye kâtibi Eşref Efendi’nin verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Aişe 

binti Ahmed ile salebi sagîr oğlu Galib ve salebiye-i sagîre kızı Sa’âdt ve kezâlik kebîre 

kızı Ümmühâ munhasıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîran-ı 

mezbûran Sa’âdet ve Galib’in bi hüccet-i şer’iye vasîleri dâisi Molla Ali ibn-i Ahmed 



 246

ile kebîre kızı Ümmühan’ın bi hüccet-i şer’iye vekili bulunan da’vâ vekillerinden 

Tavaslı Yalya Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve 

bi’l-müzâyede ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki bir 

veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘ışrin min şehr-i Cemâziyel-

âhir liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Müsta’mel yorgan      /12 

1/Askı sa’at      /38 

4/Müsta’mel yorgan  2/ minder    /48 10 

3/Ufak yasdık       /15 10 

5/Yasdık mak’ad minderi     /93 

2/Müta’mel kilim      /37 10 

1/Kıl çuval       /13 20 

1/Mak’ad minderi      /18 

1/Müceddid kilim      /107 

1/Müceddid seccâde      /225 

1/Makalli legen ibrik      /18 

 1/Kabaklı ufaklı tencere     /11 

4/Kahve tebsisi aded     /6 20 

1/Müsta’mel sini      /21 

1/Sini kâse aded     /1 30 

2/Lamba aded      /30 

3/Sagîr sandalye      /32 20 

12/Çeviz sandalye aded    /100 20 

1/Kebîr ayna aded     /40 

1/Yağmurluk müşânebe     /50 

1/Boz palto       /32 

28/On yasdık       /45 30 

3/On  minder       /24 

1/Tel kağse       /19 

1/Fâme       /5 20 

Çekmeceli masa      /21 

1/Girit ihramı       /50 

4/Yüz yasdığı       /15 30 
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1/Müceddid yazma yorgan     /65 

1/Müceddid kırmızı döşek  

1/Boz yasdık       /76 

Kebîr poster namazlık     /12 20 

3/Mehas yağ Tavası  

1/Tas       /8 

1/Timur karyola      /100 

12/Pencere perdelik      /62 10 

2/Beyaz mak’ad örtüsü     /13 

2/Dantere yasdık yüzü  

2/Banka       /21 

1/Saç mankalı      /4 30 

1/Müsta’mel döşek      /21 20 

1/Basma mak’ad yüzü     /8 

1/Gecelik entari  

2/Furça       /4 30 

1/Fes posta       /8 

1/Bavul       /25 

1/Fusuni elbise takım     /102 

1/Köhne füsuni elbise takım    /41 

2/Müceddid sandık  

2/Müsta’mel fatiyle gömlek     /8 

Basma menita gömlek     /19 

1/Müsta’mel ufuk sandık     /10 

1/Ceb sa’ati      /41 

1/Müsta’mel boz elbise takım    /20 

1/Sarı tonda inek ma’ buzağı    /150 

Dört yaşarani sakar-ı siyah tosun    /131 

1/Büyük kazgan      /100 

1/Bekmez tavası      /51 

1/Serancâme       /5 

1/Müsta’mel büyük kilim     /111 

1/Müsta’mel küçük kilim     /91 
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1/Kaba seccâde      /56 

1/Ufak seccâde      /27 

1/Ber fenad kilim      /40 

1/Eski anbar        /80 

Dört kile çevriye      /24 

28/Şi’ır kile       /112 

60/Müsta’mel kereste aded    /20 

2/Müsta’mel kıl çuval     /26 

Hânesinde zuhur iden nakd-i mevcud   /2543 30 

Rusuman müdür ar-ı gart bekde alacağı olub tahsil olunan  /216 10 

  Yekun  

  ----------5746 30 

S.NO:83 

Kesikkapu Mahallesinden Kalaycıoğlu Ahmed’e deyn-i müşebber bi şehâdet 

Rodoslu Senger ve Basyân Mustafa  /237 20 

Zevcesi Aişe Hatun’a deyn-i müşebbet mihr-i müeccel olub İncir karyesinden 

Emin Hoca ve İsmail oğlu Osman  /543 30 

Boyacı Aleksandorus Veledianriya’ya deyn-i müşebbet bi şehâdet Belediye 

Çavuşu Tahir Efendi ve İstanköyü Kostanti /700 

Kebîrler ma’ kebîr Lisorne Kabgılar karyeli a’sari’nin hesabını rü’yet ve mevcud 

anbar bozan zehâir nakili zımnında me’mur gönderilen şer’iye kâtibi Halil Efendi ve 

şer’iye mübâşiri Mehmed ağa’nındır. Günlük icratı olub virilen şer’iye kâtibi   

 : 120 00 

Mübâşire     40 00 

  ------ 

  160 00 

Tahrîr-i tereke itmek üzre İncir karyesine gönderilen şer’iye kâtibi Halil ve îtam 

müdürü İbrahim Efendi’lerin hayvan kirası /50 00 

Eşyaların müzâyedesi içun iskeleye nakl iden hamalı bi Ali’ye virilen /8 20 

Hânesi pencereleri’nin müceddiden takdırılan cam behâsı olub yehudi semü’le 

virilen /38 

Kursırde Mukâle Efendi’ye deyn-i müşebbet bi şehâdet Belediye çavuşu Tahir 

Efendi ve sübürkesi Örenli İsmail /725 30 
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Bâbuccı esnafından Gergüzlü Andırın deyn-i müşebbet bi şehâdet Rodoslu Petro 

oğlu Yâni ve gardiyan Hayrır Efendi /77 30 

Megrili Hacı Kostanti oğlu Hacı Vasîl Aksiye deyn-i müşebbet bi şehâdet 

Belediye çavuşu Tahir Efendi ve Belediye sübürgecisi Örenli İsmail /352   30 

Yekün  tereke 

Dellâliye olub minhâ   : 5746 30 

          59 30 

    ------------ 

Yekün duyunan olub minhâ  : 5687 00 

      2894 00 

    ------------ 

Resm-i kısmet   : 2793 00 

          69 30 

    ------------ 

Kaydiye    : 2723 10 

            4 00 

    ------------ 

Pul behâ    : 2719 10 

            3 10 

    ------------ 

Sahihul-bâki    : 2716 00 

 

Hissa-i zevce-i mezbûr Aişe   /339 20 

        27 

     ------------ 

     312 20 

Hissa-i binti kebîre Ümmühan  / 594 5 

         43 12 

     ------------ 

      549 33 

Hissa-i binti sagîre Sa’adet   / 594 5 

       047 12 

     ------------ 
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Hissa-i ibn-i sagîr Galib   / 1188 10 

         014 25 

     ------------ 

       1093 25 

Rüsuman müdürü müteveffâ Gart Efendi’nin borcu olub tahsil olunan . 

B.NO:151 

 Bi’lâda muharrir tereke-i şer’iye kâtibi Halil Efendi ma’rifetiyle ve beyne’l-

verese tevzi’ ve taksîm olunan hissa-i zevce-i mezbûr Aişe’ye isâbet iden üçyüz otuz 

dokuz guruş yigirmi pâre ve hissa-i binti kebîre Ümmühan’a isâbet iden beşyüz doksan 

dört guruş beşer pâre ki cem’an dkuzyüz otuz üç guruş yigirmi beş pâre yedlerine teslim 

olunarak hissa-i binti sagîre Sa’adet’e isâbet iden beşyüz doksan dört guruş beş pâre ve 

hissa-i ibn-i sagîr Galib’e isâbet iden binyüz seksen sekiz guruş on pâre ki cem’an bin 

yediyüz seksen iki guruş on beş pâre’nin lieclil-edâne îtam sandığına teslim olunduğu 

şer’iye kâtibi’nin inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:84 

Derun-ı kısamda muharrir rüsumat müdürü İzzet Efendi zimmeti gösterilerek 

tahsil olunmak hükmünde kayıd olunan ikiyüz on altı guruş on pâreli Gart Efendi teslim 

ideceği sırada fec’eten vefâtı ve terekesinde ism-i hâl itlâk olunur bir şeyi 

bulunmadığından bahisle veresesi terekeyi yazdırmadıkları ve şu mübelliğ-i îtam-ı 

tesviye itmedikçe yol tezkiresi virilmesiçün / 17 Teşrin-i sâni / 318 tarihinde nüfus 

me’muruna hitaben bi tezkireyi resmiye emir olunduğu halde bittisahibi yol tezkiresi 

virilerek savışdırıldığından mübelliğ-i mezkûr vereselere bit-taksîm hissalerinden tenzil 

ve müsebbihleri aleyhine ikâme-i da’vâper ihtiyârlarına terk olunduğunu tescîl olundu. 

B.NO:152 

Megri Kazasına tâbi’ Bâbas karyesi ahâlisinden olub Kabaağaç karyesinde sâkin 

iken bundan akdem vefât iden Kötekli aşiretinden Hacı Ali ibn-i Hacı Mehmed’in salebi 

sagîr oğlu Nebi ile salebiye-i sagîre kızı Ümmühan’ın tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım vemühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet 

ile mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmeğe kâdire idugi zîl kitabda mektub 

es-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîran-ı 

mezbûran’ın vâlideleri Hatice binti Osman sagîran-ı mezbûran’ın vakt-i rüşd ve 

sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti-i 

mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm 
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itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâni min şehr-i 

Ramazanü’l-mübârek liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf.  

B.NO:153 

Bâbas karyesi ahâlisinden olub Kabaağaç karyesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Köstekli aşiretinden Hacı Ali ibn-i Hacı Mehmed’in verâseti zevce-i 

menkûha-imetrukesi Cennet binti Abdâh ile diğer zevce-i menkûha-imetrukesi Hatice 

binti Osman ve salebi kebîr oğulları Abdâh ve Yunus ve Mehmed ile salebiye-i kebîre 

kızı Esma ve Hatice’den mütevellid ve mütevellide salebi sagîr oğlu Nebi ve salebiye-i 

sagîre kızı Ümmühan’a munhasıra olduğu tahakkukundan sonra sagar-i mezbûra’nın bi 

hücceti şer’iye vasîleri vâlideleri Hatice’nin ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defetridir ki bir 

veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâni min şehr-i Ramazanü’l-

mübârek liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:85 

1/Erkek gök deve      /600 

1/Dişi durum deve      /500 

1/Kolonlu dişi merkeb     /150 

1/Durı kısrak       /300 

1/Bir yaşında kara kısrak     /400 

1/Kara öküz       /250 

1/Tanalı sarı sığır      /200 

1/Danalı kısır sığır      /200 

1/Kısır kara sığır      /200 

40/Keçi aded      /1200 

20/Çebiç aded      /400 

30/Koyunlu aded     /1000 

15/Toklu aded      /300 

2/Kırmızı çuval      /40 

4/Kara çuval       /30 

1/Keçe       /20 

1/Ala kara çekim aded    /40 

10/Mehas kın       /100 

5/Yağ        /40 
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5/Penâber       /20 

1/Köhne çadır      /150 

Hırdavât       /50 

Zevce-i mezbûr Cennet ve Hatice’nin mihr-i müecceleleri olub Molla Mehmed 

bin Abdurrahman ile Hacı Nebi ibn-i Halil’in şehâdetleriyle sâbit olmağla minhâ  

    : 6290 00 

        602 00 

    ------------ 

Resm-i kısmet   : 5677 00 

        142 10 

    ------------ 

Kaydiye    : 5545 30 

            9 20 

    ------------ 

Dellâliye    : 5536 10 

        111 00 

    ------------ 

Pul behâ    : 5425 10 

            4  

    ------------ 

Sahîhü’l-bâki    : 5421 10 

Hissa-i zevce-i mezbûre Cennet    /277 35 

Hissa-i zevce-i mezbûre Hatice    /277 35 

Hissa-i ibn-i kebîr Abdâh     /968 28 

Hissa-i ibn-i kebîr Yunus     /968 28 

Hissa-i ibn-i kebîr Mehmed     /968 28 

Hissa-i binti kebîre Esma     /484 14 

Hissa-i sagîre Nebi      /968 28 

Hissa-i binti sagîre Ümmühan    /474 14 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Cennet’e isâbet iden 

ikiyüz seksen sekiz guruş otuz beş pâre ve hissa-i zevce-i mezbûr Hatice’ye kezâ ikiyüz 

seksen sekiz guruş otuş beş pâre ve hissa-i ibn-i kebîrun Abdâh ve Yunus ve Mehmed’e 
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isâbet iden dokuzyüz altmış sekiz guruş yigirmi sekiz pâre ve hissa-i binti kebîre 

Esma’ya isâbet iden dörtyüz seksen dört guruş ondört pâre ki cem’an üçbin dokuzyüz 

altmış sekiz guruş sekiz pâre’nin yedlerine teslim ve hissa-i ibn-i sagîr Nebi’ye 

dokuzyüz altmış sekiz guruş yigirmi sekiz pâre ile hissa-i binti sagîre Ümmühan’a 

isâbet iden dörtyüz seksen dört guruş ondört pâre ki cem’an bin dörtyüz elli üç guruş iki 

pâre’nin vasî mensubeleri vâlideleri Hatice’ye lieclil-hıfza teslim olunduğu îtam 

müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:86    

B.NO:154 

Düger karyesinde sâkin iken bundan akem vefât iden Hacı Kıys oğlu Molla 

Osman ibn-i Mustafa’nın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Havana binti Hüseyin ile 

salebi sagîr oğlu Mehmed ve Ali ve Mustafa ve Ramazan ve salebiye-i kebîre Zeliha ve 

salebiye-i sagîre kızı Huriye’ye muhazzıra olduğu tahakkukundan sonra sagar-i 

merkûmu’nun bi hücceti şer’iye vasîleri vâlideleri Havana’nın ma’rifet-i ve ma’rifet-i 

şer’iyle vasîleri tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan 

müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevm es-sâni min şehr-i Ramazan liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

40/Koyun aded     /1400 

2/Durumlu dişi deve      /1300 

2/Kilim aded      /60 

4/Kara çuval aded     /50 

1/Torluk keçe aded     /120 

1/Keçi aded      /20 

1/Seccâde       /10 

Yorgan ma’ döşek      /30 

1/Kahve takımı      /10 

2/Bakır       /20 

1/Nacak       /10 

Hırdavât-ı münezzil. 

Resm-i kısmet    : 3090 00 

           77 10 

     ------------ 

Kaydiye     : 3012 30 
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             4 30 

     ------------ 

Dellâliye     : 3008 00 

           61 30 

     ------------ 

Pul behâ     : 2946 10 

             2 10 

     ------------ 

Sahîhü’l-bâki     : 2944 00 

Hissa-i zevce-i mezbûr Havana    /368 

Hissa-i binti kebîre Zeliha     /257 24 

Hissa-i binti sagîre Huriye     /257 24 

Hissa-i ibn-i sagîr Mehmed     /515 8 

Hissa-i ibn-i sagîr Ali     /515 8 

Hissa-i ibn-i sagîr Mustafa     /515 8 

Hissa-i ibn-i sagîr Ramazan     /515 8 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i mezbûr Havana’ya üçyüz altmış sekiz 

guruş ve hissa-i binti kebîre Zeliha’ya isâbet iden ikiyüz elli yedi guruş yigirmi dört 

pâre ki cem’an altıyüz yigirmi beş guruş yigirmi dört pâre’nin yedlerine teslim 

olunduğu ve hissa-i binti sagîre Huriye’ye isâbet iden ikiyüz elli yedi guruş yigirmi dört 

pâre ile hissa-i ibn-i sagîrun Mehmed ve Ali ve Mustafa ve Ramazan’a isâbet iden 

beşyüz onbeş guruş sekiz pâre ki cem’an ikibin üçyüz on sekiz guruş on altı pâre’nin 

lieclil-hıfza vasî mensubeleri vâlideleri Havana’ya teslim olunduğu îtam müdürü’nün 

inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:87    

B.NO:155 

Megri Kazasına tâbi’ Çayan karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Hacı Hüseyin oğlu Molla Yusuf ibn-i Abdullah’ın verâseti salebi kebîr oğlu Molla 

Hüseyin ile salebiye-i kebîre kızları Hava ve Hatice ve salebiye-i sagîre kızı Şehriye’ye 

munhasıra olduğu tahakkukundan sonra sagîr-i mezbûr Şehriye’nin vasî mensubeleri er 

karındaşı Molla Hüseyin’in ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr olunub bi’l müzâyede 

beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî 
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zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâni min şehr-i Ramazanü’l-mübârek liseneti 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Danalı sığır      /200 

1/Buzağlı sığır     /200 

1/Merkeb      /100 

6/Arı koğanı      /120 

10/Şı’ır kile      /40 

6/Hınta kile      /40 

40/Mısır darısı kile     /200 

2/Yorgan      /30 

2/Yasdık      /10 

1/Keçe      /15 

2/Çuval      /15 

1/Köhne kara çuval     /10 

1/Saban timuru     /10 

Mahas       /50 

Hırdavât-ı münezzil. 

Resm-i kısmet    : 1110 00 

           27 30 

     ------------ 

Kaydiye     : 1082 10 

             1 30 

     ------------ 

Dellâliye     : 1080 20 

           22 00 

     ------------ 

Pul behâ     : 1058 20 

             1 10 

     ------------ 

Sahîhü’l-bâki     : 1057 10 

Hissa-i ibn-i kebîr Molla Hüseyin    /422 36 

Hissa-i binti kebîre Hava     /211 18 

Hissa-i binti kebîre Hatice     /211 18 
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Hissa-i binti sagîre Şehriye     /211 18 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i ibn-i kebîr Molla Hüseyin’e isâbet iden 

dörtyüz yigirmi iki guruş otuz altı pâre ve hissa-i binti kebîre Hava’ya isâbet iden ikiyüz 

onbir guruş onsekiz pâre ve hissa-i binti kebîre Hatice’ye kezâ ikiyüz on bir guruş 

onsekiz pâre ki cem’an sekizyüz kırk beş guruş otuz iki pâre yedlerine teslim olunarak 

hissa-i binti sagîre Şehriye’ye isâbet iden ikiyüz onbir guruş onsekiz pâre berâyı hıfz 

vasî mensubeleri er karındaşı Molla Hüseyn’e teslim olunduğu îtam müdürü’nün 

inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:88    

B.NO:156 

Megri Kazasına tâbi’ Döger karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Hacı Kıys oğlu Molla Osman ibn-i Mustafa’nın salebi sagîr oğulları Mehmed ve Ali ve 

Mustafa ve Ramazan ile sagîre kızı Huriye’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir 

vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf 

ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyet-i gelmege kâdire idugi zîl kitabda mektubus-sâmi 

müslimeyn ta’rifleriyle ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve nümâyan olan sagîran-ı mezbûran’ın 

vâlideleri Hava binti Hüseyin kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya 

ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâni 

min şehr-i Ramazanü’l-mübârek liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf.  

Mecid Efendi kolu kısa oğlu Abdurrahman, muhtar-ı evvel Topal Dur Ali. 

B.NO:157 

Aydın vilâyeti dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ Yaka 

karyesinde sâkine müteveffâ Hacı Sa’ıd Efendi zevcesi Safiye binti Ali meclîs-i 

şer’imiz et-tevkirde takdîr-i kelâm ve ta’bir-i anil-meram idub zevcim müteveffâ Hacı 

Sa’ıd Efendi’nin malından hâsıl ve bundan sarı sagîre ve Sagire evladlarım tevâfen ve 

Akif ve Hediye’nin emvali nakdiyelerinden îtam sandığına mahkut üçbin yediyüz altmış 

dört guruş onbeş pâre’nin nemâsından miktar-ı kifâye nafaka farz ve takdîr-i olunmak 

muradımdır didikde mezbûre’nin takdîr-i meşrusı ve aksa mutâbık ve zikreâtî mübelliğ 

karar-ı ma’ruf idugi zîl vesîkada muharrerus-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla lediş-

şer’illânur zâhir olmagla hâkim-i müvekki’ Efendi hazretleri işbu tarih vesîkadan 

i’tibâren bir veche muharrir mübelliğ-i mezbûrin nemâsından beher ayda otuz dokuz 

guruş sandık akçesi sagar-i mezbûrunun nafaka ve kisve behâsı farzı ve takdîr buyurub 
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mübelliği mefruz mezkûresi harç ve sarfa veledil-hâce istidâne mezbûr Safiye Hatun’a 

izin virilmegin mâ vaka’a bit taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ ‘aşr min şehr-

i Receb liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Hacı Sa’ıd Efendi mahdumi Mehmed Numan. 

Yaka karyeli evci oğlu Ramazan Efendi. 

B.NO:158 

An asl Köyceğiz Kazasına tâbi’ Bezge karyesi ahâlisinden olub Megri 

Kazası’nın Dere karyesinde müsâfireten sâkin bundan akdem vefât iden Omer Ali oğlu 

Molla Mustafa ibn-i Abdullah’ın verâseti zevcesi menkûha-imetrukesi Durkadın binti 

Hacı Omer ile salebiye-i sagîre kızları Fatıma ve Elif ve Zeyneb vel-ebeveyn kız 

karındaşı Aişe ve Zelâfiye munhasıra olduğu tahakkukundan sonra sagar-i mezbûru’nun 

vasî-i mensubeleri Omer Ali bin Hüseyin’in ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ile tahrîr ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-i merkûmun muhallefât defteridir ki bir 

veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘aşr min şehr-i Ramazanü’l-

mübârek liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Dişi durum deve      /500 

1/Kabalık deve      /500 

1/Danalı ala sığır      /250 

1/Çadır       /50 

Hırdavât-ı münezzil. 

Yekünü tereke  

----------------- 

Resm-i kısmet    : 1350 

           33 30 

     ------------ 

Kaydiye     : 1316 10 

             2  

     ------------ 

Pul behâ     : 1314 10 

             1 10 

     ------------ 

Dellâliye     : 1313 00 

           27 
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     ------------ 

Sahîhü’l-bâki     : 1286 

S.NO:89 

Hissa-i zevce-i mezbûr Durkadın    /160 29 

Hissa-i binti sagîre Fatıma     /285 29 

Hissa-i binti sagîre Elif    /285 29 

Hissa-i binti sagîre Zeyneb     /285 29 

Hissa-i asr-i Aişe      /133 371 

Hissa-i asr-i Zelâfi      /133 372 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan zevce-i mezbûr Durkadın’a isâbet iden yüz 

altmış guruş yigirmi dokuz pâre ile hissa-i asr-i Aişe ve Zelâfi’ye isâbet iden yüz otuz 

üç guruş otuz yedişer buçuk pâre ki cem’an dörtyüz yigirmi sekiz guruş yigirmi dört 

pâre’nin yedlerine teslim olunarak hissa-i binti sagîre Fatıma ve Elif ve Zeyneb’e isâbet 

iden ikiyüz seksen beş guruş yigirmi dokuz pâreden sekiz yüz elli yedi guruş yedi 

pâre’yi liecli hissa-i vasî mensubeleri Omer Ali’ye teslim olunduğu îtam müdürü’nün 

inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:159 

Muğla Sancağına tâbi’ Megri kazsı mülhakatından Üzümlü karyesi halkından ve 

kaza-i mezkûre Belediye kâtibi iken bundan akdem vefât iden Eşref Efendi ibn-i 

Murad’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Aişe binti Ahmed ile zevce-i 

mezkûreden mütevellid müteveffâ-yı merkûmdan hâsıl sagîr oğlu Galib ve sagîre kızı 

Sa’adet ve zevce-i mutallakası müvellide salebiye-i kebîre kızı Ümmühan’a munhasıra 

olduğu muhazzır-ı hasım câhidde bir nehiç-i şer’î sâbit ve sübut verâsetlerine hâkim 

şer’il-ehak olundukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun kâim birâderi Ali ibn-i Ahmed’in 

taleb ve iltimâsiyle me’zünen bi’l-hüküm İncir karyesine irsâl olunan mahkeme-i 

şer’iye kâtibi Halil Efendi ibn-i Hasan’ın İncir karyesinde akd eylediği meclîs-i şuru’da 

lieclil-muhâseme sâlifüz-zikr îtâma vasî nasb ve ta’yîn olunan îtam müdürü İbrahim 

Efendi ibn-i İbrahim muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta’biri-i anil-meram idub eniştem 

müteveffâ-yı merkûm Eşref Efendi’nin hayatında mâlik olduğu işbu meclîs-i şuru’da 

mu’âyene olunan kırzlığında üç yaşında bir reisi esini muhazzır-ı şuhudda bana 

sekizyüz guruş merfu’ ve makbuz beyi’yât sahihü şer’î ile beyi’ ve teslim eylediği halde 

müdür mûmâileyh müteveffâ-yı merkûmun malıdır deyu bi’l-me’muriye zabt ve îtam-ı 
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merkûmdan içun beyi’ itmek murad eylediğinden elverilmesi muradımdır deyu ba’ded-

da’vâ vel-istinlâk müdde’î ‘aleyh vasî mezbûr İbrahim Efendi müdde’î merkûmun bir 

veche muharrir beyi’-i müdde’âsını inkâr idecek müdde’î merkûmdan bir veche 

muharrir müdde’âsına mutâbık beyne taleb olundukda evvelen İncir karyesinden 

muhtar-ı Koca Ali oğlu Süleyman ve Hacı Efendi oğlu Hasan’dan bâverka-i müstevre 

seran ve ba’de Koca Osman bin Ali ve Yusuf bin Ali ‘alenen ledit-tezkiye adetleri 

nümâyan veliecliş-şehâdeti meclîs-i ma’zud mezkûre hâzır olan İncir karyeli Hüseyin 

çavuş bin Osman Kâhya ve Çakır oğlu Süleyman bin Abdâh her biri başka başka 

itşehad olunduklarında fil-hakika işbu meclîs-i şuru’da mu’âyene olunan sâlifüz-zikr 

esbi 1 Kanun /316 

S.NO:90 

Sekizyüz seneni merfu’ ve makbuz gâim birâderi müdde’î merkûm ‘aliye beyi’ 

ve temlik ve teslim oldahî iştirâ ve temellük ve teslim ve kabz ve kabul eylediği bizim 

ma’lumumuzdur biz bu hususa bu vech üzre şâhidleriz ve şehâdet dahî ideriz deyu her 

biri müstehakkul-lafza ve almağı şehâdet-i şer’iye itmeleriyle esb-i mezkûri ba’del-iştirâ 

müteveffâ-yı merkûm ikâle ve beyi’ eylemediğine müdde’î merkûm il-halife esb-i 

mezkûrin müdde’î merkûm ‘aliye teslime müdür mûmâileyh’e tenbih olunduğu kâtib 

mûmâileyh ve ma’an meb’us azayı şer’î meclîs-i şer’a gelub alî vuku’a inhâ ve takrîr 

itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ ‘aşr min şehr-i 

Ramazanü’l-mübârek liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:160 

Bi’lyemmi vel-ikbâli işbu sâl-i hâl sarn-ı iştimâl ya’nî bin üçyüz yigirmi seneyi 

şehriye-i hicriye’nin şehr-i Şa’banül-mu’azzama’nın gurre-i garası Cum’airtesi akşamı 

üzeri rü’yet olunduğu dârul-mulâfetül-‘aliye kâzilikden tetir markır niyâbet-i 

‘aliyesinden istifah olunarak zuhr-i mahkeme-i istinbakdan musaddikan gönderilen 

hücceti şer’iye malından müsteban olmağla Pazarirtesi günü azki ya’nî Salı gecesi Hilâl 

Şevvâli rü’yeti evvele-i merâliye işbu Şevvâli tarihin gurresi dahi tekmil-i selâsin 

i’tibâriyle Cumartesi günü yu’allimü ‘id-i fatir olacağından olvechle -------------i’lâm 

içun işbu i’lâm Megri mahkeme-i şer’iyesinden tetir olundu el-emr fi’l-yevm ‘ışrin min 

şehr-i Ramazanü’l-mübârek liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:161 

Üzümlü karyesi ahâlisinden olub Megri Belediye hubul-mesâlis vazifesiyle 

mükellef bulunan Müstan bin Hasan “m” Megri Belediye kâtibi iken bundan akdem 
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vefât iden Eşref Efendi ibn-i Murad verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Aişe binti 

Ahmed ile salebiye-i kebîre kızı Esma ve salebiye-i sagîre kızı Sa’adet ve salebi sagîr 

oğlu Galib’e munhasıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîran-ı 

mezbûrın tesviye umûrlarına bi hücceti şer’iye vasî nasb ve ta’yîn olunan zevce-i 

mezbûre Aişe kendinden asaleten ve sagîr ve sagîre evladları tarafından vesâyeten 

tereke-i müteveffâ-yı merkûma dâir kâffe-i da’vâvî ve muhâsamate vekil meclîs-i şer’îsi 

vasîye-i mezbûre’nin li ebeveyn birâderi Ali bin Ahmed muvâcehesinde da’vâ ve 

takdîr-i kelâm idub müteveffâ-yı merkûm Eşref Efendi hayatında işbu tarih i’lâmdan üç 

sene mukaddem emânet târikiyle kendüsine tevdi’ eylediğim ve işbu meclîs-i şuru’da 

mu’âye olunan gümüş yaldızlı ve yigirmi mecîdiye kablu bir aded altı batlar dabancamı 

bana red itmeksizin vefât itmekle tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan ‘înen elverilmesi 

matlubumdur deyu ba’ded-da’vâ ves-sü’al oldahî cevâbında mezkûr dabanca’ya 

vaz’ıyedini ikrâr ve i’tiraf itmiş ise de mezkûr dabanca  müdde’î merkûmun malı 

olmayıb müteveffâ-yı merkûmun hâlen akrabasından Üzümlüli Küpeli Yusuf’un malı 

olarak bir miktâr-ı hâre ile mübâdele suretiyle alındığı bi’l-beyân müdde’î merkûmun 

malı idugini inkâr idecek müdde’î merkûmdan bir minvâl-i muharrir iddi’asına mutâbık 

bünye-i şer’iye taleb olundukda Megri kasabasında sâkin Arnavud hayrul-medin ve 

Üzümlü Mahmud ve Kayalı Kızıl Ahmed oğlu Omer’den her biri meclîs-i şuru’a 

hâzırun olub başka başka iştişhâd olunduklarında fil-hakika işbu erâre olunan dabanca 

müdde’î merkûm Musta’nın  şerâen malı olub Belediye kâtibi müteveffâ Eşref 

Efendi’ye hayatında tevdi’ eylediğini merkûm Eşref Efendi vefâtından üç mâh-ı 

mukaddem huzurumuzda ikrâr ve i’tiraf eylediğine şâhidiz ve şehâdet dahî ideriz deyu 

mütefekkil-lafza ve almağı edâyı şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şâhidun-ı merkûmun 

evvele-i bâverka-i müstevre Megri’nin İslam Mahallesi muhtarı Hasan ağa ve imamı 

Mehmed Raşid Efendi ve sâni muhtarı Ahmed’den seran ve ba’de yine merkûmundan 

‘alenen ledi’t-tezkiye ‘adetleri zâhir ve nümâyan olmağın ba’det-tahlif vel-hüküm 

mucebince mezbûr dabanca’nın ‘înen müdde’î merkûm müstâne teslimine merkûm 

Ali’ye tenbih olunduğu i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm ‘ışrin min şehr-i Ramazanü’l-

mübârek liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:91 

Bismillâhirrahmânirrahîm 

Gurretmeâb, şerî’atnisâb Merzifon nâ’ibi Sâbık Abdülhak Hâlis Efendi gamyâb. 

B.NO:1 
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Ba’det-tahiyyetü’l-vâfiye inhâ olunur ki Aydın vilâyeti dâhilinde kâin Megri 

Kazası’nın umûr-ı ahkâm-ı şer’iyesi meclîs-i intihâb-ı makamu’ş-şuru’dan vâki’ olan 

ifâde üzerine zât-ı semi-e huft-i fetvâ inhâhi’nin re’yi ve tensiblerine ve nezâret-i 

ammemize binâen bin üçyüz yigirmi senesi şehr-i Ramazanü’l-mübârek’ini yigirmi 

birinci gününden i’tibâren ‘uhde behir kere ihâle ve tefvîz olunmuştur gerektir ki kaza-i 

mezkûr yevm-i mezbûrden bin-niyâbe idub beynel-ihâle icrâyı ahkâm-ı şer’î âliye sa’î 

ve gayret ve vuku’uyafta olan terekâtın mûcib-i tahrîr olanlarını tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l-verese bi’l-ferîzati’ş-şer’iye ve taksîm hususuna ihtimam ve dikkat eyleyesin. 

Et-tasri’s-seyd Mehmed Hasimül-gâzi  

Askeri Anadolu 

B.NO:1 

Megri Kazasına tâbi’ Karaçulha karyesi sâkinelerinden Kazman oğlu müteveffâ 

Ahmed zevce-i menkûha-imetrukesi olduğu zîl vesîkada muharrerus-sâmi kesan 

ta’rifleriyle mu’arrif Ümmü binti Omer meclîs-i şer’îmiz et-tevkirde takrîr-i kelâm ve 

ta’bir-i anil-meram idub zevcim müteveffâ Ahemed’in ferâşından hâsıl ve bundan 

mütevellid 1/ hâlen hicr ve terbiyemde bulunan sagîr oğullarım Ya’kub ve Ahmed Ali 

ile sagîr kızlarım Şehriye ve Hatice ve Mihriban’ın nafaka ve kisve behâsına muhtaç 

olduklarından îtam sandığında mahfuz îtam merkûmu’nun mallarından dörtbin 

dokuzyüz altmış altı guruş yigirmi pâre’nin nemâsından miktâr-ı kifâye nafaka farz ve 

takdîr olunmak muradımdır didikde mezbûre Ümmü Hatun’un takrîr-i meşruhı vâkı’a 

mutâbık ve zikr-i âtî mübelliğ-i kararı ma’ruf idugi kezâlik zîl vesîkada muharrerus-

sâmi müslimeyn ihbârlarıyla lediş-şer’î zâhir olmağla hâkim-i müvekki’ Efendi 

hazretleri dahî işbu tarih vesîkadan i’tibâren bir veche muharrir mübelliğ-i mezbûrin 

nemâsından şehrî elli bir guruş otuz pâre sagar-i mezbûruna nafaka ve kisve behâsı farz 

ve takdîr buyurub mübelliğ-i mezkûrî harç ve sarf veledil-hâce istidâneye mezbûre 

Ümmü Hatun’a izin virilmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm el-

hâdi ‘aşr min şehr-i Şevvâl liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Karye-i mezkûrden Mustafa Çuroğlu Durmuş  

Karye-i mezkûrden Kazman oğlu Mehmed bin Ahmed Ali 

Karaçulha karyesinden Hacı Ali oğlu İsmail. 

1/.bihakkı’l-huzâne  
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S.NO:92    

B.NO:2 

Megri Kazasına tâbi’ Nif karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Gök 

hüsyin oğlu Mehmed bin Hüseyn’in verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Güllü binti 

İbrahim ile salebi kebîr oğulları Omer Ali ve Hasan ve Nuri ve kebîre kızları 

Süluniyane ve Feride ve diger zevce-i menkûha-imetrukesi Fatıma binti Hüseyin ve 

salebi sagîr oğulları Ramazan ve Hüseyin’e muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’ıllânur 

tahakkukundan sonra sagîran-ı mezbûra’nın vasî mensubeleri vâlideleri Fatıma’nın 

taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve taksîm olunan 

müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevm es-sâni ‘aşr min şehr-i Şevvâl liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Siyah tonda barkir      /300 

1/Erkek merkeb      /200 

1/Ala öküz       /150 

1/Gök öküz       /250 

1/Bir yaşında dişi dana     /50 

3/Arı koğanı      /60 

100/Mısır darı kile      /500 

2/Çul       /50 

2/Çuval      /30 

2/Keçe       /50 

2/Yorgan       /40 

1/Kilim       /100 

5/Mehas      /50 

2/Yasdık      /10 

2/Saban timuri      /20 

1/Zahra       /5 

1/Çapa       75 

Hırdavât-ı münezzil  

----------yekünü tereke----------- 

Resmi kısmet    : 1920 

        048 

    -------- 
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Kaydiye    : 1872 

          02 30 

    ------------ 

Dellâliye    : 1869 10 

        039 10 

    ------------ 

Pul behâ    : 1830 00 

          01 10 

    ------------ 

Sahîhü’l-bâki    : 1828 30 

 

Hissa-i zevce-i mezbûr Güllü    /114 12 

Hissa-i zevce-i mezbûr Fatıma    /114 12 

Hissa-i ibn-i kebîr Omer Ali     /266 27 

Hissa-i ibn-i kebîr Nuri     /266 27 

Hissa-i ibn-i kebîr Hasan     /266 27 

Hissa-i  binti kebîre Süluniyan    /133 13 

Hissa-i binti kebîre Feride     /133 13 

Hissa-i ibinti sagîr Ramazan     /266 27 

Hissa-i ibn-i sagîr Hüseyin     /266 27, küsur pâre 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’  ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Güllü’ye isâbet iden 

yüz ondört guruş on iki pâre ve hissa-i zevce-i mezbûr Fatıma’ya isâbet iden kezâlik 

yüz ondört guruş on iki pâre ve hissa-i ibn-i kebîr Omer Ali ve Nuri ve Hüseyin’e isâbet 

iden ikiyüz altmış altı guruş yigirmi yedişer pâre’den sekizyüz guruş bir pâre ve hissa-i 

binti kebîre Sülüniyan ve Feride’ye isâbet iden yüz otuz üç guruş on üçer buçuk pâreden 

iki üz altmış altı guruş yigirmi yedi pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr 

Ramazan ile hissa-i ibn-i sagîr Hüseyin’e isâbet iden ikiyüz altmış altı guruş yigirmi 

yedişer pâreden beşyüz onüç guruş ondört pâre vasî mensubeleri Fatıma’ya lieclil-hıfz 

teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 
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S.NO:93    

B.NO:3 

Megri Kazası mülhakatından Girişburnu karyesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Fevâsi oğlu Hasan bin Ali ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Hatice binti Omer ile salebi sagîr oğulları Durmuş ve Ali ve Ramazan ve 

salebi kebîr kızları Fatıma ve Zeliha ve salebiye-i sagîre kızı Aişe’ye muhassıra olduğu 

tahakkukundan sonra sagar-i merkûmun vasî mensubeleri vâlideleri Hatice’nin ma’rifeti 

ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ olunan 

müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevm es-sâni ‘aşr min şehr-i Şevvâl liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Dana kara sığır      /200 

1/Dişi merkeb       

5/Hınta kile       /30 

10/Mısır darısı kile      /50 

2/Kara çuval       /20 

1/Ala kara kilim      /30 

2/Yorgan       /20 

1/Döşek       /10 

1/Keçe       /20 

1/Çul       /20 

17Kızıl çuval       /30 

3/Mehas       /30 

1/Saban timuri      /10 

Hırdavât      /20 

---------------yekünü tereke--------------- 

Resm-i kısmet    : 640 

         16 

     ------ 

Kaydiye     : 624 

       001 

     ------- 

Dellâliye     : 623 

       012 20 
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     ------------ 

Pul behâsı     : 610 20 

           0 30 

     ------------ 

Sahîhü’l-bâki     : 609 30 

Hissa-i mezbûr Hatice     /76 9 

Hissa-i ibn-i sagîr Durmuş     /118 20 

Hissa-i ibn-i sagîr Ali     /118 20 

Hissa-i ibn-i sagîr Ramazan     /118 20 

Hissa-i binti kebîre Fatıma     /59 10 

Hissa-i binti kebîre Zeliha     /59 10 

Hissa-i binti sagîr Aişe     /59 10 ,küsur pâre  

 Bi’lâda muharrir tereke îtam müdür İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve taksîm 

olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Hatice’ye isâbet idenyetmiş altı guruş dokuz pâre 

hissa-i binti kebîre Fatıma ve Zeliha’ya isâbet iden elli dokuz guruş on pâre ki cem’an 

yüz doksan dört guruş yigirmi dokuz pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i Omer 

ve Durmuş ve Ali ve Ramazan’a isâbet iden yüz onsekiz guruş yigirmişer pâre ile hissa-

i binti sagîre Aişe’ye isâbet iden elli dokuz guruş on pâre ki cem’an dörtyüz ondört 

guruş’un lieclil-hıfz vasî mensubeleri vâlideleri Hatice’ye teslim olunduğu îtam 

müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:94    

B.NO:4 

Megri Kazasına tâbi’ Zikirciler karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Durkadın binti Mustafa’nın verâseti zevcî Durmuş ibn-i Omer ile kebîre kızı Fatıma ve 

sagîre oğlu Omer’e muhassıra olduğu lediş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîr-i 

mezkûrun vasî mensubî üge babası Durmuş’un taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la 

tahrîr ve bi’l-müzâyede tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrin terekesi 

defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘aşr min şehr-

i Şevvâl liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Danalı kara sığır      /165 

1/Buzağlı kara düge      /170 

1/Danalı koca sığır      /120 

1/Öküz       /210 
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1/İki yaşında sarı düge     /55 

2/Tencere       /22 

Ma’ yasdık yorgan döşek     /40 

1/Delifan       /10 

1/Kahve tebsi       /4 20 

1/Çanak       /3 30 

1/Müsta’mel hebge      /5 

1/Müsta’mel kızıl çuval     /7 

1/Tabak       /3 20 

1/Müsta’mel döşek      /14 

1/İbrik       /10 

1/Çanak       /2 20 

1/Sandık       /15 20 

Zevc-i mezbûr zimmetindeki mihr-i müeccel /100 

-------------yekünü tereke -------------- 

Resm-i kısmet    : 937 30 

       023 20 

     ------------ 

Kaydiye     : 914 10 

         01 20 

     ------------ 

Dellâliye     : 912 30 

       019 10 

     ------------ 

Pul behâsı     : 893 20 

           0 30 

     ------------- 

Sahîhü’l-bâki     : 892 30 

Hissa-i zevce-i mezbûr Durmuş    /223 07 

Hissa-i binti kebîre Fatıma     /223 7 

Hissa-i ibn-i sagîr Omer     /446 14 küsur pâre  

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese taksîm olunarak hissa-i zevc-i mezbûr Durmuş’a isâbet iden ikyüz 
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yigirmi üç guruş yedi pâre ve hissa-i binti kebîre Fatıma’ya isâbet iden ikiyüz yigirmi 

üç guruş yedi pâre ki cem’an dörtyüz kırk altı guruş on pâre’nin yedlerine teslim 

olunduğu ve hissa-i ibn-i sagîr Omer’e isâbet iden dörtyüz kırk altı guruş ondört pâre 

dahî lieclil-hıfz vasî mensûbesi üğe babası Durmuş’a teslim olunduğu îtam müdürü’nün 

inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:95    

B.NO:5 

Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Aşağı Mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Mariye binti Evra’nın verâseti zevc-i menkûha-imetrukesi Yani 

Veled-i Dimitri ile kebîr oğulları Dimitri ve Mihal ve sadr-ı sagîr oğulları İstavri ve 

Vangali ve sadriye-i sagîre kızları Mariye’ye muhassıra olduğu tahakkukundan sonra 

sagar-i merkûmunun vasî mensubeleri liebeveyn er karındaşı Dimitri’nin taleb ve 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ 

taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrin terekesi defeteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân 

olunur tahrîren fi’l-yevm ‘ışrin min şehr-i Şevvâl liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Altun gerdanlık      /500 

4/Altun düğme aded     /210 

11/Kumaş parçası      /80 

8/İbikli hupure      /100 

2/Yasdık yüzü      /5 20 

10/Adi hupure      /33 

2/Entari       /42 

16/Pişkir       /65 

1/Boğası       /9 

4/Gömlek       /47 

1/İhramlık tüb      /17 

1/Def’a ihramlık tüb      /11 

5/Def’i gömlek      /57 

2/Don        /19 

2/Yasdık yüzü      /3 

6/İbikli hupure      /110 

30/ Mahas       /300 

2/Sandık iki       /38 
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1/Mülkü münezzil      /2150 

25/Rebi’a altuni aded     /250 

-----------yekünü tereke---------- 

  4051 20 minhâ 

Resm      /101 10 

Kaydiye     /6 

Dellâliye     /81 

Pul behâ     /2 30 

El-ihrâcat sahîhü’l-bâki   /386 3 20 

Hissa-i zevce-i mezbûr Yani     /965 35 

Hissa-i ibn-i Dimitri      /643 36 

Hissa-i ibn-i Mihal      /643 36 

Hissa-i ibn-i sagîr İstavri     /643 36 

Hissa-i ibn-i sagîr Vangel     /643 36 

Hissa-i binti sagîre Mariye     /321 38 küsur pâre  

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevc-i mezbûr Yani’ye isâbet iden 

dokuzyüz altmış guruş otuz beş pâre ile hissa-i ibn-i kebîr Dimitri ve Mihal ve 

İstavri’ye isâbet iden altıyüz kırk üç guruş otuz altışar pâre ki cem’an ikibin sekizyüz 

doksan yedi guruş yigirmi üç pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr 

Vangeli’ye isâbet iden altıyüz kırk üç guruş otuz altı pâre ile hissa-i binti sagîre 

Mariye’ye isâbet iden üçyüz yigirmi bir guruş otuz sekiz pâre ki dokuzyüz altmış beş 

guruş otuz dört pâre’nin îtam sandığına lieclil-edâne vasî mensubeleri Dimitri’ye teslim 

olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:96    

B.NO:6 

Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Aşağı Mahallesi sâkinelerinden iken 

bundan akdem vefât iden Mariye binti Evra’nın sadriye-i sagîr oğulları İstavri ve 

Vangel ile sadriye-i sagîre kızı Mariye’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî 

nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve 

her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmeğe kâdire idugi zîl kitabda mektubu’s-sâmi 

kesan ta’rifleriyle ‘ındeş-şer’î zâhir ve nümâyan olan sagar-i mezbûru’nun li ebeveyn er 

karındaşı Dimitri Veledi Yani sagar-i mezbûru’nun  vakt-i rüşd ve sedalarına değin 
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kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve 

hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu tahrîren fi’l-yevm ‘ışrin min şehr-i Şevvâl ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:7 

Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ Üzümlü karyesi ahâlisinden ve 

ikinci Orduyu hümâyuna mensub yüz yigirminci Alayı’nın Dördüncü Elmalı 

Taburu’nun dördüncü Bölüğü Onbaşılarından iken bundan akdem karyesinde vefât iden 

Bâba Ali oğlu Durmuş bin Ali’nin verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Ümmi binti 

Molla İbrahim ile salebi sagîr oğlu Ali ve salebiye-i sagîre kızları Emine ve Fatıma’ya 

muhassıra olduğu ve bunlardan başka vârisi ve terekesi’nin müstahak âhiri olmadığı 

muhâsır-ı hazım hâcedde evvele-i bâverka-i müstevre seran Megri’nin Üzümlü karyesi 

muhtarı Osman ağa oğlu Ahmed ve karye-i mezkûrun muhtarı sânisi Koca Ali oğlu 

İbrahim’den seran ve ba’de yine merkûmandan ‘alenen ledit-tezkiye adetleri zâhir 

Üzümlü karyesinden Berber Hasan oğlu Hasan bin Hasan ile karye-i mezkûrden Koca 

İsmail oğlu Mehmed bin İbrahim’in bi’l-muvâcehe bir nehiç-i şer’î şehâdetleriyle sâbit 

ve sübut verâsetlerine hâkim-i şer’il-ehak olduğu Megri mahkemesinden i’lâm olundu 

tahrîren fi’l-yevm es-sâni min şehr-i Zilka’ade liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:8 

Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ Üzümlü karyesinden ve İkinci 

Orduyu Hümâyuna mensub Otuz birinci Alayı’nın Dördüncü neferi iken bundan akdem 

karyesinde vefât iden Kazoğlu Osman bin Hüseyin’in verâseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Aişe binti Hüseyin ile salebi sagîr oğulları Hüseyin ve Ahmed salebiye-i 

sagîre kızları Rukiye ve Ümmühan ve Emine’ye muhassıra olduğu ve bunlardan başka 

vârisi ve terekesi’nin müstahak âhiri olmadığı muhâsır-ı hasım câhidde evvele-i 

bâverka-i müstevre Megri’nin Üzümlü karyesinden muhtar Osman ağa oğlu Ahmed ve 

muhtarı sânisi Koca Ali oğlu İbrahim’den seran ve ba’de yine merkûmandan ‘alenen 

ledit-tezkiye adetleri zâhir Üzümlü karyesinden Gök Ali oğlu Yusuf bin Ali ile karye-i 

mezkûrden Koca İsmail oğlu Mehmed bin İbrahim’in bi’l-muvâcehe bir nehiç-i şer’î 

şehâdetleriyle sâbit ve sübut vârislerine hâkim-i şer’il-ehak olduğu Megri 

mahkemesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâni min şehr-i Zil-ka’ade liseneti 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 
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S.NO:97    

B.NO:9 

Megri Kazasına tâbi’ Dönet karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Kara Süleyman oğlu Hasan ibn-i Abdullah’ın verâseti salebi kebîr oğlu Süleyman ve 

salebi sagîr oğlu Mustafa ile salebiye-i kebîre kızları Hatice ve Fatıma ile salebiye-i 

sagîre kızı Esma’ya muhassıra olduğu tahakkukundan sonra sagîran-ı mezbûran’ın vasî 

mensubeleri lâb-ı erkarındaşı Molla Süleyman’ın taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la 

tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunarak beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm 

olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevm essâdisü ‘aşr min şehr-i Zilka’ade liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

2/Kara öküz       /24 

1/Erkek merkeb      /100 

7/Koyun aded      /200 

5/Keçi aded       /120 

15/Arı koğanı aded     /300 

20/Yaylada mezru’ hınta kile    /100 

20/Mezru’-ı şı’ir kile      /80 

10/Darı kile       /50 

5/Şi’ır kile       /20 

Sevâhilde mezru’ hınta kile     /100 

15/Mısır darı kile      /75 

1/Kızıl çuval       /10 

4/Kara çuval       /30 

1/Torluk keçe       /20 

1/Çul        /20 

1/Keçe       /10 

 1/Deve yünlü müsta’mel kilim    /10 

1/Tencere       /5 

2/Çanak       /5 

1/Leğen       /10 

1/Difan       /3 

1/Yorgan       /10 

1/Döşek       /10 
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Hırdavât       /10 

-------------Yekünü tereke --------- minhâ  

    ------------------ 

           1748  

Resm      /43 30 

Kaydiye     /2 25 

Dellâliye     /35 

Pul behâ     /1 10 

El ihrâcat  

Sahîhü’l-bâki     /1665 15 

Hissa-i ibn-i kebîr Süleyman      /485 32 

Hissa-i ibn-i sagîr Mustafa      /475 32 

Hissa-i binti kebîre Hatice      /237 36 

Hissa-i binti kebîre Fatıma      /237 36 

Hissa-i binti sagîre İsmihan      /237 36 

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese taksîm olunarak ibn-i kebîr Süleyman’a isâbet iden dörtyüz yetmiş beş 

otuz iki pâre ve binti kebîre Hatice ve Fatıma’ya isâbet iden ikiyüz otuz yedi guruş otuz 

altışar pâre ki cem’an dokuzyüz elli bir guruş yigirmi dört pâre’nin yedlerine teslim 

S.NO:98 

Olunarak hissa-i ibn-i sagîr Mustafa’ya isâbet iden dörtyüz yetmiş beş guruş 

otuz iki pâre ile hissa-i binti sagîre İsmihan’a isâbet iden ikiyüz otuz yedi guruş otuz altı 

pâre ki bu dahî cem’an yediyüz on üç guruş yigirmi sekiz pâre’nin îtam sandığına teslim 

zımnında vasî mensubeleri Molla Süleyman’a teslim olunduğu îtam müdürü’nün 

inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:10 

Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Aşağı Mahallesinde sâkine iken bundan 

akdem vefât iden Mariye binti Evra’nın verâseti zevc-i menkûha-imetrukesi Yani 

Veled-i Dimitri ile kebîr oğulları Dimitri ve Mihal ve sadr-i sagîr oğulları İstavri ve 

Vangeli ve sadriye-i sagîr kızları Mariye’ye muhassıra olduğu tahakkukundan sonra 

sagar-i merkûmu’nun vasî mensubeleri li ebeveyn er karındaşı Dimitri’nin taleb ve 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ ve 
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taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrin terekesi defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân 

olunur tahrîren fi’l-yevm ‘ışrin min şehr-i Şevvâl liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Altun gerdanlık      /500 

4/Altun düğme aded     /210 

11/Kumaş parça      /85 

8/İbikli çavra       /100 

1/Yasdık yüzü      /5 20 

30/Adi çavra       /33 

2/Entari       /42 

13/Pişkir       /65 

1/Bogasil       /9 

4/Gömlek       /47 

1/İhramlık top      /17 

1/Def’a ihramlık top      /11 

5/Def’a gömlek      /57 

2/Don        /19 

2/Yasdık yüzü      /3 

6/İbikli çevre       /110 

30/ Mahas küpe      /300 

Sandık iki       /38 

1/Mülk-ü münezzil      /2150 

25/Rebi’a altunu      /250 

-------yekünü tereke minhâ  

 --------------- 

 4051 20 

Resm     / 101 10 

Kaydiye    / 6 

Dellâliye    /81 

Pul behâ    /2 30 

El ihrâcat     / 

Sahîhü’l-bâki    /3863 20 

 

Hissa-i zevc-i mezbûr Yani     /965 35 
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Hissa-i ibn-i Dimitri      /643 36 

Hissa-i ibn-i Mihal      /643 36 

Hissa-i ibn- sagîr İstavri     /643 36 

Hissa-i ibn-i sagîr Vangel     /643 36 

Hissa-i binti sagîr Mariye     /621 38 küsur pâre /3 

 Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü ibrahi Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve beyne’l-

verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevc-i mezbûr Yani’ye isâbet iden dokuzyüz 

altmış beş guruş otuz beş pâre ile hissa-i ibn-i kebîr Dimitri ve Mihal ve İstavri’ye 

isâbet iden altıyüz kırk üç guruş otuz altışar pâre ki cem’an 

S.NO:99 

İkibin sekiz yüz doksan yedi guruş yigirmi üç pâre yedlerine teslim olunarak 

hissa-i ibn-i sagîr Vangele isâbet iden altıyüz kırk üç guruş otuz altı pâre ile hissa-i binti 

sagîre Mariye’ye isâbet iden üçyüz yigirmi bir guruş otuz sekiz pâre ki dokuzyüz altmış 

beş guruş otuz dört pâre’nin îtam sandıgına lieclil-edâne vasî mensubeleri Dimitri’ye 

teslim olundugu îtâm müdürü’nün inhâsına mebn-i şerh verildi.     

B.NO:11 

Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ Keçiler karyesi ahâlisinden ve 

ikinci orduyu hümâyuna mensub onbirinci seyyâre topçu alayının birinci bölüğünün 

beşinci araba neferi iken bundan akdem vefet iden Çalık oğlu Süleyman bin 

Mustafa’nın verâseti babası Mustafa bin İbrahim ile vâlidesi Fatıma binti İbrahim ve er 

karındaşları Mehmed ve kız karındaşları Hava ve Saliha ve Dudu’ya muhassıra olduğu 

ve bunlardan başka vârisi ve terekesine müstehak âhiri olmadığını muhâsır-ı hasım 

cahidde evvele-i bâverka-i müstevre Megri’nin İslam Mahallesi imamı Mehmed Rüşdü 

ve muhtar-ı evveli Hasan Şevki Efendi’lerden seran ve ba’de mahalle-i mezkûr 

ahâlisinden Dellal Osman oğlu Ali bin Osman ve Kürtoğlu Mehmed bin Hüseyin’den 

ledit-tezkiye adetleri zâhir olan mahalle-i mezkûre’den Boz tufanlıoğlu Bekir bin Ali ve 

İbrahim oğlu Hüseyin bin İbrahim nâm-ı kimesneleri’nin şehâdetleri sâbit olduğu Megri 

mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü min şehr-i Zil-

hiccetü’ş-şerife liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:12 

Megri Kazasına tâbi’ Karadere karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Esin oğlu Himmet ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Aişe binti 

Hüseyin ile salebi sagîr oğlu İbrahim’e muhassıra olduğu tahakkuk olundukdan sonra 
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sagîran-ı mezbûrin vasî mensûbesi vâlidesi Aişe Hatun’un taleb ve ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı 

merkûm’un terekesi defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-

hâmisü ‘aşr min şehr-i Zilka’ade liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Tori barkir ra’si      /100 

1/Danalı sarı sığır aded    /250 

1/Diğer danalı sarı sığır aded    /250 

1/Kara sığır aded     /200 

Hırdavât-ı münezzil  

Koluz öküz       /300 

Yekün                 tereke -------- 

     -------- 

     1200 

Resm-i kısmet    /30 00 

Dellâliye     /24 00 

Kaydiye    /2 00 

Pul behâ     /1 10 

El-ihrâ 

Sahîhü’l-bâki     /1142 30 

Hissa-i zevce-i mezbûre Aişe binti Hüseyin   /142 30 

Hissa-i ibn-i salebi sagîr oğlu İbrahim   /1000 00 

Sernâme-i defterde muharrir-i tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Aişe’ye isâbet iden yüz 

kırk iki guruş otuz pâre yedine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr İbrahim’e isâbet iden 

bin guruş dahî îtam sandığına teslim olunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî 

şerh verildi 

Not:11 Şevvâl 316/ makam mutasarrıflığına 9 tarih ve 71 numrolu emirnâmesi 

ile lifen yüz elli üç buçuk guruşı hâvi bir kıt’asında resm olunmuşdur kâtibü’ş-şer’î 

Halil Salih. 

S.NO:100    

B.NO:13 

Megri Kazasına tâbi’ Karadere karyesinde sâkin iken bundan vefât iden Matırlış 

oğlu Halil ibn-i Hüseyin ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Hatice 
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binti Osman ile diger müteveffiye zevcesi Ümmü binti Sülli’den mütevellid salebi 

kebîre kızı Zeyneb ve salebi sagîr oğlu Hüseyn’e muhassıra olduğu tahakkukundan 

sonra sagar-i mezbûrin vasî mensûbesi dâ’isi Halil ibn-i Süleyman’ın taleb ve ma’rifeti 

ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı 

merkûmun terekesi defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-

hâmisü ‘aşr min şehr-i Zilka’ade liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

25/Keçi aded      /750 

3/Dişi merkeb aded     /450 

4/Mahas kipe       /40 

Hıedavat-ı münezzil  

Yekünü   tereke          minhâ  

               ------- 

               1290 

Resm    /32 10 

Dellâliye   /26 00 

Kaydiye   /2 00 

Pul behâ   /1 10 

El-ihrâcat  

Sahîhü’l-bâki  /1228 20 

Hissa-i zevce-i mezbûr Hatice binti Osman   /141 22 

Binti kebîre kızı Zeyneb     /362 12 

Hissa-i ibn-i salebi sagîr oğlu Hasan   /724 25 

Sernâme-i defterde muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Hatice’ye isâbet iden kırk bir guruş 

yigirmi iki buçuk pâre ile hissa-i binti kebîre Zeyneb’e isâbet iden üçyüz altmış iki 

guruş on iki buçuk pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr Hasan’a isâbet iden 

yediyüz yigirmi dört guruş yigirmi beş pâre’nin îtam sandığına teslim olunduğu 

mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:14 

Karaçulha karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Çoban Hasan ibn-i 

Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Raziye binti Hasan ile mülkü 

askeriyede bulunan salebi kebîr oğlu Hasan ve diger salebi kebîr oğlu Ali ve Yusuf ve 

Mehmed ve Murad ve salebiye-i kızı Durmusuna muhassıra olduğu tahakkuk 
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olundukdan sonra verese-i kibârden Ali’nin ma’rifeti ve ma’rifeti şuru’la tahrîr ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve furûhat olunan mütevffâyı merkûmun terekesi defteridir ki bir veche 

âtî beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ el-‘ışrin min şehr-i Zilka’ade liseneti ‘ışrin 

ve selâsemiete ve elf. 

1/Dişi koca deve ra’sî     /500 

27/Koyun aded     /1036 

1/Sarı öküz aded     /250 

1/Dişi merkeb aded     /150 

2/Keçi aded      /50 

8/Mehas kın       /80 

4/Torluk keçe aded     /80 

1/Kilim aded      /30 

1/Döşek gice aded     /20 

Hırdavât-ı münezzil  

Yekünü ---------tereke      minhâ 

  --------- 

    2216 

S.NO:101 

Resm    /47 35 

Kaydiye   /3 00 

Dellâliye   /38 00 

Pul behâ   /2 30 

Mihr-i müeccel  /301 

El-ihrâcat  

Sahîhü’l-bâki   /1823 15 

Hissa-i zevce-i mezbûr Raziye    /227 37 

Hissa-i ibn-i kebîr Hasan     /290 2 

Hissa-i ibn-i kebîr Ali     /290 2 

Hissa-i ibn-i kebîr Yusuf     /290 02 

Hissa-i ibn-i kebîr Mehmed     /290 02 

Hissa-i ibn-i kebîr Murad     /290 02 

Hissa-i binti kebîr Dursun     /145 01 küsur pâre /7 
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Sernâme-i defterde muharrir-i tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Raziye’ye 

isâbet iden ikiyüz yigirmi yedi guruş otuz yedi pâre ile hissa-i ibn-i kebîrun Hasan ve 

Ali ve Yusuf ve Mehmed ve Murad’a isâbet iden ikiyüz doksan guruş ikişer pâre ve 

hissa-i binti kebîre Dursun’a isâbet iden yüz kırk beş guruş bir pâre ki cem’an bin sekiz 

yüz yigirmi üç guruş sekiz pâre’den mülk-ü askeriye de bulunan Hasan’ın hissası olan 

ikiyüz doksan guruş iki pâre îtam sandığına teslim olunarak mütebâkisi yedlerine teslim 

idildiği îtam müdürü’nü inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:15 

Megri Kazasına tâbi’ Zorlar karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Omer Ali bin Ali ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Hatice binti 

Mustafa ile salebi kebîr kızları Zeliha ve Dursun ve torunları kebîre Ümmügülsüm ve 

sagîre Çimbeye ve sagîr Ali Salih ve Arif’e muhassıra oldu ‘ındeş-şer’illânur 

tahakkukdan sonra verese-i kebîre’den Zeliha ve Dursun’un ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’î 

ile tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki bir veche âtî zikr olunur tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü ‘ışrin ve selâsemiete 

ve elf. 

1/Patlıcı dişi deve aded    /900 

1/İki yaşında kayalık deve aded   /400 

1/Koca dişi deve aded    /700 

Hınta kile       /35 

1/Kara öküz       /350 

2/Merkeb aded     /200 

5/Koyun aded      /150 

5/Arı kovanı       /76 

7/Şi’ır kile       /25 

4/Hınta kile       /20 

2/Bir yaşında dana aded    /100 

2/Çuval       /40 

Yekünü -------------tereke----------minhâ --------- 

                              -------- 

          2996 

Mihr-i müeccel      /256 
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Duyun-ı müsebbet      /300 

Resm-i kısmet      /61 00 

Dellâliye       /49 00 

Kaydiye       /4 20 

Pul behâ       /1 30 

El-ihrâcat  

Sahîhü’l-bâki       /2323 30 

Hissa-i zevce-i mezbûr Hatice    /290 16 

Hissa-i binti kebîre Zeliha     /774 16 

Hissa-i binti kebîre Dursun     /774 16 

Hissa-i ibn-i ebintü kebîre Ümmügülsüm   /80 26 

Hissa-i ibn-i ebintü sagîre Çimbe    /80 26 

Hissa-i ibnül-ebin sagîr Arif     /161 12 küsur pâre /26  

S.NO:102 

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Hatice’ye isâbet iden 

ikiyüz doksan guruş on altı pâre ve hissa-i binti kebîran Zeliha ve Dursun’a isâbet iden 

yediyüz yetmiş dört guruş on altışar pâre ile hissa-i ibn-i ebintü kebîre Ümmügülsüm’e 

isâbet iden seksen guruş yigirmi altı pâre ki cem’an bin dokuzyüz ondokuz guruş otuz 

dört pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i ebintü lebin sagîran Salih ve Arif’e 

isâbet iden yüz altmış bir guruş on ikişer pâre ki cem’an dörtyüz üç guruş on pâre’nin 

îtam sandığına teslimi zımnında vâlideleri Dursun Hatun’a teslim olunduğu îtam 

müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:16 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ 

Karaköy karyesi ahâlisinden olub İkinci Orduyu Hümâyuna mensub süvâri Onbirinci 

Alayı’nın Dördüncü Bölüğü’nün Onbirinci Takımı efrâdından iken Mustafa Paşa 

Hastahanesinde vefât iden Hacı Mustafa oğlu Süleyman bin Mehmed’in verâseti babası 

Mehmed bin Mustafa ile vâlidesi Ünzile binti Hüseyin ve er karındaşları Mustafa ve 

İsmail ve Mehmed ve kız karındaşları Hatice ve Aişe’ye muhassıra ve bunlardan başka 

vârisi ve terekesine müstehak âhiri olduğu muhâsır-hasım câhidde evvele-i Karaköy 

karyesinden Hacı Ali oğlu Ahmed bin Ali ve Baltacı oğlu İbrahim bin Ahmed’den 

bâverka-i müstevre seran ve ba’de Yakabağ karyesinden Ali Efendi zâde Rızvan Efendi 
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ve Ovacık karyeli Çınar oğlu Mehmed bin Mustafa’dan ‘alenen ledit-tezkiye adetleri 

zâhir olan Karaköy karyesi imamı Ahmed Ali bin İsmail ile karye-i mezkûre muhtarı 

evveli Koca İsmail oğlu İsmail Osman bin Ali nâmı kimesneler’in şehâdetleriyle sâbit 

olduğu Megri mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâmi ‘aşr 

min şehr-i Zilhiccetü’ş-şerife liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:17 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ 

Kabaağaç karyesi ahâlisinden olub üçyüz senesinde redlifen silah altına alınarak İkinci 

Orduyu Hümâyuna mensub yüz yigirminci Piyâde Alayı’nın dördüncü bölüğü’nün 

onbeşinci Takımı efrâdından iken hizmet-i askeriyesi esnâda vefât iden Mehmed oğlu 

Bayram bin Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Ümmügülsüm binti 

Mustafa ile salebi kebîr oğlu Bayram’a muhassıra olub bunlardan başka vârisi ve 

terekesi’nin müstehâk âhiri olmadığı muhâsır-ı hasım câhidde evvele-i Kabaağaç 

karyesi muhtarı evveli Ferzir oğlu Molla Mehmed ile karye-i mezkûrden Abdullah’ın 

oğlu Durmuş’dan bâverka-i müstevre seran ve ba’de yine merkûmandan ‘alenen ledit-

tezkiye adetleri zâhir olan karye-i mezkûre ahalisinde Yahya oğlu Halil bin Yahya ile 

Molla Ahmed oğlu Abdurrahman bin Mustafa nâm-ı kimesnelerin şehâdetleriyle sâbit 

olduğu Megri mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ ‘ışrin 

min şehr-i Zilhiccetü’ş-şerife liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:103    

B.NO:18 

 Megride mukîm millet-i museviden müteveffâ-i evrâm-ı sürmânî îtisalleri 

vasîleri anaları Elitse bint-i hanım meclîs-i şer’i şerif olunurda îtam müdürü İbrahim 

Megri Kazasına tâbi’ Göcek karyesi ahâlisinden Hacı Hüseyin Efendi zâde Hüseyin 

Efendi’nin bihücceti şer’iye vekili sahibü arz-l hâl Tavaslı zâde Yahya Efendi ibn-i 

Hasan Efendi meclîs-i şer’i şerif olunurda yine kaza-i mezkûr sevâlifden Günlükbaşı 

karyesi sâkinlerinden Tasili imam oğlu Orlis bin Emin muvâcehelerinde da’vâ ve takrîr-

i i’lâm idub müekkilim Hüseyin Efendi bundan bir sene mukaddem ağzından dolma 

kalpontlu Fransız kâr ve kayırlıka kondaklı yigirmi mecîdiye matlub aded çifte tüfengi 

hissa-i merkûm İdrise emâneten tevdi’ve teslim idildiginde yedinden oldahî ahz ve kabz 

idub hissa-i mezkûri müekkilim Hüseyin Efendi’ye i’âde ve teslimden îmtina’ ider 

olmağla bi’l-vekâle tarafıma teslimini taleb iderim deyu ba’ded-da’vâ ve’s-süâl-i 

merkûm idris dahi cevâbında kazâ-i mezkûr-ı mesruh üzre olduğu tâli’an ikrâr ve i’tirâf 
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idub lâkin tarih ve di’âdan iki gün sonra sâkin olduğu hânem Patlangıç karyeli kalıbçı 

Yusuf tarafından açılub derûnunda bulunan mezkûr çifte ile kendü malım olan bir sa’at 

ve bir tratlis kuşağı ve iki mecîdiye ve yarım Fransız lirası birlikde sarfedub müehhiran 

mezkûr çifteli Çatallar karyesinden Hacı Ali oğlu Emin yedinden bulunub hükümete 

teslim eylediğinde zabıta me’muru Hasan Efendi ma’rifetiyle çifte-i mezkûr müekkeli 

merkûm Hüseyin Efendi’ye l-edil-erâne kendusünun olduğu müstekar bulunmağın 

oldugunu bi’l-beyân ikâme eylediği şâhidleri iddi’asına mutabık îfâyı şehâdet 

idemediklerinden müdde’i’aleyh merkûm huzur-ı mahalden gıybet itmekle üzerine 

redkazman lâzımolmadığına şer’an lâzım gelen yeminden tekevvül eylediği suretde 

mezkûr çifte’nin kıymeti olan yigirmi mecîdiyeyi hâlen ve sıhaten müekkil-i merkûma 

îzâfetle vekil mumâ’ileyh Yahya Efendi’ye teslimi iktiza eylediği Megri mahkeme-i 

şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâdi min şehr-i muharremül-haram 

liseneti ahede ‘ışrîn ve selâsemiete ve elf. 

An asl Antalya sancağı ahâlisinden olub Çenger karyesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Yeni Osmanlı aşiretinden Gök Veli oğlu Abul bin Veli bin 

Abdullah’ın salebi  

B.NO:19 

Kabaağaç karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât Halil oğlu Hüseyin bin 

Musa’nın salebi sagîr oğulları Mehmed ve Ali ve salebiye-i sagîre kızı Saliha’nın 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın 

emânet ile ma’ruf ve istikâmetle mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyet gelmeğe 

kâdire idugi zil kitabda mektub es-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir 

ve mütehakkık olan sagar-i mezbûru’nun vâlideleri Emine binti Mehmed sagar 

mezbûru’nun vakt-i rüşd ve sedârlarına değin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya 

ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ 

‘aşr min şehr-i Zilhiccetü’ş-şerife liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:104    

B.NO:20 

Megri Kazasına tâbi’ Kabaağaç sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Halil oğlu Hüseyin bn Musa’nın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Emine binti 

Mehmed Mehmed ile salebi kebîr oğlu Mustafa ve salebi sagîr oğulları Ali ve Mehmed 

ve diğer zevcesi Fatıma binti Osman ve salebiye-i sagîre kızı Saliha ve vâlidesi Gülsüm 
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binti İbrahim’e muhassıra olduğu tahakkukundan sonra sagar-i merkûmun bi hücceti 

şer’iye vasî mensubeleri vâlideleri Emine binti Mehmed’in ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan mütevffâyı merkûm’un terekesi 

defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ ‘aşr min şehr-i 

Zilhiccetü’ş-şerife liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Gerinci deve reisi      /430 00 

1/Kayalık deve reisi      /500 

1/Buzağlı sığır      /200 

27/Keçi aded      /1000 

1/Çadır       /200 00 

2/Kara çuval       /20 0 

1/Kara çul       /20 

1/Keçe       /10 

1/Kazgan       /40 00 

1/Tencere       /10 0 

1/Çanak       /5 00 

1/Tabak       /5 

Hırdavât-ı münezzil      /50 

Yekünü------------------------------------------------                         tereke  

                                      2490 

Zevce-i mezbûr Emine’nin mihr-i müecceli olub minhâ :            0300 

                         --------- 

                           2190 

Diğer zevce-i mezbûr Fatıma’nın mihr-i müecceli olub minhâ :  0300  

  Minhâ ------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i    /47 10 

Kaydiye    /3 

Dellâliye    /38 00 

Pul behâ    /110 

Sahîhü’l-bâki    /1800 20 

Hissa-i Ümmügülsüm     /300 3 

Hissa-i zevce-i Emine     /112 210 

Hissa-i zevce-i Fatıma     /112 210 
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Hissa-i ibn-i kebîr Mustafa     /364 10 

Hissa-i ibn-i sagîr Ali     /364 15 

Hissa-i ibn-i sagîr Mehmed     /364 15 

Hissa-i binti sagîre Saliha     /182 7- küsur pâre/1 

Sernâme-i defterde muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i Em-i mezkûr Gülsüm’e isâbet 

iden üçyüz guruş üç pâre ve hissa-i zevcât-ı mezbûran Emine ve Fatıma’ya isâbet iden 

yüz oniki guruş yigirmi bir buçuk pâre ve hissa-i ibn-i kebîr Mustafa’ya isâbet iden 

üçyüz altmış dört guruş on beş pâre’nin yedlerine teslim ve hissa-i ibn-i sagîrun 

Mehmed ve Ali’ye isâbet iden üçyüz altmış dört guruş onbeş pâre ile hissa-i binti sagîre 

Saliha’ya isâbet iden yüz seksen iki guruş yedi buçuk pâre ki cem’an dokuzyüz on 

guruş otuz yedi buçuk pâre’nin lieclil-edâne îtam sandığına teslim olunduğu müdür 

mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:105    

B.NO:21 

An asl Antalya sancağından olub Megri nüfusuna tâbi’ Çenger karyesinde sâkin 

iken bundan akdem vefât iden Yekimenenli aşiretinden Gökmen oğlu Abdâh bin 

Veli’nin verâseti zevcesi Fatıma binti Halil ile diğer zevce-i mutallakası Hava’dan 

mütevellid mülkü askeriyede bulunan Veli ve diğer zevcesi Fatıma’dan mütevellid 

salebi kebîr oğulları Abdurrahman ve Mustafa ve Veli ve sagîr oğlu Hasan ‘a muhassıra 

olduğu tahakkukundan sonra sagîru mezbûrun vâlidesi Fatıma Hatun’nun ma’rifeti ve 

ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı 

merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm 

el-hâmisü ‘ışrin min şehr-i Zilhicce liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

15/Gemi aded      /450 

1/Bir yaşında danalı sığır kara    / 

Sığır aded      /250 

4/Sekiz yaşında kara deve aded   /400 

1/Dört yaşında erkek at deve aded   /400 

1/Müsta’mel çadır      /100 

1/Müsta’mel müşernil çidal     /20 

1/Müsta’mel kara çuval     /20 

3/Mehas kın       /30 



 283

1/Gemi aded      /300 

1/Sakar kara sığır      /200 

1/İki yaşında kara dana     /100 

1/Erkek mütevelli deve     /800 

Hırdavât       /20 

Yekünü ------------------------------------------------                 tereke  

                                                                                   ---------- 

                                                                               3090 00 

Mihr-i müeccel olub Fatıma Hatun’a teslim olunan:   300 00 

        ------------- 

         2790 

Minhâ --------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm      /69 30 

Kaydiye     /4 10 

Dellâliye     /56 00 

Pul behâ     /1 30 

Sahîhü’l-bâki     /2658 10 

Hissa-i zevce-i mezbûr Fatıma    /332 10 

Hissa-i ibn-i kebîr Veli     /465 8 

Hissa-i ibn-i kebîr Abdurrahman    /465 8 

Hissa-i ibn-i kebîr Mustafa     /465 8 

Hissa-i ibn-i kebîr Veli     /465 8 

Hissa-i ibn-i sagîr Hasan     /0465 8 

Sernâme-i defterde muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Fatıma’ya 

isâbet iden üçyüz otuz iki guruş on pâre ile hissa-i ibn-i kebîrun Abdurrahman ve 

Mustafa ve Veli’ye isâbet iden dörtyüz altmış beş guruş sekizer pâre ki cem’an bin 

yediyüz yigirmi yedi guruş otuz dört pâre’nin yedlerine teslim olunarak diğer ibn-i kebîr 

mülk-ü askeriyede bulunan Veli hissasine isâbet iden dörtyüz altmış beş guruş sekiz 

pâre ile ibn-i sagîr Hasan’a isâbet iden dörtyüz altmış beş guruş on altı pâre’nin lieclil-

edâne îtam sandığına teslim olunduğu îtam sandığına inhâsına mebnî şerh verildi. 
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S.NO:106    

B.NO:22 

Megri Kazasında sâkin iken bundan akdem vefât iden teb’a-i devlet-i ‘aiyye’nin 

Rum milleti nisvânından Kıbran oğlu Endun zevcesi Elise binti Yâni verâseti zevc-i 

menkûha-imetrukesi Endun ile babası Yâni ve anası Mariye ve sadr-i sagîr oğulları 

Yorgi ve Niyâpota muhassıra olduğu tahakkukundan sonra sagîran-ı merkûmanın vasî 

mensubeleri bâbaları Endun’un ma’rifeti ve ma’rifet-i i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede 

beyi’ ve furûhat olunan müteveffiye-i mezbûrin terekesi defteridir ki bir veche âtî zikr 

ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü ‘ışrin min şehr-i Zilhiccetü’ş-şerife 

liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Altun küpe çift     /30 

4/Altun yüzük aded     /120 

4/Gümüş bi’lezik aded     /25 

1/Kar koca       /25 

5/İpekli gömlek      /101 

3/Sâde gömlek  

2/İpek çarşaf       /60 

5/Sâde çarşaf       /75 

1/İhram       /25 

25/İpekli çarşaf    

16/Pişkir       /25 

2/Büyük pişkir      /15 00 

2/Uzun sofra pişkiri      /10 0 

2/Terebze örtüsü      /60 0 

3/İpekli bohça      /15 0 

10/İpekli mendil      /85 

3/Sâde mendil      /15 0 

6/Fisdan etekliği      /50 

1/Kilim       /60 00 

1/İpekli mezr-i yüzü      /40 

2/Yorgan       /10 0 

4/İpekli yasdık aded     /60 00 

2/Ufak yasdık       /10 
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12/Yasdık yüzü      /20 00 

2/Yantafla       /10 

1/Tencere       /25 

1/Dilitan       /15 00 

1/Sini        /30 00 

1/Al legen       /30 00 

1/Sandık       /5 00 

5/Don aded      /40 

4/Büyük yasdık      /40 

13/Çorab çift       /40 

2/İpekli mendil      /35 00 

Yâni üzerinde  

Yekünü --------------------------------tereke  

             -------- 

         1366 00 

Minhâ ------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet    /34 5 

Kaydiye     /2 00 

Dellâliye     /27 00 

Pul behâ     /1 10 

Sahîhü’l-bâki     /1201 25 

Hissa-i eb-i Yâni      /216 30 

Hissa-i em-i Mariye      /216 37 

Hissa-i zevc-i Endun      /325 16 

Hissa-i ibn-i sagîr Niyâlipota    /371 6 

Bi’lâda muharrir tereke-i şer’iye kâtibi Halil Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan hissa-i eb-i Yâni ile hissa-i em-i Mariye’ye 

isâbet iden ikiyüz on altışar guruş otuz yedişer pâre ile hissa-i zevc-i Endun’a isâbet 

iden üç yigirmi beş guruş on altı pâre ki cem’an yediyüz elli dokuz guruş on pâre’den 

yeden bîd teslim olunarak kâmilen Endun yedinde kalmadığını ve hissa-i ibn-i sagîr 

Yorgi ve Niyâpota isâbet iden ikiyüz yetmiş bir guruş altışar pâre’den beşyüz kırk iki 

guruş on iki pâre’nin lieclil-edâne îtam sandığına teslim olunduğu kâtib mûmâileyh’in 

inhâsına mebnî şerh verildi. 
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S.NO:107    

B.NO:23 

Aydın vilâyeti dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ 

Yanıklar karyesi ahâlisinden olub İkinci Orduyu Hümâyuna mensub Onbeşinci 

Alayı’nın Üçüncü Taburu’nun Birinci Bölüğü’nün Dördüncü Takımı efrâdından iken 

hizmeti askeriyede vefât iden Kulak oğlu Durmuş bin Sa’id  Ali’nin verâseti zevce-i 

menkûha-imetrukesi Hava Yunus ile salebi sagîr oğlu İbrahim vâlidesi Zeyneb binti 

Abdullah’a muhassıra olduğu ve bunlardan başka vârisi ve terekesi’nin müstehak âhiri 

olmadığı muhassır-ı hasım câhidde olan bâverka-i müstevre Ören karyesinden İbrahim 

Efendi ibn-i İbrahim ile Yanıklar karyesinden İbiş oğlu Durmuş bin Esib’den seran ve 

ba’de yine merkûmandan ‘alenen leit-tezkiye adetleri zâhir olan Yanıklar karyesinden 

Koca Musa oğlu Süleyman ağa ibn-i Musa ile Günlükbaşı karyesinden Koyuncı oğlu 

Süleyman bin Mehmed’in şehâdetleriyle sâbit olduğu Megri mahkemesinden i’lâm 

olundu tahrîren fi’l-yevm essâdisü ‘aşr min şehr-i Muharremül-haram liseneti ehade ve 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:24 

Megri Kazasına tâbi’ Nif karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Hacı Sa’id Efendi ibn-i Hüseyn’in salebi sagîr oğulları Fevad ve Akif ve salebiye-i 

sagîre kızı Medine’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni 

lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmetle mevsuf ve her vechle 

‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdir idugi zîl kitabda muharrerus-sâmi kesan 

ihbârlarıyla lediş-şer’illânur zâhir ve müstehak olan sagar-i merkûmu’nun lâb-ı er 

karındaşları Mehmed bin Hacı Sa’id mezbûran Fevad ve Akif ve Medine’nin vakt-i rüşd 

ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti 

mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm ittikden 

sonra yine merkûm Mehmed bin Hacı Sa’id meclîs-i şer’işerif olunurda takrîr-i kelâm 

ider ki müteveffâ pederim Hacı Sa’id Efendi’nin salebi sagîr evladları hâlen hicr ve 

terbiyemde bulunan işbu vasîsi bulunduğum lâb-ı er karındaşlarım Fevad ve Akif ile kız 

karındaşım Medine’nin emvâli nakdiyelerinden îtam sandığına mahfuz üçbin yediyüz 

altmış beş guruş’un nemâsından miktâr-ı kifâye nafaka farz ve takdîr olunmak 

muradımdır didikde merkûm Mehmed’in takrîr-i meşrusı vakı’a mutâbık ve zikreâtî 

mübelliği kararı ma’ruf idugi kezâlik zîl-vesîkada muharrerus-sâmi müslimeyn 

ihbârlarıyla ldiş-şer’î zâhir olmağla hâkim-i muvekki’ Efendi hazretleri dahî işbu tarih-i 
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vesîkadan i’tibâren bir veche muharrir mubâliği mezbûrin nemâsından beher ayda kırk 

bir guruş yigirmi beş pâre sagîran-ı mezbûrane nafaka ve kisve behâsı farz ve takdîr 

buyurub mübelliğ-i mefruz mezkûri harç ve sarf veledil-hâce istidâne’ye merkûm 

Mehmed’e izin virilmegin mâ vaka’a bit taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm essâdisü 

‘aşr min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ehade ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Karye-i mezkûrden Avcı zâde Ramazan Efendi 

Nif karyesi muhtarı Ahmed Fevzî  

S.NO:108    

B.NO:25 

Megri Kazasına tâbi’ Çayan karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Çaylıoğlu İbrahim ibn-i Ali’nin verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Aişe binti 

Süleyman ile Huri binti Durmuş ve salebi sagîr oğlu Hüseyin ve salebiye-i sagîre kızları 

Hatice ve Zeliha ve Kezban’a muhassıra olduğu tahakkukdan sonra sagar-i 

merkûmunun bi hücceti şer’iye vasî mensubeleri Aişe Hatun’un ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u ‘aşr min 

şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Koca deve       /400 

1/İki yaşında torum      /300 

1/Gök öküz       /250 

1/Kara öküz       /200 

1/Buzağlı ala sığır      /150 

4/Keçi aded      /100 

20/Mısır darı kile      /100 

1/Yorgan döşek      /20  

1/Çuval       /15 

1/Köhne keçe       /10 00 

1/Kızıl çuval       /20 

1/Saban timuru      /15 

Mahas kın       /50 

Hırdavât-ı münezzil      /30 00 

Yekünü ---------------------------------tereke 

              --------- 
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              1660 

Minhâ ------------------------------------el-ihrâcat  

Resm     /41 20 

Kaydiye    /2 21 

Dellâliyesi    /33 00    

Pul behâsı    /1 10 

Sahîhü’l-bâki    /1581 30 

Hissa-i zevce-i mezbûr Aişe     /98 34 

Hissa-i rütceti mezbûr Huri     /98 34 

Hissa-i ibn-i sagîr Hüseyin     /553 24 

Hissa-i binti sagîre Hatice     /176 32 

Hissa-i binti sagîre Zeliha     /176 32 

Hissa-i binti sagîre Kezban     /176 32 küsur pâre/2 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevcâti mezbûran Aişe ve Huri’ye 

isâbet iden doksan sekiz guruş otuz dört pâre’den yüz doksan yedi guruş yigirmi sekiz 

pâre’nin yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr Hüseyin’e isâbet iden beşyüz elli 

üç guruş yigirmi dört pâre ile hissa-i binti sagîrun Hatice ve Zeliha ve Kezban’a isâbet 

iden yüz yetmiş altı guruş otuz ikişer pâre’den bin seksen dört guruş’un lieclil-edâne 

îtam sandığına teslim olunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsıra mebnî şerh verildi. 

S.NO:109    

B.NO:26 

Megri Kazasına tâbi’ Görme karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât Molla 

Hüseyin oğlu Timurcu Hasan ibn-i Hüseyin’in verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi 

Emine binti Mustafa ile salebi kebîr oğulları İsmail ve Mehmed ve Mecid ve salebi 

sagîr oğulları Tahir ve Alim ve Mustafa ve kebîr kızları Şâli’a ve Şerife’ye muhassıra 

olduğu tahakkukundan sonra sagar-i merkûmunun bi hücceti şer’iye vasîleri anaları 

Emine’nin ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat 

olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u ‘aşr min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ehade ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

1/Mor öküz       /250 

1/Koca sarı öküz      /150 
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1/Merkeb       /150 

Kürük ma’ takım      /250 

1/Keçi aded      /60 00 

2/Arı kovanı       /40 

1/Saban timuru      /15 

1/Çuval       /15 00 

2/Köhne çuval      /30 00 

1/Müsta’mel keçe      /10 

1/Yorgan döşek      /25 00 

5/Mahas kın       /50 00 

Hırdavât-ı münezzil      /50 00 

Yekünü ----------------------------------------------------tereke – 

       ---------- 

       1095 

Minhâ ------------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet    /27 10 

Kaydiye     /1 30 

Dellâliye     /21 35 

Pul behâ     /1 10 

Sahîhü’l-bâki  

Hisa-i zevce-i mezbûr Emine    /130 13 

Hissa-i ibn-i kebîr İsmail     /130 13 

Hissa-i ibn-i kebîr Mehmed     /130 13 

Hissa-i ibn-i kebîr Mecid     /130 13 

Hissa-i ibn-i sagîr Tahir     /130 13 

Hissa-i ibn-i sagîr Alim     /130 13 

Hissa-i ibn-i sagîr Mustafa     /130 13 

Hissa-i binti kebîre Şâli’a     /65 6 

Hissa-i binti kebîre Şerife     /65 6 küsur pâre /2 

 sernâme-i defterde muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr 

ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Emine’ye isâbet iden  
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S.NO:110 

Yüz otuz guruş onüç buçuk pâre ile hissa-i ibn-i kebîrun İsmail ve Mehmed ve 

Mecid’e isâbet iden kezâlik yüz otuz guruş onüç buçuk pâre ki cem’an beşyüz yigirmi 

bir guruş ondört pâre’nin yedlerine teslim olunduğu ve hissa-i ibn-i sagîrun Tahir ve 

Alim ve Mustafa’ya isâbet iden yüz otuz guruş on üç pâre’den üçyüz doksan bir guruş 

yarım pâre’nin lieclil-edâne îtam sandığına teslim olunarak hissa-i binti kebîrun Şâli’a 

ve Şerife’ye isâbet iden altmış beş guruş altışar buçuk pâre’den yüz otuz guruş’u onüç 

pâre’nin yedlerine teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:27 

Megri Kazasına tâbi’ Gebeler karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Yörük oğlu Musa ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Zahide binti 

Abdullah ile salebi sagîr oğlu Durmuş Ali’ye muhassıra olduğu tahakkukundan sonra 

vasî mensubeleri îtam müdürü İbrahim Efendi’nin ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru'la tahrîr 

ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir 

ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u min şehr-i 

Muharremü’l-haram liseneti ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Dişi koca merkeb      /57 

1/İki yaşında kara tosun     /55 

1/Üçyaşında mor tosun     /180 

1/Danalı ala sığır      /173 00 

1/Ala düge       /120 

1/İki yaşında mor düge     /100 00 

1/Dilifan       /4 00 

1/Tencere       /5 

1/Bakır kın       /5 

1/Leğen       /5 00 

1/Kargan       /40 00 

4/Zıyak       /4 

2/Kara çuval       /20 

1/Çuval       /2 

Yekün---------------------------------------------------tereke /794 

Minhâ ----------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet    /19 34 
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Dellâliye     /16 00 

Kaydiye     /1 10 

Pul behâ     /00 30 

Sahîhü’l-bâki -------------- 

Hissa-i zevce-i mezbûr Zahide     /94 20 

Hissa-i ibn-i Durmuş Ali      /661 25 

Sernâme-i defterde muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Zahide’ye 

isâbet iden doksan dört guruş yigirmi buçuk pâre’nin yedine teslim ve hissa-i ibn-i 

Durmuş Ali’ye isâbet iden altıyüz altmıi bir guruş yigirmi beş buçuk pâre lieclil-edâne 

îtam sandığına teslim olunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:111    

B.NO:28 

Megri Kazasına tâbi’ Gebeler karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Yörük oğlu müteveffâ Musa zevcesi Zahide binti Abdullah’ın verâseti sadriye-i kebîre 

kızı Durkadın ile sadr-ı sagîr oğlu Durmuş Ali’ye muhassıra olduğu tahakkukundan 

sonra îtam-ı merkûm Durmuş Ali’nin vasî mensubi îtam müdürü İbrahim Efendi’nin 

taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan 

müteveffiye-i mezbûre’nin terekesi defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ehade ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

1/Mor danalı sığır      /240 

1/Vatuzumlu sığır      /200 

1/Otvil öküz      /210 

1/Dört yaşında mor öküz     /200 

1/Diligân      /5 

1/Tencere       /5 

4/Çanak       /10 

Yekünü ------------------------------tereke/   870    00 

Minhâ ---------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet    /21 30 

Dellâliye     /17 15 

Kaydiye     /1 15 
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Pul behâ     /00 30 

Sahîhü’l-bâki     /828 30 

        94 20 

     ------------- 

Zevce-i müteveffâ Musa’dan  923 10 

Hissa-i sadriye-i kebîre Durkadın  /307 30 

Hissa-i sadr-i sagîr Durmuş Ali  /615 20 küsur pâre/ 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese taksîm olunub hissa-i binti kebîre Durkadın’a isâbet iden üçyüz 

yedi guruş otuz pâre kendüsine edâ ve diger Durmuş Ali’ye isâbet iden altıyüz onbeş 

guruş yigirmi pâre dahî lieclil-edâne îtam sandığına teslim olunduğu müdür 

mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:112    

B.NO:29 

Megri Kazasına tâbi’ Karadere karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Köse oğlu Kara Veli bin Osman’ın salebi sagîr oğulları Arif ve Ahmed ve 

salebiye-i sagîre kızı Aişe’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve 

ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmetle mevsuf ve her vechle 

‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdire idugi zîl kitabda mektub esâmi kesan ihbârlarıyla 

‘ındeş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagar-i mezbûru’nun vâlideleri Hanife binti 

Abdurrahman sagîran-ı mezbûru’nun vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan 

vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini 

kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u vel-‘ışrin min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ehade ve 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Karye-i mezkûrdan Köse oğlu Hüseyin  

Karadere karyesinden Koç oğlu Osman  

B.NO:30 

Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Üzümlü Mahallesinde iken bundan 

akdem vefât iden Minya oğlu Minya’nın verâseti er karındaşı İsmet ve kız karındaşı 

Mariye ile salebi sagîre kızları Desine ve Mariye’ye muhassıra olduğu tahakkukundan 

sonra îtam-ı mezbûra’nın vasî mensubeleri neneleri Desine’nin ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 
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defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ ‘ışrin min şehr-

i Zilhiccetü’ş-şerife liseneti ‘ışrin ve seâsemiete ve elf. 

1/Müsta’mel kilim      /30 

2/Hasırlı damacanı aded    /25 

2/Hüd şemsi toprak      /4 00 

1/Bakır güğüm      /20 00 

Kayaklı bakır tencere     /10 00 

1/Eski küçük sandık      /10 

Kesikkapı Mahallesinde vaki’ kahve üzerindeki berbâb-ı hâne  

Yekünü -------------------------------tereke /99 00 

Minhâ --------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet    /2 20 

Dellâliye     /2 00 

Pul behâ     /00 30 

Sahîhü’l-bâki     /93 30 

Hissa-i eh-i İsmet      /20 34 

Hissa-i ehtü Mariye      /10 17 

Hissa-i binti sagîre Desine     /31 12 

Hissa-i binti sagîre Mariye     /31 12 küsur / 

Müteveffâ Minya’nın bâba’sından memâtı olub buraya kayıd olunan  

Pâre  guruş 

------ ------ 

820  00     Kaya’nın aşağı Mahallesinden Feyluoğlu nebkâhı zimmetinde  

800  00        ,,           yukarı            ,,         Kostanti kardusi zimmetinde  

222  00  ,,       ,,                ,,          Yordan oğlu Dimitri   ,, 

452  00  ,,            aşağı             ,,           Bâbayâni oğlu Mihaylin anki ,, 

S.NO:113          

 Pâre  guruş     nakl-i yekün  

00       231 Kaya’nın Manastır karyesinden Yüzbaşı oğlu Hasan zimmetinde basiz 

00  105     ,,                ,,              ,,            Uzun Hasan oğlu Mustafa ,,         ,, 

00  495 Megrili kasab Arnavud Halil oğlu Mehmed          ,,        ,, 

00  634 Kaya’nın Yukarı Mahallesinden sâkin Yordan oğlu Dimitri ,,         ,, 

           Revmil-‘ıbâre  



 294

00  102 00 Üzümlü karyesinden Muhsin oğlu Mehmed          ,,         ,, 

00  600 -Megri’nin Kesikkapı Mahallesinde sâkin Kara Halil oğlu Hasan 

zimmetinde basiz  

00       600   Keçiler karyesinden Hasan kâhya oğlu İbrahim karlis Aişe ,,        ,, 

00  960   Megride mukîm Tavaslı Mahmud oğlu Mustafa                   ,,        ,, 

20  137   Aşçı Abdurrahman nâme azgır-ı matluban görülen matlubi  

00  140/  

-------------- 

20 16396                                                                                                                                                     

müteveffâ-yı merkûmun babası Andırya’nın tereke-i metrük esinden olub ihtiyar 

Heyeti’nin tasdîkleri üzre otuz bir ki evân mehâsiye ve kargandan müteveffâ’nın 

hissasine isâbet iden Mariye yedinde bulunan –ve yine Kesikkapı’da vâki’ ma’lumül-

hudud tahtâni berbâb Kahvehânesinden beş hissa i’tibâriyle iki hissasi ve yine Lolis 

karyesinde ihtiyâr Heyeti’nin tasdîkleri üzre ma’lumül-hudud berbâb-ı hânede beş hissa 

i’tibâriyle iki hissasi bi’lâda hissaleri taksîm olunduğu vechle İsmat’ın hissasi yigirmi 

guruş otuz pâre ve Mariye’nin hissasi on guruş on yedi pâre olub yedlerine teslim 

sagîran-ı mezbûran Desine ile Mariye’nin hissa-i mensubeleri altmış iki guruş yigirmi 

dört pâre lieclil-edâne îtam müdürü ma’rifetiyle vasîsi bulunan neneleri Desine’den de 

ibkâ idilmiş ve bir veche muharrir zemehât olub henüz tahsil olunmayan onaltı bin 

üçyüz doksan altı guruş yigirmi pâre îtam müdürü ma’rifetiyle Hasan Hüseyin’e tahsil 

olundukda sagîra’nın hissasi bi’t-tefrîk lieclil-edâne îtam sandığına ve zimmeti ve hâne 

ve kahvehâne’den bi’lâda götürüldüğü vechle hissasi Ali Salih’e ibkâ olunduğu işbu 

mahale şerh verildi.  

S.NO:114    

B.NO:31 

    Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’ni Orta Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Andırya oğlu Minya Veledi Andırya’nın sulbünden haseble ve zevcesi 

müteveffiye Çanika’dan mütevellide sagîre kızları Desine Mariye’nin tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf ve istikâmetle mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyet-i gelmeğe kâdire idugi 

zîl kitabda mektub es-sâmi kesan ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık 

olan sagîran-ı mezbûran Desine Mariye’nin lâm-ı Ciddeleri Desine binti Hacı İsmat 

sagîran-ı mezbûran’ın vakt-i rüşd ve sedârlarına değin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve 
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ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî 

edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm 

es-sâminü ‘ışrin min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ehade ve ‘ışrin ve selâsemiete 

ve elf.  B.NO:32 

  Menteşe Sancağına muzaf Megri kasabası ahâlisinden Kara mihal oğlu 

Heralembos Efendi Veledi Kara Mihal meclîs-i şer’imiz lâzımüt-tevkirde takdîr-i kelâm 

ve ta’bir-i ‘anil-merâm idub Kerim müteveffâ erinden mütevellid Arifelli oğlu 

Erkiros’un salebi sagîr oğlu olub bi hakkıl-huzâne hicr ve terbiyemde bulunan torunum 

Arifelli Veledi Erkiros nafaka ve kisve behâsına muhtaç olmağla sagîr-i merkûm 

Arifelli’nin îtam sandığına mahfuz emvâl-i nakdiyesi nemâsından miktar-ı kifâye 

nafaka ve kisve behâsı farz ve takdîr olunmak muradımdır didikde merkûm Heralembos 

Efendi’nin takdîr-i meşrusı vâkı’a-i mutâbık ve zikreâtî mübelliğ-i karar-ı ma’ruf idugi 

zîl-vesîkada muharrerüs-sâmi kesan ihbârlarıyla lediş-şer’illânur zâhir ve numâyan 

olmağla işbu tarihi vesîkadan i’tibâren sagîr-i merkûm Arifelli’nin nafaka ve kisve 

behâsına şehr-i yetmiş guruş farz ve takdîr buyurub mübelliği mefruz-ı mezkûr-ı harç ve 

sarf veledül-hâce istitâneye merkûm Heralembos Efendi’ye kıbel-i şuru’dan izin 

virilmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâdi min şehr-i 

Saferu’l-hayr liseneti ehade ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

  Muhtar-ı Yâni Hacı Menol Pavlidi Efendi  

  Hristiyan Mahallesi muhtarı Hacı Vasîl Kostanti .  

  B.NO:33 

  Megri kasabası ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Borgalli oğlu Vasîl 

Veledi Kostanti’nin salebi sagîr oğulları Yâni Yorgi ve Delyumenisus ile salebiye-i 

sagîre kızları Hirsaneti ve Mariye’ni tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb 

ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her 

vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmeğe kâdire idugi zîl kitabda mektubus-sâmi kesan 

ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîr-i mezbûru’nun vâlideleri 

Feylu binti Yâni sagîran-ı mezbûre’nin vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan 

vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini 

kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bit taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm el-hâdî min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti ehade ve ‘ışrin ve selâsmiete 

ve elf. 
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  S.NO:115    

  B.NO:34 

  Megri kasabası ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Yorgalli oğlu Vasîl 

veled-i Kostanti’nin veraseti zevce-i menkûha-imetrukesi Feylu binti Yani ile salebiye-i 

kebîre kızları Desine ve Şe’dure ve salebi kebîr oglu Kostanti ile salebi sagîr oğulları 

Yani ve Yorgi ve Delyomenisos ve salebiye-i sagîre kızları Hırsaneti ve Mariye’ye 

muhassıra oldugu tahakkukundan sonra îtam mezbûrunun vasî mensubeleri anaları 

Feylu’nun ma’rifeti ve ma’rifeti şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâede beyi’ve furûhat olunan 

müteveffâ-yı merkûmun terekesi defderidir ki bir vecheâtî zikir ve beyân olunur tahrîren 

fi’l-yevm es-sâni ‘ışrin min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ehade ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

50/Alaca tob       /350 

250/Basma müteferi’a pâr de    /843 30 

41/Kuşak sal       /246 00 

27/Emâ legen bezi tob     /533 00 

72/Mihçer bezi perde     /72 00 

Döşek basma tob      /40 20 

34/Gök bez perde      /51 00 

5/Kırmız al bez perde     /5 00 

16/Taklid yazma perde     /16 00 

9/İpekli şam kumaş tob     /100 

Sırma telli ipek kumaş perde     /81 00 

3/Çuha eşli halı mücâdan aded   /12 00 

2/Çuha abâbi’lik      /25 00 

14/Yetmiş kalem şetâri tob     /126 00 

4/Mukâsil kutu ufak tob     /60 00 

3/Kın        /15 00 

2/Nâne eşli halı çuha eba     /30 00 

2/Boğazı tob       /10 00 

100/Yazma ve mendil     /60 00 

5/Esbâveli kın      /30 00 

16/Kır menâb yumak tob     /50 00 

24/Ufak destere aded     /50 00 
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11/Büyük destere      /50 00 

Hırdavât-ı münezzil      /350 00  

2/Sandalye kebîr      /40 

11/Sandalye sagîr      /80 00 

1/Girâne       /76 00 

1/Asma lamba      /30 00 

1/Kına ma’ takım      /40 

1/Mehas kın       /10 00 

2/Yorgan       /40 00 

2/Kebîr döşek      /50 00 

6/Sagîr döşek       /60 00 

3/Müsta’mel çul      /60 00 

3/Müsta’mel kilim      /80 00 

4/Çakmaklı tabanca      /40 00 

Müsta’mel kını      /5 00 

1/Çakmaklı tüfenk      /20 00 

1/Gümüş sa’at      /40 00 

1/Altun yüzük      /40 00 

1/Müsta’mel sandık      /20 00 

Hırdavât-ı münezzil      /100 00 

Yekün-ü ------------------------------------tereke / 4087 10 

Minhâ ----------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet    /102 10 

Kaydiye     /6 00 

Pul behâsı     /3 00 

Dellâliye   

Sahîhü’l-bâki     /3976 1 

Hissa-i zevce-i mezbûr Feylu    /497 00 

Hissa-i ibn-i kebîr Kostanti     /579 32 

Hissa-i ibn-i sagîr Yâni     /579 32 

Hissa-i ibn-i sagîr Yorgi     /579 32 

Hissa-i ibn-i sagîr Delyomenisos    /579 32 

Hissa-i binti kebîre Desine     /289 36 
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S.NO:116 

Hissa-i binti kebîre Tuyrabiha   /289 36 

Hissa-i binti sagîre Mariye    /289 36 

Hissa-i binti sagîre Hırsâneti     /289 36 küsur pâre/8 

Bi’lâda muharrir tereke-i şer’iye kâtibi Halil Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Feylu’ya isâbet iden 

dörtyüz doksan yedi guruş ile hissa-i ibn-i kebîr Kostantiye isâbet iden beşyüz yetmiş 

dokuz guruş otuz iki pâre ve hissa-i binti kebîre Desine ve Tuyrabiha’ya isâbet iden 

ikiyüz seksen dokuz guruş otuz altışar pâre ki cem’an bin altıyüz elli guruş yigirmi dört 

pâre yeden yed teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîrun Yani ve Yorgi Delyonisos’a isâbet 

iden beşyüz yetmiş dokuz guruş otuz ikişer pâre’den bin yediyüz otuz dokuz guruş ve 

on altı pâre ile hissa-i binti sagîran Hırsâneti ve Mariye’ye isâbet iden ikiyüz seksen 

dokuz guruş otuz altışar pâre ki cem’an iki bin üçyüz on dokuz guruş sekiz pâre’nin 

lieclil-edâne îtam sandığına teslim olunduğu kâtib mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh 

verildi  

B.NO:35 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına tâbi’ Megri Kazasına muzaf 

Ovacık hisar karyesi sâkinlerinden olan Megri kasabasında mukîm Kahveci Karahisarlı 

İsmail bin Mehmed ve Konyalı Halil Çavuş bin Mustafa ta’rifleriyle ma’ruf Emir oğlu 

Mustafa bin Mehmed nâmı kimesne Mecid’e salebi sagîr kızı Nâile hâzır olduğu halde 

kaza-i mezkûre orman mu’amelât kâtibu sebkî bulunan tahvil-i me’muriyet-i eşmiş olan 

Mehmed Efendi bin Süleyman Efendi’nin zevcesi muhteremeleri Mihriye Hanım ebinti 

Şerif ağa muvâcehesinde takrîr-i kelâm ider ki işbu hâzır bi’l-meclîs on iki yaşında 

kızım mezbûre Nâile’yi hüsn-i rızasiyle mûmâileyh’in Mihriye Hanım’a şehriyesi beşer 

guruş ecrin itmesiyle kendü evlâdı gibi görüb gözetmek üzre bi’l-velâye icbâr ve teslim 

eylediğimde mûmâileyh Mihriye Hanım dahî bir veche muharrir istihâr ve kabul idub 

kendu evlâdı gibi görüb gözeteceğini ta’ahhüd ve mübelliği mezkûr müterâkemeden 

miktâr-ı kâfisini nafaka ve kisvesîne sarf ve bağ kalmeras kendu bin bize hıfz eylemek 

üzre Mihriye Hanım’a izin virilmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-

yevm es-sâni min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti ehade ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:117 

Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ Üzümlü karyesi ahâlisinden 

olub Megri Belediye kâtibi sâbıkı müteveffâ Eşref Efendi ibn-i Murad’ın salebi sagîr 
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oğlu Galib ve salebiye-i sagîre kız Sa’adet’in tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir 

vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf 

ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdir idugi zîl-kitabda mektub es-sâmi 

müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’ıllânur zâhir ve nümâyan olan sagîran-ı mezbûran’ın 

lâmı dayıları Hüseyin Efendi ibn-i Ahmed sagîran-ı mezbûran’ın vakt-i rüşd ve 

sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti 

mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin 

mâ vaka2a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâdisü min şehr-i Saferu’l-hayr 

liseneti ehade ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:36 

An asl Isparta ahâlisinden ve Hristiyan milletinden olub lieclit-tehâre Megri 

Kazasına tâbi’ Doğanlar karyesinde sâkin iken kazara yarut ile müteharrik olarak 

bundan akdem vefât iden Yâsef nâm-ı kimesne’nin emvâl-i menkule-i metrukesinden 

olub ma’rifeti şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı 

merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm 

es-sâni ehade ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Kın  hınta kile                                       mısır darı 

                                                                             ---------------  kın 

6                      80  aslı zuhur iden tefessani aslı-      184 

   ------                      3                                                          6             4      

        -----          ---- 

         2                     -----   tefessani 177        4   

            7        0  

 -------                     76     ------       -----  

     15  ----           170         4  

                          400      ------       -----  

           767        10 

   Semerli bir re’si kısrak     /268 00 

   12/Alaca tob       /82 10 

   8/Boğaz tob       /41 00 

   5/İplik kuşak       /27 00 

   22/Muhacir basması perde     /30 00 

      60/Parça emirlikan bezi perde    /64 00 
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   25/Basma perde      /35 00 

   10/Yün basma endâze     /20 20 

   1/Şam ayarı alaca tob     /13 30 

   8/Hasi aded      /14 00 

   Trablus taklidi kuşak      /13 10 

   15/Yazma aded     /12 00 

   2/Urgan aded      /5 00 

   5/Al bezi erşud      /4 30 

   Emirlikan bez tob      /77 30 

   12/İspirto teste      /9 00 

   8/Sigara kağıd deste      /32 00 

   2/Saçma torba      /21 30 

   9/Sulfat şişesi       /12 30 

   16/Asma kilid      /14 00 

   15/İğne kağıd       /5 00 

   1/Ağaç tarak deste      /3 10 

   1/Kabsün kayur      /9 30 

   1/Makara aded     /1 10 

   Yarım deste yazı kağıdı     /2 00 

   23/Tüfenk mermi aded    /7 20 

   Bir buçuk deste dügme     /2 00 

   On dört kis derûnunda mütenevvi’ baharat ve büber/30 00 

   Yer kağıda kabtan      /1 00 

   İki parça şerid      /1  

   Dört parça kurşun      /9 30 

   1/Şab kın       /1,20 

   22/Şeker       /45 

   250/Dirhem  

   5/Kahve ku       /30 00 

   5/Sabun kab  

   20/Dirhem       /22 00 

   Müsta’mel silahlık  

   S.NO:118 



 301

1/İki kın dirhemli terazi     /27 20 

Bir aded karlık endâze     /1 00 

Yekünü --------------------------------------tereke/2171 35 

Mesârifât---------------------------------- 

Yarkar mahkeme-i keşif me’murlarına virilen  /627 00 

Ber mûcibi kırçan virgüsine virülen    /27 10 

Mezkûr kısrağın yem ve saman ve mesârif vesâire olub yedi günlük icrât olarak 

hân-ı müste’ceye virilen     /31 30 

Doğanlar karyesndeki eşyaların mesârif-i nakliyesi olub virilen /20 00 

Mezkûr eşyaların salebi zımnında Doğanlar karyesine gönderilen me’mur-ı 

icrâtı olub virilen       /30 00 

Yekünü --------------------------------------------------------------- 

       2171 35 

         736 00 

       ------------- 

Yekünü mesârifât      :1435 35 

Minhâ --------------------------------------------------el-ihrâcât 

Resm    /35 35 

Kaydiye   /3 10 

Dellâliye   /21 10 

Pul behâsı   /1 30 

Sahîhü’l-bâkî   /1373 30 

Sahîhü’l-bâkî bi’lâda gösterildiği vechle bin üçyüz yetmiş üç guruş otuz pâre 

olub mübelliğ-i mezkûr îtam sandığına mahfuz bulunmağla veresesi zuhurunda usül-i 

şer’îsî vechle teslim olacağı işbu mahale şerh verildi. 

S.NO:119    

B.NO:37 

Karadere ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Köseoğlu Kara Veli bin 

Osman ibn-i Abdullah’ın verâseti zevât-ı menkuhâtı metrukesi Hanife binti 

Abdurrahman ve Şerife binti Hasan Ali ile Hanife’den mütevellidün salebi kebîr oğlu 

Ramazan ve sagîr oğulları Arif ve Ahmed ve salebiye-i kebîre kızı İraz ve sagîre Aişe 

ile Şerife’nin mahal-i mevkufesi Abdullah’a muhassıra olduğu ba’det-tahakkuku’ş-şer’î 

sagar-i mezbûru’nun bi hücceti şer’iye vasî mensubeleri vâlideleri Hanife’nin ma’rifeti 
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ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunub beyne’l-verese 

tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki bir veche âtî zikr 

ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘ışrin min şehr-i Muharremü’l-haram 

liseneti ehade ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Erkek deve seisi      /100 

1/Üç yaşında kabak deve     /500 

1/İki yaşında dişi deve     /350 

1/Sarı öküz       /300 

1/Kısır öküz       /250 

1/Tori barkir       /600 

1/Buzağlı sarı sığır      /200 

1/Buzağlı sakar sığır      /200 

1/Buzağlı kısur sığır      /200 

2/Bir yaşında dana      /100 

1/Üç yaşında tosun      /100 

35/Keçi aded      /1000 

1/Tori kısrak re’sisi      /350 

1/Kır kısrak       /350 

1/Toru sakar kısrak      /250 

1/Yağız kısrak     /250 

1/Def’a üç yaşında merkeb     /150 00 

1/Barkir re’si       /300 

1/İki yaşında erkek tay     /150 

1/Erkek merkeb      /250 

1/Def’a üç yaşında merkeb     /150 00 

1/Bir yaşında kolonlu dişi merkeb    /200 

Anbar        /500 

12/Derûnunda mısır darı kile    /60 00 

80/Mezru’-ı hınta kile     /400 

50/Mezru’-ı şi’ır kile      /200 00 

13/Mehas kın       /130 

3/Yorgan aded     /60 00 

2/Döşek aded      /60 00 
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2/Kilim aded      /60 

1/Hegbe       /20 00 

1/Çul        /30 00 

4/Çuval       /40 00 

3/Torluk keçe       /60 00 

1/Kebîr bıçak       /20 00 

1/Saban timuru      /10 00 

1/Seccâde       /10 00 

Hırdavât-ı münezzil      /100 

Yekün -------------------------------------------------tereke 

            --------- 

             8710 00 

               700 

            ------------- 

Zevce-i mezbûr Hanife’nin mir-i müecceli   /400 00 

Diğer zevcesi Şerife’nin mihr-i müecceli   /300 

Minhâ --------------------------------------------------el-ihrâcât  

Resm-i kısmet      /200 10 

Kaydiye       /13 10 

Dellâliye       /160 00 

Pul behâ       /5 00 

S.NO:20 

Sahîhü’l-bâkî       /7631 20 

Hissa-i zevce-i mezbûr Hanife    /476 38 

Hissa-i zevce-i mezbûr Şerife    /476 38 

Hissa-i ibn-i kebîr Ramazan     /1483 36 

Hissa-i ibn-i sagîr Arif     /1483 36 

Hissa-i ibn-i sagîr Ahmed     /1483 36 

Hissa-i binti kebîre İraz     /741 38 

Hissa-i haml-i mebkufe Abdullah    /1483 36 küsur pâre/21 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr olunarak hissa-i zevcâtı mezbûran Hanife ve Şerife’ye isâbet iden dörtyüz yetmiş 

altı guruş otuz sekiz buçuk pâre ile hissa-i ibn-i kebîr Ramazan’a isâbet iden bin dörtyüz 
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seksen üç guruş otuz altı pâre ve hissa-i binti kebîre İraz’a isâbet iden yediyüz kırk bir 

guruş otuz sekiz pâre ki cem’an üçbin yüz yetmiş dokuz guruş otuz bir pâre’nin yeden 

yed teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr Arif ve Ahmed’e isâbet iden kezâlik bin dörtyüz 

seksen üç guruş otuz altışar pâre ilr hissa-i haml-i mevkuf Abdullah’a dahî isâbet iden 

bin dörtyüz seksen üç guruş otuz altı pâre ki dörtbin dörtyüz elli bir guruş yigirmi sekiz 

pâre’nin lieclil-edâne îtam sandığından almak üzre îtam müdüriyetine tenbih olunduğu 

şerh verildi. 

B.NO:38 

An asl Üzümlü karyesinden olub Megri kasabasının İslam Mahallesinde sâkin 

iken bundan akdem vefât iden Belediye kâtibi Sâbık-ı Eşref Efendi ibn-i Murad’ın 

veraseti zevce-i menkûha-i metrukesi Aişe binti Ahmed ile salebiye-i kebîre kızı 

Ümmühan ve salebiye-i sagîre kızı Sa’adet ve salebi sagîr oğlu Galib’e muhassıra ve 

tashih-i mes’ele merâtleri otuz iki sehimden olub sehm-i mezkûreden dört sehm-i zevce-

i mezbûr Aişe’ye ve ondört sehmî ibn-i sagîr-i merkûm Gâlib’e ve yedişer sehimden 

cem’an ondört sehmî nibtân-ı mezbûretân-ı Sa’adet ve Ümmühan’a isâbet ittikden sonra 

verese-i mezbûru’nan binti kebîre-i mezbûre tarafından vekil-i sâbit el-vekâlesi 

Mehmed Ağa ibn-i İbrahim meclîs-i şer’işerif olunurda verese-i mezbûru’nan bi hüccet-

i şer’iye vasî mensubî dâileri Hüseyin bin Ahmed muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve 

ta’bir-i anil-merâm idub mezkûr Üzümlü karyesinde vâki’ bir tarafdan Halkacıoğlu 

Mustafa ve bir tarafdan Hacı Omer’in zevcesi Hatice bağı ve bir tarafdan Çobanoğlu 

Mustafa tarlası ve taraf-ı erbe’î cele’î şerif’in vakıf tarlasıyla mahdud bir kıt’a gerumî 

mülk bağı ve yine karye-i mezkûrede vâki’ bir tarafdan Halkacıoğlu Mustafa hânesi ve 

taraf-ı sâlisesi tarîk-i âm ile mahdud bir ahur ve bir holu ve iki odalı müştemel bir bâb-ı 

tahtâni mülk-ü hâne batayu müteveffâ-yı mezbûrun ilel-vefât taht-ı tasarruf ve 

temellükünde olub ba’del-vefât müekkillerim mezbûre Ümmühan ile diğer kardaşları 

Gâlib ve Sa’adet ile zevcesi Aişe ‘ındel-meclîs Aişe’ye mevrus ve yine Megri 

kasabasında uzun diyâr mevki’inde vaki’ bir tarafdan aşçı Salih Efendi solis ve iki 

tarafdan tarîk-i âm erbe’î Hacı Mehmed Efendi arzısıyla mahdud ma’-ı müştemilât bir 

bâb-ı mülk hâne-i mevrusî müteveffâ-yı mezbûrin yaşıdı hakkânî ilel-vefât ta’arruf ve 

temekkülünde olub ba’de’l-vefât kezâlik müekkillerim ile mevrusleri Aişe ve Gâlib ve 

Sa’adet muhassıra oldukdan sonra müekilim mezbûre Ümmühan baltu’ ve’r-rıza 

sagîran-ı mezbûrâne memâbâten kasaba-i mezkûrede vâki’ hudud-ı mezkûre ile mahdud 

olan bir bâb-ı hânedeki otuz iki sehim i’tibâriyle yedi sehim hissa-i şâyi’ası müekkilim 



 305

mezbûre karye-i mezkûrede vâki’ bağ ve hânedeki sagîrân-ı mezbûrân’ın bir mûcib-i 

tashih-i mezkûr hissa-i şâyi’alarına mukâbi’l icâb-ı muvâza’adan Arif beyi’ yan sahih-i 

şer’î ile hissa-i şâyi’asını sagîrân-ı mezbûran içun vasî mensûbesine bi tarîkil-mukâlife 

bi’l-vekâle beyi’ iderim. 

S.NO:121 

Ve vâsi-i mezbûr dahî bir veche muharrir iştirâ ve teslim ve kabz ve kabl 

ittikden sonra ba’del-yevm tahsisa-i mezkûrede vâki’ hânede müekkillerim mezbûrun 

ka’ıyen ‘alakadan hâlî kalmayub karındaşları mezbûra’nın mülk-ü sorulmalıdır ve vasî 

merkûm dahî karye-i mezkûrede vâki’ hâne ve bağda îtam-ı mezbûra’nın kezâlik 

‘alakadan halleri kalmayub lâb-ı kız karındaşı müekkile-i mezbûre Ümmühan’ın mülkü 

sorulmalıdır deyu meclîs-i şer’îde benaltu ‘ahâ ikrâr ve i’tirâf ittiklerinde işbu vâki’ olan 

‘azmenin temir-i mekânda her vechle zırla ve infak on ya’nî mufti-i belde fekâhilü 

Hüseyin ibn-i Mehmed Efendi ve karye-i mezkûreden Osman Ağa bin Havı Ali ve 

Megri kasabasında mukîm Kahveci İsmail Ağa ibn-i Mehmed’in âli tarîk-i enâda 

meclîs-i şer’îde isbâr ve beyân eylediklerinde kıbel-i şuru’dan dahî izin virilmegin mâ 

hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ min şehr-i Rebi’u’l-evvel 

liseneti ehade ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:39 

Megri Kazasına tâbi’ Gebeler karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden 

Hacı Durmuş oğlu Molla Mehmed ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Emine binti Yunus ile salebi kebîr oğlu Durmuş ve salebi sagîr oğlu Nuri’ye 

muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîr-i mezbûrun bi hücceti 

şer’iye vasî mensûbesi vâlidesi Emine Hatun’un taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la 

tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun muhallefât 

defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u ‘ışrin min 

şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti ehade ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Mor sakar öküz      /200 

1/Kara öküz       /200 

1/Ala sakar öküz      /250 

1/Diğer öküz       /200 

1/Ala tosun öküz      /150 

1/Mor tosun       /100 

1/Buzağlı kara sığır      /200 
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1/Buzağlı sekil sığır      /200 

1/Buzağlı düge sığır      /200 

1/Kısır mor sığır      /200 

Üç yaşında sarı düge      /150 

2/Bir yaşında dana      /100 

1/Erkek merkeb      /100 

1/Dişi merkeb      /50 00 

10/Sini sahan kab      /100 

Müsta’mel kırmızı kilim     /40 00 

1/Deve yükü müsta’mel kilim    /40 

1/Kara çul       /30 00 

6/Çuval aded      /60 00 

1/Döşek       /20 00 

2/Yorgan       /30 00 

2/Yasdık       /10 00 

24/Sevâhilde mezru’ hınta kile    /120 

12/Sevâhilde mezru’ şı’ır kile    /45 00 

1/Saban timuru      /10 

Hırdavât-ı münezzil      /50 00 

Erkek kırmızı kara deve     /600 00 

1/Durumlu kara deve      /600 

Yekünü----------------------------------------------------  tereke 

                              ------- 

        4055 00 

Zevce-i mezbûr Emine’nin mihr-i müecceli olub minhâ    351 

        ------------ 

        3704 00 

Minhâ ---------------------------------------------------------el-ihrâcât  

Resm-i kısmet    /92 20 

Kaydiye     /6 00 

Dellâliye     /74 00 

Pul behâ     /2 20 

Sahîhü’l-bâkî     /3529 00 
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Hissa-i zevce-i mezbûr Emine    /441 05 

Hissa-i ibn-i kebîr Durmuş     /1543 37 

Hissa-i ibn-i sagîr Nuri     /1543 37 

S.NO:122 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Emine’ye 

isâbet iden dörtyüz kırk bir guruş beş pâre ile hissa-i ibn-i kebîr Durmuş’a isâbet iden 

bin beşyüz kırk üç guruş otuz yedi buçuk pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i 

sagîr Nuri’ye isâbet iden bin beşyüz kırk üç guruş otuz yedi buçuk pâre’nin lieclil-hıfz 

îtam sandığına teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:40 

Megri Kazasına tâbi’ Gebeler karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Hacı Durmuş oğlu Molla Mehmed ibn-i Abdullah’ın salebi sagîr oğlu Nuri’nin tesviye-i 

umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf ve istikâmetle mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdire idugi 

zîl-vesîkada muharrerus-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve 

nümâyan olan sagîr-i merkûmun vâlidesi Emine Hatun binti Yunus sagîr-i merkûm 

Nuri’nin vakt-i rüşd ve sedârlarına değin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda 

oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve 

iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u ‘ışrin min 

şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti ehade ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:41 

An asl Üzümlü karyesinden olub Megri’nin kasabasının Kesikkapı Mahallesinde 

sâkin iken bundan akdem vefât iden Belediye kâtibi Eşref Efendi ber Murad’ın verâseti 

zevce-i menkûha-imetrukesi Aişe binti Ahmed ile salebi kebîre kızı Ümmühan ve 

salebiye-i sagîre kızı Sa’adet ve salebi sagîr oğlu Gâlib’e muhassıra ve tashîh-i mes’ele-

i merâtleri otuz iki sehimden olub sehâm-ı mezkûreden dört sehmî zevce-i mezbûre 

Aişe ve yedişer sehimden cem’an ondört sehâm-ı bentân-ı mezbûretân Ümmühan ve 

Sa’adet’e ve ondört sehmî ibn-i sagîr-i merkûm Gâlib’e isâbeti tahakkukundan sonra 

zevce-i mezbûre Aişe’nin bi hücceti şer’iye vekili er karındaşı Ali Efendi ibn-i Ahmed 

meclîs-i şer’işerifimiz et-tevkirde verese-i sagîran-ı mezbûrâ’nın bi hücceti şer’iye vasî 

mensubî dâ’isi Hüseyin bin Ahmed muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta’bir-i anil-merâm 

ider ki Megri kasabasında uzun diyâr-ı müvekkif-i vâki’ bir tarafdan işbu tarîk-i âm 
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mu’arrafı rabi’î Hacı Mehmed Efendi arzasıyla mahdud ma’-ı müştemilât bir bâb-ı 

mülk-ı hâne zevcî müteveffâ-yı mezbûrun basındı hakkâni ilel-vefât-ı müekkillerimde 

mezbûrun Ümmühan ve Sa’adet  

S.NO:123 

Ve Gâlib’e mevrus ve yine kasaba-i mezkûrun Uzun diyâr-ı muvekki’inde vâki’ 

bir tarafdan tarîk-i âm ve bir tarafdan Hacı Mehmed Efendi ve iki tarafı müteveffâ-yı 

mezbûrun îtam-ı hânesiyle mahdud iki odalı müştemel bir bâb-ı tahtâni hâne kezâlik 

zevcim müteveffâ-yı mezbûrun ilel-vefât taht-ı tasarruf ve temellükünde olub ba’del-

vefât müekkilem mezbûre ile oğlu Gâlib ve kızları Sa’adet ve Ümmühan’a mevrus 

olmağla zikri murur iden Uzun diyâr-ı müvekki’inde ma’-ı müştemilât berbâb-ı mülk-ü 

hânede olunan iki sehm i’tibâriyle dört sehim hissa-i şâyi’atın mî memâyâtenli îtam-ı 

küçük hâne ta’bir olunur berbâb-ı hâne de îtam’ın hissa-i şâyi’aları mukâbi’linde 

tarafından îcab ve kabule hâvî bi’l-vekâle sagîr-i merkûmân içun vasî mezbûr Hüseyin’e 

tazrîkül-mükâlifine beyi’ ve teslim eylediğinde vasî mezbûr dahî bir veche muharrir 

iştirâ ve teslim ve kabz ve kabul ittikden sonra ba’del-yevm büyük hâne olan hissa-i 

şâyi’amız ahlâk-ı kıt’a-i müekkilem mezbûre’nin ‘alâka ve müdahli kalmayub mezbûr 

Aişe’nindir deyu her biri meclîsde bi’t-tabî ‘anhâ ikrâr ve i’tirâf itdikden sonra işbu 

vâki’ olan ‘akdin şemiler hakkında her vechle hayırlu ven-nufu’ olduğu müftî ye’lide 

mekâhilü Hüseyin Efendi ve îtam müdürü İbrahim Efendi’ler ile İncir karyesinden 

Osman Ağa ibn-i Osman ve Hacı Mehmed ibn-i İbrahim Ağalar ‘alâ tarîkuş-şehâde 

ihbâr itmeleriyle kıbel-i şuru’dan dahî izin virildiği mâ hüvel-vâki’ ketb olundu tahrîren 

fi’l-yevm ehade ‘aşr min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve 

elf. 

B.NO:42 

Megri Kazasına tâbi’ Gökben karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden 

Koca İsmail oğlu Hacı Mustafa ibn-i Abdullah’ın salebi sagîr oğlu İbrahim’in tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf ve istikâmetle mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdir idugi 

zîl vesîkada muharreru’s-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve 

nümâyan olan sagîr-i merkûmun li ebeveyn er karındaşı Ali ibn-i Mustafa sagîr-i 

merkûm İbrahim’in vakt-i rüşd ve sedârına değin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya 
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ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm el-

hâmisü ‘ışrin min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Karye-i mezkûreden Molla Omer oğlu Mehmed. 

Gökben karyesinden Bayram oğlu Molla Mehmed. 

S.NO:124    

B.NO:43 

Megri Kazasına tâbi’ Üzümlü karyesi ahâlisinden iken bundan akdem maktulen 

vefât iden Eşref Efendi ibn-i Murad’ın salebi sagîr oğlu Gâlib ve salebiye-i sagîre kızı 

Sa’adet’in tesviye-i umrlarına kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olunan dâ’ileri 

Hüseyin Efendi ibn-i Ahmed îtam müdürü vekili şer’iye kâtibi Halil Efendi ibn-i Hasan 

hâzır olduğu halde meclîsimizde bi hücceti şer’iye vasî bulunduğum müteveffâ Eşref 

Efendi’nin bir yaşında oğlu Gâlib ile üç yaşında kızı Sa’adet muhtaç-ı nafaka olmağla 

îtam-ı mezbûra’nın bâbaları müteveffâ’dan mevrus beyne’l-verese taksîm olunan Megri 

kasabasının Uzun diyâr-ı müvekki’inde vâki’ tahtâni ve Fukâni berbâb-ı hâneleri’nin 

şehr-i îcârı olan dört aded sem-i mecîdiye’nin îtam-ı mezbûra’nın nafakalarına sarf 

olmak îtam-ı hakkında ifka’ı her çiftin harc ve sarfa taraf-ı şuru’dan izin virilmesi 

matlubumdur deyu vekil-i mezbûrin tasdîkiyle makan takrîr itmek vasî mezbûr Hüseyin 

Efendi’nin işbu takrîr-i meşrusı vâkı’a-i mutâbık ve zikrî câti-i mübelliğ-i karar ma’ruf 

idugi zîl vesîkada muharrirus-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ledit-tahakkuk taraf-ı şer’î 

şerifden hâne-i mezkûrin virgü ve mesârifi ta’ammur-i resmîlerumüzde hayatından sarf 

idilmek üzre işbu tarih-i vesîkadan i’tibâren hâne-i mezkûrun icâbir-i mahiyesine olan 

döt aded resm-i mecîdiyeyi sagîran-ı mezbûran’ın nafaka ve kisve behâsı olmak üzre 

takdîr olunub mübelliğ-i mukaddere-i mezkûreyi sagîran’ın nafakalarına harç ve sarfa 

vasî mezbûr Hüseyin Efendi’ye izin virilmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm es-sâminü min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti ahdî ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

ŞAHİD 

Karye-i mezkûr muhtar-ı evveli Deli Osman oğlu Osman Ağa. 

ŞAHİD 

İncir karyesi imamı Çavuş oğlu Molla Mehmed. 
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S.NO:125    

B.NO:44 

Megri Kazasına tâbi’ Nif karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Hacı Hasan oğlu Hacı Elmiyas Efendi ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Fatıma binti Mehmed ile salebi kebîr oğulları Murad ve Halil İbrahim ve 

salebiye-i kebîre kızları Sultan ve Ünzile ve Gülistan ve Fatıma ve İkâme ve Alime ve 

salebi sagîr oğulları Mehmed ve Tevfik ve Hasan ve Sadreddin’e muhassıra olduğu 

‘ındeş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîrun-ı mezbûrunun bi hüccet-i şer’iye vasî 

mensubeleri vâlideleri Fatıma Hatun’un ma’rifeti ve ma’rifeti şuru’la tahrîr ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki bir 

veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ ‘aşr min şehr-i Rebi’ul-evvel 

liseneti ehade ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Barkir ra’si       /200 

1/Erkek merkeb      /200 

1/Kısır koca öküz      /80 

1/Kabak öküz       /250 

1/Yaşlı öküz       /250 

1/Sarı öküz       /200 

1/Kara çul       /30 

1/Bir yaşında erkek danalı kısır sığır   /200 

1/Bir yaşında erkek danalı ala sığır    /200 

1/Buzağlı siyah sığır      /180 

1/Kısır toylu kısır sığır     /80 

2/Kâçe       /30 

Döşek üç       /90 

5/Yasdık       /20 

160 hınta kile       /960 

80/Şi’ır kile       /240 

20/Mısır darı kile      /80 

1/Halı seccâde      /40 

2/Müsta’mel keçe      /20 

1/Kara çul       /30 

2/Yorgan       /50 
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2/Sandık       /30 

Yorgan üç       /50 

1/Hebge       /10 

2/Kara çuval       /20 

1/Cedid seccâde      /40 

1/Sa’at       /80 

1/Resim       /20 

1/İlkin ma’ ibrik      /30 

15/Mahas kın       /150 

1/Havan       /10 

20/Mezru’-ı hınta kile     /360 

Hırdavât-ı münezzil. 

Yekünü---------------------------------------------tereke 

         4270 00 

Minhâ ---------------------------------------------------el-ihrâcât  

Resim    /106 30 

Kaydiye   /6 10 

Dellâliye   /85 00 

Pul behâ   /2 20 

Sahîhü’l-bâkî   /4069 20 

Hissa-i zevce-i mezbûr Fatıma    /508 27 

Hissa-i ibn-i kebîr Murad     /395 25 

Hissa-i ibn-i kebîr Halil İbrahim    /395 25 

Hissa-i binti kebîre Sultan     /197 32 

Hissa-i binti kebîre Ünzile     /197 32 

Hissa-i binti kebîre Gülistan     /197 32 

Hissa-i binti kebîre Fatıma     /197 32 

Hissa-i binti İkâlime      /197 32 

Hissa-i binti kebîre Alime     /197 32 

Hissa-i ibn-i sagîr Mehmed     /395 25 

S.NO:126 

Hissa-i ibn-i sagîr Tevfik     /395 25 

Hissa-i ibn-i sagîr Hasan     /395 25 
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Hissa-i ibn-i sagîr Sadeddin     /395 25 küsur pâre/7 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Fatıma’ya 

isâbet iden beşyüz sekiz guruş yigirmi yedi buçuk pâre ile hissa-i ibn-i kebîr Murad ve 

Halil İbrahim’e isâbet iden üçyüz doksan beş guruş yigirmi beş pâre ve hissa-i kebîretân 

Sultan ve Ünzile ve Gülistan ve Fatıma ve İkâlime ve Alime’ye isâbet iden yüz doksan 

yedi guruş otuz ikişer buçuk pâre ki cem’an iki bin dörtyüz seksen yedi guruş yeden yed 

teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîrun Mehmed ve Tevfik ve Hasan ve Sadeddin’e isâbet 

iden üçyüz doksan beş guruş yigirmi beş pâreden bin beşyüz seksen iki guruş yigirmi 

pâre’nin lieclil-edâne îtam sandığına teslim olunduğu îtam müdürü’nün inhâsına mebnî 

şerh verildi. 

B.NO:45 

Megri Kazasına tâbi’ Gökben karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Koca Ali oğlu Hacı Mustafa ibn-i Abdullah’ın verâseti zevcim menkuhin metrukesi 

Gülsün binti Mehmed ve Gülsün binti Yusuf ile salebi kebîr oğulları Bekir Efendi ve 

Ali ve Abdullah ve salebiye-i kebîre kızları Fatıma ve Zeyneb ve Aişe ve Kezban ve 

salebiye-i sagîre oğlu İbrahim’e muhassıra olduğu tahakkukundan sonra sagîr-i 

mezbûrun bi hüccet-i şer’iye vasî mensubî li ebeveyn er karındaşı Ali’nin taleb ve 

ma’rifeti ve ma’rifeti şer’île tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi ve furûhat olunan müteveffâ-

yı merkûmun muhallefât defteridir ki birveche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-

yevm es-sâdisü ‘ışrin min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti ehade ve ‘ışrin ve selâsemiete ve 

elf. 

1/Erkek deve re’si      /500 

1/Erkek merkeb      /250 

1/Kara öküz çift      /500 

2/Buzağlı mor sığır      /400 

20/Oğlaklı keçi      /800 

10/Arı aded      /200 

5/Koyun aded      /150 

40/Mezru’-ı şi’ır kile      /160 

10/Yaylada mezru’ hınta kile    /50 

1/Yaylada mezru’ şi’ır kile     /40 

20/Anbarda mevcud hınta kile    /160 
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2/Müşterek anbar göz     /100 

2/Torluk keçe       /50 

1/Deve       /30 

Rekicesi       /20 

1/Çul        /20 

4/Çuval aded      /40 

1/Yorgan       /20 

6/Mahas kın       /60 

2/Saban timuru     /20 

Hırdavât-ı münezzil      /50 

Yekünü -------------------------------------------------tereke  

               3620 00 

               0600 

              --------------- 

              3020 00             

Delun-ı müsebbet 

S.NO:127 

Minhâ -------------------------------------------------el-ihrâcât  

Resm-i kısmet    /85 20 

Kaydiye     /5 20 

Dellâliye     /60 

Pul behâ     /2 10 

Sahîhü’l-bâkî     / 

Hissa-i zevce-i mezbûr Gülsün binti Mehmed  /179 31 

Hissa-i zevce-i mezbûre Gülsün binti Yusuf  /179 31   Hissa-

i ibn-i kebîr Bekir Efendi     /419 21 

Hissa-i ibn-i kebîr Ali     /419 21 

Hissa-i ibn-i kebîr Abdullah     /419 21 

Hissa-i binti kebîre Fatıma     /209 30 

Hissa-i binti kebîre Zeyneb     /209 30 

Hissa-i bintikebîre Aişe     /209 30 

Hissa-i binti kebîre Kezban     /209 30 

Hissa-i ibn-i sagîr İbrahim     /419 21 küsur pâre/1 
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Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevcât-ı mezbûretân Gülsün binti 

Mehmed ve Gülsün binti Yusuf’a isâbet iden yüz yetmiş dokuz guruş otuz bir buçuk 

pâre ve hissa-i benun kebîrun Bekir Efendi ve Ali ve Abdullah’a isâbet iden dörtyüz 

ondokuz guruş yigirmi bir pâre ve hissa-i niyetun kebîretun Fatıma ve Zeyneb ve Aişe 

ve Kezban’a isâbet iden ikiyüz dokuz guruş otuz bir buçuk pâre ki cem’an ikibin 

dörtyüz elli yedi guruş sekiz pâre yeden yed teslim olunduğu ve hissa-i ibn-i sagîr 

İbrahim’e isâbet iden dörtyüz ondokuz guruş yigirmi bir pâre dahî am sandığına teslim 

olunmak üzre vasî mezbûr ma’zurunda bulunduğu muyer mûmâileyh’in inhâsına mebnî 

şerh verildi. 

B.NO:46 

An asl Kök Kazasından olub Menteşe Sancağına mülhak Megri kasabasının 

Eşen nâhiyesi virgü kâtibi sahib-ü arz-ı hâl Halil Efendi ibn-i Mehmed meclîs-i 

şer’işerif olunurda zevce-i mutallakası olub Megri kasabasının İslam Mahallesinde 

mukîm Zira’at Bank kâtibi sâbıkı Hüseyin Efendi hânesinde müsâfire-i sekine 

musarrfet-i ilzân mâ hüve fanım ebinti Mehmed nâm-ı Hatun muvâcehesinde takrîr-i 

kelâm ve ta’bir-i anil-merâm ider ki bundan akdem cevceti betmizede kâime iken 

fıraşımdan hasıl ve mezbûreden mütevellide işbu hâzıra-i bi’l-meclîs kızım hâne-i 

hanım nâm-ı sagîre vâlidesi mezbûre me’hüz zâtın bi hüccet-i şer’iye beher şehr-i ikişer 

mecîdiye nafaka-i menkusa-i mukaddere ile bi hakkıl-hufâne taht-ı hicru terbiyemde 

iken sagîre sagîre-i mezbûre on yaşını tekmil idub on bir yaşına doğru aşmış 

olduğundan olvechle vâlidesi mezbûreden hakkul-hufâne sakıt ve terbiye-i nisvânından 

musta’fî olmağla kızım sagîre-i mezbûre hâneyi bana teslime me’huz hâneme tenbih 

olunmak matlubumdur deyu da’vâ ittikde hânem mûmâileyh dahî cevâbında kıyza-i 

minvâl muharrir üzre olduğunu ve hissa-i mezbûre kerimesi hâne-i hânem on yaşını 

tekmil ve onbir yaşına doğru eylediğini tav’an ve ‘ataen ikrâr idub lâkin kızım 

mezbûreye pederi nezdine viremeyeceğimi ve kendim mektubda okudub mûmâileyh 

sakar-ı münetehhim deyu beyân itmekle lediş-şehâde sagîra-i mezbûre senen onbir 

yaşında görülmekle hakkul-hufâne-i şer’an vâlidesun meşrufa-i olmağla pederi mezbûr 

Halil Efendi’ye teslimi iktizâ eylediği Megri mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu 

tahrîren fi’l-yevm 11 Rebi’ul-âhir sene 1321 
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S.NO:128    

B.NO:47 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ 

Eşen Nahiyesine mülhak Gölbent karyesi ahâlisinden olub İkinci Orduyu Hümâyuna 

mensub Onaltıncı Alay’ın İkinci Taburu’nun Birinci Bölüğü’nün Beşinci Takımı 

efrâdından iken bundan akdem vefât iden Memiş oğlu bin Süleyman’ın verâseti babası 

Süleyman bin Mehmed vâlidesi Aişe binti Abdullah’a muhassıra ve tashih-i mes’ele-i 

mirâsları altı sehim olub sehm-i mezkûrden üç sehim em-i mezbûre Aişe’ye diğer üç 

sehmî babası mezbûr Süleyman’a isâbeti tahakkukundan sonra bunlardan başka vârisi 

ve terekesi’nin müstahak âhiri olmadığı muhâsır-ı hasım câhidde evvele-i Gölbent 

karyesi’nin imamı Mustafa ve muhtar-ı evveli Durmuş ile Kesteb karyesi muhtarı Molla 

Mehmed’den bâverka-i müstevre seran ve ba’de yine merkûmunun ‘alenen ledit-tezkiye 

‘adetleri zâhir ve nümâyan olan karye-i mezkûrden Hacı Hüseyin oğlu Molla Ali bin 

Hüseyin ile Kesteb karyeli Molla Ahmed oğlu Nasuh bin Abdullah’ın şehâdetleriyle 

sâbit olduğu Megri mahkemesi şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü 

ve ‘ışrin  min şehr-i Rebi’ul-âhir ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:48 

Aydın vilâyeti celîlesine tâbi’ Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazası’nın 

Mengan karyesi ahâlisinden olub üçyüz on yedi senesi efrâdından iken Edirne merkez 

hastahanesinde onaltıncı kademe koğuşunda bundan akdem vefât iden Hafız oğlu 

Hüseyin bin İsmail’in verâseti babası İsmail bin Hasan’a muhassıra olub bundan başka 

vârisi ve terekesine müstehâk âhiri olmadığı muhâsır-ı hâsım câhidde evvele-i Megri 

kasabasında sâkinler emlak kâtibi Halil Efendi ibn-i Mehmed ile Jandarma efrâdından 

Salih Ağa ibn-i Hacı Mehmed’den ledit-tezkiye adetleri zâhir ve nümâyan olan 

Jandarma efrâdından Keçiler karyeli Receb Ağa ibn-i Omer ile kasaba-i mezkûrde 

mukîm me’sili Mehmed Efendi ibn-i Omer’in şehâdetleriyle sâbit olduğu i’lâm olundu 

tahrîren fi’l-yevm es-sâni min şehr-i Cemâziye’l-evvel liseneti ahdî ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

S.NO:129    

B.NO:49 

Megri Kazasına Üzümlü karyesi ahâlisinden Kalyoncu oğlu sahib-ü arz-ı hâl 

Mehmed Çavuş ibn-i Halil meclîs-i şer’işerif olunurda hâlâ zevce-i menkûhası olub 

Üzümlü karyesinde sekine Hatice binti İsmail’e üç def’a demhakuye ve rikâsı 
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gönderilib vurud itdiğinden bi’l’akle hablî dahî kabuli olunmadığından zevcî 

Mehmed’in talebiyle ve köyümüz ta’yîn olunan mübâşir Hüseyin Efendi 

muvâcehesinde takrîr-i kelâm ider ki icrâ dâiresinde olub ibrâz olunan bir kıt’a-i nafaka 

hücceti mucebince beher şehri üç mecîdiye nafaka takrîr olunmağla bin fakir ve rencber 

tâifesinden olub mübelliğ-i mefruz-ı mezkûreyi beher şehir virmege iktidârım 

olmadığından hal ve yesârime göre mübelliği mezkûrin hınta ve tenzilini taraf-ı şer’îden 

taleb iderim deyu bir kıt’a-i şehâdetnâme dahî ibrâz itmekle lediş-şer’iyede müdde’ının 

ifâdesi vâkı’a mutâbık olmağla ibrâz eylediği şehâdetnâme de gösterilen otuz guruş 

üçbin hâl ve yesârlarına muvâfık görülemediğinden bir mûcib-i hüccet-i takdîr olunan 

üç mecîdiye’nin işbu tarih-i hüccetten bi’l i’tibar mâhir otuz hınta ve tenzil olunmağla 

tescîl ve i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü min şehr-i Cemâziye’l-evvel liseneti 

ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:50 

An asl Cezâyir mecr-i sefid vilâyeti’nin nüfus-ı Rodos Kasabası ahâlisinden ve 

teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Musevî milleti nisvânından olub bundan akdem kasaba-i 

mezkûrede vefât iden Niyore binti Yoda’nın verâseti zevcî metrukî İsâk el-hufz veled-i 

Yedal ile sadr-ı kebîr oğlu Livedâ ve sadriye-i kızları Hâruse ve Razın ve Rebika’ya 

muhassıra kabel’ül-kısme zevc-i mezbûr dahî vefât idub verâseti zevce-i metrukesi 

Zerule binti Mevrun tevzil ile salebi kebîr oğlu mezbûr Livedâ ve salebiye-i kebîre 

kızları mezbûran Hâruse ve Razin ve Rebika’ya muhassıra ve tashih-i mes’ele-i 

mîrasları hukmü’l-hasımetü’ş-şer’a yüz altmış sehamdan olub sehâm-ı mezkûreden 

altmış iki sehâmı ibn-i mezbûr Livedâ’ya ve otuz bir sehâmdan doksan üç sehâm-ı 

pitân-ı mezbûran Razın ve Hâruse ve Rebika’sı ve beş sehamı zevce-i şayie-i mezbûre 

Rezule’ye isâbeti tahakkukundan sonra Aydın vilâyeti celîlesi’nin Menteşe Sancağına 

muzaf Megri kasabasında müsâfireten sâkineler verese-i merkûmandan ma’rifetü’z-zâte 

pitân-ı mezbûretân Hâruse ve Razın meclîs-i şer’î şerif olunurda yine kasaba-i 

mezkûrde sâkin verese-i merkûmandan er karındaşı Yoda muvâcehesinde bi’l-muvârese 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm iderler ki bâba ve anamız müteveffâ-yı merkûmanın kâffe-i 

terekesi nukud ve arzı ve ‘ukbâr ve menkul olub terekesine er karındaşımız mezbûr 

Yoda müstekillen zabt ve vaz’ulyed ider olmağla kızandaşımız merkûm Yoda bundan 

akdem hissa-i erisesine isâbet iden denî âli tarikü’l-kaç ahz ve kabz ile istifa idub bizler 

dahî bâbamız ve anamız terekesinden hissa-i erisemizi karındaşımız merkûmdan taleb 

eylediğimizde beymirde münâza’an kesire vuku’ bulmağla ma’lumun tavassıtıyla nemzi 
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islâh ve tanzim olub bizi da’vâ-i mezkûremizden şerâiti hücceti salimi hâvî muvâzi’ı 

müfîdeden ‘ârî ‘alî tarik iltihaç’uş-şer’î nukudundaki sehmden hissa-i erisemize isâbet 

iden az çok her birlerimize yigirmişer lira onar ri’se kızın işcera-i merkûm ile inşa-i 

‘akd Salih eylediklerinde bizler dahî Salih-i mezkûri bi’l-muvârese kabul ve bedel Salih 

olan her birlerimize yigirmişer 

S.NO:130 

Liradan cem’an kırk aded Fransız lirası karındaşımız merkûm Yoda yedinden 

kabelül-mutâreke ahz ve kabz eyledik fî mâ ba’de anamız ve bâbamız müteveffâ-yı 

merkûma’nın kalil ve kesir bi’l-cümle ism-i n-mali itlâk olunur terekesine ma’kuk-ı 

mîrasına müte’allik âmme-i da’vâ ve mutâla bundan karındaşımız merkûmun zimmeti 

ibrâyı ‘âm ile bi’l-verâse ibrâ ve iskât eyleğimizde merkûm dahî bizlere merfu’ olan 

bedel-i salimi mezkûr kırk aded Fransız lirası’nın eşr-i dâdına ve cem’î hukuk-ı mirâse 

mu’allik ‘amme-i da’â ve yedin bizlerin zimmeti bi’l-verâse ibrây-ı iskât-ı 

Vehbi’lerimiz bir veche muharrir ahdin ibrâsını kabul eyledik didiklerinde gabe’t-tasdîk 

eş-şer’î de vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm er-rabi’u min şehr-i 

Cemâziye’l-âhir liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:51 

An asl Cezayir bahr-i sefid vilâyeti celîlesi’nin Rodos kasabası ahâlisinden ve 

Musevî milletinden olub Aydın vilâyeti celîlesi’nin Menteşe Sancağına mülhak Megri 

kasabasında berây-ı tüccaren sâkin Yaku oğlu Salamun ve Beradze sâlisan veled-i ibn-i 

Yaku kaza-i mezkûr Aydın mahkemesinde ‘akt olunan meclîs-i şer’işerif olunurda zikrî 

mubâle-i mübelliğa bi’l-emâne vazı’ulyed bulunan Megri Kazası müte’avvelât 

muharreru’t-tekemmül uhte ibn-i Nuh ve yine Rodos kasabası ahâlisinden müsâfireten 

Megri de sâkin iken bundan akdem metruken fevt olan Yecil veled-i Yaku’nun vâlidesi 

Mazaletu binti Şa’vil muvâcehelerinde da’vâ ider ki karındaşımız Hızır mezbûr İsak ile 

tenbimirde akt-i tereketi mazar idilub mal-i terekesinden ve benim hissa-i âmmemden 

olub birâderim Mahum yedinde mevcud olan otuz dokuz İngiliz ve altı aded Fransız 

lirasını yazdığım mektub vechle bana göstermek üzre müteveffiye Yecili küçük 

iskelesine gitmişdi küçük resuman me’muru Mehmed Efendi ma’rifetiyle sandil-cezî 

hristenah a’li Yorgi’den alınub bitta’dâd kise derûnuna vazi’ ile metruk-ı merkûm 

Yecili’ye teslim bana götürmek üzre Rodoslu Hasan’ın sandalına râkiben Megri 

limanına dahil olub furtunanın şiddeti sebebiyle mezkûr sandal devrilub merkûm-ı 

metrukan fevt olub üçgün sonra üzerinde bulunan pâre ile berâber na’şı çıkarılarak 
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liman idaresi’nin takrîri üzre mübelliği mezkûr emâneten mûmâileyh Kâmil Efendi’ye 

teslim olunmuş olmağla mübelliği mezkûrin gaben tarafıma teslimini hâzır mezbûr 

İsag’ın tasdîkiyle ma’an da’vâ ittikde mûmâileyh Kâmil Efendi mübelliği miktâr-ı 

sahida müdde’âsını inkâr-ı mezbûre ma züttevren süal  olundukda Türkçe 

bi’lmediğinden tercuman ta’yîn olunan Antalyalı Murduhay Efendi vâsıtasıyla eş cevab 

olundukda oğlum Yecile yedinden izinsiz göndermişler üzerimizde lembur iden altunlar 

küçük olduğunu bi’lmem deyu inkâr-ı müdde’â eyledikde müdde’î mezbûr hâlâ 

minvâlde iddi’âsına mutâbık tebime taleb olundukda oldahî meclîsi şer’î ikâme eylediği 

Megri kasabası ahâlisinden ve hristiyan milletinden Sandulhayr Hristiya oğlu Yorgi 

veled-i Felan ve Gücük iskelesine kahvecilik ile meşgul Arnabud Hacı Ali ibn-i nâm-ı 

kimesnelerden iştihad olundukda mehc-i vech-i şer’î üzre mübelliği merkûm otuz aded 

İngiliz ve altı aded Fransız altınları müdde’î merkûm Salamumu’nun malı olduğuna 

şehâdet eylediklerinde sahidan-ı merkûmâ’nın  

S.NO:131 

Sandalcı Yorgi Megri kasabasının Hristiyan Mahallesi muhtarı ve ihtiyar 

hey’etine ve diger şâhid Gücük karyesi imamı ve muhtar İsmet’e ayrı ayrı veledit-

tezkiye adl ve makbulun-nihada olundukları askari ihbâr olunmağın ve müdde’î mezbûr 

Salamun ba’det-tahlif mucebince mübelliği müdde’âya merkûm otuz dokuz İngiliz ve 

altı aded Fransız lirasını ‘ınen ve hâlen müdde’î merkûm Salamun’a red ve teslime 

mûmâileyh Kâmil Efendi’ye tenbih olunduğu tescîl ve Megri mahkeme-i şer’iyesinden 

i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâdî min şehr-i Recebü’ş-şerif liseneti ahdî ve ‘ışrin 

ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:52 

Megri Kazasına tâbi’ Zorlar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Koca Yasin oğlu Halil bin Abdullah’ın verâseti sahibü kebîr oğulları Ali ve Hüseyin ve 

salebi sagîr oğlu Abdullah’a ve salebiye-i sagîre kızı Hatice’ye muhassıra oduğu 

tahakkukundan sora sagîran-ı mezbûra’nın vasî mensubeleri liebeveyn er karındaşı 

Ali’nin ma’rifeti ve ma’rifeti şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan 

müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki bir veche âtî zikr ve beyân olunur tahrîren 

fi’l-yevm er-râbi’u ‘aşr min şehr-i Recebü’ş-şerif liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete 

ve elf. 

40/Keçi aded       /1200 

12/Oğlak aded     /180 
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2/Koyun aded      /90 

2/Merkeb dişi       /300 

4/Arı koğanı       /80 

1/Öküz re’si       /250 

18/Bakır kab       /180 

4/Çuval aded      /40 

1/Çul        /20 

1/Kızıl kilim       /40 

4/Torluk keçe       /80 

1/Yorgan döşek      /20 

1/Hınta kile       /60 

10/Şi’ır kile       /40 

Hırdavât-ı münezzil  

Yekünü ---------------------------------------------------tereke 

          2620 00 

Minhâ ---------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet    /65 

Kaydiye     /4 

Dellâliye     /52 

Pul behâ     /1 30 

Sahîhü’l-bâkî     /2497 10 

Hissa-i ibn-i kebîr Ali     /713 20 

Hissa-i ibn-i kebîr Hüseyin     /713 20 

Hissa-i ibn-i sagîr Abdâh     /713 20 

Hissa-i binti sagîre Hatice     /356 30 küsur pâre /00 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissatân-ı kebîran Ali ve Hüseyn’e 

isâbet iden yediyüz onüç guruş yigirmişer pâreden cem’an bin dörtyüz yigirmi yedi 

guruş yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr Abdullah’a isâbet iden yediyüz onüç 

guruş yigirmi pâre ve hissa-i binti sagîre Hatice’ye isâbet iden üçyüz elli altı guruş otuz 

pâre ki bin yetmiş guruş on pâre’nin îtam sandığına teslim olunmak üzre vasî mezbûr 

Ali yedine mahfuz bulunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 
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S.NO:132    

B.NO:53 

Megri Kazasına tâbi’ Bayır karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Molla Hüseyin oğlu Molla Mustafa ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Ümmügülsün binti Andâh ile salebî kebîr oğulları Molla Hüseyin ve Yusuf 

ve salebi sagîr oğulları Mehmed ve Abdâh ve salebiye-i kebîre kızı Hatice’ye muhassıra 

olduğu tahakkukundan sonra sagîran-ı mezbûran Mehmed ve Abdullah’ın tesviye-i 

umûrlarına bi hüccet-i şer’iye vasî nasb ve ta’yîn olunan sagîran-ı mezbûran’ın 

liebeveyn er karındaşı Molla Hasan’ın ma’rifeti şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve 

furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikir ve 

beyân olunur tahrîren fi’l-yevm er-rabi’u ‘aşr min şehr-i Recebü’ş-şerif liseneti ahdî ve 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

2/İdilci deve re’si aded    /800 

1/Köstekli dişi deve      /600 

1/Kabalık deve      /300 

1/İki yaşında durum      /200 

1/Kara öküz re’si      /250 

1/Ak kuyruk kara öküz     /25 

1/Danalı inek       /250 

1/Buzağlı sarı inek      /200 

1/Erkek merkeb      /100 

40/Keçi aded      /1200 

20/Oğlak       /300 

120/Hınta kile      /600 

34/Şi’ır kile       /90 

8/Sade yağ       /56 

20/Penaber       /40 

4/Anbar göz       /11 

1/Kilim aded      /50 

1/Keçe aded      /20 

5/Çuval aded      /50 

2/Çul aded      /40 

1/Yorgan aded     /15 
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1/Döşek aded      /15 

1/Saban timuru      /15 

6/Mahas kın       /60 

1/Kızıl çuval       /20 

Hırdavât-ı münezzil  

Yekünü -------------------------------------------------guruş 

               5671 

Minhâ -------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm     /141 30 

Kaydiye    /8 30 

Dellâliye    /113 20 

Pul behâ    /4 20 

Sahîhü’l-bâkî    /5402 30 

Hissa-i zevce-i mezbûre Ümmügülsün   /675 13 

Hissa-i ibn-i kebîr Molla Hüseyin    /1050 21 

Hissa-i ibn-i kebîr Yusuf     /1050 21 

Hissa-i ibn-i sagîr Mehmed     /1050 21 

Hissa-i binti kebîre Hatice     /525 10 küsur pâre/20 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr 

Ümmügülsün’e isâbet iden altıyüz yetmiş beş guruş on üç buçuk pâre ve hissa-i Benân-ı 

kebîrânMolla Hüseyin ve Yusuf’a isâbet iden bin elli guruş yigirmi bir pâre ve hissa-i 

binti kebîre Hatice’ye isâbet iden beşyüz yigirmi beş guruş on buçuk pâre ki cem’an 

üçbin üçyüz bir guruş yigirmi altı pâre’nin yeden yed teslim ve hissa-i Benân-ı sagîran 

Mehmed ve Abdullah’a isâbet iden bin elli guruş yigirmi pâreden iki bin yüz bir guruş 

iki pâre îtam sandığına teslim olunmak üzre vasî mezbûr Molla Hüseyin yedinde 

mahfuz bulunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:133    

B.NO:54 

Megri Kazasına tâbi’ Bayır karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Molla Hüseyin oğlu Molla Mustafa’nın salebi sagîr oğulları Mehmed ve Abdullah’ın 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın 

emânet ile ma’ruf ve istikâmetle mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmeğe 
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kâdir idugi zil kitabda mektub es-sâmî müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir 

ve mütehakkık olan sagîran-ı mezbûrâ’nın liebeveyn er karındaşları Molla Hüseyin ibn-

i Mustafa sagîran-ı mezbûranın vakt-i rüşd ve sedârlarına değin kıbel-i şuru’dan vasî 

nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ 

yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren 

fi’l-yevm er-rabi’u ‘aşr min şehr-i Recebü’ş-şerif liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete 

ve elf. 

Şühüdü’l-hâl. 

Bayır karyesinden altı oğlu Molla Mustafa  

Müdüriyedden Bekri Efendi. 

Karye-i mezkûrden Ali oğlu Mehmed ve gayrihim. 

B.NO:55 

Megri Kazasına tâbi’ Zorlar karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Koca Yasin oğlu Halil bin Abdullah salebi sagîr oğlu Abdâh ve salebiye-i sagîre kızı 

Hatice’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim 

olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmetle mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti 

gelmeğe kâdir idugi zil kitabda mektub es-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-

şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîran-ı mezbûranın liebeveyn er karındaşları Ali 

bin Halil sagîran-ı mezbûranın vakt-i rüş ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb 

ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ 

yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren 

fi’l-yevm er-rabi’u ‘aşr min şehr-i Recebü’ş-şerif liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete 

ve elf. 

Şühüdü’l-hâl------- 

Zorlar karyesinden Hoca oğlu Hasan bin Mehmed  

Karye-i mezkûrden Drasin oğlu Osman bin Osman ve gayrihim. 

S.NO:134    

B.NO:56 

Aydın vilâyeti celîlesine tâbi’ Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazası’nın 

Üzümlü karyesi ahâlisinden olub İkinci Orduyu Hümâyuna mensub Onbeşinci 

Alayı’nın İkinci Taburu’nun İkinci Bölüğü’nün onbirinci Takımı efrâdından iken 

hizmet-i askeriyede vefât iden Helvecıoğlu Hüsni bin Abdullah’ın verâseti babası 

Abdâh bin Hasan ile vâlidesi Fatıma binti Hasan’a muhassıra olub bunlardan başka 
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verâseti ve terekesine müstahak âhiri olmadığı muhâsır-ı hasım câhidde evvele-i Megri 

kasabası muhtar-ı evveli Hasan Şevki ve muhta-ı sânisi Musa Çavuş bin Abdullah’dan 

ledit-tezkiye adetleri zâhir ve ümâyan olan Megri kasabasında mukîmler Üzümlü 

karyesinden Kalyoncu oğlu Mustafa bin Hasan ile ye karye-i mezkûrden Kalyoncu oğlu 

Hasan bin Hasan’ın şehâdetleriyle sâbit olduğu i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ 

min şehr-i Şa’banü’l-mu’azzam liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:57 

Girit ceziresi’nin İstebe Kazasına tâbi’ Onbe kasabası ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât iden Mevlud Egiyasalagi’nin salebiye-i sagîre kızı olub Menteşe Sancağına 

muzaf Megri kasabasında müsâfireten sâkine Zehra’nın tesviye-i umûruna kıbel-i 

şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîn olunması olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile 

mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmeğe kâdir idügi zil kitabda mektub es-

sâmi kesan ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’î zâhir ve mütehakkık olan sagîre-i mezbûre’nin 

dâ’isi yine cezire-i mezkûrin İstebe kasabası ahâlisinden olub kasaba-i mezkûrde 

liecli’t-ticâre sâkin Ali kuyudan ibn-i Ahmed Ağa Emnâki sagîre-i mezbûre’nin vakt-i 

rüşd ve sedârına degin kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir 

veche muharrir vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya 

ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ 

min şehr-i Şa’banü’l-mu’azzam liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Megride mukîm kasaba-i mezkûre ahâlisinden Bağcı Hasan Efendi ibn-i 

Hüseyin. 

Megride muhâcire-i mukîm Biretire kasabası ahâlisinden Hacı Hüseyin Sıdkı 

Efendi ibn-i Mustafa ve gayrihim. 

S.NO:135    

B.NO:58 

Megri Kazasına tâbi’ Çökek karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Koca Hasan oğlu Hasan ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Hatice 

binti Ali ile salebi kebîr oğlu Hasan ve salebiye-i sagîre kızı Fatıma ve vâlidesi Aişe 

binti Mustafa’ya muhassıra olduğu tahakkukundan sonra sagîran-ı mezbûranın tesviye-i 

umûruna vasî mensubu bulunan liebeveyn er karındaşı Hasan bin Hüseyin’in ma’rifeti 

ve ma’rifeti şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı 

merkûmun terekesi defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm er-

rabi’u ‘aşr min şehr-i Recebü’ş-şerif liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 
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1/Sığır öküz re’si      /300 

1/Erkek merkeb      /250 

1/Çul        /10 

2/Çuval       /20 

1/Yorgan       /15 

1/Ma’ yasdık döşek      /15 

5/Mahas       /50 

51/Saban timuri      /15 

1/Anbar göz  

Hırdavât-ı münezzil 

Yekünü --------------------------------------------------/745 

Minhâ ----------------------------------------------------el-ihrâcât  

Resm     /18 20 

Kaydiye    /1 10 

Dellâliye    /15 --- 

Pul behâ    /0 30 

Sahîhü’l-bâkî    /809 20 

Hissa-i zevce-i mezbûre Hatice    /87 20 

Hissa-i ibn-i kebîr Hüseyin     /335 01 

Hissa-i binti sagîre Fatıma     /167 20 

Hissa-i Em-i mezbûre Aişe     /118 küsur pâre/1 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Hatice’ye 

isâbet iden seksen sekiz guruş yigirmi yedi buçuk pâre ile hissa-i ibn-i kebîr Hasan’a 

isâbet iden üçyüz otuz beş guruş bir pâre ve hissa-i em-i mezbûre Aişe’ye isâbet iden 

yüz on bir guruş otuz sekiz buçuk pâre yeden yed teslim olunarak hissa-i binti sagîre 

Fatıma’ya isâbet iden yüz altmış yedi guruş yigirmi buçuk pâre îtam sandığına teslim 

olunmak üzre vasî mezbûr er karındaşı Hasan yedinde hıfz olunduğu îtam müdürü’nün 

inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:136    

B.NO:59 

Megri Kazasına tâbi’ Gülhane karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Hatice binti Molla Hüseyin ibn-i Abdullah’ın verâseti zevcî Mustafa ile sadr-i sagîr 
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oğulları Bekir ve Ali ve salebiye-i sagîre kızı Aişe’ye muhassıra olduğ ‘ındeş-şer’illânur 

tahakkukundan sonra muvakkat-i şer’î ile tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat 

olunan müteveffiye-i mezbûrin terekesi defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevm es-sâni ‘aşr min şehr-i Şa’bânü’l-mu’azzam liseneti ahdî ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

16/Keçi aded      /480 

8/Çebiç aded      /119 

Zevcî Mustafa’da mihr-i müecceli    /301 

Yekünü ---------------------------------------------------tereke 

       900 

    Akçe farkı    85 20 

        814 20 

Minhâ --------------------------------------------------el-ihrâcât  

Resm    /20 10 

Kaydiye   /1 10 

Dellâliye   /16 -- 

Pul behâ   /-- 30 

Sahîhü’l-bâkî   / 

Hissa-i ibn-i sagîr Bekir     /232 34 

Hissa-i ibn-i sagîr Ali     /232 34 

Hissa-i binti sagîre Aişe     /116 17 

Hissa-i zevce-i mezbûr Mustafa    /194 02 küsur pâre/3 

Bi’lâda muharrir tereke îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevc-i mezbûr Mustafa’ya isâbet iden 

yüz doksan dört guruş iki pâre yedine teslim olunarak hissa-i ibn-i Bekir ve Ali’ye 

isâbet iden ikiyüz otuz dörder pâre ile hissa-i binti sagîre Aişe’ye isâbet iden yüz onaltı 

guruş on yedi pâre ki cem’an beşyüz seksen iki guruş beş pâre’nin îtam sandığına teslim 

olunduğunu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:137    

B.NO:60 

Megri Kazasına tâbi’ Gülhane karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Yeni Osmanlı aşiretinden Mustafa bin Abdullah’ın verâseti salebiye-i kebîre kızları 

Fatıma ve Elif ve Döndü’ye ile salebi sagîr oğulları Bekir ve Ali ve salebiye-i sagîre 
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kızı Aişe’ye muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur tahakkukundan sonra ma’rifet-i şer’î 

ile tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâni ‘aşr min şehr-i 

Şa’bânü’l-mu’azzam liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Durumlu dişi deve      /1100 

1/Erkek deve       /900 

1/Erkek dıyal deve      /60 

1/Koca öküz       /52 

1/Erkek merkeb      /210 

1/Dişi merkeb      /112 

6/Arı kovanı       /105 

16/Kuru kovan      /32 

12/Semsi kile       /150 

30/Mısır darı kile      /150 

1/Gehlire vedid      /100 

2/Bakır       /25 

1/İleğen       /10 

2/Çanak       /10 

1/Deligan       /5 

1/Gazan       /35 

1/Sini        /28 

2/Tencere       /20 

24/Keçi       /888 

Hırdavât-ı münezzil      /50 

Müteveffiye-i zevcesi Hatice’den mevrus hissasi /214 10 

Yekünü --------------------------------------------------tereke   

                4256 10 

Zevce-i mutallakası Raziye’nin mihr-i müecceli  /301 

Zevce-i müteveffiyesi Hatice’nin mihr-i müecceli  /301 

Şüngün oğlu Mehmed Ali’ye Rebun binti   /357 

Hacı Hayrullah Efendi’ye Rebun binti    /107 

Üçyüz ondokuz senesi virgisi olub virilen   /55 

Deve irti       /11 
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Yekünü ---------------------------------------------------tereke   

       1132 00 

Minhâ ------------------------------------------------------el-ihrâcât  

  Akçe farkı minhâ    3124 

     297 2 

     -------------         

                     2826 20 

Resm-i kısmet   /70 25 

Kaydiye    /6 10 

Dellâliye    /56 10 

Pul behâ    /3 10 

Sahîhü’l-bâkî    /2690 5 

Hissa-i binti kebîre Fatıma     /336 10 

Hissa-i binti kebîre Elif     /336 10 

Hissa-i binti kebîre Döndü     /336 10 

Hissa-i ibn-i sagîre Ali     /672 20 

Hissa-i ibn-i sagîr Bekir     /682 20 

Hissa-i binti sagîre Aişe     /336 10 küsur pâre/5 

S.NO.138 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i binti kebîre Fatıma ve Elif ve Döndü’ye 

isâbet iden üçyüz otuz altı guruş on pâre’den bin sekiz guruş otuz pâre yeden yed teslim 

olunarak hissa-i ibn-i sagîran Ali ve Bekir’e isâbet iden altıyüz yetmiş iki guruş 

yigirmişer pâre ile hissa-i binti sagîre Aişe’ye isâbet iden üçyüz otuz altı guruş onpâre 

ki cem’an bin altıyüz seksen bir guruş on pâre’nin îtam sandığına teslim olunduğunu 

müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:61 

Megri Kazasına tâbi’ Karadere karyesinden olub bundan akdem vefât iden Kara 

Mehmed oğlu Ali ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Aişe binti 

İsmail ve salebiye-i kebîre kızları Hatice ve Fatıma ve Ümmügülsün ve salebiye-i sagîre 

kızları Cemile ve Zeyneb ve salebi sagîr oğlu Mehmed’e muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’î 

tahakkukundan sonra sagar-i mezbûrenin vasî mensubeleri vâlideleri Aişe Hatun’un 

ma’rifeti ve ma’rifeti şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-
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yı merkûm’un muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-

yevm es-sâminü min şehr-i Ramazanü’l-mübârek liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete 

ve elf. 

1/Erkek deve re’si      /600 

1/İki yaşında merkeb      /100 

1/Kara öküz       /300 

1/Sagar öküz       /250 

9/Koyun aded      /280 

Hırdavât       /50 

Yekünü ---------------------------------------------------tereke  

       1580 00 

Minhâ -------------------------------------------------el-ihrâcât  

Resm     /39 20 

Kaydiye    /2 10 

Dellâliye    /31 30 

Pul behâ    /1 10 

Sahîhü’l-bâkî    /1505 10 

Hissa-i zevce-i mezbûr Aişe    /188 6 

Hissa-i binti kebîre Hatice    /188 6 

Hissa-i binti kebîre Fatıma    /188 6 

Hissa-i binti kebîre Ümmügülsün  /188 6 

Hissa-i binti sagîre Cemile    /188 6 

Hissa-i binti sagîre Zeyneb    /188 6 

Hissa-i ibn-i sagîr Mehmed    /376 12 küsur pâre/12 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Aişe’ye isâbet iden yüz 

seksen sekiz guruş altı pâre ile hissa-i ebinti kebîrun Hatice ve Fatıma ve 

Ümmügülsüm’e isâbet iden kezâlik yüz seksen sekiz guruş altışar pâreden beşyüz altmış 

dört guruş onsekiz pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i binti sagîran Cemile ve 

Zeyneb’e isâbet iden yüz seksen sekiz guruş altışar pâre ile hissa-i ibn-i sagîre 

Mehmed’e isâbet iden üçyüz yetmiş altı guruş on iki pâre ki cem’an yediyüz elli iki 

guruş yigirmi dört pârenin bi ‘ılm ve hayr vasî mezbûre Aişe Hatun’a teslim olunduğu 

müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 
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S.NO:139    

B.NO:62 

Aydın vilâyeti celîlesine tâbi’ Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazası’nın 

Gökben karyesi ahâlisinden olub Yedinci Orduyı Hümâyuna mensub Kırk Dokuzuncu 

Alayı’nın İkinci Taburu’nun Birinci Bölüğü’nün Dördüncü Takımı efrâdından iken 

hizmet-i askeriyede vefât iden Mahmud bin Mehmed’in verâseti babası Mehmed ile 

vâlidesi Hatice binti Halil’e muhassıra olub bunlardan başka varisi ve terekesine 

müstahk âhiri olmadığı muhâsır-ı hasım câhidde evvele-i Gökben karyesi muhtarı 

evveli Mehmed ve muhtar-ı sânisi Molla Mehmed’den ledit-tezkiye adetleri zâhir ve 

nümâyan olan Megri Kazasına tâbi’ Gökben karyesinden Hatib Mustafa bin Hasan ile 

Veli oğlu Mecid bin Halil’in şehâdetleriyle sâbit olduğu i’lâm olundu. tahrîren fi’l-

yevm es-sâni min şehr-i Ramazanü’l-mübârek liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve 

elf. 

B.NO:63 

Megri Kazasına tâbi’ Zikirciler karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât 

iden Hacı Ali oğlu Murad ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi 

Fatıma binti Mustafa ile salebi sagîr kızları Hanife ve Şerife vel-ebeveyn er karındaşı 

Mecid ve Şeram’a muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’î tahakkukundan sonra sagîrat-ı 

mezbûranın vasî mensubeleri vâlideleri Fatıma binti Mustafa’nın ma’rifeti ve ma’rifeti 

şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâminü min şehr-i 

Ramazanü’l-mübârek liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Dor ve beygir re’si      /210 

1/Mor öküz       /250 

1/Kara öküz       /300 

1/Buzağlı sığır      /200 

1/Bir yaşında dişi dana     /150 

1/Bir yaşında erkek merkeb     /150 

1/İki yaşında tosun      /100 

1/Çul        /20 

1/Keçi       /30 

1/Tencere       /10 

2/Çanak       /10 
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1/Yanak       /20 

20/Esâmî kile       /280 

26/Mısır darı kile      /130 

Bayrab hane’nin      /300 

Ve beşer kişi bayrab hâne     /500 

Hırdavât-ı münezzil      /20 

Yekünü ------------------------------------------------tereke  

              2940 

Müteveffâ-yı merkûmun îtam sandığına          1771 

Olan deyni olub minhâ            -------- 

               1169 

Minhâ ------------------------------------------el-ihrâcât  

Resm     /29 10 

Kaydiye    /4 20 

Dellâliye    /23 10 

Pul behâ    /2 10 

Sahîhü’l-bâkî   /1109 30 

Hissa-i zevce-i mezbûre Fatıma    /138 28 

Hissa-i binti sagîre Hanife     /369 32 

Hissa-i binti sagîre Şerife     /369 32 

Hissa-i ehil-ebeveyn Mecid    /115 29 

Hissa-i ehil-ebeveyn Bayram    /115 29 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Fatıma’ya isâbet iden 

yüz otuz sekiz guruş yigirmi sekiz pâre ile hissa-i ehil-ebeveyn Mecid ve Bayram’a 

isâbet iden yüz onbeş guruş yigirmi dokuz pâre’nin yedlerine teslim olunduğu ve hissa-i 

binti sagîran Hanife ve Şerife’ye isâbet iden üçyüz altmış dokuz guruş otuz ikişer 

pâreden yediyüz otuz dokuz guruş yigirmi dört pâre’nin îtam sandığına teslimi zımnında 

vasî mezbûre Fatıma yedine teslim olunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh 

verildi. 

S.NO:140 

Megri Kazasına tâbi’ Batlangıç karyesinden Dur Ali kerimesi Emine binti Dur 

Ali meclîs-i şer’î şerif olunurda takrîr-i kelâm ve ta’bir-i anil-merâm idub. 
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S.NO:141 

Nâibü’l-hakkın tele’’ız ikâmesi  

Megri kâimümakamlığına  

1590 Ramazan sene 321 tarihinden i’tibâren cehet-i şer’iye’ye münâsibin tevkili 

ma’ruzdur.(21 Mart Salı sene 319 nâib Abdâh. 

Faziletlü muneffî Hüseyin Efendi tevkil eylediğimden kendusine tahrîrât 

testırinden sonra mahkeme-i şer’iye siciline kaydla mal müdüriyet-i âliyesine – 

B.NO:1                

Tahtacı aşiretinden sahib-ü arz-u hâl Mustafa Çavuş oğlu Veli bin Mustafa 

meclîs-i şer’işerif olunurda Lolis karyesi sâkinlerinden olub Megri müstezaflığına sirkat 

maddesinden dolayı maznun virây-ı tahkık zabıta nezaretinde bulunduğunu ifâde iden 

Sümüklü Yorgi ile Megri Jandarma Çavuş Selim Ağa muvâcehelerinde da’vâ ve takrîr-i 

kelâm ider ki Çenger karyesinde ra’î idilmekde iken bundan yigirmi gün mukaddem 

zâyi’ eylediğim kestâne tonlu on yaşında bir re’si erkek ve yine kestâne tonlu on 

yaşında bir re’si dişi ve yine yüz kara toplu yedi yaşında bir re’si erkek ve yine kestâne 

tonlu on yaşında bir re’si itmek ki cem’an dört re’si eserlerim sagîran-ı bi’l-meclîs Selm 

Çavuş mezbûr Nikola nezdinde merufen derdestle vaz’ılyed idub dâire-i istintakça 

derdest tahkık bulunan işbu meclîs-i şuru’da mu’ayene olunan dört re’si eserleridir sun-i 

mevrus zabi’ eylediğim mallarım olmağla tarafıma teslimini egri müstazaflığına izâfetle 

sagîran-ı mezbûran Nikola ve Selim Çavuş’a tenbih olunması muradımdır deyu 

ba’de’d-da’vâ ve’s-sü’âl-i merkûm merkûm Nikola cevâbında iddi’â olunan eserleri 

içun sadık istinâdıyla Çavuş merkûm Selim Ağa tarafından beni celb ve müstentık 

tarafından taht-ı nezarete alınmış isemde mezkûr eserler benim yedimde derdest idulub 

pezeden ve geçen yedinde derdest idildiğine dahî ma’lumâtım yokdur diye inkâr idecek 

husumeti taraf-ı şuru’dan ra’yi olunan Çavuş merkûm Selim Ağa’dan gabe’s-sü’âl eser-

i mezkûrler mesruk nâzırıyla derdest olunarak hancıya teslim ve dâire-i istinkâkça dahî 

icrây-ı tahkikât idilmekde isede lâkin müdde’î mezbûr Veli bir veche muharrir 

müdde’âsını ma’riri evvelen bâverka-i müstevre tüccar-ı mu’teberandan Hacı Halil 

Efendi’den seran ve ba’de havlin kandın Kayalı Ahmed Efendi  ve îtam müdürü 

İbrahim Efendi’den ‘alenen ledit-tezkiye ‘adetleri zâhir ve nümâyan olan Tahtacı 

aşiretinden Ahmed kâhya ve Konyalı Mustafa nâm-ı kimesnelerin her biri başka başka 

münfekkıl-lafza vel-ma’nâ bi’l-muvâcehe ber nehiç-i şer’î şehâdetleriyle sâbit olmağın 

mucebiyle mârul-beyân dert re’si eserelerin müdde’î mezbûr Veli’ye teslimine Megri 
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müstazaflığına izâfeten Çavuş mezbûr Selim Ağa’ya tenbih olunduğunu Megri 

mahkemesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâminü ‘aşr min şehr-i Ramazanü’l-

mübârek liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:142    

B.NO:2 

Megri Kazasına tâbi’ Günlükbaşı karyesinde sâkine zât-ı zil vesîkada 

muharrerus-sâmi müslimeyn ta’rifleriyle ma’ruf Emine Hatun binti Durali meclîs-i 

şer’işerif olunurda Bakçivan esnafından Giritli Mustafa ibn-i Vegerya muhazzırında 

takrîr-i kelâm ve ta’bir-i anil-merâm idub mezbûr Mustafa Ağa ile hâli serucebet 

beynimizde kâime iken karaşından hâsıl ve bundan mütevellide seckil muzâfe hâlen 

hicru terbiyemde bulunan bir buçuk yaşında kısrak sarı kânın asılı malı olmayub muhtaç 

bulunmağla münfekkir ve kisve behâ ve sâir levâzım-ı zaruriyesiçün babası mezbûr 

Mustafa iskâ üzerine kıbel-i şuru’dan mikdâr-ı kifâye mübelliği ve zarure ve takarrub 

olunmak matlubumdur didikde gabe’t-tasdîk hakim-i muvekki’ Efendi Hazretleri dahî 

sagîre-i mezbûre içün babası Mustafa üzerine bit-terakkî işbu tarih-i kitabdan beher 

yevmî rabih akçe olarak elli pâre furuhı ve takrîr ve ‘ındez-zafer-i mezbûr Mustafa 

üzerine rücu’a-i mezbûre Emine Hatun’a izin virmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ ‘ışrin min şehr-i Ramazanü’l-mübârek liseneti ahdî ve ‘ışrin 

ve selâsemiete ve elf. 

Patlangıç karyeli ma’ruz dâ’îleridir. 

B.NO:3 

Bi’l-yemin vel-ikbâl işbu Salı Mart iştimâlin bin üçyüz yigirmi bir sene-i 

Çaharşambası şehr-i Ramazanül-mübârek gurre-i garâyı meyhan erâyı yevm-i cum’adan 

olduğu Menteşe sancağı mahkeme-i şer’iyesinde sâbit ve sübutuna hakim şer’il-ehak 

olduğu vârid olan i’lâm-ı şer’î muzadından müstebân olmağla yevm-i mezkûrden diger 

yevm-i Cum’aya onbeş ve yevm-i Cum’airtesinden diger Cum’airtesiye onbeş ki şehr-i 

Ramazan mufekkiret-i nişan tekmil-i selâsin ile valsı hudcetim olub Bayrın Ali zayr 

yevm-i Pazar şehr-i Şevvâl ‘ammimün-nevâl kesrul-efzâlik mirâli idugi yevm-i mezkûr 

ile Abd-i Sa’id ve rüz-i firuz Sa’id ve ziyâfet kede-i hıfret rabbül-mecid olduğundan 

beynel-in’am zâib-ü kadim ve âdet-i kadim üzre i’lân ve eşâ’asıyla şa’âmiha-i islâmiye-

i ta’zim itmek ve cebe-i zimmet Ümmet-i Muhammediye ve lâzıme ‘uhde-i takiyye-i 

ahmediyeden olduğunu i’lâm olundu el-emr tıhlar el-emr tahrîren fî selehi Ramazanü’l-

mübârek liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 
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S.NO:143    

B.NO:4 

Megri kazaına tâbi’ Zeyuh karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Yusuf ibn-i Mustafa’nın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Hatice binti Bekir ile 

salebiye-i kebîre kırâyı Dudu ve salebi sagîr oğlu Mustafa’ya muhassıra olduğu ‘ındeş-

şer’î tahakkukundan sonra sagîr-i mezbûrun vasî mensubi vâlidesi Hatice’nin ma’rifeti 

ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı 

merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm 

et-tâsi’ ‘aşr min şehr-i Ramazanü’l-mübârek liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

2/Öküz       /600 

1/Danalı sığır       /200 

1/Dişi merkeb      /150 

1/Yorgan       /20 

1/Döşek       /20 

1/Yasdık       /10 

1/Ala çul       /40 

1/Kara çuval       /30 

1/Müsta’mel kilim     /50 

2/Kara çuval       /30 

1/Kapaklı tencere      /15 

5/Çanak       /25 

1/Saban timuru      /15 

1/Leğen       /15 

Hırdavât       /50 

Yekünü ------------------------------------------------tereke   

              1270 00 

Minhâ --------------------------------------------------el-ihrâcât  

Resm     /31 30 

Kaydiye    /1 35 

Dellâliye    /25 10 

Pul behâ    /1 10 

Sahîhü’l-bâkî    /1209 35 
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Hissa-i zevce-i mezbûr Hatice    /151 9 

Hissa-i binti kebîre Dudu     /352 30 

Hissa-i ibn-i sagîr Mustafa     /705 küsur pâre/1 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Hatice’ye isâbet iden 

yüz elli bir guruş dokuz pâre ile hissa-i binti kebîre Dudu’ya isâbet iden üçyüz elli iki 

guruş otuz beş pâre’nin yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr Mustafa’ya isâbet 

iden yediyüz beş guruş otuz pâre’nin vasî mezbûr Hatice yedine lieclil-edâne teslim 

olunduğu müdür mûmâileyh inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:144    

B.NO:5 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf nüfus-ı Megri 

kasabasında mukîm iken bundan akdem vefât iden teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum 

milletinden ve Katırcı esnafından Rodoslu Ergeri Kosti oğlu Dimitri Veled-i Kosta’nın 

verâseti zevce-i menkûhası Mürsenakıye binti Yorgi ile liebeyvn kebîre kız karındaşları 

Sadullah ve Eşhadullah ve müsarebe Levallah bintan Kosti’ye muhassıra olduğu veche 

vecîe-i şer’î üzre tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun râişlerinden nüfus-ı 

Megri kasabası ahâlisinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyye’den muhibbül-mille sahibü arz-ı 

hâl Hacı Yani Veledi Kostanti Efendi meclîs-i şer’işerif olunurda verese-i merkûmanın 

kebîre kız karındaşları Ma’rifetü’z-zat Sadullah ve Eşhadullah bintan Kosti 

muvâcehelerinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idub işbu yedimde mevcud bin dokuzyüz üç 

sene-i Mîladî şehr-i’l-evveli’nin on beşinci günü tarihiyle müvezzih bir kıt’adan senedi 

müstetavvufça işbu mezbûratan Sadullah ve Eşhadullah’ın mevrusleri li ebeveyn kız 

karındaşları müteveffâ-yı merkûm Dimitri Veledi Kosti sali hayat ve kemâl-i ‘akıl ve 

himmet-i tasarrufâtında cihet-i farz-ı şer’iyeden malı ve yedimden almış olduğu şehrî 

doksan dokuz bir guruş hesabiyle yigirmi yedi aded Fransız lirası bedeli olan ikibin 

altıyüz altmış üç guruşla mecîdiye’yi yigirmi bir guruş hesabiyle on dört guruşki 

serhıyetü’l-mecmu’ iki bin altıyüz seksen yedi guruş zimmetinde olacak hukm-i olub 

kabel-i’l ahz vel-istifâ ve zâtı vâkı’a verâseti marul-beyân Zarsatiyetü ile li ebeveyn 

kebîre kız karındaşları Sadullah ve Eşhadullah ve Mariye tullaya muhassıra olub deyn-i 

mezkûr terekesine ‘âid ve terekesine işbu hâzıran bi’l-meclîs Sadullah’a ve 

Eşhadullah’a vaz’ı’-yedl olmağla sual olunub mübelliğ-i mezbûr ikibin altıyüz seksen 

yedi guruşla yüz on yedi guruş mesârif-i muhâkeme ki cem’an ikibin sekizyüz dört 
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guruş tereke-i müteveffâ’dan sâle-ik edâvestli muradımdır deyu ba’ded-da’vâ ves-sü’âl-

i mezbûretân Sadullah ve Eşhadullah Türkçe bi’lmediklerinden taraf-ı şuru’dan ba’det-

temide şuru’man ta’ayyun olunan Megride müsâfireten mukîm Rodoslu Yani oğlu 

Dimitri Veled-i Nikola ma’rifetiyle isticvâb olundukda vârisleri tereke-i müteveffâ 

vaz’ı’-yedl olduklarını ikrâr ve mâ’adâ müdde’î umumî ileyhin deyn-i iddi’âsını 

külliyen inkâr idecek müdde’î mezbûr Hacı Yani Efendi’den iddi’âsına mutâbık 

milliyet-i şer’iye taleb olundukda isrâr ve ‘adul-ı ricâli mahyuyeden ve Bakkal 

esnafından Megri kasabasında mukîm teb’a-i Devlet-i ‘aliyye’den Lâzaridi oğlu Eserbir 

yâd Ledundun Efendi ve numâyandan Megride mukîm Bodrumlu Heralembos Efendi 

Veled-i nekar nâm-ı kimesneler liecliş-şehâde meclîs-i şer’a gelub edâyı şehâdetlerinde 

işbu hâzıretan bi’l-meclîs Marullah ve Eşhadullah bintan Kostanti’nin mevrusleri 

müteveffâ-yı merkûm Rodoslu Dimitri Veled-i Kostanti hâli hayatında ve kemâl-i ‘akil 

ve cihetle tasarrufatında bin dokuz yüz üç sene-i Milâd’ın sî şehr-il-evvelinin on beşini 

günü sermahullu bir kıt’adan senedî götürüb yigirmi yedi aded Fransız lirası ile râiç 

akçe ondört guruş’un müdde’î mezbûr Hacı Yani Efendi’den cihet-i farz-ı olarak ahz ile 

deyni olduğu huzurumuzda ikrâr itmekle biz dahî ikrâr-ı mucebince şâhidiz ve erâyı 

şehâdet dahî ideriz deyu da’vâyı muvâfık-ı münfekkıl-lafza vel-ma’nâ edâyı şehâdet-i 

şer’iye itmeleriyle şâhidân-ı merkûman evvelen bâverka-i müstevre Megri Hristiyan 

Mahallesi muhtar ve ihtişâr ve mahallinden seran ve ba’de nüfus-ı Megri kasabasında 

mukîm Antalyalı Hacı Heralembos Veled-i Hacı elyevmî ve Anasıkasın oğlu Nikola ve 

Konyalı Levmacı oğlu Dimitri Veled-i Yorgi ve Hacı Arnavud oğlu Ali Efendi ibn-i 

Süleyman nâm-ı kimesnelerden ‘alenen ledit-tezkiye adil ve makbulüş-şehâde 

olduklarını zâhir ve nümâyan olmağın müdde’î merkûm ba’det-tahlif mucebince deyn-i 

mezkûr ikibin altıyüz seksen yedi guruşla mesârif  

S.NO:145 

Muhâkemesi olan yüz onyedi guruş ki cem’an ikibin sekizyüz dört guruşu 

müteveffâ-yı merkûm Dimitri Veled-i Kosti’nin terekesinden irâd-ı tesviyesine verese-i 

sâireye izâfetle mezbûretân Marulla ve Eşhadulla’ya tenbih olduğu vuku’u üzre i’lâm 

olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâminü min şehr-i Şevvâl liseneti ahdî ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

B.NO:6 

Megri kazsına tâbi’ Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi ahâlisinden iken bundan 

akdem fevt olan Kasab Develi oğlu Yorgi’nin salebi sagîr oğulları Mihal ve Nekar’ın 
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tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın 

emânet ile ma’ruf ve istikâmet ila mevsuf ve ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti 

gelmege kâdire idügi zil vesîkada muharriru’s-sâmi kesan ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur 

zâhir ve mütehakkık olan sagar-i mezbûranın vâlideleri Mariye binti Yorgi sagîran-ı 

mezbûranın vakt-i rüşd ve sedârına değin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda 

oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve 

iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm ‘aşr min Şevvâlü’l-

mükerrem liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Ve gayrihim.Menol oğlu Niyagir İşgenuz oğlu Yorgi  

B.NO:7 

Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesinin Orta Mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Kasap Develi oğlu Yorgi Veled-i Toli’nin verâseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Mariye binti Yorgi ile salebi sagîr oğulları Mihal ve Nekar’a muhassıra 

olduğu tahakkukundan sonra sagîran-ı mezbûra’nın vasî mensubeleri vâlideleri Mariye 

binti Yorgi’nin ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat 

olunan müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân 

olunur tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ min şehr-i Ramazanü’l-mübârek liseneti ahdî ve ‘ışrin 

ve selâsemiete ve elf. 

8/Çamur gönü aded     /1800 00 

3/Öküz gönü aded     /100 

50/Keçi derisi aded     /250 

1/Balutçu takımı      /30 

3/Müsta’mel kara çul     /30 

2/Yasdık aded      /10 00 

2/İlfak aded      /30 

1/Müsta’mel kilim      /50 00 

1/Müsta’mel yorgan      /30 

1/Kabaklı tencere      /10 

1/Delifan       /5 

1/Taban       /10 

10/Toprak takımı      /10 

1/Sandık       /25 

Hırdavât       /50 00 
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Yekünü --------------------------------------------------tereke   

                2540 00 

Minhâ --------------------------------------------------el-ihrâcat 

Resim     /63 20 

Kaydiye    /3 30 

Dellâiye    /51 00 

Pul behâ    /2 10 

Sahîhü’l-bâkî    /2419 20 

Hissa-i zevce-i mezbûr Mariye    /302 17 

Hissa-i ibn-i sagîr Mihal     /1058 21 

Hissa-i ibn-i sagîr Nekar     /1058 21 küsur pâre/5 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Mariye’ye isâbet iden 

üçyüz iki guruş onyedi buçuk pâre yedine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîran Mihal ve 

Nekar’a isâbet iden bin elli sekiz guruş yigirmi pâre’den cem’an ikibin yüz on yedi 

guruş iki pâre îtam sandığına teslim idilmek üzre berâyı muhâfaza vasî mezbûre Mariye 

yedine teslim olunduğu müdür mumâilehyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

 

S.NO:146    

B.NO:8 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf nüfus-ı Megri 

kasabasında mukîm iken bundan akdem fevt olan teb’a-i devlet-i ‘aliyyeden ve Rum 

milletinden Katırcı esnafından Rodos’un Kaşgenöz karyesinden Ergeri Kosti oğlu 

Dimitri Veled-i Kosti’nin verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Hursafiye binti Yorgi ile 

liebeveyn kız karındaşı Marulla ve Mabetulla ve Eşhadullah bintan Kosti’ye muhassıra 

olduğu Risa ve Sabiye şer’î üzre tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun dâ’îleri 

Megride mukîm Nasliz esnafından Kıbrıs Hüseyin usta ibn-i İbrahim meclîs-i şerif 

olunurda verese-i merkûmun kız karındaşları ma’rifetü’z-zât Marulla ve Eşhadullah 

bintan Kosti muvâcehelerinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idub işbu yedimde mevcud bin 

dokuzyüz üç sene-i Mîlâdisi şehr-i Ağustosu’nun ondokuzuncu günü tarihiyle müverrih 

bir kıt’a-i deyn-i senedi’nin mentukı bulunan onyedi aded Fransız altunundan sekiz 

adedi yetimizde emşiline binâen müehhiran ahz ve iştikâ idilmek üzre işbu mezbûretân 

Marulla ve Eşhadulla’nın mevrusleri liebeveyn er karındaşları müteveffâ-yı merkûm 
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Dimitri Veled-i Kosti hali hayat ve kemâl-i akl ve hüccet ve tasarrufatında cihet-i farz-ı 

şer’ıyeden mal ve yedimde nakden dokuzyüz Fransız lirası olub bi’l-hissemize adedini 

taleb ve i’tâ itmekimizin vefâyı vâki’ olmağla müteveffâ-yı merkûma virmiş olduğum 

beheri doksan dokuz guruş hesabiyle dokuz aded Fransız lirası’nın bedeli olan sekizyüz 

doksan bir guruş ile yine müteveffâ-yı merkûmda nusul pâresi olarak badekter-elasik 

hükm olan yüz seksen dört guruşki cem’an bin yetmiş beş guruşla mahkeme-i musârıfı 

olunan yüz sekiz guruşki min haysül-mecmu’ bin yüz seksen üç guruş matlebuci vârisi 

marulbeyân zevce-i mezbûre Hursafiye ile kebîreleri li ebeveyn kız karındaşları Marulla 

ve Eşhadulla ve Maribenulla’ya muhassıra olub deyn-i mezkûr bir keresine âide-i 

terekesine işbu hâzıran bi’l-meclîs Marulla ve Eşhadulla vaz’ıyetul-yed olmağla suâl 

olunub müneffi’ mezbûru’nun yüz seksen üç guruş tereke-i müteveffâdan sale-i bîk 

irâd-ı teslimi muradımdır deyu ba’ded-da’vâ ve’s-süâl-i mezbûretân Marulla ve 

Eşhadulla Türkçe bi’lmediklerinden taraf-ı şer’îden ba’det-tahlif tercüman ta’yîn olunan 

Megri kasabası ahâlisinden Hacı Endun oğlu Niyair ma’rifetiyle isticvâb olundukda 

verâsetlerini ve tereke-i müteveffâya vaz’ı’-yedl olunduklarını işmirar ve ma’adâ 

müdde’î mezbûrin deyn-i iddi’âsını külliyen inkâr idecek müdde’î mezbûr Hüseyin 

usta’dan iddi’âsına mutâbık bi’line eş-şer’î taleb olundukda esrar-ı ‘adul-i ricâli 

‘uyuyeden Megri kasabası mukîm teb’a-i devlet-i ‘aliyyeden Endir Pavlid Pavli Efendi 

ve Antalya Hancı esnafından Hacı Heralembos Veled-i Elbon liecliş-şehâde meclîs-i 

şer’a gelub edâyı şehâdetlerinde işbu hâzıretan bi’l-meclîs Marulla ve Eşhadulla bintan 

Kosti’nin mevrusleri müteveffâ-yı merkûm Rodoslu Dimitri Veled-i Kosti hâli hayat ve 

kemâli ‘akıl ve muhitinde işbu Kıbrıslı Ta’liz Hüseyin usta ibn-i meclîs-i şer’a ibrâz 

olunan senedi tanzim ittirub onyedi aded Fransız lirasını hutuyı senedi-i mezkûr 

meznune bizim huzurumuzda tâli’an ikrâr idub bizi işhâda itmekle biz dahî efrâdı 

muvâzı’ına şahidiz dediklerinde şahidan-ı merkûm ıdnâyırileyh diğer işma’ olunan Hacı 

Dimitri oğlu Terayı Veled-i Hacı Dimitri’nin şehâdetlerinde müteveffâ Dimitri müdde’î 

Hüseyin usta ile bizim huzurumuzda hesablarını rü’yet-i izren dokuz aded Fransız lirası 

işbu Hüseyin usta müteveffâ-yı merkûm Dimitri’ye virdiğini gördüm ve bir veche nusul 

ve cebuyı ihtimamından yüz seksen dört guruş badkatır başkaca dini olduğunu dahî ikrâ 

itmekle şahidleriz ve edâyı şehâdet dahî ideriz dediklerinde şahidan-ı merkûmanın 

evvele-i bâverka-i müstevre Megri Hristiyan Mahallesi reisi ruhânisi ve muhtar ve 

ihtiyar meclîsinden seran ve ba’de Megri kasabası ahâlisinden Kurubda oğlu Kostanti 

Veled-i Menol ile Hacı İstihat oğlu Mihal veled-i Hacı İstinat’tan ‘alenen ledit-tezkiye 
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adl ve makbul eşşehâde oldukları zâhir ve nümâyan olmağın müdde’î mezbûr 

ta’yyudut-tahlif mucebiyyeden mezkûr bin yetmiş beş guruşla musârif-i muhâkemesi 

olan yüz sekiz guruşki min celisül-mecmu’ bin yüz seksen üç guruşunu müteveffâ 

merkûm Dimitri Veled-i Kosti’nin terekesinden idarut-tesviyesine verese-i sâiresine  

S.NO:147 

İzâfetle mezbûretân Marulla ve Eşhadulla’ya tenbih olunduğu vuku’ı Megri 

mahkemesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-’aşr min şehr-i Şevvâl liseneti ahdî 

ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:9 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf nüfus-ı Megri 

kasabasında mukîm iken bundan akdem vefât iden teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum 

milletinden ve Kasrası esnafından Rodoslu Ergeri oğlu Dimitri Veled-i Kosti’nin 

verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Hursafine binti Yorgi ile li ebeveyn kız 

karındaşları Marulla ve Maribetulla ve Eşhadulla bintan Kosti’ye muhassıra olduğu 

veche-i veche-i şer’î üzre tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun dâilerinden 

nüfus-ı Megri kasabası ahâlisinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum milleti 

nisvânından sarraf oğlu Enderya zevcesi ma’rifetüz-zât Hacı Mariye binti Hacı Dimitri 

meclîs-i şerif olunurda verese-i merkûman olan kebîre kız karındaşları ma’rifetüz-zât 

Marulla ve Eşhadulla bintan Kosti muvâcehelerinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idub işbu 

yedimde mevcud bin dokuz yüz üç sene-i Milâdiyesi şehr-i teşrin-i evveli’nin on 

üçüncü günü tarihiyle müverrih bir deyn-i mentukunca işbu mezbûretân Marulla ve 

Eşhadulla’nın mevrusleri liebeveyn er karındaşları müteveffâ-yı merkûm Dimitri Veled-

i Kosti hâli hayat ve kemâl-i ‘akıl ve himmeti tasarrufatında ceht-i farz-ı şer’îden mal ve 

yedimden almış olduğu beheri doksan dokuz guruş hesabiyle beş adet Fransız lirasını 

bedeli olan ve dörtyüz doksan beş guruşı kabelül-ahz vel-eşkıya vefâtı vâkı’ vârisi 

mârul-beyân zevce-i mezbûre Hursafine ile kebîr liebeveyn kız karındaşları Marulla ve 

Maribetulla ve Eşhadulla’ya muhassıra olub deyn-i mezkûr terekesine muhallid ve 

terekesine işbu hâzıretan bi’l-meclîs Marulla ve Eşhadulla vaz’atül-yed olmağla süâl 

olunub mübelliği mezbûr dörtyüz doksan beş guruşla altmış yedi guruş on pâre mesârif-

i muhâkeme ki cem’an beşyüz altmış iki guruş on pâreyi tereke-i müteveffâdan hâlâîk 

edâ ve teslimi muradımdır deyu ba’ded-da’vâ ves-süâl-i mezbûretân Marulla ve 

Eşhadulla Türkçe bi’lmediklerinden taraf-ı şer’îden ba’det-tahlif tercuman ta’yîn olunan 

Megride mukîm müsâfireten Rodos’un Keşkenöz karyesinden Lî oğlu Dimitri Velde-i 
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Nikola ma’rifetiyle isticvâb olundukda vârislerini tereke-i müteveffâya vaz’atül-yed 

olduklarını ikrâr ve ma’adâ-i emriye-i mezbûrin deyn-i iddi’âsını külliyen inkâr idecek 

müdde’ye-i mezbûr Hacı Mariye’den iddi’âsına mutâbık bi’line şer’iye taleb olundukda 

ısrar-ı adil ricâli mahyuyeden Megri kasabasında mukîm teb’a-i devlet-i ‘aliyye’den 

Eridi oğlu Enderya Veled-i Endun Efendi ve muhabirden Megride mukîm Bodrumlu 

Heralembos Efendi veled-i Nekar nâm-ı kimesneler liecliş-şehade meclîs-i şer’a gelub 

edâyı şehâdetlerinde işbu hâzıretan bi’l-meclîs Marulla ve Eşhadulla bintan Kosti2nin 

mevrusleri müteveffâ-yı merkûm Rodos’un Keşkenöz karyeli Dimitri veled-i Kosti hâli 

hayat ve kemâl-i ‘akıl ve himmeti tasarrufatında bin dokuzyüz üç sene-i Milâdiyesi 

şehr-i teşrin-i evveli’nin on üçüncü günü tarihiyle bir kıt’a deyn-i senedi geturub beş 

aded Fransız lirası Meriye-i mezbûre Hacı Mariye’den ceht-i farz olarak ahz ile deynî 

olduğunu huzurumuzda ikrâr itmekle biz dahî ikrâr-ı mucebince şahidiz ve edâyı 

şehâdet ideriz deyu da’vâya muvâfık-ı münfekkul-lafza vel-ma’nâ edâyı şehâdet-i 

şer’iye itmelerine şahidan-ı merkûman evvele-i bâverka-i müstevre Megri Hristiyan 

Mahallesi reis-i ruhânisi ve muhtar ve ihtiyar meclîsinden seran ve ba’de nüfus-ı Megri 

kasabasında Antalyalı Hacı Heralembos veled-i Hacı Elboni ve Anarşikan oğlu Nikola 

ve Kaya karyeli Boyacı oğlu Ali Efendi ibn-i Süleyman nâm-ı kimesnelerden ‘alenen 

ledit-tezkiye ‘adil ve makbuluş-şehade oldukları zâhir ve nümâyan olmağın müdde’î 

mezbûre ba’det-tahlif mucebince deyn-i mezbûr dörtyüz doksan beş guruşla mesârif-i 

muhâkeme olan altmış yedi guruş on pâre ki min haysül-mecmu’ beşyüz altmış iki 

guruş on pâre’yi müteveffâ-yı merkûm Dimitri veled-i Kosti’nin terekesinden edâ ve 

tesubesine sâir  

S.NO:148 

İzâfetle mezbûretân Marulla ve Eşhadulla’ya tenbih olunduğu vuku’-ı üzre 

Megri mahkemesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm ‘aşr min şehr-i Şevvâl’l-

mükerrem ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:10 

Menteşe Sancağına muzaf Megri kasabasına tâbi’ Çamur karyesi sâkinlerinden 

iken bundan akdm vefât iden Sandirarini Hasan bin Mehmed ibn-i Abdullah’ın salebi 

sagîr oğlu Mehmed ve salebiye-i sagîre kızları Rukiye ve Fatıma’nın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdire 

idugi zil kitabda mektub es-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla müstahâk olan sagîri 
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merkûmunun vâlideleri Fatıma Hatun binti Hasan sagîr-i merkûmun Mehmed ve 

Rukiye ve Fatıma’nın vakt- rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve 

ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî 

edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vak’a bit taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm er-

rabi’u ‘aşr min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:11 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri kasabasında 

mukîm iken bundan akdem vefât iden teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum milletinden ve 

Katırcı esnafından Rodos’un Keşkenöz karyesinden Erker-i muhâfustı oğlu Dimitri 

veled-i Kosti’nin verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Hursafine binti Yorgi ile li 

ebeveyn kebîre kız karındaşları Marulla ve Mariyetulla ve Eşhadulla bintan Kosti’ye 

muhassıra olduğu veche veche-i şer’î üzre tahakkukundan sonra müteveffâ-yı 

merkûmun dâileri’nin nüfus-ı Megri kasabası ahâlisinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyye’den 

mahyuyil-mille sahibü arz-ı hâl Hacı Salyuh oğlu Hacı Vasîl veled-i Hacı Salyuh 

meclîs-i şer’işerif olunurda veres-i merkûmanın kebîre kız karındaşları ma’rifetüz-zât 

Marulla ve Eşhadulla bintan Kosti muvâcehelerinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idub işbu 

yedimde mevcud bin dkuzyüz üç sene-i Milâdiyesi şehr-i Temmuzi’nin ondördüncü 

günü tarihiyle müverrih yigirmi aded İngiliz lirasını natık-ı bir kıt’a deyn-i senedi 

mentukunca beheri yüz yigirmi dörder guruş hesabiyle üçbin üçyüz kırk sekiz guruş ile 

yine bin dokuz yüz üç sene-i Milâdiyesi şehr-i Eylülü’nün onaltıncı günü tarihiyle 

muharrir altı buçuk aded Fransız lirasını havî diger bir kıt’a deyn-i senedi mucebince 

beheri doksan dokuzar guruş yigirmi pâre ki cem’an üçbin dokuzyüz doksan bir guruş 

yigirmi pâre işbu hâzıretan-ı mezbûretân Marulla ve Eşhadulla’nın mevrusleri li 

ebeveyn er karındaşları müteveffâ’yı merkûm Dimitri veled-i Kosti hâli hayat ve kemâl-

i ‘akıl ve himmeti tasarrufatında ceht-i farz-ı şer’îden mal ve yedimden bi’l-ahz –ı 

zimmetine alacak hüküm olub tahayyulül-ahz vel-istifâ vefâtı vâkı’ vârisi marul-beyân 

zevce-i mezbûre-i Hursafine ile kız karındaşları Marulla ve Mariyetulla ve Eşhadulla’ya 

muhassıra olub deyn-i mezkûr terekesine âid ve terekesine işbu hâzıretan bi’l-meclîs 

Marulla ve Eşhadulla vaz’ıyetül-yed olmağla şuru’la süâl olunub mübelliğ-i mezbûr 

üçbin dokuzyüz doksan bir guruş yigirmi pâreyi terekeyi müteveffâ’dan halâyik-i edâ ve 

teslimi muradımdır deyu ba’ded-da’vâ mezbûretân Marulla ve Eşhadulla Türkçe 

bi’lmediklerinden taraf-ı şuru’dan ba’det-tahlif tercüman ta’yîn olunan Megri 
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kasabasında müsâfireten mukîm Rodos’un Keşkenöz karyesinden Lî oğlu Dimitri veled-

i Nikola ma’rifetiyle isticvâb olundukda vârislerini  

S.NO:149 

Ve tereke-i müteveffâ vaz’ıyetü’l-yed olduklarını ikrâr ve ma’adâ müdde’î 

merkûmun deyn-i iddi’âsını külliyen inkâr idecek müdde’î mezbûr Hacı Vasîli’den 

iddi’âsına mutâbık bi’line-i şer’iye taleb olundukda ısrar-ı adul ricâli mahyyeden Megri 

kasabasında mukîmler teb’a-i devlet-i ‘aliyye’den Lâzaridi oğlu Lazâri veled-i Enderya 

ve Hacı Endun oğlu Niyâber veled-i Hacı Endun oğlu nâm-ı kimesneler liecliş-şehade 

meclîs-i şer’iye gelub tarîkin muvâcehelerinde edâ-yı şehâdetlerinde işbu hâzır bi’l-

meclîs Marulla ve Eşhadulla bintan Kosti’nin mevrusleri liebeveyn er karındaşları 

müteveffâ-yı merkûm Keşkenöz karyeli Dimitri veled-i Kosti hâli hayat ve kemâl-i ‘akıl 

ve himmeti tasarrufatında bin dokuzyüz üç sene-i Milâdiyesi Şehr-i Temmuzu’nun 

ondördü’ncü günü tarihiyle bir kıt’adan senedi ile yigirmi yedi aded İngiliz lirasını işbu 

müdde’î merkûm Hacı Vasîl veled-i Hacı Sade’den ahz eylediğini bizim huzurumuzda 

ikrâr ve bizi eş-şehad itmekle biz dahî ikrâr-ı mucebince şâhidiz ve şehâdet dahî ideriz 

didiklerinde şahidandan Hacı Endun ile Deli Sade Yorgi oğlu Kostanti veled-i Yorgi 

edâyı şehâdetlerinde işbu mezbûretân mevrusleri Dimitri altı buçuk aded Fransız lirası 

melumi bin dokuzyüz üç sene-i Milâdiyesi şehr-i Eylülü’nün on altıncı günü tarihiyle 

bir kıt’a deyn-i senedi bizim huzurumuza geturub müdde’î merkûm Hacı Vasîl veled-i 

Hacı Safe’den altı buçuk aded Fransız lirası aldığını ikrâr be bizi eş-şehad itmekle biz 

dahî ikrâr-ı mucebince şâhidiz ve edâyı şehâdet dahî ideriz deyu Lî mahyâye muvâfık 

mecidül-lafza vel-ma’nâ edâyı şehâdet-i şer’iye itmeleriyle şahidun-ı merkûmun 

evvelen bâverka-i müstevre seran ve ba’de Megri kasabasında mukîm Antalyalı Hacı 

Heralembos veled-i Hacı Pavli ve Anaştan oğlu Nikola veled-i Anaştan ve Balak 

karyesinden Hacı Arnod oğlu Ali Efendi ibn-i Süleyman’dan ‘alenen ledit-tezkiye adil 

ve menkulüş-şehâde oldukları zâhir ve nümâyan olmağın müdde’î merkûm ba’det-tahlif 

mucebiye’den mezkûr üçbin dokuzyüz doksan bir guruş yigirmi pâreyi müteveffâ-yı 

merkûm Dimitri veled-i Kosti’nin terekesinden edâ ve tesübesine verese-i sâiereye 

izâfetle mezbûretân Marulla ve Eşhadulla’ya tenbih olduğunu vuku’ı üzre i’lâm olundu 

tahrîren fi’l-yevm es-sâni ‘aşr min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem liseneti ahdî ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

B.NO:12 
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  Aydın vilâyeti celîlesine tâbi’ Menteşe Sancağına muzaf Megri kasabasında 

sâkin iken bundan akdem vefât iden teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum milletinden 

Rodos’un Keşkenöz karyesinden Erkeri oğlu Dimitri veled-i Kosti’nin verâseti zevce-i 

metrukesi Hursafine binti Yorgi ile liebeveyn kebîre kız karındaşları Marulla ve 

Mariyetulla ve Eşhadulla bintan-ı muvessıtıye muhassıra olduğu veche vechiye-i şer’î 

üzre tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun dâilerinden nüfus-ı Megri kasabası 

ahâlisinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyyeden mahyuyul-mille Hacı İstimat oğlu Mihal 

veled-i Hacı İstimat meclîs-i şer’işerif olunurda verese-i merkûmandan kebîre kız 

karındaşları ma’rifetüz-zât Marulla ve Eşhadulla bintan muvessıtı muvâcehelerinde 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idub işbu yedimde mevcud bin dokuzyüz üç sene-i Milâdiyesi 

şehr-i Şubatı’nın yigirmi üçüncü günü tarihiyle müverrih bir kıt’a deyn-i senedi 

mentukunca işbu mezbûretân Marulla ve Eşhadulla’nın mevrusleri liebeveyn er 

karındaşları müteveffâ-yı merkûm Dimitri veled-i Kostanti hâli hayat ve kemâl-i ‘akıl 

ve himmeti tasarrufatında cihet-i farz-ı şer’îden mal ve yedimden almış olduğu beheri 

doksan dokuz bir guruş hesabiyle onsekiz aded Fransız lirası bedeli olan bin yedi yüz 

seksen iki guruş müteveffâ-yı merkûm Dimitri zimmetine alacak hüküm olub kabulu’l-

ahz vel-istifâ vefâtı vâkı’ vârisi marul-beyân zevce-i mezbûre Hursafine ile liebeveyn 

kebîre kız karındaşları Marulla ve Mariyetulla ve Eşhadulla’ya muhassıra olub deyn-i 

mezkûr   

  B.NO:150 

   Terekesi ‘âid ve terekesine işbu hâzıretan bi’l-meclîs Marulla ve Eşhadulla 

vaz’atul-yed olmağla süâl olunub mübelliğ-i mezbûr ile mecîdiye yigirmi guruş 

hesabîyle mesârif-i muhâkeme bulunan yüz otuz iki guruş otuz pâre’nin tereke-i 

müteveffâ’dan salâyik-i edâ ve teslim muradımdır deyu ba’ded-da’vâ ves-süâl 

mezbûretân Marulla ve Eşhadulla Türkçe bi’lmediklerinden taraf-ı şuru’dan ba’det-

tahlif tercüman ta’yîn olunan Rodos’un Keşkenöz karyesinden Lî oğlu Dimitri veled-i 

Nikola ma’rifetiyle İsticvâb olundukda ve dâilerini ve tereke-i müteveffâ vaz’ıyetül-yed 

olduklarını ikrâr ve ma’adâ müdde’î merkûm Mihal’den iddi’âsına mutâbık bi’line-i 

şer’iye taleb olundukda israr-ı adul ricâli mahyuyeden Megri kasabasında sâkin 

tüccardan Bodrumlu Heralembos Efendi veled-i Nekar ile sarraf oğlu Tabib Vasîl 

Efendi veled-i Yani liecli’ş-şehâde meclîs-i şuru’a gelub erâ-yı şehâdetlerinde işbu 

hâzıretân bi’l-meclîs Marulla ve Eşhadulla bintan Kosti’nin mevrusleri müteveffâ-yı 

merkûm Rodos’un Keşkönez karyeli Dimitri veled-i Kosti hâli hayat ve kemâl-i ‘akıl ve 
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himmeti tasarrufatında dokuzyüz üç sene-i Milâdiyesi şehr-i Şubatı’nın yigirmi üçüncü 

günü tarihiyle bir kıt’a deyn-i senedi geturub onsekiz aded Fransız lirası müdde’îmezbûr 

Mihal veled-i Has İştimatun ceht-i farz olarak ahz ile deyni olduğunu huzurumuzda 

ikrâr ve bizi eş-şehâd itmekle biz dahî ikrâr-ı mûcebince şâhidiz ve edâ-yı şehâdet dahî 

ideriz deyu da’vâyı muvâfık muhassıru’l-lafza vel-ma’nâ edâyı şehâdet-i şer’iye 

itmeleriyle şâhidân-ı merkûman evvele-i bâverka-i müstevre Megri Hristiyan Mahallesi 

reisi ruhânisi ve muhtar ve ihtiyar meclîsinden seran ve ba’de nüfus-ı Megri 

kasabasında mukîm Zira’at yalık Kolcu salifi Sakî Efendi ibn-i Ahmed ve Keçiler 

karyesinden Durmuş oğlu Ahmed bin Durmuş ve Balak karyesinden Halil oğlu Osman 

Deli bin Mustafa nâm-ı kimesnelerden ‘alenen ledit-tezkiye ‘adetleri zâhir ve nümâyan 

olmağla müdde’î mezbûr ba’det-tahlif mucebince deyn-i mezkûr bin yediyüz seksen iki 

guruşla mesârif-i muhâkemesi bulunan beşyüz otuz iki guruş otuz pâre’nin müteveffâ-yı 

merkûm Dimitri veled-i Kosti’nin terekesinden edâ ve tesübesine verese-i sâiereye 

izâfetle mezbûretân Marulla ve Eşhadulla’ya tenbih olunduğu vuku’ı üzre i’lâm olundu 

tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü ‘aşr min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem liseneti ahdî ve ‘ışrin 

ve selâsemiete ve elf. 

  Ma’ruz abdud-da’î kemine lidevam ‘amr-i devlet-i ‘aliyyetü’l-osmaniye   

  B.NO:13 

  Aydın vilâyeti celîlesine tâbi’ Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazası 

krallarından İncir karyesi ahâlisinden mazbuts-sâmi müslimeyn bi cem’ihim kaza-i 

mezkûr mahkeme-i şer’iyesinde ma’kud meclîs-i şer’î ‘âlide evkâf müdürü vekili 

İbrahim Efendi hâzır olduğu halde takrîr-i kelâm iderler ki bizim sâkin olduğumuz 

karyemizde garib-i mahallede cami’i şerif olmadığından ikâme-i cum’a-i Abdi’nin eşid 

ihtiyaç ile muhtaç olmamızla escâb-ı sırattan Kara oğlan merhum Mehmed Ağa’nın 

binâ eylediği câi’i şerif’in Bayrat-ı ‘alişan Hatibi olmayub câmi’i şerifi mezkûr evkâf-ı 

gayr-ı mazbutasından şehrî kırk bir guruş vezife ile imamet ve hıtabet ilkâsını karye-i 

mezkûr ahâlisinden alınub ve istikâmeti meşhurumuz bulunan İbrahim Efendi oğlu 

Murad Efendi bin Mehmed ‘‘uhdesine teveccühüne nizamına tevfîkan izin ve icâzeti 

havî berât-ı ‘alişanın hududı niyâzetinde olduğumuzu derdul-muhdare arz ve i’lâm 

idiyor deyu el-hak ve iltimas itmeleriyle karye-i mezkûrde nezüyı ceridesi’nin kırk 

dördüncü itânesi’nin sekizinci adediyle kasir seni racul insan olmayub şimdilikde ceht-i 

askeriyesine ilişki olduğu tagannuyi memuresi’nin 21 Kanun-ı evvel /319 tarih ve dâire-

i şer’iye’nin 19 Kanun evvel /319 tarihiyle derkenarlarında beyân olunan Murad Efendi 
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bin Mehmed Efendi meclîs-i idâre-i kazada batlamhan olmağın zâhir ve nümâyan 

olmağla câmi’i şerif mezkûr evkâf-ı gayr-ı mazbutası’nın şehr-i kırk bir guruş vazife ile 

imamet ve hıtabeti’nin mûmâileyh Murad Efendi bin Mehmed Efendi’nin ‘‘uhdesine 

teveccüh ve bir kıt’a berât-ı ‘alişanın sirka-i ve ihsan buyurulması rızasına balatması 

pâye-i serîr-i a’lâya arz ve i’lâm olundu bâkî emr-i ferman hazret-i menlehu el-emr-i 

kebîr tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ ‘aşr min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem liseneti ahdî ve 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

  S.NO:151    

  B.NO:14 

  Aydın vilâyeti celîlesine tâbi’ Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazası’nın 

Görme karyesi ahalilerinden mazbudu’s-sâmi müslimeyn bi cem’ıhim kaza-i mezkûr 

mahkeme-i şer’iyesinde ma’kud meclîs-i şer’î ‘âlide evkâf müdürü vekili İbrahim 

Efendi hâzır olduğu halde takrîr-i kelâm iderler ki beram-ı sâkin olduğumuz karyemize 

karib mahallede câmi’i şerif olmadığından ikâme-i cum’a ve mecîdiye eşid ihtiyaç ile 

muhtaç olmamızla escâb-ı kırattan merkûm Musa oğlu Hacı Mehmed ibn-i Omer’in 

binâ eylediği câmi’i şerif’in payrat-ı ‘alişan hatibi olub câmi’i şerif mezkûr evkâfımız 

mazbutasından şehr-i altmış iki buçuk guruş vazife ile imamet ve hıtabet îfasını 

karyemiz ahâlisinden ve ahaliyyet ve istikâmeti meşhurumuz bulunan bacak Hüseyin 

oğlu İbrahim Efendi bin Hasan ‘‘uhdesine teveccühüne nizamına tevfîkan izin ve icâzeti 

havî berâtı ‘alişanın hududu niyazetinde olduğumuzu derdoluşumdâre arz ve i’lâm 

idiyor deyu el-hak ve iltimas itmeleriyle karye-i mezkûrden nüfus-ı cerîdesi’nin üçüncü 

hanesinde altıncı adediyle mukayyıdusunu dâhil isnân olmayub ceht-i askeriyesince 

ilişki olmadığı nüfus memuru’nun 21 Kanun-ı evvel /319 tarihiyle ve dâire-i 

‘askeriye’nin 19 Kanun-ı evvel /319 tarihlu derkenarlarında anlaşılan mûmâileyh 

İbrahim bin Hasan Efendi meclîs-i idâre-i kazada bi’lâ münhal ihmaliyeti zâhir ve 

nümâyan olmağla câmi’i şerif-i mezkûrin evkâfımız mazbutasından şehr-i altmış iki 

buçuk guruş mazbuka ile imamet ve hıtabeti’nin mûmâileyh İbrahim Efendi bin Hasan 

‘‘uhdesine teveccüh ve bir kıt’a berat-i ‘alişanın sırka-i ve ihsan buyurulması ricâline 

bi’lâ iltiması pâye-i serir-i i’lâmiye arz ve i’lâm olundu bakî emru ferman hazret-i 

menlehu el-emr-i kebîrin tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü ‘aşr min şehr-i Şevvâlü’l-

mükerrem liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

  B.NO:152 

Bismillâhirrahmânirrahîm yâ fettâh yâ razzâk yâ rauf yâ latîf yâ rahmân. 
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Gurretmeâb şeri’atnisâb Buldan nâibi Sabık-ı Abdullah Efendi kâmyâb . 

Ba’det-tahiyyetü’l-vâfiye inhâ olunur ki Aydın vilâyeti dâhilinde kâin Megri 

Kazası’nın umûr-ı ahkâm-ı şer’iyesi meclîs-i intihâb-ı hükmü’ş-şer’una vâki’ olan ifâde 

üzerine zât-ı sâmî-i Hazret-i Fetvâ Penâsi’nin re’yî ve tensiblerine ve nezâret-i 

muhasemize binâen bin üçyüz yigirmi bir senesi şehr-i Ramazanül-mübâreki’nin on 

beşinci gününden i’tibâren ‘uhde-i behimenize ihâle ve tefvîz olunmuşdur gerektir ki 

kaza-i mezkûri yevm-i mezbûrden bin-niyâbe zabt idub beynel-iyâle icrâyı ahkâm-ı 

şer’î ‘âliye sa’î ve gayret ve vuku’uyafata olan terekatın mûcib-i tahrîr olanlarını tahrîr 

ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer’iye tevzi’ ve taksîm hususuna ihtimam ve 

vakt eyleyesiz. 

El-Omer Es-seyd Mehmed Yasimü’s-sâmî  

Askeri Anadolu. 

B.NO:1 

An asl Çorum kasabası ahâlisinden olub Aydın vilâyeti celîlesine tâbi’ Menteşe 

Sancağına muzaf Megri kasabasının Kesikkapu Mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Megri Redlif Taburu mülâzımlarından Osman Efendi mahdumî Nuri 

Efendi’nin kasaba-i mezkûrde sâkine tarafına ----------------------ve zâtı bi’l-ma’rifetü’ş-

şer’iye ma’rife olan zevce-i menkûha-imetrukesi Elif nâm-ı diger Şaziye Hanım ebinte 

Ahmed Ali zevce-i müteveffâ-yı mezbûr Nuri Efendi’nin vâlidesi olub kezâlik kasaba-i 

mezkûrde sâkine Emine Hanım ebinte Abdah aleyhâ’nın mezkûr Megri Kazası 

Hükümet Konağında mahkeme-i şer’iye’ye mahsus oda da ma’kud meclîs-i şer’imizde 

bi işdi’â ikâme eylediği cihaz da’vâsından dolayı berâyı mahkeme-i mezbûre Emine 

Hanım tarafına ayru ayru günlerde üç da’vetiye ve rikkâtıyla birde ihtarnâme tebellüğ 

olunduğu halde bi’lâ ‘ındeş-şer’î mahkemeye gelmeden ve vekil dahî göndermekden 

ebâve imtina’ eylediğinden müdde’iye-i mezbûre Şaziye Hanım dahî da’vâyı 

vâkı’ası’nın anül-gıyâb rü’yetini taleb ve iddi’â itmekde bulunduğundan mecelle-i 

ahkâm-ı adliye’nin sekizyüz otuz dördüncü maddesi hükmüne tevfîkan müdde’î 

‘aleyhâyı mezbûre Emine Hanım’ın hukukunu muhâfaza’ya iktidâr-ı derkâr olan kaza-i 

mezkûr îtam müdürü İbrahim Efendi ibn- İbrahim kıbel-i şuru’dan vekilimize ta’yîn 

olunarak mûmâileyh’in muvâcehesinde müdde’iye-i mezbûre da’vâ ve takrîr-i kelâm 

ider ki zevcim müteveffâ-yı mezbûr Nuri Efendi’nin bundan bir buçuk mâh-ı 

mukaddem vefâı vâki’ olmağla  kayın vâlidem mezbûre Emine Hanım beni hanesinden 

dışarı ihraç ile peder ve refcimden bedu’ cihaz ve tezyinatlarımdan beşyüz on guruş 
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kıymetlü bir aded diken makinesi ve bir aded sandık derûnunda mecmu’ı bin guruş 

kıymet ider bir aded ipek çarşab ve bir ad berumcek çarşabı ve beş aded berumcek 

gömlek ve yigirmi aded bez gömlek ve beş aded humayun bezinden işlemeli yasdık 

yüzleri ve üç takım basma ve üç takım ipekli elbiselerim ve dört aded döşek ve yorgan 

çarşabları ve sekiz aded ipek gayrba ve sekiz aded yazmalarımla yüz guruş kıymetlü bir 

aded kebîr iyne ve ikiyüz yetmiş guruş kıymetlü altı kabalık bir aded halı seccâde ve 

yüz doksan dokuz guruş yigirmi pâre kıymetlü iki aded müceddid kilim ve seksen dört 

guruş kıymetlü bir aded Girit ihramı ve yine beheri yigirmi bir guruş kıymetlü dört aded 

seksen dört guruşluk arlın ihramı ve kırk iki guruş kıymetlü bir aded sini ve altmış üç 

guruş kıymetlü beş aded kabaklı sahan ile bir aded çorba tası ve yine yigirmi bir guruş 

kıymetlü bir aded kabaklı tencere ve on guruş kıymetlü altı aded ma’ tepsi yazım ve 

dizine fincan ve kahve kutusu ve yine ikiyüz guruş kıymetlü seçuk mahallu bir aded 

döşek ve bir aded yorgan ve sekiz aded yasdık ve onbir guruş kıymetlü bir aded çiçeklik 

sırçadan ma’mul su kamışkı cem’an ikibin altıyüz dört guruş yigirmi pârelik eşya ve 

elbiselerimle yine beşyüz yetmiş guruş bedeli olan bir aded dişi bir yerde Osmanlı lirası 

ve yine yigirmi beş guruş bedelinde bir aded mahmudiye ve yine Fransız lirası 

hayliklerinden ma’mul elli guruş bedelinde bir çift küpe olanlarımla yüz guruş kıymetlü 

üç aded altun yüzük ve yigirmi guruş kıymetlü bir aded altun bi’lezirli egemini cebren 

hınta ve vaz’ı’-yedl ider olmağla mezkûr eşya ve tezyinatlarımı ‘aynen ve yahud bedel-i 

mecmu’î olan üçbin üçyüz altmış dokuz guruş yigirmi pâremi nakden bana edâ ve 

teslimine müekkile-i mezbûreye izâfetle vekil mûmâileyh’e tenbih olunmak muradımdır 

deyu da’vâ eyledikde oldahî müdde’iye-i mezbûrenin bir veche meşru’ı müdde’âsını 

külliyen inkâr idecek müdde’iye-i mezbûre Şaziye Hanımdan iddi’âsına mutâbık bi’line 

taleb olundukda usul-i mevzu’asına tatbîkan evvelen bâverka-i müstevre mezkûr 

Kesikkapu Mahallesi imamı Mehmed Rüşdi Efendi ve muhtar-ı evveli Musa çavuş’dan 

seran ve ba’de Kahveci İsmail Ağa ibn-i Mehmed  ve gardiyan Haydar Ağa ibn-i 

Mehmed ile yine mezkûr Kesikkapu Mahallesinden Kara Halil oğlu Hasan bin 

Halil’den ‘alenen ledit-tezkiye ‘adl ve makbulü’ş-şehâde idükleri iş’âr ve ihbâr olunan 

yine Kesikkapu Mahallesi sâkinelerinden berber-i şerif onta kayın vâlidesi Fatıma 

Hatun ebinte Hacı Salih ve Omer Ali’ye zevcesi Aişe Hatun ebinte Veli ile Konyalı 

Boşnak oğlu Halil çavuş ibn-i Mustafa imam-ı kimeslerin bi’l-muvâcehe ber nehiç-i 

şer’î edâyı şehâdet-i şer’iyeleriyle müdde’iye-i mezbûre Şaziye Hanımın bir veche 

muharrir müdde’âsı sabit olmağın mucebince işyâ-i muharrire-i mezkûrenin ve zînet 



 348

altunlarının ‘înen mustehmik ise bedel-i mecmu’ı olan üçbin üçyüz altmış dokuz guruş 

yigirmi pâeyi nakden müdde’iye-i mezbûre Elif Şaziye  

 

S.NO:153 

Hanım’a edâ ve teslimine müekkilesi Emine Hanım’a izâfeten vekil mûmâileyh 

İbrahim Efendi’ye tenbih olunduğu Megri mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu 

tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ vel-‘ışrin min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem liseneti ahdî ve’l-

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:2 

Tahakkuk-ı ‘özrü şer’iye binâen hususî ati’l-beyâni mahallinde ketb ve istima’ı 

içün kabel-i şuru’î şerifden me’zünen i’râm olunan Megri Kazası mahkeme-i şer’iye 

kâtibi Halil Efendi ibn-i Hasan kaza-i mezkûrin Kesikkapu Mahallesinde vâki’ resumat 

kolçularından Omer Ağa ibn-i Veli’nin müste’ceren sâkin olduğu hâneye varub zîl 

vesîkada isimleri muharrir müslimün huzurlarıyla ‘akd-i meclîs-i şer’î âlî ittikde 

Medine-i İzmir mîlatından Tepe Hacı Mahallesi ahâlisinden olub kaza-i mezkûr Telgraf 

çavuşı Heresteci zâde İsmail Hakkı Efendi ibn-i Ahmed meclîsi ma’kud mezkûrde 

hâne-i mezkûre sâkine ve zâti kezâlik müslimun-ı mezbûrun ta’rifleriyle ma’ruf olan 

resumat kolçusu Omer Ağa zevcesi Hanife Hanım ebinte Ali muvâcehesinde ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm idub işbu meclîs-i şuru’da hâzıra olub tahminen bir buçuk aylık 

bulunan sabîle-i sagîre kızım Kadriye’nin vâlidesi bi emrullahite’âlâ vefât idub kızım 

sagîre-i mezbûrenin bundan başka Hakkı safane eshabından bir güma muharrir ve 

ma’nâ ve malî dahîolmamağla bendahî fakir ve mu’ıd olduğumdan kızım sagîre-i 

mezbûreyi hasbul-velâye hâzıra-i mezbûre Hanife Hanım’nı taht-ı hicr ve terbiyesine 

virub oldahî sagîre-i mezbûreyi seyn- rüşd ve bülüğuna degin bi’lâ bedel-i nafaka infak 

ve iksâya ve evlâd-ı ma’nevî idinmege mezbûre Hanife Hanım ta’ahhüd ve iltizâm 

eyledi deyu makarru mezbûrın vâki’ olan bi’l-cümle kelimât-ı meşruhasını hâzıra-i 

mezbûre Hanife Hanım dahî kabul ve tasdîk ve ta’ahhüd eylediğini kâtib mûmâileyh 

mahallinde ketb ve istima’ ve ma’an mürsel emnâ-i şuru’la meclîs-i şer’a gelub Ali ve 

vuku’uhâ inhâ ve takrîr itmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm 

et-tâsi’ vel-‘ışrin min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete 

ve elf. 

Resumat kolçusı Omer Ağa bin Veli 

Reji kolçusı Ahmed bin Veli  
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Telgraf kovası Trabzonlu Hacı İbrahim bin Mustafa  

B.NO:3 

An asl Girit vilâyeti’nin Estiya Kazası dâhilinde Kağus karyesi sâkinelerinden 

olub Aydın vilâyeti celîlesine tâbi’ Menteşe Sancağına muzaf Megri kasabasında 

mukîm iken bundan akdem vefât iden Megri Kazası Telgraf çavuşu Hakkı Efendi 

zevce-i menkûha-imetrukesi Gülsün binti Bi’lal’in verâseti zevcî Hakkı Efendi bin 

Ahmed ile sadriye-i sagîre kızı Kadriye ve sadr-i sagîr oğlu Ahmed Necati ve vâlidesi 

Hatice binti Abdullah’a muhassıra olduğu tahakkukundan sonra sagîran-ı mezbûranın 

vasî mensubi bâbaları Hakkı Efendi’ni ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki bir 

veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâminü vel’ışrin min şehr-i 

Şevvâlü’l-mükerrem liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

2/İşlemeli müceddid sagîr Girit ihrâmı   /80 

2/Müsta’mel Girit ihrâmı     /60 

1/Dokuma bir kanad sagîr namazlık    /7 

5/Dokuma sagîr Girit tıbrası     /15 

4/Dokuma kebîr Girit tıbrası     /20 

1/İplikden ma’mül dokuma müceddid döşek yüzü  /20 

1/Müsta’mel telli entari     /30 

1/Beyaz ipekli mendil     /4 

5/Müsta’mel gıreb      /15 

5/Müsta’mel işlemeli peşkir     /19 20 

9/Müceddid âdî peşkir     /18 

4/Müceddid uşkur      /8 

5/Tenteneli müsta’mel yasdık yüzü    /5 

3/Örme yasdık yüzü      /20 

1/Etekleri tenteneli müsta’mel terebze örtüsü  /5 

4/Dokuma peştamal      /20 

1/Müsta’mel pabuç çift     /5 

1/Müsta’mel karbon örtüsü     /15 

6/Sagîr müceddid döşek yorgan çarşabı   /55 

3/Müceddid kebîr döşek yorgan çarşabı   /50 

2/İpek mahluta döşek yorgan çarşabı   /50 
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2/Müsta’mel basma entare     /15 

1/Müceddid basma entare ma’ zarika   /20 

2/Müsta’mel hapar      /30 

S.NO:154 

1/Müsta’mel terlik      /1 

1/Sagîr mehas sini      /20 

1/Kulaklı sahan      /10 

2/Sagîr leğen       /8 

2/Sagîr kabaklı sahan     /10 

1/Sagîr tencere      /10 

1/Toncı savan      /8 

1/Pamuk döşek      /20 

2/Ma’ çarşab yorgan      /40 

2/Yün yasdık       /10 

1/Müsta’mel battaniye     /10 

Yekünü --------------------------------------------------tereke  

                 76/20 

Minhâ ---------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm     /19 00 

Kaydiye    /15 

Dellâliye    /15 5 

Pul behâ    /00 30 

Sahîhü’l-bâkî    /725 20 

Hissa-i zevcî Hakkı Efendi     /181 15 

Hissa-i em-i Hatice      /120 36 

Hissa-i ibn-i sagîr Ahmet Necati    /282 6 

Hissa-i binti sagîre Kadriye     /141 03 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i şer’iye kâtibi Halil Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevci mezbûr Hakkı Efendi’ye 

isâbet iden yüz sekse bir guruş on beş pâre ile hissa-i em-i Hatice’ye isâbet iden yüz 

yigirmi guruş otuz altı pâre yedlerine teslim vr hissa-i ibn-i sagîr Ahmed Necati’ye 

isâbet iden ikiyüz seksen iki guruş altı pâre ile hissa-i binti sagîre Kadriye’ye isâbet iden 

yüz kırkbir guruş üç pâre ki sagîran-ı mezbûranın cem’an dörtyüz yigirmi üç guruş 
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dokuz pâresi lieclil-hıfza vasî mensubeleri bâbaları Hakkı Efendi’ye teslim olunduğu 

kâtib mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:4 

Megri kasbası’nın Kesikkapu Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Devazlı berber oğlu Hasan Ağa ibn-i Hasan’nın salebi sagîr oğlu Nuri ve salebiye-i 

sagîre kızı Megrim’in tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım 

ve mühim olmağın emâet ila ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden 

vesâyeti gelmege kâdire idugi zil kitabda mektubü’s-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla zâhir 

ve nümâyan olan sagîran-ı mezbûranın vâlideleri Fatıma Hatun ebinte Halil sagîran-ı 

mezbûranın vakt-i rüşd ve sedârlarına değin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini kemâ yenbeğî edâya 

ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm ‘aşr 

min şehr-i Zil-ka’ade’ş-şerife liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Mahalli mezkûrden Kadayıfçı Osman bin Abdâh. 

Kesikkapu Mahallesinden Halil çavuş bin Mustafa. 

B.NO:5 

Megri Kazasına tâbi’ Batlangıç karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

iden Tayran oğlu Ahmed bin Mustafa’nın salebi sagîr oğulları Abdulbakî ve Ahmed’in 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın 

emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve ‘‘uhdesinden  her vechle vesâyeti gelmeğe 

kâdire idugi zil kitabda mektubü’s-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla zâhir ve nümâyan olan 

sagîran-ı mezbûran Abdulbâki ve Ahmed vâlideleri Hava Hatun binti Yusuf sagîran-ı 

merkûmanın vakt-i rüşd ve sedârlarına değin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmetş lâzımesini kemâ yenbeğî edâya 

ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâni 

vel’ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Karye-i mezkûrden Koca İlyas. 

Batlangıç karyesinden Hacı Veli oğlu Molla Yusuf. 

S.NO:155    

B.NO:6 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazasına tâbi’ 

Batlangıç karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Tayraşı oğlu Ahmed ibn-

i Mustafa ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Havana binti Yusuf ile 
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salebiye-i kebîre kızı Fatıma ve salebi sagîr oğulları Abdulbâki ve Ahmed’e muhassıra 

olduğu ‘ındeş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîran-ı mezbûranın bi hücceti şer’iye 

vasî mensubeleri vâlideleri vâlideleri Hava Hatun’un taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şer’ile tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâni vel’ışrin min 

şehr-i Zil-ka’adetüş-şerife liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/On yaşında erkek kara deve    /700 

1/Altı yaşında dişi kara deve     /700 

1/Kara öküz       /200 

1/Mor öküz       /200 

1/Danalı sakar sığır      /150 

1/Danalı gök sığır      /200 

1/Danalı sarı sığır      /200 

1/Buzalayıcı gök sığır     /150 

1/Buzalayıcı mor sığır     /200 

2/İkişer yaşında kara düge     /200 

1/Erkek merkeb      /150 

1/Keçe       /15 

2/Müsta’mel yorgan      /20 

4/Kara çuval       /20 

3/Çanak       /10 

1/Tencere       /5 

1/Tava       /5 

1/Kazan       /15 

1/Torluk keçe       /40 

Hırdavât-ı münezzil      /20 

Yekünü -------------------------------------------------tereke   

                3200 

Minhâ -------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm     /80 

Kaydiye    /4 30 

Dellâliye    /64 

Pul behâ    /2 10 
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Veradbihâ    /10 

Sahîhü’l-bakî    /3039 

Hissa-i zevce-i mezbûr Hava    /379 35 

Hissa-i binti kebîre Fatıma     /531 33 

Ve hissa-i ibn-i sagîr Abdulbakî    /1063 26 

Hissa-i ibn-i sagîr Ahmed     /1063 26 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beynel-verâsine tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Hava’ya 

isâbet iden üçyüz yetmiş dokuz otuz beş pâre ile hissa-i binti kebîre Fatıma’ya isâbet 

iden beşyüz otuz bir otuz üç pâre ki dokuz yüz onbir guruş yigirmi sekiz pâre seran 

yedine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîran Abdulbâki ve Ahmed’e isâbet iden bin 

altmış üç guruş yigirmi altışar pâreden ikibin yüz yigirmi yedi iki pâre îtam sandığına 

derdest teslim olunarak vasî mezbûre Hava Hatun yedinde bulunduğu kararı 

mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:7 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Çukur İncir karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât Kara Ahmed oğlu Ali ibn-i Abdullah’ın verâseti 

zevce-i menkûha-imetrukesi Hanife binti Mehmed Ali ile salebi sagîr oğlu Halid ve 

salebiye-i sagîre kızı Hanife ve diğer zevce-i menkûha-imetrukesi Huri binti Mehmed’e 

muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîran-ı mezbûranın vasî 

mensubeleri vâlideleri Hanife binti Mehmed Ali’nin ma’rifeti ve ma’rfet-i şuru’la tahrîr 

ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki 

bir veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâni vel’ışrin min şehr-i Zil-

ka’adetü’ş-şerife liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Sarı öküz       /250 

1/Danalı sığır       /200 

İki dönüm bağçe      /1200 

Mülk-ü münezzi bâb      /500 

5/Mahas kın       /50 

Hırdavât-ı münezzil      /100 

Zeytun ağacı       /7 

Mezru’ hınta       /20 

10/Mezru’ şı’ir kile      /40 
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20/Mısır darısı kile      /100 

Yekünü --------------------------------------------------tereke  

                 Guruş 

       2680 00 

S.NO:156 

Minhâ --------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resim     /67 00 

Kaydiye    /4 

Dellâliye    /53 

Pul behâ    /1 30 

Ve rikkabihâ    /10 00 

Sahîhü’l-bakî    /2544 10 

Hissa-i zevce-i mezbûre Hanife    /159 --- 

Hissa-i zevce-i mezbûre Huri    /159 --- 

Hissa-i ibn-i sagîr Halid     /1484 4 

Hissa-i binti sagîre Hanife     /742 2 küsur pâre/3 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevcatı mezbûrat Hanife ve 

Huri’ye isâbet iden yüz elli dokuz guruş yarımşar pâreden üçyüz onsekiz guruş bir pâre 

yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr Halid’e isâbet iden bin dörtyüz seksen dört 

guruş dört pâre ile hissa-i binti sagîre Hanife’ye isâbet iden yediyüz kırk iki guruş iki 

pâre ki cem’an ikibin ikiyüz yigirmi altı guruş altı pâre’nin îtam sandığına derdest 

teslim bulunduğunu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:8 

An asl Tavas Kazasına tâbi’ Devan karyesi halkından olub Aydın vilâyeti 

celîlesi’nin Megri kasabası Kesikkapu Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Berberoğlu Hasan Ağa ibn-i Hasan’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Fatıma 

binti Halil ile salebiye-i kebîre kızı Aişe ve salebi kebîr oğlu Osmanve salebi sagîr oğlu 

Nuri ve salebiye-i sagîre kızı Mükrime muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur 

tahakkukundan sonra sagîran-ı mezbûranın bi hücceti şer’iye vâsileri Anaları Fatıma 

Hatun’un ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan 

müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur 
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tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü vel’aşr min şehr-i Zil-ka’adetü’ş-şerife liseneti ahdî ve 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Siyah sığır       /200 

1/Siyah düge       /60 

1/Ala düge       /60 

1/Dori barkir ma’ takım     /250 

1/İki kayalık halı seccâde     /50 

1/Müsta’mel yorgan      /20 

6/Ot mahallu yasdık      /18 

1/Müsta’mel yün mahallü döşek    /20 

1/Yazkı keçe       /20 

 3/Sagîr minder      /20 

1/Kebîr kızgan      /45 

3/Yağ tavası       /12 

Sagîr  

2/Mahas kın       /20 

1/Müceddid kıl çul      /40 

2/Köhne sandık      /18 

1/Müsta’mel hebke      /10 

Hırdavât-ı münezzil      /50 

Yekünü -------------------------------------------------tereke  

               1000 

Minhâ -------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm kısmet    /25 

 Kaydiye    /1 20 

 Dellâliye    /20 

Pul behâ    /0 30 

Sahîhü’l-bâki    /952 30 

Hissa-i zevce-i mezbûre Fatıma    /119 3- 

Hissa-i binti kebîre Aişe     /138 37 

Hissa-i ibn-i kebîr Osman     /277 34 

Hissa-i ibn-i sagîr Nuri     /277 34 

Hissa-i binti sagîre Mükrim     /277 34 küsur pâre/4 
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Sernâme-i defterde muharrir tereke-i şer’iye kâtibi Halil Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Fatıma’ya 

isâbet iden yüz ondokuz guruş üç buçuk pâre ile hissa-i binti kebîre Aişe’ye isâbet iden 

yüz otuz sekiz guruş otuz yedi pâre ve hissa-i ibn-i kebîr Osman’a isâbet iden ikiyüz 

yetmiş yedi guruş otuz dört pâre ki cem’an beşyüz otuz beş guruş otuz dört buçuk pâre 

yedlerine teslim ve hissa-i ibn-i sagîr Nuri’ye isâbet iden ikiyüz yetmiş yedi guruş otuz 

dört pâre ile hissa-i binti sagîre  

S.NO:157 

Mükrim’e isâbet iden yüz otuz sekiz guruş otuz yedi pâre ki bu dahî cem’an 

dörtyüz on altı guruş otuz bir pâre’nin müeccelül-lafz vasî mezbûre Fatıma Hatun’a 

teslim olunduğu kâtib mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:9 

Megri Kazasına tâbi’ Yohsullu karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Aişe binti Osman ebinte Abdullah’ın verâseti zevcî Ali bin Mustafa ile vâlidesi 

Durkadın binti Süleyman ve sadr-ı sagîr oğlu Salih’e muhassıra olduğu ‘ındeş-

şer’illânur tahakkukundan sonra sagîr-i mezbûrin vasî mensubi ‘ammisi Osman bin 

İsmail’in taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat 

olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân 

olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâni vel’ışrin min şehr-i Zil-ka’adetü’ş-şerife liseneti ahdî 

ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Sığır göni       /20 

1/Köhne yorgan      /100 

2/Müsta’mel döşek      /40 

2/Yasdık       /5 

1/Seccâde       /30 

1/Ala çuval       /30 

1/Kara çul       /10 

2/Keçe       /20 

1/Kızıl çuval       /30 

 1/Sandık       /10 

1/Sürbat       /100 

1/İhram       /7 

4/Çanak       /12 
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1/Tava       /2 

1/Tencere       /8 

1/Kilim       /50 

1/Su tası       /3 

2/İpekli dasdâr      /20 

1/Köpeklet bez parça      /12 

2/Müsta’mel kuşak      /20 

1/Alaca top       /6 

1/Diger alaca top      /10 

1/Basma parça      /3 

1/Torba       /3 

2/Kara çuval       /20 

1/Hebke       /10 

Zevcî Ali üzerinde mihr-i müeccel    /273 

Anbardan hissası      /100 

Bağçeden hissasi      /100 

15/Bekmez kaya      /30 

6/Yigirmilik altun      /120 

2/Def’a yigirmilik altun     /40 

Hırdavât-ı münezzil  

Yekünü ---------------------------------------------tereke         

          1224 00 

Minhâ ------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet   /30 20 

Kaydiye    /2 

Dellâliye    /24 

Pul behâ    /1 20 

Sahîhü’l-bâki    /1166 10 guruş 

Hissa-i zevcî mezbûr Ali     /291 22 

Hissa-i em-i Durkadın     /194 15 

Hissa-i ibn-i sagîr Salih     /680 3- küsur pâre/9 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevc-i mezbûr Ali’ye isâbet iden ikiyüz 
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doksan bir guruş yigirmi iki buçuk pâre ile hissa-i em-i mezbûre Durkadın’a isâbet iden 

yüz doksan dört guruş onbeş pâre ki cem’an dörtyüz seksen beş guruş otuz yedi buçuk 

pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr Salih’e isâbet iden altıyüz seksen guruş 

üç buçuk pâre îtam sandığına derdest teslim bulunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına 

mebnî şerh verildi. 

B.NO:10 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Kargı karyesi ahâlisinden 

sahibü arz-ı hâl Tekeli Hacı Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin meclîs-i şer’işerif olunurda 

Megri kasabasının Kesikkapu Mahallesi ahâlisinden Kalaycı oğlu Ahmed Ağa ibn-i 

Mehmed muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm iderki benim mal ve mülkümden 

hâzır bi’l-mecis Ahmed Ağa’ya virmiş olduğum aylık irekmi hayvanlarım şıhnından 

mecîdiye yigirmi bir guruş hesabiyle azgır teslimat alacak hükm kalmış olan altıyüz 

yigirmi dokuz guruşu bükre derdest inşâ bulunan Megri kasabasında vâki’ câmi’i şerife 

vakıf eylediğimden mübellği mezkûri medyun-ı merkûmun câmi’i şerif-i mezkûrun 

mütevellisi Hacı Mehmed Efendi’ye edâ ve teslimine taraf-ı şuru’dan tenbih olunmak 

muradımdır didikde gabe’s-süâl-i merkûm Ahmed Ağa cevâbında müsted’î mezbûr 

Hacı Mehmed Ağa’ya cihet-i mezkûrden zimmetinde olmiktâr-ı guruş deyni olduğunu 

ikrâr ve i’tiraf idub mütevelli Hacı Mehmed Efendi’ye teslimini kabul ittikde mucebince 

mübelliği mezkûr altıyüz yigirmi dokuz guruşı mütevelli mûmâileyh Hcı Mehmed 

Efendi’ye edâ ve teslimine mezbûr Ahmed Ağa’ya taraf-ı şuru’dan tenbih olduğu Megri 

mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u min şehr-i Zil-

hiccetü’ş-şerife liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:158    

B.NO:11 

Megri Kazasına tâbi’ Karaçulha karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât 

iden Akçaoğlu Ali Ağa bin Osman’ın verâseti zevcâtı menkûha-imetrukesi Aişe binti 

Omer ile Meryem binti Hüseyin ve liebeveyn er karındaşı Mustafa ve kız karındaşı Aişe 

ve Fatıma’ya muhassıra olduğu ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve nümâyan oldukdan sonra 

verese-i mezbûrden adetde bulunan Fatıma’nın hukuku muhâfazaya me’mur olan îtam 

müdürü İbrahim Efendi’nin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifetle tahrîr ve bi’l müzâyede 

beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki bir veche âtîzikir 

ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm ahdîmin şehr-i Zil-hiccetü’ş-şerife liseneti ahdî 

vel’ışrin ve selâsemiete ve elf. 
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165/Dişi koyun aded     /6600 00 

10/Erkek toklu koyun     /300 

1/On altı yaşında tüyü kırmızı deve    /1000 

1/Yigirmi üç yaşında dişi tüyü kırmızı deve  /200 

1/Sekiz yaşında erkek boz deve    /700 

1/Beş yaşında erkek buzalı boz deve   /85 

1/On iki yaşında dişi kara boz deve    /700 

1/Dişi dokuz yaşında kara deve    /300 

1/Altı yaşında erkek boz deve    /400 

1/İki yaşında dişi boz deve     /500 

1/Altı yaşında dişi esed          /100 

1/Boz öküz       /300 

1/Kara öküz      /80 

23/Yaylada mezru’ hınta kile    /300 

2/Yaylada mezru’ şı’ır kile     /56 

10/Sahilde mezru’ hınta kile     /80 

60/Yayla anbarında mevcud mısır darı kile   /300 

100/Yayla anbarında mevcud hınta kile   /650 

10/Yayla anbarında mevcud nohut kile   /50 

Yaylada vâki’ alt toz anbar     /500 

5/Tukluk keçesi      /150 

1/Yazkı keçesi      /40 

6/Çuval       /100 

2/Urgan       /10 

1/Müsta’mel deve yünü kilim    /15 

1/Sarleb       /20 

1/Tabanca       /60 

1/Kantar       /20 

1/Müceddid kebîr kilim     /110 

1/Müsta’mel hebke      /30 

30/Mahas       /30 

Hırdavât-ı münezzil      /50 
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Rodoslu Mustafa Efendi üzerinde bende alacağı olub bi’l-müeccel vereseye 

tevzi’ kılınan        /1200 

Rodoslu İbrahim Efendi üzerinde alacağı olub bi’l-müeccel vereseye tevzi’ ve 

taksîm olunan        /34000 

Doğanlar karyesinden Koca Omer üzerinde alacağı olub alınan /200— 

Yekünü----------------------------------------------------tereke  

       61738 00 

Minhâ ----------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet    /1543 20 

Kaydiye     /92 20 

Dellâliye     /310 30 

Pul behâ     /31 20 

Ve rikka bihâ     /10 “     

 mihr-i müeccel zevce-i mezbûr Aişe    /501 

Mihr-i müeccel zevce-i mezbûr Meryem   /501 

Tereke-i mezkûrun tahrîri zimnında me’muren gönderilen şer’iye kâtibi Halil 

Efendi ve îtam müdürü İbrahim Efendi’ler ile refîkalarında bulunan muhassır veresâttan 

ayrılan       /300 00 

Sahîhü’l-bâki     /58447  30 

Hissa-i zevce-i mezbûre Aişe    /7305 38 

Hissa-i zevce-i mezbûre Meryem    /7305 380 

Hissa-i ehi Kara Mustafa     /21917 36 

Hissa-i ehtü Aişe      /10958 38 

Hissa-i ehtü Fatıma      /10958 38 küsur pâre/1 

S.NO:159    

B.NO:12 

An asl Megri Kazası Kara imam Mahallesi ahâlisinden olub Aydı vilâyeti 

dâhilinde Megri Kazası Jandarma piyâde neferratından olub Megri kasabasında vefât 

iden Hacı Osman oğlu Omer bin Hacı Osman’ın verâseti vâlidesi Hava zevce-i 

menkûha-imetrukesi Hva ve salebi sagîr oğulları Emin ve Kâmil’e muhassıra olduğu 

lediş-şer’illânur zâhir ve nümâyan oldukdan sonra eyyamıdır İbrahim Efendi’nin 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan 

müteveffâ-yı merkûmun muhallefât defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur 
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tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u ‘aşr min şehr-i Zil-hiccetü’ş-şerife liseneti ahdî ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

1/Seccâde       /38 

1/Hebke       /30 

Ma’ takım bir re’isi barkir     /290 

1/Çarşab       /13 00 

Nakdi mevcud      /--- 00 

1/Kın        /3 

1/İç donu       /3 

1/Kuşak       /5 

1/Keçe külah       /1 

1/Şişe        /2 10 

1/Bıçak       /20 

1/Hayvan terbesi      /1 

1/Gömlek       /6 

Yekünü --------------------------------------------tereke/398 30 

Gaza imarıyla hayvanın yem saman behat   02 00 

       ------ ------ 

       246 30 

Resm-i kısmet     :               8 20 

          ------ ------ 

  Dellâliye      : 338 10 

             7 10 

         ----- ----- 

  Kaydiye pul behâsı     :  331 10 

             2 10 

         ------ ----- 

  Sahîhü’lbâki        324 00 

  Hissa-i em-i Hava      /521 33 

  Hissa-i zevce-i Hava      /41 5 

  Hissa-i ibn-i sagîr Emin     /116 20 

  Hissa-i ibn-i sagîr Kâmil     /116 20 küsur pâre/02 
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Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i em-i mezbûreye isâbet iden 

elli dört guruş otuz üç pâre ve hissa-i zevce-i mezbûreye isâbet iden kırk bir guruş beş 

pâre ile hissa-i binan sagîran Emin ve Kâmil’e isâbet iden yüz on altı guruş yigirmişer 

pâre ki min haysül-mecmu’ üçyüz yigirmi dokuz guruş verese-i merkûmuna lieclil 

teslim malları zabıta me’muru Nuri Ağa’ya teslim olunduğu müdür mûmâileyh’in 

inhâsına mebnî şerh verildi. 

SNO:160    

B.NO:13 

İşbu defter-i kısamın tanziminden sonra merkûmunun ‘ammisi Niyaber’in 

mahkeme-i şer’iye’ye virmiş olduğu bir kıt’a defter üzerine icrâ olunan tahkikat 

neticesinde müteveffâ-yı merkûmun terekesinden olub bi ma’rifet-i şer’işerif zâhire 

ihrâç idilen nukud ve militanının bir veche müferradâtını mübeyyin zildir./ 26 Zilhicce 

/321 

Sanılan gün esmanından    /255 2 

Sahtiyan esmanından      /628 “ 

2/Sığır re’si       /250 

3/Şı’ır kile       /12 

5/Borcuk kile       /18 

1/Sığır los       /25 

3/Keçe derisi       /12 00 

17/Mahas kın       /175 

1/Tava       /10 

1/İbrik       /12 

1/Kebîr kızgan      /100 

1/Müceddid kilim      /200 

3/Sandalye       /30 

1/Ufak minder      /5 

2/Müsta’mel harar      /20 

2/Müsta’mel çuval      /10 

1/Pabuç ahurı       /20 

Nakd-i mevcud olub zimmatından tahsil olan  /824 10 

Bâbuç yüzü şahmiyle hakim ehiretinden mütebâki nakden  /91 20 
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Zimmattan tahsil olub vasî mezbûre Mariye’ye bi hücceti şer’iye edâne olunub 

ba’de mezbûre ma’rifetiyle edâne idilen   /3442 30 

Ma’ makaze bir bâb tâne ile ma’ kula bir kıt’a bağçe /6000 

Yekünü -----------------------------------------------------terke   

         8340 20 

         2000 00 

       ------------- 

Zevce-i mezbûre Mariye’nin zerahuma akçe olub    6340 20 

Minhâ ---------------------------------------------------el-ihrâcat 

Resm-i kısmet    /158 20 

Kaydiye     /19 00 

Dellâliye     /98 00 

Pul behâ     /18 20 

Sahîhü’l-bâki     /6047 20 

Hissa-i zevce-i Mariye     /755 32 

Hissa-i ibn-i sagîr Mihal     /2645 12 

Hissa-i ibn-i sagîr Nakar     /2645 13 küsur pâre/-- 

Bi’lâda muharrir tereke-i şer’iye kâtibi Halil Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i Mariye’ye isâbet iden yedi yüz 

elli beş guruş otuz iki guruş pâre yedine teslim ve hissa-i bitan sagîran Mihal ve Nakara 

isâbet iden ikibin altıyüz kırk beş guruş on üç buçuk pâreden beşbin ikiyüz doksan 

guruş yigirmi yedi pâre’nin îtam sandığına teslim olunduğu   kâtib mûmâileyh’in 

inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:161    

B.NO:14 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Görme karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Hacı Köse oğlu Hacı Süleyman ibn-i Hacı 

Osman’ın salebi sagîr oğulları Süleyman ve Rasih ve Mehmed ile salebiye-i sagîre 

kızları Aişe ve Hafize’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni 

lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle 

‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdire olduğu zil kitabda mektubü’s-sâmi müslimeyn 

ihbârlarıyla ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîran-ı merkûmunun Anaları 

Gülsüm binti Omer sagîran-ı merkûmun Süleyman v Rasih ve Mehmed ve Aişe ve 
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Hafize’nin vakt-i rüşd ve sedârlarına değin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini 

kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve ilzam itmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u vel’ışrin min şehr-i Zilhiccetü’l-ş-şerife liseneti ahdî ve 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Megri Kazasına tâbi’ Görme karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Hacı Köse oğlu Hacı Süleyman ibn-i Hacı Osman’ın verâseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Gülsüm binti Omer ile salebiye-i kebîre kızı Zeliha ve salebi sagîr oğulları 

Süleyman ve Rasih ve Mehmed ve salebiye-i sagîre kızları Aişe ve Hafize’ye muhassıra 

olduğu ‘ındeş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîrun-ı merkûmunun bi hüccet-i 

şer’iye vasî mensubeleri Anaları Gülsüm’ün ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki bir 

veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm vel’ışrin min şehr-i Zil-hiccetü’ş-

şerife liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete e elf. 

46/Koyun aded     /1740 

1/Keçi       /150 

1/Kara öküz       /250 

1/Barkir       /300 

1/Merkeb       /250 

15/Mısır darı kile      /75 

2/Kara çul       /30 

1/Çul        /20 

1/Keçe       /30 

1/Kilim       /30 

1/Yorgan       /20 

1/Yasdık       /5 

5/Mahas kın       /50 

1/Tek tezınk       /40 

Hırdavât       /50 

Yekünü --------------------------------------------------tereke 

                 3140 00 

Minhâ ---------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet    /78 20 
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Kaydiye     /4 30 

Dellâliye     /62 20 

Mihr-i müeccel    /452 

Yekünü--------------------------------------------------musârif  

                597 30 

Sahîhü’l-bâki  

Hissa-i zevce-i mezbûre Gülsüm    /318 31 

Hissa-i binti kebîre Zeliha     /247 6 

Hissa-i ibn-i sagîr Süleyman     /494 12 

Hissa-i ibn-i sagîr Rasih     /494 12 

Hissa-i ibn-i sagîr Mehmed     /494 12 

Hissa-i binti sagîre Aişe     /247 6 

Hissa-i binti sagîre Hafize     /247 6 küsur pâre/5 

S.NO:162 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr 

olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Gülsüm’e isâbet iden üçyüz onyedi guruş otuz bir pâre 

ile binti kebîr Zeliha’ya isâbet iden ikiyüz kırk yedi guruş altı pâre yeden yed teslim ve 

hissa-i benun-ı sagîrun Süleyman ve Rasih ve Mehmed’e isâbet iden dörtyüz doksan 

dört guruş on ikişer pâreden bin dörtyüz seksen iki guruş otuz altı pâre ile hissa-i bintan-

ı sagîran Aişe ve Hafize’ye isâbet iden ikiyüz kırk yedi guruş altışar pâreden dörtyüz 

doksan dört guruş on iki pâre ki cem’an bin dokuzyüz yetmiş yedi guruş sekiz pâreyi 

lieclil-hıfza îtam sandığına teslim itmek üzre vasî mezbûre Gülsüm Hatun’nun yedinde 

mahfut bulunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:15 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Karaçulha karyesi ahâlisinden 

iken bundan akdem vefât iden Akçe oğlu Ali bin Osman’ın verâseti zevcâtı menkûha-

imetrukesi Meryem ve Aişe ile kebîr er karındaşı Kara Mustafa ve kebîr kız karındaşları 

Aişe ve gaibü’s-selid Fatıma’ya muhassıra olduğu tahakkukundan sonra müteveffâ-yı 

merkûmun terekesini tahrîr ve tereke-i mezkûreye müte’allik vuku’bulacak da’vâ’nın 

mahalde zabt ve istima’ıçün kıbel-i şuru’dan me’zünen ihram olunan şer’iye kâtibi Halil 

Efendi ibn-i Hasan Kayaağaç karyesi hududu dâhilinde vâki’ müteveffâ Akçe oğlu 

Ali’nin hânesine varub ma’nevisi müteveffâ Mustafa’nın salebiye-i sagîre kızları İraz ve 

Zahide ve Rukiye’nin vasî mensubeleri Anaları Ümmi Hatun binti Abdâh meclîs-i 
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ma’kud-ı mezkûrde tereke-i mezkûreye  vaz’ı’l-yed bulunan verese-i merkûmundan 

zevcâtı mezbûrat Meryem ve Aişe ve ehî merkûm Kara Mustafa ve ehtü mezbûre Aişe 

ile gaibü’s-selid ehtü mezbûre Fatıma’nın hukukunu muhâfazaya vazife ve erâ olan 

kaza-i mezkûr îtam müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim hâzır bulundukları halde 

muvâcehelerinde üzerlerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idub müteveffâ Ali Ağa hali hayat 

ve kemâl-i ‘akıl ve zımnında malından ve mülkünden geçen bin üçyüz onsekiz sene-i 

Maliyesi Ağustos’unda yaylada vâki’ sâkin bulunduğu olucak nâm-ı mahalde sagîre 

kızlarım Zahide ve İraz ve Rukiye’ye onar adedden otuz ve buna dahî beş aded ki 

cem’an otuz beş aded dişi kuzu hibe ve teslim idub bendahî teslim ve kabul iderek 

mezkûr Kuzular müehhiran kendü kuzularından tefrîk olmak üzre hâlâ kulaklarına 

kesme nişan iderek şimdi ikişer yaşında işbu tahrîr tereke olunan koyunlar ile mahlut 

bulunmuş olduğu verese-i merkûmandan hâzır bi’l-meclîs-i zevcâtı mezbûrât Meryem 

ve Aişe ile eh-i ve ehtü merkûman Kara Mustafa ve Aişe’nin ma’lumât ve meşhudatları 

olmağla süâl olunub mezkûr otuz beş aded koyunları ‘aynen ve yahud bedelleri bulunan 

beheri kırkar guruşdan bin dörtyüz guruşun nakden tarafıma i’tâ ve teslimini sagîrun-ı 

mezbûrun’a bi’l-vesâye tarafımdan bi’lâ sale taleb iderim dedikde ledi’s-süâl zevcâtı 

mezbûrât Meryem ve Aişe eh-i ve eht-ü merkûm Kara Mustafa ve Aişe’den her biri 

müdde’iye-i mezbûrenin müdde’âsını tasdîken fil-vâki’a sagîran-ı merkûmana onar 

adedden otuz ve müdde’uye-i mezbûreye beşki mevrusumuz müteveffâ-yı merkûm Ali 

Ağa hali hayatında ve kemâl-i ‘akıl ve zımnında otuz beş aded kuzu hibe ve teslim idub 

şimdi ikişer yaşında koyun bulunarak tereke-i mezkûre meyânında vaz’ı’-yedl 

bulunduklarını ikrâr ve i’tiraf ittiklerinde müdür mûmâileyh İbrahim Efendi cevâbında 

işbu tereke meyânında tahrîr olunan otuz beş aded koyunlar müdde’iye-i mezbûre ile 

sagîru-ı merkûmun malı bulunduğu benim ma’lumum değildir deyu gaibe-i mezbûre 

Fatıma’ya izâfetle inkâr idecek iddi’âsına mutâbık bi’line taleb olunarak Karaçulha 

karyesi ahâlisinden Akçe Aliş oğlu Molla Yusuf bin Hasan ve Molla Ahmed oğlu Kara 

Mustafa bin Ahmed liecliş-şehâde hâzıran olub iştihad olunduklarında bin üçyüz 

onsekiz sene-i Maliyesi Ağustosu’nda yaylada vâki’ olucak nâm-ı mahalde müteveffâ 

Ali bin Osman hâli hayat ve kemâl-i ‘akıl ve zımnında otuz beş aded dişi kuzu kendu 

malından tefrîk iderek kulaklarına kesme nişan itti ve bunun beş adedi müdde’iye 

Ümmiye ve onardan otuz adedi dahî sagîre kızları Zahide ve İraz ve Rukiye’ye hibe 

iderim deyu bizleri eş-şehad eyledi diye edâyı şehâdet ittiklerinde şâhidân-ı 

merkûmanın adetleri gabe’s-süâl müdür mûmâileyh  
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S.NO:163 

İbrahim Efendi dahî adil ve makbulü’ş-şehâde olduklarını tahkik ve tasdîk 

eyledim didiğini kâtib mûmâileyh mahallinde istima’ ve zabt-ı emnâ-i şuru’la ma’alle-i 

şer’şerife ‘avdetinde Ali vuku’uha lenhâ ve takrîr itmegin mucebince hayvanat 

mevhübe’nin müdde’iye-i mezbûreye teslimine ve müdür mûmâileyh’in dahî 

mu’arrızdan men’ıne hüküm olunduğu Megri mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu 

tahrîren fi’l-yevm es-sâni min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ahdî ve ‘ışrin 

veselâsemete ve elf. 

B.NO:16 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına muzaf Megri kasabasında 

sâkin iken bin üçyüz on üç senesi hilâlinde vefât iden Kemâhlı İbrahim Efendi’nin 

salebi oğlu olub sen-i ve hibesi’nin da’vâsına tahammülünü ve bulu’unu makar ve 

mu’teref ve bir vecheâtî rüşdünü iddi’â iden işbu ba’sül-kitab Şükrü Efendi meclîs-i 

şer’işerif olunurda îtam müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim muvâcehelerinde üzerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idub hâlâ bin ‘akıl ve bâliğ ve buluğuma rüşdüm münezzim olub 

umûr mi bin-nefes görmege kâdir ve i’ânet ve saydin müstağnâ olmağla pederim 

müteveffâ mezbûr İbrahim Efendi’den mevrus ve bir mûcib defter-i kâm lieclil-edâne 

îtam sandığında mahfut bulunan ikiyüz otuz guruş yigirmi pâreyi bana teslimine kıbel-i 

şuru’dan müdür mûmâileyh’e tenbih olmak muradımdır didikde gabe’s-süâl oldahî 

cevâbında müdde’î mezbûrun bir mûcib-i defter-i mezkûr malı mevrusuna vaz’ıyedini 

ikrâr lâkin müdde’î mezbûrin bir veche muharrir rüşd-i müdde’âsını inkâr idecek 

müdde’î mezbûr Şükrü Efendi’den veche-i meşruh üzre müdde’âsına birine taleb 

olundukda ‘adul-i ihrâr risal-i milimiyetten Megri Kazası Livan reisi Ahmed Beğ ibn-i 

Mehmed Beğ ve kaza-i mezkûr Tapu kâtibi İbrahim Efendi ibn-i Osman Ağa nâm-ı 

kimesneler liecliş-şehâde meclîs-i şer’iye hâzıran olub eseru’l-iştihad fil-hakika 

müteveffâ-yı mezbûr Kemâhlı İbrahim Efendi’nin salebi oğlu işbu müdde’î Şükrü 

Efendi hâlâ ‘akıl ve bâliğve buluğuna Rüşdi munazzam olub umûrunı binnefes görmege 

kâdir ve i’ânet ve saydın müstefiddir biz bu hususa bu vech üzre şâhidlerine şehâdet 

dahî ideriz deyu her biri edâyı şehâdet-i şer’iye ittiklerinde şahidan-ı mûmâileyhâ’dan 

her biri ledit-tezkiye adl-i makbulü’ş-şehâde idikleri nümâyan olmağın mucebince 

ba’del-hüküm vet-tenbih mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü 

vel’ışrin min şehr-i Zilhiccetü’ş-şerife ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:17 
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Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Yukarı 

Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Kara Yorgi oğlu Nikola veled-i 

Dimitri’nin salebi sagîr oğulları Dimitri ve Yorgi’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve 

istikâmet ile mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdire idügi zil 

vesîkada muharriru’s-sâmi kesan ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık 

olan sagîran-ı merkûmanın Anaları Siya Siya binti Yorgi sagîran-ı merkûman Dimitri ve 

Yorgi’nin vakt-i rüşd ve sedârlarına değin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmeti lâzımesini 

kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u ‘aşr min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ahdî ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

B.NO:18 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Lolis karye 

muhakkinlerinden iken bundan akdem vefât iden teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum 

milletinden Kamyur oğlu Damyonus veled-i Nikola’nın verâseti zevce-i metrukesi 

Mariye binti Eksuryed ile kebîr oğulları Vasîl ve Agusti ve Nikola ve Endun ve kebîr 

kızları Hursafine ve Meylu ve Polyegini ve sagîre kızı Mariye’ye muhassıra olduğu 

lediş-şer’illânur zâhir ve nümâyan oldukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun dâinlerinden 

olub kasaba-i mezkûrde mülemekkın teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın milleti 

merkûmesinden Tabib Vasîlâki Efendi Veled-i Yani tereke-i müteveffâ-yı merkûma 

vaz’ı’-yedl bulunan ve sagîre-i mezbûrenin  

S.NO:164 

Tesviye-i umûruna vasîsi olan zevce-i mezbûre Mariye binti Eksuryed ile 

oğulları Vasîl ve Agusti’den her birine liecli-muhâkeme ayru ayru ve günlerde tebellüğ 

olunan da’vetiye ve rikkasıyla bir de ihtarnâme üzerine bi’lâ muhder-i şer’î mahkemeye 

gelmelerin ve taraflarından vekil-i şer’î dahî göndermekden aya ve imtina’ eylemelerine 

binâen müsted’î dayin mûmâileyh’in talebi vech ile mecelle-i ahkâm-ı adliye’nin bin 

sekiz yüz otuz dördüncü maddesine tevfîkan merkûmunun hukukunu muhâfazaya 

iktidar-ı derkar olan Hakkı Efendi ibn-i Ahmed kıbel-i şuru’dan vekil müsehhar-ı nasb 

ve ta’yîn olundukdan sonra müdde’î mûmâileyh Tabib Vasîl Efendi Megri Kazası 

Hükümet Konağında mahkeme-i şer’iyeye mahsus odada ma’kud meclîs-i şuru’umuz 

vekil-i musahhar mûmâileyh muvâcehesinde yedimde olub rumil’ıbâre ve mukâvelattan 
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müsterihim / 4 Mayıs 1898 sene-i Miladiyesi tarihiyle müverrih işbu ibraz eylediğim bir 

kıt’a-i senedi mentukunca müteeffâyı merkûm Damyanus veled-i Nikola hayatında 

malımdan virmeden ahzü ikrâz ve umûruna harcu sarfla istihlâk eylediği yedi aded 

Fransız lirasını bana kabelü’l-edâ vel-ifâ bir veche muharrir vafât itmekle mübelliğü 

mezkûrun misüllerini müteveffâ-yı merkûmun tereke-i nâfiyesinden olmak üzre bana 

edâ ve îfâ’ya müekkillerine izâfetle vekil-i musahhar mûmâileyh Hakkı Efendi tenbih 

olmak matlubumdur deyu da’vâ ittikde oldahî cevâbında müekkillerine izâfetle tereke-i 

müteveffâ-yı merkûma vaz’ı’-yedl olduğunu ikrâr-ı ma’adâ müdde’î mûmâileyh’in 

alacak müdde’âsını inkâr idecek müdde’î merkûmdan bir veche muharrir iddi’âsına 

mutâbık birine taleb olundukda her biri teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın millet-i 

merkûmesinden ve karye-i mezkûrin Aşağı Mahallesi ahâlisinden Zebikmenul oğlu 

Atmış veled-i Yorgi ve Yukarı Mahallesinde mütemekkin Pezü oğlu Benaber veled-i 

Mihal’den her biri meclîs-i şuru’a hâzıran olub iştihad olundukda fil-hakika müteveffâ-

yı merkûm Kamyor oğlu Damyonus veled-i Nikola hayatında mûmâileyh Tabib Vasîl 

Efendi veled-i Yani malımdam ve yedinden yedi aded Fransız lirası olub umûruna harcu 

sarfla zimmetinde deyni olduğunu ve mübelliği mezkûr zimmetinde deyni olduğuna 

dâir aref-i adet vechile Rumil-‘ıbâre bir kıt’a sened-i tanzim ve temhir ve i’tâ eylediğini 

bi’lur ve bu vech üzre husus-ı mezkûre şehâdet eyleriz didiklerinde şâhidân-ı merkûman 

evvele-i bâverka-i müstevre mensub oldukları mezkûr Lolis karyesi muhtarı ve hey’eti 

ihtiyaresinden seran ve ba’de da’vâ vekillerinden Hacı Yani veled-i Kozmadan ‘alenen 

ledit-tezkiye makbulü’ş-şehâde idükleri eş’ar ve ehyar olundukdan sonra müdde’î 

mûmâileyh Tabib Vasîl Efendi tahlif olmağın mucebince mübelliği mezkûr yedi aded 

Fransız lirası’nın misüllerini müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vakiyesinden olmak üzre 

müdde’î mûmâileyh’e edâ ve îfâ’ya müekkillerine izâfetle vekil mûmâileyh Hakkı 

Efendi’ye tenbih olduğunu tescîl ve mezkûr mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu 

tahrîren fi’l-yevm ahdü’l-‘ışrin min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ahdî ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf.  

B.NO:19 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazası’nın Hristiyan Mahallesinde 

mütemekkin iken bundan akdem vefât iden teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum milletinden 

Ergeri oğlu Katırcı Dimitri veled-i Kosti’nin verâseti zevce-i metrukesi Hursafine binti 

Yorgi ile li ebeveyn kebîre kız karındaşları Marulla ve Eşhadulla ve Mariyetulla’ya 

muhassıra olduğu zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun 



 370

dâyinlerinden olub Megri kasabasında mütemekkin Yunan devlet-i teb’asından ve 

tüccardan ‘ulukuda li ihrama teb’atü tarafından hususâtil-beyânında muhâkeme ve 

muhâseme ve husumet ve red cevaba ve mütevekkıf olduğu umûrun küllisîne bi hüccet-

i şer’iye vekili kezâlik Megri kasabasında mütemekkin teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum 

milletinden ve da’vâ vekillerinden Yorgi Lâaridi Efendi veled-i Endebir bi kaza-i 

merzkur hükümet konağında mahkeme-i şer’iyeye mahsus odada ma’kud meclîs-i şer’î 

hâzır lâzımüt-tevkirde verese-i mezbûrattan olub her biri kasaba-i mezkûrde 

mütemekkin zevce-i mezbûre Hursafine binti Yorgi tarafından kezâlik hususâtül-

beyânında muhâkeme ve muhâseme ve husumet ve red cevaba bi hüccet-i şer’iye vekili 

kasaba-i mezkûrde mütemekkin teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın milleti 

merkûmesinden ve da’vâ vekillerinden Livan Mahallis Efendi veled-i Kozme ile yine 

verese-i mezbûrattan Marulla ve Eşhadulla taraflarından kezâlik hususâtıl-beyânında 

muhâkeme ve muhâseme ve husumet ve red cevaba bi hüccet-i şer’iye vekili kasaba-i 

mezkûrde mütemekkin teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın milleti merkûmesinden da’vâ 

vekillerinden Hacı Yani Efendi veled-i Hacı Kostanti verese-i merkûmattan gaibül-yed 

Mariyetullah’ın umûruna tesviye kıbel-i şuru’dan vasî nasb  

S.NO:165 

Ve ta’yîn olunan tereke-i müteveffâ-yı vaz’ı’-yedl olan kaza-i mezkûr îtam 

müdürü İbrahim Efendi ibn-i İbrahim’den her biri muvehesinde da’vâ ve takrîr-i kelâm 

iderki müekkilim Uluku Efendi tarafından zîri mehası ve kâim-ü makamlıkdan mahul 

bir kıt’a istid’a ile mahkeme-i şer’iyeye virilen diğer istid’âda ifâde ve beyân olduğu 

vechle müteveffâ-yı merkûm Dimitri’nin terekesinden müekkilim merkûm Uluku’nun 

mecîdiye yigirmi bir guruş hesabiyle matlubı olan onbeş bin üçyüz altmış dört guruş 

hakkında ikâmına da’vâya hakkı bâki kalmak üzre ol emirde tereke-i müteveffâ-yı 

merkûmun Hüseyin tahrîrinde sebt-i defter idilen yigirmi bir aded eserden ikiyüz on 

aded Fransız lirası kıymetlu onbeş reisi eser-i müteveffâ-yı merkûm Dimitri’nin 

vefâtından mukaddema Yani bin üçyüz on dokuz sene-i Maliyesi şehr-i Mart’ı zarfında 

müekkilim Uluku Efendi tarafından emânet tarikiyle müteveffâ-yı merkûma teslim 

idildiğini ve mezkûr onbeş reisi eserlerin ve safî vesinleri işbu ibrâz eylediğim defterde 

muharrir olub bu suretle müekkilim Uluku Efendi’nin müstekıllen kemâli ve mülkî 

olduğunu her vechle isbâta hâzır bulunduğum gibi mezkûr eserler hükümet-i seniye’ye 

virilen bir kıt’a kefâlet senedi mucebince müekkilim Uluku Efendi yedinde olub 

müekkilim mezbûrun malı olduğuna verese-i merkûmattan zevce-i mezbûre Hursafine 
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ile eht-ü mezbûretân Eşhadulla ve Marulla’dan her birleri ikrârlarını mübeyyin 

mukâvelattan mütercim rumil-‘ıbâre işbu ibraz eylediğim bir kıt’a-i sened-i me’lemiyle 

sâbit olduğundan vâki’ olan müdâhele ve ta’rizin men’ıni talebi derim didikde müdür 

mûmâileyh İbrahim Efendi dahî cevâbında zikir olunan onbeş re’isi eserler müteveffâ-yı 

merkûm Dimitri’nin terekesinden olduğunu ve vekelân-ı mûmâileyhâ Hacı Yani ve 

Livan Efendi’ler dahî cevablarında müekkil mûmâileyh Uluku Efendi mezkûr onbeş 

reisi eserler müteveffâ-yı merkûma hayatında virdiğini ve ba’del-vefât müekkilerimizin 

emânet ikrârları hakkındaki iddi’âsı semetdarın olub ibrâz olunan senedin aslı olmadığı 

ve mezkûr eserler ilel-vefât müteveffâ-yı merkûmun malı bulunduğum ve ibrâz idilmiş 

defterde ve da’valarında mezkûr eserlerin eşkâline gayr-i muvâfık bulunduğu ve 

eserlerin herhalde teslimini ve emânet da’vâsı’nın reddini talebi ideriz deyu iddi’â 

ittiklerinde vekil vekil Yorgi Lâzaridi Efendi ifâdesini tekrarla eşkâl-i müberriz defterde 

muharrir eserler hükümet ma’rifetiyle ve kefâlet tarîkiyle teslim idilmiş vel-yevm 

mevcud ve vasf-ı ve eşkâlleri ma’lum olan mezkûr onbeş reisi eserlerin bi’l-vekâle 

isbâtına hâzır olduğunu ve müberriz-i tercümede muharrir Tabib Vasîl musebusi Vasîl 

Hursafidi ve bâba Develioğlu Yorgi ve Mihâil Fulusi ve Vasîl çelebi ve Endebirba oğlu 

Lazar Lâzaridi ve Pavlî oğlu Vasîl ve Bodrumlu Heralembos Nakar ve İsni’ânus oğlu 

Elfetreyadi ve Kayalı İgabet Veli Kerte oğulları Vasîl Velvized ve Hacı Nikola Leyizidî 

Efendi ve Megri mahkeme-i bidâyet i’fâsı Dimustuklu Efendi veled-i Hurlitolu şahidleri 

olub bunlardan başka şahid olmadığını ve şuhud-ı merkûmundan Bodrumlu Heralembos 

Nakaryadi ve Vasîl Hursafidi nâm-ı kimesneler hâzır olduklarından istima’larını talebi 

iderim didikde Bodrumlu olub Megride mütemekkin teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum 

milletinden ticaretle meşgul Heralembos Efendi veled-i Endun Nakaryadi meclîs-i şer’a 

hâzır olub iştihad olundukda geçen bin üçyüz ondokuz sene-i maliyesi Mart ayı 

içerüsünde müteveffâ Katırcı Ergeri oğlu Dimitri veled-i Kosti Yunan devlet-i 

teb’asından Megride mukîm tüccardan Uluku Efendi müstekıllen malı olan onbeş reisi 

Eser hayvanlarını bana emânet tarikiyle mezkûr işletmek üzre virdi şahid ol bizde 

emânet tarikiyle mezkûr onbeş reisi eserleri aldım ve senedi dahî virdim müteveffâ’nın 

bu ikrâr ile ba’del-vefât vereselerinden zevce-i mezbûre Hursafine ve kız karındaşları 

Eşhadulla ve Marulla’dan her biri yigirmi altı Kanun-ı evvel üçyüz ondokuz sene-i 

maliyesi tarihinde metropolid vekili huzurunda mezkûr onbeş reisi eserler Uluku 

Efendi’nin malı olduğunu ve kendülerinin bir güna hakk-ı müdahilleri olmadığını ikrâr 

ve i’tiraf ittiklerine şahidim ve şehâdet iderim didiğini ve diğer şahid Megri kasabasında 
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mütemekkin teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın milleti merkûmesinden Vasîl veled-i 

Hursafidi bi’lvürud bin üçyüz ondokuz sene-i maliyesi Kanun-ı evvelinde Yigirmi 

altıncı günü müteveffâ Katırcı Dimitri’nin kız karındaşları Marulla ve Eşhadulla’dan 

her biri nezdine gelerek karındaşımız müteveffâ Dimitri’nin terekesinden dolayı 

hükümet ma’rifetiyle Uluku Efendi’ye onbeş reisi eser virildi bu eserler Uluku 

Efendi’nin malıdır bizim bundan dolayı Uluku Efendi’de hakkımız yoktur şu senedi 

imza it diyerek bana gösterdilerinde ikrârları vechle mezkûr Heralembos Efendi 

müdde’î Uluku Efendi ile müşterek olduğu gemürlerini çenger miri ormanlarında 

çardak zeynun iskelesine yüz okası sekiz guruşa indirmek üzre mukâvele iderek 

olvechle dörtbeş mâh-ı îcâr tarikiyle zikr olunan eserleri müteveffâ işitmişdır bundan 

dolayı şahid 

S.NO:166 

Merkûm Heralembos müdde’î Uluku’nun hemşeriki ve hemde anın infâkıyla 

idâre olunduğundan şehâdetini kabul itmeyeceğini ve diğer şahid Vasîl Hursafidi’nin 

şehâdeti hakkında ihtiraz ve erâsiye sonra söyleyeceğini dermeyân eyledikde Vekil 

Yorgi Lazâridi ifâdesinde vekil Hacı Yani Efendi’nin müekkileleri Eşhadulla ve 

Marulla’dan her biri istima’ olunan şahidlerin şehetleri vechle müdde’âya katırların 

müekkilemin malı olduğunu ikrâr ve bu yolda sened virmiş olduklarından bu bâbda ki 

iddi’âsına iltifat olunmak zabt-ı sâyıkda esâmileri muharrir şahidlerden istifa tevzil-

fetriyadi veled-i Endebirya ve Mihail Felyosi veled-i Yorgi liecliş-şehâde hâzır 

bulunduklarından … istemilerini taleb itmekle şuhud-u merkûmeden ve teb’a-i devlet-i 

‘aliyyeden ve Rum milletinden istifatüz el-Fetreyodi veled-i Endun ledil-istima’-ı 

müdde’â onbeş re’isi eser müstekıllen müdde’î Uluku’nun malı ve mülkü olduğunu ve 

müehhiran Katırcı Dimitri veled-i Kosti’ye vefâtından mukaddem emânet tarikiyle 

virmiş olduğunu ve müteveffâ-yı merkûm Dimitri bu suretle zikr olunan onbeş re’isi 

eseri merkûm Uluku’dan emâet tarikiyle olub işlemekde bulunduğu ikrâr ve i’tiraf 

eylediğini bi’lur ve şehâdet eylerim didi diğer şâhid teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın 

milleti merkûmesinden Kazurcu Endebirya oğlu Lâzaridi veled-i Endebirya hâzır olub 

iştihad olundukda müteveffâ Katırcı Dimitri veled-i Kosti bin üçyüz ondokuz senesi 

şehr-i Mart ayı içerusunde o vefât Hacı Yani Efendi’nin yazuhanesinde müekkil 

Uluku’den işletmek üzere emânet tarikiyle onbeş re’si eser almış olduğuna dâir bir kıt’a 

sened tahrîr imza iderek bana da böylece şâhid olmak üzre senedin zîrini imza itmek 

içün teklifde bulundu bize müteveffâ-yı merkûmun bu suretle ikrâr ve ifâdesine şehâdet 
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iderim didi diger şâhid teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın Rum milletinden ve Terzi 

esnafından Filyos oğlu Mihal veled-i Yorgi liecliş-şehâde meclîs-i şer’a hâzır oldukda 

lediş-şer’î müdde’âya onbeş re’isi eseri müteveffâ-yı merkûm Katırcı Dimitri veled-i 

Kosti işletmek üzre emânet tarikiyle müekkil-i merkûm Uluku’dan aldım diye bin üçyüz 

ondokuz senesi Mart’ında ikrâr eyledi vasî müteveffâ-yı merkûmun vefâtından sonra 

vereselerinden zevcesi ve iki hemşiresi bu isterler merkûm Uluku’nun malı olduğunu ve 

kendulerinin ‘alâka ve müdhalleri olmadığını i’tiraf iderek bir kıt’a senedi tanzim ve 

bize şâhid olmak üzre sened-i mezkûrun zîrini imza eyledim ve mezkûr senedi ibrâz 

olunmuşdur senedi mezkûrun münezzeri hayatına şâhidim ve şehâdet iderim dedi vekil 

Hacı Yani Efendi şuhud ve müsteme’a müdde’â behâsı tevessif itmediler ve 

müteveffâ’nın ikrârını şehâdet itdiler bu ise sebeb-i mülk olamaz ve kendu deka tecide 

imza olunan sened-i muvazı’adır müekkil Uluku Efendi vereselere vesâirelerine sizin 

pârenizi ben vireceğim deyu ikrârda bulunduğunu müdâfi’aten dermeyân ve diger vekil 

Livan Efendi ile müdür mûmâileyh şuhud-ı müsteme’anın adetleri mechul 

bulunduğundan tezkirelerini taleb ittiler vekil Lâzaridi Efendi kelâma itidarla 

müdde’âya isterlerin o sâki tanzim idulub mahkemeye ibrâz olunan senede muharrirdir 

Hacı Yani Efendi’nin müdafa’asında bu iddi’âyı ve sened-i mezkûrun sıhhatını teyid 

ider deyu şuhud-ı müsteme’anın tezkiyelerini taleb idecek usül-i mahzu’asına tatbîkan 

şahidun-ı merkûmun evvele-i bâverka-i müstevre Megri kasabası Demuye Ronde’ıye 

meclîsi re’isi Deyunseyus Efendi ile a’zâları Hacı Eposetul Vasîli Yadi ve Yorgi ve 

Vasîl Efendi’lerden seran ve ba’de Megri kasabası Hristiyan Mahallesi ahâlisinden 

Urtallı oğlu Ergeros ve Kocı oğlu Endun ve Bezu oğlu İstilyanus Efendi’lerden dahî 

‘alenen ledit-tezkiye makbülü’ş-şehâde idükleri iş’ar ve ihbar olmağın mucebince 

müekkilelerine izâfetle vekilan-ı mûmâileyhâ Livan Mahallis ve Hacı Yani Efendi’ler 

ile müdür mûmâileyh İbrahim Efendi’den her biri zikr olunan ister da’vâsından dolayı 

müdde’î mûmâileyh Uluku Efendi’ye izâfetle vekil Lâzari Efendi musarıza menı’ 

olundukları tescîl ve kaza-i mezkûr mahkeme-i şer’iyesinden okundu fi’l-yevm el-

hâmisü vel’ışrin min şehr-i Zil-ka’adetü’ş-şerife liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve 

elf. 

S.NO:167    

B.NO:20 

An asl Kıbrıslı olub Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri kasabasında sâkin 

Zenci Abdâh bin Hayrâh kaza-i mezkûr Hükümet Konağında mahkeme-i şer’iye’ye 
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mahsus oda da ma’kud’-ı meclîs-i şer’imizde kaza-i mezkûre tâbi’ Günlükbaşı karyesi 

ahâlisinden Sisa oğlu Ahmed bin Mehmed Ali hâzır olduğu halde üzerine da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idub yedimde nakden malım iken bundan dört sene mukaddem sirkat 

itdirdiğim siyah tüylü dikmen boynuzlu tahminen üç yaşında olmak üzre müdde’î 

‘aliyye-i merkûm yedinde bulmamla süâl olunub hayvan-ı mezkûremi bana teslim 

eylemesini kıbel-i şuru’dan tenbih olunmak matlubumdur didikde oldahî cevâbında 

hayvan-ı mevsuf-ı mezkûreyi bundan üç sene evvel karyemizden Katur Hasan oğlu 

Hasan Hüseyin nâm-ı kimesneden onbeş aded seym-i mecîdiye semen-i medfu’ 

mukâbi’linde isterâ eyleyub olmevrusler el-yevm hayvan-ı mezkûr seran malı olduğunu 

ifâde ve beyân itti müdde’î merkûm dahî hayvan-ı mezkûrı üç aylık iken merkûm Hasan 

Hüseyn’in kız karındaşı Hatice Hatun’dan hibeten almış olduğunu ve bundan dolayı 

hayvan-ı mezkûreyi üç sene temellük ve tasarruf iderek bir veche muharrir sirkat 

ittirmiş olduğunu ve iddi’âsını isbâta hâzır bulunduğunu dermeyan müdde’î ‘aliyye’den 

merkûm Hayrâh da’vâsını iddi’âsı vechle isbat ittiği takdîrde razı olacağını söylemekde 

müdde’î mezbûrden müdde’âsına mutâbık bi’line taleb olundukda her biri  mezkûr 

Günlükbşı karyesinden Hacı İsmail oğlu Hacı Ahmed bin Hacı İsmail ve Musa oğlu Ali 

bin Musa nâm-ı kimesneler liecli’ş-şehâde meclîs-i şer’i hâzıran olub ledil-istima’ 

hayvan-ı mevsuf mezkûr Katur Hasan kızı Hatice’nin malı olub müdde’î mezbûr 

Hayrullah’a virdim anın malıdır deyu ikrâr eylediğini ve dört sene evvel hayvan-ı 

mezkûr sirkat olunuduğunu ve işbu meclîs-i şuru’da mu’âyene olunan siyah tonda 

dikmen boynuzlu yedi yaşındaki mezkûr öküz müdde’î Hayrullah’ın malı olduğunu 

bi’lur ve şehâdet iderüz deyu edâyı şehâdet-i şer’iye de bulunmaları üzerine şâhidân-ı 

merkûman evvelen mensub oldukları Günlükbaşı karyesi muhtar ve hey’eti 

ihtiyâriyesinden seran ve ba’de karye-i mezkûr ahâlisinden Kara Ahmed oğlu İbrahim 

bin Ahmed ve Hayre oğlu Osman bin Mustafa’dan ‘alenen ledit-tezkiye adil ve 

makbulü’ş-şehâde oldukları ihbâr ve tasdîk olunmağın mucebince bir veche muharrir 

müdde’âya öküzü ‘aynen müdde’î merkûm Zenci Abdullah’a edâ teslime müdde’î 

‘aliyye-i merkûm Ahmed’e tenbih olunduğu tescîl ve Megri mahkeme-i şer’iyesinden 

i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâminü vel’ışrin min şehr-i Muharremü’l-haram 

liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:21 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Manastır karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Osman Efendi oğlu Mehmed Efendi ibn-i 



 375

Osman Efendi’nin verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Hatice binti Ahmed Efendi ile 

salebi sagîr oğlu Şükrü ve salebiye-i sagîre kızları Neslihan ve Alime ve Emine ve diger 

zevce-i menkûha-imetrukesi Durkadın binti Osman ile mezbûreden mütevellid salebi 

sagîr oğulları Osman ve Ali ve Rıza ve Mehmed’e muhassıra olduğu ‘ınde’ş-şer’illânur 

zâhir ve nümâyan oldukdan sonra sagar-i merkûmundan Şükrü ve Süleyman ve Alime 

ve Emine’nin vasî mensubeleri Anaları Hatice ile Osman ve Ali ve Rıza ve Mehmed’in 

kezâlik vasî mensubeleri Anaları Durkadın’ın ma’rifetleri ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve 

taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân 

olunur tahrîren fi’l-yevm ahdî ve ‘ışrin min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ahdî ve 

‘ışrin selâsemiete ve elf. 

1/Kebîr kazgan      /80 

1/Kebîr tencere      /23 

1/Kebîr mub       /55 

2/İlegen       /38 

1/Fenavez       /9 

2/Tava       /3 

1/Hebge       /14 

1/Kahve degirmeni      /20 

1/Danalı mor sığır      /163 

1/Keçi aded       /49 

1/Kilim       /50 

2/Bağ kıye       /15 

4/Çuval       /40 

1/Çul        /20 

2/Yorgan       /30 

2/Yasdık       /10 

1/Döşek       /10 

1/Şetle       /5 

2/Sandık       /25 

1/Kapaklı çanak      /10 

1/Helke       /6 

1/Tencere       /7 

2/Sırça taşı       /2 20 
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1/Tabak       /5 

1/Çanak       /3 

1/Sagîr toprak küp      /5 

2/Tarak dişi       /1 30 

Müsta’mel sini      /10 

S.NO:168 

1/Sini        /60 

1/İlegen       /17 

1/İleğen ma’ ibrik      /18 

1/Kebîr çanak      /9 

1/Kadayıf tebsisi      /9 

Kayaklı tas       /27 

1/Tabak       /11 

1/Kulyalu tas       /5 

1/Çanak       /4 

1/Su tası       /4 20 

1/Cezve ma’ tabak      /10 

1/Tek tüfenk       /90 

1/Kantar       /43 

1/Kebîr bıçak       /17 

1/Gazan       /59 20 

1/Sarı sığır       /167 

1/İrkek tanalı kara sığır     /206 

1/Üç yaşında düge      /122 

4/Arı koğanı       /92 

1/Merkeb       /140 

1/Sitre baltun       /21 

1/Kilim       /25 

1/Kayaklı çanak      /11 

1/Havan       /16 

10/Mezru’ hınta kile      /70 

15/Mezru’ hınta kile      /100 

29/Megride mevcud anbar şi’ır kile    /94 20 
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10/Def’a hınta kile      /70 

1/Kolonlu kısrak       /320 

1/Sekiz yaşında kebîr kısrak     /300 

1/İki yaşında doru kısrak     /235 

1/Bir yaşından çıkma sarı tay    /200 

Gazi oğlu Molla Mehmed zimmetindeki nakid olub tahsil olunan /364 10 

Yekünü -------------------------------------------------tereke  

               3647 guruşu 

Minhâ --------------------------------------------------el-ihrâcat  

Dört re’isi kısrakların Dalaman’dan getirilmesi içün virilen ücret olub Üzümlülü 

Mahmud ve Dalamanlı Osman virilen /111 20 

Mezkûr kısrakların han kirası ve saman parası   /12 

Resm-i kısmet    /88 

Dellâliye     /70/20 

Kaydiye     /5 20 

Pul behâ     /12 10 

Sahîhü’l-bâki     /guruşu/3347 10 

Hissa-i zevce-i mezbûre Hatice    /209 08 

Hissa-i ibn-i sagîr Şükrü     /532 20 

Hissa-i binti Süleyman     /266 10 

Hissa-i binti sagîr Alime     /266 10 

Hissa-i binti sagîre Emine     /266 10 

Hissa-i zevce-i mezbûre Durkadın    /209 08 

Hissa-i ibn-i sagîr Osman     /532 20 

Hissa-i ibn-i sagîr Ali Rıza     /532 20 

Hissa-i ibn-i sagîr Mehmed     /532 20 küsur pâre/4 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevcât-ı mezbûran Hatice ve 

Durkadın’a isâbet iden ikiyüz dokuz guruş sekiz pâre’den dörtyüz onsekiz guruş onaltı 

pâre yedlerine teslim olunarak hissa-i ebun-ı sagîran Şükrü ve Osman ve Ali Rıza ve 

Mehmed’e isâbet iden beşyüz otuz iki guruş yigirmi pâre’den ikibin yüz otuz guruşla 

hissa-i bitan-ı mezbûran Süleyman ve Alime ve Emine’ye isâbet iden ikiyüz altmış altı 

guruş on pâre’den yediyüz doksan sekiz guruş otuz pâre ki cem’an ikibin dokuz yüz 
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yigirmi guruş otuz pâre îtam sandığına teslim olunduğunu müdür mûmâileyh’in inhâsı 

üzerine şerh verildi. 

S.NO:169    

B.NO:22 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Karaçulha karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Kebîrbez oğlu Hasan bin Ahmed ibn-i 

Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Zeyneb binti Ahmed Ali ile salebi 

kebîr oğlu İsmail ve Ahmed ve salebi sagîre oğlu Hüseyin ve salebiye-i kebîre kızları 

Hatice ve Aişe ve Emine ve salebiye-i sagîre kızı Hava’ya muhassıra olduğu ‘ındeş-

şer’illânur tahakkukundan sonra sagîran-ı mezbûranın vasî mensubeleri liebeveyn er 

karındaşları İsmail’in ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve 

furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân 

olunur tahrîren fi’l-yevm ahdî vel’ışrin min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti esnî ve 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Erkek deve re’si      /600 

1/Öküz çift       /500 

1/Buzağlı sığır      /200 

1/Erkek merkeb      /200 

2/Müsta’mel kilim      /80 

1/Keçe       /20 

1/Çul        /20 

2/Çuval       /20 

1/Torluk keçe       /30 

5/Mahas  kın       /50 

10/Mezru’ hınta kile      /70 

5/Şi’ır kile       /20 

10/Sevâhilde mezru’ hınta kile    /70 

1/Degen bâb       /500 

Hırdavât-ı münezzil      /40 

Yekünü --------------------------------------------------tereke 

       2420 

Minhâ --------------------------------------------------el-ihrâcat  

Sahîhü’l-bâki       /2295 20 
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Hissa-i zevce-i mezbûre Zeyneb    /286 37 

Hissa-i ibn-i kebîr İsmail     /401 28 

Hissa-i ibn-i kebîr Ahmed     /401 28 

Hissa-i ibn-i sagîr Hüseyin     /401 28 

Hissa-i binti kebîr Hatice     /200 34 

Hissa-i binti kebîre Aişe     /200 34 

Hissa-i binti kebîr Emine     /200 34 

Hissa-i binti sagîre Hava     /200 34 küsür pâre/2- 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan hissa-i zevce-i mezbûre Zeyneb’e isâbet 

iden ikiyüz seksen altı guruş otuz yedi buçuk pâre ile hissa-i Benan-ı kebîran İsmail ve 

Ahmed’e isâbet iden dörtyüz bir guruş yigirmi sekiz pâre ve hissa-i bintân-ı kebîretân 

Hatice ve Aişe ve Emine’ye isâbet iden ikiyüz guruş otuz dört pâre ki cem’an bin 

altıyüz doksan iki guruş otuzbeş buçuk pâre yeden yed teslim olunarak hissa-i ibn-i 

sagîre Hüseyin’e isâbet iden dörtyüz bir guruş yigirmi sekiz pâre ile hissa-i binti sagîre 

Hava’ya isâbet iden ikiyüz otuz dört pâre ki cem’an altıyüz iki guruş îtam sandığına 

teslim idilmek üzre vasî mezbûr İsmail yedine lieclil-hıfz tevdi’ olunduğu müdür 

mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi.(muhallefâtı bi’l-vurud veresesine 

virilmişdir.) 

S.NO:170    

B.NO:23 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına tâbi’ Megri Kazası’nın 

Gökben karyesi ahâlisinden olub İkinci Orduyu Hümâyun’un Onbirinci Süvari 

Alayı’nın Dördüncü Bölüğü’nün Birinci hemiyesi efrâdından iken yükre vefât eylediği 

Orduyu Hümâyun mezkûr müşiret-i celîlesi’nin eş’arına ‘atfen livâyı mezkûr 

mutasarrıflığından vârid olan tahrîrat-ı ‘aliyesinde emru Erenbor buyurulan Karaoğlan 

oğlu Abdâh bin Mehmed Ali’nin verâseti babası merkûm Mehmed Ali bin Yusuf’a 

muhassıra olduğu ve merkûm Mehmed Ali’den ma’adâ müteveffâ-yı merkûm 

Abdullah’ın terekesine müstehâk âhir-i vârisi olmadığı her biri karye-i mezkûr 

sâkinlerinden Osman Kahya oğlu İsmail bin Osman ve Molla Omer oğlu Salih bin 

Mehmed’den her birinin ber nehiç-i şer’î vâki’ olan şehâdetleri üzerine şidan-ı 

merkûman usul-i mevzu’asına tatbîkan kezâlik karye-i mezkûre ahâlisinden Kara 

Ahmed oğlu Osman b. Mustafa ve Nasuh oğlu Ramazan bin Abdâh nâm-ı 
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kimesnelerden seran ve ‘alenen ba’det-ta’dil vet-tezkiye mucebince verâset-i mezkûre 

hüküm olunduğu kaza-i mezkûr mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-

yevm es-sâlisü vel’ışrin min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ahd-i esnâ-yı ve ‘ışrin 

ve selâemiete ve elf. 

B.NO:24 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri kasabasının Kesikkapı Mahallesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Kemâhlı İbrahim Efendi ibn-i Hacı 

Mehmed’in salebi sagîr oğlu Ali ve salebiye-i sagîre kızı Müzeyyen’in tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf ve istikâmetile mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdire idügi 

zil-kitabda mektubü’s-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve 

mütehakkık olan sagîran-ı mezbûranın liebeveyn er karındaşları Şükrü Efendi ibn-i 

İbrahim sagîran-ı merkûman Müzeyyen ve Ali’nin vakt-i rüşd ve sedârlarına degin 

kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyeti 

mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm 

itmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ vel’ışrin min 

şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ahd-i esnâyı ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Muhtar-ı sânisi İsmail. 

Megri kasabası muhtar-ı evveli Musa çavuş. 

B.NO:25 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Dodurga karyesi 

ahâlisinden sahib-ü arz-ı hâl Şaylı oğlu Eşref bin Hüseyin meclîs-i şer’işerif olunurda 

kezâlik karye-i mezkûr sâkinelerinden İz oğlu kerimesi Bekir Yalef Ümmügülsüm binti 

Osman muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idub mezbûre Ümmügülsüm 

kendü hüsn-i rızasıyla necelle-i tenzu’ itmek üzre eniştem Kralya karyesinden Elikiri 

oğlu Hacı Mehmed mahdumi Hüseyn’in hânesine gelerek keyfiyetini bana haber 

virmeleri üzerine bendahî mezkûreyi teveccüh ve akd-i nikaha talib olmamla 

mezbûrenin tarafından Dodurga karyesinden Gök Yusuf oğlu Mustafa bin Ahmed ve 

benim tarafımdan Kralya karyeli Elkiri oğlu Bayram bin İsmail vekil olarak hâne-i 

mezkûrede geçen bin üçyüz yigirmi sene-i hicriyesi Ramazan Bayramı’nın beşinci 

cum’airtesi günü yine Kralya karyesinden Elkiri oğlu Bayram bin Hasan vr Yeradrı 

Yusuf bin Hasan ve Dodurga karyesinden Gök Yusuf oğlu Yusuf bin Ahmed nâm-ı 

kimesnelerin şehâdet ve muhassırıyla Elkiri oğlu Molla Hüseyin dörtyüz elli bir guruş 
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mihr-i müeccel-i tesmiyesiyle mezbûreyi bana akd-i fekah ve tezevvüc eyleyüb ol 

vechle mezbûre zevce-i menkûha-igayr-i mezkul beham olduğu halde nüfusunu bana 

teslim ve hukuk-ı zevciyete müracât itmek üzre kıbel-i şuru’dan tenbih olunmasını 

matlubumdur didikde gabes-süâl-i mezbûre dahî cevâbında müdde’î merkûm Eşref 

kendüsini cebren kaldırub Kralyalı Elkiri oğlu Hacı Mehmed’in hânesine getürmüş 

olduğunu ve böyle bir akd-i nikahdan ma’lumâtı olmadığı gibi merkûmun hakkında 

cezâ da’vâsı ikâme eylemiş olduğunu beyân ve akd-i nikah-ı mezkûr müdde’âsını 

külliyen inkâr idecek müdde’î merkûm Eşref’dan iddi’âsına mutâbık birine-i şer’iye 

taleb olundukda ‘adul-ı ihrar-ı ricâl-i müslimeynden ve Kralya karyesi ahâlisinden 

Bayram bin İsmail- 

S.NO:171 

Bin Hüseyin liecli’ş-şehâde meclîs-i şer’a hâzır olub geçen bin üçyüz yigirmi 

sene-i Hicriyesi Ramazan Bayramı’nın beşinci cum’airtesi günü karyemizden Hacı 

Mehmed oğlu Hüseyn’in hânesinde bin müdde’î Eşref tarafından vekil olarak hâzıra-i 

mezbûre Ümmügülsüm’i hüsn-i rızasıyla ve dörtyüz elli bir guruş mihr-i müecceti 

tesmiyesiyle muhâsır-ı şuhudda vekâletim hesabiyle mezbûr Eşref’e tezevvüc ve tenkih 

eyledim didikde diger şâhidler Dodurga karyesinden Gök Yusuf oğlu Yusuf bin Ahmed 

bin Ali ve yine Kralya karyesinden Elkiri oğlu Mehmed bin Hasan bin Hüseyin ve yine 

Elkiri oğlu Mehmed Yusuf bin Hasan bin Hüseyin liecli’ş-şehâde hâzırun olub eşşehad 

olunduklarında mezbûre Ümmügülsüm’i Kralya karyesinde Hacı Mehmed oğlu 

Hüseyin Efendi’nin hânesinde mezbûre kendi hüsn-i rızasıyla ve dörtyüz elli bir guruş 

beher-i müecceli tesmiyesiyle geçen bin üçyüz yigirmi sene-i hicriyesi şehr-i Ramazan 

Bayramı’nın beşinci cum’airtesi günü müdde’î merkûm Eşref’e bizim huzurlarımızda 

akd-i nikah olunuduğuna ve Hacı Mehmed oğlu Hüseyin Efendi tarafından nikahı icrâ 

kılındığına şahidleriz ve şehâdet dahî ideriz deyu her biri münfekkül-lafza vel-ma’nâ 

bi’l-muvâcehe ber nehic-i şer’î edâyı şehâdet-i şer’iye ittiklerinde usul-i mevzu’asına 

tatbîkan şahidun-ı merkûmun evvelen bâverka-i müstevre Dodurga Kralya karyeleri 

muhtarı ve hey’eti ihtiyâriyesinden seran ve ba’de Manastır karyesinden Molla Mehmed 

ve Megri kasabasında Kahveci İsmail Ağa’dan ‘alenen ledit-tezkiye adl-i makbulü’ş-

şehâde idükleri iş’âr ve ihbâr olunmağın mucebince akd-i nikah-ı mezkûr müdde’âsına 

ba’del-hüküm hukuk-ı zevcine müracât itmek üzre mezbûre Ümmügülsüm’e tenbih 

olunduğu Megri mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâminü 
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vel’ışrin min şehr-i Muharremül-haram liseneti ahd-i esnâyı ve ‘ışrin ve selâsemiete e 

elf. 

B.NO:26 

Megri kasabasının Kesikkapı Mahallesinde sâkin Osman Efendi zâde Osman 

Efendi ba’det-tahiyyetül-vâfiye inhâ olunurki Megri kasabasında kâin Hasan Paşa nâm-ı 

değer Osman Efendi câmi’i şerif-i hitâbet cehtini bundan akdem ceht-i mezkûreye 

munsarıf Mehmed Halife ahfâdından Salih Efendi ‘udesine livecih buyurulmak üzre bir 

kıt’a i’lâm-ı şer’î ve meclîs-i idâre-i mazbatası tanzim ve canib-i livâ’ya arz ve takdim 

olunmuş isede âhiren evkâf-ı Hümâyun-ı nezâret-i celîlesinden müzeyyelen tebliğ 

buyuran / 14 Nisan /319 tarih ve dokuz numaralu tahrîrât-ı ‘aliyyeden hitâbet-i mezkûre 

Mehmed Efendi ‘‘uhdesinde mukayyıd bulunduğu irâde ve iş’ar buyurulmakdan nâşı 

bugda mümâileyh Osman Efendi’nin oğlu Mehmed’in ceht-i mezkûreye nâhil olduğu 

cehtiyle bi’l-imtimam zâhir ve nümâyan olan eyliyet ve istihkâkınıza binâen hitâbet-i 

mezkûre özrünüze tevcih ve bir kıt’a berât-ı ‘alişan sandıka ve ihsan buyurulmak üzre 

meclîs-i idâre-i livâ’dan bi mazbata-i nezâret-i müşârun ileyhâya arz ve takdim 

kılınmağla icâb iden merasile-i şer’iyenin i’tâsı / 20 Mart / 320 tarih ve onsekiz numralı 

emirnâme-i Ali’i mutasarrıf eğermide emir ve izbar buyurulduğundan olvechle berât-ı 

‘alişan-ı şerif sudurına degin câmi’i şerif-i mezkûrde cema’at-ı müslimeyn’e salat-i 

cum’a ve aydın kaldırmak üzre işbu merasile-i Megri Kazası benâbet-i şer’iyesinden i’tâ 

olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâminü vel’ışrin min şehr-i Muharremü’l-haram lisneti 

esnâ vel’ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:27 

Tahakkuk-ı ‘ınder-i şer’uye binâen husus-ı âtil-beyân-ı mahallinde zabta ve 

istima’içün kıbel-i şuru’dan me’zünen i’zâm olunan Megri Kazası mahkeme-i şer’iye 

kâtibi Halil Efendi ibn-i Hasan Aydın vilâyeti dâhilinde Megri kasabasının Hristiyan 

Mahallesinde vâki’ Borgallı oğlu müteveffâ ve esbi’lin hânesine varub ‘akd-i meclîs-i 

şer’î âlî ittikde kasaba-i mezkûrin mahalle-i mezkûre ahâlisinden ve Rum milletinden 

iken bundan akdem fevt olan Borgallı oğlu Vasîl veled-i Yorgali’nin salebi sagîr 

oğulları Deyunseyos ve Yani ve Yorgi ve salebiye-i sagîre kızları Hursaneti ve 

Mariye’den her birinin bi hüccet-i şer’iye vasî mensubeleri vâlideleri hâne-i mezkûrde 

sâkine Kelyu binti Yani meclîs-i ma’kud mezkûrde kasaba-i mezkûrde sâkin Rodoslu 

Hocazâde Hacı  

S.NO:172 
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Mehmed Efendi muhassırında bi’lvesâye ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ider ki 

Megri kasabasının Hükümet konağı karbında vâki’ şarken Endun Lâzaridi Efendi arsası 

ve garben tarîk-i âm ve Vasîl Tedusiyadi zevcâsı Mariye arsası ve mebnuben tarîk-i âm 

ve Yani Burgalidi arsasıyla mahdud tahmînen dokuz yüz zira’ı arsa ilel-vefât vasîleri 

olduğum îtam-ı merkûmun mevrusleri ve bâbaları zevcim müteveffâ-yı merkûm Vasîl 

Burgalidi’nin müstegıllen taht-ı temellük ve tasarrufunda olub ba’d-i vefâta necle-i 

salebi kebîr oğlu Kostanti ve salebi sagîre oğulları Deyunseyos ve Yani ve Yorgi ve 

salebiye-i kebîre kızları Desine ve Doduri ve salebiye-i sagîre kızları Hursaneti ve 

Mariye’ye mevrus olub lâkin vasîleri olduğum sagîrun-ı mezbûrunun infak ve eksâya 

vafî bâbaları ve mevrusleri müteveffâ-yı merkûmdan mevrus ve müntekıl ‘ukkari 

olmadığı gibi bendahî fakire ve ma’sire ve sagîrun-ı mezbûrun dahî nafaka ve kisveye 

eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olmağla arsa-i mahdude-i mezkûreden sagîrun-ı mezbûrunun 

hissa-i şâyi’alarının zaruret-i nafakası içün semen-i mislî ile mûmâileyh Hacı Mehmed 

Efendi’ye beyi’ ve temlik-i teslime ve tahtından sagîrun-ı mezbûrunun nafaka ve kisve 

vesâir levâzım-ı zarûriyelerine harcu sarfa kıbel-i şuru’dan bana izin virilmek bi’l-

vesâye matlumumdur didikde me’li takrîrine mutâbık kaza-i mezkûr demuye rutde’ıye-i 

meclîsinden bir kıt’a şehâdetnân ibrâz ve erâesiyle zîl vesîkada isimleri muharrir 

kesan’ın ihbârlarıyla vasî mezbûrenin takrîr-i meşrusı vâkı’a mutâbık ve nefsü’l-emr 

muvâfık olduğu anlaşılmağın mucebince arsa-i mahdude-i bi hükmil-münâsaha-i tattiş-

şer’iye doksan altı sehim olub seham-ı merkûmeden ondörder sehimden kırk iki sehmî 

sagîrun-ı mezbûrun Kostanti ve Yani ve Yorgiye ve yedişer sehimden ondört sehmî 

dahî Hursaneti ve Mariye’ye isâbeti tahakkukundan sonra arsa-i mahdude-i mezkûrenin 

mecmu’unun bedel-i misli olduğu kesan-ı merkûmunun ihbâr ve şehâdetleriyle 

mütehakkık olan elli aded Fransız lirası üzerine sagîrun-ı merkûmunun vasî hissa-i 

erşiyeleri mûmâileyh Hacı Mehmed Efendi’ye beyi’-i temlik ve teslime ve semen-i 

makbuhasını sagîrun-ı mezbûrunun nafaka ve kisve vesâir levâzım-ı zarûriyelerine 

harcu sarfla izin virilmegin kâtib mûmâileyh’e mahallinde ketb ve istima’-ı şuru’la 

ma’an şer’işerif ‘avdetinde kıtbeti Ali vuku’uhâ inhâ ve takrîr itmegin mucebince mâ 

hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ vel’ışrin min şehr-i 

Muharremül-haram liseneti esnâ vel’ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Ve gayrihim Geryazi oğlu Dimitri veled-i Yani sarraf oğlu Tabib Vasîlâki Efendi. 

B.NO:28 
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Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Kesteb karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Kara Hasan oğlu Nasuh bin Süleyman ibn-i 

Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Fetane binti Murtaza ile ibn-i ehi 

kebîran Mehmed Ali ve Hüseyn’e muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve 

nümâyan oldukdan sonra Benan-ı eh-i merkûman Mehmed Ali ve Hüseyin’in taleb ve 

ma’rifeti şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı 

merkûmun terekesi defteridir ki bir veche âtîzikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm 

‘aşr min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Tulu deve re’si      /1263 

8/Keçi aded       /200 

1/Kara kilim       /40 

1/Beyaz ihram      /20 

1/Kahve değirmeni      /15 

40/Şi’ır kile       /160 

13/Ak darı kile      /65 

 

S.NO:173 

11/Hınta kile       /88 

2/Mecîdiye nişan      /21 

Nakd-i pâre       /198 

4/Kara çuval       /60 

1/Müsta’mel yağmurluk     /10 

1/Tek tüfenk       /105 

1/Sagîre sini       /42 

1/Tencere       /20 

Yekünü --------------------------------------------------tereke  

       2307 

Minhâ ---------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet    /57 20 

Kaydiye     /3 20 

Dellâliye     /46 

Pul behâ     /11 30 

Yekünü -----------------------------musarıf  
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           118 35 

Sahîhü’l-bâkî     /2188 5 

Hissa-i zevce-i Fetane     /547 1 

Hissa-i ibn-i ehi Mehmed Ali    /820 22 

Hissa-i ibn-i ehi Hüseyin     /820 22 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr 

olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Fetâne’ye beşyüz kırk yedi guruş bir pâre ve hissa-i 

ibn-i eh-i Mehmed Ali ve Hüseyin’e isâbet iden sekizyüz yigirmi guruş yigirmi iki pâre 

ki cem’an ikibin yüz seksen sekiz guruş beş pâre zevce-imezbûre Fetâne yedinde 

bulunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:29 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Boynuz karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Osman Kâhya ibn-i Kara Veli’nin verâseti 

salebi kebîr oğulları Veli ve Molla İbrahim ve Hasan ve Hüseyin ile salebi sagîr oğlu 

Süleyman ve salebiye-i sagîre kızı Emine’ye muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur zâhir 

ve nümâyan oldukdan sonra sagîran-ı merkûman Süleyman ve Emine’nin bi hüccet-i 

şer’iye vasî mensubeleri er karındaşları Molla İbrahim’in ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la 

tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm ahd-i vel’ışrin min 

şehr-i Muharremü’l-haram liseneti esnâ ve’ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Sekiz senelik degirmen icârı     /1600 

Bir bâb anbar       /400 

239/Keçi aded      /8000 

1/Erkek deve       /400 

1/Yanı taylı doru kısrak     /250 

1/Kara öküz       /100 

1/Kök öküz       /200 

Üç yaşında kara düge     /180 

1/Bir yaşında erkek dana     /50 

2/Erkek merkeb      /400 

4/Arı koğanı       /80 

20/Hınta kile       /160 

30/Şi’ır kile       /120 
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10/Kumdarı kile      /30 

30/Mezru’ hınta kile      /240 

35/Mezru’ şi’ır kile      /140 

Müsta’mel kırmızı kilim     /20 

1/Kızıl çuval       /20 

1/Müsta’mel seccâde      /10 

4/Kara çuval       /40 

1/Müsta’mel bir kat yasdık     /20 

1/Müsta’mel ihram      /10 

20/Mahas kın       /200 

S.NO:174 

1/Saban timuru      /10 

Hırdavât-ı münezzil      /40 

2/Kısrak aded       /1200 

Yekünü -----------------------------------------------el-emval vel-eşya  

       14580 

Minhâ -------------------------------------------------el-ihrâcat  

Tehcir-i tekeffün      /50 

Iskât-ı salât       /450 

Resm-i kısmet      /352 

Kaydiye       /21 30 

Dellâliye       /292 

Pul behâ       /18 

Sahîhü’l-bâki       /13396 10 

Hissa-i ibn-i kebîr Veli     /2435 26 

Hissa-i ibn-i kebîr Molla İbrahim    /2435 26 

Hissa-i ibn-i kebîr Hüseyin     /2435 26 

Hissa-i ibn-i kebîr Hüseyin     /2435 26 

Hissa-i ibn-i sagîr Süleyman     /2435 26 

Hissa-i binti sagîre Emine     /1217 26 küsur pâre/7 

Bi’lâda muharrir tereke-i şer’iye kâtibi Halil Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i benun-ı kebîrun Veli ve Molla İbrahim 

ve Hasan ve Hüseyin’e isâbet iden ikibin dörtyüz otuz beş guruş yigirmi altışar pâreden 
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dokuzbin yediyüz kırk iki guruş yigirmi dört pâre yedlerine teslim ve hissa-i ibn-i sagîr 

Süleyman’a isâbet iden ikibin dörtyüz otuz beş guruş yigirmi altı pâre ile hissa-i binti 

sagîre Emine’ye isâbet iden bin ikiyüz onyedi guruş otuz üç pâre ki cem’an üçbin 

altıyüz elli üç guruş ondokuz pârenin îtam sandığına teslimi zımnında vasî mezbûre 

Molla İbrahim yedinde mahfuz bulunduğu kâtib mûmâileyh’in inhâsı üzerine şerh 

verildi. 

B.NO:30 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Boynuz karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Osman Kâhya bin Kara Veli’nin salebi sagîr 

oğlu Süleyman ile salebiye-i sagîre kızı Emine’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan 

bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile 

mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdir idügi zîl kitabda mektubü’s-

sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîran-ı 

merkûmanın vakt-i rüşd ve sedârlarına degin taraf-ı şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî ber vechle muharrir vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini 

kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve ilzâm itmegin mâ vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

tahrîren fi’l-yevm ahd-i vel’ışrin min şehr-i Muharremul-haram liseneti esnâ ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. Ve gayrihim. 

Karye-i mezkûreden Bayram oğlu Ali. 

Boynuz karyesi muhtar-ı evveli Molla Hasan. 

S.NO:175    

B.NO:31 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât Geryaku oğlu Tufan veled-i Geryaku’nun salebi 

sagîr oğulları Mihal ve Vasîl’in tesviye-i umûrlarına kebel-i şuru’dan bir vasî nasb ve 

ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle 

‘‘uhdesinden vesâyeti gelmege kâdir idugi zîl kitabda mektubü’s-sâmi kesan 

ihbârlarıyla lediş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîran-ı merkûmanın liebeveyn 

er karındaşları Geryaku veled-i Tufan sagîran-ı merkûman Mihal ve Vasîl’in vakt-i rüşd 

ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche 

muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini edâya ta’ahhüd ve ilzâm 

itmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ min şehr-i 

Saferu’l-hayr liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf.ve gayrihim.fâlafat oğlu Mihal  
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Muhtar-ı evvel-i vekil-i Ağa Loduz oğlu Pavli 

B.NO:32 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Keçiler karyesi ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât iden Koca Ali oğlu Ahmed bin İbrahim’in salebi sagîr oğlu 

Mehmed’in tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim 

olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve her vechle ‘‘uhdesinden vesâyet-i 

gelmege kâir idügi zîl kitabda mektubü’s-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur 

zâhir ve mütehakkık olan sagîr-i mezbûrun öni babası Felli oğlu Bekir bin Hüseyin 

sagîr-i merkûm Mehmed’in vakt-i rüşd ve sedârına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve 

ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve ilzam itmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb 

ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti esnâ ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

Karye-i mezkûr muhtar-ı sânisi  

Keçiler karyesi muhtar-ı evveli Yusuf  

Derdütmegine arz-ı da’ı-i kemineleridir ki  

B.NO:33 

Tahakkuk-ı ‘ınder-i şer’iye’ye binâen hususi atil beyânı mahallinde ketb ve 

istima’içün kıbel-i şuru’dan me’zünen i’zâm kılınan Megri Kazası mahkeme-i şer’iye 

kâtibi Halil Efendi ibn-i Hasan kaza-i mezkûrde vâki’ Ahmed Gazi Medresesi müderrisi 

olub kaza-i mezkûrin İncir karyesinde sâkin Hacı İsmail Efendi ibn-i Hacı Yusuf 

hânesine varub akd-i meclîs-i şer’î âlî ittikde mûmâileyh Hacı İsmail ibn-i Hacı Yusuf 

meclîs-i ma’kud mezkûrde kaza-i mezkûr evkâf müdürü vekili İbrahim ibn-i Osman 

hâzır olduğu halde Megri Kazası Müftüsü Fekahetlü Hüseyin Hüsni Efendi ibn-i Hacı 

Mehmed muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta’bir-i anil-meram idub nezaret-i evkâf-ı 

Hümâyun mülükâneye mülhak evkâfdan Anadolu’da Menteşe Sancağına tâbi’ zikir 

olunan Megri Kazasında vâki’ Ahmed Gazi merhumun benâkerdesi olan medrese-i 

murur-ı zaman ve girud-ı ahkâm-ı ile müşerref harab olarak nedris-i nedrisden hâli bir 

halde gelmesinden dolayı müehhiran tarafımdan ta’mir ve ihbâr idilerek yedimde 

bulunan bin ikiyüz seksen iki sene-i hicriyesi tarihiyle müverrih ve müveşşih bir kıt’a 

berât-ı şerife ‘alişan mucebince medrese-i mezkûre mevruski ‘uhdeme tevcih ve ihsan 

buyurulmuş ve bir mantuk ferman-ı cenab halâ fenpenâhi medrese-i mezkûrde ta’lim ve 

tedris vazifesiyle iştigali itmekle iken çendüsine deyz ve bihükmetullahite’âlâ seyr-i 
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feraş olarak vazife-i tedrisiye’yi îfâ idemediğim gibi evladlarımdan da medrese-i 

mezkûrde neşr-i ‘ulum ve tedris-i mütekadder ehl-i ve erbâb olmadığından medrese-i 

mezkûr mevrusluğunu ta’lim ve tedrise ehliyet ve iktidârı müsellim olan ve hâlen kaza-i 

mezkûr müftüsi bulunan mûmâileyh Hüseyin  

S.NO:176 

Hüsni Efendi kendü hüsn-i rızasıyla terk ve kasrid ittim didikde mûmâileyh 

Hüseyin Hüsn-i Efendi dahî medrese-i mezkûrde bi’lâ kusur vazife-i tedrisiye’yi kemâ 

yenbeğî edâ ve îfâya ta’ahhüd ve kabul eyledim didiğini kâtib mûmâileyh mahallinde 

ketb ve istima’ ve ma’an mürsele emnâ-i şuru’la meclîs-i şuru’a gelub Ali vuku’uhâ 

inhâ ve takrîr itmegin mucebince bit-tescîl pâye-i serir-i i’lâya arz ve i’lâm olundu ol-

bâbda ve kalce-i ahvalde emru ferman lütuf ve ihsân hazret-i velil emrindir fi’l-yevm 

es-sâminü min Saferu’l-hayr liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:34 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi 

ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan Kakık oğlu Tufan veled-i Geryaku’nun salebi 

sagîr oğulları Mihal ve Vasîli’den her birinin tesviye-i umûruna bi hüccet-i şer’iye vasî 

mensubeleri liebeveyn er karındaşları kebîr Yaku veled-i Tufan kaza-i mezkûr 

mahkeme-i şer’iye odasında ma’kud meclîs-i şer’işerif olunurda takrîr-i kelâm ve ta’bir-

i anil-merâm idub Megri Kazası’nın Kesikkapı Mahallesinde vâki’ etrâf-ı eb’ası şerkan 

Kalcu oğlu Tufan muğâzesi garben Fevlâkî Hacı Kostanti muğâzesi şemâlen tarîk-i âm 

cenûben Kralyalı zâde Hacı Halil Efendi havlisi ile mahdud ma’ havli bir kıt’a dıvarlı 

arsa ilel-vefât pederim müteveffâ-yı merkûm Tufan’ın müstekıllen taht-ı temellük ve 

tasarrufunda olub ba’d-ı vefâta binahle zevcesi validem Mariye binti Eyustul ve kebîr 

oğlu Epustos ve salebiye-i kebîre kızları Mariye ve Desine ve vasîleri olduğum Mihâl 

ve Vasîl’e muhassıra olub lâkin vasîleri olduğum sagîran-ı merkûmanın infâk ve eksâya 

ve efi bâbaları ve mevrusleri müteveffâ-yı merkûmden mevrus müntekıl ‘ukari olmadığı 

gibi bendahî fakir ve mu’ıd ve sagîran-ı merkûman dahî nafaka ve kisveye eşedd-i 

ihtiyaç ile muhtaç olmağla arsa-i mahdude-i mezkûreden sagîran-ı merkûmanın hissa-i 

şayi’alarının zaruret-i nafakası içün semeni misli ile beyi’ ve furûhatına ve semninden 

sagîran-ı merkûmanın nafaka ve kisve vesâir ve levâzım-ı zarûriyelerine harcu sarfla 

kabel-işuru’dan bana izin virilmek bi’l-vesâye matlubumdur didikde me’li takrîrine 

mutâbık kaza-i mezkûr metre pavlid vekil-i Deyunsiyos Efendi ile Hristiyan Mahallesi 

muhtarı ve ihtiyar meclîsinden musaddik bir kıt’a-i şehâdetnâme-i îraz ve erâsesiyle zîl 
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vesîkada isimleri muharrir kesan’ın ihbârlarıyla vasî mezbûrun takrîr-i meşruhı vâkı’a 

mutâbık ve nefsil-emre muvâfık olduğu anlaşılmağın mucebince arsa-i mahdude-i 

mezkûre bi hükm-i münâsehatü’ş-şer’iye seksen sehemi olub sehâm-ı merkûmeden on 

sehemi zevce-i mezbûre Mariye’ye ve ondörder sehimden yigirmi sekiz sehemi Benan-ı 

kebîran Geryaku ve Eyostul’a ve yedişer sehimden ondört sehemi benat-ı kebîran 

Mariye ve Desine’ye ve ondörder sehimden yigirmi sekiz sehemi dahî sagîran-ı 

merkûman Mihâl ve Vasîl’e isâbeti tahakkukundan sonra arsa-i mahdude-i mezkûrede 

sagîran-ı merkûmanın hissa-i erşiyesi olan yigirmi sekiz sehiminin bedel-i misli ile 

beyi’ ve furûhatına ve semen-i makbuzasını mezbûretân nafaka ve kisve vesâir levâzım-

ı zarûriyelerine ihraç ve sarfa vasî mezbûr Keryaku’ya izin virilmegin mâ hüvel-vâki’ 

bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti esnâ ve 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Lolis karyesinden kasab Develioğlu Penâber 

Kesikkapı Mahallesinden vapurcu zâde Hüseyin Efendi 

S.NO:177    

B.NO:35 

Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât iden Keryaku oğlu Tufan veled-i Keryaku’nun verâseti zevce-i menkûha-

imetrukesi Mariye binti Eyostül ile salebi kebîr oğulları Keryaku ve Eyostos ve salebi 

sagîr oğulları Mihâl ve Vasîl ve salebi kebîre kızları Mariye ve Desine’ye muhassıra 

olduğu ‘ındeş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîran-ı merkûman bi hüccet-i şer’iye 

vasî nasb ve ta’yîn olunan erkarındaşları Keryaku’nun taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâminü min şehr-i 

Safer liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Müsta’mel kilim      /30 

Müsta’mel çul      /20 

1/Def’a müsta’mel kilim     /30 

1/Müsta’mel seccâde      /10 

3/Köhne ufak minder     /30 

3/Yasdık       /15 

3/Yorgan       /20 

1/Sini        /20 
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1/Tabak       /15 

3/Çanak       /15 

1/Tas        /5 

1/Tencere       /20 

1/Delifan       /10 

25/Toprak tabak      /25 

1/Terazi       /20 

1/Sandık       /20 

1/İlegen       /20 

1/Kazgan       /40 

1/Döşek       /20 

4/Kara çuval       /40 

1/Tencere       /10 

1/Kantar       /25 

Hırdavât       /100 

Yekünü --------------------------------------------------tereke 

       600 

El-emval vel-eşya  

Çayan karyesinden Hüseyin Efendi Rüşdi Efendi zimmetinde/904 

Karaçulha karyesinden Karacaoğlu Osman zimmetinde/570 

Batlangıç karyeli Hacı Veli oğlu Alim Efendi zimmetinde/300 

Yekünü ---------------------------------------------------zimmetân 

       1774 00 

Cümle-i yekün -------------------------------------------2374 

Minhâ ----------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet   /15 

Kaydiye    /3 20 

Dellâliye    /12 00 

Pul behâ    /12 10 

Müteveffâ-yı merkûmun îtam sandığına olan deyni olub oğlu Keryakuyu’na 

devir olunan /22 04 

Sahihübâki    /127 10 

Hissa-i zevce-i mezbûre Mariye    /10 22 
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Hissa-i ibn-i kebîr Keryaku     /22 10 

Hissa-i ibn-i kebîr Epostos     /22 10 

Hissa-i ibn-i sagîr Mihâl     /22 10 

Hissa-i ibn-i sagîr Vasîl     /22 10 

Hissa-i binti Mariye      /11 5 

Hissa-i binti kebîre Desine     /11 5 küsur pâre/6 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak bi’lâyı kamda isimleri muharrir kesan 

zimmetlerinde gösterilen bin yediyüz yetmiş dört guruş nakde tahviliyle verese-i kebîr 

Keryaku’ya devr kabulünden sonra tereke-i mezkûreden dahî dörtyüz otuz guruş bi’l-

ifrâz nakd-i mezkûre ‘ılâve-i müteveffâ-yı merkûmun îtam sandığına deyn-i olan ikibin 

ikiyüz dört guruş bi hüccet-i şer’î mezbûr Keryaku’ya edâne idulub olvechle edâ 

idildiğinden mübelliği mezbûrun ihracından sonra zevce-i mezbûre Mariye’ye isâbet 

iden onbeş otuz altı pâre ve hissa-i ibn-i kebîr Keryaku ve Eyostu ile isâbet iden yigirmi 

ikişer guruş on pâre ve hissa-i kebîre Desine ve Mariye’ye isâbet iden onbir guruş beşer 

pâre yedlerine teslim olunarak sagîran-ı mezbûran Mihâl ve Vasîl’e isâbet iden yigirmi 

ikişer guruş onar pâreden kırk dört buçuk guruş dahî vasî mezbûr Keryaku yedine teslim 

olunduğunu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:178    

B.NO:36 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Çayan karyesi sâkinelerinden ve 

zât-ı bi’l-ma’rifetü’ş-şer’iye ma’rife olan sahibe-i arz-ı hâl Koca Nasuh oğlu kerimesi 

Ümmühan binti Alim meclîs-i şer’işerif olunurda zevc-i mutallakı olub kaza-i mezkûrın 

Bayat karyesinde sâkin Kart Omer oğlu Ali bin Hasan Ali muvâcehesinde üzerine da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idub merkûm Ali beşyüz elli bir guruş mihr-i müecceli tesmiyesiyle 

zevc-i dahilim olub beynimizde adem-i hüsn-i mu’âşeret ihmâline binâen merkûm Ali 

beni geçen bin üçyüz ondokuz senesi Temmuzu’nun yigirmi beşinci gününden baynen 

taklit itmekle mezbûrun zimmetinde mütekarrır-ı mahfuz olan mübelliği mezkûr beşyüz 

elli bir guruş’un merkûmdan ahz-ı tahsiliyle tarafıma teslimini ve merkûm ile zevciyeti 

beynimizde kâime iken Kraşından hasıl ve bundan mütevellid işbu meclîs-i şer’ide 

hâzıran olan tahminen üç yaşında kızım Rukiye ve bir buçuk yaşında oğlum 

Mehmed’den her birinin i’âşına ve infaklarından hâzıra olub sagîran-ı mezbûranın 

başkaca malları olmadığından işbu tarih-i vesîkadan i’tibâren sagîran-ı mezbûranın 
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nafaka ve kisve vesâir levâzım-ı zarûriyelerine harcu sarf olmak üzre bâbaları merkûm 

Ali üzerine kıbel-i şuru’dan karar-ı ma’ruf nafaka-i farz ve takrîr olunması bihakkıl-

huzâne matlubumdur didikde oldahî cevâbında müdde’iye-i mezbûre Ümmühan 

zimmetinde borcu olduğunu ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve nümâyan oldukdan sonra 

mübelliğ-i mefruz mezkûrı merkûm-ı ‘aliyye’den ahz-ı kabz ile bir minvâl-i muharrir 

sagîran-ı mezbûranın nafaka ve kisve vesâir levâzım-ı zarûriyelerine harcu sarfa 

‘ınde’z-zafer istidâneye müdde’iye-i mezbûre Ümmühan’a kıbel-i şuru’dan izin virilub 

bir veche-i müdde’â mihr-i müecceli alacak hakkı olan beşyüz elli bir guruş’un dahî 

müdde’iye-i mezbûre’ye edâ ve teslimine merkûm Ali’ye tenbih olunduğu bit-tescîl 

i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u min Zilhiccetü’ş-şerife liseneti ahdî ve ‘ışrin 

ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:37 

An asl Rodos’un Keşgenöz karyesi halkından olub Megri de mütemekkin iken 

bundan akdem fevt olan Ergeri oğlu Katırcı Dimitri veled-i Kosti’nin verâseti zevce-i 

metrukesi Hursafine binti Yorgi ile liebeveyn kebîre kız karındaşları Marulla ve 

Eşhadulla ve Mariyetulla’ya muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’i zâhir ve tahakkukundan 

sonra müteveffâ-yı merkûmun dânilerinden Megri de sâkin İngiltere devleti teb’asından 

manganez ma’deni mühezesi Çonhegson Efendi meclîs-i şer’î irat-tevkirde verese-i 

mezbûrattan zevce-i mezbûre Hursafine tarafından bi hüccet-i şer’iye vekil-i teb’a-i 

devlet-i ‘aliyye’nin Rum milletinden Megride mütemekkin da’vâ vekillerinden 

Bevanmahallis Efendi veled-i Kozme ile ehtü mezbûrattan Marulla ve Eşhadulla’nın 

kezâlik vekil-i şer’îleri teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın milleti merkûmesinden 

kasaba-i mezkûrede mütemekkin da’vâ vekillerinden Hacı Yani Efendi veled-i Hacı 

Kotanti’nin hâzır oldukları halde mûmâileyhâ muvâcehelerinde da’vâ ve takrîr-i kelâm 

idub yedimde olub işbu ibrâz eylediğim /29 Mayıs /1903 sene-i Milâdiyesi tarihiyle 

müverrih bir kıt’asıyla mantukunca müteveffâ-yı mezbûr Dimitri hayatında benim dahî 

nâm-ı mahaldeki ma’denci çalış iskelesine nakil itmek üzre beher kantarına on ikişer 

guruş icret-i tesmiyesiyle malımdan ve yedimden nakden almış olduğu mecîdiye 

yigirmi bir guruş hesabiyle bin dörtyüz seksen beş guruşa mukâbi’l seksen yedi buçuk 

kantar ma’denimi nakil ve teslim idub mubâkisini teslim itmeksizin bir veche muharrir 

vefâtı vâki’ olmağla teslim-i bulunan sâlifü’z-zikr seksen yedi buçuk kantar ma’denin 

icret-i nakliyesi matbu’ası bulunan on ikişer guruşdan bin elli guruşunu edâ iderek 

mütebâki dörtyüz otuz beş guruşun müteveffâ-yı merkûm Dimitri zimmetinde halen 
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alacağım kalmağla terekesine vaz’ılyed bulunan verese-i müteveffâ’dan zevcesi 

Hursafine ile kız karındaşları Marulla ve Eşhadulla’dan her birlerine izâfetle vekilân-ı 

mûmâileyhâ beyân-ı mahallis ve Hacı Yani Efendi’lerden elvirilmesi muradımdır 

didikde gabe’s-süâl vekilân-ı mûmâileyhâ Bavonmahallis ve Hacı Yani Efendi’ler 

cevâbında  

S.NO:179 

Müekkilelerinin tereke-i mezkûreye vaz’ılyed bulunduklarını ikrâr ve ma’adâ 

müdde’î mûmâileyh’in müdde’âsını inkâr idecek müdde’î mûmâileyh’den iddi’âsına 

mutâbık bi’line şer’iye taleb olundukda her biri teb’a-i devlet-i ‘aliyye’den olub Megri 

kasabasında mütemekkin Rum milletinden Ispartalı Nikola veled-i İsteradi ve Yahudi 

milletinden İstanbullu Şaya veled-i Yakim liecli’ş-şehâde hâzıran olub iştihad 

olundukda bin dokuzyüz üç sene-i Miladisi şehr-i Mayıs zarfında müteveffâ-yı merkûm 

Katırcı Ergeri oğlu Dimitri veled-i Kosti hali hayatında müdde’î mezbûr Çonhenlosun 

Efendi’ler beher kantarı onikişer guruş hesabiyle ma’denlerini iskeleye hakl itmek üzre 

onbeş aded Fransız  lirası bedeli olan bin dörtyüz seksen beş guruş ahzü kabz idub bir 

kıt’a-i sened-i dahî tanzim ve bizlere imza itdurub eşhâd itmekle bir bâhususa şâhidleriz 

ve şehâdet dahî ideriz didikde şâhidân-ı merkûman Nikola veled-i İsteradi Megri 

kasabası Hristiyan Mahallesi muhtarı ve ve hey’eti ihtiyariyesinden Şâya veled-i Yakim 

Yahudi Mahallesi muhtarı ve hey’eti ihtiyariyesinden evvelen bâverka-i müstevre seran 

ve ba’de Megri kasabasında mütemekkinler Yahudi milletinden Yakim tevridi ve 

müverririd-i hayî meblu ile Rum milletinden Hacı Heralembos Pavlidi Efendi ve 

Penaguz oğlu Beratgüh nâm-ı kimesnelerden ‘alenen ledit-tezkiye mu’teber ve 

makbulü’ş-şehâde oldukları eş’ar ve ihbâr olmağın mucebince müdde’î mezbûr 

Çonhengesun Efendi ba’det-tahlif mübelliğ-i mezkûr dörtyüz otuz beş guruşun tereke-i 

müteveffâ’dan edâ ve tesviyesine verese-i mezbûrattan zevce-i mezbûre Hursafine binti 

Yorgi ile Marulla ve Eşhadulla bintan Kosti’ye izâfeten vekilan mezbûran 

Bevanmahallü ve Hacı Yani Efendi’lere tenbih olunduğu Megri mahkeme-i 

şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâni vel’aşr min şehr-i Saferu’l-hayr 

liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:38 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Orta 

Mahallesi sâkinelerinden olub zîl vesîkada muharriru’s-sâmi kesan ta’rifleriyle ma’rife 

kasab Develioğlu müteveffâ Yorgi meclîs-i şer’işerif olunurda îtam müdürü İbrahim 
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Efendi ibn-i İbrahim muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta’bir-i anil-merâm iderki bi 

hüccet-i şer’iye vasî mensubeleri bulunduğum sadr-ı sagîr oğulları Mihâl ve Nekar’ın 

îtam sandığına mahfuz bâbaları müteveffâ Yorgi’den mevrus iki bin yediyüz iki 

guruşdan başka malları almayub muhtaç-ı nafaka bulunmalarıyla sagîran-ı merkûmanın 

emvâl-i nakdiyelerine müdür mûmâileyh vaz’ılyed ider olmağla mübelliği mezkûrın 

hasıl olan semanından miktâr-ı kifâye nafaka-i farz ve takdîr olunmak muradımdır 

didikde gabe’s-süâl sagîran-ı merkûmanın bir veche muharrir ikibin yediyüz iki guruş 

emvâl-i nakdiyelerine ve ma’alyedini ikrâr itmekle hakim- müverrih Efendi hazretleri 

dahî sagîran-ı merkûmanın îtam sandığına mahfuz emvâl-i nakdiyesi mahas olan şehr-i 

altmış yedi guruş işbu tarih kitabdan beher mâh-ı sagîran-ı merkûmanın nafaka ve kisve 

behâsına farz ve takdime buyurub mübelliği mezbûrı nafaka ve kisve vesâir levâzım-ı 

zarûriyelerine harcu sarfa veledil-iktizâ-i istidâneye mezbûre binti Yorgi’ye izin 

virmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm ahd-i vel’ışrin min 

şehr-i Zilhiccetü’ş-şerife liseneti ahdî ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Karye-i mezkûreden Kasab Develioğlu Penâber  

Lolis karyesi muhtarı evveli Develi 

B.NO:39 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazası’nın Üzümlü karyesi sâkinelerinden ve 

zât-ı bi’l-ma’rifetü’ş-şer’iye ma’rife olan Gökçe oğlu kerimesi Güllü Hatun ebinte 

Mehmed nâm-ı mezbûre meclîs-i şer’işerif olunurda Megri kasabasının  Kesikkapı 

Mahallesinden Deveci Dellâl Osman oğlu Ahmed Ahmed bin Osman muvâcehesinde 

üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idub merkûm Ahmed zevc-i medhul ibhâm iken buğde 

beni tatlik itmekle merkûmun zimmetinde mütekarrır ve ma’kud-ı ‘aliyye olan üçyüz 

guruş mihr-i müeccet-i alacak hüküm ile adet-i mu’ayyine-i ma’lume ve muhavenet 

seksenâm olan beheri yevmî altmış pâre nafaka-i nakdiyer olunması matlubumdur deyu 

da’vâ ittikde ledi’s-süâl mezbûr Ahmed bin Osman dahî cevâbında müdde’iye-i 

mezbûre Güllü zevce-i menkûha-i medhul behâsı iken iki buçuk sene-i denberfe 

Üzümlü karyesinde ve Ayas yanında ikâmetle hukuk-ı zevcine mürâcat eylemiş ve 

ahiran-ı mezbûre hâneme gelerek mu’âmele-i zevciyetle geçinirken bundan beşgün 

mukaddem bir kız çocuğu tevlid eyledi bu çocuğun bundan hasıl olmadığından nereden 

aldığı su’âl olundukda Üzümlü’de bulunduğu sırada eşkıya kübeli Yusuf ‘ırzına 

geçerek- 

S.NO:180 
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O suretle vuku’bulduğunu ifâde itmiş ve müehhiran vuku’bulan da’vam üzerine 

keyfiyeti dâire-i istintakda dahî ikrâr itmesi üzerine mezbûreyi terk ve tatlik itdim 

namus elvirmeyeceğinden tekrar-ı akdini kabul idemeyeceğimden ve mu’tedde 

mütekarrir ve ma’kud-ı ‘aliyye ikiyüz elli bir guruş mihr-i müecceli alacak hakkı olub 

mübelli’-i mezkûr ile nafaka-i adet-i ma’niyesi olarak taraf-ı şuru’dan farz ve takrîr 

olunacak mübâliğin i’tâsına biyefdert bulunduğumdan Üzümlü karyesinde vâki’ bir 

tarafdan İsmail Zeybek ve bir tarafından Kazılar ve tarafını Çakaloğlu İsmail zevcesi 

bağçeleriyle mahdud bir buçuk dönüm mikdâr-ı üzüm bağımı mihr-i müecceli mezkûre 

ile adet-i nafakasına mukâbi’l beyi’ ve furûhat itmemle ba’demâ bağçe-i mezkûrde 

müdahil ve alâkam kalmadı didikde müdde’iye-i mezbûre’den ledi’s-süâl fil-vâki’ 

mezkûr kuçağındaki kız çocuğu Üzümlü karyesinde bulunduğu sırada şakî merkûm 

Küpeli Yusuf’un kendusine takarrub ve fi’il-i zetâsında hasıl olarak tevlîd eylediğini 

ikrâretan sonra nikah-ı nafakasına mukâbi’l bağçe-i mezkûreyi kabul itmeyerek mihr-i 

müecceli müsemmâsını nakden ve adet-i nafakası’nın mâh-ı meccâh i’tâsını taleb 

itdikde zevc-i mezbûr Ahmed nafaka ve mevânet-i sekenâsı içün mâh-ı meccâh otuz bie 

guruş i’tâ ideceğini ve mihr-i müeccel-i mezkûreyi dahî def’aten îfâya mütekadder 

olamadığından anındahî maktan mâh-ı meccâh otuz bir guruş i’tâ eyleyeceğini 

cevâbında bulundukda tarafeynin kabul ve muvâfakatleri üzerine müdde’iye-i 

mezbûrenin nafaka-i adet-i ma’niye-i ma’lumesi içün beher yevm-i kırk pâre nafaka-i 

farz ve takdîr olunarak mübelliği mefruz-ı mezkûr ile müeccel-i mezkûreden bir veche 

muharrir deynî olan ikiyüz elli bir guruşun şehri otuz bir guruş hesabiyle maktan 

müdde’iye-i mezbûreye i’tâsiyle edâyı deyn-i idilmesi mezbûr Ahmed’e tenbih 

olunduğu Megri mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâni ‘aşr 

min Muharremül-haram liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:40 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Seydiler karyesi’nin Yenice 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden El-Hacı Hüseyin ibn-i 

Mustafeyn’in salebi sagîr oğulları Osman ve Ali ve Salih’in tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve 

istikâmetle mevsuf ve hervechle ‘‘uhdesinden gelmege kâdir idügi zîl kitabda 

mektubu’s-sâmi kesan ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık olan sagîrun-ı merkûmunun 

liebeveyn er karındaşları Mehmed sagîrun-ı mezbûrun Osman ve Ali ve Salih’in vakt-i 

rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyeti 
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mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm 

itmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u vel’ışrin min 

Saferu’l-hayr liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Abalı zâde Mehmed Efendi  

Abalı zâde Hacı Halil Efendi  

35 numrulu mukayyıd olmağla nafaka-i bezâ olmuşdur. 

B.NO:41 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Kabaağaç karyesi ahâlisinden 

olub bundan akdem vefât iden Hüseyin Ahmed oğlu İbrahim bin Abdullah’ın verâseti 

salebi kebîr oğlu Mehmed ve salebiye-i kebîre kızları Şerife ve Teslime ve sagîre kızları 

Zahide ve Şerife ve Hanife ve Hasibe’ye muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve 

tahakkukundan sonra sagîrun-ı merkûmunun vasî mensubeleri liebeveyn er karındaşları 

Mehmed’in taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve 

furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki bir vecheâtî zikir ve beyân 

olunur tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u vel’ışrin min Saferul-hayr liseneti ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

S.NO:181 

1/Barkir re’si       /400 

1/Merkeb       /200 

1/Öküz çift       /600 

1/Danalı kara sığır      /200 

1/Boz kısır sığır      /200 

1/Üç yaşında düge      /150 

6/Mahas kın       /6 

20/Mezru’ hınta kile      /160 

26/Mezru’ şi’ır kile      /130 

Hırdavât-ı münezzil      /100 

Yekünü --------------------------------------------------tereke 

       2146 

El-emvâl ve’l-eşya  

Minhâ --------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet   /53 20 

Kaydiye    /3 10 
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Dellâliye    /42 10 

Pul behâ    /12 10 

Sahîhü’l-bâki    /2032 30 

Hissa-i ibn-i kebîr Mehmed     /508 16 

Hissa-i binti kebîre Şerife     /254 8 

Hissa-i binti kebîre Teslime     /254 8 

Hissa-i binti sagîre Zahide     /254 8 

Hissa-i binti sagîre Şerife     /254 8 

Hissa-i binti sagîre Hanife     /254 8 

Hissa-i binti sagîre Hasibe     /254 8 küsur pâre/6 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyenel-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i ibn-i kebîr Mehmed’e isâbet 

iden beşyüz sekiz guruş onaltı pâre ve bintan-ı kebîretan Şerife ve Teslime’ye isâbeten 

ikiyüz elli dört guruş sekiz pâre ve bintan sagîrun Zahide ve Şerife ve Hanife ve 

Hasibe’ye isâbet iden ikiyüz elli dört guruş sekiz pâreden sagîrun-ı merkûmunun hissası 

olan bin onaltı guruş otuz iki pâre îtam sandığına teslim olunmak üzre vasî mezbûr 

Mehmed’e teslim olunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:42 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Karaköy karyesi ahâlisinden olub 

bundan akdem vefât iden Kara Abdurrahman oğlu Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i 

menkûha-imetrukesi Ümmü binti Hüseyin ile salebi kebîr oğlu Murad ve salebiye-i 

kebîre kızları Aişe ve Ümmühan ve Teslime ve Rukiye ve salebi sagîr oğlu Hasan ve 

salebiye-i sagîre kızı Durkadın’a muhassıra olduğunu ‘ınde’ş-şer’illânur zâhir ve 

tahakkukundan sonra sagîran-ı merkûmanın vasî mensubeleri vâlideleri Ümmü 

Hatun’un ma’rifet-i ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan 

müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki bir vecheâtî zikir ve beyân olunur tahrîren 

fi’l-yevm er-râbi’u vel’ışrin min Saferu’l-hayr liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve 

elf. 

Mülk-ü münezzil      /200 

10/Aşcarlı bağce dönüm     /800 

1/Erkek merkeb      /50 

1/Üç yaşında kara tosun     /150 

1/Çuval       /3 
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1/Yorgan       /15 

1/Yasdık  

1/Minder       /5 

6/Çanak       /14 

1/Kazan       /30 

1/Tencere       /11 

1/Tava       /8 

1/Bakır çömlek      /5 

1/Nacak       /2 20 

1/Tahra       /1 20 

1/Saban timuru      /10 

2/Müsta’mel bozgan      /16 

1/Sini        /30 

20/Mısır darı kile      /100 

1/Anbar bâb       /30 

Hırdavât-ı münezzil      /20 00 

1/Mısır darı kile      /100 

1/Anbar bâb       /30 00 

1/Öküz       /300 

1/Botlak öküz      /300 

1/Bayram öküz      /250 

1/Küt tosun       /120 

1/Sakar tosun       /80 

1/Kısır tusun       /80 

1/Danalı sığır       /200 

1/Cümle sığır       /140 00 

1/Buzağlı düge      /150 

S.NO:182 

Yekünü ---------------------------------------------------tereke 

       3252 

El-emvâl vel-eşyâ  

Minhâ ----------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet   /81 10 
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Kaydiye    /5 0 

Dellâliye    /65 

Pul behâ    /12 10 

Sahîhü’l-bâki    /3088 20 

Hissa-i zevce-i Ümmü     /386 02 

Hissa-i ibn-i kebîr Murad     /600 20 

Hissa-i binti kebîr Aişe     /300 10 

Hissa-i binti kebîr Ümmühan    /300 10 

Hissa-i binti kebîr Teslime     /300 10 

Hissa-i binti kebîre Rukiye     /300 10 

Hissa-i ibn-i sagîr Hasan     /600 20 

Hissa-i binti sagîre Durkadın    /300 10 küsur pâre/8 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûr Ümmü’ye 

isâbet iden üçyüz seksen altı guruş iki pâre hissa-i ibn-i kebîr Murad’a isâbet iden 

altıyüz guruş yigirmi pâre ve hissa-i binti kebîr Aişe ve Ümmühan ve Teslime ve 

Rukiye’ye isâbet iden üçyüz guruş onar pâreden ikibin yüz seksen yedi guruş yigirmi 

pâre yeden beyd teslim ve hissa-i binti sagîre Durkadın’a isâbet iden üçyüz guruş on 

pâre ki cem’an dokuzyüz guruş otuz pâre îtam sandığına teslim olunmak üzre vasî 

mezbûre Ümmü Hatun’a teslim olunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh 

verildi. 

B.NO:43 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Karadere karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefât iden Kardaşlıoğlu Mustafa bin Mustafa’nın verâseti zevce-i 

menkûha-imetrukesi Emine binti Mehmed ile salebiye-i kebîre kızları Fatıma ve Şerife 

ve Zeyneb ve salebiye-i sagîre kızları Hatice ve Ümmü ve Zeliha ve Teslime ve 

liebeveyn kız karındaşı Hatice’ye muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve 

tahakkukundan sonra sagar-i merkûmunun vasî mensubeleri vâlideleri Emine Hatun’un 

ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan 

müteveffâ-yı merkûmun muhallefâtı defteridir ki bir vecheâtî zikir ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u vel’ışrin min Saferu’l-hayr liseneti esnâ ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

14/Keçi aded       /450 
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1/Buzağlı sarı sığır      /200 

1/Diger buzağlı sarı sığır     /200 

3/Torluk keçe       /50 

2/Kara çuval       /20 

3/Çanak       /10 

Hırdavât-ı münezzil  

Yekünü ---------------------------------------------------tereke  

       950 

El-emvâl vel-eşyâ  

Minhâ -----------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resim     /23 30 

Kaydiye    /1 20 

Dellâliye    /19 00 

Pul behâ    /1 30 

Sahîhü’l-bâki    /904 00 

Hissa-i zevce-i Emine     /113 

Hissa-i binti kebîre Fatıma     /86 

Hissa-i binti kebîre Şerife     /86 

Hissa-i binti kebîre Zeyneb     /86 

Hissa-i binti sagîre Hatice     /86 

Hissa-i binti sagîr Ümmü     /86 

Hissa-i binti sagîr Zeliha     /86 

Hissa-i binti sagîre Teslime     /86 

Hissa-i ehtü liebeveyn Hatice    /188 5 küsur pâre/355 

S.NO:183 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i Emine’ye isâbet iden 

yüz onüç guruş ve hissa-i binti kebîre Fatıma ve Şerife ve Zeyneb’e isâbet iden seksen 

altışar guruş yedlerine teslim olunarak hissa-i binti sagîre Hatice ve Ümmü ve Zeliha ve 

Teslime’ye isâbet iden seksen altışar guruşdan üçyüz kırk dört guruş îtam sandığına 

teslim olunmak üzre vasî mezbûr Emine’ye teslim ve hissa-i ehtül-ebeveyn Hatice’ye 

isâbet iden yükseksen sekiz guruş beş pâre dahî kezâlik zevce-i mezbûre Emine yedinde 

bulunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 
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B.NO:44 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Döger karyesinde sâkin 

Yüzbaş oğlu Hamid bin Ahmed meclîs-i şer’işerif olunurda kaza-i mezkûre Asiye geçen 

bin üçyüz ondokuz sene-i maliyesi Kanun-ı sânisinde altıyüz bir guruş mihr-i müeccel 

tesmiyesiyle nefesini bana tezevvüc ve tenkih eyleyüb lâkin mezkûreyi Yaka 

karyesinden Molla Halil oğlu Koca Ali bin Mustafa cebren dağa kaldırarak Bekirini 

izâle iderek vuku’bulan şikâyet ve istid’am üzerine mezbûre hükümete girilmiş 

olduğundan süâl olunub mezbûre bana nefsini teslime kıbel-i şuru’dan tenbih olunması 

matlubumdur deyu da’vâ ittikde mezbûre dahî cevâbında müdde’î merkûma nikahlı 

olduğunu ikrâr eylemiş ve merkûm Hamid dahî akd-i nikâh-ı zeyuhlu olub Döger 

karyesinde mukîm müderris Mustafa Efendi icrâ eylediğini ve kendü vekili Dögerli 

zâde Ali bin ibn-i Mehmed Ağa ve kızın vekili babası Abdurrahman olub Döger 

karyesinden Dögerli zâde Salih Beğ oğlu Rıfat Hoca ile Durmuş’un oğlu Kır Mehmed 

ve Yaka karyesinden Kardaşlıoğlu İbrahim ile Dursun oğlu Mehmed nâm-ı kimesneler 

şahidleri olduğunu beyânla istima’larını taleb ittikde Döger karyesinden Salih Beğ oğlu 

Rıfat Hoca ibn-i Salih bin Mehmed ve Durmuş oğlu Kır Mehmed ibn-i Dursun bin 

Abdâh ile Yaka karyesinden Kardaşlıoğlu İbrahim bin Hacı Halil ibn-i İbrahim ve 

Dursun oğlu Mehmed Ali ibn-i Dursun bin Veli nâm-ı kimesneler liecliş-şehâde hâzırun 

olunur yakan yakan istima’ olduklarında işbu tarihinden dert-i mâh-ı mukaddem Yaka 

karyesinde sâkin Hacı İbrahim oğlu Abdurrahman bin Abdullah’ın hânesinde kerimesi 

işbu hâzıra-i bi’l-meclîs Asiye’li müdde’î merkûm Hamid’e altıyüz bir guruş mihr-i 

müeccel tesmiyesiyle mezbûre tarafından babası mezbûr Abdurrahman ve müdde’î 

Hamid tarafından Dögerli zâde Ali Beğ vekil olarak müderris Mustafa Efendi akd-i 

nikah eyledi bu suretle mezbûre merkûm Hamid’in zevce-i menkûha-inecr-i medhul 

behâsı olduğunu bi’lur ve şehâdet eyleriz deyu münfekkül-lafz vel-ma’nâ edâyı şehâdet-

i şer’iye ittiklerinde usül-i mevzu’asına tatbîkan şahidun-ı merkûmun evvelen bâverka-i 

müstevre mensub oldukları Döger ve Yaka karyeleri muhtar-ı hey’eti ihtiyariyesinden 

seran ve ba’de yine muhtar ve hey’eti ihtiyariyesiyle Döger karyesinden Dögerli zâde 

Bekir Ağa ibn-i Mehmed Ağa ve Belediye Komseri Tahir Efendi ibn-i Ahmed 

Efendi’den ‘alenen ledit-tezkiye adil ve makbulü’ş-şehâde oldukları ihbâr ve iş’âr 

olunmağın mucebince ‘akd-i nikâh-ı mezkûr müdde’âsı sâbit olmağla müdde’î 

merkûma ita’ata mezbûre eseydiye tenbih olunduğu tescîl ve kazâ-i mezkûr 
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mahkemesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâminü min şehr-i Rebi’ul-evvel 

liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:184    

B.NO:45 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Menteşe Sancağına tâbi’ Megri Kazası’nın 

Çörenk karyesi ahâlisinden olub İkinci Orduyu Hümâyun’un Merkez Hastahanesi 

Yigirmi Dördüncü hududundan iken burada vefât eylediği İkinci Orduyu Hümâyunun 

meşiret-i celîlesinden iş’ârına atfen levâmı mutasarrıflığından varid olan tahrîrat-ı 

‘ıyyesinde emir ve ezbâr buyurulan Güloğlu Halil bin Yusuf’un verâseti babası Yusuf 

bin Halil ile vâlidesi Aişe binti Mahmud’a muhassıra olduğu ve bunlardan ma’adâ 

müteveffâ-yı merkûm Halil’in terekesine müstehak âhir vârisi olmadığı her biri karye-i 

mezkûr sâkinlerinden Kara Omer oğlu Mustafa bin Abdurrahman bin Kara Omer ve 

Gök Omer oğlu Hasan bin Mehmed bin Omer’den her birinin ber nehiç-i şer’î vâki’ 

olan şehâdetleri üzerine şâhidân-ı merkûman usül-i mevzu’usuna tatbîkiyle kezâlik 

karye-i mezkûr ahâlisinden Kara Musa oğlu İsmail bin Hasan ile Megride mukîm 

tüccardan ‘arbekirli Ahmed Ağa ibn-i Mehmed nâm-ı kimesnelerden seran ve ‘alenen 

ba’det-ta’dil olunur mucebince verâset-i mezkûre hüküm olunduğu kaza-i mezkûr 

mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm idildi tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘aşr min şehr-i 

Rebi’ul-evvel liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:46 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Keçiler karyesinde sâkin 

iken bundan akdem ya’ni bin üçyüz dokuz sene-i Rumiyesi Teşrin-i evvelinde vefât 

iden Koca Ali oğlu İbrahim bin Ali Abdullah’ın / 29 Rebi’ul-âhir / 1311 tarihiyle 

müverrih ve yigirmi bir sicil numrasıyla mürekkim îraz olan defter-i kâm mucebince 

verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Rukiye ile salebi kebîr oğulları Molla Ali ve 

Bekir’e ve mülk-ü askerîde müstenmedim eyledi ve salebiye-i kebîre kızları Hatice ve 

Hava ve Dudu’ya muhassıra ya olduğu görüldükden sonra ibn-i kebîr merkûm Molla 

Ali meclîs-i şer’işerif olunurda ve asker-i merkûm Ahmed’in ve fer’î vefâtına meni 

verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Aişe binti Bekir ile salebi sagîr oğlu Mehmed’e 

muhassıra olduğu ledi’ş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sagîr-i 

merkûmun bi hüccet-i şer’iye vasîsi evvelki babası Balak karyesinden Filli oğlu Bekir 

bin Hasan tarafından husus’âtil-beyânında taleb- da’vâ ve muhâkeme ve muhâsame ve 

hususat-ı ve red cevaba vekili şer’îsi Megride mukîm Hacı Salih muvâcehesinde üzerine 



 404

da’vâ ve takrîr-i kelâm iderki bâbam mevrusum müteveffâ-yı merkûm İbrahim’in 

burada zikr olunan bin üçyüz dokuz sene-i Rumiyesi’nin Teşrin-i evvelinde 

vuku’ufatında karındaşım merkûm Ahmed seyn-i vilâyeti dâhilinde asker olduğundan 

hayatda zanıyla bâbam müteveffâ-yı merkûmun terekesi tahrîr olunarak merkûm 

Ahmed defter-i kâm mucebince hissedar farz olunub verese-i meyanına dahil olunarak 

eşyâ ve emlakdan hissa-i tefrik ve dahil-i kâm idilmiş isede müehhiren biraderim 

merkûm Ahmed’in bin üçyüz sekiz sene-i merkûmesi Hâzıranında yedinci orduyu 

hümâyunun ellinci alayı’nın birinci taburunun üçüncü bölüğü’nün dördüncü takımı 

efrâdından iken Hacı Hastahanesinde vefât ieylediği cehtiyle sevâhilde karındaşım 

merkûm Ahmed’in pederim müteveffâ-yı merkûm İbrahim’den mukaddem olub 

karındaşım müteveffâ-yı merkûmun îtamı namına vasî merkûmun oğlu Hasan 

Efendi’nin yedinden Binnaz emnia hâlâkî olmadığından sü’âl olunub olvechle bana 

ma’arızdan men’î olma’nâ matlubumdur didikde vekil mûmâileyh dahî cevâbında 

müdde’î merkûmun iddi’âsını inkâr ile beraber merkûm Ahmed babası İbrahim’den 

müehhiren vefât eylediği defter-i kâmla sabit olduğundan olvechle kâm mucebince 

yetim mezbûrun hissasını vasî merkûm Bekir tarafına teslim idilmiş bi’l-vekâle murad 

emrur deyu iddi’âda bulundukda müdde’îmerkûm dahî ber veche muharrir iddi’âsına 

Balak karyesinden Kör Hüseyin oğlu Osman bin Yusuf ve Karaçulha karyesinden Hızır 

oğlu Süleyman bin Mustafa ve Seydiler karyesinden Veli Efendi oğlu Emin Efendi ve 

Günlükbaşı karyesinden Akçe oğlu vefâtı fezasının Demre karyesinden Kır develi oğlu 

Mehmed çavuş nâmı kimesneleriyle isbât ideceğini ve bunlardan Balak karyeli Kör 

Hüseyin oğlu Osman ve Seydiler karyesinden Veli Efendi 

S.NO:185 

Oğlu Emin hâzıran olmağla istima’larını talebi derim didikde Megri Kazasına 

tâbi’ Balak karyesi ahâlisinden Kör Hüseyin oğlu Osman bin Yusuf bin Abdullah ve 

Seydiler karyesinden Veli Efendi oğlu Emin bin Veli bin Hacı Mehmed liecliş-şehâde 

meclîs-i şer’a hâzıran olub istima’ olundukda Keçiler karyesi ahâlisinden Koca Ali 

Ahmed bin İbrahim üçyüz sekiz senesinde seyminde mülkü askeriyede bulunduğumuz 

sırada ellinci alayı’nın birinci taburu’nun üçüncü bölüğü’nün dördüncü takımı 

neferatından olub hastalanarak Hacı Hastahanesine götürülüb orada sene-i merkûme 

Hâzıranında vefât eylediğini buyur ve sema’aten şehâdet eyleriz deyu münfekkul-lafza 

vel-ma’nâ vekil mûmâileyh muvâcehesinde edâ-yı şehâdet-i şer’iye ittiğinde şahidan-ı 

merkûman evvelen bâverka-i müstevre Balak karyesi muhtarı evveli Kara Hasan oğlu 
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Ali bin Bekir ve muhtar-ı sânisi Halil oğlu Osman bin Halil imam-ı Osman bin Ahmed 

ile Seydiler karyesi muhtar-ı evveli Nazırlı oğlu Mehmed ve imamı Hacı Mısırlı oğlu 

Ahmed Efendi’den seran ve ba’de Balak karyesinden Erbenud oğlu Yusuf Efendi ve 

Tacuzcı oğlu İsmail ve Ahmed oğlu Yusuf ile Seydiler karyesinden Dursun Mustafa 

Efendi ve Menad oğlu Abdurrahman nâm-ı kimesnelerden ‘alenen ledit-tezkiye adil ve 

makbulü’ş-şehâde oldukları ihbâr ve iş’ar olunmağın mucebince mezbûr Mehmed’in 

babası müteveffâ’dan mukaddem vefâtı sabit olmağın müehhir vasî merkûm Bekir’e 

izâfetle vekil mûmâileyh Hasan Efendi’nin müdde’î merkûm Molla Ali’ye müfarızdan 

men’i olunduğu bit-tezcil kaza-i mezkûr mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren 

fi’l-yevm ‘aşr min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:47 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Orta 

Mahallesinde mütemekkin teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum milleti nisvânından Genberli 

Efkenüz gerisi Mariye binti Keryaku imzasıyla kaza-i mezkûr mahkemesinde i’tâ 

olunan istid’âda bundan akdem vefât iden Rodoslu Katırcı Dimitri’nin mülk-ü zannıyla 

top kavağı müevkki’ında vaki’ tarafları Bakkal Ahmed Efendi hâne ve arsası ve Keryazi 

Yani hânesi ve kasap Keryaku hanesi ve tarîk-i âm ile mahdud fevkâni ve tahtâni bir 

bâb-ı mugâze müzâyedeye hâzırladığı istihcar kılınmış halbuki mugaze-i mezkûre 

müstekıllen mutasarrıfası olduğumdun bu bâbdaki icrânın te’hiriyle müteveffâ-yı 

merkûmun vârislerinin celbime müdâhilelerinin ma’nâ talebinden ‘ıbâret bulunmuş 

olmağla müsted’iye-i mezbûrenin tarafından Megri kasabasında sâkin teb’a-i devlet-i 

müşârun ileyhânın milleti merkûmesinden ve da’vâ vekillerinden Yivanmahallis Efendi 

veled-i kozme vekil-i mescil-i şer’î’umumisi saftıyle kaza-i mezkûr hükümet konağında 

mahkeme-i şer’iye’ye mahsus odada ma’kud meclîs-i şer’işerif olunurda müteveffâ-yı 

merkûm Katırcı Dimitri veled-i Kosti’nin verâseti ve kasaba-i mezkûri Hursafine binti 

Yorgi ile liebeveyn kız karındaşları Marulla ve Eşhadulla ve Mariyetulla’ya muhassıra 

olub verese-i merkûmattan zevce-i mezbûre Hursafine biz-zât ve ehtü mezbûrat 

Eşmedulla ve Marulla tarafından hususi’l-beyânda mahkeme-i muhâsama ve husumet 

ve redcevâba ve mütevekkif olduğu umûrun küllisîne bi hüccet-i şer’iye vekilleri da’vâ 

vekillerinden Megri kasabasında mütemekkin teb’a-i devlet-i müşârun ileyhânın millet-i 

merkûmesinden Hacı Yani Efendi veled-i Hacı Kostanti ile gaibetü ‘anil-yed eht-ü 

mezbûre Mariyetulla’ya kıbel-i şuru’dan vasî ve kâim-ü makam nasb ve ta’yîn olunan 

îtam müdürü İbrahim Efendi muvâcehelerinde müsted’iye-i mezbûre Mariye tarafından 
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virilub hâlassa-i mille-i işbu zabt-ı muhâkemeye derc idilen istid’â malını tekrar ve 

tasdîk ittikden sonra mugaze-i mahdude-i mezkûre müekkilesi’nin pederi Keryaku 

veled-i Adem’in olub müekkilesine cihân nâmıyla virmiş olduğunu ve bundan dolayı 

mugaze-i mezkûre müekkilesinin malı olmağla verese-i merkûmun müdâhilesinin men’î 

ve furûhatından sarf-ı nazar olunmasını bi’l-vekâle taleb eylerim didikde zevce-i 

mezbûre Hursafine Türkçe tekellüme muktede olamadığından kıbel-i şuru’dan kaza-i 

mezkûr mahkeme-i bidâyet a’zâsı Demişoğlu Efendi veled-i Zarletiyon tercüman ta’yîn 

olunarak mûmâileyh’in ma’rifetiyle alınan cevâbında mugaze-i mahdude-i mezkûre 

müdde’iye-i mezbûre Mariye’nin olmadığı gibi zevcî müteveffâ-yı merkûm Dimitri’nin 

dahî olmadığını ve kendu malı olduğunu ve mugaze-i mahdûde mezkûreli dört beş sene-

i mukaddem sekiz bin guruş müdde’ıd Mariye’den iştirâ eylediğini ve tasarrufuna dâir 

mâbeyn-i senedi olub sened-i resmisi olmadığını ve müdde’iye-i mezbûrenin da’vâsının 

reddini mudafa’ata beyân eyledi vekil Hacı Yani Efendi dahî cevâbında mügaze-i 

mahdude-i mezkûreyi bundan beş altı senedi mukaddem müteveffâ Dimitri müdde’iye-i 

mezbûre Mariye ile zevci Nikola oğlu Kostanti’den sekiz bin guruş mukâbi’l iştirâ 

iderek ve bedelini dahî te’diye eyleyerek müteveffâ Dimitri’nin tarih-i iştirâ sened-i biz 

ve taht-ı tasarruf ve temellükünde olduğunu ve müteveffâ-yı merkûmun mahkeme-i 

şer’iyeden terekesinin takrîri esnâda mugaze-i mezkûre müteveffâ-yı merkûmun malı 

olduğunu zevcesi mezbûre Hursafine ikrâr ve i’tirafla terekeye idhal ittirmiş 

bulunmasına binâen ‘alliyye-i mezbûre Hursafine’nin bu suretle ikrâr-ı i’tirafı me’murin 

şer’iye huzurunda  

NO:186 

Vuku’bularak Hristiyan Mahallesi muhtarı ile beraber bir hey’et tarafından 

müteveffâ-yı merkûm Dimitri’nin malı olduğu taht-ı tasaddıka alınmış ve buda el-yevm 

mahkeme-i şer’iyede mevcud bulunmuş olduğundan mugaze-i mezkûrenin tereke-i 

mezkûr nâme ceht-i şer’îden furûhatını müdde’iye-i mezbûrelerin da’vâsının reddini 

talebi derim didi îtam müdürü İbrahim Efendi dahî cevâbında mugaze-i mezkûre 

aliyyesine ikâme idilen da’vâda gerek Mariye ve gerek Hursafine tarafından bir güna 

sened-i resmî ibrâz olunamadığından ve senedsiz tasarruf-ı emlâk da’vâsı ise 

mahkemece bi irâde-i seniye memnu’ bulunduğundan olvechle müdde’iyelere cevabları 

i’tâsıyla mugaze-i mezkûrenin talibine furûhatını iddi’â eyledi vekil Livan Efendi dahî 

senedsiz emlak tasarrufu hakkında üçyüz yedi senesi tarihlu tezkire-i sâmîd üzerine 

adliye neferatındanda muhâkeme ta’mim buyurulmuş ve ehiran bu emr-i sâmi irâde-i 
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seniyye ile tekrar idilmiş olduğundan Hacı Yani ve îtam müdürü Efendi’lerin iddi’âsının 

reddiyle vâki’ olan müdâhalenin men’ını taleb eyledi vekil Hacı Yani Efendi cevâbında 

irâde-i seniyye üçyüz onsekiz senesinde şeref-i sudur idub ma cihetle şumulu 

olmıyacağı yine irâde-i seniyye ile mevzu’-ı kava’ıd-i ‘umumiye cümlesinden 

bulunmağla ve müdde’âya-i hare ise mahkeme-i şer’îden resmen tahrîr-i tereke idilerek 

dahil-i kâm idilmiş ve muzaye’aya çıkarılmış bulunmağla ve bu müdde’iye-i resmiye ve 

şer’iyeye karşu Livan Efendi müvekkilesi nâmına sened-i hakkani ibrâz eylemediği ve 

tereke ise müteferrik deyun olub verese-i gâibede ta’alluk-ı sarfı fazla olarak muvâfık-ı 

şer’işerif olduğu takdîrde isbât-ı müdde’â rabbü mütemekkin mudâfi’aten beyân ve 

iddi’â iderek Livan Efendi dahî cevâbında vekil Hacı Yani Efendi mugaze-i mezkûre-i 

müvekkilesi’nin olduğunu ikrâr eylemesine nazaran sened-i hakkanî ibrazına mahal 

kalmadığını beyân itdi bunun üzerine icâb-ı şer’îsi tedit-te’emmül tarafeynin iddi’â ve 

müdafa’asına nazaran izhar-ı hakka medar olmak üzre Hacı Yani Efendi tarafından erâe 

olunan şahidlerin ol emirde istima’larına şuru’ olundukda Lolis karyesinin Orta 

Mahallesinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum milletinden Hacı Kanil oğlu Atnan 

veled-i Nikola ile Megri kasabasında mütemekkin teba’-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın 

millet-i merkûmesinden Kartuz oğlu Dimitri veled-i Dimitri meclîs-i şer’a hâzıran olub 

ledil-istima’ Megri kasabasında Top kavak mevki’ınde tarafları Ahmed Efendi mugaze 

ve arsası ve Geryazi oğlu mugazesi ve tarîk-i ‘âm ile mahdud Fevkâni ve Tahtâni bir 

bâb-ı mülk mugâzeli bundan altı sene mukaddem Keryaku oğlu kızı Mariye ile kocası 

Nikola oğlu Kostanti tarafından sekiz bin guruş müteveffâ Katırcı Dimitri veled-i 

Kosti’ye satıldığını bi’lur ve böylece şehâdet ideriz didiklerinde vekil Livan Efendi 

istima’ olan şahidler müdde’â Behin hududlarım erâe idemediklerinden ve müdde’âya 

mutâbık edâyı şehâdet sureti hasıl olmadığından bunların reddini beyân eyledikden 

sonra şahidan-ı merkûman kabelü’t-tezkiye mezkûr Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi 

mütemekkinelerinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin millet-i nisvânından Kenderlioğlu 

kızı Mariye binti Keryaku Zeyrî mahalle-i mezkûr hey’et-i ihtiyariyesinden musaddik 

istid’â ile mahkeme-i şer’iyeye gelerek vekil Hacı Yani Efendi ve îtam müdürü İbrahim 

Efendi muhazzırlarında Türkçe ifâde-i kelâma mukadderde mütemekkin Nikosun oğlu 

Adnan veled-i Nikos taraf-ı şuru’dan tercüman ta’yîn olunarak merkûmun ma’rifetiyle 

alınan ifâdesinde işbu takdim eylediğim istid’âda muharrir olduğu vechle mugaze-i 

mahdude-i mezkûreyi müteveffâ-yı merkûm Dimitri’ye elhâna ol zevcî Kostanti ile 

beraber sekiz bin guruş bey’î bat-i sahih-i şer’î ile bey’î ve temlik ve teslim eyleyüb 
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müteveffâ-yı merkûm mübelliği semen-i mezkûru gününde viremediğinden dolayı 

beşyüz guruş daha hamle-i baliğ olduğu sekiz bin beşyüz guruşı tamamen ve kâmilen 

ehz-i istifa iderek bir güna hakkı kalmadığını ve vekil Livan Efendi’ye dahî ferağa vekil 

idüb buna dâir bir güna da’vâ ve alâkası kalmadığını beyân eyledikde mezbûrenin 

takrîr-i meşrusını kezâlik mezkûr Lolis karyesi’nin Aşağı Mahallesinden ve teb’a-i 

devlet-i ‘aliyye’nin millet-i merkûmesinden bâba Develioğlu Dudrusi veled-i Ruli ve 

averne Mahallesinde mütemekkin kezâlik teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’dan Yakumi 

oğlu Cemal veled-i Yakudın her biri Megri kasabasında Top kavak mevki’ınde tarafları 

Ahmed Efendi’nin mugaze-i arsası ve Keryazi mugâzesini ve tarîk-i âm ile mahdud 

Fevkâni Tahtâni bir bâb mülk mugâzeli sekiz bin guruş semen-i mukâbi’linde işbu 

hâzıra-i bi’l-meclîs Mariye ile Zevci Kostanti bundan altı sene mukaddem müteveffâ 

Katırcı Dimitri veled-i Kosti’ye bey’î lehât-ı sahih-i şer’î ile beyi’ ve temlik ve teslim 

eyleyüb olvechle müteveffâ-yı merkûm Dimitri ilel-vefât mülkiyet-i üzre tasarruf 

eylediğini ihbâr eyleriz didiler vekil Hacı Yani Efendi dahî cevâbında mezbûre 

Mariye’nin ifâdesi vechle semen-i beyi’ evvela sekiz bin guruş üzerine ‘akd-i bey’î 

mezkûr-ı mukaddem olub müehhiren semen-i mezkûr tekayyıtları vaktinde te’diye 

olunamadığından tarîk-i bir-rızâ beşyüz guruş daha hamle-i sekiz bin beşyüz guruş îlân 

idilmiş o kimesneden ileri geldiğini ityân itmekle mucebince mugâze-i mahdude-i 

mezkûre müteveffâ-yı merkûm Dimitri’nin tereke-i vakfiyesinden olmak üzre bi’l-

müzâyyede talebine ihâle ve furuhâtına hüküm olunduğu bit-tescîl-i i’lâm olundu 

tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘aşr min Muharremul-haram liseneti esnâ ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

S.NO:187    

B.NO:48 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Gebeler karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Hacı Durmuş oğlu Abdâh bin Abdullah’ın 

salebi sagîr oğlu Abdâh bin Abdullah’ın salebi sagîr oğlu Mustafa ve salebiye-i sagîre 

kızları Nefise ve Ümmügülsüm’ün tesviye-i umûrlarına kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve 

ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf ve hervechle 

‘‘uhdesinden vesâyet-i gelmege kâdir idugi zil-kitabda mektubu’s-sâmi müslimeyn 

ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagar-i merkûmunun dâîleri 

Sadık bin Yusuf sagîrun-ı merkûmu’nun vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kabel-i 

şer’îden vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî bir veche muharrir vesâyet-i mezkûreyi 
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kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ 

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm ‘ışrin min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti 

esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Ve Hacı Dursun oğlu Molla Ahmed  

Gebeler karyesinden Yunus oğlu Ahmed. 

B.NO:49 

An asl Kule Kazası ahâlisinden olub Menteşe Sancağına tâbi’ Megri Kazasına 

mülhak Esen nahiyesi virgü kâtibi iken bundan akdem Megri kasabasında vefât iden 

Halil Efendi ibn-i Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-imertrukesi Hava binti 

Süleyman ile zevce-i mezbûreden mütevellid salebi sagîr oğlu İsmail ve zevce-i 

mutallakası Mahnur Hatun’dan mütevellide salebiye-i kebîre kızları Devriye ve Faika 

ve Canan’a ve yine diğer zevce-i mutallakası Fatıma’dan mütevellid salebi kebîr oğlu 

Metin’e muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve tahakkukundan sonra sagîr-i 

mezbûr İsmail’in vasî mensûbesi vâlidesi Hava Hatun’un taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i 

şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furuhât olunan müteveffâ-yı merkûmun 

muhallefât defteridir ki bir vecheâtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü 

vel’ışrin min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Adî sagîr seccâde      /15 

1/Adî kebîr seccâde      /46 10 

1/Adî müsta’mel hebge     /23 10 

3/Bıyıklı teste aded      /5 20 

1/Sagîre nahzesi      /5 10 

3/Müsta’mel hasır ve toprak desti    /11 30 

1/Saltız minkali      /3 

1/Etmek nahzesi      /3 10 

3/Ufak toprak ibrik sacayağı ma’rebağ tavası  /4 00 

1/Müsta’mel şemsiye     / 

1/Kebâb ıskarası      /4 30 

2/Çanak ve tencere ve tava     /9 20 

3/Kahve takımı      /3 00 

1/Köhne teneke legen     /2 00 

1/Tahta çapa çift      / 

1/Lamba       /8 10 
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2/Don ve kalış      /5 00 

Hırdavât-ı münezzil  

Üçyüz onsekiz senesi Kanun-ı evvel-i istizasında Şubatı nihayesine kadar üç 

mahid müterâkim ma’ası olub alınan    /900 00 

Üçyüz ondokuz senesi Temmuzu istidasından Ağustos’un dördüncü gününe 

kadar müstehak mu’atesinden alınan    /338 20 

Yekünü ---------------------------------------------------tereke 

       1394 10 

El-emvâl vel-eşyâ  

Minhâ -----------------------------------------------------el-ihrâcat 

Tecehhüzü tefekkün olub virilen    /76 00 

Tabib ısberatı olub virilen     /57 00 

Mihr-i müecceli zevce-i mezbûre Hava’nın   /251 00 

Yahudi Hanım merkusuna deyun-ı meyyit  /45 00 

Mu’âsen mezkûrelerinde bunda beş virgü fevkati olub halisu nafaka katli olunan 

       /74 -2 

Kızı cenaze’nin nafakasından dolayı İzmir bidâyet muhâkemesi’nin / 27 Salı 

/320 tarih ve ikiyüz yigirmi yedi numrulu emirnâmesi mucebince Megri icrâ 

me’muriyeti’nin talebi üzerine müterâkim ma’aşının rabi’î olub virilen /290 30 

Megri virgü tahsildarı Herakî Efendi’ye bi ‘ılm laban metin /95 00 

Resm-i kısmet    /12 20 

Kaydiye     /2 

Pul behâ     /11 10 

Yekünü -----duyunât ve musarat  /917 

Sahîhü’l-bâki     /476 30 

S.NO:188 

Hissa-i zevce-i mezbûre Hava    /59 23 

Hissa-i ibn-i kebîr Hüseyin     /119 11 

Hissa-i binti kebîre Devriye     /59 23 

Hissa-i binti kebîre Faika     /59 23 

Hissa-i binti Canan’a     /59 23 

Hissa-i ibn-i sagîr İsmail’e     /119 11 küsur pâre/2 
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Bi’lâda muharrir tereke-i şer’iye kâtibi Halil Efendi ma’rifetiyle tahrîr olunarak 

azgır-ı musarrif ma’ duyun-ı mütebâki dörtyüz yetmiş altı guruş otuz pâreden zevce-i 

mezbûr Hava’ya elli dokuz guruş yigirmi üç buçuk pâre ile ibn-i sagîr İsmail’e isâbet 

idenyüz ondokuz guruş yedi pâre vasî zevce-i mezbûre Hava’ya teslim olunarak verese-

i gâiblerden Hüseyin ve Devriye ve Faika ve Canana’ya isâbet iden cem’an ikiyüz 

doksan yedi guruş otuz yedi buçuk pâre îtam sandığına teslim olunduğu kâtib 

mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

B.NO:50 

Megri Kazasına tâbi’ Karaçulha karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât 

iden Akçaoğlu Ali Ağa ibn-i Osman’ın verâseti zevcâtı menkûha-imetrukesi Aişe binti 

Omer ile Meryem binti Hüseyin ve liebeveyn er karındaşı Mustafa ve kız karındaşları 

Aişe ve Fatıma’ya muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve nümâyan oldukdan 

sonra verese-i mezbûrden gaibül-lebed Fatıma’nın hukukını muhâfaza’ya me’mur olan 

îtam müdürü İbrahim Efendi’nin taleb ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve furuhât olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki bir 

veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm ahd-i min şehr-i Zilhiccetü’ş-şerife 

liseneti ahdî ve  ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

165/Dişi koyun aded      /66000  00 

10/Erkek toklu koyun     /300 00 

1/On iki yaşında tulı deve kırmızı    /1000 00 

1/Yigirmi üç yaşında dişi tulı deve    /200 

1/Sekiz yaşında erkek tulî deve    /700 

1/Beş yaşında erkek tuylu boz deve    /57 00 

1/On iki yaşında dişi kara boz deve    /700 

1/Dokuz yaşında dişi kara deve    /700 

1/İki yaşında erkek boz deve    /400 

1/İki yaşında dişi boz deve     /500 

1/Altı yaşında dişi aster     /1000 

1/Boz öküz       /300 

1/Kara öküz       /80 

23/Yaylada mezru’ hınta kile    /300 

3/Yaylada mezru’ şi’ır kile     /56 

10/Sevâhilde mezru’ hınta kile    /160 
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10/Sevâhilde mezru’ şi’ır kile    /80 

100/Yayla anbarında mevcud hınta kile   /650 

60/Yayla anbarında mevcud mısır darı kile   /300 

10/Yayla anbarında nohud     /50 

Yaylada vâki’ altı göz anbar     /500 

5/Torluk keçe       /150 

1/Yazkı keçe       /40 

6/Çuval       /100 

2/Urgan       /10 

1/Müsta’mel deve yünü kilim    /15 

1/Sarılı       /20 

1/Çakmaklı tabanca      /60 

1/Kantarı       /20 

1/Müceddid-i kebîr kilim     /110 

1/Müsta’mel hebge      /30 

30/Mahas kın       /300 

Hırdavât-ı münezzil      /50 

Rodoslu Mustafa Efendi zimmetinde bi sened alacağı olub tahsil ve vereseye 

tevzi’ kılınan        /12000  00 

Rodoslu İbrahim Efendi zimmetinde bi sened alacağı olub tahsil ve verseye 

tevzi’ ve taksîm kılınan      /24000  00 

Minhâ -------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet    /1543 20 

Kaydiye     /92 20 

Dellâliye     /310 30 

Pul behâ     /31 20 

Ve rikkabihâ     /10 

Mihr-i müecceli zevce-i mezbûr Aişe   /501 

Mihr-i müeccel zevce-i mezbûr Meryem   /501 

Tereke-i mezkûrun tahrîrine me’muren gönderilen şer’iye kâtibi Halil ve îtam 

müdürü İbrahim Efendi’ler ile refikalarında bulunan muhassır ve Jandarma icrâsı/300 

Yekünü     /3290 10 

El-harc ve mesârif  
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Sahîhü’l-bâki     /58447  30 

Hissa-i zevce-i Aişe      /7305 38 

Hissa-i zevce-i Meryem     /7305 38 

Hissa-i eh-i Kara Mustafa     /21917  36 

Hissa-i ehtü Aişe      /10958  38 

Hissa-i ehtü Fatıma      /10958 38 küsur pâre /1 

S.NO:189   B.NO:51 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Yukarı 

Mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum 

milletinden Malar ve Meyyilun oğlu Dimitri veled-i Hacı Endun’un verâseti salebi kebîr 

oğulları Endun ve Mihal ve salebiye-i kebîre kızları Hursi ve Desine ve Mariye ve 

Fevliye’ye muhassıra olduğu zâhir ve nümâyan oldukdan sonra verese-i merkûmundan 

olub kezâlik karye-i mezkûrun Aşağı Mahallesinde sâkine binti kebîre mezbûre Hursi 

tarafından hususi âtil-beyâna taleb-i da’vâ  ve muhâkeme ve muhâsama  ve husûmet-i 

ve red cevâba ahz-i kabz ve şuhud-u ikâme isti’âına ve hususı mezkûrun mütevekkif 

olduğu umûrun küllîsine bi hüccet-i şer’iye vekili Megri kasabasında mütemekkin 

teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin millet-i merkûmesinden ve da’vâ vekillerinden Hacı Yani 

Efendi veled-i Hacı Kostanti kaza-i mezkûr hükümet konağında mahkeme-i şer’iye’ye 

mahsus odada  ma’kud-ı meclîs-i şer’î hâzırda kezâlik verese-i mezbûrundan olub 

karye-i mezkûrun Yukaru Mahallesinde mütemekkinler teb’a-i devlet-i müşârun 

ileyhâ’dan ibnân-ı merkûman Endun ve Mihal taraflarından husus-ı âtil beyânda 

muhâkeme ve muhâsama ve husumet ve red cevâba ve şuhud-ı ikâme ve istima’ad-ı 

hususi mezkûrun mütevekkif olduğu umûrun küllîsine vekil-i şer’îleri kasaba-i 

mezkûrde mütemekkin kezâlik teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın millet-i 

merkûmesinden ve da’vâ vekillerinden Yorgi Lâzâridi Efendi veled-i Endebirya 

muvâcehesinde bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm ider ki müvekkilem mezbûre 

Hursi’nin babası ve mevrusî müteveffâ-yı mezbûr Dimitri’nin ilel-vefât yedinde malı ve 

mülkü olub ba’du vefâta müekkilem mezbûre ile verese-i ma’lumât-ı mevrus ve 

müntekıl olan her biri mezkûr Lolis karyesi hududu dâhilinde kâin tarafları Hacı Suh 

oğlu Heralembos bağçesi ve Suveytri oğlu Keryaku ve Nikalih oğlu Nikola bağçeleriyle 

mahdud dört dönüm mülk-ü bir kıt’a bağçe ile derûnunda Fevkâni ve Tahtâni kezâlik 

bir bâb-ı mülk-i hâne ve yine karye-i mezkûre Ovasında kâin tarafları Ovacık deresi ve 

Kofunyos Mariye bağçesive Kofoncu oğlu Menol bağçesiyle mahdud zabıtalar bağçesi 
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dinmekle ma’ruf bir ki cem’an iki kıt’a bağçe derûnunda Fevkâni ve Tahtâni bir bâb 

hâne ile yine karye-i mezkûrun Yukaru Mahallesinde vâki’ tarafları Deli Hacı hânesi ve 

penâber hânesi ve tarîk-i ‘âm ile mahdud ve müştemilât-ı ma’lumâyı hâvi bir bâb-ı mülk 

mugâze-i ve yine kaza-i mezkûrun Kesikkapı Mahallesinde vâki’ tarafları Penagöz oğlu 

Kostanti Dekkâni ve Hacı Endun oğlu Yani mugâzesi ve Kavak ve kapu ve tarîk ‘âm ile 

mahdud bir bâb-ı mülk kahvehâne ve yine karye-i mezkûrenin ovasında Çalı ve Çınar 

Mehmed Ağa ve tarîk-i ‘âm ile mahdud erâha-i emirîye’den beş dönüm bir ve yine 

kaza-i mezkûre tâbi’ Bi’lecik karyesinde vâki’ tarafları Seyde oğlu Vasîl bağçesi ve 

diğer Vasîl ve tarîk-i ‘âm ile mahdud yigirmi beş dönüm arz-ı mîri harubluk ve yine 

karye-i mezkûrede tarafları Bâbadağı ve Marlika Mihal oğlu Yorgi Kostulla tarlaları ve 

İlyâ oğlu Yani ve Koyuncu Nikola tarlaları ile mahdud kezâlik otuz dönüm arz-ı mîri 

bir ve Batlangıç karyesinde vâki’ tarafları Davul oğlu Yorgi ve Heralembos Pavidi 

tarlaları ve tarafını tarîk-i ‘âm ile mahdud otuz beş dönüm arz-ı mîri bir ki cem’an dört 

kıt’a tarla ile bağ ve hâne hây-i mahdude-i mezkûreler ile Magaza ve Kahve hanedan 

her biri müteveffâ-yı mezbûr Dimitri’nin meyyit-i vefâtında yanında mevcud ve seym-i 

mecîdiye yigirmi bir hesabiyle yüz bin guruş nakid ve müvekkilem mezbûrenin vâlidesi 

olub Pederi müteveffâ-yı mezbûrden evvel vefât idub nakd-i mevcud olarak terk 

eylediği onbin guruş zimmetinde üçyüz aded takım altunları ve ikiyüz elli küpe seccâde 

ve hânede mevcud yigirmi bin guruş kıymetlu eşyâyı bi tenbih ve beşyüz küpe evâni-i 

mehasimiye ve bir aded diğer mahası kazganın mecmu’una müvekkilem mezbûrenin bir 

mûcib-i şer’işerif ve kanun-ı münif hissa-i şer’iyesini virmekden – 

S.NO:190 

Ebâ ve imtina’ eyledikleri cihetle süâl olunub müekkilem mezbûrenin bir 

minvâl-i meşruh-ı hissa-i ersiye şer’iyesini bana edâ ve teslime müekkilân-ı mezbûrana 

izâfetle vekil Yorgi Efendi’ye canib-i şer’işerifden tenbih olunması matlubumdur deyu 

da’vâ itdikde oldahî cevâbında müekkilleri merkûman Endun ve Mihâl ve Hacı Yani 

Efendi’nin müteveffâ-yı mezbûr Dimitri terekesinden dolayı dermeyan eylediği 

terekeden yedlerine bir günanına yokdur ancak zabt-ı da’vâsında beyân olunan ve 

derûnunda bir bâb Koca hâneli müştemil işbu ibrâz eylediğim zeyri nâib mal müdürü 

Kahlu kâtibi sandık emini mihirleriyle muhterem sekiz ve dokuz ve on sıra numralarıyla 

mürekkim Tabu koçanları mucebince müvekkillerimden Endun’a pederleri müteveffâ-yı 

merkûm hayatında ve me’muru huzurunda meccânen ferağ ve teslim idub olvechle 

müekkilem merkûmun mülkiyeti üzerine tasarruf eylemekde olduğu ve karye-i 
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mezkûrenin Ovasında vâki’ Hatibler bağçesi nâmıyla iddi’â idilen bağçe-i arz-ı mîri 

olub bu dahî müvekkillerimden Mihal’e pederleri müteveffâ-yı merkûm hayatında 

kat’ıyyen beyi’ ve ferağ iderek zeyri hey’eti mezkûre mirzâtiyeleriyle mahassı üç sıra 

numrolu işbu ibrâz eylediğim bir kıt’a Tapu senedi mucebince merkûm Mihayl’in 

tasarrufunda olduğu ve yine karye-i mezkûre vâki’ hâne dahî kezâlik ibrâz eylediğim 

dört sıra numrolu Tapu koçanı mucebince pederi müteveffâ-yı merkûmun hayatında 

meccânen ferağından malı olduğu ve yine Megri kasabasında vâki’ fevkâni hâne-i 

tahtânisi mugâze işbu ibrâz eylediğim onbir sıra numrolu bir kıt’a tapu senedi 

mucebince dahî kezâlik müteveffâ-yı merkûm Dimitri’nin hayatında meccânen bey’-i 

ferağından müvekkilem Endun’un mülkiyet-i üzerine vaz’ı’-yedl bulunan ve yine 

Kesikkapı Mahallesinde vâki’ ma’ uzur-ı bir bâb-ı mülk kahvehâne dahî müvekkilem 

Mihâl’e ibrâz eylediğim beş sıra numrolu bir kıt’a tapu koçanı mucebince pederi 

müteveffâ-yı Dimitri’nin hayatında kat’ıyyen ve meccânen ferağından taht-ı 

temellükünde bulunması cihetle bunlara âid vekil Hacı Yani Efendi’nin müdâfa’ası işbu 

ibrâz ve erâe-i olunan evrâk-ı resmiyeler mucebince merdud ve iltifâta şâyan olmadığı 

ve diğer araziler hakkında mahkeme-i nefimiyeye murâca’atla te’min-i hukuk eyleminin 

kendusine tenbih olunmasını nükud ve eşyâ mecine gelince aslı rumil-idâre olub Megri 

Kazası mahkeme-i bidâyet makavelâyet-i muharrirliği tarafından mütercim ve musaddık 

olarak işbu ibrâz eylediğim /12 Mart / 1902 sene-i Milâdiyesi tarihlu sened-i tercümesi 

me’lizirde vaz’ıl-imza teb’a-i devlet-i ‘aliyyeden Lolis karyesinde mukîm Hacı Endun 

oğlu Dimitri işbu senedimle beyân iderim ki bin sekizyüz doksan altı senesi şehr-i 

Kanun-ı sânisi’nin ikinci gününde oğullarım Endun ve Mihâl’e dörtyüz aded Fransız 

lirası hîbe ve teslim eyledim mezkûr liraları merkûman-ı kabz-ı yevm-i mezkûrden 

i’tibâren bugüne degin müstekıllen kendü hesaplarına istiyorlar benârin-i merkûman 

Lolis karyesindeki Hacı Keryaku oğlu Niyadurusun mugâzelerinde vesâire mugâzelerde 

bulunub kendu yedlerinde olan eşyâ ve emti’a-i tüccâriye ve nakdin vebi defter-i ve 

deyn-i senedâtı işhâsı sâire zimmetlerinde olan alacaklarının sahib-ü mutlak 

müstekalliyedirler zeyr-i bunların kâffesi eşyâ ve emti’a-i tüccâriye nakd-i ikrâzat ve 

zimmehât bir veche bi’lâ merkûmana hibe ve teslim eyledim dörtyüz Fransız lirasıyla 

bu sermâyeden hâsıl olan kârlarıdır zeyra-i merkûman bin sekizyüz doksan altı senesi 

Kanun-ı sânisi’nin İkinci gününden i’tibâren kendu hesaplarına alişıyorlar binâen’aleyh 

mezkûr mallarda manî fatura ve bakkala vesâire eşyâda ve nakidde ve ikrâhatda ve 

zimmehâtda benim bir güna hiç tercihim olmadığını ve kâffesinin bir veche mülkiyet-i 
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mükemmele-i oğullarım merkûman Endun ve Mihal’e âid olduğunu ikrâr iderim şu 

halde zeyirde benimle imzalamış olan merkûmana işbu senedimi i’tâ eyledim me’linden 

‘ıbâret olub olvechle müvekkillerimin tasarruf ve ticaret itmekde oldukları ve bundan 

evvelâtı mehâsiye hâne eşye’ası ve seccâdeleri var ise kendu ticaretleriyle alınmışdır 

yedlerinden başkaca bu kabi’l eşya zimmetlerinde yokdur ve vâlidelerinin takım 

altunlarından zimmetlerinde bir pâre yoktur ve sened-i mezkûrde münderiç dörtyüz 

Fransız lirasından başka yedlerinden müntekıl nakd-i hiçbir pâre kalmamışdır ve 

luzumunu senedâtı abâta hâzır olduğunu söyledi vekil Hacı Yani dahî cevâbında ibrâz 

olunan tapu senedâtı ve diğer mütercim senedi hakkında her derdu i’râz-ı bâki kalmak 

üzre müteveffâ Dimitri’nin sayn-i vefâtında taht-ı tasarruf ve temellükünde olub ba’d-e 

vefâta verese-i ma’lumesine mevrus ve müntekıl emlâk ve erâhi mahdude-i mezkûreden 

ve bi’l-cümle terekeden gerek işbu da’vâdan evvel ve gerek sonra müdde’î âlîler Endun 

ve Mihâl’den her biri otuz Fransız lirası ile nüfus-ı Megri kasabasında Kesikkapı 

Mahallesinde vâki’ tarafları tarîk-i âm ve tarîk-i hususı vekil develi mugâzesi ve Kara 

Yani istimata oğlu Vasîl arzusuyla mahdud bir kıt’a- 

S.NO:191 

Deyu erli arsa virmek üzre müvekkilemle sulh ve ibrâya taleb olduklarını ve bu 

iddi’âsını isbâta mehya bulunduğunu bi’l-vekâle müdâfi’âten beyân ve senedât-ı 

mezkûre ahkâmlarını inkâr ile zabt-ı sabıkda isimlerini yazdırmış olduğu şâhidlere 

müdde’î aleyhler sarf-ı nüfusı ve iğfâl iderek îfâyı şehâdetten meni’ eyledikleri cihetle 

şimdilik iddi’âsını isbâta hakkı bâki kalmak üzre vekil Lâzaridi Efendi’nin 

müekkillerine izâfetle ibrâz eylediği senedâtın mazmunlarını ‘alel-husus isbât 

eylemesini dermeyân eyledi vekil Lâzaridi Efendi dahî vekil Hacı Yani Efendi’nin 

göstermiş olduğu şâhidler müvekkillerim tarafından iğfâl idilmişdir şu halde sulh 

iddi’âsını isbatdan izhâr aczi dimek olduğundan bundan dolayı vâki’ olan müdafa’asının 

neziyle muhâkeme-i sâbıkda ibrâz ve erâe-i olan sened-i hakânilerin kayıdları ve evrak-ı 

sâireleri tapu kalemince tahakkuk ve tedeffük olunca sıhhatleri tahakkuk ve tebeyyün 

idecegi gibi diğer mütercim ve mübrezesi’nin mazmununı her biri Lolis karyesi 

mütemekkinlerinden ve Teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın millet-i merkûmesinden 

Yani Caize-i oğlu Yorgi veled-i Yani veled-i İstavri ve Develioğlu Dimitri veled-i 

Develi İsteradi veled-i Maku ile isbat ideceğini ve merkûme liecliş-şehâde hâzırun 

olduklarından istima’larını taleb iderim didikde merkûmun Yorgi veled-i Develi veled-i 

Hacı Menol ve Menol veled-i İstiradi veled-i meskudun her biri istişhâd olduklarında 



 417

mütercim müzeyr-i sened-i mezkûrin zeyr-indeki imzalarını tasdîk ile beraber 

müdde’îaleyhimâ Endun ve Mihayi’lin mahalle-i mezkûrde vâki’ mugâzesinde ve bin 

dokuzyüz iki sene-i Miladiyesi Mart ayında bâbaları müteveffâ Dimitri hali hayatında 

bundan sekiz sene evvel oğullarım Endun ve Mihâl’e dörtyüz aded Fransız lirası hibe ve 

teslim eyledim ol tarihden beru mübelliğ-i mezkûr ile her ne ticâret itmişler ise 

kendulerinindir ve magazalarında bulunan manifatura ve bakkala ve sâire eşyâ ile bi 

sened ve bî defter-i kâffe-i zimmehât oğullarım merkûmanın mallarıdır benim bir güna 

hakkı müdâhilim yokdur deyu ikrâr ve i’tiraf eyleyub bizi sened-i mezkûr mazmununa 

işhâd eyledi biz bu hususı bu vecih üzre bi’lur ve şehâdet eyleriz deyu her biri 

münfekkul-lafza vel-ma’nâ edâyı şehâdet eylediklerinde şâhidun-ı merkûmun evvela sol 

mevzu’una natıkan her biri bâverka-i müstevre mensub oldukları mezkûr Lolis 

karyesi’nin Yukaru Mahallesi muhtarı evveli Kostanti veled-i Yorgi ve muhtar-ı sânisi 

Nikola veled-i İstavri’den seran ve ba’de karye-i mezkûrden Misya oğlu Hakkı veled-i 

Misya ve kasab Kara Yorgi veled-i Dimitri’den ‘alenen ledit-tezkiye makbulü’ş-şehâde 

oldukları ihbâr ve iş’âr olundukdan sonra vekil Hacı Yani Efendi emlak hakkında ibrâz 

olunan koçanların iddi’âsı sâbıkım vechle mazmunlarını şuhud-ı şehısa ile isbat 

eylemesini ve mazmunı sabit olan dörtyüz aded Fransız lirası hakkındaki mütercim 

sened-i haricinde tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan da’vâ eylediğim nukud-ı tezyînat 

altunı halı seccâde ve mehası vesâir eşyayı tebiyyenin isbatına müvekkilem âcize 

olduğundan müekkilem mezbûran Endun ve Mihal’in sened-i mezkûrden fazlası 

hakkında sulhu tâlib olmadıklarına dâir tahliflerini talebi derim didikde ibrâz olunan 

tapu koçanlarının mazmunlarını isbât eylemesi vekil Yorgi Efendi tefehhim olundukda 

buna dâir şâhidleri zabtası ba’de isimleri mukayyid kesan olub liecliş-şehâde hâzır 

bulunduklarından istima’larını taleb iderim didikde Lolis karyesi’nin Yukaru 

Mahallesinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyye’den câize oğlu Yorgi veled-i Yani veled-i 

İstavri ile mahalle-i mezkûreden ve teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’dan Develioğlu 

Dimitri veled-i Develi meclîs-i şer’a hâzıran olub iştihad olunduklarında müekkilân-ı 

mezbûran Endun Mihal’in bâbaları müteveffâ-yı merkûm Dimitri Veled-i Hacı Endun 

hayatında bin üçyüz onyedi sene-i Maliyesi Kanun-ı evvelinde oğlu Endun’un 

magazasında bin Megri nahye idim taht-ı temellük ve tasarrufunda nakd-i erâcı ve 

emlâkım ve ezâ ise oğullarım Endun ve Mihâl’e beyi’-i ferağı ve tefvîz ve temlik 

eyledim ve kızlarıma bir şeyi bırakmadım bu malları bundan sonra oğullarım Endun ve 

Mihal’indir deyu ikrâr ve bizleri dahî işhâd itmekle müteveffâ-yı merkûmun işbu 
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ikrârına şâhidleriz ve şehâdet eyleriz didiklerinde şâhidân-ı merkûman muhâkemesi 

bakada ibrâz olunan mütercim sened-i mazmununa şehâdet iderek ‘alel-usül tezkiyeleri 

icrâ olunduğundan mecelle-i ahkâm-ı adliye’nin madde-i mahsus mucebince tekrar-ı 

tezkiyelerine hâcet olmağla müekkilân-ı merkûman Endun Mihal’den her biri mazmunı 

sabit olan mütercim seneden ma’adâ peder vâlideleri terekesinden zimmetlerinde nine 

ve bir vecih meşruh sulhu tâlib olmadıklarına merkûman Endun Mihal’den her birinin 

mahall-i ikâmetlerinde vekil Hacı Yani ve yahud müekkile-i mezbûre huzurunda icrâyı 

tahliflerine yüz elli guruş harc-ı hususla mahkeme-i şer’iye kâtibi Halil Efendi ibn-i 

Hasan me’zûnen ihrâm olundukda kâtib mûmâileyh Halil Efendi mezkûr – 

S.NO:192 

Mezkûr Lolis karyesi’nin Yukaru Mahallesine varub müekkilân-ı merkûman 

Endun ve Mihal’in müste’ciran sâkin bulunmasını sarraf oğlu Endebirya zevcesi Hacı 

Mariye’nin hanesinde ve mahalle-i mezkûr muhtar ve ihtiyariyesi huzurlarıyla akd-i 

meclîs-i şer’î âlî ittikde vekil Hacı Yani Efendi mecelle-i mezkûreye gitmesinden ve 

müekkile-i mezbûre Harsi dahî olunan da’vete ‘adem-i icâbetinden meclîs-i ma’kud-ı 

mezkûrde müekkilân-ı merkûman Endun ve Mihal’den her birine bir mûcib-i iddi’â 

mal-ı münderecâtı sabit olan müberrezesi’nin havî olduğu dörtyüz aded Fransız lirasıyla 

mezkûr pâreden müteseccil ticâretten hariç bâbaları müteveffâ Dimitri’nin mehâsı hali 

ve başkaca nakd-i pâresi kalmadığına ve anaları müteveffiye Hursafine binti Mihal’den 

mevrus tereke’den zimmetlerinde ziynet altunları olmadığına ve müdde’âya 

mahallerden dolayı sulha tâlib olmadıklarına dâir kâtib mûmâileyh muhâliflerini icrâ 

iderek ma’an mürsel-i emna-i şuru’la meclîs-i şer’a gelub ali vuku’uhâ inhâ ve takrîr 

itmek mucebince müvekkile-i mezbûre Hursiye izâfetle vekil mûmâileyh Hacı Yani 

Efendi da’vâyı mezkûresiyle müvekkilân-ı merkûman Endun ve Mihal’den her birine 

izâfetle vekil mûmâileyh Yorgi Efendi’ye mu’ârızdan meni’ olunduğu bit-tescîl kaza-i 

mezkûr mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ min Saferul-

hayr liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:52 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Zeyuh karyesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem vefât iden Yusuf bin Mustafa’nın salebi sagîr oğullarının tesviye-i 

umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf vesâyet ve ‘‘uhdesinden gelmege kâdire olan sagîr-i 

merkûmun vâlidesi Hatice binti Bekir vakt-i rüşd ve sedârına degin taraf-ı şuru’dan vasî 
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nasb ve ta’yîn olundukda oldahî kabul ve hizmet-i lâzımesini edâya ta’ahhüd ve iltizâm 

itmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm er-râbi’u vel’ışrin min 

şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:53 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Lolis karyesi’nin Yukaru 

Mahallesi ahâlisinden ve teb’a-i devlet-i ‘aliyye’nin Rum milletinden iken bundan 

akdem vefât iden Kunduracı esnafından Kara Yorgi oğlu Nikola veled-i Dimitri’nin 

verâseti zevce-i metrukesi İspanya binti Yorgi ile salebi sagîr oğulları Dimitri ve 

Yorgi’ye muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve nümâyan oldukdan sonra sagîran-

ı merkûmanın vâlideleri ve bi hüccet-i şer’iye vasî mensubeleri İspanya’nın hususiâtil 

beyânda muhâkeme-i muhâsama ve husumet ve red cevabla tevekkıf olduğu umûrun 

küllîsine bi hüccet-i şer’iye vekili kezâlik karye-i mezkûrun Yukaru Mahallesinde 

mütemekkin teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın millet-i merkûmesinden Tata oğlu 

Yorgi veled-i Mihal hâzır olduğu halde kezâlik Lolis karyesi’nin mahalle-i 

mezkûresinde mütemekkin teb’a-i devlet-i müşârun ileyhâ’nın millet-i merkûmesinden 

manifaturacı esnafından Hacı Endun oğlu Endun veled-i Dimitri’nin vekil-i şer’iye-i 

umumisi da’vâ vekillerinden Yorgi Lâzaridi veled-i Endebirya meclîs-i şer’işerif 

olunurda vekil-i mezbûr Tata Mihal oğlu Yorgi muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta’bir-i 

anil-merâm idub Kunduracı müteveffâ Nikola veled-i Dimitri hayatında müvekkilem 

Endun’dan ahz-ü kabz eylediği celd-i kösle vekâlet ve kondura i’mâline mahsus 

eşyâsını olan üçbin sekizyüz doksan guruş on pâreyi kabelül-edâ vel-îfâ vefât itmekle 

süâl olunub mübelliğ-i mezkûri müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vafiyesinden 

müvekkilime izâfetle bana edâ ve teslime vasî zevce-i mezbûreye izâfetle vekil-i 

merkûm Yorgi’ye tenbih olunması muradımdır didikde vekil-i merkûm Yorgi dahî 

cevâbında mahkeme-i şer’iyeye takdim eylediğim /21 Mart /320 tarihlu istid’amda 

tatsîlen beyân olunmadığı üzre müvekkil-i merkûm Endun’un müteveffâ-yı merkûmda 

bu suretle alacağı yokdur ancak müteveffâ’nın sayn-ı vefâtında vekil Yorgi Efendi’nin 

beyân eylediği kundura takımı sehnında borcu olmadığı sekizyüz küsür guruş 

müteveffâ’nın defterinde mukayyıd idi vefâtından sonra dayn-ı Endun müteveffâ-yı 

merkûmun dükkânını muhtar-ı inhâfat oğlu Kostanti ile açarak dükkânı derûnunda 

bulunan yedi sekiz bin guruşluk eşyâsını ve defterini aldıma ve müteveffâ’nın 

defterinde hattı desitte sekizyüz küsür guruş borcu Yarenli olduğu halde tahsildar sarrafı 

ile beraber merkûm Endun Yekiden deftere kalem karışdırarak deyn-i üçbin sekizyüz 
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küsür guruş iblâğ itmişlerdir defter-i mezkûr celb olarak tedkîk olunduğu suretde 

meydana çıkar ve defterinde sekizyüz küsür guruş tahsil iderek dayn-ı Endun almışdır 

istid’âyı acizede bu suretle olub tereke-i mezkûreyi merkûm Endun zabt ider olmağla 

hukuk-ı itâmla muhâfaza vesıyaneti taleb olunur didi vekil Yorgi Lâzaridi Efendi dahî 

cevâbında müteveffâ’nın hayn-ı vefâtında zevcesi ve îtamı vasîsi vekil mezbûr 

Yorgi’ninde müvekkilesi İspanya’nın emriyle karye’nin muhtar ve hey’eti ihtiyâriyesi 

ma’rifetiyle dükkânın eşyâsını sebt-i defter idildi ve ehl-i vukufun takdîr eydiği fepet 

üzerine üçbin beşyüz onaltı guruşluk eşyâyı müvekkilem Endun’a- 

S.NO:193 

Teslim idilmiş ve defterde muharrir zimmehatdan üçbin yüz doksan üç guruşluk 

bi defter-i mızırdât alacak müvekkilime devir idilmiş ve müvekkilim ise zimmehatdan 

altıyüz altmış iki guruş tahsil itmiş mütebâkisi iseâli yedinde kalmış olduğundan 

müvekkilim rây-ı huriyle tereke-i müteveffâ-yı merkûme dâir bir günâ mu’âmele ve 

tecâvuzatda bulunduğunu ve zabt-ı sâbık vechle tereke-i müteveffâ-yı merkûmda 

alacağı olan mübelliği müdde’â bihin isbâtına hâzır olduğumdan ba’des-sübut tekkahı 

ve mahsunibin icrâ idilmesini ve müdde’âbih olan mübelliğ-i mezkûr üçbin  sekizyüz 

doksan guruş onpâre ilel-vafât müteveffâ-yı merkûmun zimmetinde müvekkilimin 

alacağı olduğunu Lolis karyesinde mukîmler Petro oğlu Keryaku ve Atnos oğlu 

Kostanti ve Kara Yorgi oğlu Pavli ve Heralembos ve Hertitondi oğlu sarrafım ve kara 

Yorgi oğlu İlyâ ve İstimat kerimesi Mariye ve Yani oğlu Peraşgüde ve Nikola İstiradi 

oğlu Yorgi Endun Misya oğlu Nikola ve Hacı Kostanti oğlu Heralembos ve Yorga oğlu 

Kostanti nâm-ı kimesneleriyle isbât-ı müdde’â ise çünki ve bunlardan Hacı Kostanti 

oğlu Heralembos ve Yani oğlu Peraşgüde ve Atnas oğlu Kostanti ve İsterâdi oğlu Vasîl 

veled-i Nikola hâzırun olmağla istima’larını talebi derim didikde her biri teb’a-i devlet-i 

‘aliyye’nin Rum milletinden olub Lolis karyesi’nin Yukaru Mahallesinden Yani oğlu 

Peraşgüde veled-i Yani veled-i Kostanti ledil-istima’ bundan başmah mukaddem vefât 

iden Kara Yorgi oğlu Nikola veled-i Dimitri hayatında geçen bin üçyüz ondokuz sene-i 

maliyesi Kanun-ı evveli’nin ibtihâsında müdde’î müekkile-i merkûm Endun’un 

magazasında hesablarını rü’yet iderek almış olduğu sahtiyân-ı küsurle ve bedele vesâir 

eşyâ bedelinden dolayı üçbin sekizyüz doksan guruş borcu olduğuna şahidim ve şehâdet 

iderim didi diger şahid Hacı Kostanti oğlu Heralembos veled-i Hacı Kostanti veled-i 

Heralembos ledil-işthâd-ı müteveffâ-yı merkûm Kara Yorgi oğlu Nikola veled-i Dimitri 

hasta iken İstiradi oğlu Vasîl veled-i Nikola veled-i İstiradi istima’ olundukda geçen bin 
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üçyüz on dokuz sene-i maliyesi Kanun-ı evveli’nin ibtihâsında Lolis karyesi’nin Yukaru 

Mahallesinde vâki’ müdde’î merkûm Endun’dan almış olduğu sahtiyan ve küsürun ve 

eşyâyı sâire bedelinden üçbin sekizyüz doksan guruş on pâre müdde’î merkûm Endun’a 

zimmetinde borcu olduğunu ikrâr ve neciyle orada bulunan digerlerine sizde böyle 

şahid-i böylece bi’lur ve şehâdet iderim didikde şahidun-ı merkûmun evvelen mensub 

oldukları Lolis karyesi’nin Yukaru Mahallesi muhtarı evveli Anfat oğlu Yorga Kostanti 

ve muhtar-ı sânisi Misya oğlu Nikola ile Hacı Beride oğlu Mihal’den bâverka-i 

müstevre seran ve yine mahalle-i mezkûr ahâlisinden Pavli oğlu Lazari ile oğa Nikola 

oğlu Menolden ‘alenen ledit-tezkiye mu’teber ve makbulü’ş-şehâde oldukları ihbâr ve 

iş’âr olmağın mucebince müdde’î merkûm Endun ba’det-tahlif mübelliğ-i mezkûr üçbin 

sekizyüz doksan guruş on pâre’nin müteveffâ-yı merkûm Nikola veled-i Dimitri’nin 

tereke-i vâfiyesinden olmak üzre müekkil-i merkûm Endun’a izâfetle vekil-i merkûm 

Yorgi Lâzaridi Efendi’ye edâ ve teslime vasî müekkile-i mezbûre ispasya’ya izâfetle 

vekil-i merkûm Yorgi veled-i Mihâl’e tenbih olunduğu sicil olundu tahrîren fi’l-yevm 

el-hâmisü ‘aşr min şehr-i Saferu’l-hayr liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:54 

 Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Kesteb karyesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem vefât Kara Hasan oğlu Nasuh bin Süleyman’ın verâseti zevce-i 

menkûha-imetrukesi Fetâne Hatun ibnetü Mürtez ile li ebeveyn er karındaşı 

müteveffâ Hasan’ın salebi kebîr oğulları Mehmed Ali ve Hüseyn’e muhassıra 

olduğu ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve nümâyan oldukdan sonra verese-i merkûmundan 

sahib-ü arz-ı hâl Mehmed Ali bin Hasan meclîs-i şer’işerif olunurda gaibetül-meclîs 

zevce-i mezbûre Fetâne Hatun üzerine da’vâ itmekle mezbûre Fetâne’ye ayru ayru 

günlerde tebellüğ olunan üç kıt’a da’vetiye ve bir kıt’a dahî muhtıra-i şer’iye 

üzerine bi’lâ ‘azer-i şer’î mahkeme’ye gitmekden ve vekil dahî göndermekden ebâ 

ve imtina’ itmekle müdde’î merkûmun dahî hükm-ü ‘ıyâli talebinde bulunması 

üzerine ehliyet ve istikâmeti zâhir ve müvekkilesi’nin hukukını muhâfaza’ya kâdir 

olan Tevfîk Efendi ibn-i taraf-ı şuru’dan vekil-i mihr-i ta’yîn olundukda 

mûmâileyh’in muvâcehesinde müdde’î mezbûr Mehmed Ali takrîr-i kelâm ve ta’bir-

i anil-merâm idub işbu ibrâz eylediğim / Muharrem / 1322 tarih ve yigirmi sekiz- 

S.NO:194 

Adedli bir kıt’a defter-i kâm natık olduğu üzre mevrusum ‘amucem 

müteveffâ-yı merkûm Nasuh’un cem’ı emvâline zevce-i mezbûre Fetâne Hatun 
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vaz’ılyed olub bir mûcib-i kısm hissa-i Erşime isâbet iden sekizyüz yigirmi guruş 

yigirmi iki pâre ile resm-i tereke olarak tesviye eylediği kezâlik kısım-ı mezkûrde 

muharrir yüz on sekiz guruş otuz pâre dahî tarafımdan tesviye olunarak resm-i 

mezkûrden dahî zevce-i mezbûre hissasine musib otuz dokuz guruş yigirmi beş pâre 

ki cem’an sekizyüz altmış guruş yedi pâre zevce-i mezbûre Fetâne Hatunda irşa 

alacak hakkım olub virmekde imtina’ ider olmağla mübelliği matlubun tarafıma 

i’fâsına izâfetle vekil-i müsehhar mûmâileyh Tevfîk Efendi’ye taraf-ı şuru’dan 

tenbih olunmak muradımdır didikde oldahî müvekkilesi mezbûreye izâfetle iktizâyı 

şer’iye’nin icrâyı cevâbında bulundu müdde’î merkûm Mehmed Ali dahî iddi’âsını 

takrarına hissa-i Erşiye’nin zevce-i mezbûreye teslim olunduğu âbiresi yine defteri 

kısımda muharrir bulunduğundan ve kısım-ı mezkûr ileyh mücceci şer’îden ma’kud 

olmağla olvechle sekizyüz yigirmi guruş yigirmi iki pâre ile resm-i mezkûrden 

hissasi olan otuzdokuz guruş yigirmi beş pâre ile ma’an tarafına teslimini ve işbu 

i’lâm-ı şer’î mesarıfını dahî başkaca müekkile-i mezbûreden ahziyle kendüsine 

i’tâsına tenbih olunması talebinde bulunmağla mucebince mezkûr sekizyüz yigirmi 

guruş yigirmi iki pâre hissa-i Erşiye’sinin ve otuzdokuz guruş yigirmi beş pâre 

resm-i tereke ile zahr-i i’lâmda müferredâtı muharrir yüz otuzsekiz guruş on pâre 

mesarif-i muhâkeme’nin müdde’î merkûm Mehmed Ali’ye edâ ve teslimine 

müvekkile-i mezbûreye izâfetle vekil-i müsehhar mûmâileyh Tevfîk Efendi’ye 

tenbih olunmağla i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâni ‘aşr min şehr-i 

Cemâziye’l-evvel liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:55 

Cebren kız kaldırmak maddesiyle maznun olub dâire-i istenakça vuku’bulan 

tahkîkat neticesinde müdde’iye-i nikâhiyesi bulunduğu iddi’âsından dolayı mes’ele-i 

mezkûrde tedkîkine dâir müdde’î umumi mu’âvin ve kâtibin talebnâmesi üzerine 

Megri Kazası müstezatlığından kaza-i mezkûr mahkeme-i şer’iyesine mahul /24 

Mart /318 tarihlu iddi’ânâmeyi havî evrak istinkakiye mefhumuna binâen ‘alel-usül 

taleb olunan ve kaza-i mezkûr tevabu’unda Dodurga karyesi ahâlisinden çavuş oğlu 

İsmail bin Hacı Çavuş meclîs-i şer’işerif olunurda karye-i mezkûrden Ögde Raşid ve 

Hacı Çavuş  oğlu Hacı Ramazan ta’rifleriyle ma’ruf kezâlik karye-i mezkûrden 

Cerid oğlu İsmail kerimesi on altı yaşında Dursuna binti İsmail muvâcehesinde 

mezbûre üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idub işbu hâzıra-i bi’l-meclîs Dursuna’yı 

geçen bin üçyüz yigirmi sene-i Hicriyesi Ramazan-ı şerifin yigirmi birinci günü 
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karyemizin Aşar Mahallesinde vâki’ Ekseri oğlu Arif’in hânesinde sekizyüz elli bir 

guruş mihr-i mu’accel ve müeccel tesmiyesiyle şahidun-ı huzurlarında akd-i 

nikâhımız icrâ olundu hâlâ benim tarafımdan karyemiz ahâlisinden Ekseri oğlu 

İsmail bin Osman ve kız tarafından Noman oğlu Hüseyin bin Abdâh ve Hacı Bekir 

oğlu Ahmed ve Noman oğlu Du’ali nâm-ı kimesneler şahidlerimizdir mezbûre-i 

mevrusuna bu suretle benim zevce-i medhul behâm olmağla bana ita’at ve inkıya da 

taraf-ı şuru’dan tenbih olunmak muradımdır deyu dâire-i istinkakdaki iddi’âsını 

tekrar eyledikde gabes-süâl-i mezbûre Dursuna dahî cevâbında müdde’î merkûma 

mebzulü’s-sâmi şâhidun-ı huzurlarıyla ve mihr-i mezkûr müsemmâsıyla tarih-i 

mezkûrde ‘akd-i nikâh olunub merkûm İsmail zevce-i medhul behemâsı olduğunu 

ve cebren kaldırılmak da’vâsı ise babası Cerid oğlu İsmail’in tenbihâtı üzerine 

vuku’a geldiğini tav’an ve kat’ıyyen ikrârı nâib-ü sâbık Abdülhak Efendi’nin 

zaman-ı idâresine mahsusı zabt da’vâyı cerîdesi’nin yüz on dokuzuncu 

mahfiyesinde mazbuta / 25 Rebi’ul-âhir /1321 tarihlu mezbûre Dursuna’nın ikrâr ve 

i’tiraf mucebince zevcî mezbûr İsmail’e ita’at ve hukuk-ı zevcete müraca’at 

idilmesine taraf-ı şuru’dan mezbûre Dursuna’ya tenbih olunduğu tescîl ve i’lâm 

olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘aşr min şehr-i Cemaziye’l-evvel liseneti ahdi 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

S.NO:195    

B.NO:56 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Keçiler karyesi ahâlisinden 

Nuhi oğlu Sadık bin İbrahim kaza-i mezkûr mahkeme-i şer’iyesinde ma’kud meclîs-

i şer’işerif olunurda Megri kasabasının Kesikkapı Mahallesinde sâkine zâti bi’l-

ma’rifetüş-şer’iye ma’ruf olan Hasan Tahsin kerimesi Aziye binti Hasan nâm-ı 

Bekir Bi’lten’in muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm iderki hâzıra-i 

mezbûre Raziye beşyüz elli bir guruş mihr-i müeccel tesmiyesiyle benim zevce-i 

menkûha-igayr-i medhul behâm olunub bana ita’at ve nefsini teslime kıbel-i 

şuru’dan mezbûreye tenbih olunması matlubumdur deyu da’vâ ittikde mezbûre 

Raziye dahî cevâbında gerçi mihr-i mezkûr tesmiyesiyle müdde’î merkûm Sadık 

zevc-i menkuhi olduğunu ikrâr ve i’tiraf idub lâkin nefsini teslim ve merkûme ita’at 

içün iki mah-ı müddetle ihmal olunmasını ve bu müddetden sonra ‘arf ve âdet belde 

üzre ve lîme cem’ıyyeti icrâsını dermeyan itmegin mucebince mezbûre Raziye 

müdde’î merkûm Sadık nefsini teslim ve ita’ata tenbih olunduğu bit-tescîl i’lâm 
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olundu tahrîren fi’l-yevm ‘ışrin min şehr-i Cemaziyel-âhir liseneti esnâ ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

B.NO:57 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Seydiler karyesinden Kantak 

oğlu Hüseyin bin Yusuf’un Antalya redlif komandanlığına takdim eylediği istid’a 

üzerine merkûm Hüseyin  müte’hil olduğunu mahkeme-i şer’iyece isbat eylediği 

halde icab iden i’lâm-ı şer’iye’nin i’tâsı zevceme dâir Megri redlif taburu deyulı 

me’murluğundan vârid olan derkenarda ifâde ve beyân olmağla müsted’î merkûm 

Hüseyin bin Yusuf kaza-i mezkûr hükümet konağında mahkeme-i şer’iyeye mahsus 

odada ma’kud meclîs-i şer’ımizde kaza-i mezkûre tâbi’ Menkan karyesi ahâlisinden 

ve zatî bi’l-ma’rifetüş-şer’iye ma’ruf olan olub onun kerimesi Hatice Hatun ebinte 

Abdâh muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta’bir-i ‘anil-merâm idub mezbûre Hatice 

bin üçyüz ondört sene-i maliyesinde üçyüz bir guruş mihr-i müecceli tesmiyesiyle 

nefsini bana tezvic ve tenekkih iderek olvechle mezbûre zevce-i menkûha-imedhul 

behaman ve işbu meclîs-i şer’îde hâzır bulunan tahmînen üç yaşında Yusuf ve üç 

aylık Aişe’de her biri kraşımdan hâsıl ve mezbûre Hatice’den mütevellid evladlarım 

olub bu suretle ve hepimize kıbel-i şuru’dan hükm-ü i’tâsı matlubumdur didikde 

mezbûre Hatice Hatun dahî kayza-i minvâl-i meşruh-ı üzre olduğunu ikrâr ve i’tiraf 

itmesine ve mezkûr Seydiler karyesi ahâlisinden ve zâtı mezbûreyi bi’l-ma’rifetüş-

şer’iye ‘ârifan olan Salih oğlu Salih bin Hüseyin ve kendirli oğlu Halil bin Ali nâmı 

kimesneler ledil-iştihad fil-hakika-i mezbûre Hatice müdde’î-i merkûm Hüseyn’in 

bin üçyüz ondört sene-i maliyesinden beru zevce-i menkûha-imedhul behemâsı ve 

sagîran-ı mezbûran Yusuf ve Aişe dahî merkûm Hüseyn’in feraşından hasıl ve 

mezbûre Hatice’den mütevellid evladlarım olduğunu vel-yevm binlerde zevciyet-i 

kâime idugini bi’lur ve şehâdet ideriz deyu her biri münfekkan edâyı şehâdet-i 

şer’iye eylemelerine ve şahidan-ı merkûmanın bu bâbdaki şehâdetleri âdil ve 

makbulüş-şehâde olub olmadığını deger olunan Seydiler karyesi imamı Zurnalı oğlu 

Hasan Efendi bin Ahmed ve muhtar-ı evveli Nazlı oğlu Mehmed Ağa bin Ali ve 

muhtar-ı sânisi Hacı oğlu Hüseyin bin Hasan nâm-ı kimesnelerden bâverka-i 

müstevre ledis-süâl şahidan-ı merkûmanın şehâdetleri ‘âdil ve makbul ve sene-i 

merkûma deynleru mezbûre Hatice merkûma Hüseyin’in taht-ı nikâhında olub 

sagîran-ı mezbûran Yusuf ve Aişe dahî merkûm Hüseyn’in feraşından- 

S.NO:196 
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Hasıl ve mezbûre Hatice’den mütevellid evladları olduğunu tasdîk ve tezkiye 

itmelerine binâen mucebince merkûm Hüseyin ve Hatice’nin bir veche muharrir 

mevrusleri sabit olmadığı bit-tescîl kaza-i er’iyesinden i’lâm olundu fi’l-yevm es-

sâlisü min Recebü’ş-şerifeti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:58 

Aydın vilâyeti celîlesine tâbi’ Megri Kazası’nın Hisar karyesinden olub 

İkinci Orduyu Hümâyuna mensub otuz birinci bölüğü efrâdından iken hizmet-i 

askeriyede suruveyce hastahanesinde vefât eylediği Megri redlif taburu 

beykinbaşlığından mehul birinci bölük yüzbaşısı’nın mezkeresinde ernâber olunan 

İstanbullu oğlu Kâmil bin Ahmed’in verâeti zevce-i menkûha-imetrukesi Aişe binti 

İbrahim ile salebi sagîr oğulları Ahmed ve İbrahim ve Mehmed’e muhassıra olduğu 

ve bunlardan başka müteveffâ-yı merkûm Kâmil’in terekesine müstehak âhir vârisi 

olmadığı Megri Kazasına tâbi’ Buhsullu karyesinden Bakkal oğlu Ramazan bin 

Mahmud bin Omer ile Balak karyesinden Koca Ali oğlu Süleyman bin Mehmed bin 

Ali’den her birinin ber nehiç-i şer’î vâki’ olan şehâdetleri üzerine şâhidân-ı 

merkûman usul-i mevzu’asına tatbîkan Keçiler karyesinden Sofi oğlu Halil bin 

Yusuf ile Ebohora karyesinden Koca Mehmed’den seran ve ‘alenen ba’det-ta’dil 

vet-tezkiye mucebince verâset-i mezkûre hüküm olduğu kaza-i mezkûr mahkeme-i 

şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-vâhidü vel’ışrin min şehr-i 

Recebü’l-ferd liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:59 

Rodos kasabası ahâlisinden olub Megri kasabasında sâkin iken bundan 

akdem maktulen vefât iden Hacı imam oğlu Ahmed bin Mustafa’nın verâseti zevce-i 

menkûha-imetrukesi Fatıma binti Yusuf ile salebi sagîr oğlu Ahmed ve vâlidesi 

Hatice binti Abdullah’a muhassıra olduğu lediş-şer’illânur zâhir ve müstehak 

oldukdan sonra sagîr-i mezbûrın  vasî mensûbesi Anası Fatıma Hanım’ın ma’rifet-i 

ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı 

merkûmun birâderi Hüsni ile müşterek terekesi defteridir ki bir veche âtî zikir ve 

beyân olunur tahrîren fi’l-yevm 

25/Su litâfe şişesi     /34 10 

Beher gram      /3 

Sagîr neshi defter     /68 10 

1/Kebîr levanta mahlu şişe    /20 
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29/Sagîr levanta mahlu şişe   /20 

1/Borda mahlu kutu     /30 

5/Öksürük hapı kutu     /1 35 

11/Adana kurşun kalemi deste    /16 20 

8/Sagîr bel dividi      /18 

19/Kemik taraf     /19 

100/Şerid dirhem      /4 

90/Tebeşir deste      /11 

12/Kebîr mikas      /10 

12/Sagîr mikas      /6 20 

12/Orta mikas      /7 00 

6/Sülk-i yine levantası mahlu şişe   /8 20 

4/Boncuk deste      /8 10 

10/Elif cüzü aded     /1 10 

2/Adi yüzük deste     /5 00 

1/Telyün       /0 30 

1/Firkete deste      /00 20 

100/Balçıka tüfenk mehasi    /12 20 

2/Zincir halka      /3 10 

1/Beş gözlü mermer kablı masa    /42 00 

200/Tas kalem      /5 

2/Lokum şeker sandık     /66 20 

35/Kurşun      /35 00 

200/Hindi yağı dirhem     /3 10 

40/Dumat sulı kın     /60 

15/Sigara ka’ıdı deste     /52 20 

100/Mevsukuf çalı dirhem    /3 20 

29/Mahlu anfiye kutusu aded   /26 00 

4/Lekota       /20 

51/Urgan       /200 

1/Kimyon kın      /4 20 

22/Nohud kın      /22 

52/Dört ve beş numrolu lamba şişeleri   /11 
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4/Kapu kilidi     /10 00 

5/Sandık Frenk kilidi     /4 00 

5/Ma’den şişesi     /10 00 

300/Seccâde boylu dirhem    /7 20 

4/Civan ka’nısı     /2 

6/Kaba kağıd deste     /10 00 

2/Fransız kapsuni deste     /22 

20/Çöretle deste      /1 

1/İdâre lamba fitili deste     /1 20 

3/Kaba fincan deste     /6 

18/Ufak kola      /2 10 

1/Hebke kilidi deste     /26 

3/Sandık kilidi deste     /18 

2/Soda      /3 00 

5/Ağaç tarak deste     /10 

16/Kaptan şerid top     /16 00 

2/Sagîr el aynası deste     /3 20 

2/Sagîr deste      /3 00 

13/İplik makara deste     /26 

25/Sigara ka’ıdı deste     /50 

6/Küçük düğme deste     /15 30 

17Lasdikli düdük deste     /1 

59/Çoyed kutu      /22 05 

2/Terbak kutu     /3 

20/Kav kutu      /20 

2/Fik kuşağı      /5 00 

200/Yeni sehhar dirhem     /2 20 

2/Tırtara aded     /2 

2/İspavli ipeklik deste     /7 

100/Yazı kalemi      /16 00 

1/Camlı dolap      /10 00 

14/Onluk tütün paket     /3 20 

11/Otuzluk tütün pâket     /7 10 
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S.NO:197 

111/Yigirmilik paket    /55 20 

42/Dörtlük paket     /43 00 

78/Bir çuval şeker    /119 

73/Fasulye     /73 

43/İngiliz pirinci     /53 30 

45/Medelli sabunu    /146 10 

25/Mısır pirinci      /50 

43/Kahve      /236 20 

53/Yunan sabunu     /106 

116/Gele şeker     /184 20 

11/Arpa şehriyesi     /22 

Teneke barut     /20 

6/İnce şehriye     /22 

2/Yazı tahtası dizine    /8 30 

25/Hana      /50 

27/Sıgır deve çanı aded    /10 20 

3/Kırmızı tahta pabucu çift   /11 10 

25/Makaruna     /50 

1/Dürbün ayna     /2 

1/Nübet şeker     /4 

50/Sakız dirhem     /2 

3/Karanfil      /15 

5/Kara biber     /45 

1/Günlük       /3 20 

4/Roğın sâde     /32 

1/Kırmızı biber    /3 

1/Saçma torba     /80 

50/Süpürge aded     /75 

100/Hurnob      /75 

3/Pabuç boyası desde    /5 10 

40/Timür      /60 00 

10/İsbirtodeste     /7 00 
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135/Roğın zînet     /607 20 

1/Ma’küpe ve dirhem oturak terazi  /30 

1/El terazisi     /15 00 

1/Sagîr boya terazisi    /5 00 

40/Kaşkol penâberi    /2 40 

26/Ufak urgan aded    /104 

40/Yarımşar okkalık urgan aded   /80 00 

1/Çarlık sicim deste    /4 00 

4/İspavli      /24 

Hırdavât-ı münezzil dekkan   /80 

1/Asma lamba     /10 

4/Bal mumu     /68 

2/Deve zinciri deste    /22 

4/Merkeb yuları deste    /36 

1/Civan yuları deste    /16 00 

38/Civan kolanı      /40 

66/Fısdık      /132 

100/Pabuç çilası deste    /14 00 

35/Çeyuy      /61 

7/Saç aded     /14 00 

85/Çay şekeri     /173 30 

15/Sirke      /75 00 

120/Toz       /60 00 

2/Kebîr küb     /63  

15/Gaz mahallü teneke    /150 

Megride vâki’hâne-i imcarından    /30400 

Müte’cir istifasından alınan üçyüz onsekiz ve üçyüz ondokuz neleri 

icabından       /26600 

Müte’cir salisiz Mehmed re’sinden alınan  /5700 

Üçyüz onsekiz ve üçyüz ondokuz neleri icabından İspartalı Nikolaki’den 

alınan zimmehâttan     /1200 

Duyun-ı ‘umumiyasinden nakden adınan /3000 00 

Zimmehât cezirden tahsil olunan   /19 15 
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1/Fevkâni hane  

Yekün-ü----------------------------------------------tereke 

       9787 10 

Minhâ -----------------------------------------------el-ihrâcât 

Kahveci Süleyman ağaya müşterek duyun olunub virilen /147 

Müşterek hânenin virgüyi olub virilen  /80 30 

İspartalı Nikolaki’nin deyninden dolayı arazisini terhin zımnında gönderilen 

mübâşir icrâtı olub Hakkı Efendi’ye virilen /25 

Tereke-i mezkûr meyânında tahrîr idulub emânet idugi tahakkuk itmesiyle 

saçına  i’âde ve teslim olunan sagîr kettâb şahnından /55 20 

Yekün-ü --------------------------------------------duyunası  

       323 00 

Müteveffâ Ahmed’in hissası olub sarf-ı terekeye isâbet iden el-envâl vel-

eşyâ guruşu 

4732 5  

      S.NO:198 

 Tecehüzzü tefekkün    /112 10 

 Resm-i kısmet     /18 10 

 Dellâliye    /50 

 Pul behâsı    /15 20 

 Yekün-ü mesarif    /296 00 

 Sahihiül-bâki     /4436 5 

 Hissa-i em-i Hatice      /739 14 

 Hissa-i zevce-i mezbûre Fatıma    /554 20 

 Hissa-i ibn-i sagîr Ahmed     /3142 9 küsur pâre/1 

           Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü şer’iye kâtibi İbrahim ve Halil 

Efendi’ler ma’rifetiyle tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i em-i 

mezbûre Hatice’ye isâbet iden yüz otuz dokuz guruş ondört pâre ve hissa-i zevce-i 

mezbûre Fatıma’ya isâbet iden beşyüz elli dört guruş yigirmi buçuk pâre yeden yed 

teslim olunmak ve hissa-i ibn-i sagîr Ahmed’e isâbet iden üçbin yüz kırk iki guruş 

dukuz buçuk pâre dahî îtam sandığına teslim idilmek üzre dörtbin dörtyüz otuz altı 

guruş beş pâre kâmilen müteveffâ-yı merkûmun irfeşi sane-i yedine teslim olunduğunu 

müdür mûmâileyhâ’nın inhâsına mebnî şerh verildi  
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B.NO:60 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazası’nın nüfus-ı Megri kasabası ahâlisinden 

iken bundan akdem vefât iden Burgallı oğlu Vasîl’in salebi sagîr oğulları Yani ve Yorgi 

ile salebiye-i sagîre kızları Hursaneti ve Mariye’nin tesviye-i umûrlarına bi hüccet-i 

şer’iye vasî mensubeleri vâlideleri Feylu binti Yani kaza-i mezkûr mahkeme-i şer’iye 

odasında ma’kud meclîs-i şer’işerif olunurda takrîr-i kelâm ve ta’bir-i anil-merâm idub 

Kaya’nın Keçiler karyesinde vâki’ taraf-ı erbe’ası Terkan Yusuf Hoca’ya ta’ciyesi 

gaben ve Ali ve Hacı Nikola bağçesi şeklen Arif Efendi zâde Tevfîk Zellas ile mahdud 

tzhmînen üç dönüm miktar-ı mülk-ü bağçe ilel-vefât müteveffâ-yı merkûm zevcim 

Vasîl’in taht-ı tasarruf ve temellükünde olub ba’de vefât ile salebiye-i kebîre kızları 

Desine ve Doruca ve salebi kebîr oğu Kostanti ve vasîleri bulunduğum sagîrun-ı 

merkûmun Yani ve Yorgi ve Hursaneti ve Mariye’ye muhassıra olub lâkin vasîleri 

bulunduğum sagîrun ve merkûmunun infâk ve iksâya kâfi bâbaları müteveffâ-yı 

merkûmdan mebrus ve nakl-i ‘ukâri olduğu gibi ben dahî fakire ve mu’sire ve sagîrun 

dahî nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olmağla alel-husus bağçe-i mezkûre 

ceziyan kılınan olub ikâmetgâhsızlığı ve ta’mirine iktidarsızlığım cihetle müzeffi harab 

ve yevmen feymakçı ternî iderek terlehât-ı iktisab ideceğinden hâli suffesinde nazaran 

dokuzyüz guruş bedel ile Keçiler karyesinden Gçkçe oğlu Yusuf Hoca bin Mustafa 

taleb olmağla sagîr-i merkûmunun bağçe-i mahdude-i mezkûrde olan hissa-i şayi’alarını 

ve tereke-i kibârlarıyla ma’an bedel-i mezkûr mukâbi’linde talib-i merkûme bey’î ve 

furûhatı haklarında nakı’ ve evlâ olmağla bi’l-vesâye taraf-ı şuru’dan bana izin virilmesi 

matlubumdur didikde sali takrîriye mukayyin-i mugarra Pavlidi vekili Deyonsiyos 

Efendi ile Keçiler karyesi muhtarı ve hey’eti ihtiyariyesi taraflarından mahluz ve massa-

i kahriye kardaşları zimmetime ibrâz ve erâe-i iderek mali şehâdetnâma-i ile zil 

vesîkada esâmileri muharrir-i kesan dahî mahkeme-i şer’iyede hâzıraltı olub bağçe-i 

mahdude-i mezkûrenin bedel-i mezkûr ile talib-i merkûma beyi’ ve furûhatı îtam-ı 

mezkûr hakkında münfekki mûcib ve bakası her birlerini müsetevceb olacağını ihbâr ve 

şehâdetleriyle vasî mezbûrun takrîr-i meşrusı vâkı’a mutâbık her ve nefsül-emr muvâfık 

olmağın mucebince bağçe-i mahdude-i mezkûredeki hâzırali merkûmunun hissa-i 

şayi’alarını ve tereke-i kibâr ile imza talib-i merkûme bey’î ve furûhatı vasî mezbûreye 

taraf-ı şuru’dan izin virilmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm 

es-sâbi’ vel’ışrin min Recebü’l-karar liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Burgallı oğlu Yani 
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Hacı Dodurus oğlu Hacı Yorgi  

Megride mukîm mahkeme a’zâsı EndunLâzaridi Efendi. 

S.NO:199    

B.NO:61 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Redif otuz birinci alayı’nın dördüncü Megri 

Kazası taburu’nun akdemce müteşekkil sınıfı sâni dördüncü bölük mülâzım-ı sânisi iken 

bundan akdem vefât iden Derse’âdet ahâlisinden İhsan Efendi ibn-i Ahmed bin 

Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Megri Liman re’isi Kolağası 

fütüvvetli Ahmed bin kerimesi Nazmi penâzi Hanım ile li ebeveyn kebîr er karındaşı 

olub elyevm Dese’âdetde sâkin Şevket beğ ve vâlidesi olub kezâlik derse’âdette sâkine 

Aişe Hanım ebinte Abdullah’a muhassıra olduğu ve bunlardan başka müteveffâ-yı 

merkûmun vârisi ve terekesine müstehak âhiri kimesnesi olmadığı her biri Megri Kazası 

Redlif Taburu İkinci Bölük yüzbaşısı Hacı Hasan Efendi ibn-i Ramazan ve Bölük-i 

mezkûr mülâzım-ı evvel-i Ali Efendi ibn-i Mustafa’dan her birinin ber nehiç-i şer’î 

vâki’ olan şehâdetleri üzerine şahidan mûmâileyhâ usül-i mevzu’asına tatbîkan kezâlik 

Megri Redif Taburu binbaşısı refe’atlü Gâlib Efendi ibn-i Abdâh bâverka-i müstevre 

seran ve ‘alenen ba’det-ta’dil vet-tezkiye mucebince verâset-i mezkûre hüküm olunduğu 

kaza-i mezkûr mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ vel’ışrin 

min şehr-i Recebü’l-ferd liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:62 

Aydın vilâyeti celîlesine tâbi’ Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazası’nın 

Karadere karyesi ahâlisinden olub İkinci Orduyu Hümâyuna mensub Otuzbirinci 

Alayı’nın dördüncü Megri Redlif Taburu’nun İkinci Bölüğü’nün yedinci takımı 

efrâdından iken burada vefât eylediği Megri Redif Taburu binbaşılığından mevrud /25 

Eylül /320 tarih ve beşyüz seksen bir numrolu tahrîrât-ı ‘aliyyesinde izbâr olunan 

Köseoğlu Ali bin Abdülkerim’in verâseti salebi sagîr oğulları Hasan ve Kerime 

muhassıra olduğu ve bunlardan başka müteveffâ-yı merkûm vârisi ve terekesine 

müstahak âhiri olmadığı her biri Karadere karyesi ahâlisinden Hacı İbrahim oğlu Halil 

bin İbrahim Halil ile Kerim oğlu Hüseyin bin Kerim bin Ali’den her birinin ber nehiç-i 

şer’î vâki’ olan şehâdetleri üzerine şahidan-ı merkûman yine karye-i mezrkurden 

Köseoğlu Süleyman ile Kerim oğlu Ahmed bin Kerim nâm-ı kimesnelerden seran ve 

‘alenen ba’det-ta’dil vet-tezkiye mucebince verâseti mezkûre hüküm olduğu kaza-i 
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mezkûr mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm seleh-i min şehr-i 

Recebü’l-ferd liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:63 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Seydiler karyesi’nin Yenice 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Elmacı Hüseyin ibn-i Mustafa 

ibn-i Abdullah’ın vârisi zevce-i menkûha-imetrukesi Fatıma binti Osman ile salebi kebîr 

oğulları Mehmed ve Emin ve Hüseyin ve salebi sagîr oğulları Osman ve Ali ve Salih’e 

muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve nümâyan oldukdan sonra sagîran-ı 

merkûmanın vasî mensubeleri er karındaşları Mehmed’in ma’rifeti ve ma’rifet-i şuru’la 

tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm ahdul-‘ışrin min 

Saferu’l-hayr liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Deve re’si       /400 

3/Öküz re’si       /600 

2/Sakar        /300 

2/Dana        /200 

1/Merkeb       /150 

10/Arı koğanı       /200 

80/Mezru’ hınta      /600 00 

2/Kilim        /250 

20/Mezru’ şi’ır       /80 00 

4/Müsta’mel kilim      /125 00 

2/ kara çuval       /80 00 

6/Müsta’mel kara çuval     /50 00 

3/Hızar aded      /30 00 

1/Yorgan aded      /20 00 

1/Minder aded      /20 00 

8/Necas        /80 00 

7/Ayanı sarılık       /42 00 

1/Anbar bâb       /100 

1/Saban timurı       /20 00 

Hırdavât-ı münezzil      /100 

Yekün-ü ----------------------------------------------------el-emvâl vel-eşyâ  
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        Guruş 

        3447 

Minhâ -------------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm-i kısmet    /86 00 

Kaydiye     /5 10 

Dellâliye    /69 00 

Pul behâ    /12 10 

Sahîhü’l-bâki----------------------guruş 

     3274 20 

Hissa-i zevce-i Fatıma      /409 12 

Hissa-i ibn-i kebîr Mehmed     /477 21 

Hissa-i ibn-i kebîr Emin     /477 21 

Hissa-i ibn-i kebîr Hüseyin     /477 21 

Hissa-i ibn-i sagîr Osman     /477 21 

Hissa-i ibn-i sagîr Ali     /477 21 

Hissa-i sagîr Salihe      /477 21 küsur pâre/4 

S.NO:200 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Fatıma’ya 

dörtyüz elli guruş oniki buçuk pâre ve hissa-i benunden Mehmed ve Emin ve Hüseyin’e 

isâbet iden dörtyüz yetmiş yedi guruş yigirmi birer pâreden bin sekizyüz kırk bir guruş 

ve yigirmi beş buçuk pâre yedlerine teslim ve hissa-i benun sagîr Osman ve Ali ve 

Salih’e isâbet iden kezâlik dörtyüz yetmiş yedi guruş yigirmi bir pâreden bin dörtyüz 

otuz iki guruş yigirmi üç pâre îtam sandığına teslim idilmek üzre vasî mensubeleri er 

karındaşları Mehmed’e teslim olunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh 

verildi. 

B.NO:64 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazasına tâbi’ Yakabağ karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Teke oğlu Hüseyin bin Yusuf bin 

Abdullah’ın zevce-i menkûha-imetrukesi Hanife binti Mustafa ile salebi sagîr oğulları 

Ali ve Bekir ve salebiye-i sagîre kızları Zeyneb ve Ümmügülsüm’e muhassıra olduğu 

‘ındeş-şer’illânur tahkikatından sagîrun-ı merkûmunun vasî mensubi vâlideleri Hanife 

Hatun’un ma’rifet-i ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan 
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müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevm es-sâdisü vel’ışrin min şehr-i Rebi’ul-âhir liseneti esnâ ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

30/Koyun aded      /1200 00 

1/Kolonlu merkeb      /50 00 

1/Bir yaşında erkek merkeb     /100 

3/Dorluk keçi       /100 

1/Müceddid kilim      /100 00 

2/Çuval        /30 00 

10/Mahas  

Hırdavât-ı münezzil      /50 

Yekün-ü----------------------------------------------------tereke 

        1830 00 

El-emvâl vel-eşyâ  

Minhâ ----------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resmiye    /45 30 

Kaydiye     /2 10 

Dellâliye    /32 20 

Pul behâ    /11 10 

Sahîhü’l-bâki    /173330 

Hissa-i zevce-i mezbûre Hanife    /216 28 

Hissa-i ibn-i sagîr Ali      /505 26 

Hissa-i ibn-i sagîr Bekir     /505 26 

Hissa-i ebinte sagîr Zeyneb     /252 33 

Hissa-i binti sagîre Ümmügülsüm    /252 33 

Sernâme-i defterde muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle 

tahrîr ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Hanife’ye 

isâbet iden ikiyüz on altı guruş yigirmi sekizer yedine teslim olunarak hissa-i ibn-i sagîr 

Ali ve Bekir’e isâbet iden beşyüz beş guruş yigirmi altışar pâre ile hissa-i biti sagîran 

Zeyneb ve Ümmügülsüm’e isâbet iden ikiyüz elli iki guruş otuz üçer pâreden cem’an 

bin beşyüz on yedi guruş iki pâre’nin îtam sandığına teslimi zımnında vasî mezbûre 

vâlideleri Hanife’ye teslim olunduğu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:201    
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B.NO:65 

Aydın vilâyeti celîlesine tâbi’ Megri Kazası’nı Üzümlü karyesi ahâlisinden olub 

İkinci Orduyu Hümâyuna mensub Otuz birinci Alayı’nın Dördüncü Redlif Megri 

Taburunun Birinci Bölüğü’nün sekizinci Takımı efrâdından iken silah altında vefât 

eylediği Megri Redlif Taburu Binbaşılığından mevrud 25 Eylül / 320 tarih ve beşyüz 

seksen bir numrolu müzakerede arifân olunan Kara Hasan oğlu Hüseyin bin 

Mustafa’nın verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Emine binti Hacı Kadir ile salebiye-i 

sagîre kızları Rukiye ve Zeliha ve vâlidesi Safiye binti Mustafa ve liebeveyn er 

karındaşı Hüseyin’e muhassıra olduğu ve bunlardan başka müteveffâ-yı merkûmun 

vârisi ve terekesine müstehak âhiri olmadığı her biri Üzümlü karyesinden Kolor oğlu 

Mehmed bin Durmuş bin Hüseyin ile Molla Halil oğlu Hamza Çavuş bin Halil bin 

Hüseyin’den her birinin ber nehiç-i şer’î vâki’ olan şehâdetleri üzerine şahidan-ı 

merkûman İncir karyesinden Koca Osman oğlu Hurşid bin Osman ile Megri 

kasabasında sâkin Arnavud oğlu Aziz bin Hayreddin nâm-ı kimesnelerden seran ve 

‘alenen ba’det-ta’dil vet-tezkiye mucebince verâset-i mezkûre hüküm olunduğu kaza-i 

mezkûr mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-vâhidü ‘aşr min 

şehr-i Şa’banül-mu’azzam liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

B.NO:66 

Megri’nin Çamur karyesi ahâlisinden olub menkulen bundan akdem Sanderazlı 

Hasan bin Mehmed’in verâseti zevcât-ı menkûha-imetrukesi Durkadın binti Nasuh ve 

Fatıma binti Hasan ile salebi sagîr oğlu Mehmed ve salebiye-i sagîre kızları Rukiye ve 

Fatıma’ya muhassıra olduğu ‘ındeş-şer’illânur tahakkukundan sonra sagîrun-ı 

merkûmunun bi hüccet-i şer’iye vasî mensubeleri anaları Fatıma Hatun’un ma’rifet-i ve 

ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ olunan tereke defterdir ki bir vecheâtî 

zikir olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü ‘aşr min şehr-i Muharremü’l-haram liseneti 

esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Kara öküz       /300 00 

1/Kemer öküz       /300 00 

1/Buzağlı sarı sığır      /200 00 

1/Barkir        /700 

1/Erkek merkeb      /200 

4/Arı koğanı       /80 

1/Kara çuval       /30 
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2/Müsta’mel yorgan      /30 

1/ Döşek       /20 

2/Yasdık       /10 

8/Hınta kile       /50 

1/ Sini        /20 

4/Çanak        /10 

2/Tencere       /20 

1/Yağ Tavası       /5 

1/Çömlek       /10 

1/Keçe        /15 

3/Kara çuval       /30 

1/Tosun        /100 

Hırdavât-ı münezzil      /20 

120/Mısır darı kile      /600 

42/Serm-i kile       /6 30 

15/Def’a seyrim      /15 /165 

Yekün-ü -------------------------------------------------tereke 

              3565 

El-emvâl vel-eşyâ  

Minhâ ------------------------------------------------------el-ihrâcat  

Mihr-i müeccel zevce-i mezbûre Durkadın   /101 

Mihr-i müeccel zevce-i mezbûre Fatıma   /251 

Ceht fi’ilinden dolayı keşif me’murlarına virilen icrât /168 

Tecehhüz-ü tekeffün      /42 

Müterâkim virgüsine virilen     /180 

Resm-i kısmet    /70 20 

Kaydiye     /5 10 

Dellâliye    /60 

Pul behâ    /12 10 

Yekün-ü mesârif   /890 

Sahîhü’l-bâki    /3675 

Hissa-i zevce-i mezbûre Durkadın    /229 27 

Hissa-i zevce-i mezbûre Fatıma    /229 27 
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Hissa-i ibn-i sagîr Mehmed     /1607 32 

Hissa-i binti sagîre Rukiye     /803 36 

Hissa-i binti sagîre Fatıma     /803 36 küsur pâre/1 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve 

beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm idilerek hissa-i zevcâta isâbet iden ikiyüz yigirmi dokuz 

guruş yigirmi yedişer buçuk pâre yedlerine teslim ve hissa-i ibn-i sagîr Mehmed’e 

isâbet iden bin altıyüz yedi guruş otuz iki pâre ile hissa-i binti sagîre Rukiye ve 

Fatıma’ya isâbet iden sekizyüz üç guruş otuz altışar pâre ki cem’an üçbin ikiyüz onbeş 

guruş otuz dört pâre’nin îtam sandığına teslimi zımnında vasî mezbûre Fatıma Hatun’a 

teslim olunduğu müdür mûmâileyhâ’nın inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:202    

B.NO:67 

Aydın vilâyeti celîlesine tâbi’ Menteşe Sancağına muzaf Megri Kazası Kaim-

ümakamı iken bundan akdem vefât iden Girid cezIresi ahâlisinden İbrahim Beg bin 

Yusuf’un verâseti gaibül-beled salebi kebîr oğulları Safinder ve Sâki ve Şinasi Efendiler 

ile salebiye-i kebîre kızı Adlie Hanım’a muhassıra olduğu lediş-şer’illânur zâhir ve 

tahakkukundan sonra ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan 

müteveffâ-yı merkûm ve mûmâileyh’in terekesi defteridir ki bir vecheâtî zikir ve beyân 

olunur tahrîren fi’l-yevm et-tâsi’ vel’ışrin min şehr-i Rebi’ul-evvel liseneti esnâ ve ‘ışrin 

ve selâsemiete ve elf. 

Makâm-ı Kaim-ü makamı ve i’tâsıyla salebi velâben hice gönderilmişdir.nakden 

zuhur iden /1769 10 tahder /93 mülk /9 ,7/ Fransız lirası /87/     609                                                   

-------  

  2378 10 

1/İkinci mecîdi şân-ı hümâyunu    / 

1/Üçüncü mecîdi şân-ı hümâyunu    / 

1/Dördüncü mecîdi şân-ı hümâyunu    / 

1/Girid medales 

1/Yus hevan       / 

1/Kahve degirmeni      /38 

1/Kıyma degirmeni      728 

1/Asma sicik tavlalı      /15 

17/Alaşehir ma’den suyu şişesi    /35 



 439

1/Sagîr bavul       /26 30 

1/Aver ve bâkeri şi’ır tası     /10 

1/Ayaklı       /38 

1/Sagîr küb       /7 

1/Çinkodan ma’mul musluk     /6 20 

1/Girid ma’mulâtı kırmızı battaniye    /57 

1/Ayaklı âdî lamba      /6 20 

1/Müsta’mel kebîr siyah battaniye    /100 

1/Müsta’mel sagîr kırmızı battaniye    /36 

3/Teneke asma lamba      /4 

34/Nehi konbak şişe      /17 

9/Kahve filanı ma’ tabak     /14 

3/Su kadehi tepsi  

15/Çatal kaşık ma’ bıçak     /13 20 

1/Beyaz kebîr çarşab      /13 

20/Kebîr ma’mulât peşkir     /20 00 

1/Sagîr beyaz çarşab      /14 

1/Müceddid beyaz çarşab     /23 20 

2/Beyaz yasdık örtüsü      /24 

1/Masa örtüsü       /5 10 

1/Müsta’mel sagîr çul      /5 

1/Müceddid markoç      /14 10 

3/Beyaz kolalı gömlek      /21 

8/Adî ma’cun kaşığı      /9 10 

11/Büyük küçük tabak      /9 20 

4/Kâse        /4 

1/Müceddid palto      /81 

1/Ustura       /7 

1/Çay ipriği kahve cezvesi sagîr dava    /10 20 

1/Avrupa ma’mulât süzgü     /6 20 

3/Tabak     

1/Tepsi        /16 20 

3/Bıcak satır bir tava bir ızkara    /7 30 
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3/Mehas çanak       /12 20 

Kıymeto foca iyne tütün tablosu    /5 

1/Abdest legeni       /19 20 

1/Sagîr tencere       /22 10 

1/Yemek mangal      /2 

1/Saç mangal       /10 

8/Yün yasdık       /70 

1/Yün minder       /83 

1/Pamuk mahallu minder     /51 

2/Yasdık       / 

4/Peşkir işfür       /28 10 

Havlı gecelik entarisi çorab ve boğça    /17 

1/İpek gecelik kuşağı      /10 

1/Şemsiye       /5 

Bir miktar kaysı kurusu ve fısdık    /13 10 

1/Tahta çamaşır teknesi     /7 

2/Zenbi’l sept       /2 10 

1/Sandalye       /55 

1/Şamadan       /5 

1/Sandık       /27 

Mevcud kemer       /57 

1/Müsta’mel vasuni elbise takım    / 

1/Red nukud elbise takım 

Hasan Ağayla ‘ınen teslim  

Hizmet-i Hasan Ağa’ya teslim bavul 

Lodhı peşkir       /5 

Bi’lmezirini yaz ve takımı tabak  

Uka / rızdamlak 

Yekün-ü ----------------------------------------------------tereke 

        3612 10 

Minhâ ------------------------------------------------------el-ihrâcat  

Techizi tefekkün ve mesârifât sâire    /1009 10 

Düyun-ı müsbet kahveci Süleyman Ağa’ya   /25 20 
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Duyun-ı müsbet odacı İsmail Ağa’ya    /32 20 

Telgraf me’muru Ali Efendi’ye    /36 

Merkûmun hizmetçisi Hasan Ağa’nın mesârif-i rahiyesiçün kendüsine virilen/190 

Eşyâların müzâyede-i mahalle nakliçün virilen mecâlime-i sarf/7 

Hâne icârı içün Eşref Efendi îtamı ve sagîr Hüseyin Efendi’ye virilen /19 

Resim    /57 30 

Kaydiye    /3 10 

Dellâliye   /42 10 

Vâfiye pul behâ  /12 20 

Yekün-ü --------------------------------------------------el-mesârifât 

        16530 

S.NO:203 

Sahîhü’l-bâki   /2006 20 

İbn-i kebîr Safinder Efendi     /573 10 

İbn-i kebîr Sâki Efendi      /573 10 

İbn-i kebîr Şinasi Efendi     /573 10 

Binti kebîr Adile      /286 25 küsur pâre/5 

Bi’lâda muharrir iki bin altı guruş yigirmi pâre lieclil-hıfz îtam sandığına teslim 

olunduğu şer’iye kâtibi Halil Efendi’nin inhâsına mebnîşerh verildi. 

B.NO:68 

Megri Kazasına tâbi’ Çayan karyesi ahâlisinden olub Görme deresi karyesinde 

sâkin iken bundan akdem vefât iden Koca Ali oğl Mustafa bin Ali’nin verâseti zevce-i 

menkûha-imetrukesi Fatıma binti Mehmed ile liebeveyn kebîre kız karındaşları Zeliha 

ve Aişe ve gaibül-beled Hatice’ye muhassıra olduğu lediş-şer’illânur zâhir ve 

tahakkukundan sonra gaibe mezbûrenin hukukunu muhâfazaten ma’rifet-i şuru’la tahrîr 

ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki 

bir vecheâtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm es-sâlisü vel’ışrin min şehr-i 

Recebü’l-ferd liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

12/Roğun sâde       /84 

1/Buzağlı sığır       /200 

1/Bir yaşından çıkma dana     /50 

1/Kara sığır öküz      /150 

8/Keçi aded 4/oğlak      /270 
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1/Erkek tüylü deve      /60 

1/Dişi merkeb       /100 

1/Gümüşlü tek tabanca      /20 

Balçıka çifte tüfenk      /95 

1/Harbi        /10 

1/Silahlık       /10 

14/Çökelek panayır      /21 

2/Yün ip       /15 

6/Mahas       /65 

2/Balta ve nacak      /12 

1/Köhne çadır       /30 

7/Hınta kile       /50 

3/Şi’ır kile       /9 

1/Köhne kırmızı çuval      / 

1/Müsta’mel kara çuval     /10 

1/Geyik postu       /10 

1/Oğlak tulumu deri      /5 

30/Mezru’ mısır darı kile     /125 

3/Mezru’ siyam kile      /45 

Hırdavât-ı münezzil      /10 

İki göz anbarı       /100 

1/Tahta ma’mul hâne      /200 

Yekün-ü ---------------------------------------------------tereke 

        guruş 

        1761 

Minhâ ----------------------------------------------------el-ihrâcat  

Mihr-i müeccel zevce-i mezbûre Fatıma   /453 

Resm-i kısmet    /44 

Dellâle     /26 

Kaydiye     /2 30 

Pul behâ    /12 20 

Hayvan kirası    /45 

Sahîhü’l-bâki       guruş      
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        1177 30 

Hissa-i zevce-i Fatıma      /294 17 

Hissa-i ehtü kebîre Zeliha     /294 17 

Hissa-i ehtü kebîre Aişe     /294 17 

Hissa-i ehtü kebîre kebîre-i gaibe-i Hatice   /294 17 

Bi’lâda muharrir tereke-i şer’iye kâtibi Halil Efendi ma’rifetiyle tahrîr ve beyne’l-

verese tevzi’ ve taksîm olunarak hissa-i zevce-i mezbûre Fatıma ile ehtü mezbûrun 

Zeliha ve Aişe ve Hatice’ye musavat üzre ikiyüz doksan dört guruş on yedişer buçuk 

pâre isâbet idub gaibe-i mezbûre Hatice’nin hissa-i Erşiye îtam sandığına teslim idilmek 

üzre mecmu’ tereke olan yüz yetmiş yedi guruş otuz pâre zevce-i mezbûre Fatıma 

yedine teslim olunduğu kâtib mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

S.NO:204    

B.NO:69 

Aydın vilâyeti celîlesi dâhilinde Megri Kazası’na tâbi’ Yankılar karyesinde 

mevkuf Çoban Ahmed oğlu Ahmed bin Ali şer’işerif olunurda karye-i mezkûre 

sâkinelerinden zâtı bi’l-ma’rifet-işşer’iye ma’rife olan Hacı Yusuf kerimesi Zeliha binti 

Yusuf muhassırında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûre Zeliha üçyüz bir guruş mihr-i 

müeccel tesmiyesiyle benim zevce-i medhul behâmı olub bana itaat itmediğinden 

hukuk-ı zevciyete müraca’at olunmasını taraf-ı şuru’dan kendüsine tenbih olunmak 

muradımdır didikde gabes-süâl-i mezbûre Zeliha dahî yedinde müdde’î merkûm Ahmed 

bin Ali kendüsini tezevvüç ideceğinden bahisle bi’lâ gafali Bekirini irâte itmesinden 

dolayı mahkeme-i nefsimiyeye mürâca’at idildikde merkûm Ahmed işbu Ramazan-ı 

şerif’in ondördüncü Salı günü Megri kasabasında mihr-i müeccel müsemmâ ile ‘akd-i 

nikâhımız idilmişdir deyu müdde’înin nikâh-ı iddi’âsını ikrâr ve i’tiraf idildikden sonra 

yine karye-i mezkûr ahâlisinden olub meclîs-i şer’a sarraf Musa oğlu Süleyman bin 

Musa ile Megri kasabasında sâkin Rodoslu Osman zevce-i mezbûre Zeliha’nın ta’rif-i 

ile akd-i nikah-ı mezkûr işbu bin üçyüz yigirmi iki sene-i Hicriyesi şehr-i Ramazan-ı 

Şerif’in ondördüncü Salı günü icrâ olunduğunu bi’lur ve şehâdet eyleriz dimegin ve 

mezbûre Zeliha dahî nikah-ı mezkûrı ikrâr ve i’tiraf itmegin mucebince nikah-ı 

müdde’âsı sabit ve sübutuna hüküm-i şer’il-ehak olmağın merkûm Ahmed’e ita’at ve 

mera’at ise mezbûre Zeliha binti Yusuf’a tenbih olunduğu et-tescîl kaza-i mezkûr 

mahkeme-i şer’iyesinden i’lâm olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü ‘aşr min şehr-i 

Ramazanü’l-mübârek liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 
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B.NO:70 

Boynuz karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Kara Veli oğlu Molla 

Süleyman ibn-i Veli’nin verâseti zevce-i menkûha-imetrukesi Ümmü binti Mehmed ile 

salebi kebîr oğulları Sa’adeddin ve Raif ve salebiye-i kebîre kızları Zühre ve Şefika ve 

salebi sagîr oğulları Abidin ve Şeref ve Şerif ve Hüseyin ve salebiye-i sagîre kızı 

Emine’ye muhassıra olduğu tahakkukundan sagîrun-ı merkûmunun bi hüccet-i şer’iye 

vasî mesubeleri vâlideleri Ümmü Hatun’un ma’rifet-i ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-

müzâyede beyi’ ve beyne’l-verese tevzi’ ve taksîm olunan terekesi defteridir ki bir 

vecheâtî zikir ve beyân olunur tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü vel’ışrin min şehr-i Rebi’ul-

âhir liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

1/Beş yaşında erkek tüylü deve    /200 

1/On yaşında iydiç deve erkek     /600 

1/On beş yaşında dişi deve     /500 

5/Kısır keçi       /150 

15/Oğlaklı keçi       /575 

1/Barkir re’si       /500 

1/Erkek kara merkeb      /200 

4/Kara çuval       /40 

1/Köhne çadır       /150 

10/Mahas kın       /100 

80/Mezru’ hınta kile      /500 

40/Mezru’ şi’ır kile      /160 

20/Mezru’ mısır darı kile     /100 

6/Anbar göz       /300 

Hırdavât-ı münezzil      /50 

Yekün-ü ----------------------------------------------------tereke  525 

        4125 

Tecehhüz-ü tekeffün ve iskâtı salâtı minhâ   /3600 

Minhâ ------------------------------------------------------el-ihrâcat  

Resm    /90 

Kaydiye    /6 10 

Dellâliye   /72 
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Pul behâ   /13 10 

Sahîhü’l-bâki --------------------------------------------------guruş 

           3418  20 

Hissa-i zevce-i Ümmü      /427 12 

Hissa-i ibn-i kebîr Sa’adeddin     /398 33 

Hissa-i ibn-i kebîr Râif      /398 33 

Hissa-i binti kebîre Zühre     /199 16 

Hissa-i binti kebîre Şefife     /199 16 

Hissa-i ibn-i sagîr Abidin     /398 33 

Hissa-i ibn-i sagîr Eşref     /398 33 

Hissa-i ibn-i sagîr Şerif     /398 33 

Hissa-i ibn-i sagîr Hüseyin     /398 33 

Hissa-i binti sagîre Emine     /199 16 

S.NO:205    

B.NO:71 

Aydın vilâyeti dâhilinde Megri Kazasına Göcek karyesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Hacı Hüseyin Efendi zâde Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Hüseyin’in 

salebi sagîr oğlu Mehmed ve salebiye-i sagîre kızı Emine’nin tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve 

istikâmetle mevsuf ve her vechle vesâyet ‘‘uhdesinden gelmege kâdire idugi zil kitabda 

mektubüs-sâmi müslimeyn ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve nümâyan olan 

sagîran-ı merkûmanın vâlideleri Ümmügülsüm binti İbrahim Efendi sagîran-ı 

merkûmanın vakt-i rüşd ve sedârlarına degin kıbel-i şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî kabul ve hizmet-i lâzımesini edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ 

hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm el-hâmisü min şehr-i Şevvâlü’l-

mükerrem liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Göcek karyesinden Hacı Hüseyin Efendi zâde ilub 

Göcek karyesinden Hacı Hüseyin Efendi zâde Süleyman. 

    B.NO:72 

Boynuz karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden Kara Veli oğlu Molla 

Süleyman ibn-i Veli’nin salebi sagîr oğulları Abidin ve Eşref ve Şerif ve Hüseyin ve 

salebiye-i sagîre kızı Emine’nin tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve 

ta’yîni lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmetle mevsuf ve her vechle 
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vesâyet ‘‘uhdesinden gelemege kâdire idugi zil kitabda mektubüs-sâmi müslimeyn 

ihbârlarıyla ‘ındeş-şer’illânur zâhir ve mütehakkık olan sagîrun-ı merkmunun vâlideleri 

Ümmü binti Mehmed sagîrun-ı merkmunun vakt- rüşd ve sedârına degin kıbel-i 

şuru’dan vasî nasb ve ta’yîn olundukda oldahî vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ yenbeğî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb 

ketb olundu tahrîren fi’l-yevm es-sâbi’ vel’ışrin min şehr-i Rebi’ul-âhir liseneti esnâ ve 

‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

    B.NO:73 

Megri kasabasının Hristiyan Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt 

olan Rum milleti nisvânından Kostanti oğlu Lekandere kerimesi Erini binti 

Lekaondere’nin verâseti zevcî metrukî Adnan veled-i Yorgi ile babası Lekazere veled-i 

Kostanti ve anası Mariye binti Yani ve sadr-i sagîr oğlu Ernos’a muhassıra olduğu 

‘ındeş-şer’illânur zâhir ve tahakkukundan sonra sagîr-i mezbûrun tesviye-i umûruna 

kıbel-i şuru’dan bi hüccet-i şer’iye vasî mensubi babası Adnan veled-i Yorgi’nin 

ma’rifet-i ve ma’rifet-i şuru’la tahrîr ve bi’l-müzâyede beyi’ ve furûhat olunan 

müteveffiye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki bir veche âtî zikir ve beyân olunur 

tahrîren fi’l-yevm ‘aşr min şehr-i Ramazanü’l-mübârek liseneti esnâ ve ‘ışrin ve 

selâsemiete ve elf. 

Derahume       /8650 

1/Müceddid kırmızı kilim     /100 

1/Müceddid boz kara kilim     /100 

2/Müceddid yorgan      /160 

2/Müceddid döşek      /200 

5/Kebîr pamuk yasdık      /50 

7/Sagîr yasdık       /40 

1/Beş okkalı halı seccâde     / 

1/Müceddid sandık      /60 

1/Timur karyola      /200 

1/Hamur leğeni       /25 

1/Sini        /25 

1/Kadayıf tepsi       /10 

1/Yağ tavası       /10 

1/Tencere       /15 
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1/Kapaklı tas       /20 

Bir çift âdi taşlı altun küpe     /20 

1/Onsekiz dirhem altun bi’lezik çift    /400 

1/Altun sa’at ma’ kordon     /200 

1/Altun halka yüzük      /20 

1/Altun yüzük       /20 

4/Adî fisdan      /40 

1/Kebîr ipek yasdık yüzü     /75 

7/Sagîr yasdık yüzü      /35 

2/Eriş çarşab       /35 

10/Adî bezden işçi gömlegi     /60 

10/Don        /50 

13/İpekli mendil      /65 

10/Bürümcek gömlek      /150 

20/Çorab çift       /50 

18/Sagîr peşkir       /25 

2/Kebîr peşkir       /25 

3/Yatak çarşabı       /45 

1/Tenteli karyola çarşab     /20 

3/Kayada  vâki’ bağçe dönüm      

Megride vâki’ fevkâni üç odalı bir bâb hâne  

Yekün-ü ---------------------------------------------------tereke 

        11005 00 

    S.NO:206 

Minhâ -------------------------------------------------------el-ihrâcat  

Tecehhüz-ü tekeffün-ü iskât-ı salâtı    /505 

Resm-i kısmet    /262 20 

Kaydiye     /16 20 

Dellâliye    /37 00 

Pul ma’ vakıye behâ   /18 

Yekün-ü mesârifât   /839 

Sahîhü’l-bâki -------------------------------------------------/10166 00 

Hissa-i zevci Adnan      /2541 20 
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Hissa-i eb-i Lekandere      /1694 13 

Hissa-i em-i Mariye     /1694 13 

Hissa-i ibn-i sagîr Eranyos     /4235 34 

Bi’lâda muharrir tereke-i îtam müdürü İbrahim Efendi ma’rifetiyle tahrîr beyne’l-

verese tevzi’ ve taksîm olunarak verese-i kibârın hissaları yedlerine teslim olunarak 

sagîr-i mezbûra isâbet iden dörtbin ikiyüz otuz beş guruş otuz dört pâre îtam sandığına 

teslim olundu müdür mûmâileyh’in inhâsına mebnî şerh verildi. 

     B.NO:74 

Megri kasabasının Hristiyan Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât iden 

Rinbin Menol oğlu Adnan veled-i Yorgi zevce-i Erini binti Lekandere’nin salebi sagîr 

oğlu Erinos’un tesviye-i umûruna kıbel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîni lâzım ve 

mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmetle mevsuf ve her vechle vesâyet 

‘‘uhdesinden gelmege kâdir idugi zil kitabda mektübüs-sâmi kesan ihbârlarıyla ‘ındeş-

şer’illânur zâhir ve nümâyan olan sagîr-i merkûmun babası Adnan veled-i Yorgi sagîr-i 

mezbûr Erinos’un vakt-i rüşd ve sedârına degin kebel-i şuru’dan bir vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda oldahî vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeğî edâya 

ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ hüvel-vâki’ bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fi’l-yevm ‘aşr 

min şehr-i Ramazanü’l-mübârek liseneti esnâ ve ‘ışrin ve selâsemiete ve elf. 

Vasîl Vasîliyadi Efendi  

Megrili Hacı Postol Efendi.  
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ÖZET 

 

İnsanlarla alakalı bütün hukuki olayları kadıların verdikleri karar suretlerini, 

hüccetleri ve yargıyı ilgilendiren çeşitli yazılı kâğıtları ihtiva eden defterlere şer’iye 

sicili denir. 

Osmanlı devleti’nde İslam hukuk kuralları geçerli idi. Bundan dolayı yapmış 

olduğumuz çalışmanın giriş kısmında belgelerin anlaşılmasına kolaylık sağlamak 

amacıyla Osmanlı adliye teşkilatının fonksiyonları hakkında bilgi verilmiştir. 

Daha sonra şer’iye sicillerinin genel özelliklerini ve tarihi önemini açıklamaya 

çalıştık. 

Bu araştırmamızda 160 No’lu Megri Şer’iye Sicilini esas alarak, Megri Kazası’nın 

H. 1318–1319–1320 / M. 1900–1901–1902 tarihleri arasındaki sosyal ve ekonomik 

durumunu ortaya koymağa çalıştık. 

Öncelikle Megri Şer’iye Sicili’nin transkripsiyonu yapılarak tahlil çalışmaları ve 

tasnif çalışmalarının tamamlanması ile birlikte incelenen belgelerin ağırlıklı olarak, 

miras, vâsi tayini ve alacak davası ile itaat davalarından oluştuğu görüldü. Bu 

doğrultuda çalışmalara başlayarak, şer’iye sicilinin tanımlandığı girişin içerisinde 

yörenin yaşanan dönemine ait fiziki sınırları, antik çağlardan günümüze tarihçesi aile 

hayatı, idari yapısı, görevliler, üretim, vakıf, vergi düzeni değerlendirilerek Megri 

Kazasının sosyal ve ekonomik durumu tasvir edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, 

transkripsiyonun genel bir özeti sunulmuştur. 

Defterdeki yazı çeşidi hakkında bilgi vermek amacıyla ekler bölümünde dört adet 

belge fotokopisi verilmiştir. 
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SUMMARY 

 

Şer’iye register is a kind of written document consisting of lawsuit papers that 

moslem judge decides all lawful events abaut people. 

In Ottoman Empire, moslem rules are valid there fore in the introduction of our 

studies in order to ease the understanding of the documents some knowlodge about the 

functions of Ottoman court organization is given. 

Furter in our studies we try to explain general qualities and historical importance 

of şer’iye registers. 

In this research we tried to understand social and economical position of the town 

Megri, the years between H. 1318–1319–1320 / A.D. 1900–1901–1902 on the basis of 

Megri Şer’iye sicils whose number 160. 

First of all by transcribing Megri Şer’iye sicils white the completion of analysis 

and classification work, the documents which where examined was seen that these 

documents mostly consist of heritage, guardian, craditor and obadience. In this 

direction, before starting to work, ın the first section which where arranged after the 

ıntroduction section in which şer’iye sicils is defined. In the first section, the physical 

borders of the place when ancient people lived, in the second section the history of the 

place from ancient times up today. In the 3 rd section family life management structure 

and the evaluation of tax organization of the town Megri it’s social and economical 

situation was tried to be described. Morever the general summary of transcription is 

presented. 
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